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Köszöntjük
az édesanyákat!
A közelgő anyák napja
alkalmából szeretettel
köszöntöm
a Mezőfalván élő
édesanyákat
és nagymamákat!
Márok Csaba
polgármester

Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg is megtisztelte
jelenlétével a József nádor-hét
ünnepi eseményeit.
Ünnepi szentmisével kezdődött a Hercegfalva - Mezőfalva alapításának 204. évfor-

dulójára rendezett eseménysorozat múlt héten hétfőn délután. A szentmisét követően
az alapítók mellszobránál és a
zirci rendház emléktábláinál
kerültek elhelyezésre az emlékezés koszorúi. A meghívott
Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.

vendégek, köztük Habsburg
Mihály és felesége, Mezőfalva
önkormányzatának képviselői
és civil szervezetek küldöttei
hajtottak fejet az elődök emléke előtt. (Összeállítás a 12.
oldalon.)

Jöjjenek el
a Sportbálba!
A MEDOSZ SE vezetősége május 1-jén rendezi meg
a hagyományos jótékonysági
bálját, amelyre nagy szeretettel várja Mezőfalva valamennyi
lakóját.
Jöjjenek el, mulassunk
együtt! (részletek a 2. oldalon.)
Cseke Ottó

2

Az én falum - Mezôfalva

Meghívó a focisták báljára!

Báloznak
és jótékonykodnak!
A MEDOSZ SE hagyományos futball báljára május
elsején, pénteken 19 órától
az iskola tornatermébe várják
a táncolni és jótékonykodni szerető közönséget!
A következő telefonszámokon lehet érdeklődni:
06 30 310-4872 Csekéné Rózsa,
06 30 368-4241 Sportbüfé,
valamint 06 30 253-6556 Cseke Ottó.

A felhőtlen szórakozásról
Turi Tibor és társai gondoskodnak.

Kerítésmagasságúra vágták
a temetőnél a fákat
Alaposan megmetszették a
temetőszéli fákat a mezőfalvi
sírkert bejáratánál. A darabolásra igen szokatlan módon a
kerítés magasságával egyvonalban került sor.
– Sokaknak tarvágásnak
tűnhet a helyszíni képek
alapján, de eredetileg sövény
volt a kerítés mellett, csak az
évtizedes elhanyagoltságban
megnőttek, megerősödtek a
növények. Az idők során már
annyira elkorhadt az egyik
akác, hogy március közepén a
gyökerénél kifordulva rádőlt
a közeli benzinkút gázolajadagoló oszlopára. A gondnokság átvételekor nem lehe-

tett kivágni az önkormányzat
engedélye nélkül semmit, és
nem is kaptam engedélyt –
vázolta az akkori helyzetet a
gondnok.
Még az sem derült ki egyértelműen, milyen módon lehet
rendbe tenni a területet, hiszen
a temető egyházi tulajdon.
Az ominózus fakidőlés után
felgyorsultak az események.
Került vágási engedély. Nekifoghattunk a régen időszerű
munkáknak. A temetőbe kijárók közül sokan üdvözölték a
helyzetet – ismertette a favágás
történetét Turcsán János temetőgondnok.
Horváth László

Köszönjük
az önzetlen
segítségüket!
Csanda Béláné (Terus néni),
Csontos Mihályné ( Julis néni),
Kőkuti Józsefné (Annus néni)
és Mádl Emilné (Marika néni)
hosszú éveken át gondozták a
Mezőfalván elhunyt katonák
sírjait.
Önzetlen segítségükért, lelkiismeretes munkájukért hálás
köszönetemet fejezem ki.
Márok Csaba
polgármester

Ebek veszettség
elleni oltása

A 164/2008./XII.20./FVM. rendeletnek megfelelően minden három hónaposnál időssebb ebet kötelezően be kell oltani
veszettség ellen.
Az idei összevezetéses veszettség elleni oltás az alábbi
helyszíneken és időpontokban lesz:
Május 5. kedd
Május 6. szerda
Május 7. csüt.
Május 7. csüt.
Május 7. csüt.
Május 8. péntek

8 - 12, 14 - 18 óra
8 - 12, 14 - 18 óra
10-11 óra
14-15 óra
17-18 óra
11-12 óra

Főtéren a parkban
Főtéren a parkban
Ménesmajor
Selyemmajor
Sismánd
Szőlőhegy

Pótoltás:
Május 19. kedd
Május 20. szerda

8 - 12, 14 - 18 óra
14-15 óra

Főtéren a parkban
Szőlőhegy

Az összevezetéses eboltás csak mikrochippel ellátott kutyáknál engedélyezett, ezért kérem, hogy a mikrochippezés hiányát
az oltás előtt pótolják.
Az oltás költsége az Állatorvosi Kamara ajánlásának megfelelően az idén 4.200 Ft ebenként. Ez tartalmazza az áfát és
10 kilogrammig a kötelező féregtelenítés árát. A féregtelenítés
díja nehezebb kutyáknál 10 kilogrammonként további 200 Ft.
Az oltás megoldható a kutya tartási helyén, lakóháznál is, a
kiszállási díj 1.000 Ft.
Kérem, mindenki hozza magával a kutyák egyedi számmal
ellátott egészségügyi könyvét.
Az oltás elmulasztása súlyos bírságot vonhat maga után.
dr. Juhász Miklós
állatorvos
Tel: 30-9697-940
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Rendcsinálás
Itt a tavasz, a rendcsinálás
ideje! Kérek mindenkit, nézzen
körül a háza táján, és tegyen
rendet, ne kelljen senkit felszólítani. A legutóbbi polgárvédelmi tájékoztatón is elhangzott: nem az önkormányzat,
hanem az ingatlan tulajdonosának dolga a háza előtti járda
és árokszakasz gondozása!

Fogadjuk
a nyesedéket
Felhívom a lakók figyelmét,
hogy idén is lehetőség van a
fás nyesedék (NEM lágyszárú
növény) beszállítására az önkormányzathoz.
A környező településekről
is jelentkeztek már nálunk, és
kérték, fogadjuk az ő aprításra
szánt ágaikat, fahulladékukat
is. Ennek legfontosabb oka
az, hogy változtak a tűzgyújtási szabályok. Külterületeken
az országos rendelkezések
érvényesek, a település belterületén pedig a helyi rendelet
szerint lehet tüzet rakni.

Talajterhelési díj
A talajterhelési díj miatt több lakó élt panasszal a polgármesteri hivatalban.
Tájékoztatom a lakosságot arról, hogy az elfogyasztott
vízmennyiség és az elszállíttatott szennyvíz-mennyiség közötti különbség (vagyis a helyben maradt szennyvíz) után
talajterhelési díjat kell fizetni azokon a településeken, ahol
rendelkezésre áll a csatornahálózat, és a lakóknak lehetőségük
van rákötni a háza előtt lévő rendszerre, és igénybe venni a
vezetékes szennyvízelvezetési szolgáltatást. A talajterhelési
díj jelentős összeg, köbméterenként 1800 forint!
A talajterhelési díj kiszabását törvény írja elő, annak
megállapítását, valamint a mértékét nem mérlegelheti az
önkormányzat. Kötelezően szerepel a számlákban!
Ismét kérem Önöket, kössenek rá a csatornahálózatra,
hogy ne kelljen talajterhelési díjat fizetniük!
Márok Csaba
 A csatorna beruházás
II-es ütemének utómunkái
zajlanak. Áprilisban a műszaki
ellenőrrel és a kivitelezőkkel
közösen tartunk bejárást, amikor rögzítjük a hibákat, problémákat, megbeszéljük a javítási
munkákat. Továbbra is jelezzék
a polgármesteri hivatalban, ha
bármilyen gondjuk van a beruházással kapcsolatosan.

 TE SZEDD! Várhatóan
május 15. és 17. között kerül
megrendezésre az országos
szemétgyűjtési akció, amelyhez – a korábbi évekhez hasonlóan – Mezőfalva is csatlakozott. A civil szervezetekkel
közösen próbáljuk majd minél
több embert bevonva eltávolítani a hulladékot a falu bel- és
külterüleiről.

Szelektíven
gyűjtjük
Tisztelt Lakosság!
A Dunanett Kft. 2015. évben településünkön is végez
szelektív hulladékgyűjtést. A
gyűjtéssel kapcsolatos bővebb
információt minden háztartáshoz eljuttatta a cég, mely
tájékoztatót a www.mezofalva.hu honlapon is meg lehet
tekinteni.
Mezőfalván a szelektív
hulladékgyűjtés meghirdetett
időpontjai a következők:

2015. május 11. (hétfő)
2015. június 8. (hétfő)
2015. július 13. (hétfő)
2015. augusztus 10. (hétfő)
2015. szeptember 14. (hétfő)
2015. október 12. (hétfő)
2015. november 9. (hétfő)
2015. december 14. (hétfő)
Mezőfalvai Polgármesteri
Hivatal

Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

Megváltozott a szociális ellátások rendszere

A járásokhoz került az aktív korúak ellátása

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere
2015. március 1-jétől jelentősen
átalakult, a járási hivatalok hatáskörébe került az aktív korúak
ellátása. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai különváltak.
A legfontosabb tudnivalókról
tájékoztatták a médiát a hónap
elején Székesfehérváron.
2015. március 1-jétől az
aktív korúak ellátását - foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatás - is a járási hivatalok
állapítják meg a települési
jegyzők helyett.
A támogatás folyósítását
is a kormányhivatalok végzik,
minden hónap 5. napjáig. A
2015. február hónapra járó
támogatást még a jegyző fo-

lyósítja március 5-ig, a március hónapra járó ellátást, április
5-éig már a kormányhivatalok
folyósítják bankszámlára vagy
postai úton, lakcímre utalással.
Az aktív korúak ellátására
irányuló kérelmek, változásbejelentések benyújthatók:
– a polgármesteri hivatalokban, közös önkormányzati
hivatalokban,
– a településen hetente ügyfélfogadást tartó járási hivatali
ügysegédnél,
– a kormányablakoknál,
– a járási hivatal munkaügyi
kirendeltségénél,
– és a kérelmet elbíráló járási hivatalnál is.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsági feltételek, illetve a támogatás havi összege (22.800,Ft) nem változik. Az aktív

korúak ellátásán belül megállapított rendszeres szociális
segély helyett 2015. március
1-jétől egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás
kerül bevezetésre, vagyis az
egészségkárosodott és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudó állás nélküliek a
Szociális törvényben foglalt
feltételek alapján válhatnak
jogosulttá ilyen támogatásra.
Azon személyeknek, akiknek rendszeres szociális segély
került korábban megállapításra, ezt az ellátást a jegyzőnek
kellett február 28-áig felülvizsgálnia, és a feltételek fennállása
esetén egészségkárosodási és
gyermek-felügyeleti támogatást kell megállapítania.
Amennyiben a felülvizsgálatot
a jegyző nem tudta befejezni,
úgy azt a járási hivatal végzi el.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és az egészségkárosodási és gyermek-felügyeleti támogatások esetében
nem csak az „egy fogyasztási
egységre eső jövedelmet” kell
vizsgálni, hanem a vagyoni
helyzetet is. A lakás, amelyben
az érintett életvitelszerűen él,
az nem, de egy drágább autó
már vagyontárgynak számít.
Dunaújvárosban ugyanazokban az irodákban, ugyanazok a szakemberek várják az
ügyfeleket, mint eddig. A dunaújvárosi járásban 1815 aktív
korú ellátottról gondoskodnak.
Azok a közfoglalkoztatottak,
akiknek a szerződésük február 28-án lejárt, március 6-áig
keressék fel a munkaügyi kirendeltséget.
Fejér Megyei
Kormányhivatal
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Szülők bálja

K&H Vigyázz,
Kész, Pénz!
Idén ötödik alkalommal
hirdette meg a Bank a K&H
Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedőt, mely során
az általános iskolás diákok
korosztályuknak, tudásuknak
megfelelő szintű, a mindennapi pénzügyeket érintő játékos
feladatokat kapnak.
Ebben a tanévben az 5. a
osztály 3 fős csapata indult a
versenyen. Garbacz Bendegúz,
Kaltenecker Réka és Koppányi
Tímea a középdöntőbe jutásért
két online fordulón vett részt.
1667 csapat nevezett a versenyre. A zsűri által kiválasztott 160 legjobb csapat nyolc
régióban küzd meg egymással
a döntőbe jutásért, ahova közülük már csak 32-en kerülhetnek be. Idén elsősorban a
kamat, eladás/vételi árfolyam,
megtakarítás, és biztosítás
fogalmak köré épülnek a feladatok.
A középdöntőt 2015. május
5-én rendezik meg Győrben.
Győr-Moson-Sopron
megye, Veszprém megye és Fejér
megye legjobb 20 csapata - a
négy kategóriában összesen
5-5 - méri össze tudását, majd
a győztesek, vagyis régiónként
4-4 csapat jut a júniusi budapesti döntőbe.
Gratulálunk versenyzőinknek és Balláné Spitz Mariann
felkészítő tanítónak a középdöntőbe jutáshoz.

Teltházas Valentin-napi
rendezvényen a keringőző
nyolcadikosok mellett búcsúbálját tartotta az iskola szülői
munkaközösségének vezetője
is.
A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre
került Mezőfalván a szülők
bálja, ahol ismét a diákoké volt
a főszerep. Pár héttel korában
az iskolafejlesztési alapítvány
rendezvényén megcsodált keringő most új köntösben került
a közönség elé. Természetesen
az est nem csak a nyolcadikos
tanulók táncáról szólt. Nagy sikerrel mutatkoztak be a művészeti oktatásban résztvevők is.
A bál nem titkolt célja - mint
mindig - a gyerekek támogatása, melyhez méltó környezetet
adnak az intézményben kialakított diákmunka-kiállítások.
A teltházas rendezvény megnyitójában a köszönő szavak
mellett az is elhangzott, hogy
hamarosan új SZM elnököt
kell választani, mert Baratiné
Hevesi Irén a tanév végén elbúcsúzik. Ebből az alkalomból
kérdeztük az elmúlt évekről:
- 16 év szülői munkaközösségi tagság és többszöri vezetői
beosztás áll a hátam mögött,
és számos szép emlék marad
hátra. Mindig aktív emberként
próbáltam a közösségi ügyeket
előre vinni. Papírgyűjtés, bálok
szervezése és az év közbeni

Hagyományos
tavaszi
Nyuszi futás
Az egészséges életmód népszerűsítése volt
a fő cél április 8-án a
Nyuszi futás elnevezésű
program keretében, melyet az Ifjú Mezőfalviak
Egylete szervezett.

szülői munkaközösségi feladatok adták a munka gerincét.
Rengeteg segítőkész, dolgozni
akaró szülő mellett a kritikusokból is jutott bőven. Talán
ebbe fáradtam el a legjobban.
Igaz, a sikereket valamilyen
szinten nekik is köszönhetem,
hiszen a bírálat állandó figyelemre késztetett. Az iskolával
továbbra sem szűnik meg a
kapcsolatom. A büfé vezetőjeként jelen vagyok az intézmény
életében. A folytatásra részemről nincs jelölt. A közösségtől
kaptam a bizalmat és nekik
kell újat választani. Minden-

kiben látom a lehetőséget. Az
adott pozíció és helyzet biztosan kihozza az emberből a
tehetséget. Azt kívánom, hogy
folytatódjon a sikeres munka!
Egy nagyszerű dolgot építettünk fel. Ennél jobban nem
bizonyítja semmi, mint a mai
nap teltházas rendezvénye. A
csúcson kell abbahagyni - tartja a mondás. Természetesen a
szülők és az iskola támogatása
nélkül az eredmények nem jöhetettek volna létre - mondta
lapunknak a búcsúbálját tartó
közösségi vezető.
Horváth László
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A víz világnapja az iskolában
A Víz világnapjáról iskolánkban a Diákönkormányzat
egy prezentációval tarkított
előadással emlékezett meg
2015. március 23-án, hétfőn.
Minden évben egy adott témával kapcsolatosan emlékezünk meg a víz fontosságáról.
Az idei év témaköre: A víz és
fenntartható fejlődés. A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat, ami "kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy

csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.
Az előadást (Sándor Kinga
8.a), éneket (Tarr Petra 8.a) és
táncot (Koncz Levente Kenéz
3.a és az 1.a osztály diákjai) az
iskola összes tanulója megnézhette és meghallgathatta. Ezen
a napon iskolánk diákjai a víz
színébe, kékbe öltöztek, ezzel
is az iskola közösségének egységét szimbolizálva.

Szermere helyesírási verseny
2015. március 5-én rendezte meg a dunaújvárosi Arany
János Általános Iskola a tankerületi helyesírási versenyt 4.
osztályos tanulóknak. Az idei tanévben 25 tanuló vállalta
a megmérettetést. A gyerekeknek először "A tavasz küszöbén" című szöveget kellett leírniuk tollbamondással, majd
néhány érdekes elválasztási esettel kellett megbirkózniuk.
Iskolánkat Molnár Zénó és Szatmári-Nagy Eszter 4. a
osztályos tanulók képviselték. Szatmári - Nagy Eszter I.
helyezést szerzett, ezzel továbbjutott a megyei fordulóba,
melyet március 24-én rendeztek megy a székesfehérvári
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ahol ügyesen szerepelt.
Gratulálunk a gyerekeknek és Ványi Gáborné felkészítő
tanítónak a sikeres szerepléshez.

Az iskola Szülői Munkaközössége
idén is szervez tavaszi papírgyűjtést
Időpont:
2015. május 21. 15-17 óráig - alsó tagozat
		
2015. május 22. 15-17 óráig - felső tagozat
Helye:
Kiss Kálmán Művelődési Ház előtti parkoló
Esőnap:
2015. május 26. (alsó)
		
2015. május 28. (felső)
Kérjük, segítsék a gyermekek munkáját!
Köszönettel az SZM nevében:
Baratiné Hevesi Irén

SZÍNPADVARÁZS
A színházlátogatás különleges, máshoz nem hasonlítható élményt nyújt felnőttnek,
gyereknek egyaránt. A nézők
túlnyomó része szórakozásért,
pihenésért, kikapcsolódásért
jár színházba, ugyanakkor az
ott tartott előadások fejlesztik az anyanyelvi kultúrát, a
magyar kulturális emlékezet
fenntartását is.
Célunk volt, hogy vonzó,
maradandó színházi élményhez juttathassuk alsós diákjainkat, szorosan kapcsolva a
színházlátogatás programját
az irodalomtanításhoz.
Ennek tükrében szerveztünk színházlátogatást a sárbogárdi József Attila Művelődési Központba. Több, mint
száz alsós kisdiák vehetett rész
a „Színpadvarázs” Gyermek-

színházi bérletsorozat előadásain.
Remek darabokkal ismerkedhettünk meg a tanév során.
Lássuk ezeket:
– A brémai muzsikusok zenés mesejáték, Zenthe Ferenc Színház
– Mazsola és Tádé - bábjáték, Fabula Bábszínház
– A vén diófa titka - zenés mesejáték, Zenthe Ferenc
Színház
– Malom mese - bábjáték,
Ciróka Bábszínház
Nagyon jól éreztük magunkat az előadások során, nagyszerű élményekkel gazdagodtunk. Köszönetünket fejezzük
ki a szülőknek, akik anyagi
támogatásukkal segítették a
színházlátogatás megszervezését.

Költészet napja

A Föld napjára hagyományos Hérics- túránkkal emlékeztünk

Intézményünk hagyományosan, Idéző elnevezésű programunkkal emlékezett meg április 11-ről, József Attila születésnapjáról. A költészet napja alkalmából minden osztály tablót
készített. A képekkel illusztrált idézeteket tartalmazó alkotások
év végéig díszítik majd iskolánk auláját.

6

Az én falum - Mezôfalva

Tündérkert Óvoda
Víz világnapja
Óvodánkban fontos feladatnak tekintjük a környezet
védelmére, szeretetére nevelést.
Ennek egy kiemelkedő jeles
napja a Víz világnapjának megünneplése. Minden csoportban
foglalkozásokon, kísérleteken,
barkácsolásokon, vidám játékokon keresztül ismerkedtek
a gyerekek a víz fontosságaival,
védelmével, a vizi élővilággal.
Gyönyörű munkák készültek
az egy-két hetes projektek során, amelyeket a faliújságokon
is megcsodálhattak a szülők és
a gyermekek.

Bemutató
foglalkozások
Március hónapban szakmai
továbbképzések keretében bemutató foglalkozásokat szerveztünk. Különböző témákban, változatos módszerekkel,
eszközökkel, sok mozgással,
játékkal,
differenciálással,
komplex
foglalkozásokon,
szerezhettünk újabb ötleteket,
szakmai tapasztalatokat kollégáinktól. Kiemelt feladatunk a
mozgásra, játékra, játékosságra
való törekvés, hiszen az óvodás
életkorú gyereknek ez a fő tevékenységi formája. Hasznos
délelőttöket töltöttünk együtt,
ahol felnőtt és gyermek, egyaránt jól érezte magát, valamint
pedagógiai munkánkat is gazdagítottuk.

Köszönetek
Köszönjük az óvoda Szülői
Munkaközösségének óvodás
gyermekeink húsvéti megajándékozását, a finom édességet és
a labdát.
Köszönjük Kovács Istvánnak és segítőinek a Nyuszifutást, a finom ropogtatnivaló
zöldségeket, gyümölcsöket.

Március 15. az óvodában

Már az óvodában fontos feladatunk a szülőföld,
a haza szeretetére nevelés, a
magyarságtudat elmélyítése,
az életkori sajátosságokhoz
igazodva.
Az ünnepre készülődvén
gyakran elhangzottak ezek a
gyönyörű kifejezések mint a
„Magyarország”, a „haza”, a
„piros, fehér, zöld, ez a magyar
föld!”. Nagyon sok szép dal,
vers és mondóka kapcsolódik

Bábszínházi
előadás
Utolsó előadást láthattak
óvodásaink, a sárbogárdi bábszínházi bérlet sorozatából.
2015. március 24-én a Malommese című vidám, zenés
darabot. A gyerekek nagyon
élvezték a mesét, bekapcsolódtak a cselekményekbe, együtt
segítették a szereplőket a cél
megvalósításához. Külön élményt jelentett a busszal való
utazás is, és az óvodába vis�szaérve lelkesen meséltek a
színházi élményekről.

március 15-éhez, amelyekkel
érzelmileg ráhangolódhattunk
az ünnepre. Kokárdát, zászlót,
csákót, kardot készítettünk a
gyerekekkel, megismertettük
őket a verbunkos tánccal, katonadalokkal.
Meséltünk nekik a forradalom nagy alakjairól, főként
Petőfi Sándorról, Kossuth Lajosról. Megtanultuk, és büszkén szavaltuk a Nemzeti dalt,
és minden nap meghallgattuk

Magyarország
himnuszát.
Az egész heti készülődést egy
közös ünnepléssel zártuk, ahol
két csoport piros csákós kishuszár, és magyar pártás kislány
együtt énekelt, verselt, táncolt,
és az ünnepély végén átadták
egymásnak az erre az alkalomra készített ajándékaikat.
Megható, szép élmény volt
látni, ahogy ezeket a pici gyermekeket áthatotta az ünnep
hangulata.
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Nyugdíjas búcsúztató

A tanév kezdete óta kollektívánk lelkesen készülődött,
szervezkedett Bálint Györgyné
Erzsike nyugdíjas búcsúztatójára. Gyorsan eltelt az idő
és elérkezett az utolsó nap,
2015. március 13-án meghitten, nagy meglepetést okozva,
sok- sok szeretettel köszöntek
el tőle jelenlegi és egykori óvodásai és a szülők. Ezt követte a
munkatársak, barátok, az első
óvodások kis összeállítása köszöntése.
Hihetetlen, de hamar elmúlt ez a 40 év, amely a gyerekek neveléséről szólt. Erzsike
1980 óta volt óvodánk dolgozója, ahol aktívan vett részt a
közösségi feladatokban, évtizedeken keresztül végezte
a gyermekvédelmi munkát.

Most elérkezett a megérdemelt pihenés időszaka.
Hiányozni fogsz, mindig
visszavárunk! Sok szeretettel
kívánunk jó egészséget, sok
örömet, boldogságot, jó pihenést a nyugdíjas évekhez.
„Elmúlik mint száz más
pillanat, de szívek őrzik, nem
szavak.”

Újra indul a Koronás CukorOvi
akciós játék !
Kérjük, segítse a logók beküldésével óvodánkat!
A játék leírása:
– Vásároljon legalább 1 db bármilyen Koronás Cukor terméket, és vágja ki a termékek csomagolásának előoldaláról a logót
a terméknévvel együtt!
– Helyezze borítékba. Írja az Ön nevét a feladó részhez, hogy
indulhasson az ovis és egyéni nyereményekért! A „Koronás CukorOvi” jeligét a borítékon kívül, a választott magyarországi óvoda nevét a borítékon belül tüntesse fel (óvodánk hivatalos neve:
Mezőfalvai Tündérkert Óvoda, Mezőfalva, Kinizsi utca 48)!
Egy borítékba több logó és terméknév is helyezhető. Borítékot
csak magánszemély küldhet be!
– Küldje el az alábbi címre: Koronás CukorOvi, 1461 Budapest 94., Pf.50.

ÓVODAI BEIRATÁS
A Mezőfalvai Tündérkert Óvoda 2015/16-os tanévre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontja:
2015. április 27.-28. 8.00 -16.30
Pótbeiratás: 2015. április 30. 8.00 -16.30
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– Gyerek nevére kiállatott személyi azonosító
– Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– A szülő nevére kiállatott személyi azonosító és a lakcímét
igazoló hatósági igazolvány
A 2015. szeptember 1-jétől hatályos Nkt. 8. § (2) bekezdése
értelmében 2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség
három éves kortól áll be.

Húsvét

A tavaszi szünet ideje alatt
óvodánk
gyermeklétszáma
nagyon lecsökkent, így összevont csoportban üzemeltünk.
A húsvétolás így a szünet utáni
hétre maradt, amikor újra feltöltődtek a csoportok kipihent,
csacsogó óvodásokkal. Mindjárt az első nap meglepetés
várta őket, mert ezen a napon
érkezett hozzánk Kovács István a már népszerűvé, és hagyománnyá vált Nyuszi-futás
programmal.
Az időjárás sajnos nem
kedvezett nekünk, mert hűvös volt, és mire a várva-várt
nyuszi megérkezett az eső is
elkezdett szemerkélni. A gye-

rekek mindezek ellenére nagyon lelkesek voltak, örömmel
tornáztak, futottak a nyuszival, és a jutalmul kínált finom
gyümölcsnek és zöldségnek is
nagy keletje volt. A program
végén a nagycsoportosok a
nyuszival virágokat ültettek
az óvoda kertjében, melyek
megőrzik a gyerekek számára
ennek a különleges napnak az
üzenetét.
Az ünnep lezárásaként bábelőadást tartottunk a művelődési házban, melynek címe „A
bátor sün” volt. Ezen a napon
érkezett meg óvodánkba a
húsvéti nyuszi, és adta oda az
ajándékokat a gyermekeknek.

A játékban részt vevő termékek:

Koronás Kristálycukor 1kg
Koronás Finomszemcséjű Kristálycukor 1kg
Koronás Sütőcukor 1kg
Koronás Aranybarna Cukor 500 g
Koronás Befőzőcukor 2:1 500 g
Koronás Befőzőcukor 3:1 500 g
Koronás Hókristály Kockacukor 500 g
Koronás Aranybarna Kockacukor 500 g
Koronás Kandiscukor 500 g
Koronás Nád Kockacukor 500 g
Koronás Nád Kristálycukor 500 g
Koronás Porcukor 500 g
Koronás Porcukor fóliás 500 g
Koronás Bio Kristálycukor 500 g
A játék időtartama: 2015. április 6. - június 5.
Előre is köszönjük a segítségüket!

A Pillangó csoport könyvtárlátogatása
Húsvét előtt csoportunk
ismét ellátogatott a könyvtárba. István bácsi felkészülten
várta a gyerekeket, akik érdeklődve hallgatták a húsvéti néphagyományokról szóló
előadását.

Utána szép könyveket nézegettek amiből ötleteket
meríthettek, milyen díszeket
készítsenek otthon. Köszönjük, hogy ott lehettünk és a
gyerekek élményekkel telve
térhettek vissza.
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Meghívó

A Szent Pantaleon KórházRendelőintézet 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:
PROGRAM:
Vérnyomásmérés
Vércukormérés
Koleszterinszint mérés
Testzsír mérés
Légzőszervi szűrés
Prosztatarák szűrés
Tanácsadás
A program ingyenes, minden
érdeklődőt szeretettel várnak!

Méhnyakrák
szűrés Mezőfalván!
Idén is megszervezzük a
szűrést a védőnői tanácsadóban.
Időpont:
2015. 05. 07.
2015. 05. 21.
Bejelentkezni április 20tól lehet minden reggel 8-9
között a 25/506-888-as telefonszámon
Védőnők

Művelődési Ház

Húsvétoztunk a Kiss Kálmán
Művelődési Házban

2015. április 4 - én, Nagyszombaton tartottuk hagyományőrző Húsvéti délelőttünket.
Juhászné Bokor Brigittának
köszönhetően két elő nyulat
etethettek és simogathattak
a gyerekek. Közben Komendó Gabriella népi iparművész
társaival a magyar népszokásokat és különböző tojásfestési technikákat osztottak meg
velünk. Ezeket a fortélyokat
természetesen elsajátíthattuk.
Majd Kissné Német Anita által koreografált Böjti játékokat
láthattunk: palóc karikázót és
hajvillőzést. Hogy el ne hervadjunk, a néptáncos férfiak
meglocsolták a közönség tagjait néhány csepp locsolóvízzel.
A remek délelőttöt humoros, interaktív bábelőadás
zárta: Grimask Színház Állati
La Fontaine címmel, a Petőfi
Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány finanszírozásában,
amit ezúton is köszönünk.
Tót Dóra Fanni

A Mezőfalvi Nőikar
Egyesület
szeretettel várja
a személyi jövedelemadó
1 %-ának felajánlásait.

Adószámunk:
18148927-1-07

Köszönjük támogatását!

Veszek hullámpalát
(45-50 m2), 1970 előtti régi
pénzt, jelvényt, kitüntetést,
képeslapot, zászlót, okmányt,
könyvet, plakettet, szobrot,
egyéb apróságot.
Ár megegyezés szerint.
Tel.:06-20-451-3377, 25-243-273
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Népszokások

Április hava, Szent György
hava, tavasz hó, szelek hava,
báránytor (rügyezés) hava.
Április 1. - Hugó napja:
Ez a bolondozás napja. E
napon az a szokás, hogy az
emberek tréfásan bolondot
csinálnak a másikból.
Április 6. - Irén napja:
Ha esik az eső, szűk lesz az
esztendő.
Április 12. - Gyula napja:
Az év 100. napja. A tisztaság, a takarítás napja. Ilyenkor
kitakarítják a lakást, az ólakat
és az állatokat is lemossák.
Április 14. - Tibor napja:
A hagyomány szerint e napon szólal meg a kakukk. S ha
ekkor már szép zöld a vetés,
akkor jó lesz a széna.
Április 24. - György napja:

Ez a nap egy ősi pásztorünnep (a Palilia) napja, amikor is
az állatok e napon hajtják ki
először a legelőre. Gonoszjáró napnak is tartották Szent
György napját. Ezért, hogy
a boszorkányokat elűzzék, a
kerítésre és az ajtóra tüskés
ágakat tűztek ki vagy bekenték
őket fokhagymával.
Április 25. - Márk, Pál napja:
A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. A pap a mise
után a hívőkkel kivonult a
határba, majd megszentelte a
vetést, ezekből a megszentelt
búzaszálakból vitt mindenki
haza magával. Ennek a megszentelt búzának mágikus erőt
tulajdonítottak, többek között
gonosz űzésre használták.
Ijjas Gizella

Mezőfa Tüzelőanyag
Kereskedés

Nyári akciós áraink:

Könnyen adagolható nagyságú
Barna szén (Lignit):
1850 Ft/mázsa
Bevezető ár:
Dió szén (10 mm-30 mm): 2600 Ft/mázsa
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2900 Ft/mázsa
Hasogatva:
3100 Ft/mázsa
Éger tűzifa:
Kuglizva:
2350 Ft/mázsa
Hasogatva:
2500 Ft/mázsa
Fűrészpor:
Akác:
1500 Ft/zsák
Éger:
1000 Ft/zsák
Mezőfalva Szőlőhegy, Honvédségi út eleje
06-30-281-1504, 06-30-478-6595

Mezőfalvára 5 mázsán felül
ingyenes a kiszállítás!

Felméri Péter
a Kiss Kálmán
Művelődési
Házban
Felméri Péter Stand
- up műsorára nagy
volt az érdeklődés, mely
2015. március 20 - án,
remek péntek délutáni
kikapcsolódásnak bizonyult. A közönség
jókedvűen tért haza és
bízunk benne, hogy sor
kerül a közeljövőben
hasonló humoros rendezvényre.

Felhívás

A helyi Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Klubja fogadóórájára 2015. második negyedévében kéthetente
szerdánként 13 és 16 óra között a Kiss Kálmán Művelődési
Házban a következőképpen alakul:
2015. április 15; 2015. április 29.
2015. május 13; 2015. május 27.
2015. június 10.

Kissné Kata
csoportvezető

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt
Südi László: El Camino:
Átutazóban - két világ között
című könyvének bemutatójára, amely a Szent Jakab útján
gyalog megtett 930 km 33 nap
alatt szerzett élményeiről és az
azt követő időszak lelki megújulásáról- szemléletváltásáról
szól.
Helye Móricz Zsigmond
Nagyközségi Könyvtár Mezőfalva
Ideje: 2015. április 24. 16:30
óra
A könyv a helyszínen megvásárolható !

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. április 21-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0004
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Lassan csordogálnak a pontok

A felnőtteknél három vereség, egy döntetlen és egy győzelem, az IFI-nél két vereség és
két győzelem az eltelt időszak
mérlege. A jó hírek mellett sajnos akad rossz is. Orvosi igazolás hiányossága miatt 5 pontot
levontak a nagy csapattól.
Nehéz idők járnak a mezőfalvi futball élcsapataira. Megye I. osztályú felnőtt együttesünk nehezen talál magára.
Mentségükre szolgál, hogy
szinte új csapatot kellett építeni a tavaszra. A pontszerzés
így kicsit döcögősen indult,
de a mostani időkre már jutott egy-két reménysugár. A jó
hír: idegenben is tudtunk gólt
lőni! Sőt, a találatok számának
gyarapodása mellett győzelmet
láthattunk Maroshegyen. A
rossz hír: 5 pontot levontak,
mert Cséplő Krisztián lejárt
orvosival lépett pályára. Felelősség egyaránt terhel orvost,
játékost, klubvezetést, játékvezetőt. A mínusz jel viszont ott
marad a csapat rubrikájában.
Áprilisi a Mezőfalva Martonvásár
összecsapást
emeljük ki:
Öngól, kihagyott tizenegyes és sok helyzet a találkozón. Martonvásár már az
első félidőben pontot tett a
találkozó végére. A hazai csapat hiába kapaszkodott a második játékrészben, fordítani,
vagy szépíteni már nem tudott.
Összességében egyenrangú
ellenfélként kapott ki otthon

Mezőfalva. A vendégek sok
kihagyott helyzettel, de nagy
szerencsével elvitték a három
pontot. A találkozón Mezőfalva szerezte meg az első gólt.
A 37. percben Boros sarkalása
kötött ki Szabó kapujában. 1:0.
Az első félidőben tizenegyessel
is gazdagodott Martonvásár, a
büntetőt azonban kihagyták.
A folytatásban több kidolgozott helyzetet is láthatott
a közönség, azonban találat mégsem ebből lett. A 40.
percben a mezőfalvi Balázs
Sándor fejelt a saját kapujába.
1:1. A félidő vége előtt a 43.
percben a martonvásári Bajor
Balázs lépett ki a hazai védők
között és lövésével beállította
a végeredményt. A szünet után
mindkét térfélen bőven adódott lehetőség, azonban ezzel
egyik csapatnak sem sikerült

Ünnepség és nyuszifutás
Horváth Béla és az Ifjú Mezőfalviak Egyletének szervezésében március 15-én, ebéd előtt, pontban 11 óra 14 perckor
körülbelül 30-35 ember gyűlt össze a templomkertben egy újszerű, interaktív ünneplésre, ahol anekdoták, versek és zenék
hangzottak el a jelenlévőktől; itt és ehhez bárki hozzászólhatott.
Majd mindezek után a társaság átvonult a Petőfi táblához - itt
a polgárok koszorút és virágot helyeztek el.
Április 8-án előbb az óvodában, majd az iskolában rendezett
Nyuszi Futást Kovács István és az Ifjú Mezőfalviak Egylete. A
gyermekek mind a két helyen örömmel fogadták és élvezték
a „nyuszi” jelenlétét, a futást, a zöldség-, és gyümölcsevést, az
eredeti (!) olimpiai fáklya tapinthatóságát, a virágültetést, és a
rövid történetmesélést.
Bán Balázs

szépíteni, vagy növelni a találatok számát.
Az IFI nagyon érdekes
mérkőzést játszott. Az első
félidőben csak egy gól esett
Balogh Imre révén. A második játékrészben viszont a
Horváth testvérek letarolták az
ellenfelet. Igaz, a góllövő kedv
csak a 78. perctől kezdődött,
de onnantól szinte percenként
kapott találatot Martonvásár.
Horváth Zsolt egymás után
hármat vágott. Befejezésül
Horváth Patrik tett pontot a
végeredményre: 5:0!
Összefoglalónk
zárásául a legutóbbi mérkőzések
eredményeit tallózzuk: A felnőtteknél Mezőfalva - Ercsi
0:1, Iváncsa - Mezőfalva 1:0,
Mezőfalva - Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdő 1:1, DunafémMaroshegy - Mezőfalva 1:2,

Mezőfalva - Martonvásár 1:2.
A tavaszi teljesítmény harmatosabbra sikerült a megszokottnál, azonban ne feledjük,
jelentősen átalakult Masinka
László játékos kerete. Ahogy
a téli felkészülés után elhangzott: még az edző számára is
meglepetés lesz a pontvadászat kimenetele. Az IFI eredményei Gárdony kivételével:
0:2, 1:0, 2:4, 5:0. Gulyás Ferenc legénysége 8 fordulóval a
vége előtt az ötödik helyen, 32
ponttal várja a folytatást. A 57
pontos első Mórt már nehéz
lenne befogni, de a 37 pontot
gyűjtő Szár a harmadik helyen
könnyen utolérhető.
(Mezőfalva
sportéletét
folyamatosan nyomon követhetik a www.mezohir.info
oldalon!)
Horváth László

Az én falum - Mezôfalva
Az ő szíve pihen,
a miénk vérzik.
A fájdalmat
csak az élők érzik.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Bokor Istvánt

utolsó útjára elkísérték, és a kegyelet virágait elhelyezték,
mély gyászunkban, fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk Feth Jánosnak és Editkének a
búcsúztatás lebonyolításáért.
A gyászoló család
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Előnevelt
csirke, kacsa,
fehér húspulyka

megrendelhető!

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

Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövet
Takarék Kiváltó Hitel
A kölcsön összege:
– minimum: 2.000.000 Ft
– maximum: 30.000.000 Ft
A kölcsön futamideje:
– minimum: 3 év
– maximum: 25 év
Kamatozás:
– A kölcsön kamata referenciakamathoz kötött, referenciakamat +
kamatfelár
Referenciakamat: 3 havi BUBOR (jelenleg 1,99%)
Lakáscélú kiváltó hitel: 3 havi BUBOR + 2,50-3,75%
THM: 4,75-6,08%*
Szabad felhasználású kiváltó hitel: 3 havi BUBOR + 3,50-4,75%
THM: 5,81-7,15%*
Kamatfelár-változatási mutató: H1F, amelyről bővebb információ található az MNB weboldalán: http://www.mnb.hu/Root/MNB/fairbank/
kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel
A THM értékek az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
figyelembevételével, 5 M forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan kerültek meghatározásra, a feltételek változása esetén a THM
mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.
A THM értékek a 2015. március 23-án hatályos BUBOR alapján kerültek meghatározásra, 2015. április 1-én a március 27-én hatályos BUBOR
alapján módosulhatnak.
Az ügyfélnek nem kell megfizetnie az alábbi induló hiteldíjakat:
– rtékbecslés díját egy ingatlanra vonatkozóan,
– a tulajdoni lapok költségét egy ingatlanra vonatkozóan,
– a közjegyzői díjat 20.000 Ft összeghatárig,
– a jelzálogbejegyzés díját
– valamint a folyósítási jutalékot.
Fedezet:
Bevonható ingatlanok köre: per, teher, igénymentes társasházi-, szövetkezeti-, sorházas lakás, a hozzá tartozó garázs; családi ház
Pótfedezetként építési telek, üdülő, hétvégi ház, termőföld.

A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítással kell
rendelkezni. A biztosítás összegének el kell érnie a mindenkori újjáépítési
értéket.
Benyújtandó dokumentumok a hiteligényléshez:
– Hitelkérelem (formanyomtatvány)
– Személyi azonosító okmányok, lakcímkártya
– Munkáltatói igazolás vagy NAV jövedelemigazolás, egyéb jövedelemről dokumentumok
– Adóstárs, kezes bevonása esetén az adóstársra, kezesre vonatkozó
ugyanezen dokumentumok
– Az ingatlan tulajdoni lapja/ a hitelintézet nyomtatja ki a Takarnet
rendszerből
– Forintosítási ajánlat
– Dokumentum az elmúlt 6 havi teljesített törlesztésekről (pl. hitelszámlakivonat, fizetési számlakivonat, vagy hitelértesítő levél)
– 2 havi bankszámlakivonat a jelenleg a számláját vezető banktól.
– Banki igazolás a fennálló tartozásról egy előre meghatározott időpontra vonatkozóan.
Törlesztés:
A kölcsön törlesztése havi rendszerességgel, annuitásos alapon az ügyfél
Hitelintézetnél vezetett fizetési számlájáról történik.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja!
A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó
Általános Szerződési Szabályokban, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Takarékszövetkezet kirendeltségein és honlapján
érhet el.
További, részletes információért forduljon a Takarékszövetkezet munkatársaihoz, illetve keresse fel a www.takarekoskivalto.hu oldalt, ahol az érdeklődők néhány kattintással a hitel kalkulátor segítségével kiszámolhatják
a jelenlegi hitelükhöz képest realizálható megtakarítást. A weboldalon az
érdeklődők részletesen tájékozódhatnak a Takarék Kiváltó Hitelről, és a
forintosítás adta lehetőségekről, a forintosítás és elszámolás folyamatáról. A
honlap tartalmaz egy fiókkeresőt melyen a látogató kiválaszthatja a hozzá
legközelebb eső fiókot.
2015. április 1.
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövet
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Falualapítás évfordulóján
Kitüntetettjeink

„Megtörtént a csoda, Hercegfalvát ünnepli Mezőfalva” - Kiss Kálmán költő szonettjének részletét választotta
mottóul községünk a Hercegfalva-Mezőfalva alapításának
204. évfordulója alkalmából
rendezett József nádor-héten.
1811-ben a jobb élet reményében költöztek az emberek az akkori Újmajor, Új-

szállás területére. Az alapítók
hite és akarata generációkon
átívelő folytatásban teljesedett
ki, melynek mai formája méltán dicsőíti az elődök munkáját. Két évszázad történéseire
emlékeztek településünk lakói
a közel egy héten át tartó ünnepi sorozattal a múlt héten.
- Felelősséget kell éreznünk,
nemcsak a szűk környezetünk,

Szívből gratulálok mezőfalva idei kitüntetettjeinek! Németh
János, Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg és Hatvani
Norbert a falualapítás ünnepi hetének nyitórendezvényén
vehette át a József nádor-díjat             Márok Csaba
hanem minden ember iránt,
ahogy azok tették, akikre most
emlékezünk - emelte ki Spányi
Antal megyéspüspök a falualapító József nádor és Dréta
Antal szellemiségére utalva
a megnyitó ünnepségen. A
nyitórendezvény szentmisével
kezdődött, majd a koszorúzás
után ünnepséggel folytatódott
a Kiss Kálmán Művelődési
Házban, ahol Márok Csaba
polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd a község
néptáncosainak műsorában
Palotást láthatott az ünneplő
közönség. A néptáncosok produkciója után azokat az embereket jutalmazták közösségi

elismeréssel, akik jelentősen
támogatták községünket. József nádor-díjban részesült
Habsburg Lotharingiai Mihály főherceg úr, Németh János és Hatvani Norbert.
A József nádor-hét kedden
helytörténeti nappal folytatódott: az alapítókra és Mezőfalva 204 éves múltjára emlékeztek a résztvevők. Csütörtökön pódium est volt a helyi
versbarátok körével, valamint
Lukács Sándor színész önálló
estjét élvezhettük "Az elveszett álom" címmel. Pénteken
Német Nemzetiségi Est zárta
a József nádor-heti színvonalas
programsorozatot.

