Az én falum

MEZŐFALVA
Információs és közéleti havilap

2015. május

Csatlakoztunk idén is a Te szedd! akcióhoz...

Rendet tettünk!
MEZŐFALVI
VIGASSÁG
Szeretettel meghívom és
várom községünk lakóit a
Mezőfalvi Vigasság kétnapos
programsorozatára!
Településünk nyári nagyrendezvénye a jövő hónap
utolsó hétvégéjén, 2015. június
26-án és 27-én lesz. A hagyományok szerint pénteken rock
esttel kezdünk, szombaton
pedig a vigassági kavalkáddal
folytatjuk a falunapot.
Igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy
mindenki találjon kedvére valót benne. (A vigasság részletes
programját lapunk következő
számában közöljük.)
Márok Csaba

– Az országos Te szedd!
szemétgyűjtési akcióhoz Mezőfalva is csatlakozott. Az intézmények és a civil szervezetek közreműködésével a közterületeken lévő szemetet gyűjtöttük össze: rendet tettünk
Mezőfalván! Külön is értéke

Zárszámadás:
takarékosan gazdálkodtunk!
A képviselő-testület tárgyalta
a 2014. évi zárszámadást legutóbbi ülésén. Ha megnézzük
az önkormányzat bevételeit,
ami 575 millió 427 ezer forint
(99,88 %-os teljesítést jelent),
ezzel szemben a kiadási oldal
514 millió 75 ezer forintos
(89,23 %-os teljesítést jelent). A
bevételek tehát meghaladták a
kiadásokat, ami azt jelenti, hogy
takarékosan gazdálkodtunk. Ezt
tartalmazza a 2014. évi beszámoló, amelyből kiemelném azt
is, hogy tavaly nem volt folyószámlahitele Mezőfalvának. A

korábbbi években mindig rászorultunk erre a banki segítségre,
ám a múlt évben erre nem volt
szükségünk. Biztos ez annak
is köszönhető, hogy nem volt
utófinanszírozott pályázatunk.
Jelentős a közfoglalkoztatás.
Tavaly havonta átlagosan 43 főt
tudtunk foglalkoztatni.
A könyvvizsgáló is megerősítette: az önkormányzat takarékosan gazdálkodott 2014-ben, és
a zárszámadás elfogadását javasolta a testület tagjainak, akik
elfogadták azt.
Márok Csaba

a Te szedd! akciónak, hogy az
összegyűjtött hulladékot elszállítják községünkből, nem
kell ehhez külön konténert
rendelnie az önkormányzatnak. Köszönöm mindenkinek
a segítségét – mondta Márok
Csaba polgármester.

Pályázunk:
Nyári diákétkeztetés
és konyha
Rendkívüli ülést tartott
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közelmúltban, és két
fontos pályázat benyújtásáról
döntött.
Mezőfalva önkormányzata
indul a nyári diákétkeztetési
pályázaton. Ennek keretében
hatvan, szociálisan rászoruló
mezőfalvi gyermek ebédeltetését szeretnénk megoldani a
nyári szünetben.
Szeretnénk bővíteni a
konyhát, erre is pályázatot
adtunk be. A beruházás azért
szükséges, mert a mezőfalvi
gyerekek felmenő csoportokban étkeznek a konyhán, és
legnagyobb örömünkre sok a
gyerek, ami viszont azzal jár,
hogy már nehezen férnek el.
Ezért szeretnénk bővíteni a
konyhát, mégpedig pályázati
támogatásból.

A kitelepítettekre emlékezünk

Meghívó

2015. május 26-án megemlékezést tartunk a 1946os kitelepítésről, valamint a II. világháborús szobornál a
háború befejeződésének 70. évfordulójáról. Kezdés időpontja 17 óra. Gyülekezés a II. világháborús emlékműnél.
Ezt követően a Kiss Kálmán Művelődési Házban
személyes visszaemlékezésekkel és családi történetekkel
folytatjuk a megemlékezést.
Akinek vannak témával kapcsolatos fotói, kérjük hozza
be a művelődési házba archiválásra 2015. május 26. délig.
Tisztelettel várjuk az érdeklődőket!
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Mezőfalva önkormányzatának
Elmarad a roma nemzetiségi
rendelete az avar és kerti hulladékok önkormányzati képviselők választása
Tájékoztatjuk a választói névjegyzékben roma nemzetiségi ványílttéri égetéséről
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területének belterületére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes
és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésére.
2. § E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a
levél, lomb, fű, kaszálék, nyesedék, ág, gally, gyökér, gyomnövény,
haszonnövény azon része, amely nem hasznosítható.
3. § (1) Az avar és kerti hulladék megsemmisítéséről elsődlegesen komposztálással vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató által történő elszállíttatással kell
gondoskodni.
(2) A nem komposztálható és a komposztálásra alkalmatlan,
valamint vírussal, baktériummal, gombával vagy egyéb módon
fertőzött avar és kerti hulladék az e rendeletben foglalt szabályok
betartásával nyílt téri égetéssel megsemmisíthető.
4. § (1) A 3. § (2) bekezdése szerinti égetéssel csak a teljesen
száraz avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására - a légszennyezés, valamint a tűz- és robbanásveszély elkerülése érekében - nem használható olaj, benzin
vagy bármilyen más vegyi eredetű adalékanyag.
(2) Az égetést kizárólag szélcsendes, köd-, pára- és esőmentes
időben lehet elvégezni a telken belüli olyan területen, ahol a tűz
nem veszélyeztet semmilyen élet- és vagyonbiztonságot.
(3) Az égetés céljára közterületet igénybe venni nem lehet.
(4) Az égetést a tűzvédelmi szabályok betartásával nagykorú
személy végezheti, aki köteles gondoskodni a tűz őrzéséről, a
szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről, az égetés befejezését követően a tűz maradéktalan eloltásáról, valamint meg�győződni arról, hogy a tűz kihunyt.
(5) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat
semmilyen más hulladékot.
5. § (1) Az égetést kizárólag hétfő és csütörtöki napokon
lehet elvégezni reggel 8.00 és 10.00 óra, valamint 16.00 és 19.00
óra közötti időpontban.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti nap ünnepnap, vagy
munkanap-áthelyezés miatti pihenőnap, az esetben az égetés
azon a napon nem végezhető.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető
égetés a központilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom ideje
alatt.
6. § E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.
7. § Hatályát veszti
a) a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2004. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. §-a,
b) a környezetvédelemről szóló 10/2001. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, 3. §. (2-7) bekezdése, 6. és 7. §-a.
Márok Csaba
Borbély Anikó
polgármester
jegyző

lasztópolgárként nyilvántartásba vett választópolgárokat, hogy a
2015. május 31-ére (vasárnap) kitűzött roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása jelölt hiányában elmarad.
A Helyi Választási Bizottság 2/2015. (IV.27.) számú határozatában rendelkezett ennek megállapításáról, valamint arról,
hogy a vonatkozó jogszabály értelmében a Mezőfalvi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 31-én megszűnik és
legközelebb a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választására csak a következő általános választáson kerülhet sor.
A Helyi Választási Bizottság 1/2015. (III.16.) számú határozatával Mezőfalva településen a roma települési nemzetiségi
önkormányzati képviselők időközi választását 2015. május 31.
napjára (vasárnap) tűzte ki. A határozat mellékletében megjelölt
határidők szerint roma nemzetiségi önkormányzati jelöltet a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 318. § (1) bekezdése értelmében legkésőbb 2015. április 27-én 16.00 óráig
kellett bejelenteni. Ezen határidő lejártáig jelölő szervezet magát
nyilvántartásba nem vetette, ajánlóívet a választási irodától nem
igényeltek, így jelöltet sem jelentettek be.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 63. §
alapján a választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi
jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma (3 fő).
Fentiek miatt időközi választás nem lesz.
Helyi Választási Iroda

Rendőrségi beszámoló
A legutóbbi soros képviselő-testületi ülésen hallhattuk a
rendőrségi beszámolót, amely
minden évben nagy érdeklődésre tart számot. Körzeti
megízottaink nagyon sokat
dolgoztak azért, hogy Mezőfalva belterületén javuljon a
közbiztonság. A helyiek munkája, kapitányság vezetőinek a
hozzáállása, a polgárőrök közreműködése együttesen biztosította azt, hogy ma elmondhatjuk: csökkent a bűnelkövetés településünkön. Az új

rendőrségi körzeti megbízotti
csoport elfogott olyan bűnelkövetőket, akik Szőlőhegyen
feltörték a présházakat, megkeserítve a tulajdonosok életét.
A rendőrségi beszámoló
alapján az előállítások és az
elővezetések száma emelkedett
az elmúlt évben, a helyszíni
bírság a korábbihoz hasonló
szinten van. A körzeti megbízotti intézkedések száma
is szaporodott. Komolyabb
negatív esemény nem történt
településünkön.

Polgárőrségünk is beszámolt
Örömmel mondhatjuk el,
hogy Mezőfalván nagyon jó és
hatékony együttműködés alakult
ki a rendőrség, a körzeti megbízottjaink és a polgárőreink között.
Egymás mellett garázsolnak, ha
nincs rendőrautó a faluban, akkor
a kmb-s számíthat a közbiztonság
javításában eredményesen segédkező civil szervezetünk autójára.
Polgárőreink szabadidejüket
áldozzák fel, és tesznek meg mindent azért, hogy a rendezvények,

esetleges balesetek biztosítása
megfelelő legyen, és rendkívüli eseménykor is számíthatunk
rájuk.
Nagyon köszönjük a munkájukat! Tavaly az önkormányzat és
a polgárőrség együttműködésében
valósult meg a térfigyelő kamerarendszer telepítése, ami nagyon
fontos közbiztonsági lépés volt.
További fejlesztési tervként pedig
új gépkocsi beszerzését tűztük ki
célul, pályázati forrásból.
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Mezőfalva gazdasági programja

A képviselő-testület számos témakörről tárgyal a
legutóbbi, soros ülésén. Egyik
fontos napirendi pont volt a
kerti hulladékégetési rendelet megalkotása. Felhívom
a lakók figyelmét a rendelet
betartására! A rendelet hozzáférhető Mezőfalva hivatalos
honlapján, illetve az újságban
is. (2. oldal) Nagyon fontos
változás, hogy tüzet gyújtani
csak hétfőn és csütörtökön
8 - 10 és 16 - 19 óráig lehet.
Elfogadta a képviselőtestület a polgármester által beterjesztett gazdasági programot
is, amely öt évre előre tekintve tartalmazza a terveket. A
programozási
időszaknak
vannak kérdőjelei is, hiszen
az operatív programok elbírálása még folyamatban van,
és ezekből még jelentős forrásokkal számolunk. Nagyobb
fejlesztést csak pályázatok révén tud megvalósítani a település!
Mezőfalva
gazdasági
programja
helyzetelemzésekkel kezdődik. Megállapíthatjuk, hogy mérséklődés
tapasztalható a lakosságszám
csökkenésében. Még mindig problémát okoz, hogy a
születések száma nem éri el a
halálozások számát, reméljük,
a jövőben ez változni fog. Mezőfalva vállalkozásai stabil képet mutatnak: 325 vállalkozás
van községünkben. Az intézmények közül megemlítésre
kerül az iskola, ám azzal már
csak mint működtető foglalkozik az önkormányzat, mert
a fenntartója a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ. Intézményeink között
szerepel a polgármesteri hivatal 13,5 fővel, a Szociális,
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 15 fővel, és az
óvoda, ahol 12 óvónő, 5 dajka
és 1 gyógypedagógus, 1 óvodatitkár, 1 pedagógiai asszisztens van, a gyermekek száma
pedig 122. A gyermeklétszám
csökkenése miatt az óvodában
egy csoporttal csökkentettük

a csoportok számát, azonban
a gyógypedagógus alkalmazásával a fejlesztésre szoruló
gyerekek igényét is ki tudjuk
elégíteni.
Egészségügyünk
stabil
képet mutat: két felnőtt háziorvosunk, egy fogorvosunk
és egy gyermekorvosunk
dolgozik, a két védőnői állás
is betöltött, mellette a labor
fenntartását a jövőben is tervezi az önkormányzat. Orvosaink a vállalkozóvá válást
fontolgatják.
Szociális intézményünk
szakemberekkel teljesen ellátott. Az étkeztetésben és az
idősek napközijében kis mértékű csökkenés mutatkozik,
de reméljük, ez változni fog.
A konyhát igyekszünk
idény jellegű alapanyagokkal
ellátni. A bővítését tervezzük,
valamint az egyre növekvő étkezési igényekhez alkalmazkodva két szakácsnőt diétás
szakácsnak képeztünk ki.
Sport és kultúra terén a
művelődési házunk megmaradt szakfeladatként. Létszámgondjaink nincsenek,
köszönhető ez az IKSZT-s
pályázatnak, hiszen a művelődésszervező munkáját két
fő segíti, illetve a könyvtáros
mellett még egy fő takarítóval
működünk. Úgy gondolom,
hogy a lakossági igényeket teljes körűen ki tudjuk elégíteni.
A sport terén legkomolyabb
tevékenységünk a labdarúgás.
A kormány megteremtette a
társasági adó visszaigénylésének lehetőségét, amivel mi
éltünk is. A MEDOSZ SE
komoly fejlesztéseket tudott
megvalósítani a társasági
adóból, amelyeket próbálunk
az utánpótlás-nevelésre fordítani.
A civil szervezetekkel való
kapcsolattartása az önkormányzatnak jónak mondható, a folyamatos konzultációkat továbbra is fenn kívánjuk
tartani a civil szervezetek
vezetőivel.

Az előttünk álló feladatok
közül meg kell említenem a
vízhálózat cseréjét. A csővezetékek ugyanis beton azbesztből vannak, és már egy
kis talajmozgástól is képesek
eltörni. Tapasztalhattuk ezt
a csatorna beruházásoknál.
Jó lenne, ha találnánk olyan
pályázati lehetőséget a közeljövőben, amelyből az ivóvízvezetékek cseréjére tudnánk
fordítani.
A tervezett fejlesztések között szerepel a polgármesteri
hivatal, az ÖNO, az óvoda,
az óvodai konyha épületének
rendbetétele, és jó lenne egy
kicsit az iskolában is naperőművet építeni a meglévő geotermikus fűtést kihasználni.
Kerékpárút építése terén is
próbálunk a környező településekkel előrelépni. Nagy álmunk a belterületi csapadékvíz-elvezetés megvalósítása,
reméljük, a jövőbeni pályázati
lehetőségek segítik ezt.
Örvendetes, hogy az eddigi fejlesztéseinkkel egyre
nagyobb teret engedtünk a
megújuló energiák hasznosításának. Ezáltal igyekeztünk
a költségeinket csökkenteni.
Így széndioxid kibocsátásunk is jelentősen csökkent,
ám elsődleges szempont a takarékosság. Ezt a munkát tovább kell folytatni. Remélem
ezentúl is sikeresek lesznek az
ilyen irányú pályázataink.
A közszolgáltatások tekintetében jelentős változás
nincs.
Közbiztonság tekintetében
elmondhatjuk, hogy jelenleg
nyugalom, rend van Mezőfalván. Ha ezt fenntarjuk az
elkövetkező időszakban, akkor elmondhatjuk, hogy településünkön jó a közbiztonsági
helyzet.
Az előző gazdasági programban még azt rögzítettük,
hogy nincs testvértelepülése
Mezőfalvának. Most viszont
arról számolhatunk be, hogy
két, jól működő partnertelepülési kapcsolatunk van.

Garanciális
javítások
Garanciális bejárást tartottunk a csatorna 2. ütem beruházás kivitelezőjével, műszaki
ellenőrével Mezőfalván. Az
aszfaltburkolatot már előkészítették lapzártánk idején, és
reméljük, mire az újság megjelenik, a csattogó aknafedeleket
is kicserélik.
Természetesen, ha bárkinek
gondja, észrevétele van, jelezze a polgármesteri hivatalban,
és a helyreállításról, javításról
intézkedünk a garanciális időszakban.

A lelkész
elérhetősége
Mezőfalva református lelkésze: Nagy Richárd
Elérhetősége:
Református
Egyházközösség
7011 Alap
Béke utca 8.
Telefon: 25/220-061, 30455-3950
e-mail: nagyrichardandrasgmail.com
honlap: www.hittan.info
Ha bárkinek református
temetést, vagy más egyházi
élettel kapcsolatos ügyet kell
intéznie, keresse Richárdot a
fenti elérhetőségeken!

Bringatúra
Köszönöm minden mezőfalvinak a türelmét, együttműködését, hogy a Bringatúra
idén is minden zökkenő nélkül,
sikeresen lebonyolításra került.
Az elmúlt évek gyakorlatához igazodóan az önkormányzat részéről mindent
megtettünk annak érdekében,
hogy a Mezőfalván megpihenő
biciklisek jól érezzék magukat
a szokásos helyen, a zöldterületen.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

4

Az én falum - Mezôfalva

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Versenyeredmények

Májusi
fadíszítések
A májusfát a természet újjászületésének szimbólumaként
értelmezzük. Régi hagyomány,
hogy a fiatalok május 1-jén egy
fát színes szalagokkal díszítenek fel a közösség lány tagjai
számára.
Az idei évben a DÖK javaslatára iskolánk is csatlakozott
ehhez a hagyományhoz, s az
udvarunk egy fáját májusfává
varázsolta négy 8. osztályos fiú.
A Dunaújvárosi Tankerület rajz munkaközössége
Land Art jellegű művészeti
projektjében is a fák voltak a
főszereplők. A feladat az volt,
hogy kreatív módon díszítsünk
fel egy fát, oly módon, hogy a
dekoráció a település vagy az
iskola jellemzőit tükrözze.
A szobrászat tanszak 4-5.
osztályos diákjaival a "Művészetek fáját" álmodtuk meg, hiszen Mezőfalván igen sok szép
eredménnyel büszkélkedhet az
Alapfokú Művészeti Iskola.
A díszekkel szerettük volna kifejezni a művészeti ágak
egységét, összefonódását. A
kotta- lánc és a szélcsengők a
zenét, a festett kövek koncentrikus körei a táncot, míg a festményekből készült madarak a
képzőművészetet jelképezik.
A gyerekek által feldíszített
fa dicsérő elismerést kapott a
tankerületi zsűritől.
Császár Mónika

Április hónapban több országos és területi tanulmányi
verseny is zajlott, melyeken
diákjaink szép sikereket értek
el. Előszálláson a körzeti matematika versenyen négyfős
csapatunk első helyezett lett.
A győztes team tagjai: Garbacz Bendegúz, Kovács Balázs
5.a, valamint Farkas Réka és
Hajnal Marcell 6.a osztályos
tanulók. Felkészítő tanáruk:
Szentpáli Balázsné.
Az Országos Kaán Károly
Természet- és Környezetismereti Verseny megyei döntőjében iskolánkat 3 tanuló
képviselte. Hajnal Marcell 4.
Vass Virág 5. Pintér Dzsenifer
8. helyezést ért el. Felkészítő
tanáruk Jaksics Erzsébet.
A Pannon Lapok Társasága által hirdetett megyei
médiavetélkedőn
iskolánk
csapata 2. helyezést nyert el.
Sótiné Papp Elvira tanárnő a
versenyre Bódás Fannit, Barati Bencét, Benedek Gábort,
Sándor Kingát és Szalai Bálintot nevezte.
2015. április 15-én rendezte meg 4. osztályosoknak a
Rácalmási Jankovich Miklós
Általános Iskola tankerületi
környezetismereti csapatver-

senyét. Az idei tanév témája a
népi mesterségek voltak. Iskolánkat Miklós Mátyás, Oroszi
Bence és Takács Mátyás képviselte. A fiúk ügyesen szerepeltek, a nemes versenyben a
III. helyezést szerezték meg.
Felkészítő tanítóik: Sivák Zita
és Ványi Gáborné.
A baracsi általános iskola
hagyományaihoz híven, ebben a tanévben is meghirdette
SZÉPÍRÁS és SZÉP KIEJTÉSI tankerületi versenyét
1-4. osztályos tanulóknak.
Iskolánk tanulói ügyesen szerepeltek a versenyen. A következő eredmények születtek:
Szépírás verseny:
Sóti Regina 1. a - ezüst
minősítés (Felkészítő tanító:
Szabóné Kovács Erika)
Sóti Levente 2. a - arany
minősítés (Felkészítő tanító:
Márokné Szatmári Ilona)
Schneider Viktória 3. a arany minősítés (Felkészítő
tanító: Nagyné Garai Olga)
Sütő Enikő 4. a - arany
minősítés (Felkészítő tanító:
Ványi Gáborné)
Szép kiejtési verseny:
Tóth Nimród 1. a - I. helyezés (felkészítő tanító: Szabóné
Kovács Erika)

Garbacz Bánk 2. a - dicsérő
oklevél (felkészítő tanító: Márokné Szatmári Ilona)
Novoth Kitti 3. a - dicsérő oklevél (felkészítő tanító:
Nagyné Garai Olga)
Horváth Zita 4. b - III. helyezés (felkészítő tanító: Sivák
Zita)
2015. május 5-én rendezték
meg Győrben a K&H Vigyázz,
Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő középdöntőjét. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér megye diákjai
játékos formában mérték össze
pénzügyi tudásukat.
A középdöntőbe jutott iskolánk csapata is, ahol az előkelő III. helyezést érték el. A
csapat tagjai voltak: Garbacz
Bencegúz 5. a, Kaltenecker
Réka 5. a és Koppányi Tímea 5. a osztályos tanuló.
Gratulálunk a gyerekeknek
és felkészítő tanítójuknak
Balláné Spitz Mariannak.
Köszönetünket fejezzük ki
Koppányi Péternek, aki segítette csapatunk eljutását a
helyszínre.
A nagyszerű eredményekhez szívből gratulálunk,
a felkészítő tanároknak pedig
köszönjük a munkát!

Eszter és Horváth Viktor magabiztosan és hangulatosan
szavaltak, megérdemelt sikert
arattak. Péntek: A német nem-

zetiségi esten hagyományőrző
táncokat, népi játékokat mutattak be nemzetiségi nyelvet
tanuló diákjaink.

Diákjaink sikere
Hétfőn, az alapítók napján
7. osztályos táncosaink nagy sikerrel mutatták be a nemzeti
színű zászló tiszteletéről, jelképeiről szóló koreográfiájukat.
Kedd: Volt tanítványaink
színvonalas előadásokon mutatták be Mezőfalva értékeit és
jövőképét. Az alapfokú művészetoktatás növendéke, Tarr
Petra énekével színesítette a
kiállíátás megnyitót, ahol a
szobrászat tanszak növendékeinek munkái is láthatóak
voltak.
Csütörtök: A Pódium-est
keretében Tóth Nimród, Nagy
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Országos német színjátszó verseny: a 7.a osztály sikerével

Iskolánk 12. alkalommal
képviseltette magát Budapesten, az Osztrák Intézetben
az országos német színjátszó
versenyen. A 7. a osztály időt
és fáradtságot nem kímélve készült az idei megmérettetésre,
amely azonban most más volt,
mint az előző években. Ebben
az évben csak a történet elejét
kaptuk meg és a csapatoknak
a saját fantáziájuk szerint kellett befejezni a történetet, majd
színpadra vinni. A szöveg tartalma, a színészi játék, a kiejtés,
a rendezés, a díszlet és a jelmez
fontos szempontot játszottak
az értékelésben. A sok munka
sikerhez vezetett: csapatunk
első helyezéssel és egy különdíjjal térhetett haza. Vámosi
Noémi egyéni szerepléséért
különdíjat kapott.
Itt szeretném megköszönni Császár Mónika segítségét
a díszlet elkészítésében és
Csonka Emese eredményes
munkáját, amelynek köszönhetően tanítványaim, Jézsó
Vivien és Hir Szimonetta saját koreográfiát készítettek a

OLIMA

színdarabhoz, majd társaiknak
betanították.
Az utazásunkat a MOL
Tehetségtámogató Program
biztosította az Új Európa
Alapítványon keresztül, melyet
ezúton is köszönünk.

A szavak mesterei

Ha a költőket nevezhetjük
a szavak mestereinek, akkor
az ő gondolataikat közvetítő
szavalókat is megilleti a mester cím. Meg kell érteniük és
érezniük a szerző gondolatait,
érzéseit, és a saját személyiségükön át kell közvetíteniük a
közönség számára. A jó szavaló legalább annyit hozzátesz a
műhöz, mint az alkotó.
Jó szavalóban nem volt hiány az iskola hagyományos,
és egyre sikeresebb idei alsós
versenyén sem. Minden évben
nagy várakozással hirdetjük
meg ezt a programot, hiszen
tudjuk, hogy tavasszal a versenyek sokaságából választhatnak a gyerekek, pedagógusok,
és a felkészítésben jelentős

részt vállaló szülők. Ezért is
vártuk nagy izgalommal a
jelentkezéseket.
Boldogan
tapasztaltuk, hogy közel 70
versenyző választott minket,
és nagy szeretettel készültünk
a fogadásukra.
A Klik Dunaújvárosi Tankerülete, iskolánk, és a Szülői
munkaközösség támogatásával
tudtunk felkészülni a gyerekek,
tanáraik és kísérőik méltó fogadására. Az aulát betöltő gyereksereget, és a felnőtteket Jaksics Erzsébet köszöntő szavai
után az évfolyamonkénti bemutatkozáson várta a szakértő
zsűri. A pártatlanságot biztosító lebonyolítás lehetővé tette, hogy a döntés igazán csak
szakmai érveken nyugodjon.

A csapat tagjai: Antal Dénes, Bartek József, Bencze
Balázs, Berki Zoltán, Csergő
Péter, Erdélyi Norbert, Fabó
Aniella, Hir Szimonetta,
Jézsó Vivien, Katona Kitti,
Koppányi Noémi, Kovács

Gábor, Kovács Gina, Mihályi Daniella, Rafael Nikolett,
Rónai Péter, Simon Ármin,
Turi Zsófia, Vámosi Noémi,
Závotka Anikó.
Hajas Erika
felkészítő tanár

Értékeltük az életkori sajátosságoknak megfelelő versválasztást, a tiszta magyar beszédet, a megfelelő előadásmódot.
A gyerekek egymás előadásából is sokat tanulhattak, hiszen
meghallgatták egymást.
Amíg a zsűri a döntését
meghozta, vendégül láttuk a
gyerekeket. Igazán megérdemelték a szendvicset és a teát
a nagy izgalomra! Készültek az
emlékfotók, villogtak a vakuk,
a gyerekek bebarangolták szinte az egész iskolát. Az iskolából Koppányi Tímea is remek
képeket készített, amelyeket az
iskola honlapján is meg lehet
tekinteni.
Visszafojtott
lélegzettel
hallgatták az eredményhirdetést. Évfolyamonként az első
három helyezett könyvjutal-

mat és oklevelet vehetett át, a
többiek pedig emléklappal és
egy kis ajándékkal indulhattak haza. Befejezésként dörgő
tapssal jutalmaztuk meg magunkat és egymást.
Örültünk, hogy iskolánk
két kis versenyzője is díjazott
lett, Tóth Nimród elsősként
harmadik lett, míg a másodikos Takács Hanna II. helyezést ért el. (Felkészítő tanárok: Szabóné Kovács Erika
és Márokné Szatmári Ilona)
De legalább ilyen örömmel
vettük a besnyői, előszállási,
sárosdi vagy „dózsás” sikereket is.
Viszontlátásra! - búcsúztak a gyerekek, és mi már alig
várjuk a jövő évi viszontlátást.
Nagyné Garai Olga
és Baricza Zsuzsa
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Tündérkert Óvoda
Tanító nénis
szülői értekezlet

Majális az óvodában

Április 9-én délután az óvodában összegyűltek a nagycsoportos gyerekek szülei, hogy
megismerkedjenek és információkat kapjanak a leendő
elsős tanító néniktől és Gubicza
Gabi nénitől az iskolai beiratkozásról és a gyerekeiknek választható nyelvoktatási és művészetoktatási lehetőségekről.

Föld napja

A napján április 22-én tartottuk az oviban is a Föld napját. Azon a héten a gyerekek
ismerkedhettek a földgömbbel, térképpel a csoportokban
pedig sokat beszéltünk arról,
hogy tudnánk "mi" megvédeni
a Földet. E jeles napon a gyerekek a földdel és a környezeti
jelenségekkel kapcsolatos találós kérdésekre válaszolhattak és
megismerkedhettek egy mese
feldolgozásával (A vén diófa titka), ami nagyon jól szemléltette
ennek a napnak a fontosságát.
Az óvodások ismeretet szereztek róla, hogy mi is az a szelektív hulladékgyűjtés. Egy közös
kis mozgást követően minden
csoport virágot ültetett, melyek
növekedését utána a gyerekek is
nyomon követhetik.

Népi játszóház

Egy szép napsütéses délelőtt ellátogatott óvodánkba
a Mosolyalapítvány, akik különböző népi játékokat hoztak
a gyerekeknek, amiket ők szívesen kipróbáltak és birtokba
vettek. Közben a gyerekekről
fotók készültek, amik már a
szülők és nagyszülők lakását
díszítik.
Az oldalakat összeállította:
a Pillangó csoport

Óvodánkban is megünnepeltük a május első napját.
Levonultunk az udvarra egy
szép kis fa köré.
Először a gyerekek a májfa
állítás történetét hallgathatták
végig, aztán közösen színes

szalagokkal feldíszítettük az
óvoda májfáját. Utána egy kis
keresgélés következett a kertben, minden csoport a saját
csoportja jelképét kereshette
meg, ami nagyon tetszett a
gyerekeknek. A programot

szervező óvónő minden gyereket megvendégelt (a konyha
jóvoltából) hot-doggal. A csoportok egy-egy tavaszi éneket
énekeltek, utána pedig önfeledt játék következett kint a
szabadban.

Kirándulás az Elevenparkba

Április 24-én a csigabiga csoport a szülőkkel közös kirándulást szervezett az
Elevenparkba. A kirándulást
színesítette, hogy tömegközlekedéssel (vonattal, busszal)
utaztunk, ami sok gyermeknek külön élményt jelentett.
Sokan utaztunk együtt, hiszen
a szülők mellett nagymamák,
testvérek, unokatestvérek is
erősítették a csoportot.
A játszóházba érkezéskor a
gyermekek szeme-szája elállt
a csodálkozástól a sokfajta,
hatalmas játékokat meglátva.
Ujjongva mutogatták melyik
játékszert szeretnék kipróbálni, amelyeket aztán hamar

birtokba is vettek. Nagyon élvezték a nagy trambulinokat,
a csúszdás alagútrendszert, az
állandóan emelkedő, süllyedő
légvárakat, a nyitott szájú krokodilt, a különböző utánfutós
bicikliket és még sorolhatnánk
a sok-sok játékot. Kipirult arcú
gyerekek és felnőttek élvezték
a játék igazi élményét, hiszen
együtt játszott felnőtt és gyerek egyaránt. Jó hangulatban,
családias légkörben telt a nap.
A különböző játékeszközök
között egy-kettőre elmúlt az
idő és igyekeznünk kellett a
visszautazáshoz. A rövid buszozás után visszaértünk a vasútállomásra, és amíg a vonatra

vártunk, előkerültek a hátizsákokból az enni és innivalók is.
A vonaton már sok kisgyerek a játék fáradalmait próbálta
kipihenni, de voltak, akik a sok
élmény hatására még mindig
"lázban" voltak. Mindenki jól
érezte magát és többen is jelezték, hogy családjukkal visszalátogatnak az Elevenparkban. A
gyerekek sokat meséltek a kirándulásról napokon keresztül,
mindenkinek volt "kedvenc"
játéka.
Köszönjük a szülőknek,
hogy segítségükkel a gyermekek és szülők személyautóval
való beutazását biztosították
a dunaújvárosi vasútállomásra.
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Anyák napja alkalmából szeretnénk mindenki figyelmébe ajánlani a következő cikket

Ölbeli játékok fontossága

„Arra a kérdésre, hogy mikor
kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc
hónappal a születése előtt. Első
percben tréfára vették, de később
igazat adtak. Az anya nemcsak
testét adja gyermekének, lelkét is
a magáéból építi fel... még tovább
mennék: nem is a gyermek: az
anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei
nevelése.”
Kodály Zoltán
Egy ilyen magasztos gondolat után sok édesanyának
először az jut az eszébe, hogy
hogyan vehetne rész a gyermeke zenei nevelésében, amikor
nem is tud énekelni, nincs is
hangja, és sorolhatnám a kifogásokat!
Higgyétek el, az újszülötteknek nem egy zeneileg ma-

gasan művelt édesanyára van
szüksége. Hanem arra a légkörre, arra a lelki táplálékra,
amit ezáltal adunk nekik.
Szerencsére napjainkban
újra "divatba jöttek" az ölbeli
játékok, kezdjük ismét felfedezni ennek az ősi műfajnak
a jelentőségét. Ezek a játékok
(lovagoltatók,
hintáztatók,
jártatók,altatók, csiklandozók,
tenyeresdik, arccirógatók, lógázók, karjátékok, vonatozók,
tapsoltatók, egyebek) a legintimebb területei egy anya-gyermek kapcsolatnak. (És persze
apa-gyermek, nagyszülő-gyermek kapcsolatnak is.) Ezért
érdemes már az újszülött
babánkkal is a nap folyamán
keresni egy olyan időpontot,
amikor 5-10 percben csak
egymásra figyelünk. Ennek is
teremtsük meg a nyugodt feltételeit: nem csörög a telefon,

Anyák napja
alkalmából szeretettel
köszöntünk
minden édesanyát
és nagymamát!
az óvoda dolgozói

nem fut ki a leves, nem éhes,
nem fáradt a baba...
Tőlünk tanulnak mindent,
mi adjuk neki a mintát. Ha mi
örömmel, tiszta, nyitott szívvel
énekelünk, mondókázunk, játszunk vele, nagyon hálás lesz
érte. Érzelmeket, érzéseket
közvetítünk felé, megtanul
együtt örülni, és szívből dalolni szerető kisgyermek, később
felnőtt válik belőle. Nem az a
lényeg, hogy hány mondókát,
dalt tud (és óvodás korban sem
ennek kéne számítani), hanem
hogy ezt belülről fakadóan,
örömmel teszi. Nem tanítunk
nekik, hanem körülvesszük
azokkal a zenei ingerekkel,
amiből táplálkozhat. És persze, hogy tanulnak, hiszen az
ismétlés során ugyanúgy építkeznek, rendszereznek, ahogy
a mese kapcsán már leírtam.
Először figyelnek, majd rájönnek, hogy ennek örülni lehet,
aztán várják a csiklandozást,
majd a csattanót (feldobás,
csúszdázás). Tizedszerre már
érzi ennek a játéknak a hangulatát, érzi milyen jó ebben
lenni, ahol anya (apa, nagyszülő) csak rá figyel.
"A gyermek olyan, mint
egyetlen érzékszerv"- mondja
Rudolf Steiner. Minden hat rá,
ami felé árad. A mondókákhoz
érintés, mozgás kapcsolódik,
így fejlesztik testtudatát. Mivel
az újszülött nem ismeri testének határait, és egynek hiszi
azt édesanyjáéval, ezért a testrészek érintgetése, cirógatása,
mozgatása segít neki abban,
hogy megtanuljon anyjától
és a külvilágtól elhatárolódni. Újszülöttként még passzív
résztvevői a játéknak, csak egy,
másfél éves koruk körül kezdenek együttműködni, jelzik mit
szeretnének játszani.
A ritmikus beszéd segíti a
gyermekek beszédfejlődését,
fejleszti ritmus és- egyensúlyérzéküket, és a koncentrációs
képességüket is.

Óvodai beíratás
Április utolsó napjaiban az
óvoda kapui tárva-nyitva álltak
azok előtt a szülők előtt, akik
most íratták be óvodába gyermekeiket. A kicsik kissé megszeppenve léptek be szüleikkel
az óvodába, aki szerette volna
az benézhetett a csoportokba
vagy megnézhette szépséges
zöld udvarunkat. A szülőket
a z óvoda az elkövetkezendő
napokban fogja kiértesíteni a
további teendőkről és az első
szülői értekezletről. Az óvó
nénik és dajka nénik sok szeretettel várják szeptembertől a
gyerekeket az óvodába

Az édesanyákat
köszöntöttük
Minden csoport: óvó nénik, dajka nénik és gyerekek
egyaránt lázasan készülődnek
az elkövetkezendő anyák napi
műsorokra.
„Tavaszodik, kis kertemben
kinyílik a tulipán.
Ragyognak a harmatcseppek
Anyák napja hajnalán.
Kinyílott a bazsarózsa,
kék nefelejcs, tulipán,
neked adom anyák napján
édes- kedves anyukám.”

Köszönetek
A pillangó csoport köszöni
a Művelődési Ház dolgozóinak, hogy egész évben biztosították számunkra a nagytermet
a testnevelés foglalkozások
megtartásához.
Az óvoda egész kollektívájának nevében köszönjük a
Művelődési Ház dolgozóinak,
hogy az évzáró műsorok próbájának időszakában az épületet használatba vehettük.
Köszönjük a közmunkásoknak az óvoda előtti parkosítást,
sövényültetést.
Köszönjük Hatvani Norbertnek a felajánlott virágokat, melyekkel környezetünket
szebbé tehettük.
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álmán

Művelődési Ház

Május - Pünkösd hava - Tavaszutó - Ígéret hava - Borjútor hava

Májusi népszokások

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

1890 óta a munkások
nemzetközi ünnepe. Eredete
a régmúltra visszavezethető.
Régen az egyház a Fülöp és
Jakab apostolokat ünnepelte e
napon, később Szent Józsefre,
Jézus nevelőapjára emlékeztek
e napon, míg 1891-ben a II.
Internacionalé a munkások
ünnepének nyilvánította május
elsejét. Magyarországon (Buda-Pesten) először 1890-ben
ünnepelték felvonulással ezt a
nemzetközi munkásünnepet.
De ehhez a naphoz kapcsolódik még a májusfa állítása is
(A székelyek jakabfának, hajnalfának, másutt májfának is
nevezik).
Források szerint már a XV.
Században szokás volt, de eredete valószínűleg még régebbi,
a római Florália pogány szokásából eredeztethető. Ezeknek a
több napig tartó fesztiváloknak
a késői utóda a majális.
A májusfa a tavasz, a természet újjászületésének a szimbóluma, de jelenti a lányok
elismerését, a nagylányokhoz
való tartozást. (Május elsejé-

re virradóra szokás állítani a
nagylányok háza előtt.)
A legények csoportokba
verődve, éjszaka állítják, ami
lehet sudár fa, vagy zöldellő,
virágzó ág. Szalagok, kendők,
virágok, üveg bor és más ajándékok is kerülnek rá, néhol
egy kis táblát is akasztanak
rá, amelyen értékelik a lány
„magaviseletét”. Ezzel adták a
falu tudtára, hogy melyik lány
tetszik nekik.
Sok helyütt pünkösdkor
vagy május végén „kitáncolják” a fát, vagyis a fát kidöntik
táncmulatság keretében, muzsikaszó mellett.
De szokás még a májusi virág küldése is. A legények szépen feldíszített cserepes virágot küldenek annak a lánynak,
akinek udvarolnak, s a virág az
ablakba kerül.

uborkát, paradicsomot, babot
általában csak a fagyosszentek
elmúltával ültették el s védekezésképpen a gyümölcsösökben
ilyenkor füstölnek.
Május 16. - Nepomuki
Szent János (a gyónási
titkot megőrző cseh
vértanú ünnepe):

Cseh vértanú szent, a hajósok, vízimolnárok védőszentje.
Szobrait általában víz közelében állítják fel. Pl. Baján
is található.

Május 4. - Flórián napja:
A tűzoltók védőszentje.
A legenda szerint ugyanis
imádságával már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Tisztelete az újkorban élénkült meg,
és elsősorban Közép-Európára
volt jellemző.
Fagyosszentek:
Május 12 - Pongrác,
Május 13 - Szervác,
Május 14 - Bonifác napja:
Ókeresztény vértanúk napja. A népi megfigyelés szerint
a tavaszi meleg napok ezeken
a napokon hirtelen hidegre
változnak, nem ritkák az éjszakai fagyok. Hogy a fiatal
palánták ne károsodjanak,

Nepomuki Szent Jánost ábrázoló festmény
Ilyenkor zöld ágakkal,
gyertyákkal díszítik fel, hajóra
viszik és vízi körmenetet tartanak a tiszteletére. Ez az ún.
Jánoska-eresztés.
Május 25. - Orbán napja:
A kocsmárosok, kádárok,
szőlészek védőszentje. Sokfelé szobrot állítottak neki és
ünnepi körmenettel járultak
hozzá kérve tőle a bőséges
szőlőtermést.

Pünkösd:

A pünkösd a húsvét utáni
7. vasárnapon és hétfőn tartott
keresztény ünnep, amelyen
a kereszténység a Szentlélek
kiáradását ünnepli meg.[1]
A Szentlélek az Atya és a Fiú
kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás.
A Szentlélek (görögül pneuma,
latinul Spiritus Sanctus) ezen
a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel
a napot új tartalommal töltötte
meg a keresztények számára.
Az Ószövetség szerint az
Úr három főünnepet rendelt a
zsidóknak. „Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként!
Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig
egyél kovásztalan kenyeret,
ahogyan megparancsoltam
neked, az Ábib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki
Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem! Azután az aratás ünnepét, amikor
meződ vetésének első termését
takarítod be. És a betakarítás
ünnepét az esztendő végén,
amikor a termést betakarítod a
mezőről. Évenként háromszor
jelenjék meg minden férfi az
Úristen színe előtt ( Jeruzsálemben)!” (2Mózes 23:14-17)
Tehát a középső a pünkösd
ünnepe, ez az 50. nap.
Az ünnephez kapcsolódnak
időjárás-, és termésjósló hiedelmek is, ha ilyenkor esik, jó
termés várható. A régi öregek e
napokon zöld ágakat tettek az
istállókra, a házakra, a kerítésre
a gonosz szellemek ellen.

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. május 19-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0004
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A TEHETSÉG NAPJA

A József nádor-hét rendezvényei között, 2015.04. 15-én
iskolánk ismét társszervezője
volt egy nagyszabású Street
Art rendezvénynek. A tehetség napja elnevezésű program
a Dunaújvárosi Tankerület
szinte valamennyi iskolájának
művészetekben tehetséges tanulójának adott lehetőséget a
bemutatkozásra. Mezőfalvát
Koppányi Noémi és Jásper
Karina zongora tanszakos,

Pupp Viktória furulya tanszakos tanuló képviselte, illetve
Tarr Petra szólóénekét tánccal
kísérték a 6. és 7. évfolyamos
néptáncosok. Zenés, táncos
produkciók mellett képzőművészeti alkotások is születtek
a kellemes időben, Dunaújvárosban, a Városháza téren. A
majd 300 főnyi résztvevő élményekben gazdagodva zárta
a nagysikerű programot.

Ünnepeltük a föld napját
és a madarak és fák napját!

Nemzetiségi
közmeghallgatás
Figyelem! 2015. május 26-án 16 órától a
Kiss Kálmán Művelődési Házban Német
Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tart, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Német Nemzetiségi Nap

2015. április 17 - én pénteken Táncházzal egybekötött német nemzetiségi estet
rendeztünk, amelyen az iskola
német nemzetiségi tagozatán
tanuló gyerekek hangulatos
és változatos műsort adtak. A
németkéri vendégek nagy sikerrel mutatkoztak be nálunk.
A vértessomlói Heimattöne
zenei aláfestést biztosított a
műsorhoz, amit a gyerekek
nagyon élveztek és népi páros

- és csoportos táncjátékokkal is
megismerkedhettek a Táncház
keretén belül. Ezúton szeretnénk megköszönni a pedagógusok felkészítő munkáját, a szülők támogatását és
a Konyha ízletes pogácsáját,
valamint Ági néni hagyományosan finom teáját, ami
iskolai rendezvényekről nem
maradhat el.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

A föld világnapjáról iskolánkban a Diákönkormányzat
egy prezentációval tarkított
előadással emlékezett meg
április 22-én, szerdán. Minden
évben egy adott témával kapcsolatosan emlékezünk meg a
Föld fontosságáról. Az idei év
témaköre: A Föld természeti
környezetének megóvása! A
Föld napja mozgalom egyik
jelmondata: "Ki mondta, hogy
nem tudod megváltoztatni a
világot?" Az előadást (Tatai
Enikő, Takács Bence 7.b), az
éneket (Léhner Boglárka 7.b),
a verset (Bódás Fanni, Sándor
Kinga 8.a), és a saját képekből

összeállított kisfilmet (Takács
Richárd 8.b) az iskola ös�szes tanulója megnézhette és
meghallgathatta. Ezen a napon
iskolánk diákjai a Föld színébe, zöldbe öltöztek, ezzel is az
iskola közösségének egységét
szimbolizálva. A Net@-oknak
köszönjük az erről készített képeket!
A Diákönkormányzat
szervezésében a madarak és fák
napja alkalmából rajzversenyt
hirdettünk: "Kedvenc madaram" címmel. Az elkészült
alkotások az aulában lesznek
megtekinthetők.

Mezőfalvi értékek
A Fejér Megyei Művelődési Központ szervezésében kistérségi konferencia volt május 7-én a Kiss Kálmán Művelődési Házban.
A Fejér Megyei Értéktár Bizottság vezetője, Balogh Gábor közreműködésével a helyi értékekről esett szó. Ugyanis a
Fejér Megyei Értéktár Bizottság szervezi a megye területén
azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak ös�szesítését, gondoskodik a még nem azonosított, de a megye
területén fellelhető nemzeti értékek azonosításáról és dokumentálásáról, melyet megküld a Hungarikum Bizottságnak.
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A Mezőfalvi Magyarok Nagyasszonya
Templom

Falunknak nem a mostani
az első temploma. Hercegfalva elődjében, Újmajorban
1786/87-ben építettek templomot Sarlós Boldogasszony
tiszteletére. 1788-ban megszervezték a jelenleg is működő plébániát, egészen 1998-ig
ciszterci atyák pasztorálták,
azóta pedig egyházmegyés
papok..
Idővel a Sarlós Boldogas�szony templom kicsinek bizonyult a hívek befogadására,
ráadásul földrengés következtében súlyosan megrongálódott. A Zirci Apátság 1937
februárjában ezért a templom
lebontása és egy új templom
építése mellett döntött. Április 6-án megkezdődött a
templom lebontása, fél év
alatt megfeszített munkával
a helyiek áldozatkészségének
és az Előszálási Uradalom
támogatásával felépült mostani templomunk. A tervezést
Pázmándi István építészmérnök, a kivitelezést Kapuváry
Ggusztáv vállalkozó végezte,
az építés költsége 150 ezer
pengő volt. A tempolm védőszentje Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya lett. Ezért a
templom búcsúnapja Október

Egy verses délutánt képzeltünk Ijjas Gizellával Mezőfalvára a Költészet napja és
a József nádor hét alkalmából.
Gizella remek koordinációs munkája révén hoztak
verseket gyerekek és felnőttek
egyaránt. Azért, hogy közönség is legyen – mint egy előműsorként – Lukács Sándor
színművész előadói estje elé
időzítette.
Én ezt a kis írást főként
a gyerekeknek szentelném,
mert naggyá tették ezt a műsort. A gyerekek- igaz most
még tanári segítséggel- iga-

8. A templomot 1937. október 10-én szentelte fel Shvoy
Lajos székesfehérvári püspök.
Ezért gyakorlatilag egybeesik
a templom név és születésnapja.
1944/45-ben a háborús
front átvonulásának időszakában a templom komoly
károkat szenvedett. A torony
4 erős lövést kapott, a déli részen a tető alatt is érte a templomot találat, a déli oldalon
pedig a templomtető kapott
aknatalálatot. A torony ros�sz állapota miatt a temetőből
hozott lélek harangal tudtak
csak harangozni. Tönkrement
az orgona, a berendezésben
is komoly kár keletkezett, a
liturgikus eszközökből (miseruha gyertyatartó stb.) sok
minden elveszett. A zivataros
idők elmúltával 1945 március végén tartottak először
szentmisét a templomban.
A tornyot úgy ahogy 1946
őszére sikerült rendbe tenni.
Az orgona rendbehozatala
1949- ben kezdődött el. 1954
nyarán tető és csatorna javítás,
1955- ben belső tatarozás és
átrendezés volt a templomban. A hívek sok munkával és
pénzel segítettek mindebben.

A felújított templomot 1955.
augusztus 21-én áldotta meg
Gonczlik Kálmán kalocsai kanonok. 1958 nyarán a toronyban dolgozó bádogos észlelte,
hogy a gerendák szuvasodnak.
A felújításra nehezen sikerült
a a pénzt összeszedni, a kivitelező sem dolgozott megfelelően, végül mégis sikerült
a tornyot felújítani, amelyet
Shvoly Lajos püspök 1966
október 9-én a búcsúi szentmise keretében áldott meg.
Mindebben oroszlánrésze volt
László Vince plébános szervezőkészségének, áldozatos
ténykedésének.
1966 végén került sor a
templom belső terének átrendezésére a II. Vatikáni Zsinat
liturgikus reformjának megfelelően. (szembemiséző oltár
papi szék, felolvasó állvány).
Ezt Keszthelyi Miklós káplán,
későbbi plébános valósította
meg. A nyolcvanas években is
komoly felújítások történtek:
a sekrestye átalakításával egy
kisebb kápolna lett a templomon belül kialakítva, valamint árkáddal kötötték össze
a templomot és a plébániát.
1984-ben a villamos hálózat
felújítása, a következő évben a

Él a vers Mezőfalván
zán nagyszerű verset választottak, jól ráéreztek a versek
hangulatára, mondanivalójára
és ezeket hatásosan sikerült
becsempészni a közönség
szívébe.
És – kedves gyerekekhiggyétek el –, ezen a délutánon nemcsak az anyukák és
nagymamák tapsoltak Nektek
szívből, hanem minden jelenlévő.
Talán most elindultok egy
úton. Aki gyermekként megszereti a verseket (és persze
más művészeteket) az egész
életében szeretni fogja. Olya-

nok ezek, mit azok az ételek,
amelyeket gyermekkorunkban megszerettünk, azokat
egész életünk során szeretni
fogjuk. És, hogy ez a szeretet
nem múlik el, talán Virányi
néni példája is bizonyítja. Ő
– aki 88 éves, és betegség miatt nem tudott eljönni – egy
kisgyermekként tanult verset
idézett fel magában, írta le és
küldte el nekünk, szurkolva az
est sikeréért.
Végül még egy gondolatvisszautalva az egyik elhangzott versre is – Vesztergom
Andrea versére. A mai világ-

templom festése történt meg.
1986/87-be külső tatarozás
történt. A felújított templomot 50. születésnapján, 1987.
október 10-én áldotta meg
Szakos Gyula székesfehérvári
püspök. A Kilencvenes években megújult a templomtető,
a fal oszlopainak talapzatát
betonnal megerősítik. 2000
körül a kápolna liturgikus
berendezése lett kicserélve,
a templom szentélyébe új
szőnyegpadló, az oltárra kovácsolt vas feszület és gyertyatartó került. 2007 őszére, 70.
születésnapjára a templom új
hangosítást kapott és megtörtént harangjának automatizálása is. 2012-ben a sekrestye,
a kápolna és a templomajtók
festése történt meg. Sajnos a
templom állaga folyamatosan
romlik, ismét felújításra szorul. Tavaly ősszel biztonsági
okokból leverték a falról a
meglazult vakolatot. Az Egyházközség és az önkormányzat együttműködve pályázati
pénzből szeretné ezt megvalósítani.
Készítette:
Horváth István
könyvtáros, egyházközségi
képviselő

ban az is fontos, hogy legyen
jó ízlésünk az öltözködéshez, ruhákhoz, cipőkhöz,
de ugyanilyen fontos, vagy
talán még fontosabb, hogy
legyen ízlésünk, érzékünk a
jó versek megtalálásához, kiválasztásához is. Mindkettő
mi vagyunk. S hogy melyik
az értékesebb, tartalmasabb?
Majd az idők során – egy-egy
leltárkészítéskor – megtudjuk.
Szeretnénk megköszönni
Kovács Istvánné, Prajdáné
Virányi Margit és dr. Bodolai György közreműködését.
Nagy Ferenc
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Emlékezés
„Annus nénire”

Özvegy Kőkuti Józsefné,
húgom, Lak Anna életének
79. esztendejében, 2015. április
16-án elhunyt.
Népes családunkban hetedik gyermekként látta meg a
napvilágot 1936. október 25én. Nehéz körülmények között
telt életünk, a II. világháború
(1939 - 1945) és az azt követő
években. Iskolás korunkban
a tanulás mellett segítettünk
a ház körüli munkákban és
a szántóföldeken is szüleink
gazdaságában.
Az általános iskola befejezése után a továbbtanulás akkoriban még kevésbé adatott
meg legtöbbünknek.
Húgom 1958 februárjában
kötött házasságot a Szőlőhegyen lakó Kőkuti Józseffel.
Két lányuk született, Anna
és Ilona. A családfő 1965 márciusában elhunyt, így húgom
egyedül nevelte lányait. Az
1960 -as évek végén kis családjával Anna beköltözött a
mai Fehérvári úti házukba,
amelyben élete végéig élt.
Húgom sok - sok munkája mellett előbb anyósát, majd
később édesanyánkat is gondozta életük utolsó éveiben.
Özvegy Kőkuti Józsefné
több mint 40 éven át dolgozott
a helyi plébánián és a templomban. Az utóbbi 10 évben
már csak a templomszolgálatot
látta el.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik húgom, édesanyánk,



KŐKUTI JÓZSEFNÉ LAK ANNA

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

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

Földi életének utolsó útjára
nagyon sokan elkísérték nemcsak falunkból, hanem a környékbeli településekről is. A
gyászszertartást Valter atya és
Szabó Gyula adonyi plébános
végezte. Azt követően Töttős
Tibor, településünk egyházköz
ségi testületének világi elnöke
méltatta húgom munkásságát.
A temetést Turcsány János vállalkozó végezte a tőle
megszokott pontossággal. A
résztvevők sokasága között
búcsúzott az elhunyt bátyja és
felesége Erzsike, két lánya és
négy felnőtt unokája, továbbá
sok ismerőse és tisztelője.
Búcsúzunk Tőled Fekete
István népszerű írónk művével:

Flakon- és papírgyűjtés
Kedves Mezőfalviak!
Május hónap 29. napján flakon , (üdítős palack) fém,(sörös
doboz) és papír gyűjtést szervezünk.
Meg kérjünk falunk lakóit, hogy házaik elé reggel 6-óráig
helyezzék ki az elszállítandó zsákokat.
Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szemetet nem
tudunk elszállítani senki elől, ezért azt ne is tegyék ki!
Az autók minden utcában egyszer tudnak végig menni , ezért
kérjük a reggeli időpontot a kihelyezéshez.
Köszönettel:
Nagycsaládos Egyesület

Papírgyűjtés
az iskolában
Az iskola Szülői Munkaközössége idén is szervez tavaszi
papírgyűjtést.

Búcsú
Elmegy lassan a berek, az erdő,
el a nádas, a tél, a nyár,
a hegy, a völgy, a nappal s az éjjel,
a szememlátta egész határ...

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 28.

Kérjük, segítsék a gyermekek munkáját!

Elmegy? De talán mégsem egészen,
meglátom tán az örök vizen,
hoszen a szépség maga az Isten!
Lelkemben ott lesz, hiszem, hiszem!

Köszönettel az SZM nevében:
Bátyád, István

Baratiné Hevesi Irén
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Az én falum - Mezôfalva

SPORT BÜFÉ
Hamburger
Dupla húsos hamburger
Hot-dog
Sült kolbász
Sült tarja
Panírozott karaj
Rántott sajt
Fasírozott
Hekk

El Camino könyvbemutató

Lángos - sima
- sajtos
- tejfölös
Sült burgonya
Fűszeres burgonyagerezd
Szendvics
Melegszendvics
Tojásrántotta
Budáskenyér
Ballagásra, nyugdíjasbúcsúztatóra, bármilyen családi
rendezvényre sültestálak elkészítését vállaljuk!
Megrendelésre is!
Telefonszám:

Érdekes és személyes ezekkel a jellemzőkkel került
felvezetésre Südi László Szent
Jakab zarándokútjáról készült
könyvbemutatója. El Camino:
Átutazóban - Két világ között
címmel a 33 nap alatt megtett
390 kilométer történetének
írásos formáját vehették kézbe
az érdeklődők.
„Mennem kell, már tudom” - ezekkel a gondolatok-

kal indult útjára a mezőfalvi
illetőségű pedagógus Südi
László. Nem érdekelte, hogy
fizikailag is képes lesz-e, csak
a belső lelki kényszerre hallgatott. A szerző útinaplójából készült könyv az érdekes
élménybeszámolók mellett
nagy segítség lehet a zarándoklattal most ismerkedők
számára.
Horváth László

MEGNYITOTTUNK!

Juhász vegyesbolt
Fehérvári utca 18.

06-30/368-4241
06-30-253-6556

Háztartási cikkek, iskolai felszerelések, játékok, party
kellékek, medencék, fáklyák, bográcsok...
Minden ami a háztartáshoz kell, nálunk megtalálja!

Kiszállítás megoldható!
Sport büfé nyitva tartása:
H-P: 5.00-13.00, 14.00-20.00
SZ-V: 6.00-20.00

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 18.00
Szombat: 8.00 - 12.00
Vasárnap: Zárva!

FŰNYÍRÁST, IRTÁST VÁLLALUNK!
Igény szerint fűgyűjtéssel,
elszállítással, mulcsozó
technológiával egyaránt.
A legkedvezőbb áron,
extra gyorsan!

Tel: 06 70 246 3800

