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Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánok Mezőfalva
valamennyi lakójának!
Márok Csaba
polgármester

Március:

Böjtmás hava Tavaszelő - Kikelet

József nádor-hét:
igényes program

József nádor ükunokája, Habsburg Mihály idén is
megtisztel bennünket a település alapítójának tiszteletére
rendezett hagyományos ünnepségsorozatunkon.
Az ünnepi hét szentmisével
kezdődik majd április 13-án,
hétfőn. A koszorúzás után a
nádorról hallhatnak érdekes
elősadást a jelenlevők.
Felvettük a kapcsolatot a
dunaújvárosi Intercisa Múzeummal, mert szeretnénk kiállítani a mezőfalvi leleteket. Kérésünk kedvező fogadtatásra
lelt, ezáltal színvonalas tárlatot
mutathatunk be helyben. Próbáljuk a székesfehérvári Szent

István Múzeum gyűjteményéből is helyi leletekkel gyarapítani a tárlatot.
A keddi nap különlegessége lesz a mezőfalvi fiatalok
előadássorozata községünk
értékeiről.
Lukács Sándor színművés�szel találkozhatunk a pódiumesten csütörtökön, pénteken pedig nemzetiségi műsor
jelent kellemes kikapcsolódást.
(A részletes programot lapunk 12. oldalán találják!)
Szeretettel várom Mezőfalva lakóit a József nádor-hét
valamennyi programjára!
Márok Csaba
polgármester

Március 15.

Diákok műsorával emlékeztünk az 1848-49-es szabadságharc eseményeire, hőseire a Kiss Kálmán Művelődési Házban pénteken
délután. Fáklyával a kézben vonultunk át a Petőfi emléktáblához,
ahol koszorúzással zárult az ünnepség. Az általános iskolában
aznap délelőtt, az Ifjú Mezőfalviak Egyesülete szervezésében
pedig vasárnap volt a megemlékezés
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Avar és kerti hulladék égetése
A médiában olvasható volt az elmúlt hetekben, hogy jelentősen szigorodtak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai. Az országos szabályozás szerint gyakorlatilag tilos tüzet rakni a kertekben is – kivéve, ha a helyi rendelet másként rendelkezik.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának van erre vonatkozó helyi rendelete, amely a következőket mondja ki a
7. §-ban:
Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
Fertőzés esetén külön jegyzői engedéllyel lehet hulladékot
égetni október 1-je és április 30. között megfelelő légköri viszonyok esetén 8 - 18 óra közötti időszakban.
Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek
maradékait.)
Égetni közterületen (árokban) tilos!
A nem veszélyes termelési hulladékot rendezett módon
kell gyűjteni, rendszeres elszállításukról a gazdálkodó köteles
gondoskodni.
Bővebb információt a polgármesteri hivatalban kérhetnek
a mezőfalviak. A helyi rendelet teljes terjedelmében megtalálható a www.mezofalva.hu hivatalos önkormányzati honlapon.

VERSBARÁTOK, FIGYELEM!

FELHÍVÁS
Az idei József nádor - hét keretén belül április 16-án
Lukács Sándor színművész önálló pódiumestet ad 18
órakor.

Aznap, 17 órától kötetlen versmondó
délutánt tartunk, melyhez kérjük a költészetet
szerető lakosok segítségét!

Szeretnénk kérni, hogy akinek van kedvenc verse (bármely költőtől), azt hozza el közénk, és egy vidám, kötetlen
beszélgetés keretében ismertesse meg a többiekkel is! A
verset nem szükséges kívülről mondani, olvasni is lehet.
A célunk ezzel a programmal az, hogy összehozzuk a
költészetet szerető embereket, hogy később esetleg állandó
résztvevői legyenek falunk rendezvényeinek.
A versmondó estre jelentkezni a Kiss Kálmán Művelődési Házban, illetve az 506-832-es telefonszámon lehet
április 3-ig! Segítségüket köszönjük!
Ijjas Gizella
művelődésszervező

Néhány tanács kezdő kutyatartóknak !

Kutyát csak az vállaljon, aki
azt is vállalja, hogy a kutya élete végéig - ami átlag 13-15 év
- gondoskodik róla. A kutya
hűséges, ragaszkodó állat, de
elvárja, hogy foglalkozzanak
vele, biztosítsák neki az életfeltételeket, megfelelő helyet
az udvarban vagy a lakásban, táplálékot és ivóvizet,
orvosi ellátást ha beteg,
valamint gondoskodjanak arról, hogy a hatóságok által megkövetelt
intézkedéseket betartsák.
Ezek: bejelentési kötelezettség, kötelező védőoltás,
mikrochippel való megjelölés.
Tudomásul kell venni, hogy a
kutyatartás nem csak türelmet
és odaadást igényel, de pénzbe
is kerül.
Ha új kutyát akarunk beszerezni, figyelemmel kell lenni a
következőkre . Legcélszerűbb
fiatal kutyát hozni a házhoz,
hogy a kutya nevelése és szoktatása mindjárt a jövendő gazdája igénye szerint történjen.
Ezért legjobb, ha az anyjától
való elválasztás után, hat hetes

kortól magunk neveljük a kutyánkat. Ilyenkor el kell látni
a kutyát sorszámozott egészségügyi könyvvel, valamint a

gyermekkori védőoltásokkal.
A kiskutya anyai immunitása a
szopás befejeztével megszűnik,
így nekünk kell gondoskodni
a vírusok, baktériumok elleni
védelemről. Általában 6 és 8
hetes korban kell megkapnia a
létfontosságú vakcinákat parvovirus, szopornyica és egyéb
kórokozók ellen. Főleg városi
- parkban sétáltatott - kutyák-

nak javasolt a harmadik, esetleg negyedik ismétlő oltás is. A
vakcinázást célszerű évenként
megismételni. Ilyenkor kell a
kutyákat féregteleníteni is.
Az Állatorvosi Kamara
szigorúan előírja az állatorvosoknak, hogy csak mikrochippel ellátott kutyát szabad kezelni. Ezért kötelező
minden három hónapon
felüli kutyába mikrochipet ültetni. Ezzel a chippel ellátott kutya felkerül
egy internetes adatbázisba, ahol a chip sorszáma
alapján azonosítani tudják a
gazdáját név szerint (lakhely,
telefonszám). Az önkormányzatoknak három évenként kötelezően össze kell a kutyákat
írni, ezért oda is be kell az új
kutyát jelenteni.
A 164/2008/XII.20./FVM.
rendeletnek megfelelően minden három hónaposnál idősebb ebet évente egyszer kötelezően be kell oltani veszettség
ellen. Ez az oltás Fejér megyében mindig május hónapban
történik, a pontos időpontot

az újság és plakátok közlik.
Az oltás díja már évek óta nem
változott, ami az idén minden
valószínűség szerin már nem
tartható fenn. Az oltás tarifája
az Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelően lesz megállapítva, s az áprilisi újságban
közzétéve. Az oltás elmulasztása pénzbírságot von maga
után. Május elsejéig az eddigi
oltási díj érvényes, aki addig
oltat, azt fogom felszámolni.
Meg kell emlékeznünk az
idős, beteg, szenvedő kutyák
sorsáról is. Nem etikus, sőt
büntetendő az ilyen kutyák
kitevése, elüldözése, vagy
kegyetlen
módszerekkel
(agyonütés, felakasztás) való
elpusztítása. A kutya, aki
végigszolgálta az életét megérdemli, hogy humánusan,
fájdalommentes injekcióval
távozzon az élők sorából. A
kutya családtag, hűséges, szerethető jószág, legyünk kész a
fogadására és vállaljunk felelősséget iránta.
Dr. Juhász Miklós
állatorvos
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A képviselőtestület tárgyalta

A képviselőtestület február
25-én tartott ülésén elsőként a
Mezősport Kft. tevékenységéről hallgatott meg beszámolót.
Simon Lajos ügyvezető adott
tájékoztatást, azonban jelezte,
hogy a mérleget később fogadja majd el a testület, és a
konkrét adatokat majd akkor
tudják a község vezetői elé tárni. Most készül a Mezősport
2014. évi beszámolója, és
Simon úr elöljáróban annyit
mondott: rendezni kell majd
a közüzemi számlákat. Ezt
a képviselők is támogatták. A
polgármester javaslatát elfogadva az április 22-én tartandó ülésen térnek majd vissza
a komplett anyagra, addigra a
beszámoló is elkészül.
Az önkéntes tűzoltó egyesületnek hallhattuk a tájékoztatóját. Az írásos előterjesztést
Kaltenecker Miklós elnök egészítette ki. A képviselőtestület

Buszmegálló
Közmeghallgatáson is
szóba került, hogy a Velinszky utcában és a környéken lakók buszmegállót
szeretnének. Felvettem a
kapcsolatot a közútkezelővel, és helyszíni bejárást
fogunk tartani annak érdekében, hogy megvizsgáljuk,
hol lehet buszmegállót kialakítani az utcában, illetve
milyen költségből. A település vége tábla kihelyezéséről is szót váltottunk, de
erre is a helyszíni szemlekor illetve utána térünk
vissza a közút szakmai véleményének ismeretében.

Ároktisztítás
Felhívom a figyelmet
arra, hogy a tavaszi időszakban nagyon fontos
az árkok, átereszek takarítása, rendben tartása. A
lakók eddigi odafigyelésének köszönhető, hogy
Mezőfalván nem voltak
belvízgondok idén.

nagyon jónak ítéli az egyesület
munkáját, önkéntes tűzoltóink
jelen vannak a település életében, szerencsére nem sok tűzesethez kellett kivonulniuk, inkább a közösségi rendezvények
színvonalát emelik és a megelőzésre helyezik a hangsúlyt.
Az „Én falum – Mezőfalva” kiadvány beszámolójával
folytattuk a munkát. A testület megítélése szerint az újság
az a kiadvány, amely jelentős
terjedelemben fontos, hasznos
és tájékoztató információkat
közöl, programokra hívja fel a
figyelmet az önkormányzat és
intézményei, valamint a civil
élet vonatkozásában.
Mezőfalva hivatalos honlapja is a feladatát ellátja,
korrekt módon tájékoztatja a
lakosságot, az üzemeltetőnek
elküldött anyagok rövid időn
belül felkerülnek az internetes
felületre.

A szociális rendelet módosításával a szakbizottság foglalkozott részleteiben és kellő
alapossággal az ülés előtt. Elmondhatjuk, Mezőfalván nem
csökkent a segélyezés nagyságrendje. Átkerültek feladatok a
járási hivatalhoz (erről lapunk
2. oldalán részletesen olvashatnak), az önkormányzatokra
bízta a jogalkotó, hogy települési támogatásként mit biztosít
a lakóknak és mit nem. Önkormányzatunk vezetői átérzik
a rászorulók nehéz helyzetét,
éppen ezért megfelelő költségvetési fedezetet biztosít a szociális támogatásokra. Minden
évben részt vettünk a tűzifa
programban is, azzal is igyekeztünk segíteni. A bizottság
tagjai is nagyon komoly munkát végeznek, és Mezőfalva az
egyedüli település a környéken,
amely intézményi szinten látja
el a szociális feladatokat.

Vízi társulat

Törvényi változások miatt
megszűnt a kötelező hozzájárulás vízi társulatok működéséhez. Mezőfalva képviselőtestülete ennek ellenére úgy
döntött, hogy a hozzájárulást a
jövőben is fenntartja. Évekkel
ezelőtt nem voltunk elégedettek a Dunaújvárosi Vízi Társulás munkájával, mert köz
ségünk háttérben volt, másik
településekre fordítottak figyelmet. A vezetőváltás óta
viszont nagyon jó az együttműködésünk, szakmailag nagyon magas színvonalú vízi

társulattal állunk kapcsolatban.
Arról nem is beszélve, hogy a
társulat részt vesz a közmunka programban, és jelentős
létszámmal vannak mezőfalvi
foglalkoztatottjai, akik községünk határában dolgoznak.
Az új vezetés regnálása alatt
készült el a Kossuth utca vízelvezető rendszerének rendbetétele, a Bolondvár árkának kitisztítása, árkot alakítottunk ki
a Hunyadi utca végén a József
Attila utca irányába, a Petőfi
utcánál két átereszt készítettünk közösen.

Közmunka

Mezőfalva tavaly 43 közfoglalkoztatottat alkalmazott havonta
átlagosan. Az idei évben csak 12 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget, ami nagyon nehéz helyzetet teremtett. Az elmaradottabb
térségek kaptak nagyobb lehetőséget a közfoglalkoztatásra. Sajnos a mi térségünkre jelentősen kisebb keret jutott, ami pontosan
tudjuk, hogy nagy gondot okoz azoknak a mezőfalvi foglalkoztatottaknak, akik a létszámkeret-csökkentés miatt kikerültek a
rendszerből. A problémát jeleztem kormánymegbízottunknak és
országgyűlési képviselőnknek is, és kértem a segítségüket.

Kitüntetés
A Fejér Megyei Polgárőr
Szövetség kitüntetésben részesítette Remsei Tamás körzeti megbízottat, amelyhez
gratulálok. Remsei Tamás "Az
év polgárőre" díjat vehette át.

Pályázunk
A képviselőtestület úgy döntött, hogy pályázunk a Mezőfalvi Vigasságok rendezvényi
támogatására. Tavaly sikerült a
programsorozat nagy részét pályázati forrásból finanszírozni,
bízunk benne, ez idén is így lesz.

Társadalmi munka
Masinka Csabáné jelezte a
képviselőtestületi ülésen, hogy
a községünkben lakók szívesen
vállalnak társadalmi munkát a
településért. A polgármester
örömmel üdvözölte ezt a kezdeményezést, köszöni a lakossági gesztust.

Oxyfa
Képviselői megkeresés volt a
nagy fejlődési erővel rendelkező
hibrid oxyfával kapcsolatosan,
mert a cég jelezte, hogy szeretne
ezzel kapcsolatosan tájékoztatást tartani. A polgármester ezt
figyelembe véve beszélt a Vadex
erdő gondnokával, aki röviden
összefoglalta az ilyen típusú
fákkal kapcsolatos ismereteket.
Az oxyfa gyors növekedési erejű,
de puhafa, ami miatt fűrészipari
célokra nem használható, csak
tüzelőnek, viszont nem ismerjük a fűtési értékét. Ugyanakkor
figyelembe kell venni, hogy a
csemete darabjának beszerzési
ára 3500 forint körül van, ami
a 18 forintos akác csemetéhez
viszonyítottan borsos ár. A
csonkról való sarjaztatás esetén
a viharállóság problémás lehet.
Ezeket összevetve a polgármester nem javasolta az oxyfával
való további foglalkozást, amit
a képviselők tudomásul vettek.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Tündérkert Óvoda
Közlekedés
Február egyik hetében a
közlekedéssel foglalkoztunk a
Napsugár csoportban. Annak
érdekében, hogy a gyerekek
jobban megismerjék a közlekedési szabályokat meghívtuk
Remsei Tamás rendőr bácsit.
Játékos formában, barátságosan beszélgetett gyermekeinkkel. Másik célunk a rendőrökkel kapcsolatos félelemérzet
eloszlatása volt, amit úgy hiszünk elértünk.
Köszönjük, hogy elfogadta
meghívásunkat és ígéretet tett,
hogy máskor is ellátogat óvodánkba.

Fényképezkedés
Február első hetében egy
barátságos fényképész járt
az óvodában, aki Pongónak
öltözve várta a gyerekeket.
Igyekezett mosolyt csalni az
arcukra és a legjobb pillanatokat megörökíteni. Egyéni
és csoportképek is egyaránt
készültek, melyeket az elkövetkezendő hetekben kapnak
kézbe a szülők.

Iskolaérettségi
vizsgálat
Mint minden évben idén is
felmérték a leendő elsősök teljesítményét. Erre a vizsgálatra
februárban került sor, ahova a
szülők vitték el gyermekeiket
és figyelemmel kísérhették
csemetéiket a feladatok megoldása közben. A vizsgálat fényt
derített a gyerekek erősségeire
és hiányosságaira egyaránt.
Ezek után még céltudatosabb fejlesztést kaphatnak
a gyerekek és az óvónők a
gyengeségeket is meg tudják
erősíteni.

Kedves Szülők!

Szeretnénk figyelmükbe
ajánlani Dr. Gőbel Orsolya
pszichológus cikkét, mely átfogó képet nyújt arról, hogy mi
az amire gyermeküknek igazán
szüksége lehet az egészséges
testi és lelki fejlődéshez.
„Minden 6. évükhöz közeledő gyermek életében felmerül a kérdés, hogy fizikailag,
érzelmileg, kapcsolatteremtő
képességeiben és értelmileg
egyensúlyban van-e önmagával.
A maga természetessé
gében alakuló belső fejlődés,
integráltság
megengedi-e,
hogy képes legyen kreatívan,
önmagát jól „használva” egyedül és csoportban is jól játszani
az óvodában, megfigyelhető-e,
hogy érdeklődése egyre inkább
a külvilág felé fordul, sokat tud
és szeret tanulni a világból, s
mindehhez képes viszonylag
kiegyensúlyozott érzelmi állapotot biztosítani.
Minden tanulásnak alapja
a játék, a mese, a zene -tánc,
a mozgás, a rajzolás, valamint
a felnőttekkel és az azonos
korúakkal kialakított „szélsőségmentes” kapcsolat. (A
szélsőségesség ugyanis megakadályozza a gyermeket abban, hogy egyrészt önmagával
békességben és jól működjön,
másrészt kortárskapcsolatait,
és a felnőttekkel kialakított
kapcsolatát harmonikussá, kiszámíthatóvá tegye.)
A játék és a tanulás is (két
különböző szinten) a gyermekek önmagukkal és a tárgyi
világgal való kapcsolatát, a
felnőttekhez és a kortársakhoz fűződő viszonyát határozza meg.
Aki jól tud játszani, az
ugyanilyen jól fog tudni tanulni. A játékban, ha az sza-

bad és sok lehetőséget nyújt, a
gyerekek „megtanulják” önmagukat, visszajelzéseket kapnak
saját reakcióikról, megtanulnak másokkal együtt lenni és
kooperálni, és megtanulják „jól
használni” a felnőtt támogatását.
A játékban a gyermekek a
világot, és annak rendszerét,
összefüggéseit ismerik meg.
Akár a szerep,- akár a társasjátékokban felismerik az
ok-okozati összefüggéseket,
kipróbálhatják a szerephez
tartozó viselkedési formákat,
láthatják saját viselkedésük
hatásait másokra, a tárgyakra
és önmagukra.
Óriási mennyiségű információt képesek befogadni,
tárolni, és új helyzetekben
használni. A játékban megszületnek a szabályok, a rendszerben gondolkodás, a folyamatok átlátása, az előrelátás,
a tervezés izgalmas, kreatív,
egyéni és szabad lehetősége. A gyerekek megtanulnak
egymáshoz alkalmazkodni,
egymást segíteni, győzni és
veszíteni, de leginkább kooperálni. Mindezek alapját adják
az iskolában, és a későbbiek
során is a megoldásközpontú
gondolkodásnak, a rendszerlátásnak, elősegítve konkrétan az írás- olvasás- számolás
rendszerének megértését.
A mese alakítja a gyermekek beszédfejlődését, gazdagítja szókincsüket, mintát ad
a konfliktusmegoldásra, segít
a jövő-tervezésben.
Az igazi mesék (népmesék,
Benedek Elek, Wass Albert,
Móra Ferenc, Grimm meséi)
megtanítanak a többszöri próbálkozás fontosságára, a kudarcok elviselésére, a reménytelen helyzetek reménytelivé

változtatására, és tökéletes
erkölcsi mintát szolgáltatnak
a jó és a rossz megkülönböztetéséhez. A sok-sok mesehallgatás kedvet ad a gyerekeknek
majdan az olvasáshoz, az izgalmas történetek összefűzéséhez, ami gyakorlottá teszi
őket az összefüggések felismerésére. A zene, az éneklés,
a tánc alakítja a gyermekekben azt a belső ritmust, ami
segíteni fogja őket az olvasás-,
írástanulás szakaszában, hogy
könnyedén formálódjanak a
hangok szótagokká, a szótagok szavakká, s a megtalált
ütemben alakulhassanak a
mondatok.
Az óvodások és a kisiskolások számára is minden rajzi és
írásos kifejezésnek az alapját a
nagymozgások képezik. Csak a
„nagyban” lemozgott /átmozgott mozdulatok tanítják meg
az idegrendszert a majdani kisebb térben, a papíron megszülető finom, kisívű mozgásokra,
először a rajzban, aztán az írásban. Kedves Szülők! Arra bíztatjuk Mindannyiukat, hogy az
óvodai éveket sok-sok örömben megélt mozgással, zenével,
igazi mesével, játékkal tegyék
feledhetetlenné.
Mindezek bizton kialakítják a gyerekeknek azon képességeit, amikre az iskolában
szükségük lesz. Minden túl
direkt gyakoroltatás, a sémákba való bezárás (színezés, feladatozás), túlságosan széttöri
a rendszerben való átfogó,
átlátó, kreatív gondolkodásmódot, erőteljesen megszabva
és beszűkítve a gyermekek természetes belső kibontakozását.
A sok gyakorlás és gyakoroltatás az iskola feladata, az
óvodáé a játék, a játék, a játék,
és a mese, a zene, a mozgás!”
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Óvodabál 2015

Hagyományosan március 7-én tartottuk tavaszváró
óvodabálunkat. Annak ellenére, hogy az idén már ez volt
a harmadik bál, nagyon sokan
eljöttek. A műsor nagyon szép
és színvonalas volt, melyet
Csonka Emese és Gremsperger Mónika pedagógusok tanítottak be. Valamint színesítette
az estét a Budapesti Flamingó Táncegyesület táncosainak
hangulatfokozó műsora. A
zenekar vidám hangulatot teremtett, így hajnalig tartott a
mulatozás, mindenki nagyon
jól érezte magát. Az SZM
tagok és szülők aktívan vettek
részt az előkészületekben és a
bálon is sokat segítettek. Köszönjük nekik.
Köszönjük a támogatóknak a sok tombolaajándékot
és egyéb felajánlást, valamint
a közmunkásoknak, illetve

Fekete Istvánnak a székek áthordását. Köszönet a konyha
dolgozóinak a finom vacsoráért és Cseke Zoltánnak az
átszállításáért. Köszönjük a
büfében közreműködőknek,
hogy idejüket nem sajnálva
segítették a rendezvény lebonyolítását, valamint Márhof-

fer Istvánéknak az önzetlen
segítséget. Természetesen az
óvoda dolgozói és az ÖNO
munkatársai is sokat dolgoztak azért, hogy a bál ilyen jól
sikerüljön.
Köszönjük, hogy ennyien
összefogtak óvodás gyermekeink érdekében.

Az iskolai szünet miatt február 16-án az óvodai ellátást
kevés gyermek vette igénybe.
Egy csoportban tartottunk
ügyeletet számukra.
A nevelőtestület ezen a napon nevelési értekezletet tartott. Kiemelt fontosságúnak
tartjuk a néphagyományok
ápolását, így ebben a témában
képeztük tovább magunkat.
Gremsperger Mónika egy

tanfolyamon szerzett tudását
adta át nekünk: évszakokra
lebontva ismertette meg velünk a jeles napok népszokásait, a hozzá tartozó dalokkal
és népi játékokkal. Ezután
közösségkovácsoló mozgásos
játékokban vettünk részt, végül
közös vidám tánc következett.
Az itt szerzett tapasztalatokat
pedagógiai munkánk során kamatoztatni tudjuk.

Újabb előadást láthattak
óvodásaink a sárbogárdi bábszínházi bérlet sorozatából
2015. február 24-én. "A vén
diófa titka" című zenés mesedarab a természet szeretetéről,
a környezet védelméről, a szelektív hulladékgyűjtésről szólt.
A gyermekek nagyon élvezték a mesét, aktív szereplői
voltak a cselekményeknek, segítették az állatokat. Az óvodába visszaérve lelkesen mesélték
társaiknak a színházi élményeket, a busszal való utazást.
Élvezetes, színes mesedarabot láttunk, amelyet sokáig
emlegettek a gyerekek.
Az oldalakat összeállította:
a Napsugár csoport

Télűzés
az óvodában

„Kisze, kisze villő, gyüjjön
rád a himlő…” kántálták kórusban gyermekeink az égő
szalmababának február 27-én
az óvoda kertjében. Felelevenítettük a régi télűzéssel kapcsolatos néphagyományokat. A
két első osztályt is meghívtuk,
közösen mondtuk, énekeltük

Nevelés nélküli
munkanap

Bábszínházban
jártunk

a télbúcsúztató és tavaszváró
verseket, dalokat. Eközben
hangosan csörömpöltünk a
különböző
hangszerekkel.
A Kisze-baba füstje elszállt,
reméljük vele együtt a tél is.
Most már jöhet a várva-várt
tavasz, hogy gyermekeink
többet lehessenek a szabadban.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Vízi világ tankerületi pályázat beszámolója

A Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont az általános
iskolások számára meghirdetett „Vízi világ” című rajzpályázatnak,
amelyet a tankerületi alapfokú művészeti iskolák munkaközössége hirdetett ki. A verseny témája végtelen lehetőséget adott arra,
hogy a gyerekek alkotásaikon keresztül bemutassák, hogy men�nyire változatos, gazdag és különleges a víz élővilága. A pályázati
felhívásra 12 intézményből igen színes és szemet gyönyörködtető
347 rajz érkezett be, és ebből a közel fele kiállított is lett a díjazott
pályaművekkel együtt. 2015. március 4-én a kiállítás megnyitó
ünnepséget az eredményhirdetés követte. Három kategóriában
osztottunk díjakat és a kiállítók dicséretben részesültek.
I. kategória (1-2-3. osztályosok):
1. hely: Nagy Szonja Luca (2.o.) - Móricz Zsigmond Általános Iskola (Dunaújváros), felkészítő tanár: Szalai Ildikó
2. hely: Tóth Antónia (2.o.) - Széchenyi Zsigmond Általános
Iskola, Árpád Fejedelem Tagiskola (Előszállás), felkészítő tanár:
Mátrai Adél
3. hely: Szabó Márk (2.o.) - Vasvári Pál Általános Iskola
(Dunaújváros), felkészítő: Bárándy Edit
Különdíj: Bíró Dominik (1.o.) - Szent István Általános Iskola
és AMI (Adony), felkészítő: Kisnémet Timea
II. kategória (4-5-6.osztályosok):
1. hely: Pulai Viktória (4.o.) - Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája (Dunaújváros), felkészítő tanár:
Kohán Árpádné
2. hely: Bozár János (4.o.) - Petőfi Sándor Általános Iskola
Gárdonyi Géza Tagintézménye (Dunaújváros), felkészítő tanár:
Kohán Árpádné
3. hely: Szabó Angelika (4.o.) - Rácalmási Jankovich Miklós
Általános Iskola és AMI
Különdíj: Bukor Barbara (5.o.) - Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és AMI, Árpád Fejedelem Tagiskola (Előszállás),
felkészítő tanár: Mátrai Adél
III. kategória (7-8.osztályosok):
1. hely: Nagy János (7.o.) - Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI

Kedves Mezőfalviak!
Az iskola szülői munkaközössége májusban papírgyűjtést szervez. Kérjük,
feleslegesség vált papírhulladékaikat tegyék félre májusig a gyerekek számára. A
papírgyűjtés időpontjáról a
későbbiekben adunk tájékoztatást. Köszönettel:
az iskola szülői
munkaközössége

2. hely: Berki Noémi (7.o.) - Szent István Általános Iskola
és AMI (Adony), felkészítő: Kisnémet Timea
3. hely: Géczi Viktória (8.o.) - Petőfi Sándor Általános Iskola
Gárdonyi Géza Tagintézménye (Dunaújváros), felkészítő tanár:
Nagy Péterné Hauszer Karin
Különdíj: Takács Gréta (7.o.) - Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és AMI (Baracs) - felkészítő tanára: Kovács Miklós
A mezőfalvi iskolásokat külön bíráltuk el, így itt másképp
alakítottuk a kategóriákat.
I. kategória (Alsó évfolyamok):
1. hely: Reinitz Zsóka (2.o) - Felkészítő tanár: Márokné
Szatmári Ilona
2. hely: Ozsváth Lili (2.o.) - Felkészítő tanár: Márokné Szatmári Ilona
3. hely: Kovács Eszter (1.o.) - Felkészítő tanár: Balláné Spitz
Mariann
Különdíj: Deák Bence (1.o.) - Felkészítő tanár: Szabóné Kovács Erika
II. kategória (Felső évfolyamok):
1. hely: Kolompár Milán (5.o.) - Felkészítő tanár: Császár
Mónika
2. hely: Szilva Patrik (8.o.) - Felkészítő tanár: Császár Mónika
3. hely: Erdélyi Kevin (5.o.) - Felkészítő tanár: Császár Mónika
Különdíj: Csendes Zoltán (6.o.) - Felkészítő tanár: Császár
Mónika
Dicsérő oklevelet kap a közös alkotásaikért a 2.b, 3.a és a 4.
b osztály.
A mezőfalvi szervezők a díjak átadása után egy közös alkotásra invitálták a meghívott gyerekeket és kísérőiket, hogy egy
asztalhoz ülve jusson idő egymás megismerésére és a közösen készült munkákat az iskolánkban hagyva emléket állítsanak ennek
az eseménynek. CD lemezekből készített halak egy képzeletbeli
akvárium részei, amelyek az iskolánk aulájában fognak állandó
kiállításként megmaradni.
Császár Mónika
szervező pedagógus

Mezőfalvi focisták sikere

A diákolimpia körzeti
döntőjén eredményesen szerepeltek a 7. és 8. osztályos
diákjaink. A körzeti döntőt
Mezőfalván rendeztük öt csapat részvételével: Adony, Besnyő, Mezőfalva, Nagyvenyim,
Perkáta
A körzeti döntő IV. korcsoportjában I. helyezett Mező-

falva csapata lett. Mind a négy
ellenfelünket legyőztük!!!
Adony- Mezőfalva 2:4
Besnyő-Mezőfalva 1:2
Mezőfalva-Perkáta 3:0
Mezőfalva-Venyim 7:0
Játékosok: Takács Bence,
Takács Richárd, Barati Bence, Danczi Bence, Erdélyi
Norbert, Gombita Gergő,

Kovács Krisztián, Németh
László, Szalai Bálint, Benedek Gábor.
Ezzel a szép sikerrel kiérdemeltük, hogy mehetünk
megyei döntőre 2015. április
25.-én Székesfehérvárra.
Tórizs Attila
edző
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ISKOLAI BEÍRATÁS
A Mezőfalvi Petőfi sándor Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A 2015-2016-os tanévre a tanköteles korú gyermekek
beíratására

2015. április 16-án 8 - 19 óráig,
2015. április 17-én 8 - 18 óráig

(csütörtök, péntek)
kerül sor az iskola épületében.

Tavaszi
versenyeredmények

A tavaszi időszakban számos megmérettetésen vesznek
részt a mezőfalvi iskolások.
Vannak saját rendezésű, helyi
versenyeink, ahol iskolán belül
mérik össze tudásukat tanulóink. Ilyen a versenyek hete az
alsó tagozatban, vagy a Petőfihét versenyprogramjai.
Izgalmasabb a helyzet, ha
területi versenyről van szó.
Más iskolák hasonló diákjaival vetélkedni nagyobb kihívást jelent. A mezőfalvi diákok
rendszeresen nagyon jól szerepelnek ezeken a versenyeken.
Az aktuális időszakban az
alábbi eredmények születtek:
1. A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium területi
német nyelvi versenyt szervezett, melyen nyelvvizsga típusú
feladatokat kellett megoldani.
Bodás Dalma és Szalai Bálint
8.a osztályos tanulók III. helyezést értek el. Felkészítő tanár: Molnárné Troppert Mária
2. A Chernel Természettudományi vetélkedő megyei
szintű és két fordulóból áll. A
levelezős program után a legjobb 25 tanuló döntőbe jutott,
ahol izgalmas feladatokat kell
majd teljesíteniük áprilisban.
Takács Richárd 8.b osztályos
tanuló bejutott a döntőbe. Felkészítő tanár: Kollár Hajnalka
3. A Rudas Szakközépiskola
tankerületi német történetíró
versenyt hirdetett általános és
középiskolások számára angol

és német nyelvből. A 7.a osztály négy diákja indult pályaművével német nyelven, ahol
Vámosi Noémi 1. helyezést,
Koppányi Noémi 2. helyezést
és Turi Zsófia 3. helyezést ért
el. Jézsó Vivien különdíjban
részesült. Felkészítő tanár: Hajas Erika
4. A sárbogárdi Petőfi
Sándor Gimnázium kétfordulós megyei német versenyt
szervezett 7. és 8. osztályos
diákok számára. Az egyéni
írásbeli forduló után mind a
hét induló diákunk bekerült
a döntőbe, ahol már csapatokba szervezetten mérhette
össze tudását a két korosztály.
Jézsó Vivien, Katona Kitti és
Mihályi Daniella csapata az
1. helyen, Koppányi Noémi,
Vámosi Noémi párosa a 2. helyen végzett. Felkészítő tanár:
Hajas Erika
5. A Fejér Megyei Hírlap rajzpályázatot hirdetett
két kategóriában "Tél gyerekszemmel" címmel. A mi
korosztályunknak kizárólag
számítógéppel lehetett a rajzát elkészítenie. A 7. a osztály teljes létszámmal indult
a pályázaton, a legtöbb rajzot
beküldő osztály különdíjára pályázva. Ha a különdíjat
nem is, de az első helyezést
a mi diákunk nyerte meg a
kategóriájában. Turi Zsófia
rajzát ítélte a szakmai zsűri a
legjobbnak.

A beíratásra kérjük, hozzák magukkal:
- A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- Lakcímkártyáját
- Gyermek TAJ-kártyáját
iskolavezetés

Betűzgető

1999-ben az UNESCO
közgyűlése február 21-ikét az
anyanyelv nemzetközi napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel kívánta
hívni a figyelmet a Föld nyelvi
sokszínűségére és gazdagságára.
A Földön több mint 6000
nyelvet beszélnek, ezeknek
körülbelül a fele veszélyben
van. A veszélyeztetett nyelvek
közül havonta két, őshonos lakosok által beszélt nyelv hal ki.
Egy nyelv utolsó beszélőjének
elhalálozása után a nyelv felelevenítése már nagyon nehéz,
ezért egy nyelvet már akkor veszélyeztetettnek minősítenek a
nyelvészek, amikor a beszélők
száma százezer alá csökken. A
nyelvek kihalásának folyamata
megállíthatatlannak tűnik, az
UNESCO ezért tartotta feladatának, hogy ráirányítsa a
világ figyelmét erre jelenségre.
Ehhez a naphoz kapcsolódóan az idei tanévben is megrendeztük tankerületi Betűzgető
anyanyelvi versenyünket 2-3-4.
osztályos tanulóknak. Meghívásunkra 11 iskola 56 tanulója jött
el. A megmérettetésen a következő eredmények születtek:
2. osztály
I. Garbacz Bánk - Mezőfalva (felkészítő tanító: Márokné
Szatmári Ilona)

II. Mayer Gréta - Vasvári
Általános Iskola, Dunaújváros
III. Pulai Amira - Beloiannisz
IV. Dunavári Lora - Előszállás
3. osztály
I. Horváth Viktor - Besnyő
II. Mák Luca - Rácalmás
III. Halla Viktória - Mezőfalva (felkészítő tanító: Nagyné Garai Olga)
IV. Péli Dorottya - Vasvári
Általános Iskola, Dunaújváros
4. osztály
I. Tar Eszter Sára - Vasvári
Általános Iskola, Dunaújváros
II. Egervári Nikosz - Beloiannisz
III. Pető Petra - Besnyő
IV. Takács Kira - Beloiannisz.
Gratulálunk a résztvevőknek és felkészítő tanítóiknak
a sikeres szerepléshez. Köszönetet mondunk a dunaújvárosi
tankerületnek, iskolánk vezetőségének, a szülői munkaközösségnek és a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítványnak támogató segítségükért,
valamint az alsós munkaközösség tagjainak a verseny
lebonyolításában
nyújtott
munkájukért.
Szabóné Kovács Erika
Balláné Spitz Mariann
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Húsvét a Tájházban
Rossz idő esetén a Kiss Kálmán Művelődési Házban

2 0 1 5
április 4. szombat

Program:
9 órától

Tojásfestés népi iparművészek
vezetésével, csuhézás
Húsvéti díszek készítése
Nyuszisimogatás, arcfestés
Felnőtt Néptánccsoport műsora:
Húsvéti népszokások bemutatása
Gyermek néptáncosok fellépése

11 órától
Grimask Színház
Állati La Fontaine
című előadása

Festendő tojást hozz magaddal!

MEGHÍVÓ
A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros Egészségfejlesztési Iroda TÁMOP-6.1.2-11/3
„Az egészségesebb lakosságért” program keretében

2015. 04. 24-én 13 órától

a Kiss Kálmán Művelődési Házban
(Mezőfalva, Kinizsi utca 38.)
•
•
•
•
•
•

az iroda munkatársai a következő
egészségügyi szűréseket végzik:
Vérnyomásmérés
Vércukormérés
Koleszterinszint mérés
Testzsír mérés
Légzőszervi szűrés
Tanácsadás
A program ingyenes, minden érdeklődőt
szeretettel várnak!!

TÉLTEMETÉS
Február 28-án tartottuk
immár
hagyományosnak
mondható télűző délutánunkat
a Piac téren. A népszokásnak
megfelelően a résztvevők a
télbanya ruhájára gondjaikat,
bajaikat is rátűzték, hogy a
rossz idő mellett ezektől is
megszabaduljanak.
Néptáncos csoportunk
előadásában télbúcsúztató és
tavaszváró műsorokat is láthattunk, a szalmabábut ők
vetették máglyára.
Mikor a lángok magasra
csaptak, közös körtánccal biz-

Nőnap Gergely
Róberttel
2015. március 6 - án a már
hagyományossá vált Nőnapi
rendezvényünkön Márok Csaba polgármester úr köszöntötte
a megjelent hölgyeket. Ezt követően Gergely Róbert ismert
slágerekkel örvendeztette meg
községünk lakóit. A közönség
örömmel fogadta a meglepetést.

tosítottuk a télűzés sikerességét.
Természetesen a már megszokott vendéglátás sem maradt el: a Nagycsaládos Egyesület és a Sárgarózsa Nyugdíjas
Klub jóvoltából fánk és meleg
tea várta az érdeklődőket.
Végül tűzoltóink is bekapcsolódtak az eseményekbe, ők
a máglya oltásánál segítettek.
Külön köszönjük a Gazdakör és Kovács István vállalkozó segítségét, akitől a szalmát
kaptuk.
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Hozzunk felelős döntést!

2013 óta felmenő rendszerben vezetik
be iskoláinkban a kötelezően választható
hit-- és erkölcstan órákat. Ősztől már az
1-3. és az 5-7. osztályokban lesznek ilyen
órák.
Közeledik az idő, amikor ebben a kérdésben minden leendő elsős és ötödikes
gyermek szüleinek döntést kell hoznia, és
minden második,- harmadikos, hatodik,hetedikes gyermek szülei,- ha szükségét
érzik - változtathatnak korábbi döntésükön.

A kötelezően választható hit és
erkölcstan mit is jelent?
Talán így jobban érthető: kötelező,
de választható hit és erkölcstan. KÖTELEZŐ minden 1-3 és 5-7 osztályos
gyermeknek erkölcstant tanulnia. De a
SZÜLŐK VÁLASZTHATNAK, hogy
milyen alapokon tanulják gyermekeik az
erkölcstant.
Elvileg minden állam által elismert
egyház tarthat hit- és erkölcstanórát az
iskolában. Jelenleg több mint 20 ilyen
van. Ez csak azon múlik, hogy a különböző egyházi közösségek tudják-e vállalni
ezeknek az óráknak a megtartását.
Mezőfalván jelenleg 3 lehetőség közül
választhatunk:
Erkölcstan óra, aminek jellemzője,
hogy konszenzuson alapul, semleges világnézetű ( vannak, akik állítják, hogy
ilyen világnézet nincs).
Továbbá a katolikus és református hit
és erkölcstan, keresztyén, bibliai alapokon álló etika, felekezeti sajátságokkal.
Miért jó, hogy tanulnak gyermekeink
kötelezően választható hit- és erkölcstant?
Az etikus viselkedés nem velünk született tulajdonság, hanem tanuljuk, ehhez
nyújtanak segítséget ezek az órák. Szükségük van a gyermekeknek arra, hogy az élet
fontos kérdéseiben útbaigazítást kapjanak.
Természetesen vállalható, és megélhető
a hitgyakorlása gyermekeink számára.

Megszűnik a kettős nevelés, ugyanazt
hallhaja az iskolában (a hittanórán), mint
otthon a keresztyén családban az élet fontos kérdéseiről.
Az is jó, hogy órarendi keretetek között
nem a szabadidő terhére tarthatjuk a hittanórákat.

kelnek, és dalokat mesélnek. Karácsonykor
műsort adtak a kis templomunkban, már
várom a virágvasárnapi előadást is.
A kedves szülőknek csak ajánlani tudom, hittanra írassák gyermeküket.
Éváné Bori Viktória
Mezőfalva

Mit kell tenni?
Az elsős és ötödikes gyermekek szüleinek dönteni kell. Az elsős gyermekek
szüleinek a beiratkozáskor, az ötödikesek
egy, számukra az iskola által elküldött
papíron kell nyilatkozzanak.
2,3,6,7 osztályban a szülőnek csak akkor kell változtatási szándékát jelezni, ha
elégedetlen azzal, ahol most van a gyermeke.
Nem fölösleges időtöltés a kötelezően
válaszható hit- és erkölcstan óra, hasznára válik gyermekeinknek . Nem mindegy
hova íratjuk gyermekeinket.
Hozzunk felelős döntést!
Hegedüsné Erdődi Judit
református lelkész

Egy anyuka gondolatai,
aki nem járt hittanra:
A hittan órákon tanultak megalapozzák a hitbeli ismereteinket, kapaszkodókat
adnak életünk mély pontjain, döntésekben
egy-egy „aranymondás”(megtanult bibliai
idézet) segítségünkre lehet.
Sajnos ezeket az igazságokat nem saját
tapasztalatból írom, mert 39 éves elmúltam, amikor konfirmáltam és hittan órákra
sem jártam gyermekkoromban.
Viszont gyermekeink (az első még az
áldott református nagymama iránti kegyeletből, a többiek pedig azon meggyőződésből, hogy a legtöbbet így adhatjuk
nekik) óvodás koruktól fogva tanulták
Isten igéjét.
Az ő példájukon látom, mennyivel egyszerűbb lett volna a félelmekkel és szorongásokkal teli életem, hogyha édesanyám le
tudott volna ülni egy-egy rossz álom után
az ágyam szélére és megnyugtatott volna azzal az egyszerű ténnyel, hogy nincs
mitől félni, hiszen Isten angyalai tábort
járnak körülöttünk.
Isten nagy kegyelmének tartom azt,
hogy a kamasz gyermekeim, ha problémájuk van, nem pótszerekhez fordulnak,
hanem odajönnek hozzám és azt mondják: - Anya imádkozzunk! - Ilyenkor
mindennél erősebben érzem Isten jelenlétét.
Édesanyám csodálatos anya volt, de
nem vitt el hittan órára. Most az unokái
viszik őt a templomba, s ott békességet
talál.
Horváthné Szabó Judit
Sárbogárd-Sárszentmiklós

Egy anyuka gondolatai,
aki hittanra járt:
Annak idején én is első osztályos koromban kezdtem el hittanórára járni. Bár
akkor heti két alkalommal. Hétről hétre ismerkedtem meg a történetekkel, énekekkel.
Nem tanórának mondtam volna, inkább egy meseórának, ahol új és izgalmas
dolgokról hallhattam.
Később tanulmányimban is hasznát
vettem, hiszen 9. osztályban a Biblia kötelező tananyag volt, így mivel ismertem,
sokat nem kellet tanulnom.
Mikor gyermekemnek választanom
kellett, hogy hittant vagy erkölcstant
tanuljon, a döntés egyértelmű volt. Sőt
külön örültem, hogy már az óvodában is
jelen van a hitoktatás
A gyerekek péntekről péntekre új élményekkel térnek haza. Új történeteket éne-

Író-Olvasó
találkozó
Berg Judittal
2015. március 25-én
14:30-kor Berg Judit
írónővel találkozhatnak az általános iskolás
gyerekek a mezőfalvi könyvtárban.
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A bennmaradás alapkövetelmény!

Március 1-jén elkezdődtek
a Viszló Trans Megye I. osztály
2015-2014-es idény tavaszi
fordulói. A mezőfalvi csapatok
nem éppen rózsás helyzetben
készülnek a találkozókra. Bár a
közelmúlt anyagi nehézségein
sikerült felülkerekednie a vezetésnek, játékos állományban
maradtak a gondok. Hárman
távoztak és ketten érkeztek
a felnőttekhez. Fiatalokkal
töltenék fel a csapatot. Az
IFI-nél viszont dobogó közeli reményeket dédelgetnek. A
finanszírozással nem lesz gond
- ígérte a felkészülés idején
Cseke Ottó a MEDOSZ SE
elnöke.
A nehézségek ellenére
azonban jól sikerült a rajt.
Igaz, csak a felnőttek szereztek három pontot Bicske ellen.
A fiatalok sok hibával, de nagy
akarással döntetlenre hozták
az első találkozót.
Mezőfalva - Bicske rövid
történetében remek hazai
irammal kezdődött a találkozó,

és hamar gólnak is örülhetett
a mezőfalvi közönség. Huber
Balázs indította félpálya magasságából Boros Benjamint,
aki a kapus előtt a hosszú sarokba küldte a labdát. A bicskei csapat még fel sem ébredt
az első stresszből, máris újabb
találat zörgette a vendégek
hálóját. Ezúttal Balázs Sándor beadását Sági Roland
fejelte be. A két gólra csak a
huszadik percben jött válasz.
Molnár Attila támasztotta fel
a bicskei reményeket. Szünet
előtt Mezőfalva tizenegyeshez jutott, de Bartus Krisztián
a kapu fölé rúgott. A pihenő
után mindkét oldalon adódtak
gólveszélyes helyzetek, a végeredmény azonban már nem
változott.
- Jól kezdtünk, és sikerült
játékban a vendégek fölé nőni.
A második félidőben inkább
a küzdő szellem dominált.
A szépítő találat egy kicsit
megfogott bennünket, de az
ilyen egy gólos előnnyel nyert

találkozó mindig erősíti a csapategységet - Masinka László
edző.
Mezőfalva jó iramú, kiegyenlített
küzdelemben
megérdemelten írhatott három pontot. A hazai mérkőzések pontjaira koncentráló
együttesnek jó kezdet az első
forduló győzelme.
Nem volt könnyű helyzetben a felnőtt mérkőzést megelőző IFI összecsapás hazai
gárdája. Már a felkészülés
baljós jelekkel indult. Horváth
Zsolt olyan szerencsétlenül
lépett a labdára, hogy estében
kezét törte. A csapatvezetés
gondoskodott a fiatalember
kórházba juttatásáról. A mérkőzésről elmondható: sok gólreményes helyzetet kidolgozva
brusztolta végig a találkozót
Gulyás Ferenc legénysége. A
hazai edző a meccs végén így
nyilatkozott:
- Sok kimaradt helyzet,
még több lehetőséggel - foglalhatnánk össze a lényeget.

Sajnos két pontot veszítettünk
egy megnyerhető találkozón.
Annyi azonban hozzá tartozik az igazsághoz, hogy számos sérülés és egyéb hiányzás
hátráltatja a felkészüléseket,
valamint három korosztályból
kellett egy pályaképes gárdát
összeállítani. Bár a két pont
hiányozni fog később, azért
a körülményeket figyelembe
véve jó teljesítményként értékelem a látottakat.
Bicske elleni fordulót Sárszentmiklósi vendégeskedés
követte, ahol a felnőttek nagyon tartalékos csapattal éppen csak kikaptak egy góllal a
nagy szerencsével bíró házigazdáktól. Az IFI is elvérzett.
Sárszentmiklós 1:2-ről fordított 3:2-re. Mentsége legyen
a fiataloknak, hogy három
generáció összecsiszolódását
kell megoldani.
Horváth László
(Mezőfalva sportéletét
folyamatosan követhetik a
www.mezohir.info oldalon!)

FIGYELEM !
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
értesíti Mezőfalva település lakosságát, hogy 2015. március 02-án megnyitotta kirendeltségét
(a volt ALBA Takarékszövetkezet épületében).
Takarékszövetkezet kirendeltsége teljes körű pénzügyi szolgáltatással áll a lakosság rendelkezésére (betét, számla, hitel,
bankkártya stb.).
– A kirendeltség nyitása alkalmából számlanyitási kedvezményeket kínálunk ügyfeleinknek. Az akció 2015. december 31-ig
tart és csak új számla nyitásához kapcsolódóan vehető igénybe.
– Lakossági ügyfelek részére az alábbi hiteleket kínáljuk, melyet az ügyfelek felhasználhatnak a volt ALBA Takarékszövetkezetnél lévő hitelek kiváltására is.
– KOMBI I. hitel - jövedelem fedezete mellett 1 000 000 Ft-ig, futamidő:: legfeljebb 5 év
– KOMBI III. hitel - jövedelem és ingatlan fedezettel akár 10 000 000 Ft-ig. futamidő: legfeljebb 10 év
– Felhívjuk az őstermelők, mezőgazdasági vállalkozások figyelmét, hogy Takarékszövetkezetünk megkezdte a 2015. évi
területalapú támogatások előfinanszírozását.
A hitel összege legfeljebb 61 020 Ft/ha. 3 000 000 Ft hitelösszegtől az MNB Növekedési Hitelprogram keretében,
2,5%-os hitelkamattal.
A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek !
Részletekről érdeklődjön a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 46. sz. alatti kirendeltségén
(Tel: 25/506-920).
DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
www.dunafoldvartksz.hu
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SPORT BÜFÉ
Hamburger
Dupla húsos hamburger
Hot-dog
Sült kolbász
Sült tarja
Panírozott karaj
Rántott sajt
Fasírozott
Hekk

Lángos - sima
- sajtos
- tejfölös
Sült burgonya
Fűszeres burgonyagerezd
Szendvics
Melegszendvics
Tojásrántotta
Budáskenyér

Megrendelésre is!
Telefonszám: 06-30/368-4241
Kiszállítás megoldható!
Sport büfé nyitva tartása:
H-P: 5.00 - 13.00, 14.00-20.00
SZ-V: 6.00 - 20.00

Kihagyhatatlan 30%-os állami
támogatás,
akár meglévő lakáshitele
kifizetésére is, vagy

+30%
állami
támogatás

ingatlan, ház,
lakás,

Akár
kedvező lakáshitel

Betéti kamat

 vásárlásra,

 korszerűsítésre,
 bővítésre,

 felújításra.

Például: napelem, ház szigetelése, nyílászárók cseréje,
kazáncsere, stb.

Hívjon, és én személyesen tájékoztatom a részletekről!
Domokos Tibor

pénzügyi tanácsadó

30/944-5301

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

GODÁNY IMRE

temetésén részt vettek, nyughelyére koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet dr. Prajda - Pop Ramóna doktornőnek az ápolásért és Turcsány Jánosnak a szertartás
lebonyolításáért.

Mezőfalva központjában

üzlethelyiség kiadó vagy eladó
Érdeklődni lehet a 242-114-es telefonszámon.
Lecsukott szemmel még látjuk a lelkét,
ki mellettünk ül, és nekünk mesél...
Nem maradt utána más, csak az emlék,
örökké szeretünk, bárhol is légy!"

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, aki

BOSNYÁK FERENCNÉ

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik

BRESZKÓ MIHÁLY

búcsúztatóján részt vettek, nyughelyéhez koszorút,
virágot helyeztek.
Bátyád családja és unokái

szül. : Hajas Terézia
Utolsó útjára elkísérték, sírját a szeretet virágaival elborították, mély fájdalmunkban bármilyen módon osztoztak.
Köszönetet mondunk Feth Jánoséknak a temetés lebonyolításáért.
Külön köszönetünket fejezzük ki Csanda Béláné (Terus
néninek) a sok segítségért, és hogy végig mellettünk volt a
nehéz pillanatokban!
Továbbá köszönjük Oláh Lászlónak és feleségének, Klárinak kedveségüket és jóságukat!
Gyászoló család

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 2015. március 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0012
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