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Tankönyvtámogatást ad
az önkormányzat

Mezőfalva
Nagyközség
Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális bizottsága
a 2015/16-os tanévet megkezdő mezőfalvi lakóhellyel rendelkező azon általános iskolai
tanulók részére, akik nem esnek a tankönyvpiac rendjéről
szóló 2001. évi XXXVII. tv.
8. §. (4) bekezdésében meghatározottak körébe – jövedelmi helyzetre tekintet
nélkül – gyerekenként 3000
forint (azaz háromezer forint)
tankönyvtámogatást biztosít a

szociális keret terhére az alábbiak szerint:
A tankönyvtámogatást a
tanuló törvényes képviselője a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a tanuló
nevére kiállított, tankönyvcsomag árát tartalmazó, befizetést igazoló belföldi postautalványt, valamint az érintett
gyermek lakcímigazolványának bemutatása mellett a mezőfalvi polgármesteri hivatal
pénztárában ügyfélfogadási
időben a tárgyév szeptember
30. napjáig igényelheti.

A bizottság megkeresi a
polgármesteri hivatal pénzügyi csoportját azzal, hogy a
tankönyvtámogatás pénztárból
történő kifizetéséről – a rendeletben és e határozatban foglaltak szerint – gondoskodjon.
A határozat alapja Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az egyes szociális ellátási
formák szabályozásáról szóló
10/2000.(VI.9.) számú rendeletének 18/D. §-a.
Masinka Csabáné
bizottsági elnök

Augusztus 20.,
Lecsófesztivál!
A mezőfalvi augusztális
és Lecsófesztivál több éves
múltra, sikerekre tekinthet
vissza!
Idén is megrendezzük a
fesztivált augusztus 20-án!
Szeretettel meghívom
községünk lakóit, baráti
társaságait, civil szervezeteit, közösségeit a fesztiválra, amelynek jó híre van
a környéken!
Töltsünk együtt egy szép
napot!
Márok Csaba
polgármester
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Wekerle-díj a sváb
őrzéséért

Fejér Megye Közgyűlése
a német nemzetiségi kultúra ápolása, hagyományainak
megőrzéséért végzett évtizedes közéleti munkáért Molnárné Troppert Mária tanítót Wekerle Sándor-díjban
részesítette. A dunaújvárosi
megyenapon átvett kitüntetés
után kérdeztük nemzetiségről,
hagyományápolásról.
- Gyerekkoromban még a
német nyelvet sem tanították
meg szüleim, nehogy bajom
essen. Később, felnőttként
kezdődött a sváb gyökerek
utáni érdeklődés - emlékezett
vissza a német nemzetiség nehezebb időszakára Molnárné
Troppert Mária, településünk
alpolgármestere. 1992-ben
indult a német nemzetiségi
oktatás a helyi iskolában Váradi Sándor ötletére. Ekkor
még Mórra jártunk szakmai
képzésekre. Tanulás mellett
felmerült a Mezőfalvi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
megalakításának lehetősége.
Családi származásom miatt is
fontosnak tartottam felkutatni a régi emlékeket, a német
ajkú közösség életét, megpróbáltatásait. Talán egy kicsit
elégtételnek is nevezhetjük,
hogy mára hiteles formában

beszélhetünk Mezőfalva alapításában és fejlődésében kiemelkedő szerepet vállaló Sváb
nemzetiségről. Történelmi hagyományok és falukutatásban
sokan csatlakoztak a munkához, köztük Jamniczky Zoltán,
aki Herzogsdorf (Hercegfalva)
testvértelepülés és a kitelepítettek felkutatásában ért el
rendkívüli eredményeket. A
falu múltjának krónikáját és a
hozzá kapcsolódó hagyományokat feltétlenül át kell menteni az utókor számára - hívta
fel a figyelmet a jövő teendőire Molnárné Marika. Ebben a
feladatban nem csak a pedagógusokra lehet támaszkodni,
hanem egyformán érdeke kell
legyen minden falubelinek!
Molnárné Troppert Mária
Terézia - általános iskolai tanító, nemzetiségi német nyelvtanár. Meghatározó szerepe
volt a mezőfalvi iskola német
nemzetiségi profiljának kialakításában. Az önkormányzati
munkában tizenhetedik éve
vesz részt német kisebbségi
elnökként, illetve képviselőként. 2006-tól önkormányzati
képviselőként, 2014-től Mezőfalva alpolgármestereként
számíthat rá a közösség.
Horváth László

Mezőfalva
kitüntetettjei

Márok Csaba polgármester idén is a Vigasságokon
adta át az önkormányzat kitüntetéseit az arra érdemesülteknek.
József nádor-díjban részesült Palkó István vállalkozó,
aki anyagilag évek óta folyamatosan támogatja a gyermekrendezvényeket, az alapítványi
bált és a szülői munkaközösség
bálját. Jelentősen hozzájárul a
Vigasságok rendezvény-sorozat rockestéjének lebonyolításához és a község különböző
közösségi megmozdulásaihoz.
A jövőben is számíthat segítségére a település.
Szántó Mária Mezőfalváért-díjat kapott az egészségügyi
szolgálat területén végzett áldozatos munkája elismeréseként. 40 éve dolgozik háziorvosi körzetes nővérként, mellette
pedig komoly szerepet vállal
az ügyeleti ellátásban is. Sok
ember találkozott már segítőkészségével, elhivatottságával.
Munkaidőn kívül is számtalanszor számíthat rá a közösség.
Szintén Mezőfalváért-díjban részesült Fekete István, aki

több évtizede szorgoskodik a
falu közterületeinek rendben tartásán, a polgármesteri
hivatal és az önkormányzati
intézmények
karbantartási
feladatainak koordinálásán, a
közmunkások irányításán. Aktív részese a település életének.
Nélkülözhetetlen segítője a
társadalmi munkáknak, közös
akciók, rendezvények sikeres
lebonyolításának. Munkaköri
feladatain kívül jóval többet
tesz lakóhelyünkért.
Mezőfalva történetében
először került adományozásra
sport támogatásért Klics Ferenc-díj. Cseke Ottó a Medosz
Se elnöke évek óta folyamatosan támogatja az ifjúság sportolási lehetőségeit. Nem csak
a klub vezetése és működtetés
terén fejt ki áldozatos munkát,
hanem a munkák nehezét, sűrűjét is felvállalja, amikor arra
van szükség. Munkája sokszor
estébe hajló, nélküle nem tartana ott Mezőfalva sportja, ahol
most tart, és nem érte volna el
nagyhírű egyesületünk azt az
eredményt, amellyel büszkélkedhetünk.

Gratulálunk a díjazottjainknak!
Munkájukhoz, tevékenységükhöz
további sikereket kívánunk!
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Mezőfalvi Vigasságok 2015
Június 26-27-én rendeztük
meg az idei Mezőfalvi Vigasságokat. A hagyományok
szerint rockesttel nyitott a
rendezvény. Előtte sajátságos,
új momentummal találkozhattak a mezőfalviak, ami nem
volt más, mint a nőikar fellépése a Piac téren. Úgynevezett
öröméneklést
hallhattunk,
amelynek keretében a szokottnál „lazább” dalokat adtak
elő, ezzel új oldalukat mutatták
meg nekünk. Jelentős nézőközönség előtt énekelt a kórus,
aminek nagyon örültünk.
Komoly fellépőink voltak
a rockesten, így a Rudán Joe
által vezetett CODA zenekar,
aztán Ossian csapott a húrok
közé. Az este megkoronázása
a mezőfalviaknak az volt, hogy
a saját formációnk, a Rockbox
zárta a napot.
Az időjárás nagyon kegyes
volt hozzánk a hétvégén: nem
volt forróság, eső, vihar, ami
zavarta volna a rendezvényt.
Szombaton a szokásosnak
mondható főzőverseny nyitotta a programot, ami a csapatok versenyszelleme miatt
mégsem volt a megszokott.
Mindenki nagyon igyekezett a
legjobbat kihozni az ételekből.
Köszönjük a Mezőfalva Zrt.,
Kovács István és Oláh László
főzőversenyhez nyújtott támogatását, valamint a mester
uraknak Kvárik Ferencnek,
Kvárik Lászlónak és Sudár
Imrének, Németh Lászlónak
az előkészületekben nyújtott
segítségét.

A lovas egylet szervezése
újabb színfolt volt szombaton.
A póni ügyességi versenyükre
nagyon sok lovas, kisgyermek,
család látogatott ki. (A lovasok
elmondták, hogy lóbetegségek
miatt csak a helyieket tudták
meghívni, akiket ismernek,
mert a mostani kórokozók
akár a póni pusztulását okozhatják, ami súlyos csapás a tartójának.) A résztvevők nagyon
jól érezték magukat, a gyere-

kektől színvonalas bemutatót
láthattak.
Szombaton délben megérkeztek a vendégeink Kisújfaluról. A herzogsdorfiak jelezték,
hogy náluk előválasztás volt
ezen a hétvégén, emiatt otthon
kellett maradniuk, de hangsúlyozták, más időpontban
örömmel jönnek. Kisújfaluról
a motorosok már csütörtökön
megérkeztek, illetve családokhoz is jöttek vendégek, akiknek
az ellátásáról, kiszolgálásáról a

bevált gyakorlat szerint gondoskodtunk.
Szentpáli Balázs tanár úr
ezúttal is a kemencénél tüsténkedett, a mi nagy örömünkre.
Jelentős volt a forgás nap
közben, az emberek hullámokban vettek részt a rendezvényen. Igyekeztünk úgy ös�szeállítani a programot, hogy
mindenki találjon kedvére
valót. Úgy gondolom, jó estét
zárhattunk, minden probléma,
atrocitás nélkül.
Köszönöm mindenkinek
azt a nagyon komoly munkát,
amit hozzátett ahhoz, hogy a
rendezvény sikeres legyen. Köszönöm a segítőimnek, hogy
ilyen szinten álltak mellénk,
és együtt tudtunk dolgozni a
Vigasság érdekében. Remélem
mindenki jól szórakozott! Készülünk a következő rendezvényre, a Lecsófesztiválra!
Várunk midenkit!
Márok Csaba
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kitűnő tanulmányi
eredményt elért
tanulók névsora
(2014/2015)

Mezőfalva - Akkreditált Kiváló
Tehetségpont - ÚJRA!

1.a:
Cseke Eszter
Miklós Márton
Prajda Rebeka
Sóti Regina
Tarr Jázmin
Tóth Nimród
2.a
Garbacz Bánk
Bérdi Adrienn
Kelemen Fanni
Kovács Hanna
Reinitz Zsóka
Sóti Levente
Takács Hanna
2.b
Pupp Viktória
3.a
Csizmadia Dóra
Deák Flóra
Halla Viktória
4.a

A Mezőfalvi Petőfi Sándor
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2015ben megújította 2012-ben
szerzett Akkreditált Kiváló
Tehetségpont címét.
A Kárpát-medencei tehetségsegítő hálózat az elmúlt
évek alatt sokat bővült. Térségünkben is sok iskola vált
Regisztrált Tehetségponttá,
ezzel is jelezve, hogy elkötelezett híve a tehetséggondozásnak. Az akkreditáció már
egy magasabb szint, melynek
eléréséhez számos szakmai
kritériumot kell teljesítenie
a tehetségsegítő szervezetnek. Az idei évben a MATEHETSZ 170 iskolának vagy

Szatmári-Nagy Eszter
Miklós Mátyás Balázs
Takács Mátyás
5.a
Garbacz Bendegúz
Kaltenecker Réka
6.a
Hajnal Marcell
8.a
Sándor Kinga
Szalai Bálint

HÍREI

alapítványnak ítélte meg az
akkreditációs szintet, közülük
41 olyan szervezet volt, mely
már „újrázott”, vagyis nem
először viselheti ezt a rangos
elnevezést. Ezek az iskolák
egyedi arculatot mutatnak a
tehetséggondozásban, hiszen
saját maguk által kidolgozott
tehetségsegítő gyakorlatukat
valósítják meg. A mezőfalvi
iskola megújulásra kész, innovatív tantestületének és a
számos kiváló együttműködésnek köszönhetően bővíteni tudta tehetségfejlesztő
munkásságát, az eddigi 3
tehetségterület/4 program
után az idei akkreditációs
folyamatban 5 tehetségterület 6 programját rögzítették
a rendszerben. A sikerhez
nagyban hozzájárult az a tény
is, hogy iskolánk kiemelkedően jó együttműködésben
dolgozik a Közép-Mezőföldi
Tehetségsegítő Tanáccsal és a
térség többi tehetségpontjával. Számos közös rendezvény, pályázat jelzi a közös
munka magas színvonalát. A
több éves elkötelezett mun-

ka eredményeként nagyszerű
érzés volt olvasni a minősítés kapcsán született értesítő
alábbi sorait:
„A cím elnyeréséhez gratulálunk, mert az akkreditációs folyamat tapasztalatai megerősítették, hogy az
Önök Tehetségpontja szakmailag hiteles és kompetens
tagja a Tehetségpontok egyre
bővülő családjának, valamint
működésével továbbra is aktív részese hálózatuknak.”
(Szántó Judit, a Nemzeti
Tehetségpont igazgatója)
Nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy térségünkben, Fejér megyében a mezőfalvi intézmény az egyetlen általános
iskola, mely viselheti az Akkreditált Kiváló Tehetségpont
címet. Tesszük ezt Nyulasiné
Lakos Angéla, Csonka Emese, Császár Mónika, Hajas
Györgyné, Tombor István és
Jaksics Erzsébet pedagógusok elkötelezett tehetségsegítő munkájának köszönhetően
minimum 2018-ig, hiszen az
intézmény akkreditációja 3
évre szól.

Sulinaptár a nyárra










2015. július 15.
9-13 óra
2015. július 29.
9-13 óra
2015. augusztus 12.
9-13 óra
2015. augusztus 24-26.		
2015. augusztus 27.
8 óra
2015. augusztus 26.
13-17 óráig
2015. augusztus 27.
9-12 óráig
2015. szeptember 1.		
2015. szeptember 1.
8 óra

Ügyelet
Ügyelet
Ügyelet
Felkészítés a pótvizsgára
Pótvizsga, osztályozóvizsga
Tankönyvosztás
Tankönyvosztás
1. tanítási nap
Tanévnyitó ünnepély
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Kisújfalura látogattunk

Partnertelepülésünkön,
Kisújfalun járt egy busznyi
mezőfalvi küldöttség július
elején, ahol Parasztolimpiát
is rendeztek vendéglátóink a
falunap részeként. Népi hagyományok elevenedtek meg
a rendezvényen, amelyen a
vendégek és a vendéglátók
egyaránt nagy örömmel vettek
részt, ahogyan a habpartin is,
ami a nagy hőségben különösen jólesett mindenkinek.

mindenkit. A remek hangulatú és kiválóan megszervezett
vetélkedőn - köszönhetően a
mezőfalvi motorosoknak - a
második helyezést sikerült
megszerezni csapatunknak.
Igazából azonban nem is az
elért helyezés a lényeg, hanem azok a már kialakult,
vagy éppen alakulóban lévő
kapcsolatok, melyek a közös
program során elmélyültek,
erősítették a barátságunkat.

Német nemzetiségi
országos
hagyományőrző tábor
2015. július 5-11.
Soltvadkert
Egy hete, vasárnap indult
kis csapatunk a soltvadkerti
táborban Marika néni vezetésével. Nagy izgalommal vártuk,
hogy odaérjünk, mert még
egyikünk sem volt ezen a helyen. Az út nem tartott sokáig,
kb. egy óra alatt ott is voltunk.
Bár a legnagyobb forróságban
indultunk a kényelmes, sötétített üveges és hűvös kisbusznak
köszönhetően a rekkenő hőség
sem vette kedvünket.
Megérkezésünkkor Andi
néni, a tábor egyik koordinátora fogadott bennünket és egy
gyors regisztráció után már el
is foglalhattuk szobáinkat. A
berendezkedés után indulhatott is a tábor felderítése.
Nagyon szép rendezett környezet tárult elénk, tele soksok árnyékot adó fával illetve
a házak környezete sok-sok
virágtól pompázott.
Egész hétre elmondható,
hogy programok tömkelegével
szórakoztattak minket a tábor
animátorai. Első este rögtön
ismerkedési esttel kezdtünk,
majd az ezt követő napokon
volt kézműves foglakozás
(karkötőt, telefontokot készítettünk), de megismerkedtünk
a bútorfestés, kékfestőzés illet-

ve a batikolás rejtelmeivel is.
Volt táncóra, énekóra, vetélkedők, sorversenyek. Persze a
pancsolás örömeit sem kellett
mellőznünk, a közelben lévő
strandra sétálunk el, hol ebéd
előtt, hol pedig délután. Egyik
este még diszkót is rendeztek
nekünk.
A szerdai nagy vihart is
túléltük, igaz kicsit közelebb
vackolva egymáshoz.
A hetet egy sváb bállal
zártuk, ahol már tudtuk hamarosan el kell válnunk ettől
a szép környezettől, az óriási
adag és nagyon finom ételektől, no és persze egymástól, az
új barátoktól. Hiszen itt nem
csak mi mezőfalvi diákok voltunk, hanem akadtak nemesnádudvari, hartai, sükösdi, és
adonyi diákok is. Reméljük,
jövőre újra találkozunk veletek és a tábor munkáját segítő
nagyokkal is.
Ezúton szeretném magam
és diáktársaim nevében köszönetet mondani a Mezőfalvi
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy lehetővé
tették nekünk a táborban való
részvételt és anyagilag is támogatták a táborozás költségeit.
Köszönjük Molnárné Troppert Mária tanárnőnek!
Koppányi Tímea

A Parasztolimpián...                   (Fotók: Bán Balázs)
– A települések közötti
kapcsolatunknak fontos része a civil szervezetek és a
családok közötti találkozás. A
mezőfalvi motorosok például
már csütörtökön útra keltek,
mintegy előhírnökként jelezve, szombaton érkezik a „fő
sereg”. Határtalan barátsággal
és szívélyes örömmel fogadtak

A búcsúzáskor szinte mindenkiben felmerült, hogy ne
csak a hivatalos évenkénti
falunapokon találkozzunk,
hanem például az augusztus huszadikai ünnepségen,
a szüreti bálokon vagy más
rendezvényeken – összegezte
Márok Csaba polgármester a
tapasztalatokat.
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2014-2015. VERSENYEREDMÉNYEK

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt tanévben is
számos területi, megyei és országos versenyen vettek részt iskolánk diákjai.
Sikeres szereplésükhöz az is hozzájárult, hogy a tanév során
a pedagógusok helyi szinten is számtalan versenyt szerveztek.

Sok esetben az iskolai megmérettetések voltak a területi vagy
megyei versenyek „selejtezői”, vagyis az itt legjobban szereplő
diákok jutottak tovább, és képviselték iskolánkat és Mezőfalvát.
Az alábbi összefoglaló a kimagasló eredményeket, sikereket
tartalmazza.

A verseny elnevezése

Név és évfolyam

Helyezés

Felkészítő

Alapfokú nyelvvizsga

Szalai Bálint 8.a
Mogyoródi Luca 8.a
Azurák Flóra 8.a
Vámosi Noémi 7.a
Koppányi Noémi 7.a
Turi Zsófia 7.a
Katona Kitti 7.a
Jézsó Vivien 7.a
Mihályi Daniella 7.a

„C” típusú, komplex

Molnárné Troppert Mária

„A” típusú
I. helyezés
II. helyezés
I. helyezés
I. helyezés

Molnárné Troppert Mária
Hajas Erika

Alapfokú nyelvvizsga
Német történetíró verseny
(Dunaújváros, Rudas)
Megyei német verseny
(Sárbogárd, Petőfi Gimnázium)

Koppányi Noémi 7.a
Vámosi Noémi 7.a

Nyelvvizsga típusú verseny
(Dunaújváros, Széchenyi Gimnázium)
OLIMA országos német színjátszó
verseny
Nagyvenyimi mesemondó verseny
Nagyvenyimi mesemondó verseny
Nagyvenyimi mesemondó verseny
Nagyvenyimi mesemondó verseny
Móra-Hétvezér akadályverseny

I.

Hajas Erika

helyezés

Bencze Balázs 7.a
Antal Dénes 7.a
Rónai Péter 7.a
Szalai Bálint 8.a

IV. helyezés

II. helyezés

Molnárné Troppert Mária

Bodás Dalma 8.a
7. évfolyam

VI. helyezés
I. helyezés

Hajas Györgyné

Kvárik Nóra 1. a
Takács Hanna 2 .a
Nagy Eszter 3. b
Szamári- Nagy Eszter 4.a
Kovács Vivien 4.a
Miklós Mátyás 4.a
Szatmári-Nagy Eszter 4.a

IV.
I.
IV.
IV.
V.

helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés

Szabóné Kovács Erika
Márokné Szatmári Ilona
Baricza Zsuzsanna
Ványi Gáborné
Ványi Gáborné

Területi műveltségi csapatverseny

Bartek Dávid 4.a
Pörgye Dorina 4.b
Takács Mátyás 4.a

III. helyezés

Sivák Zita
Ványi Gáborné

Területi műveltségi csapatverseny

Horváth Viktor 3.b
Molnár Réka 3.b
Novoth Kitti 3.a
Garbacz Bánk 2.a
Halla Viktória 3.a
Szatmári- Nagy Eszter 4.a

IV. helyezés

Baricza Zsuzsa
Nagyné Garai Olga

I. helyezés
III. helyezés
I. helyezés

Márokné Szatmári Ilona
Nagyné Garai Olga
Ványi Gáborné

Tóth Nimród 1.a
Takács Hanna 2.a
Miklós Mátyás 4.a
Oroszi Bence 4.b
Takács Mátyás 4.a
Tóth Nimród 1.a

III. helyezés
I. helyezés
I. helyezés

Szabóné Kovács Erika
Márokné Szatmári Ilona
Sivák Zita
Ványi Gáborné

Horváth Zita 4.b
Gombita Dzsenifer 5.b
Gárdonyi Réka 6.a
Vámosi Noémi 7.a
Németh Zita 7.b
Vámosi Noémi 7.a

III. helyezés
I.
helyezés
I.
helyezés
III. helyezés
Aranyecset Díj

Nagy Margit
Nagy Margit
Nyulasiné Lakos Angéla
Császár Mónika

Koppányi Noémi 7.a
Koppányi Noémi 7.a
Németh Adolf 6.b
Takács Richárd 8.b
Bodás Dalma 8.a
Tarr Petra 8.a
Mogyoródi Luca 8.a

Különdíj
Arany minősítés

Császár Mónika
Császár Mónika

Tankerületi anyanyelvi verseny
Tankerületi anyanyelvi verseny
Tankerületi Szemere Gyula helyesírási
verseny
Területi versmondó verseny
Területi versmondó verseny
Környezetismereti csapatverseny
(Rácalmás)
Szép kiejtés verseny
(Baracs)
Nagyvenyimi mesemondó verseny
Nagyvenyimi mesemondó verseny
Nagyvenyimi mesemondó verseny
Tankerületi rajzverseny – Petőfi iskola
Tankerületi rajzverseny – Petőfi iskola
Tankerületi fenyőfadíszítő verseny
Kistérségi zenei vetélkedő (Perkáta)

I.

helyezés

I. helyezés

Szabóné K. Erika
Sivák Zita

Lajtos Imréné

Az én falum - Mezőfalva
Népdaléneklési verseny (Széchenyi
Gimnázium)
Tankerületi helyesírási verseny

Tarr Petra 8.a
Bodás Dalma 8.a
Hajnal Marcell 6.a
Pintér Dzsenifer 6.a
Vass Virág 6.a
Hajnal Marcell 6.a
Vass Virág 6.a
Pintér Dzsenifer 6.a

IV. helyezés
V. helyezés
VIII. helyezés

Jaksics Erzsébet

Természet- és környezetismereti
verseny (Dunaújváros)
Chernel
természettudományos vetélkedő
Tankerületi Word- Exel verseny

Kaltenecker Réka 5.a

III. helyezés

Kollár Hajnalka

Takács Richard

V. helyezés

Kollár Hajnalka

Bodás Dalma 8.a

II. helyezés

Sótiné Papp Elvira

Megyei médiavetélkedő

Sándor Kinga 8.a
Bódás Fanni 8.a
Szalai Bálint 8.a
Benedek Gábor 8.a
Barati Bence 8.a
Szentpáli Zalán 2.a
Koncz Levente 3.a
Bartek Dávid 4.a
Koncz Levente 3.a
Futó Arnold
Bartek József 7.a
Bartek József 7.a
Koncz Levente 3.a
Bartek Dávid 4.a
Kuti Gergő

II. helyezés

Sótiné Papp Elvira

Kaán Károly országos természet- és
környezetismereti verseny megyei
döntő (Székesfehérvár)

Meghívásos birkózóverseny- Veszprém
Szlovákia (birkózás)- Trencsén
Területi bajnokság (birkózás) – Cegléd
Országos Diákolimpia (Dorog)
Meghívásos birkózó verseny
(Veszprém)

Kuti Zsolt
Jásper Csanád
László Lóránt
Miklós Márton
Rostás Arnold
Sümegi Levente
Rabi Marcell
Sebestyén Fábián
Bartek József
Jásper Máté
Szentpáli Zalán

Enying, meghívásos birkózó verseny

Budapest, meghívásos birkózó verseny
Informatika verseny - Rudas
Körzeti Diákolimpia (labdarúgás) Baracs
Körzeti Diákolimpia (labdarúgás) –
Mezőfalva

Sebestyén Fábián
Éva Bence
László Lóránt
Szentpáli Zalán
Bartek Dávid
Jásper Máté
Rostás Arnold
Futó Arnold
Kuti Zsolt
Kuti Gergő
Hajnal Dániel 8.b
Bordács Marcell 8.b
Bodás Dalma 8.a
III. kcs.
IV. kcs.

Kiemelt arany
Arany
I. helyezés
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II.
II.
III.
V.
II.
III.

helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés

I.
I.
I.

helyezés
helyezés
helyezés

I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
III.

Balogh Tímea
Nagy Margit

Fehér Krisztián/Tombor István

Fehér Krisztián/Tombor István
Fehér Krisztián/Tombor István
Fehér Krisztián/Tombor István
Fehér Krisztián/ Tombor István

helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés

I. helyezés
II. helyezés
II. helyezés
II. helyezés
II. helyezés
II. helyezés
III. helyezés
III. helyezés
II. helyezés
III. helyezés
II. helyezés

Fehér Krisztián/ Tombor István

III. helyezés

Tórizs Attila

I.

Tórizs Attila

helyezés

Fehér Krisztián/ Tombor István

Sótiné Papp Elvira

Az én falum - Mezőfalva
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JÚLIUS 2. SARLÓS BOLDOGASSZONY NAPJA
A nap elnevezése utal az
aratás egykori módjára, amikor még a nők arattak sarlóval.
JÚLIUS 20. ILLÉS NAPJA
E napon munkatilalom volt,
mert attól tartottak, hogy aki
ilyenkor a mezőn dolgozik,
abba belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól,
hogy a vihar szétveri vagy a
villám felgyújtja az asztagot,
a kazlakat.
Szokás volt a kislányok hajából ezen a napon egy keveset
levágni, hogy még hosszabbra
nőjön. A bácskai Felsőszentivánban sütőlapátra ültetve
vágtak le a hajból, amit titokban ástak el, nehogy rontani
lehessen a hajszállal.
JÚLIUS 25. JAKAB NAPJA
Jászdózsán úgy tartották,
hogy a Jakab-napra kelt csirkék gyorsan nőnek. Ilyenkor
szedik ki a fokhagymát.

Művelődési Ház
Jeles napok

A Jakab-napi időből különböző módon jósoltak a várható
téli időjárásra. Székesfehérváron úgy vélték, hogy Jakab
napján virágzik a hó, mert ha
ilyenkor sok a felleg, akkor a
télen sok hó lesz.
JÚLIUS 26. ANNA NAPJA
A kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor
kezdték a kender nyűvését.
Szép idő esetén e napon szedték az úgynevezett annababot.
Medvesalján Anna-nap előtt
egy héttel kell kiszedni a hagymát, mert akkor tovább eláll.
A Szent Annának szentelt
kedd évszázadok óta asszonyi
dologtiltó nap.
Anna kedvelt névünnep,
melynek mulatsággal, bállal
való megünneplésére ma is virágzó szokásként említhetjük a
füredi Anna-bált.
ARATÁSI SZOKÁSOK ÉS
HIEDELMEK
Július az aratás hónapja. A
kenyérgabona betakarításának

A könyvtár nyári
zárva tartása
2015. augusztus 3-a
és augusztus 15-e között
a könyvtár zárva tart!!!

a sikerét számos hiedelemmel
és szokással igyekeztek biztosítani, melyek gyakran vallásos jellegű szertartásokkal is
összekapcsolódtak. A munkát
fohászkodással, imádsággal,
kalapemeléssel kezdték.
A Csallóközben ünnepélyes
volt az aratás első napja. „Jézus segíts!” fohásszal indultak,
megemelték a kalapjukat. A
föld szélén letérdeltek, keresztet vetettek. Az eszközöket a
templom falához tették, a pap
megszentelte. Olyan szokás is
volt, hogy a legények és lányok,
akik először arattak, kereszt-

apát, illetve keresztanyát választottak maguknak, például
a Fejér megyei uradalmakban.
Nagy jelentőséget tulajdonítottak az első kévének, az
elsőnek learatott búzaszálaknak. Ebből a baromfinak adtak
egészség- és termékenységvarázsló céllal. Betegségelhárító
szerepe is volt.
A legtöbb hagyomány
azonban az aratás végéhez
kapcsolódott. Kis darabon talpon hagyták a gabonát, hogy
a következő esztendőben is jó
termés legyen.
Ijjas Gizella

FELHÍVÁS

A Mozgáskorlátozottak Klubjának
fogadóórája 2015. július 8 - tól
augusztus 25- ig szünetel.
A szünet utáni első fogadóóra időpontja:
2015. augusztus 26. szerda
Kissné Kata
vezető

Flakon-, fém- és papírgyűjtés
Kedves Mezőfalviak!
Július 31-én pénteken ismét flakon- (üdítős palack) fém(sörös doboz) és papírgyűjtést szervezünk.
Tisztelettel kérjük, hogy csak a felsorolt dolgokat tegyék a
zsákokba, mert a további műanyag dobozokat (hipós, olajos,
mosószeres) nem szállítják el tőlünk.
Megkérjünk Mezőfalva lakót, hogy házuk elé reggel
6-óráig helyezzék ki az elszállítandó zsákokat!

Nyitás: 2015. augusztus 17-én 13 órakor!

Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szemetet
nem tudunk elszállítani senki elől, ezért azt ne is tegyék ki!

Minden kedves olvasónknak és látogatónknak
kellemes pihenést kívánunk!

Az autók minden utcában egyszer tudnak végigmenni,
ezért kérjük a reggeli időpontot a kihelyezéshez.
Köszönettel:
Nagycsaládos Egyesület

Az én falum - Mezőfalva

Fejér megyei rászoruló
családok gyermeknapja
A Fejér megyei rászoruló
családok gyermeknapot tartottak 2015. május 23-án, szombaton a volt diszkó épületében.
A faluban először rendeztek ilyen jellegű gyermeknapot. Az eseményre a helyi
nagycsaládosokon, gyermekeiken kívül Dunaújvárosból,
Daruszentmiklósról is érkeztek vendégek. A rendezvényen mintegy 120-an voltak,
a rosszabb idő ellenére is.
Színes programokkal, lovas
kocsikázással, lovagoltatással,
arcfestéssel, kézművességgel,
csocsózással és ebéddel telt a
nap. Köszönetet szeretnénk
mondani a sok-sok támogatónak és segítőnek:

Nagy Brigitta, Dombiné Vass
Móni, Radó Irén.
Programunk június 20- án
folytatódott egy mezőfalvi lovardai túrával, ahol 40 fővel
vettünk részt. Játék, piknik és
botos bemutató varázsolta el a
gyerekeket.
A csoportunk adományokat gyűjt, amelyeket a
rászoruló családok között
osztunk szét. Ha valakinek
van felesleges, ám másnak
még felhasználható ruha,
cipő, élelmiszer, tanszer otthon, azt kérjük, juttasssák el
hozzánk!
Köszönettel:
Nagy Brigitta, Radó Irén,
Juhászné Brigi

Fogamzásgátlás támogatása
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata az egyes szociális ellátások formák szabályozásáról szóló 10/2000.
(VI.9.) önkormányzati rendeletének 17. § (3) bekezdése értelmében jövedelmi helyezettől függően rendkívüli
gyógyszersegély nyújtható nőgyógyászati kezelések, ellátások, gyógyászati célú eszközök igénylésére.
Kérelem nyomtatvány beszerezhető a polgármesteri hivatalban, a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben továbbá a védőnőknél.
A méhen belüli fogamzásgátló eszköz (spirál) igénylésével kapcsolatban részletes tájékoztatást 2015. augusztus
10. napjától Kele Krisztina védőnő is nyújt a 06/25-506888-as telefonszámon hétköznap 8-9 óra közötti időpontban. A szükséges vizsgálatokat, majd a felhelyezést Dunaújvárosban kell elvégeztetni.
Védőnők

Köszönetnyilvánítás



Hálás szívvel mondunk köszönetet
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik szeretett édesanyám, nagymamánk, dédikénk,

FETH JÓZSEFÉ

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Évek óta tervezi, hogy továbbtanul? Félbehagyta a gimnáziumot,
szakközépiskolát?
Nem tud segíteni gyermekének
a tanulásban?
Nincs munkahelye? Kevés a fizetése, mert nincs érettségije?
Olyan iskolába jár, ahol feleslegesen magas követelmények elé
állítják? Megváltozott családja
anyagi helyzete és ezért dolgoznia
kell? Elmúlt 16 éves?

ÉRETTSÉGIZZEN MEZŐFALVÁN,

a Kálvin János Református Gimnázium, Általános
Iskola és Szakiskola Mezőfalvi Telephelyén (2422
Mezőfalva, József Nádor utca 13. - Petőfi Sándor
iskola)
Nem kell mást tennie, minthogy kitölt egy jelentkezési lapot, és eljuttatja az alábbi címek egyikére:
Személyesen vagy postai úton: 2400 Dunaújváros,
Táncsics M. u. 1./a vagy
Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola titkársága
E-mailben scanelve: kalvingimi@gmail.com
A 2015/16-os tanévben a 10. évfolyamon indítunk
gimnáziumi osztályt (esti munkarend szerint), lehetőség van az átiratkozásra is.
A tanítást hétköznap 15:30-19:30, szombaton 9:0014:00 között tartjuk. Intézményünk biztosít diákigazolványt, iskolalátogatási igazolást a családi támogatás
igényléséhez.
Minden tanulónkat egyéni bánásmódban részesítjük, figyelembe vesszük családi és munkahelyi kötelezettségeiket.
Lehetőséget adunk a tanulmányi idő lerövidítésére,
egyéni tanulmányi rend kialakítására.
További felvilágosítás, jelentkezési lap igénylés:
E-mail: kalvingimi@gmail.com
Telefon: 06/25-551-788 (iskolatitkár)
Személyesen augusztus 23-tól Nyulasiné Lakos
Angéla tagozatvezetőnél az iskolában.

Ne késlekedjen!
Aki nem áll rajthoz, biztosan nem ér célba!

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. július 21-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0007

Az én falum - Mezőfalva
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Új edzővel erősítenek a női kézisek

Nem adják fel a mezőfalvi
lányok. Az idén a csapatépítésen van a hangsúly
Többször írtunk a mezőfalvi kézilabdás lányok csapattá alakulásáról. A nehéz
kezdet után kitörési pont
látszik az életükben. Talán az
egyik legfontosabb: új edzővel készülnek a reménybeli
bajnoki induláshoz. Az új
trénerrel Ulicska Milánnal
beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről:
- Édesanyám és húgom is
Mezőfalvára járt az első pró-

bálkozások beindulásánál,
tehát innen a helyi kötődés.
Magam tíz éve kézilabdázom. Játékos pályafutásom
a Dunaferrben indult, majd
Gyöngyös férfi NB I. Serdülő, NB I. Junior, Tatabánya NB I. Junior, és végső
állomásként NB I/B. Dabas
jelentette a helykeresési időszakot. Ebben a szezonban
fogok hazakerülni a Dunaújvárosi DAC Férfi kézilabda
csapathoz. Jelenleg az edzői
pályafutás első lépéseinél tartok, melyhez kiváló lehetőség

a mezőfalvi női csapat dirigálása. Első komoly tervünk,
a megyei bajnokságban való
indulás a keretlétszám hiánya
és anyagi okok miatt meghiúsult, de nem adjuk fel. Amíg
a szponzorálási feltételek
kialakulnak, addig a csapatépítéssel, szakmai munkával
telik az idő.
A felkészüléseknél edzőmérkőzéseinket Nagyvenyimen tartjuk. A mezőfalvi
iskola tornatermében pedig
erőnléti, technikai foglalkozásaink kapnak helyet. Továbbra

is várjuk a női kézilabda iránt
érdeklődő lányokat, asszonyokat - hívta fel a figyelmet
Ulicska Milán edző.
Kedvcsinálónak az első
győztes mérkőzésről: 2015.
06. 23-án, kedden délelőtt
Nagyvenyimen a dunaújvárosi Virág Roland csapata ellen
7:5-ös első harmad után, a második húsz percben 13-10-re
növelték előnyüket a lányok.
Az utolsó húsz percben pedig
19-15-tel meg is nyerte a találkozót a mezőfalvi csapat.
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 - Mezőfalva

KVJ Művek ZRT.
Autóipari alkatrészgyártó vállalat
keres gépkezelő munkatársat
 présgépek, automata présgépek
 ponthegesztő gépek
 hegesztő robotok
kezeléséhez.
 Versenyképes jövedelem
 Cafetéria
 Munkába járás támogatása
Jelentkezés:

Kvj Művek ZRT.
H-2421, Nagyvenyim Kvj Művek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102
Mob.: +36 20 615 2943
E-mail: titkarsag@kvjmuvek.hu
www.kvjmuvek.hu
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Mezőfa Tüzelőanyag
Kereskedés

Nyári akciós áraink:

Könnyen adagolható nagyságú
1850 Ft/mázsa
Barna szén (Lignit):
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!

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

Az én falum - Mezőfalva
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AUGUSZTUS 20.
VI. LECSÓFESZTIVÁL
17.00

Új kenyér szentelése a kápolnánál Kristofory Valter
plébános úrral
Ünnepi beszédet mond Márok Csaba polgármester úr

17.30

Lecsófőző verseny (hozott alapanyagból)
közben: kézműves foglalkozások, arcfestés, légvár

18.30 TESÓK mulatós páros
19.30

A „Legjobb mezőfalvi lecsó” - díjátadás

19.45

Mezőfalvi Néptánccsoport fellépése

20.00

Utcabál éjfélig

22.00 Tűzijáték

Büfé a helyszínen!
Ünnepeljünk együtt,
mindenkit
szeretettel várunk!
A műsorváltozás
jogát fenntartjuk!

