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Szeretettel várjuk
a mezőfalviakat és vendégeinket

Gratulálok
a focistáinknak!
Borotvaélen táncolt a
mezőfalvi labdarúgó csapat,
ugyanis az utolsó meccsen dőlt
el a kiesés, vagy a bennmaradás
kérdése. Tordason vendégszerepelt a csapatunk, lelkes szurkolócsapata kíséretében, és a
házigazda nagy meglepetésére 3-0-ás győzelemmel biztosítottuk a bennmaradásunkat.
A sikertől függetlenül a
szakmai vezetés hiányosságokat tárt fel, ugyanis nem professzionális csapat a miénk,
ezáltal az edzéslátogatottság
nagymértékben függ a munkahelytől, ahonnan nem tud
minden játékos mindig elszabadulni és részt venni a felkészülésben, illetve a mérkőzéseken. Ezért várható a jövőben,
hogy a vezetés új igazolásokkal
próbálja a csapat helyzetét stabilizálni.
A megye első osztályban
szakmailag és nézői szemmel
is látványosabb, erőteljesebb játékra van szükség, és ahogyan
a szakemberek fogalmaztak,
bennmaradni sokkal kön�nyebb, mint bekerülni. Örülök
neki, hogy Mezőfalva csapata
bennmaradt!
Gratulálok a felnőtt és a remekül szerepelt ifi csapatnak!
Hajrá Mező!
Márok Csaba
polgármester

a Mezőfalvi
Vigasságok
valamennyi programjára!
Érezzék magukat nagyon jól
településünk nagyrendezvényén!
A képviselőtestület nevében:

Márok Csaba
polgármester

Elismerés Mezőfalvának

A Mezőfalvi Zrt. adott otthont a Dunaújváros közbiztonsági
programsorozatát záró rendezvénynek. Az ünnepségen oklevéllel
köszönték meg Mezőfalva önkormányzatának az együttműködését, a Bringatúrában való aktív közreműködését. Az elismerést
Márok Csaba, községünk polgármestere vehette át

Mi lesz veled
szakszolgálat?
Márok Csaba polgármester a
szakszolgálat működésével kapcsolatos fenti kérdést tette fel a
képviselőtestületi ülésen Ollmann
Judit igazgatóhelyettesnek. Mindenki előtt ismeretes, hogy annak
idején létrehoztunk egy egységes
pedagógiai szakszolgálatot az iskolában a gyermekek ellátására, ám a
szervezeti rendszer átalakítása ezt is
érintette, az iskola a továbbiakban
nem láthatja el ezt a szakfeladatot.
Ollmann Judit elmondta, hogy a
szakszolgálati feladatellátás újbóli
működtetésére más szervezeti kereteket kell találni a közeljövőben.
A korábbi értékek megtartása
érdekében együttműködési megállapodás tervezetet adott át a képviselőtestületi ülésen. Az általa
megvalósítandó mesterprogram
keretében közösen szeretnénk kialakítani és szervezni egy olyan
erőteret, melyben a különböző területen dolgozó szakemberek széles
körű együttműködése jön létre. Célunk, hogy Mezőfalva csecsemőinek
és kisgyermekeinek testi, szellemi és
szociális fejlődését előmozdítsuk,
valamint, hogy a fejlesztések által
biztosított harmonikus fejlődésnek
köszönhetően egyenlő eséllyel indulhassanak iskolába, majd sikeresen teljesíthessék az általános iskolai
követelményeket.
Pedagógusnap alkalmából
Isten éltesse
Mezőfalva tanárait, tanítóit,
óvodapedagógusait, és az oktatási
intézmények minden dolgozóját!
Márok Csaba
polgármester
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Buszforduló

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt., régi nevén az Alba Volán
bejelentette, hogy gondja van
a Ménesmajori buszfordulóval,
mert a buszok nem tudnak
megfordulni. Mint ismeretes,
egy vállalkozó megvette az
ottani épületeket, bekerítette
azokat, ezáltal a buszok csak

tolatva tudnak megfordulni,
ami a tömegközlekedést biztosító cég vezetői szerint veszélyes.
Az önkormányzatnak sem
anyagi sem más lehetősége
nincs arra, hogy megfelelő méretű, aszfaltozott buszfordulót
építsen ki azon a részen. De
keressük a megoldást.

Konzultáció az állami
rezsicsökkentésről
Kitelepítettekre,
a háború áldozataira
emlékeztek
Közel 30 fő részvételével,
ünnepélyes keretek között
emlékeztek a mezőfalviak
Magyarország történelmének
egyik legigazságtalanabb időszakára, a nemzetiségek kitelepítésére és a német ajkúak
meghurcoltatására.
Mezőfalva
alapításában
oroszlánrészt vállalt sváb és
német ajkú telepesek békében
éltek a Zirczi Apátság területén. Munkájukkal felvirágoztatták a települést - emelte ki emlékező beszédében
Molnárné Troppert Mária a
Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője. A második
világháborúban sok becsületes
embert megtévesztett a nem-

zeti szocialista propaganda. A
háború után bevezetett kollektív bűnösség elvén alapuló intézkedések azonban olyanokat
is sújtottak, akik tisztességgel
élték mindennapjaikat. Ők
méltánytalan és megalázó
büntetésként élték meg a kitelepítést.
1946-ban az akkori Hercegfalváról 1300 embernek
kellett elhagynia borzalmas
körülmények között az otthonát. A magyar történelem
ezen sötét korszakáról csak
évtizedek múlva mertek nyíltan beszélni a túlélők, akik
mára csak maroknyian maradtak.
Horváth László

Véradás

Véradás volt a közelmúltban a művelődési házban.
Nagy örömömre szolgál, hogy
sokan eljöttek a községünkből.
A vérellátó is hasznosnak ítélte a kitelepülést. Frázisnak
tűnik, pedig nagy igazság: a
véradással életet menthet az
ember. A nyári időszakban
hatványozottan van szükség az

önkéntesek segítségére, mert
több a baleset, viszont a nyári
szabadságok és utazások miatt
ilyenkor a rendszeres véradók
közül kevesebben nyújtják a
kezüket, mint az év más időszakában.
Kérjük, a jövőben is járuljanak hozzá a véradásukkal a
vérkészletek gyarapításához!

– Sajtóközlemény –

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az állampolgárok és
a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést. 2016-ban 10 milliárd
forinttal kevesebb bevételt terveznek a közigazgatási térítési díjak
csökkentése, illetve megszüntetése révén. Mindezt az állampolgárok véleményének és javaslatainak felhasználásával kívánja a
Kormány megvalósítani.

Ennek érdekében az állampolgárok és vállalkozások bevonásával konzultációt kezdeményez a Kormány. A résztvevők kifejthetik véleményüket számos hatósági eljárással kapcsolatos
igazgatási szolgáltatási díj és illeték megszüntetéséről, valamint
javaslatot tehetnek egy-egy további, általuk fontosnak tartott
hatósági eljárás díjmentessé tételére - hangsúlyozta dr. Simon
László kormánymegbízott.

A konzultáció ideje alatt az állampolgároknak lehetőségük van
kettő kérdőíven, a magánszemélyeket és a vállalkozásokat érintő
fizetési terhek megszüntetésére vonatkozóan javaslatokat tenniük. Az állampolgárok és a vállalkozások számára külön kérdőív áll
rendelkezésre a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, valamint
az interneten (http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/).
Ezek kitöltése önkéntes és anonim.

A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy illetékének
megszüntetésére tehet javaslatot a kitöltő. Mindkét kérdőíven
lehetősége van az állampolgárnak további 1-1 hatósági eljárásért
fizetendő díj vagy illeték megszüntetésére vonatkozóan javaslatot
tennie. A 9 javaslat közül legfeljebb 4-et jelölhet meg, valamint
további 1 javaslatot tehet írásban. A kérdőív érvényesen kitöltött,
ha az állampolgár négy vagy annál kevesebb javaslatot jelöl meg a
kérdőíven. Nem kizárt, hogy az állampolgár a magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak szóló kérdőívet is kitöltse. A kérdőívek
2015. június 5-étől 2015. augusztus 6-áig tölthetők ki.
Az állampolgárok a kérdőíveket kitölthetik papír alapon, és leadhatják a kormányhivatal ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben. A kérdőív kitölthető a www.kormanyhivatal.hu honlapon:
http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/. Az online-kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24 óráig nyílik lehetőség.
Fejér Megyei Kormányhivatal
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Háziorvost
keresünk
Dr. Tassy Péter, Mezőfalva háziorvosa bejelentette,
hogy szeptember elsejétől a
lakóhelyéhez közelebb eső
településen vállalt munkát, ott
folytatja tevékenységét. A doktor a képviselőtestület ülésén
szóban is elmondta döntésének okát. Egyebek mellett azt,
hogy gyermekei iskoláztatása
komoly feladatot ró rá és a feleségére, és Székesfehérvártól
Velence jóval közelebb van, és
könnyebben megközelíthető,
mint Mezőfalva.
Tassy Péter jelezte, hogy
mindenben
önkormányzatunk segítségére lesz, hogy
minél előbb találjunk háziorvost. A praxis jog egyébként
a doktor urat illeti meg, ilyen
szempontból sem másodlagos,
hogy minél előbb találjunk új
háziorvost. A képviselőtestület háziorvosi álláshirdetést
tett közzé a kozigallas.gov.hu
hivatalos honlapon, Mezőfalva honlapján és a Dunaújvárosi
Hírlapban is.
A rossznyelvek személyi
gondokat és egyéb problémákat magyaráztak bele a doktor munkahelyváltásába. Ám
Tassy Péter a képviselőtestület
ülésén leszögezte, hogy elmenetelének családi, szakmai okai
vannak, semmi egyéb.

Járdafelújítás
A Belügyminisztérium pályázatot írt ki önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Mezőfalva
a járdák felújítására tud csak
pályázni. A benyújtandó pályázat elkészítésére és beadására a képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert, szakértők bevonásával. Várhatóan 18
millió forint értékű járdafelújításra lesz lehetőségünk, amelyhez az önkormányzat önrészt
is biztosít a tartalék terhére.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

A képviselőtestület
tárgyalta...

A képviselőtestület május
27-én tartotta soros ülését. Beszámolót hallhattunk a csatorna üzemeltetéséről. Kovács István főmérnök elmondta, hogy
szennyvízelvezető hálózatunk
rendben üzemel, és jelentős
az elszállítandó szennyvíz. A
rákötések is szépen haladnak.
Meg kellett, hogy említsük
a DVCSH-val húzódó régi
vitás ügyet, ami az elszámolás
tekintetében a régi üzemeltetőnél is megvolt, valamint az
újnál is jelentkezik. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem
a mi problémakeresésünk volt,
hanem a törvényesen befagyasztott díjakat próbálta az
új szolgáltató továbbvinni, ám
ezt a DVCSH nem hajlandó
elfogadni, az engedélyezettnél
jóval magasabb díjat szeretne
kérni a szolgáltatótól. Perek
vannak folyamatban, illetve a
DVCSH elzárást is tett a rendszerben, ami miatt feljelentési
per is van. Bízunk benne, hogy
a dunaújvárosi szolgáltató
gondok megoldásával a mi
ügyeink is rendeződnek.
Átfogó értékelést hallhattunk a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról, amit a bizottsági
vélemény alapján a testület is
elfogadott.
Az önkormányzati társulások működéséről a polgármester számolt be. Elmondta,
hogy a hulladékelszállítást egy
Mezőfalva nagyságú település

ma csak a jelenlegi formában,
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tagjaként
tudja megoldani, hiszen sem
lerakója, sem szállítóeszköze
nincs erre a feladatra. Nagyon
sok hulladékkal foglalkozó
cégeknél tapasztalható komoly gazdálkodási probléma,
csődközeli helyzet, ám a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulásnál nincsnek ilyen
negatívumok.
A szennyvízberuházó önkormányzati társulásnak is
tagjai vagyunk még. A beruházás már befejeződött, viszont
az elszámolások tekintetében
most zárjuk a projektet, és csak
utána lehet megszüntetni ezt a
társulást.
A Mezőfalvi Vigasságok
programját hozta a művelődésszervező a képviselőtestület elé. Nagyon készülünk
a rendezvényre, amelyre még
egyszer sok szeretettel meghívok minden mezőfalvi lakót! A
vendégeink között Kisújfalu
testvértelepülési delegációját
is köszönthetjük majd. Herzogsdorfról sajnos nem tudnak
eljönni, mert a helyhatósági
választások főpróbáját tartják
azon a hétvégén, de jelezték,
hogy egy későbbi időpontban
tiszteletüket teszik.
A vigasságok programját jó
szívvel ajánlom a figyelmükbe
(12. oldal).

Te szedd!

Bringatúra

Az országos Te szedd! akcióhoz a polgárőrségünkön
keresztül csatlakoztunk, és
merem azt mondani, hogy
nagyon tanulságos volt valamennyi résztvevő számára.
Egy olyan területet sikerült
megtisztítanunk a hulladékoktól, amelynek létezérésől és az
ottani gondokról többen nem
is tudtak.

Az idei évben is nagy siker
volt a Bringatúra, több ezren
kerekeztek Dunaújváros és
Mezőfalva között.
Községünk önkormányzata
ezúttal is biztosította a pihenés helyszínét a résztvevőknek,
valamint polgárőreink is sokat
tettek azért, hogy részünkről problémamentes legyen a
rendezvény.

Napelemes –
ellenőrzés
Mezőfalva napelemes pályázatának megvalósítás utáni
záró ellenőrzése volt a közelmúltban, ahol a közreműködő
szervezetek szakemberei a
helyszínen ellenőrizték a kivitelezést és a pénzügyi bizonylatokat, a számlák jogosságát,
stb. Ennek kapcsán örömmel
tájékoztathatom a lakosságot,
hogy mindent rendben találtak, és a pályázat lezárásra került. Mint ismeretes, ez egy 38
millió forint értékű beruházása
volt Mezőfalvának, amelynek
keretében a polgármesteri hivatal, óvoda, óvodai konyha és
az egészségház villamos energia ellátását biztosítjuk.

LEADER
A Mezőföldi Híd LEADER Térségfejlesztő Egyesület május 28-án tartotta éves
közgyűlését, amelyen a 2014.
évi beszámolót és a 2015. évi
tervekről hallhattunk tájékoztatást. A közgyűlés elfogadta
a beszámolót és a tervet is. Az
elnök tájékoztatása szerint az
elkövetkezendő időszakban ez
az egyesület 476 millió forint
körüli pályázati forrásra adhat
be majd igényt. Reméljük, minél több vállalkozásnak tudunk
a jövőben is segíteni.

Vízitársulati
közgyűlés
A Dunaújvárosi Vízitársulat is megtartotta évzáró
közgyűlését. Az új vezetés felállásával Mezőfalván is jóval
jelentősebb munka kerül elvégzésre. Folyamatosan próbáljuk rendben tartani az árokrendszerünket, ennek a közös
munkának is köszönhető az,
hogy a komolyabb esőzések
sem okoztak már semmiféle
gondot a községünkben, a víz
akadálytalanul tudott távozni
a településről.
A társulat 2014. évi beszámolóját és 2015. évi tervét a
közgyűlés elfogadta.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A tanév a 8. osztályosok
ballagási ünnepével zárul Az
idei évben két ballagó osztálytól búcsúztunk el. Ennek az
ünnepi alkalomnak évek alatt
kialakult hagyományai vannak.
A 7. osztályosok megható műsorral búcsúznak társaiktól, a
8. osztályosok pedig beszéddel,
dallal és tánccal köszönnek el
iskolájuktól és tanáraiktól. Az
évfolyam legkiemelkedőbb
eredményeit elérő diákjait
könyvjutalommal és értékes
díjakkal ismertük el.
„Iskolánk büszkesége” kitüntető címben részesült Sándor Kinga 8. a osztályos tanuló,
akinek tanulmányi munkája
kiváló. Határozottsága, jó
szervezőkészsége, kezdeményezőkészsége, kreativitása
tették őt alkalmassá a DÖK
elnöki tisztségének betöltésére. A különböző tanulmányi versenyeken, művészeti
bemutatókon mindig nagy
felkészültséggel, lelkesedéssel és kiváló eredményekkel
képviselte iskolánkat. Teljesítményét az iskolafejlesztési
alapítvány arany nyaklánccal
és medállal jutalmazza.
Bodás Dalma 8.a osztályos
tanuló nyerte el a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány által adományozott „Év
Diákja” címet. Dalma kiváló
tanulmányi eredményű, fölülmúlhatatlan szorgalmú diákja
volt évfolyamának. Tanulmá-

Ballagás

A Petőfi Sándor Általános Iskola nyolcadikosai ballagási ünnepségen búcsúztak el június 12-én
nyi munkájában különösen a
nyelvi és művészeti versenyeken képviselte sikerrel iskolánkat. Bizonyítványa mindvégig
jeles minősítésű volt. Iskolánk
néptánc és népi ének tagozatának oszlopos tagjaként számos
rendezvényen örvendeztetett
meg bennünket művészetével.
Szabadidejében is legkedvesebb hobbijának, a táncnak
él, hiszen a felnőtt tánccsoportnak is tagja. Sokoldalú,
tehetséges diák, aki méltán
érdemelte ki az „Év Diákja”
megtisztelő címet.
A Windisch Alapítvány
idén is megajándékozta iskolánk egy tanulóját. A díj elnyerésének feltétele a jó magaviselet, a tehetség, a rendkívüli
szorgalom és segítőkészség.
Mindezek mellé szép tanul-

Gyermeknap

Hagyományainknak megfelelően az idei évben is külön
ünnepelte a gyermeknapot az
alsó és a felső tagozat. Az alsós tanító nénik a községi játszótéren rendeztek játékos és
sportos programot a gyermekeknek. A vidám ráhangolódás

HÍREI

után a Kiss Kálmán Művelődési Házban tekintettek meg
egy színes, érdekes színházi
előadást.
A felső tagozatosok különleges élményt kaptak ajándékba: a tornateremben egy
Utazó Planetáriumi progra-

mányi eredményt is fel kell
mutatnia a jelöltnek, aki a középiskolai tanulmányai támogatására fordíthatja a 100 000
Ft-os adományt. Iskolánk 8.a
osztályos tanulója, Tarr Petra
részesült a megtisztelő kitüntetésben, aki jó magaviseletű,
tehetséges és segítőkész végzős
diák. A felnőttekkel szemben
tisztelettudó, kortársaival kedves. Csendes, komoly, megbízható közösségi lény. Jó barát,
akinek jelleme, erkölcse szilárd,
megbízható és mindig pozitív.
Iskolánk legnépszerűbb és talán legszebb énekhangú diákja,
akinek tehetségét számos alkalommal elismerték, mégis
sikereit alázattal, és nagy szerénységgel viseli.
Iskolánk vezetősége által
alapított Útravaló Mosoly Díj

jutalmazottja Szalai Bálint,
8.a osztályos tanuló, aki kitűnő tanulmányi eredményű,
kiváló képességű és szorgalmú
diák.
A német nemzetiségi tagozat tehetséges tanulójaként jelenleg már rendelkezik alapfokú német C típusú
nyelvvizsgával. Az elmúlt 8 év
során rendszeresen szerepelt
kiváló eredményekkel, területi és tankerületi versenyeken,
és sok alkalommal lehettünk
büszkék sporteredményeire is.
Minden jutalmazottnak
szívből gratulálunk, az alábbi idézettel kívánunk további
sikereket nekik:

mot tekinthettek meg, melyet
kiválóan kiegészített Farkas
Bertalan, űrhajós előadása. A
szünetekben az iskola udvarán
Remsei Tamás iskolarendőr és
Prajda-Pop Ramóna doktornő
mutatták be a gyerekeknek a
kerékpáros közlekedés veszélyeit. Ennek kapcsán megismertették a tanulókat egy
esetleges közlekedési baleset
körülményeivel. Az érdekes

programokat sporttevékenység
egészítette ki.
Nagy örömmel fogadták a
diákok a Szülői Munkaközösség gyermeknapi ajándékát, a
jégkrémet.
A kulturális programok
megvalósulását a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány támogatása tette lehetővé.
Köszönjük!

„Aki elment, az elment, de
aki egyszer nálunk volt, az
többé sohasem mehet el egészen.”
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Tehetséggondozás

Iskolánk 2012-ben vált
Akkreditált Kiváló Tehetségponttá. A 3 évre szóló megtisztelő címet az idei évben újítottuk meg. Nagy örömünkre
szolgál, hogy a már évek óta
működő 3 tehetségterületet
sikerült bővíteni két újabbal:
a vizuális tehetségterületen
a MezőArt alkotói műhely
aspirál az akkreditációra,
míg a természeti területen a
„Cseppbe zárt világ” komplex
természettudományi program
vár a minősítésre. A helyszíni
ellenőrzés során dokumentumokat vizsgáltak, ellenőrizték
a tehetséggondozás szakszerűségét, beágyazottságát az

intézmény mindennapjaiba.
Az akkreditáció eredményét
várhatóan nyáron tudatják az
iskolával. Őszintén reméljük,
hogy a szívünknek oly kedves
logot továbbra is büszkén viselhetjük.

Bemutató órák
a művészetoktatásban
A művészetoktatás munkatervében a tanév végén szerepel a bemutató foglalkozások
tartása. Az alsó tagozat számára rendezett bemutatók célja,
hogy népszerűsítse a művészeti képzés különböző formáit,
melyre az iskola lehetőséget
biztosít. Bemutatkoznak a
zeneművészet
növendékei:
zongoristák, fafúvósok és népi
énekesek. A képző- és iparművészet kiállításában gyönyörködhettek a kicsik, illetve
a néptáncosok is megmutatták

tehetségüket. Bízunk benne,
hogy a következő tanévben
még több kisgyermek kap
kedvet a művészeti képzésben
való részvételre.

16 év munkáját köszönték
meg a szülők
Csőtörés hírével csalták
vissza a büfébe az ünnepeltet,
hogy meglephessék!
Ritka pillanatok egyike, mikor azok köszöntik a
közösségért sokat dolgozót,
akik maguk is részei az önzetlenségnek. A Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői
Munkaközösségének két vezetőjét Baratiné Hevesi Irén
elnököt és Borosné Sógorka
Auguszta gazdasági vezetőt
búcsúztatta a kollektíva.
Csőtörés hírével csalták
vissza iskolai munkahelyére
a büfébe Baratiné Hevesi
Irént. Az intézmény szülői
munkaközösségének leköszönő vezetője csak a mosogató alapos átvizsgálása
után vette észre a háta mögé

sereglő ünneplőket. Meglepetéstől és a meghatottságtól könnyes szemmel vette át
22 kollégájának gratulációját.
A köszönő szavakban 16 év
aktív képviseleti munka fogalmazódott meg. Baratiné
kihangsúlyozta: „Nélkületek
semmire sem mentünk volna!”
Az elnök mellett szintén
16 éves aktív tevékenységért
vehetett át ajándékot Borosné Sógorka Auguszta, aki
nélkül a pénzügyi, gazdasági
feladatok váltak volna nehézkessé. A köszöntők után - az
oly sok éven át megszokott
tanácskozó helyen - az eltelt
16 év emlékeinek felidézésével, beszélgetéssel ért véget a
rendezvény.

Az idei évben rendhagyó helyszínen zajlott nagy sikerrel a népi
énekesek növendékhangversenye. A Tájház udvara festői környezetet biztosított diákjaink produkciójához

Sikeres papírgyűjtés
A munkaközösségünk által
szervezett májusi papírgyűjtés
ismételten nagy sikerrel zárult.
Közel 15 tonna papírt sikerült
összegyűjteni a szorgos kezeknek. A munkában minden
osztály részt vett. Köszönettel
tartozunk kicsiknek, nagyok-

nak, szülőknek, nagyszülőknek,
pedagógusoknak egyaránt. Ezúton is szeretném megköszönni
minden kedves segítőnknek a
munkáját, és gratulálok a győzteseknek: a 2.a és 7.a osztálynak.
Baratiné Hevesi Irén
SZM vezető
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Tündérkert Óvoda
Apák napját
ünnepeltük
A Szivárvány csoport második alkalommal rendezte meg
az Apák napját. Meghívót,
ajándékot készítettek az apukáknak, nagypapáknak. Kis
műsorral kedveskedtek, majd
játékos feladatok következtek.
Volt tejszínhabevés, hajfonás,
pohárból toronyépítés, régi
rajzfilmek felismerése. Vonatozás, evés-ivással, mókával
zárult a délután.

Tanító nénik
látogatása
az óvodában
Május 19-én délelőtt látogatást tettek a szivárvány csoportban a leendő elsős tanító
nénik. Kötetlen beszélgetés
közben ismerkedtek a gyerekekkel. Mondókázás, verselés, közös tánc színesítette az
együtt töltött időt.

Mosoly
alapítvány:
kellemes nap volt
Ismételten óvodánkba látogattak a Mosoly Alapítvány
segítői.
Ez alkalommal arcfestéssel
és lufi hajtogatással készültek.
A rossz idő ellenére a csoportokban látogatták meg a gyerekeket és ott tevékenykedtek.
Ötletes arcfestések készültek,
melyeket fényképezéssel is
megörökítettek.
A lufi hajtogatás során minden gyermek kívánságát teljesítették. Az alkotásokat örömmel mutatták meg szüleiknek.

Katica csoport
kirándulása

Gyermeknap
a sportpályán

Az idei évben a gyermeknap egy új helyszínen a sportpályán zajlott. Váradi Tamás változatos sportversenyekkel várta a
gyerekeket. Csoportonként váltottuk egymást a játékok során,
melyek jó hangulatot teremtettek. Volt szalagfogó, sorverseny,
labdagyűjtögető, házkereső. Az izgalmakat fokozta a középső és
nagycsoportok egymás elleni versenye. A meglepetés a tűzoltó
autó érkezése volt.

A katica csoport május 27én a Velencei tó partján töltött
egy kellemes délelőttöt.
A nap hajókázással indult,
ahol a gyerekek bepillanthattak a hajós kapitányhoz,
miközben lágyan ringatózva,
vidám hangulatban kémlelték
a vizi világot.
Ezután a Pákozdi Arborétumban sétáltak egy nagyot,
ahol különleges fákat, növényeket láthattak; kipróbálhatták a játszóteret és a kilátóról
gyönyörködhettek a táj szépségeiben.
Az élménydús napot fagyizással zárták, és kellemesen elfáradva érkeztek haza, volt aki
már a buszon el is aludt.

Napsugár csoport
bográcsozása
Családi délutánra invitálta a
Napsugár csoport a családokat
június 4-én. Délután 2 órakor
már gyülekeztek a szorgos,
ügyes kezű anyukák, hogy előkészítsék a főzéshez szükséges
alapanyagokat.
A bogrács megérkezett és
Udvardi apuka hozzálátott a
paprikás krumpli főzéséhez.
Miközben ő gondosan adagolta az összetevőket, a gyermekek kiélvezték az óvoda
udvarán a szabad játékot. Mire
kész lett a vacsora, mindenki
kellemesen elfáradt.
Köszönjük a segítséget a jó
hangulatú délután megszervezéséhez!
Az oldalakat összeállította:
a Szivárvány csoport
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Madarak és fák
napja
Hagyományainkhoz híven
a kertbe vártuk a gyerekeket,
ahol az óvó nénik segítségével játékos vetélkedőn vettek
részt. Minden állomáson más
és más feladatok várták őket.
Sok ismeretet szerezhettek a
madarakról és kertünk fáiról.
Szerencsére az idő is kedvezett
a kint lezajlott esemény megtartásához. A gyerekek kellemesen elfáradtak és megismerhették az év madarát (búbos
banka) és az év fáját (kocsányos
tölgy).

Szalonnasütés
néptáncos
bemutatóval
A nagycsoportos néptáncosok utolsó táncára június 3-án
került sor. Pünkösdölős játékkal készültek. Megválasztották
a pünkösdi királyt és királynét.
A műsort mind a két nagycsoport szülei megnézhették,
mivel utána a búcsúzó nagycsoportosok szalonnasütése
következett. Szép számmal
összegyűltek. Örültünk annak,
hogy együtt tölthettük ezt az
utolsó délutánt.

Búcsúzunk
a Szülői
Munkaközösség
tagjaitól

Búcsúzás

Június 5-én elérkezett a várva várt nagy nap. Mivel a két
nagycsoport a délelőtt során emlékül itt hagyva fát ültetett, majd
egy utolsó közös fagyizáson vett részt, s végül a hagyományt
megszakítva, ünnepi ebédjüket a csoportjaikban fogyasztották el.
A búcsúzó óvodásokat szép feldíszített óvoda várta, az utolsó
itt töltött ünnepi órára. Először az óvónéniktől, dajka néniktől
búcsúztak el a gyermekek, majd énekléssel, verseléssel és köszönetnyilvánítással folytatódott az ünnep, melyet a lufik elengedése
koronázott meg.

A búcsúzási ünnepség
keretében köszöntük meg
Kalteneckerné Szabó Valéria,
Hatvaniné Rácz Brigitta,
Bolya Polányi Olga, Hor
váthné Gazsi Beáta három
éves munkáját.
Köszönjük az évek alatt
nyújtott anyagi, kétkezi és
szervezési segítséget. Kívánjuk nekik, hogy a jövőben is
ilyen lelkesedéssel folytassák
munkájukat.

Kiscsoportos
szülői értekezlet
Június 8-án a Pillangó
csoport, 10-én a Szivárvány
csoportban dolgozó óvónénik
első szülői értekezletre várták
a leendő kiscsoportosok szüleit.
Itt tájékoztatást kaphattak a
szülők az óvoda szokásairól, a
szeptemberi kezdésről.

Pedagógus-napi
kirándulás
Május 29-én óvodánk kollektívája pedagógusnap alkalmából kirándult. Megnézték a
fertődi kastélyt majd Sopron
felé vették az irányt. Nagyon
kellemes nap volt, mindenki jól
érezte magát.

Köszönetek
Köszönet a tűzoltóknak,
Nagy Csillának, Váradi Tamásnak, hogy hozzájárultak
a sportnap szervezéséhez és
lebonyolításához.
q
Köszönjük Deák Ferencnek
a gyermeknapra felajánlott
csokoládékat.
q
Császár Mónikának a Szivárvány csoport megköszöni az
ott töltött délelőttöt.
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Művelődési Ház

A Sárgarózsa
Öni smereti, meditációs Nyugdíjas Klub hírei
Klub
Önismereti, meditációs,
egészséges életmód klub
indul a
KISS KÁLMÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ
kistermében
2015. június 24 - én szerdán
17.00 órától
Bővebb információk
Tiboldné Futó Gabi
Tel.: +36 30 628 0855
e-mail: t.gabi75@gmail.com

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub nemrég tartotta meg a második negyedéves névnapi és születésnapi rendezvényét. A képen balról
jobbra: Kovács Istvánné Éva (jelenlegi klubvezető), Márok Csaba
polgármester, Cséplő Béláné Éva (régi vezető). Cséplő Bélánét 70.
születésnapja alkalmából köszöntöttük ezen a napon

Június 15-től péntek délutáni
helyett Szombat délelőtti nyitva
tartás a könyvtárban!!!
A jogszabályi előírásokhoz igazodva 2015. június
15-től könyvtárunk nyitva tartása a következőképp alakul:
Hétfő: 13-18 óra
Kedd: 9-12 és 13-18 óra
Szerda: 9-12 és 13-18 óra
Csütörtök: 9-12 és 13-18 óra
Péntek: ZÁRVA
Szombat: 9-12 óra
Megértésüket köszönjük, továbbra is nagy szeretettel
várunk mindenkit!
Horváth István
könyvtáros

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub is részt vett a „Te szedd!” akcióban.
A rossz idő ellenére, remek hangulatban töltöttük el a délelőtti
órákat

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. június 16-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0006
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Megváltozott a Polgármesteri
Hivatal telefonszáma!
Telefonközpont: 06-25-510-360
Igazgatási osztályvezető:
Borosné Sógorka Auguszta 06-25-510-379
Titkárság:

Nagycsaládos
gyermeknap

Május 30-án gyermeknapot
tartottunk az iskola udvarában.
A kemence és környéke
volt a fő tábor helyünk, ugyanis
az aznapi betevőink mindegyike a kemence melegétől vált
fogyaszthatóvá.
Sütöttünk is hamuban sült
pogácsát, kakaós csigát, parasztlángost és pizzák tömkelegét.
Szorgos kezek gazdái
igyekeztek a tepsiket gyorsan
megtölteni, hiszen 73 éhes
szájat lakattunk jól a finomságokkal.
Szükség is volt az energiára
az egész napos szórakozáshoz.
Volt itt minden: zsákba futás,
labdavezetés, kötél húzás, lufifújó verseny, pillecukorevő
verseny, pingpong, lovaglás és
még sorolhatnám.

A nagy melegben üdítőleg
hatott az a fagyi, amit ajándékba kaptunk a Dóra cukrászda
tulajdonosától, Ica nénitől
amit ezúton is nagyon szépen
köszönünk.
Továbbá köszönjük Kuminka Lonának a csillámtetkót, Molnár Zoltánné Valika
anyagi támogatását, Fabó
Józsefnek, kislányainak Aniellának és Evelinek, hogy egy
csodaszép lovat hoztak, amin
felnőtt, gyermek lovagolhatott.
Móka, kacagás töltötte
meg az egész napot, aminek
ékes bizonyítéka, hogy 17.30kor zártuk a napot. Ismét egy
emlékezetes nappal lettünk
gazdagabbak, köszönjük vendégeinknek is, hogy velünk
tartottak.
Nagycsaládos Egyesület
Mezőfalva

„Az ő szíve pihen,
a miénk vérzik.
A fájdalmat csak az élők érzik.”

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki Mindazoknak,akik

ÉVA ISTVÁNT

utolsó útjára elkísérték, és a kegyelet virágait elhelyezték,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk Prajda-Pop Ramóna doktornőnek
és Vincze Anitának a lelkiismeretes kezelésért, illetve Feth
Jánosnak és Editkének a búcsúztatás lebonyolításáért.

Feketéné Hevesi Andrea 06-25-510-373
Bodás Gabriella 06-25-506-822
Anyakönyv, népesség, hagyaték, hatósági
bizonyítványok

Dobrádi Istvánné 06-25-506-823
Műszaki ügyek, kereskedelmi igazgatás, közérdekű
bejelentések, birtokvédelem
Balog Szilvia 06-25-510-364
Önkormányzati segélyek

Tarányné Szekeres Júlia 06-25-510-365
Gyermekvédelmi kedvezmények

Klicsné Farkas Zsuzsanna és Borosné Sógorka
Auguszta 06-25-510-379
Adóigazgatás
Klicsné Farkas Zsuzsanna 06-25-510-379
Közfoglalkoztatás
Pénzügyi osztályvezető:
Bencze Éva 06-25-510-376
Pénzügyi osztályvezető helyettes:
Scheidlné Turi Mariann 06-25-510-376
Pénzügyi ügyintézők:
Hajnalné Ábele Zsuzsanna 06-25-510-377
Németh Mariann 06-25-510-377
Rónai Szilvia 06-25-510-377
Pénztár:
Nagy Istvánné 06-25-510-378
Járási Hivatal mezőfalvi kirendeltsége:
Varga Szilvia 06-25-510-367 (szerdai napokon)

Nyári intelmek
Az időjárás hetek óta jelzi
számunkra, hogy itt a nyár.
Véget ért a tanítás, az óvodai ballagás is jelzi, hogy elkezdődött a vakáció.Szeretnék
a nyári szünetre mindenkinek
jó pihenést, kikapcsolódást,
nyaralást kívánni! Érezzék jól
magukat!
Felhívom
mindenkinek
a figyelmét arra, hogy a déli

időszakokban hűvös, árnyékos helyen tartózkodjon, mert
a hőség komoly problémákat
tud okozni.
A tűzgyűjtás veszélyeire is
szeretnék figyelmeztetni minden mezőfalvi lakót! Nagyon
száraz minden, nehogy baj
legyen belőle! Vigyázzanak
magukra a nyáron!
Márok Csaba
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Jövőre is a Megye I. osztályban folytatjuk!

Véget ért a Megye I. osztály 2014-2015-ös idénye.
Mezőfalva felnőtt és IFI csapata ősztől újra az élvonalban
játszó együttesekkel veheti fel
a versenyt. Az elmúlt évad ös�szefoglalójában az eredmények
mellett az edzői értékeléseket
is összeszedtük.
A felnőttek - épp csak elkerülve a kiesést - a 14. helyen
zártak. Az utolsó két mérkőzés akaratereje mentette meg a
csapatot. Az alsóházi szereplés
fontos momentuma volt még
az egyik játékos orvosija miatti
5 pont levonás. Összességében
a szerencsének is köszönhetjük a bennmaradást. Az IFI
jelentősen előkelőbb pozíciót harcolt ki a tabellán. A 14
csapatos mezőnyből az ötödik
helyezést sikerült megcsípnie.
A fordulók mérlege a következőképpen alakult:
Felnőttek 30 mérkőzésből 8
győzelem, 4 döntetlen, 18 vereség, 33 lőtt gól, 66 kapott gól,
gólkülönbség -33, az öt pont
levonással együtt 23 pontot
gyűjtöttek. Az U21 26 mérkőzésből 14 győzelem, 3 döntetlen, 9 vereség, 97 lőtt gól,

47 kapott gól, 50 gólkülönbség mellett 45 pontot gyűjtött.
Az idény végén az edzők így
értékeltek:
- Indulásként a 10. helyet
lőttem be. Az őszi szezon
igazolta is a várakozást. Az
érkezett új játékosok többsége jól beilleszkedett és hozta
a reményeket. Összességében
az őszi fordulók teljesítményével elégedett voltam. A
téli felkészülésnél viszont már
látszottak a felhők. Főleg az
edzésmunka hiánya hátráltatta
az eredmények megjelenését.
Sajnos a létszám is alaposan
megcsappant, ami egyeseknél
visszaélésekre adott lehetőséget. A tavaszi szezon végére

felmérték a játékosok a kiesés
esélyét. Mezőfalva létszámát
és sportmunkáját tekintve az
első osztályba való. Szerencsére vannak focisták, akik gondolkodása megüti az ebben az
osztályban elvárható szintet.
Kiemelném Mekota Bernátot, aki példa értékű munkát
végzett. A folytatásban mindenképpen szükség lesz igazolásokra. Hiába szeretnénk
hazai srácokat játszatni, nincs
elég számú elkötelezett, felelős gondolkodású. A lehetséges
érkezőkről neveket egyelőre
még nem mondunk - Masinka
László edző.
- Hatalmas sikernek értékelem az elmúlt időszakot. Az

Mezősport taggyűlés
A Mezősport Kft. megtartotta idei közgyűlését. A résztvevők döntöttek egyebek mellett arról is, hogy új taggal gyarapodnak, valamint új ügyvezetőt is köszönthetünk.
A Mezősport Kft. ügyvezetője Deák Károly helyi vállalkozó lett, akinek a munkájához egészséget és sok sikert kívánok
a képviselőtestület nevében!
Márok Csaba
polgármester

előrelépés látható, érzékelhető.
Különösen annak tudatában,
hogy az ifjúsági csapatból
10 játékost sikerült a felnőtt
együttesben is kipróbálni, és
ebből a számból 3 fő Mekota Bernát, Csuka Ákos, Sági
Roland be is tudott épülni.
Jövőnkre nézve biztató, hogy
a 18 éves korosztályban 3. helyezést értünk el, hellyel-közzel ugyanezzel a játékosállománnyal. Köszönöm minden
játékosomnak a hitet, kitartást!
- Gulyás Ferenc edző.
A futball körül jelentős
változások folynak a gazdasági fenntartás terén. Erről egy
későbbi időpontban kerül nyilvánosságra információ. Annyit
azonban elárulhatunk: ősszel
lesz folytatása az első osztályos
mérkőzéseknek. Reményeink
szerint fényesebb eredmén�nyel. A nyári szünidő előtti
utolsó írás a MEDOSZ SEhez kapcsolód hírrel fejeződik
be. Cseke Ottó elnök lapzártakor tájékoztatta az újságot,
hogy hivatalosan is alakulóban
van a női kézilabda szakosztály.
Horváth László

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

Tel: 06 70 246 3800

Az én falum - Mezôfalva

MEGNYITOTTUNK!

Juhász vegyesbolt
Fehérvári utca 18.

Háztartási cikkek, iskolai felszerelések,
játékok, party kellékek, medencék,
fáklyák, bográcsok...

Minden ami a háztartáshoz kell,
nálunk megtalálja!
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig:
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 12:00
Vasárnap: Zárva!
Szeretettel várunk
minden kedves vásárlót!
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Drága Édesanyámnak,
Nagymamának, Dédmamának,

Molnár Ferencnének
az Árpád utcába,

85. születésnapja

alkalmából, jó egészséget és hosszú
életet kíván lánya és unokái!

Édesanyámnak születésnapjára

Drága Édesanyám, köszöntelek most Téged,
hisz neked köszönhetek mindent, azt is hogy élek.
Te vagy az én mindenem, boldogságom, kincsem,
szívemben mindig velem vagy, ezt érzem.
Te vagy ki mindig megnyugtatsz, vigasztalsz, ha bántanak
és Te vagy a legjobb anya, kit ember csak kívánhat magának.
Sok mindent tanultam én Tőled, melyre mindig büszke lehetek
és bármikor emelt fővel közlekedhetek.
Tudom, nehéz az élet, ezt is megtanultam én,
de mi itt vagyunk egymásnak, ezért nem félek én.
Veszem az akadályt, mert keménynek neveltél
És remélem mindig büszkén szemléltél.
Bármit teszek, csak azért van, hogy két szemed csillogni lássam.
Maradj még velem nagyon sokáig ezt kívánom én,
Isten éltessen sokáig, hisz nagyon szeretlek én!

AZ AUTÓZÁS NYUGALMÁÉRT!
Gyors átvizsgálás az alábbiak szerint:
• lengéscsillapító-tömítettség
• kipufogórendszer állapota
• ablaktörlő lapátok állapota
• motorolaj szint
• ablakmosó és hűtőfolyadék szint
• számítógépes fékhatásmérés, fékfolyadék viszkozitásának mérése
• futómű és gumiabroncsok állapota (szemrevételezéssel)
• karosszéria alsó rész (szemrevételezéssel)
Mindezt, csak 2000 Ft-ért.
Ha a feltárt hiányosságok javítását nálunk rendeli meg, az átvizsgálás díját jóváírjuk Önnek!

A CSALÁD EGÉSZSÉGE MENNYIT ÉR?
Klímaberendezés ózonnal történő fertőtlenítése: 4450 Ft
Klímaberendezés feltöltése: 6000 Ft-tól
Vállalt ár és határidő betartásával, valamint korrekt árakkal,
kedvezményekkel várjuk régi és új megrendelőinket.
Árajánlat kérése csak egy telefon hívásba, vagy egy e-mail küldésébe kerül.

Tel.: 06-30/271-7143 E-mail: zoltankovacs@vnet.hu
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