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A legjobb körzeti
megbízott
A déli térség polgármesterei
és a rendőrség körzeti megbízottai kezdeményezésére minden évben elismerést adnak ki
annak a járőrnek, aki az eltelt
egy év alatt a legjobban végezte
a munkáját, hatékonyan szolgálta, és védte és erősítette a
közbiztonságot.
Idén Remsei Tamás érdemelte ki a legjobb körzeti
megbízottnak járó kitüntető
címet, ajándéktárgyat és oklevelet vehetett át. Gratulálok
az elismeréshez, és további jó
munkát kívánok neki!
Márok Csaba
polgármester

Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése
2011. május 19-én kezdődött
a támogatási szerződés aláírásával és várhatóan 2014. október
30-án zárul le.
A projekt záró rendezvényére 2014. szeptember 5-én
16 órai kezdettel került sor
Mezőfalván. A rendezvényen
dr. Dorkota Lajos, a Magyar

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke köszöntötte a megjelenteket, és a beruházás fontosságáról beszélt.
Beke László FIDIC-mérnök,
a kivitelezés műszaki ellenőre
tájékoztatta a résztvevőket a
szennyvízcsatorna-hálózat építésének tapasztalatairól. Varga
Gábor országgyűlési képviselő
az elkészült rendszer települési- és térségfejlesztési, valamint

A rossz idő ellenére vidáman kezdődött a 2014/2015-ös tanév
a 6.a osztály és a kis elsősök műsorának köszönhetően (iskolai
összeállításunk a 10-11. oldalon)

környezetvédelmi jelentőségét
hangsúlyozta. Márok Csaba, a
Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati
Társulás elnöke megköszönte a
kivitelezőknek, a projekt munkaszervezetének és a közreműködőknek a munkát, továbbá a
lakosságnak az együttműködést, majd a beruházás tapasztalatait, az elkészült mű fontosságát összegezte zárszavában.
Október 12-én önkormányzati és nemzetiségi
választás lesz. Kérjük éljenek állampolgári jogukkal, menjenek el szavazni,
hogy a leendő testület
minél többek akaratát
tükrözze!
Márok Csaba
polgármester
A választási tudnivalókról, főbb információkról lapunk 2. oldalán olvashatnak!
A jelöltek bemutatkozása
a 4, 5, 6, 7. oldalon található.
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KÖZLEMÉNY

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint
a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról
A szavazás napja: 2014. október 12. 6.00 órától 19.00 óráig.
A szavazás helye:
001. szavazókör: Iskola 2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.
002. szavazókör: Művelődési Ház Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
003. szavazókör: Polgármesteri Hivatal Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
004. szavazókör: Iskola Mezőfalva, József nádor u. 13.
Nemzetiségi szavazókör: Iskola Mezőfalva, József nádor u. 13.
A szavazás módja: szavazni csak személyesen, a fent
megjelölt szavazóhelyiségben
lehet. Érvényesen szavazni
csak a hivatalos szavazólapon
szereplő jelöltre lehet a jelölt
neve melletti körbe tollal írt
két egymást metsző vonallal.
Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb
annyi jelöltre szavazhat, ahány
mandátum a településen kiosztható, Mezőfalván ez 6 fő.
A képviselők azok a jelöltek
lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a
legtöbb érvényes szavazatot
kapják. Szavazategyenlőség

esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül
melyik szerez mandátumot.
A polgármester választására
szolgáló szavazólapon a választópolgár érvényesen csak egy
jelöltre szavazhat. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapja. Szavazategyenlőség esetén időközi választást kell tartani.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát és
lakcímét, vagy személyi azonosítóját.
Ehhez szükséges: érvényes
személyi igazolvány, jogosít-

A Helyi Választási Bizottság 2014. október 8-án megtartott
nyilvános ülésén elvégezte a polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati
képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenésének sorsolását. Ez alapján:
Polgármesterek választására szolgáló szavazólap:
Márok Csaba László
független jelölt
Prémusz László
független jelölt
Kovács István
Jobbik Magyarországért
Mozgalom jelöltje
Egyéni listás képviselőjelöltek szavalólap:
1. Sági István
független jelölt
2. Kovács István
Jobbik jelöltje
3. Cseke Ottó
független jelölt
4. Koppányi Péter
független jelölt
5. Baratiné Hevesi Irén
független jelölt
6. Masinka Csabáné
FIDESZ - KDNP jelöltje
7. Rédliné Kovács Andrea
Jobbik jelöltje
8. Bán Balázs
független jelölt
9. Nyuli Gábor
független jelölt
10. Szentpáli Csaba
független jelölt
11. Virág Tímea
független jelölt
12. Ijjas Gizella
FIDESZ - KDNP jelöltje
13. Molnárné Troppert Mária FIDESZ - KDNP jelöltje
14. Salgó József
FIDESZ - KDNP jelöltje
15. Sóki László
független jelölt
16. Kovács Ervin
Jobbik jelöltje
17. Horváth Béla
független jelölt

vány vagy útlevél és lakcímkártya. Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog
gyakorlására nincs lehetőség.
Az a választópolgár, aki
2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített és annak
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthető elő. Az átjelentkezéssel
a bejelentett tartózkodási
helye szerinti szavazókörben
szavazhat. Ennek a kérelemnek legkésőbb 2014. október
10-én 16-00 óráig meg kell
érkeznie a helyi választási
irodához.
Az a választópolgár, aki
egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt a szavazásban, mozgóurna iránti
kérelmet nyújthat be. A mozgóurna kiszállításának címe
csak annak a szavazókörnek
az illetékességi területén lehet,
amelynek a névjegyzékében az
adott választópolgár szerepel.
A kérelemnek 2014. október
10-én 16.00 óráig kell megérkeznie az illetékes HVI-hez,
vagy a szavazás napján 15.00
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.
A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a
nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben szereplő valamen�nyi választópolgár egy külön
szavazóhelyiségben adja le a
szavazatát. A szavazatszámláló
bizottság azonban nemzetiségenként külön-külön vezeti a
névjegyzéket és a mozgóur-

nát igénylő választópolgárok
jegyzékét. A választópolgár
legalább egy, legfeljebb 3 zöld
színű nemzetiségi szavazólapot kap:
1. települési nemzetiségi
önkormányzati választás szavazólapját az a nemzetiségi
választópolgár, amelynek települési önkormányzati választására sor kerül
2. a területi nemzetiségi önkormányzati választás
szavazólapját annak a nemzetiségnek a választópolgára,
amelynek területi önkormányzati választására sor kerül
3. az országos nemzetiségi
önkormányzati választás szavazólapját.
Annak a választópolgárnak,
aki települési nemzetiségi önkormányzati szavazólapot is
kap, egy fehér színű borítékot
ad a szavazatszámláló bizottság a szavazáshoz.
Annak a választópolgárnak,
aki csak területi és/vagy országos nemzetiségi önkormányzati szavazólapon szavaz, egy
zöld színű, biztonsággal záródó borítékot ad a bizottság,
amelyen feltüntetésre kerül a
nemzetiség megnevezése. Az
állampolgárnak ezt a borítékot
le kell zárnia.
A nemzetiségi jelöltek
szavazólapján a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre
szavazhat, ahány mandátum
kiosztható. Mezőfalván ez
mind a német, mind a roma
nemzetiségi önkormányzat
vonatkozásában 3 fő.

Német nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek
szavazólap:
1. Molnárné Troppert Mária
2. Molnár Istvánné
3. Molnár István
4. Móricz Csaba Lórántné
Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek
szavazólap:
1. Erdélyi Gyula
2. Sztojka László
3. Kolompár József
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Helyi Választási Bizottság tagjai:
Mahovicsné Kőkuti Bernadett - elnök
Hajas Györgyné - elnökhelyettes
Kovács-Menyhárt Marianna - tag
Elérhetősége:
Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
Tel.: 25/509-876; Fax.: 25/506-820;
e-mail: jegyzo@mezofalva.hu
Helyi Választási Iroda vezetője: Borbély Anikó jegyző
HVI vezetőjének helyettese: Borosné Sógorka Auguszta
igazgatási osztályvezető
Ügyintézés: Bodás Gabriella HVI tag/igazgatási előadó
Elérhetősége: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 1. sz. irodahelyiség
Tel.: 25/509-876; Fax: 25/506-820;
e-mail: nepessegny.mph@invitel.hu;
A választással kapcsolatos részletes információk, tájékoztatás és kérelemnyomtatványok elérhetők a www.valasztas.hu
weboldalon, a szavazókörök körzetleíró listája megtekinthető
a www.mezofalva.hu weboldalon és személyesen a HVI-nél,
ugyanitt kérelemnyomtatványok is rendelkezésre állnak.
Borbély Anikó sk.
Helyi Választási Iroda vezetője

Lezárult a csatorna beruházás
Szeptember 5-én megtartott záró rendezvényével lezárult a csatorna beruházás 2.
üteme, ezáltal településünkön
100 százalékosan megoldottuk a kommunális szennyvíz
hálózaton történő elvezetését.
Óriási dolognak tartom, hogy
a négy település csatornázása megvalósult, és azt, ahogy
megvalósult: rendben, ütemezetten, folyamatos műszaki
felügyelettel,
fegyelmezett
pénzügyi
elszámolásokkal.
Reméljük, a lakosság egyedi
igényeit is meg tudtuk oldani
a kivitelezés során. Köszönjük

a lakóknak a türelmet, együttműködést, amit a beruházás
során tanúsított. Példamutatók vagyunk, mert Mezőfalván
volt a legkevesebb panaszos
ügyfél a beruházás során.
A lakók számára lehetőség
van a rákötésre.
Méltányoljuk, hogy az Alba
Takarékszövetkezet bezárása
miatt sokan nem tudták megvásárolni az alapanyagokat,
ezért arra kérünk mindenkit,
hogy október közepéig a rákötést tegye meg, hogy a talajterhelési díjjal ne okozzunk
további gondot számára.

Partnerkapcsolat

Köszönöm

Szeptember 19-re meghívást kaptunk a herzogsdorfi partnertelepülésünktől a
folklór fesztiváljukra.
Az eseményre a mezőfalvi
néptáncosok, a nőikar, valamint kíséretükben néhányan
utaziknak ki három napra. A
táncosaink és az énekkar fellép a rendezvényen.

Köszönöm szépen mindazoknak a felajánlását, akik segítették,
hogy a régi tanácsház tetőszerkezetét át tudjuk rakni. Talán az idei
évben olyan szinten sikerül megújítani a tetőt, kiemelni a törött
cserepeket, hogy megszűnjenek a
beázások.

Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

Rendőrőrs

Lapunk megjelenésével egyidőben letesszük a mezőfalvi rendőrőrs alapjait. Az épületet azért
kapták meg a rendőreink annak
idején, hogy ott rendőrőrs legyen.
Ezt próbáljuk most megvalósítani.

Cikluszáró ülés

Megtartottuk a képviselőtestület utolsó, cikluszáró ülését a művelődési házban, hogy
minél többen részt vehessenek
rajta. A féléves gazdálkodásról
hallhattunk elsőként beszámolót. Bencze Éva pénzügyi csoportvezető elmondta, hogy az
anyagban a tényszerű számok
kerültek rögzítése, a bevételek
meghaladták a kiadásokat,
tehát takarékos gazdálkodást
folytattunk, ahogyan korábban is.
Az óvoda beszámolójánál
a jelenlegi vezető rövid időszakról tudott beszámolni. Jó
tapasztalatokról beszélt, kiváló
partnerre talált a szülői munkaközösségben. Mindenki tapasztalhatja, hogy nyílászáró
és burkolatcsere is megvalósult az intézményben a közös
összefogás eredményeként. A
polgármester elmondta, hogy
azért döntött a képviselőtestület a gyermeklétszám miatti
csoportmegszüntetés mellett,
mert egy óvónő nyugdíjba

vonult, és így tudta az önkormányzat a létszámleépítés
nélkül megoldani a racionalizálást.
A Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény vezetője beszámolójában hangsúlyozta, nagyon sok ember veszi
igénybe a szolgáltatásaikat, és
sokat kell dolgozni azért, hogy a
problémás eseteket kezelni tudják. Örömteli, hogy a házi segítségnyújtás ellátotti létszáma
is emelkedett, és sok a szociális
étkeztetésben résztvevők száma
is. Kérdésre válaszolva elmondta, az intézményben jó a kollegiális viszony és a hangulat.
A képviselőtestület döntött arról, hogy idén is indul a
Bursa Hungarica Pályázaton,
és várjuk majd a pályázatokat.
Vízszolgáltató társaságunk
jelezte a 2015. évi beruházási
tervét, amelyben szerepel régi
igényünk, a felszín feletti tűzcsapok kiépítése. A beruházás
helyi szakember bevonásával
történik majd.

Banki tájékoztató
Az Alba Takarékszövetkezet
bezárása miatt problémás helyzetbe került mezőfalviaknak azzal
igyekezett segíteni az önkormányzat, hogy megszervezte az esetleg
szükséges bankszámla nyitáshoz
elengedhetetlen
tájékoztatást.
Több bank is jelezte, hogy eljön
településünkre, is ismerteti a lakókkal a lehetőségeket, hogy mindenki
kiválaszthassa a számára legmegfelelőbb ajánlatot. A tájékoztatóból
kiderült az is, hogy a Magyar Pos-

tával lépnek kapcsolatba a kártalanítást illetően.
Az önkormányzatnak sem
rálátása, sem beleszólása nincs és
nem is volt soha banki ügyekbe.
Az Alba Takarékszövetkezet belső
ügye, ami a pénzintézetnél történt.
Információink szerint még a helyi
dolgozóknak sem volt tudomásuk
a tervezett lépésről, a számlák
befagyasztásáról. Ami azért is
nagyon kellemetlen, mert közvetlenül a bérek utalása után történt.

Polgármesterek a megyéért
A polgármesterek által létrehozott Fejér Megyei Településekért
Egyesület igyekszik képviselőt delegálni a megyei közgyűlésbe. A
FETE azért tevékenykedik, hogy
a 2014-20-as programozási időszakban, amikor a fejlesztési források a megyénél dőlnek el, olyan
emberek kerüljenek a testületbe,
akik a településekért dolgoznak. A
FETE listát állított, igyekeznek

tenni azért, hogy térségi választási
együttműködés formájában minél
többen kerüljenek be Fejér megye
közgyűlésébe, hogy térségünknek
minél nagyobb legyen a képviselete, beleszólása a megyei döntéshozatalba, a pályázati források
elosztásában.
Hangsúlyozom, a FETE nem
politikai, hanem társadalmi szervezet!
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Kovács István

Szeretném megköszönni
a rengeteg polgármesteri és
képviselői ajánlást, amellyel
megtiszteltek engem, és ennek
köszönhetően Mezőfalva polgármester- és képviselőjelöltje
lettem a Jobbik Magyarországért Mozgalom színeiben.
Joggal kérdezik, miért indulok polgármesterjelöltként és
képviselő-jelöltként is. Mind
az országgyűlési, mind az EP
választásokon kiemelkedő támogatást kaptunk itt helyben.
Úgy gondolom, ez egy visszajelzés volt az Önök részéről. 44
éve élek Mezőfalván, munkás
család gyermekeként nevel-

kedtem. Megnősültem, így
biztos családi hátérrel rendelkezem ahhoz, hogy ezt a fele-

lősségteljes, megtisztelő nemes
feladatot fel merjem vállalni. 5
éve a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Mezőfalvai elnöke vagyok, polgármesterként
vagy képviselőként is szeretném tovább folytatni a településért folytatott munkámat, ha
megtisztelnek bizalmukkal. A
községünkben alapító tagja
vagyok a Mezőfalvi Motoros
és Hagyományőrző Egyesületnek, mellyel különböző
programokkal vettünk részt
a falu rendezvényein. Mezőfalván éltem mindig, ezért
ismerem a település problémáit, lehetőségeit. Célom,
hogy a következő öt évben

nagyobb hangsúlyt kapjon a
közbiztonság, belvízvédelem,
pályázati források felkutatása, kihasználása, munkahelyteremtés, templom felújítás,
önkéntes tűzoltóság magasabb szintű támogatása.
A választások előtt bővebben fogom tájékoztatni a
lakosságot elképzeléseimről,
terveimről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem
támogatásukat, hogy az Önök
segítségével változtatni tudjunk a jelenlegi állapotokon.
Tisztelettel:
Kovács István
polgármesterés képviselőjelölt

mérlegképes könyvelői oklevelet
szereztem. Sokáig falugazdászként dolgoztam.
A 2006-ban elkezdett faluvezetői munkám eredményes-

nek bizonyult. Elértük, hogy
az emberek részt vesznek a falu
életében, értik problémáinkat, és
azok megoldásában is dolgoznak.
A fejlesztések közül kiemelkedik a Piac tér, az iskola, a művelődési ház, az egészségház, a
tájház felújítása, az iskolai informatikai fejlesztés, a csatornázás,
és a zöldenergia hasznosítása.
2006 óta 1,3 milliárd forint értékű fejlesztést valósítottunk meg.
A szám óriási, éves költségvetésünk több mint kétszerese.
Ehhez a lendületes fejlődéshez rengeteg munka kellett.
Mind a képviselő testület, mind
Polgármesteri Hivatal, mind a
szakértők derekasan dolgoz-

tak. A döntéseket nem egyedül
hoztam meg, a végrehajtás is
csapatmunka volt. Csak akkor
lehetünk továbbra is sikeresek,
ha céljainkat közösen fogalmazzuk meg, s ha a megvalósításból
is mindenki kiveszi a részét.
A 2014-2020-as időszakra
vonatkozó néhány elképzeléseim: Saját rendőrőrs létrehozása,
a járdafelújítások folytatása, a
templom rendbetétele
Részletesen programomat
október 10-én, pénteken 17
órakor a Művelődési Házban
ismertetem.
Ha elfogadják azt az utat,
amin most járunk, október 12én szavazzanak rám!
Amennyiben a szavazók
megtisztelnek bizalmukkal
és október 12-én polgármesterré választanak, azért fogok
dolgozni, hogy a településen
munkahelyek alakuljanak, és
a környezetünket összefogással úgy építsük tovább, hogy
ebben a faluban mindenki
számára öröm legyen élni.

ért, mely végül a későbbi ciklusokban részben meg is valósult.
Fontos érték számomra az
ember, az emberi kreativitás.

Hiszem, hogy aki akar, az tenni tud azért, hogy a települési
jólét minél magasabb fokára
érjünk, hogy az emberek ne
csak itt lakjanak, hanem szeressenek itt élni. Mindenki
egyaránt fontos, mindenkinek
a véleménye számít, még akkor is, ha az emberek úgy érzik, hogy ez nem így van. Ezért
egyik lényeges célkitűzésem,
hogy az embereknek a lehető
legtöbb csatornán eljuttassuk
a közérdekű információkat,
hogy megismerjék a lehetőségeiket és elmondhassák véleményüket.

Márok Csaba

független polgármesterjelölt
Kedves Mezőfalviak!
Az Önök akaratából 8 éve
vagyok a falu polgármestere.
Itt születtem én, ezen a tájon, Sárbogárdon. Sismándon
nőttem föl, Mezőfalván jártam
iskolába. Édesapám agronómus
volt az Állami Gazdaságban,
édesanyám tanítónő az iskolában. Feleségem tanítónő az
iskolában, Máté fiam egyetemista, Bence fiam gimnazista.
Gyöngyösön szervező üzemmérnök diplomát, munka mellett Gödöllőn vállalat-gazdaságtani agrármérnöki diplomát, és

Prémusz László
Prémusz Lászlónak hívnak.
1965-ben születtem Jászberényben. A szüleimmel 1970ben költöztünk Mezőfalvára.
Ide jártam általános iskolába,
1984-ben végeztem Dunaújvárosban
ács-állványozó
szakmunkásként. Öt gyermekem és négy unokám van, két
legkisebb gyermekemmel és
édesanyjukkal élek.
1998-2006 között két cikluson át voltam tagja a képviselő testületnek. Éveken át
lobbiztam a buszmegállók és
a település járdáinak felújításá-
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Bán Balázs
Nyolc éve élvezem az Önök
bizalmát, amit nagyon köszönök!
Viharos nyolc év volt ez, ebből
az utolsó négyet egyszemélyes
ellenzékben töltöttem. Akadt
itt számtalan konfliktusom, és
ezalatt „megjártam” Budapestet
is. Azonban élve az alkalommal,
közlöm: közel három hónapja
Mezőfalván lakom!!! Itt vagyok
tehát, és a községhez kötötten
képzelem el a jövőmet!!! Bárki, bármit is mond!!! És nagyon
bízom abban, hogy aki tenni
akar, az a következő öt évben
lehetőséghez is jut! Számtalan
rádióban dolgoztam már, megjártam televízió-stúdiókat is,
szerkesztettem és írtam községi
újságot, tevékenykedtem a helyi
művelődési házban, voltam sajtófőnök és kormányhivatalnok,
jelenleg két színháznál is dolgozom. Ha hagynák végre, tudnék
mit tenni…! Hiszen minden eddigi egyszemélyes erőfeszítésem
ellenére továbbra is hatalmas űr
tátong a kommunikációban: ki
kellene alakítani már egy kétirányú, mindenkire kiterjedő, megbízható és naprakész információáramlást - mely mindennek az
alapja (!). Nagyon fontos lenne
ápolni és feljavítani a személyközi kapcsolatokat; megbecsülni és
használni végre emberi és tárgyi
értékeinket! Bizony lenne mit
javítani mezőgazdasági-, kulturális- és közösségépítő területen;
a fiataloknak végre helyet kellene biztosítani… Bizalmuk esetén
nagyon szeretnék társakra lelni
mindebben és persze másban is,
mert egyedül nem megy. Itt vagyok, és sok mindennel felvértezve készen állok! Ajánlom a 8-as
számot megtisztelő figyelmükbe!
Valamint interneten facebookoldalamat és a mezofalva.webnode.hu címet.

Baratiné
Hevesi Irén
Mezőfalván születtem, itt
dolgozom és itt élek családommal. Ez már önmagában meghatározza a faluhoz való erős
kötődésemet. Jó kapcsolatot
ápolok a község lakóival. Gyermekeim révén igyekeztem az
intézményekben kamatoztatni
önzetlen segítőkészségemet.
Több éve vezetője vagyok az
iskolai Szülői Munkaközösségnek, és az Intézményi Tanácsnak. Az előző ciklusban
tagja voltam az Oktatási és
Kulturális Bizottságnak. Aktív szerepet vállalok a falu civil
életének szervezésében, a szülői szervezetet összefogva részt
veszek Mezőfalva kulturális és
társadalmi életében is. A rám
bízott feladatokat mindig felelősségteljesen, a legjobb tudásom szerint végzem el. Büszke vagyok arra, hogy munkám
eredményeként hagyományt
teremtő rendezvények jöhettek létre: pl. Faluszilveszter,
Valentin napi bál. Köztudott
dolog, hogy Fidesz tag vagyok, de véleményem szerint
a képviselőtestületi munkában
nincs helye a pártoskodásnak,
itt elsősorban a lakosság érdekeit kell figyelembe venni,
ezért indultam függetlenként.
Nagy örömmel tölt el, hogy
2014-ben munkám elismeréseképpen Mezőfalváért Díjban
részesültem, mely számomra
azt bizonyítja, hogy jó úton
járok, és lendületet ad reménybeli képviselői munkámhoz.

Cseke Ottó

Ijjas Gizella

Tősgyökeres mezőfalvi vagyok, mivel családom 1935.
óta él itt boldogságban. 1967.
május 17-én születtem, feleségemmel és két fiammal élek
Mezőfalván. Mezősport Kft.
üzletvezetőjeként és a Medosz SE elnökeként dolgozok
a faluért.
Igazi mezőfalvinak érzem
magam, családom 3 generáció
óta folyamatosan részt vesz a
falu közéletében. Családunk
egyik szívügye a futball csapat,
melynek játékosa volt nagyapám, édesapám, jómagam és
a fiaim. 2005-ben támogató
nélkül maradt a csapat, mindent újra kellett kezdeni. A
sportkör elnökeként vállaltam
a kihívást, melynek eredményei
engem igazoltak. Minden szabadidőmet szponzorok és támogatók keresésével töltöttem
el, úgy érzem megérte. A sok
munka mellett jelentős anyagi
áldozatot is hoztam a csapatért és a faluért. Több sikeres
pályázat folytán fejleszteni és
felújítani tudtuk Mezőfalva
egyetlen sportlétesítményét.
2006. óta önkormányzati
képviselő és alpolgármesterként munkálkodok falunkért.
Aktív tagja vagyok a helyi
polgárőrségnek, szívügyemnek
érzem falunk közbiztonságát,
bármikor elérhető vagyok. A
mezőfalviak problémáit magaménak érzem, önzetlenül segítek tudásom és lehetőségeimhez mérten. Megválasztásom
esetén szeretném továbbfolytatni a munkát és még többet
tenni azért, hogy lakóhelyünk
még élhetőbb legyen.

Ijjas Gizellának hívnak,
születésemtől kezdve Mezőfalván élek.
Végzettségem pedagógus,
andragógus, művelődésszervező. 9 évi tanítást követően
2009-től falunkat művelődésszervezőként szolgálom, de
előtte is aktívan részt vettem
községünk közéletében.
Dolgoztam a művelődési
ház pályázati anyagán, útjára
indítottam több rendezvényt,
melyekből mára hagyomány
lett.
Az elmúlt időszakban sikerült megvalósítanom, hogy
a felnőttek ingyen tanulhattak
idegen nyelveket és informatikát.
Eddig megvalósult elképzeléseim alapján azt gondolom,
hogy településünknek hasznos
és jó az az út, melyen elindultunk.
Vallom azt, hogy Mezőfalván igazi, összetartó közösséget kell kialakítanunk, mert
eredményeket csak együtt
tudunk elérni. Fontos, hogy
kiemelten kezeljük fiataljaink
helyzetét, azért, hogy ne akarjanak elköltözni innen, mindannyiunknak lényeges, hogy
jól érezzük magunkat itt, ahol
élünk.
Köszönöm eddigi támogatásukat, és kérem, hogy október 12-én tiszteljenek meg
bizalmukkal!
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Kovács Ervin

Koppányi Péter

Masinka Csabáné

Nyuli Gábor

Jelölő szervezet: Jobbik
önkormányzati
képviselőjelölt
Dunaújvárosban születtem
1963. július 1-én. Közel 10 éve
lakom Mezőfalván. Házasságban élek. 28 éve a Dunaferr
Vasúti Forgalmi Üzeménél
dolgozom, 18 éve középvezetőként.
A Mechwart András Vasútforgalmi középiskolában szereztem érettségi bizonyítványt,
idén pedig a Dunaújvárosi Főiskolán vehettem át bölcsész
diplomámat. Jelenleg a Pécsi
Tudományegyetem andragógia mesterszakos hallgatója
vagyok.
Több mint 5 éve csatlakoztam a Jobbikhoz, a helyi szervezet egyik alapítója vagyok.
Választóim bizalmából képviselői munkámmal az itt lakók
érdekeit szeretném szolgálni,
az önkormányzatban pedig a
magyar falvak életprogramját szeretném megvalósítani,
melynek az alapja: önrendelkezés, önellátás, önvédelem.
Önrendelkezés a helyi életre vonatkozó döntésekben, a
közszolgáltatások fenntartásában, önellátás a mindennapok
szükségleteiben (élelem, víz,
energia) és önvédelem, hogy
mindezt meg is tudja őrizni. Elképzeléseinket közösen
szeretnénk megvalósítani jobbikos jelölttársaimmal, ehhez
kérjük az Önök segítségét.

Tisztelt mezőfalviak!
Engedjék meg, hogy ezúton
is megköszönjem mindazok
támogatását, akik ajánlásaikkal, támogatásukkal lehetővé
tették, hogy választható képviselőjelöltté léphessek elő.
Koppányi Péternek hívnak,
36 éves vagyok. 3 gyermek
boldog édesapjaként 15 éve
élek itt, szűkebb hazámban
Mezőfalván
feleségemmel,
Koppányiné Sági Mónikával.
A falu közösségét első sorban
páromon, mint tősgyökeres
mezőfalvin keresztül ismertem meg.
Vállalatirányítási rendszerek programozásával keresem
a kenyerem. Munkámnak hála
számos magyar és multinacionális vállalat működésébe volt
szerencsém betekinteni. A
hozzám bizalommal forduló
embereknek mindig szívesen
segítek. Úgy gondolom, hogy a
korombeliek, a nagycsaládosok
nehézségeit is ismerve, mind a
fiatalabb, mind az idősebb korosztály érdekeit méltón tudnám képviselni. Diplomámnak
is hála (matematika és számítástechnika tanári diploma) a
gyerekek mindig központi szerepet játszottak az életemben.
Eddig is, és ez után is fontos
lesz, hogy az ő számukra is egy
jobb és szebb falut teremtsünk
meg itt az ország szívében.

Az elmúlt 4 évben az önök
jóvoltából Mezőfalván képviselő lehettem,ami nagy megtiszteltetés volt számomra. A
munkámat a legjobb tudásom szerint végeztem. A lakossággal napi kapcsolatban
vagyok,bármikor megtalálnak
gondjaikkal problémáikkal. Az
eddigi munkám tükrében, ha
továbbra is megtisztelnek bizalmukkal továbbra is a falu
érdekeit szolgálom.

Kedves Mezőfalviak!
Nyuli Gábornak hívnak.
Családommal
Mezőfalván
élek, Dunaújvárosban dolgozom. Két gyermekem van
Anna, és Gábor. Feleségem
Nyuliné Bauer Szilvia a mezőfalvi iskola tanítója. Szüleim Nyuli István és Rabi Mária
mezőfalvi lakosok. Tanulmányaimat a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi- és a
Miskolci Egyetemen végeztem.
Néhány gondolatom melyekkel, ha egyetért kérem
szavazzon rám:
– A képvelői tiszteletdíjakból legyen létrehozva egy
MEZŐFALVÁÉRT ALAP,
melyet az eddig meg nem valósított dolgokra, ötletekre lehet
fordítani. (NE A TISZTELETDÍJÉRT LEGYENEK
A KÉPVISELŐK)
– Kapjon méltó küllemet
falunk ékessége, a TEMPLOM!
– Gyermekintézményeink
nyitvatartása alkalmazkodjon
az ingázó szülők munkába járásához
– Oldjuk meg a közétkeztetést a speciális étrendre kényszerülők részére
– Játszótér! Hozzuk rendbe
a meglévőket, pályázzunk újak
létrehozására
– Támogassuk a lakosság
ötleteit, és terjesszük a képviselőtestület elé

„én azt szeretném, ha hazám,
e föld, hol mindent, ami ember,
vágytam példázni életemmel,
lehetne egykor büszke rám.”
(Szabó Lőrinc - Hazám)
Tisztelettel:
Koppányi Péter

Kérem, bízzanak meg bennem, és adjanak egy esélyt,
hogy bizonyíthassak!
Nyuli Gábor
független jelölt
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Virág Tímea

Rédliné
Kovács Andrea
Tisztelt Mezőfalvi Polgárok!
Szeretném megköszönni az
aláírásokat, mellyel megtiszteltek engem, és ennek köszönhetően Mezőfalva képviselőjelöltje lettem.
Születésem óta Mezőfalván élek, itt jártam óvodába,
általános iskolába. A Bánki
Donát Szakközépiskolában
érettségiztem, gyes és munka
mellett közgazdasági végzettséget szereztem, később
grafológusi és írásszakértői
vizsgát tettem. Férjem is régi
mezőfalvi családból származik.
Itt építkeztünk, itt neveltük fel
két gyermekünket.
Szerintem a szép szavak és
ígéretek helyett határozottságra, következetes munkára van
szükség (főképp a közbiztonság javításának ügyében), olyan
képviselőkre, akik a szükséges,
az akár radikálisnak tűnő lépéseket is meg tudják, és meg
merik lépni.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, igyekszem
mindent megtenni, hogy Mezőfalva éljen meglévő lehetőségeivel, fejlődjön minden téren.
Rédliné Kovács Andrea

Sági István

Sóki László

Kedves Mezőfalviak!
Sági István vagyok. Köszönöm bizalmukat és támogatásukat, hogy október 12-én
képviselőjelöltként indulhatok
az Önkormányzati Választáson.
Tősgyökeres család sarjaként élek Mezőfalván, mérnöki diplomával rendelkezem.
1996-2007-ig vállalkozások,
vállalatok, hivatalok, önkormányzatok, egészségügyi intézmények minőség és környezetirányítási
rendszerét
dolgoztam ki és fejlesztettem.
2005-2010-ig meghívott előadóként a Dunaújvárosi Főiskolán tanítottam a szakmám,
az informatikával támogatott
minőségbiztosítás gyakorlati
alkalmazását. 2007-től az ISD
Dunaferr Zrt-ben dolgozom
szakértőként.
A Falunk közösségi érdekeit szem előtt tartva veszek és
vettem eddig is részt Mezőfalva közéletében, mint például
a helyi Gazdakör tagjaként
hagyományosan a Mezőfalvi Vigasságokon és Advent
harmadik vasárnapján, a Piac
Téren. Szeretnék részese lenni
a Falunk sorsát meghatározó
döntések
meghozatalában,
képviselni a Mezőfalvi lakosokat a képviselőtestületben.
Képviselőjelöltként köszönettel várom támogató szavazataikat!
Tisztelettel: Sági István

Tisztelt Mezőfalviak!
Mzőfalvi születésű és mezőfalvi lakos vagyok. A helyi
vasbolt a családom tulajdona,
tehát a munkám is ideköt. Vállalkozóként dolgozom. Nős
vagyok, három felnőtt gyermekem és három unokám van.
Az Önök jóvoltából 20 éve
vagyok képviselő. Minden
munkámban a falunk érdekei
számítanak a legtöbbet. Ez
alatt az 5 ciklus alatt volt lehetőségem felismerni a jót és
tenni érte. Döntéshozóként
célt találni, és azzal a többség
javára lenni. Büszke vagyok a
szennyvíz-csatorna megvalósításában végzett munkámra,
a térfigyelő rendszer két ütemének kiépítésére. Arra, hogy
az országos szintű „Te Szedd”
szemétgyűjtő akció szervezője
és honosítója vagyok. Hiszem,
hogy becsületes és tisztességes
hozzáállással végzett munkámmal hozzájárultam ahhoz,
hogy Mezőfalva élhető, az új
kihívásokra reagálni képes, és
mindannyiunk számára büszkén vállalható település legyen.
Erős bennem az elhivatottság azért, ami mezőfalvi. Mint
polgárőr, a falu közbiztonsága,
rendje. Sportszeretőként minden szabadidős tevékenység,
és azok színvonalának emelése. Kultúra terén leginkább a
zenei programok, mint rock
koncertek szervezése, de ezen
túl minden szervezet segítése
fontos a számomra. Ehhez
kérem az Önök támogatását,
majd a segítségét a munka
folytatásához.
Tisztelettel:
Sóki László

Dunaújvárosban születtem.
36 éves vagyok, Mezőfalván élek
két kisfiammal, Bendegúzzal és
Bánkkal. Szerencsés vagyok,
mert a családom, akik fontosak
számomra, mind itt élnek a faluban.
Tizenöt éve dolgozom mérlegképes könyvelőként különböző területeken. Két éve kerültem
költségvetési
intézményhez,
másfél éve a Cecei Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági
vezetője vagyok. A munkám révén átlátom a teljes önkormányzati gazdálkodást a költségvetés
tervezéstől a zárszámadásig.
Öt éve szereztem közgazdász diplomát a Dunaújvárosi
Főiskolán. Már ebben az időben felébredt az érdeklődésem
a területfejlesztés, vidékfejlesztés iránt, ezért regionális
gazdaságtanra szakosodtam.
Tanulmányaimat később a
Nyugat-Magyarországi Egyetemen folytattam vidékfejlesztési
agrármérnök mesterképzésen.
Jelenleg államvizsga előtt állok,
diplomamunkámat a sárbogárdi járás, mint hátrányos helyzetű
térség területfejlesztési lehetőségeiből írom.
Kisiskolás korom óta fontos volt számomra a közösségi
szerepvállalás. Felnőttként is
több olyan csoportban, szervezetben megfordultam, ahol
fogadókészség volt az önkéntes
tevékenységemre. Az elmúlt
években inkább az iskolába induló gyermekeimre, és a saját
tanulmányaimra fordítottam a
figyelmet.
Két éve ingázok Cece és Mezőfalva közt. Most úgy érzem,
egy kicsit „hazajönnék”, hogy
tudásomat és tapasztalatomat a
falum javára fordíthassam…

8

Az én falum - Mezôfalva

Beszámoló a 2010-2014 önkormányzati
ciklus főbb eseményeiről

A négy év a nagy átalakítások és megvalósítások időszaka volt. Az önkormányzat
életében talán a legnagyobb
átalakítások időszakát éltük
meg. 2013. január 1-től felállításra került a járási rendszer,
illetve ugyanezen időpontra
esett az iskolák állami fenntartásba vétele is. A járási
rendszer felállításánál mindenképpen el kell mondanunk
azt, hogy a hivatal életébe jelentős változást hozott. Személyi változások tekintetében
próbáltuk úgy kialakítani az
új rendszert, hogy ne kelljen
dolgozókat elbocsátani. Elsőként talán kiemelné, hogy
dr. Woth László címzetes
főjegyző úr nyugdíjba vonult,
2 fő átkerült a járáshoz, egy
fő négy órában, a művelődési
házban került foglalkoztatásra, és nem utolsósorban a
jegyzői állásra kiírt pályázatot
Borbély Anikó aljegyző as�szony nyerte el, ezáltal 4,5 fő
csökkenés történt a hivatalnál.
Az iskolai átadás alapvetően a pedagógusok teljes
állományát érintette, viszont
a technikai dolgozók nálunk
maradtak, mivel működtetői
vagyunk az iskolának.
Ünnepeink méltó megünneplése ebben az időszakban
is kiemelt feladat volt. Nem
mindennapi dolog, és nem
mindennapi lehetőség az,
hogy egy település 200 születésnapját tarthatja. 2011.
04.09-én 200 éves olt Mezőfalva. Falualapító József nádor
szobra már volt, így a másik
alapítónak Dréta Antal zirci
apátnak is felállítottuk a mellszobrát. A 200. évfordulóra
településtörténeti
könyvet
adtunk ki.
A közrend, közbiztonság
területén komoly feladatunk
volt. 2012 év végén betörés
hullám söpört végig falunkon, aminek megállítására
helyi rendőreinken kívül plusz
rendőri erőket vontunk be.

2012 végén a Dunaújvárosi
Rendőrkapitány személye is
változott, ami tovább nehezítette a dolgunkat. Két ütemben térfigyelő kamerarendszer
került kiépítésre, először hét,
majd 11 kamera felszerelésével. Két körzeti megbízottunk
is mindent megtett a helyzet
rendezése érdekében. Erőfeszítéseink eredményt hoztak,
mivel ma arról számolhatok
be, hogy a település közbiztonsága jónak mindható.
Az élhetőbb környezet
megteremtése érdekében is
próbáltunk előrelépni az elmúlt időszakban. Járdaépítés
tekintetében sikerült megújítanunk a Vörösmarty utcai járdát a Tüzépig, illetve
a József nádori utcát a Bem
utcáig. Itt mindenképpen
kiemelendő az a lakossági
hozzáállás, amivel segítették
ezt a megújulást. A település
közlekedésének egyik legbosszantóbb szakasza a Semmelweis utca vége volt. Egy
nyertes pályázatunk volt a régi
tanácsházra, aminek része lett
volna a templomkerti sétány,
illetve a problémás útszakasz
rendbetétele is. A támogatás
megvonása után azonban
próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy
a rendbetétel megvalósulhasson,. Erőfeszítéseinket siker
koronázta, ma normális úton
lehet közlekedni az Egészségház felé. Fontos közbiztonságot javító beavatkozásnak
értékelem a belső körforgó
rendbetételét is.
Önkormányzatunk 2012
decemberében érintett volt
az adósságrendezésben, mely
2 tételből tevődött össze: az
egyik az első ütemre felvett
csatorna hitel hátralévő része,
másik pedig a folyószámlahitel. A településen új szolgáltatás lépett be, ami nem volt
más, mint a családi napközi.
2011-ben a részükre egy szolgálati lakást biztosítottunk,

majd 2012-ben hozzájárultunk egy TÁMOP-os pályázat beadásához, amelynek
tárgya volt még a szomszédos
lakás is. Itt belső átalakítás,
és munkahelybővítés is cél
volt. A nyertes pályázatnak
köszönhetően a célok meg is
valósulhattak és ma megfelelő
körülmények között, működik
családi napközi. A vállalkozó
kedvű mezőfalvi hölgyek egy
nyugdíjas otthon megalapítását tűzték ki célul, kérték a
mi segítségünket, amit meg is
kaptak. A Kinizsi u. 20-ban
szolgálati lakást biztosítunk a
működéshez. Örömteli, hogy
a nyugdíjas otthon az idősek, megelégedésére üzemel,
természetesen elsősorban a
mezőfalviak igényit elégíti ki.
Közoktatási
intézményi társulást működtettünk
Hantossal és Daruszentmiklóssal. Az intézményrendszer
átalakítással a plusz normatívák megszűnésével azonban
okafogyottá vált fenntartása,
így 2013. június 30-tól a többi településsel egyetértésben
megszüntettük.
Szolgálati lakásainkat
alapvetően az itt dolgozók
használják, beleértve a tanárokat is.
Nyertes pályázataink közül az egészségügy fejlesztésével kezdeném. 2010-ben
indult közbeszerzés 2011.
március 31-én döntéssel
zárult, a Generál Kft. kivitelezésében, szerintem a lakosság nagy megelégedésére
megújult
egészségházunk.
Szeretném kiemelni az átmeneti időszakban a dolgozók
és betegek részéről tanúsított
megértést, amíg a rendőrség
épületében működtünk. Az
infrastrukturális és eszközfejlesztésnek köszönhetően
méltó környezetben történik
a betegellátás. Hasonlóan az
egészségügy közbeszerzéséhez a művelődési ház beruházása is elkezdődött 2011-

ben. Palánkai Tibor tervező
úr javaslata lapján átalakításra
került a színházterem, illetve
egy hozzáépítéssel, új szárn�nyal is bővült a Művelődési
ház. Az integrált közösségi
szolgáltató tér (IKSZT) pályázat nemcsak infrastrukturális és eszközfejlesztést
tartalmazott, hanem 1,5 fő
növekedést is el tudtunk érni.
A megújult művelődési ház.
a javaslatok összevetése után
a képviselő testület döntése
alapján döntött, a név: Kiss
Kálmán Művelődési Ház.
A művelődési ház rengeteg
programot biztosít a lakosság
részére. Nyelvtanfolyamon ill.
informatika. tanfolyamon 82
bizonyítványt állítottak ki. A
képzések a jövőben is folytatódnak, a Művelődési Ház nagyobb létszámú családi, baráti
rendezvények lebonyolítására
is alkalmas, ezt többen igénybe is veszik. Csatorna beruházás 1. fordulójában elkészültek a tervek, ill. összeálltak. A
közbeszerzési dokumentációkat a közreműködő szervezet
megvizsgálta és minőségbiztosítás után indíthattuk csak
az eljárásokat. A csatornaberuházás bruttó értéke közel
3 milliárd forint. Nem egy,
és nem két településnek sikerült az országban ennél a
beruházásformánál hibáznia.
Őszintén szólva magam is
aggódtam ezen. A cél az volt,
hogy a segítő szakapparátus
(projektmenedzser, pr felelős,
mérnök) kiválasztása az egyik
legfontosabb tényező a beruházás kapcsán. A közbeszerző
a település eddigi pályázatainak közbeszerzéseit is lebonyolító Conedis Pannónia
Kft. lett. A projektmenedzser
Pauza Balázs, és a mérnök pedig Beke László. Utólag már
mondhatom, hogy jó szakértőket választottunk, mivel a
beruházás mind szakmailag,
mind pénzügyileg rendben
sikerült lebonyolítani. A köz-
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reműködő szervezet részéről
évente kétszer kaptunk ellenőrzést, ahol mindig mindent
rendben találtak. A beruházás
befejeztével a helyreállítási
munkák azonban napjainkig
elhúzódnak, köszönhetően
a csapadékos időjárásnak.
2011-ben TIOP pályázaton
jelentős informatikai fejlesztést tudtunk megvalósítani
az iskolában, ahol a 30 milliós pályázatnak köszönhetően
számítógépterem került kialakításra 30 számítógéppel,
ill. interaktív táblák kertültek
beszerzésre. Hangsúlyozni
szeretném, hogy a pályázatot
Hantossal közösen adtuk be
(mivel ő önállóan nem lett
volna jogosult beadni, így
Hantoson 2 interaktív tábla
került felhelyezésre.
Minden évben csatlakoztunk a Bursa Hungarica. Pályázathoz, amellyel rászoruló
gyermekeket támogattunk a
továbbtanulásban.
Nem kis erőfeszítésnek
köszönhetően, el tudtuk érni
számlavezető
pénzintézetünknél, hogy bankjegykiadó
automatát telepítsem falunkba. A kezdeti kétségek, miszerint biztos kevesen fogják
használni, mára köddé váltak.
Óvodánkban a gyereklétszám csökkenés miatt egy
csoportot
csökkentenünk
kellett, viszont a szakszolgálati feladatellátást egy fő
gyógypedagógussal
biztosítjuk. Óvodavezetői váltás
is történt az intézményben.
Az óvodai kollektíva egybehangzó véleményét elfogadva
a képviselő testület Pénzesné
Szilva Györgyit választotta
óvodavezetőnek.
Ez történt a szociális intézményünkben is, mivel
Nikolinné Héring Edit vezető kérte áthelyezését a dunaújvárosi Többcélú Kistérségi
Társuláshoz. Kiírt pályázatot,
helyettese Tóth Andrea nyerte el. Az iskolában a takarító
személyzet teljes egészben
az önkormányzathoz került,
itt elbocsátás nem történt, a
nyugdíjba menőt nem pótoltuk emberrel.

Az
egészségügyünkben
nagyszámú személyi változás történt. Sidó Károlyné
nyugdíjba vonult, helyére
Kele Krisztinát választotta
a képviselő testület: dr. Bartos Krisztina gyesről nem
jött vissza dolgozni, hanem
munkáját Dunaújvárosban
folytatja. Asszisztensét is
vitte magával. A kiírt orvos
pályázatra jelentkező Prajda Pop Ramóna helyi lakos
nyert. Asszisztensi pályázaton Antalné Molnár Andrea
lett a nyertes. Két szakápoló
nyugdíjba ment, és takarékossági szempontból egy fő
foglalkoztatását irányoztuk
elő. Az egy szakápoló a két
körzetben, rendelési időben
nyújt segítséget. Ő pedig
Szántó Marika lett.
A közszolgáltatás rendszere is jelentősen átalakult
a törvényi szabályozásnak
megfelelően. A szennyvízszolgáltatást a paksi székhelyű
Mezőföldvíz Kft, a vízszolgáltatást a szekszárdi székhelyű
E.R.Ö.V. Zrt. végzi. A hulladékszállítást Közép-Duna Vidéke Önkormányzati
Társulás keretében oldjuk
meg , jelenleg a szolgáltatónk
a Dunanett Kft . A törvényi
változások rossz értelmezése
miatt komoly harcot kellett
folytatnunk a Dunanett Kft.
túlszámlázása miatt, amire
hevesen, gyorsan reagáltunk,
összefogva az érintett önkormányzatok vezetőit, és eredményként sikerült elérnünk a
számlák visszavonását. Az új
viziközmű törvény alapján a
díjak, megállapítását a szolgáltatók adatközlése alapján
az energiahivatal határozza
meg.
A képviselő testület sem
unatkozott ebben az időszakban. Évente a törvény 6
testületi ülés tartását írja elő
ezzel szemben mi:
2010 16 ülés
2011 23 ülés
2012 25 ülés
2013 36 ülés
2014 18 ülés
Összesen:118 ülés

Bizottságaink is rendesen
dolgoztak. Pénzügyi Bizottságunk a törvényi előírásoknak
megfelelően minden anyagot
előzetesen véleményezett.
Szociális
Bizottságnak
Mezőfalván nagyon komoly
szerepe van. Kéthetente ülésezik, amikor az addig beérkezett kérelmeket bírálják
el. Munkájával kapcsolatban
kiemelném, hogy a tényleges rászorulókat igyekszik
támogatni és mostanra oda
értek, hogy az alibi igénylők
már nem próbálkoznak velük. Fontos, hogy a segélyeket
olyan emberek kapják, meg
akik ténylegesen rá is vannak
szorulva és ebben a bizottság
nagyon következetes és jó
munkát végzett.
Nem tudom mennyire szabad eredményként elkönyvelni azt a tényt, hogy elkerültük
az adóemelést. Az iparűzési
adó mértéke 1,8%, a kommunális adó belterületen 4000Ft/
ingatlan/év, külterületen 3000
Ft/ingatlan/év.
Hatályon kívül helyeztük
állattartási rendeletünket, mivel a hatályos törvényi szabályozás felülírta azt, illetve
ugyanezt tettük lakásrendeletünkkel is. Minden évben
sikeresen részt vettünk a szociális tűzifa akcióban, amikor
a téli időszakban jelentős
támogatással több köbméter
tűzifát oszthattunk szét a rászorulók között.
Soha nem látott méreteket
öltött a közfoglalkoztatás. A
normál munkásokon kívül
diák munkában is részt vettünk. A sok embernek a feladattal való ellátása, munkaszervezése, munkafelügyelete
komoly feladatot jelentett.
A diákmunka a tavalyi évben indult mostanra nagyon
népszerűvé vált 54 gyerek
jelentkezett,és csak 19-et
tudtunk felvenni.
Ebben az időszakban is
rengeteg rendezvényünk volt,
amit a település lakosságának
igényeinek megfelelően próbáltunk igazítani. Sikeresnek
ítélem az elmúlt időszak programjait, nőnap, József nádor
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hét, vígasságok lecsófesztivál,
idősek világnapja és az adventi
rendezvényeinket.
Ebben az időszakban elmozdultunk a nulláról a
testvértelepülések
számát
illetően. Először 2011-ben
Kisújfaluval, majd 2012-ben
Herzogsdorffal
kötöttünk
testvértelepülési szerződést.
Azt látom, hogy olyan két
településsel sikerült megállapodnunk, akikkel tényleges
kapcsolat is van. Szeptember 19-én megyünk Herzogsdorfba a meghívásukat
elfogadva.
Arról, hogy a település ös�sze tud fogni, azt folyamatosan bizonyítottuk. Sikeres volt
a tavaszi virágosítási, falutisztogató társadalmi munkánk.
A TESZEDD akcióban az
idei évben már arról számolhattunk be, hogy csökkent a
szemét mennyisége.
Ahogyan már előbb említettem a régi tanácsháza civil
ház pályázatát visszavonták.
Önerőből próbáljuk az épületet megmenteni. A tető
felújítása a nyugdíjas klubok
felett a tavalyi évben megtörtént, majd a belső felújítás a
civil szervezetek közmunkások bevonásával szintén
megtörtént. Az idei évben a
tető javítását végezzük el a
közmunkásokkal. Remélem,
hogy a belső rendbetételében
a helységeket használó szervezetek is aktívan kiveszik a
részüket.
Remélem a 2014 október
12-én megválasztásra kerülő
faluvezetés, hasonlóan ilyen
jó eredményekről tud majd
5 év múlva beszámolni, mivel véleményem az, hogy itt
mindenkinek egyért, Mezőfalváért kell dolgoznia és
nem önös érdektől vezérelve.
Elért eredményeink meg�győződésem szerint csak
azért születhettek meg, mivel
a teljes testület tudott egy cél
érdekében összefogni, aminek
az összefoglalóját most hallhatták.
Tisztelettel:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Köszöntjük 1. osztályos tanulóinkat!

1.a osztály. Osztályfőnökök: Szabóné Kovács Erika, Katona
Krisztina
Bökönyi Vivien, Cseke Eszter Lili, Deák Bence, Hir Amadea, Juhász Réka, Juhász Viktória Lilla, Kéri Alexandra Kira,
Kis Angelika Evelin, Kovács Cintia, Kuti Gergő, Kvárik Nóra,
László Lóránt Dániel, Miklós Márton András, Milics Alexandra Mercédesz, Prajda Rebeka, Prescher Dorina, Rabi Marcell,
Rajcsányi Hanna, Remsei Csanád, Sipos Cintia Viktória, Sóti
Regina Éva, Szentpáli Adél Emese, Szilva Petra, Tarr Jázmin,
Tibold Dominik József, Tórizs Marcell, Tóth Nimród László

HÍREI

Nyáron történt az iskolában
A nyári szünet ideje alatt
is fontos események zajlottak
iskolánkban. Június 30-án a
TÁMOP 3.1.7-es pályázat
kapcsán referencia intézményi minősítésen vettünk részt.
A háromfős testület helyszíni
ellenőrzés és vizsgálat keretében győződött meg arról, hogy
iskolánk megfelel azoknak a
követelményeknek,
melyek
alapján a "Minősített Refernciaintézmény" büszke cím
tulajdonosaivá válhattunk. A
dokumentumaikon megjelenő
új logó hivatott jelképezi, hogy
intézményünk pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű koherenciával bír: tanulmányozható és
komplex módon vagy elemeiben átvehető. Iskolánk az integráció és a tehetséggondozás
referencia területeken rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatja majd
a hálózati tanulási folyamatokhoz a mintákat. Részt vesz az
intézmények nagyobb közössé-

ge számára szervezett szakmai
műhelyek tartalmi kínálatának
biztosításában és megvalósításában, változatos lehetőségeket
nyújtva az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat
megerősítésére. Ez a szerepkör
nem lesz új számunkra, hiszen
tantestületünkre és az iskola vezetésére is évek óta jellemző az
az attitűd, mely szerint "örömmel osztjuk meg másokkal azt,
amit jól csinálunk."
Július hónapban az alapfokú
művészetoktatás törvényességi
ellenőrzése zajlott országosan,
melyet iskolánk sikeresen abszolvált. Mind a pedagógusok
képzettsége, mint pedig az
intézmény eszközellátottsága
maximálisan megfelelt az elvárásoknak.
Mindkét esemény komoly
felkészülést igényelt az abban
résztvevő kollégáktól, melyet
ezúton is köszönünk nekik, s
további sok sikert kívánunk
munkájukhoz.

A Pilisben táboroztak az alsósok
1.b osztály. Osztályfőnök: Balláné Spitz Mariann, napközis
nevelő: Csibrik Orsolya
Balogh Kitti Ramóna, Bodor Máté, Csendes Angelika, Hajdu
Richárd, Kacz Szépe, Kaufmann Levente, Kolompár Zoltán,
Kovács Eszter Andrea, Kovács Marcell Zsolt, Papp Liliána,
Stempely Péter, Sztojka Renáta, Sztojka Zafira Kiara, Sztolyka
Dániel Rikárdó, Tatai Krisztina, Turcsányi Máté Viktor, Turcsányi Zsófia, Vajnár Rózsa Kinga, Visi Áron Levente

PAPÍRGYŰJTÉS
Az iskola Szülői Munkaközössége őszi papírgyűjtést szervez a tanulók
számára.
Az akció időpontja:
2014. szeptember 25. csütörtök 15-17 óráig az alsó tagozatos,
2014. szeptember 26. péntek 15-17 órától a felső tagozatos diákoknak
Helye: a Művelődési Ház előtti parkoló
Esőnapok: 2014. október 2. és 3.
Kérem a kedves szülőket és a falu lakóit, segítsék a gyerekek munkáját
a gyűjtésben.
Köszönettel:         az iskola Szülői Munkaközössége

Júliusban 28 alsós mezőfalvi gyermek táborozott Ványiné Marcsi nénivel Csikóváron. Nagyon sokat túráztak: jártak
Dobogókőn és a Holdvilág-ároknál. Ellátogattak Visegrádra,
Esztergomba és Szentendrére. Budapesten barlangásztak, majd
sétáltak, látványosságokat néztek meg. A szuper csapatnak az
időjárás is kedvezett, így mindenki nagyon jól érezte magát.

Természetismereti kalandtábor
A Kisinóci Turistaházban töltött el 22 mezőfalvi gyermek egy
remek hetet Tombor István tanár úr vezetésével. Részt vettek
kisállat-bemutatón, erdei túrákat és éjszakai túrákat szerveztek,
meglátogatták a Duna-kanyart legnagyobb kalandparkját, ahol
számos szép élményt szereztek.

Országos birkózótáborban
8 mezőfalvi gyermek csatlakozott ahhoz a 140 tanulóhoz, akik
az ország minden részéből érkeztek a Balaton partjára, hogy egy
egyhetes tematikusan felépített birkózó táborban tökéletesítsék
tudásukat. A tábor érdekessége, hogy a megszokott edzők mellett
Bárdosi Sándor olimpikon is tartott edzéseket, mely különlegesen nagy élmény volt a gyerekek számára. Tombor tanár úr
tanítványai feltöltődve és felkészülten várják a birkózóidényt.

Az én falum - Mezôfalva
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Focitábor duplán!

8 év után ismét Tirol
Már 11. éve utazik iskolánk
több mint 40 diákja a Jekával,
azonban az idei utazást még
nagyobb izgalommal vártuk,
hiszen 8 évvel ezelőtt voltunk
utoljára ezen a csodálatos vidéken. A nehéz gazdasági helyzet
és a nagy távolság miatt le kellett
mondanunk Ausztria e részéről,
azonban ebben az évben 19 tanulónk pályázati munkájának
köszönhetően annyi árengedményt kaptunk a Jekától, és ráadásul az egész csoport számára,
hogy megfizethetővé vált az
álomutazás.
A felejthetetlen élmények
mellett a gyakorlati haszna sem
elhanyagolható a tábornak, a
gyerekek eredeti nyelvi közegben
gyakorolhatták a német nyelvet,
csiszolhatták nyelvtudásukat.

Minden napunk aktívan
telt, meghódítottuk a Jöchelspitzét, voltunk az Alpesi virágoskertben, Holzgau festett
házai után a lélegzetünk is elállt a Simmsi vízeséshez vezető
függőhídon.
Természetesen „átruccantunk” Németországba is, hogy
a bajor föld legendás kastélyát,
Neuschwanstein szépségét és
történetét ne csak a könyvekből, hanem saját szemünkkel
is megtapasztaljuk.
A hét sikeréhez szükségem volt kollégáim, Csonka
Emese, Márokné Szatmári
Ilona és Sótiné Papp Elvira,
valamint férjem segítségére,
akiknek köszönöm a munkájukat.
Hajas Györgyné

Erzsébet-tábor Zánkán
Az Erzsébet-program keretén belül meghirdetett 2014.
július 13-18-ig tartó „Igazolt
hiányzás” nevű zánkai táborba
az Alapfokú Művészeti Iskola
30 diákja és őket kísérő három
pedagógus (Nagyné Garai
Olga, Ványi Gáborné és Barta
Mónika) juthatott el.
Számtalan programon vettünk részt: így fedeztük fel a
táborismereti vetélkedőn a
306 futballpályányi területet, kézműveskedtünk, csobbantunk a Balatonban, szép
eredménnyel versenyeztünk
a diákolimpián, táncházban
próbáltuk ki magunkat, 12
állomásos
„kalandparkban”
gyűjtöttünk pontokat, Ki Mit
Tud? műsorban énekeltünk,
plakátot készítettünk emlékbe, éjszakai bátorság próbán a
félelmeinket is legyőztük, Az
Erzsébet-vetélkedőn 2. helyet

szereztük meg, zárásképpen
táncoltunk egy nagyot az utolsó programon, amit még az eső
sem tudott elrontani.
Ez az 5 nap olyan együttlét
volt, amelyre mindig emlékezni fogunk, mert önfeledten
játszhattunk, a rengeteg nevetésben éreztük, hogy mindenki
fontos volt a másik számára.

Az idei nyáron második
alkalommal vettünk részt Erzsébet-táborban Fonyódligeten. Június végén két turnust
táboroztattunk kétszer egy hétig. Az első héten 20 hantosi
gyermeket vittünk, a második
héten pedig 20 mezőfalvai
focista lánnyal - fiúval töltöttünk el egy felejthetetlen hetet.
Felújított gyönyörű környezet,
rengeteg program, bőséges, fi-

a választ ott találtuk meg a
helyszínen. Nagyon érdekes
és izgalmas volt, nem utolsó
sorban pedig meg is nyertük
ezt a versenyszámot.
Vízi élményekben sem volt
hiány. Amikor csak tehettük
mentünk fürdeni a Balatonba,
kiépített kosárpalánk, röplabdaháló, kapu állt mindig rendelkezésünkre. Továbbá egy
vetélkedőt is szerveztek, ahol

nom étel várt bennünket.
Az 1300 férőhelyes tábor
közvetlenül a Balaton partján
fekszik, 1,3 km hosszú szabad
strandja van. Vincze Ottó
többszörös magyar válogatott
labdarúgó vezetésével zajlottak az események, mivel az
általunk elnyert pályázat fő
tematikája a futball volt. A heti
programok minden igényt kielégítően, változatosan voltak
összeválogatva, melyre igény
szerint lehetett nevezni és részt
venni. Néhány program: Fonyód-kvízen vettünk részt. Kis
városnéző vonatokkal vittek
el bennünket a kikötőbe, ahol
egy totót kaptunk, melyekre

más iskola diákjaival mérhettük össze ügyességünket. A
legjobban azonban a vízben
felállított trambulin, csúszda,
mászófal tetszett mindenkinek. Volt Ki-mit-tud, műveltségi vetélkedő, tábori olimpia,
foci-bajnokság, éjszakai bátorságpróba és Nagy vagy! játék is
- másodikak lettünk - discó is.
A tábor végét egy eredményhirdetés zárta, ahol mindenki átvehette a jól megérdemelt jutalmát. A mi kis létszámú csapatunk büszke lehetett
magára, hiszen több díjat is
begyűjtöttünk.
Ollmann Judit, Tórizs-Lakos Lilla és Tórizs Attila

Újabb mezőfalvi siker Dunaújvárosban
Megtisztelő felkérésnek
tettünk eleget 2014. augusztus 30-án, amikor művészeti
iskolásaink fellépést vállaltak
a Dózsa mozi téren szervezett
gálaműsoron, mely lezárta az
újraélesztési rekordkísérletet.
Iskolánkat egy szólótáncos
és egy szólóénekes képviselte
a magas színvonalú rendezvényen. Koncz Levente dél-

alföldi oláhost adott elő nagy
sikerrel, míg Tarr Petra két
dallal remekelt.
Köszönjük, hogy csodálatos produkcióitokkal tovább
öregbítettétek
művészeti
képzésünk hírnevét! Köszönjük tanáraitoknak, Balogh
Tímeának és Csonka Emesének is a remek felkészítő
munkát!
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Tündérkert Óvoda
Mozgalmas tanévet zártunk…

Az elmúlt nevelési év az
óvoda életében sok változást
hozott.

a szülőknek, polgármester
úrnak és a képviselő testületnek. Az elmúlt nevelési évben

A nyáron az épület is megújult. Az intézmény főbejárati, a szivárvány és pillangó csoport bejárati ajtaját hőszigeteltre cserélték.
Mindhárom öltözőt újra lapozták, akadálymentesítették. Az
ablakokat újra festették, a párkányokat is megcsinálták
2013. november 15-óta igyekeztem legjobb tudásom
vagyok az óvoda vezetője. szerint a gyermekek érdekeit
Mint első ízben megválasz- képviselni, családias légkört
tott óvodavezető köszönöm a teremteni. Az állandó törvébizalmat a munkatársaimnak, nyi változások figyelembe vé-

Az óvoda előtti teret és udvarát befüvesítettük, új kerti padokat
készítettünk

Köszönetnyilvánítások
Rabi Jánosnak és Rabi Antalnak köszönjük a szalmabálák
beszerzésében nyújtott azonnali segítséget, valamint hogy a
helyszínre, illetve el is szállította szokat.
Köszönjük Sudár Mihálynak és a Mezőfalvi Önkéntes
Tűzoltóknak az óvoda átalakításában nyújtott segítséget.
Köszönjük Halmos Károlynak, hogy a felújítással kapcsolatos asztalos munkákban mindig számíthattunk rá.

tele mellet a szakmai fejlődést
előre mozdítani.
A következő tanévet a csökkenő gyermek létszám miatt
5 csoporttal kezdjük. Az új
tanévtől az intézményünkben
gyógypedagógus látja majd el
a gyermekeket.
Az év folyamán megismertem az óvoda hagyományait,
szokásait, ami szorosan kapcsolódik a falu hagyományaihoz is, (az idősek világnapja,
adventi hagyományos műsor,
templomban a pásztorjáték,
vígasságok, tavasszal a falu
virágosítása stb). Az óvodabál is immár hagyomány, ami
megmutatta, hogy milyen ös�szefogó, nagylelkű, összetartó
közösség van a faluban.
Az óvoda nagyon kedves
rendezvényei, az őszanyó

érkezése, Mikulás várás,
karácsonyi
beszélgetések,
ahol a kicsik megismerhetik,
hogy nagymamájuk idejében hogyan ünnepelték a
karácsonyt; apás nap, húsvéti
bábműsor, gazdagítja az óvodai életet. A tavasz eljöttével
a sok kirándulás, séta új élménnyel bővíti a gyermekek
ismereteit.
Ahhoz hogy ez a sok változás megvalósulhasson a
szülők, támogatók segítsége
kellet, amit ezúton szeretnék
megköszönni. A szülők és a
Szülői Munkaközösség tagjainak köszönöm a segítőkész
támogatását, aktív munkájukat, a vállakózók nagylelkű
támogatását.
Pénzesné Szilva Györgyi
óvodavezető

Az óvoda nyitva tartása

MEGVÁLTOZOTT!

2014.június16-tól
6 órától-16.30 -ig tart nyitva.
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Lecsófesztivál

Ilyen sokan talán még soha nem vettek részt Mezőfalva augusztus
huszadikai ünnepségén és az azt követő Lecsófesztiválon, mint
idén. A sikeres rendezvényre nemcsak településünkről, hanem
a környékből is érkeztek résztvevők

Dréta Antal
VI. Egyházzenei Kórustalálkozó

A Mezőfalvi Nőikar, a Kiss Kálmán Művelődési Ház
és a Római Katolikus Egyházközség
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2014. október 4 - én, szombaton 16 órakor
templomunk felszentelésének
évfordulója alkalmából rendezendő
egyházzenei kórustalálkozóra
a római katolikus templomba.

Résztvevő kórusok:

A rendezvény védnökei:
Házigazda: Mezőfalvi Nőikar
Dékány Árpád Sixtus zirci főapát
Viadana Kamarakórus
Márok Csaba polgármester
BonaVox Nőikar Dunaújváros
Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola
művészetoktatásban tanuló zenész növendékek

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

Kitüntetés
Szeretném köszönetemet kifejezni azoknak, akik javasoltak és akik támogatásukkal érdemesnek tartottak a Mezőfalváért kitüntetésre. Külön szeretném megköszönni a családomnak, barátaimnak és mindenkinek akik mindig mellettem
állnak és segítenek céljaim megvalósításában. Megtisztelő
volt számomra a díj átvétele. Köszönettel:
Baratiné H. Irén

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
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Mezőfalvi Német Nemzetiség Önkormányzat

Közmeghallgatás – beszámoló
a 2010-2014 közötti időszakról

A 2010 októberében megválasztott
önkormányzatunk Móricz Csabáné
elnök, Molnárné Troppert Mária elnökhelyettes, Papp Gyöngyi és Molnár István képviselőkkel kezdtük meg
a munkát.
Első nagy rendezvényünk a 2011.
áprilisában megtartott, 200 éves
évfordulóról való megemlékezés. A
német nemzetiségi nap alkalmából
Kuminka Józsefné Iluska óvónéni
segítségével egy színdarabot írtunk a
falu történelméről, melyben kiemelt
hangsúlyt kapott a svábok 1811 évi
betelepítésétől az 1946-os kitelepítésig tartó időszak.
Minden évben rendszeresen megemlékezünk őseinkről a német nemzetiségi napon, ahol német nyelvű
műsorokkal, táncokkal, énekekkel
szórakoztatjuk a résztvevőket.
Minden év május 26-án a kitelepítési évfordulóról emlékezünk meg.
Felidézzük az 1946. május 26-án falunkból kitelepített közel 1300 ember
emlékét azokkal, akik megélték ezt a
borzalmat. Ilyen alkalmakkor mindig
megkoszorúzzuk a kitelepítési emléktáblát is.
Megyei rendezvényeken is rendszeresen részt veszünk, pl. a Fejér
Megyei Német Nemzetiségi Napon.
Az énekkar, vagy a német nemzeti-

ségi gyermek tánccsoportunk mindig
fellép a nemzetiségi napon. E rendezvényen szokták megjutalmazni azon
embereket, akik sokat tettek azért,
hogy a német hagyományok fennmaradhassanak. Tavalyi évben a rácalmási német önkormányzattal közös ajánlásunk eredményeképpen kapta meg
Wünsch Laci bácsi a „Fejér Megyei
Németségért” kitüntető címet. Laci
bácsi éveken keresztül gyűjtötte a
sváb tánclépéseket, és átkoreografálva tanította azt a tánccsoportjainak.
2012-ben mi rendeztük meg a Fejér
Megyei Svábbált az iskola tornatermében, mely nagy sikert aratott a
résztvevők körében.
Ősszel a Kiss Kálmán Művelődési
Házzal közösen szüreti felvonulást és
bált szoktunk tartani. A felvonulásra
rendszeresen meghívjuk egy-egy település német hagyományőrző tánccsoportjait, majd a bálon minden évben
más-más sváb fúvószenekar húzza a
talpalávalót.
Kiadásainkat a működési és a feladatalapú támogatásainkból tudjuk
fedezni. A rendezvények finanszírozásán kívül még támogatni is tudjuk
a Mezőfalván működő csoportokat.
Tanév végén jutalomban részesülnek azok a végzős gyerekek, akik

rendszeresen részt vesznek a hagyományápolásban.
A gyerektánccsoport utazásait,
táncversenyen való nevezési díjat,
ruhák varratására 50.000,- Ft pénzösszeget adományoztunk számukra.
A felnőtt néptánccsoport tavaly ünnepelte fennállásának 55. évfordulóját,
ez alkalomból 30.000,- Ft-tal támogattuk a gála sikeres lebonyolítását.
A falu Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 50.000,- Ft-ot adtunk, mert
új szerkocsit szeretnének vásárolni.
A most következő választások alkalmával is szeretnénk megalakítani
német önkormányzatunkat, hogy az
ezt követő 5 évben is dolgozhassunk
a német hagyományok őrzéséért, és
munkánk eredményeképpen megkaphassuk azt a közel 1.000.000,- Ft
támogatást, melyet az eddigiekhez hasonlóan teljes egészében a falu gyarapodására fordíthatunk, mivel társadalmi munkában végezzük munkánkat.
Kérjük a német nemzetiségi névjegyzékben szereplő választóinkat,
vegyenek részt az október 12-i választáson, hogy ismét megalakulhasson falunkban a Német Nemzetiségi
Önkormányzat.
A Mezőfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében:
Móricz Csabáné elnök

Református istentisztelet

Kedves gyerekek és szülők!

Minden vasárnap délután 3 órakor református
istentiszteletet tartunk gyülekezeti termünkben.
Gyülekezetünkben 2014 februárjától szolgál
Hegedüsné Erdődi Judit sárszentmiklósi református lelkész.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk istentiszteleteinkre!
7003 Sárbogárd Miklós utca 23.
Telefon: 06-30-523-1688

Az idei tanévben is nagy szeretettel és bőséges
árukínálattal vár benneteket az iskola büfé, ahol
minden nap van lehetősége gyermekének a délelőtt
folyamán meleg ételhez jutnia.
A szülők a gyermek ellátásával kapcsolatos egyedi igényekkel is megkereshetnek.
Telefonszám: 06/20-4936-325
Inci néni
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A Nagycsaládos Egyesület
Mezőfalvi csoportja az elmúlt
idő szakban több fajta tárgyi
adományt kapott.
Gyermek, és felnőtt ruhák,
táskák játékok szerepelnek
ezen a listán.
Az adományozók nem
minden esetben szeretnék ha
nevüket közzé tenném, így
hát a köszönet ezen formáját választottam.
Szeretném megköszönni azon kedves embereknek, akik
a még használható fentebb felsorolt dolgokat nekünk adományozták, és ezzel sok kisgyermek és felnőtt arcára örömöt
csaltak. Köszönöm!
Kissné Méninger Judit
a Nagycsaládosok elnöke

Szomorú emlékezés
Treml Károly
Halálának 10. évfordulójára.
Hamvas fehér arcod mióta nem látom
úgy érzem hiába élek e világon.
Este ha lefekszem, gyűrött párnám nincs aki igazítsa,
Ősz hajamat nincs ki megsimítsa.
Barna hajadtól puha az én párnám,
Álmomban az arcod megjelnt előttem,
Soha nem volt nekem ilyen boldog
álmom. Mégis mikor felébredtem
Könny csillagott a párnámon.
Szerető feleséged

Sok szeretettel

Fetth Ferencnek
90. születésnapjára!

Születésed napjára
Mit is írhatnék?
Emlékül Neked egy kis verset írok,
Melyet a szívemben titkolni nem tudok.
Ebben a kis versben arra kérlek téged,
Úgy szerssél engem, mint ahogy én Téged!
Azt kívánom Neked, legyél nagyon boldog,
Születésed napjára mit is mondhatok:
Öröm és boldogság el ne hagyjon Téged,
Ezt kívánom Néked!
Aki tégedet igazán szeret, élettársad
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EMLÉK!
Julika

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki, hogy

Gombosné Czikora Margit

temetésén ismerősök, barátok, szomszédok részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Turcsán Jánosnak a szertartás
teljes levezetéséért.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Jakus József

hamvasztás utáni búcsúztatóján
részt vettek, koszorút, virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Csendes István halálának
10. évfordulójára
Ott pihensz ahol már nem fáj semmi,
S nyugodalmadat nem zavarja senki,
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag!
Soha el nem múló szeretettel emlékezik Rád
feleséged, gyermekeid, unokáid, vejed, menyeid

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Homonnai Dezsőné

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Idosek világnapja
2014. október 1.

,,Az idősek zöme tudja,milyen fiatalnak és tudatlannak lenni.
De nincs olyan fiatal,aki tudná,milyen öregnek és bölcsnek lenni. “
/Sir Harold Macmillan/

Szeretettel meghívjuk a nyugdíjasokat
és minden érdeklődőt
2014. október 1 - jén, 16 órai kezdettel a
Kiss Kálmán Művelődési Házba
az Idősek Világnapja alkalmából tartandó
ünnepi műsorra és vendéglátásra.

Műsor
Köszöntőt mond Márok Csaba polgármester
A falu legidősebb lakóinak köszöntése
Óvodások műsora
Általános Iskola növendékeinek előadása

Sztárvendég:

Soltész Rezső
A belépés díjtalan, mindenkit sok szeretettel várunk!
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. szeptember 17-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0009

