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Emléktábla a hősök tiszteletére

Mezőfalván több rendezvényen is megemlékezést tartottak nemzeti ünnepünk
alkalmából. A települési rendezvény március 15-én volt
a Kiss Kálmán Művelődési
Házban, ahol Masinka Csabáné képviselő mondta el ünnepi köszöntőjét, amelyben
az összefogás és az értékeink
megbecsülése kapott hangsúlyt. A műsorban Polgár Lilla, Gasparik Gábor és Farkas
Erik színművészek léptek fel.
A megemlékezés végén a Petőfi emlékfalhoz vonultak át
a résztvevők, ahol leleplezték,
majd megkoszorúzták a mezőfalvi katonák, hősök tiszteletére most elhelyezett emléktáblát és Petőfi Sándor
emléktábláját.

Márok Csaba
polgármester

József
nádor-hét
Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt
a községünk 205. születésnapja alkalmából tartandó
József nádor-hét rendezvénysorozatra.
Az időpont: április 2-7.
Az események a nemzetiségi esttel kezdődnek
szombaton, majd hétfőn
az Alapítók napja lesz a
központi esemény. Ünnepeljük a költészet napját,
és végül Pódium est zárja
a sorozatot.
Márok Csaba
polgármester
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Fogadóóra
Molnárné Troppert Mária alpolgármester asszony
fogadóórái kéthetente a
következő időpontokban
lesznek a Kiss Kálmán Művelődési Házban:
április 12., 26.,
május 10., 24.
16.00 - 18.00 óra között.

Munkaerőfelmérés
A munkaerő-felmérés célja a foglalkoztatottság és a
munkanélküliség folyamatos
megfigyelése, ezek jellemzőinek feltérképezése. A felmérés a munkaerő-piaci helyzet mélyreható megismerését
szolgálja.
Az adatfelvételben való
részvétel önkéntes, de a valós
kép bemutatásához nagyon
fontos, hogy a háztartások
minden típusa megjelenjen a
statisztikai adatokban.
Az összeírási munkát a
Központi Statisztikai Hivatal
által alapított STATEK Kft.
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. Kérjük, amen�nyiben összeírónk éppen Önt
keresi fel a fenti adatgyűjtés
céljából, legyen segítségünkre, válaszoljon kérdőíveinkre!
Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi főosztály
A lakosság részére munkanapokon 8 és 15 óra között
a 22/500-274 telefonszámon
adnak további felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.
hu internetes oldal biztosít
tájékoztatást.

Mozgás
korlátozottak
fogadóórája
áprilisban:
6-án és 20-án,
májusban 4-én.

Kissné Kata
csoportvezető

Mezőfalva költségvetése
Az önkormányzat 2016-os
költségvetésénél fontos megemlíteni, hogy feladatfinanszírozású a rendszer, tehát tevékenységi
körönként kap településünk támogatást, és a kapott pénzt az
adott feladatra kell elkölteni.
Nagyobb fejlesztést csak
pályázati forrásból tudunk
megvalósítani. A megjele-

nő TOP-os kiírásokat figyelni kell, mert nem mindegyik
vonatkozik majd ránk. A Vidékfejlesztési Programból, valamint a Településfejlesztési
Operatív Programból juthatnak majd a falvak forráshoz.
Költségvetési főösszegünk
580 millió 585 ezer forint,
és elmondható: költségveté-

sünk egyensúlyban van. Stabil
a gazdálkodás. Az iskolában
tornaszoba-bővítést valósítottunk meg év elején a pedagógusok, a szülői munkaközösség és helyi vállalkozók
segítségével. Egy kisebb teremből alakítottunk ki tornaszobát, amelynek a pedagógusok nagyon örültek.

Általános iskolai beíratás!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény értelmében Magyarországon
minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelessé váló, azaz 2010.
augusztus 31-ig született gyermekét a szülő
köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a
2016/2017. tanévre történő általános iskolai
beiratkozásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 14-én (csütörtökön)
8 órától 19 óráig
2016. április 15-én (pénteken)
8 órától 19 óráig.

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda
igazolja. Az általános iskola köteles felvenni
azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az
általános iskola körzetében lakik. A kötelező
felvételt biztosító iskolák felvételi és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény műkö-

dési körzeteit a Fejér Megyei Kormányhivatal
2016. február 25-én a honlapján nyilvánosságra hozta, erről értesítette a megye valamennyi
általános iskolájának igazgatóját, a települési
önkormányzatokat.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek
nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az
iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója
dönt a rendeletben foglalt eljárásrend szerint.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozva nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást
megindító kérelmet az elutasító döntést hozó
iskolához kell benyújtani a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületi
igazgatójának címezve, illetve ha nem állami
fenntartású az intézmény, akkor annak a fenntartójához kell címezni. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles elbírálni.
A fenti rendelkezések szerinti körzetmeghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.
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Óvodavezetőt
választottak
A képviselőtestület zárt
ülés keretében tárgyalta március 16-án az óvodavezetői állásra beértkezett pályázatot.
Az állásra egyetlen jelentkező volt. A pályázat lezárását,
a döntést megelőzte a szükséges véleményeztetési eljárás, szakmai bizottság, dolgozói és alkalmazotti közösség,
szülői munkaközösség, az önkormányzati bizottság véleményezte az anyagot, és ezek alapján döntött a képviselőtestület.
A Tündérkert Óvoda vezetője Kovácsné Huber Zita lett
2016. április 1-től.

Térségfejlesztő
Egyesület
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnökségének és felügyelő bizottságának
együttes ülése Mezőfalván volt
a közelmúltban. Az ülés részleteiről Márok Csaba az egyesület elnöke tájékoztatott:
– Jogi és gazdasági döntések meghozatala mellett
a legfontosabb dolog, hogy
Mezőfalvára kerül az egyesület székhelye. A térségi fejlesztésekben a Leader Egyesület igen fontos szerepet tölt
be. Civil szervezetek, kisvállalkozások számára nyújt pályázati lehetőségeket. Projektötletek alapján elkészítettünk
egy helyi fejlesztési stratégiát,
melynek alapján majd kiíródnak a pályázatok, és ezen indulhatnak a szervezetek, vállalkozások. Ebben az évben
várhatóan közel négyszázmillió forintos összeg érhető el.
Reményeink szerint a meghozott döntésekkel jó hatásfokkal tudja segíteni egyesületünk a térség fejlődését.
A Leader program különlegessége, hogy a pályázatok
nagyértékű beruházásain keresztül csak ilyen módon van
lehetőség a térség makrogazdaságaiban innovációt, fejlesztéseket megvalósítani.
(H.L.)

Ménesmajor:
újra van buszjárat

Régi probléma, hogy Ménesmajorban a buszok fordulása komoly akadályba ütközött. Elsődleges probléma az
volt, hogy a terület régen az
állami gazdaság, majd a zrt.
tulajdona volt, magánkézbe
került. A hatósági előírásoknak megfelelően az új tulajdonos kerítéssel vette körbe
a területet, továbbá az egyik
épületének a csúcsfalát veszélyesnek ítélte a hatóság, annak
bontását el is rendelték. A nagyon magas kémény statikai
állapota viszont jó, annak elbontása nem indokolt, mivel
mind a négy oldaláról vasalt
szerkezetről beszélhetünk.
A buszvezetők jelezték,
hogy mivel csuklós autóbuszokkal hajtanak be a területre, azokkal a tolatás nem
biztonságos és nem megengedhető, emiatt gondot okoz
a buszok beközlekedtetése.
Tudjuk azt, hogy nem túl
sokan használják a ménes-

majori buszjáratot. Azonban,
ha belegondolunk abba, hogy
már a busz sem jár arrafelé,
akkor azoknak az embereknek, akik így is elég komoly
hátrányt szenvednek, még nagyobb problémát okozunk.
Ezért elkezdtem a tárgyalásokat a terület tulajdonosával.
Megegyeztünk abban, hogy
ha sikerülne közös erővel elbontani a veszélyes csúcsfalat, akkor az utat a rendelkezésünkre bocsátja mindaddig,
amíg a terület más irányú
hasznosítása nem történik
meg.
A bontási munkákat lapunk megjelenéséig minden
bizonnyal elvégzik, így a buszok megfordulása biztonságossá válik, és újra beközlekednek Ménesmajorba.
Szeretném megköszönni
a terület tulajdonosának azt
a pozitív hozzáállást, együttműködést, amelyet a probléma megoldásában tanúsított.

Férőhelygondok

A növekvő gyermeklétszám miatt férőhelyproblémáink lesznek a Tündérkert
Óvodában. A jogszabály előírja, hogy két négyzetméterrel
kell számolni gyermekenként,
és a kimenő és jelentkező
gyermeklétszám közötti különbség eddig is emelkedett,
ám a jelzések szerint a jövőben olyan mértékben fog
nőni, amely már feladatot
adott az önkormányzat vezetőinek. A testület kénytelen
volt csoportszoba bővítésben
gondolkodni: több körben kiválasztottuk a tervezőt, akivel az óvónők és a képviselőtestület tagjai informálisan
egyeztettek, és az így kialakított végleges tervek pedig bekerülnek a pályázati anyagba.
Ugyanis pályázni szeretnénk a Településfejlesztési
Operatív Programban az óvo-

dabővítés megoldására, ugyanis ez nagyon komoly költségigényű beruházás lesz, amit
saját önkormányzati költségvetésből lehetetlen megoldani.
A mai kor igényeinek minden szempontból megfelelő
bővítményben helyet kapnának azok a kiszolgáló egységek, amelyek törvényileg előírtak, valamint helyet kapna
egy tornaszoba, továbbá két
csoportszoba kompletten, a
kiszolgáló egységekkel együtt.
Nagyon komoly előrelépés
lenne ez az óvodánk életében,
már csak azért is, mert a 100
éves épületünk elrendezését
nagyon nehezen lehet változtatni. A tervezők is azt mondták, nagyon kötött a kezük
azáltal, hogy van egy meglévő épület és terület, amelyhez
igazodniuk kell a bővítmény
kialakításakor.
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Bejárást
tartottunk
A csatorna beruházásunk
utólagos ellenőrzését, a terület
bejárását végeztük el március
második hetében településünkön. Bízom benne, hogy egyre
kevesebb hibáról kapunk bejelentést a lakóktól.

Fogadjuk
a nyesedéket!
A tavaszi kerti munkák közeledtével szeretném felhívni
a lakók figyelmét arra, hogy
van lehetőség a fásszárú növények, nyesedékek fogadására.
Ezeket mindenki beszállíthatja a művelődési ház udvarára. Hangsúlyozom: nyesedékekről beszélünk! Szemetet,
lágyszárú növényeket befogadni nem tudunk, mivel azt
az aprítógépben nem tudjuk
felhasználni, sőt, azok meghibásodást, eltömődést okoznak
a berendezésben. A fásszárúak viszont kiváló alapanyagok.
Kérem minél többen éljenek
a lehetőséggel, ne tüzeljenek
a kertjükben, hanem a lemetszett ágakat, gallyakat hozzák
be a művelődési ház udvarán
található lerakóba.

Vízrendezés
A tél elvonulása után is
folytatjuk a vízelvezetés biztosításával kapcsolatos teendőket. A Vörösmarty utcában,
a kocsma előtt volt jelentős
feliszapolódás az árokban, ami
gátolta a víz elfolyását. Ennek
takarítása megtörtént. A Fehérvári utca szolgáltatóháztól induló szakaszánál viszont
még nem fejeztük be a munkákat, mivel ott a buszmegálló
öböl vízgyűjtőjének a kifolyása túl alacsonyan van, ennek
változtatása szüksége ahhoz,
hogy meg tudjuk oldani a vízrendezést.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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József nádor-hét
programjai
2016. április 02 – 07.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
Önt községünk 205. születésnapja alkalmából tartott rendezvénysorozatra.
Márok Csaba
polgármester
április 2. szombat

NEMZETISÉGI EST

április 4. hétfő

ALAPÍTÓK NAPJA
16.00 Ünnepi szentmise a templomban Spányi Antal megyés püspök úr, Dékány
Sixtus zirci apát úr és Kristofory Valter plébános úr celebrálásával – közreműködik a Mezőfalvi Nőikar
16.45 Dréta Antal, József nádor szobrok és a ciszterci rend emléktábláinak megkoszorúzása
Emlékező beszédet mond: Habsburg – Lotharingiai Mihály főherceg úr
közreműködik a Mezőfalvi Nőikar
17.30 Program a Kiss Kálmán Művelődési Házban
Megnyitó beszéd: Márok Csaba polgármester úr
József nádor – díjak kiosztása
Ének – Kiss Melinda
Dr. T. Túri Gábor könyvbemutatója
Hoffmanné Korányi Irén kiállítása

április 6. szerda

KÖLTÉSZET NAPJA
17.00

Irodalmi est helyi versbarátok közreműködésével

18.00 Tőkés Nikolett színésznő önálló műsora
április 7. csütörtök

PÓDIUM - EST
18. 00 „Kétszemélyes „komolyságok” Hűvösvölgyi Ildikó és Kautzky Armand
színművészek előadása
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

A hagyomány folytatódik
Már kilenc éve, hogy először megrendeztük az alsósok Betűzgető versenyét. Ez a
verseny az Egyesült Államokban olyan népszerű, hogy országos fordulókat is tartanak,
amelynek győztesei egyetemi
ösztöndíjat nyernek el. És ez
bizony ez ott sem kis összeg!
A mi versenyünk ehhez
képest még gyerekcipőben jár,
de az évek során egyre jobban megismerték a tanítók,
és a tanulók, ezért évről-évre
többen teszik próbára a tudásukat. Nem könnyű egy adott
szójegyzékből kisorsolva hét
szót elbetűzni úgy, hogy ezek
a szavak a nehezebb helyesírásúak közé tartoznak. A régies
helyesírás, a j-ly a szavakban,
vagy a hosszú magánhangzós
vagy mássalhangzós szavak
nem kis erőpróba elé állították a kicsiket.
A legjobbak a saját iskoláik előválogatóit megnyerve jöttek el hozzánk. Egy
nyelvtani totó után évfolyamonként mérték össze a tudásukat. A remek felkészültségüket bizonyítja az, hogy a
zsűri sokszor újabb próbákat
kitűzve tudott csak dönteni a
helyezések sorrendjéről.
Ebben a tanévben tizenhárom iskola tanulóit láttuk
vendégül. Iskolánk Szülői
Munkaközösségének támogatásával a helyezettek szép
könyvekkel büszkélkedhetnek, de minden kis versenyzőnk, és felkészítő tanáraik is
kedves ajándéktárgyat és ízlé-

ses emléklapot kapott. Horváth Lászlóné, Gabi néni megint
csodás okleveleket tervezett.
A végső eredmények:
2. évfolyam
I. helyezés:Prajda Rebeka
(Mezőfalva) felkészítő tanár:
Szabóné Kovács Erika
II. helyezés: Vörös Korinna
(Iváncsa)
III. helyezés: BongyánLendvai Zsófia (Móricz Ált.
Isk. Dunaújváros)
3. évfolyam
I. helyezés: Poór Panna
(Rácalmás)
II. helyezés: Garbacz Bánk
(Mezőfalva) felkészítető tanár: Márokné Szatmári Ilona
III. helyezés: Rauf Ella
Zorka (Hantos)
4. évfolyam
I. helyezés: Pintér Botond
(Pusztaszabolcs)
II. helyezés: Varga Vivien
(Móricz Ált. Isk. Dunaújváros)
III. helyezés: Krizsán Balázs (Rácalmás)
Természetesen nem lettek volna a gyerekek ilyen sikeresek, ha a szülők otthon,
szabadidőben is nem gyakorolnak a gyerekeikkel. Köszönjük!
Már most készülődünk
lélekben a jövő évi jubileumi
tizedik versenyre. Reméljük,
hogy támogatóra, segítőre,
versenyzőre ekkor is számíthatunk!
Szabóné Kovács Erika
és Baricza Zsuzsa

Február 25-én a 7-8. évfolyamos diákok valamint tanáraik tartottak megemlékezést a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján.
Nagy Margit és Váradiné Ági néni köszöntötte a megjelenteket,
majd Troppert Márika néni és Csandáné Terus néni mesélt emlékeiről, valamit az idősebb korosztály elbeszéléseit közvetítette
felénk. Az erős szél és az egyre sűrűbben eső hódara ellenére is
nagyon kíváncsian hallgattuk társaimmal a fájó történetét!
Koppányi Tímea

Német sikerek

Területi német versenyen
vettek részt a 8.a osztály tanulói Sárbogárdon, a Petőfi Sándor Gimnáziumban, ahová az
egyéni írásbeli forduló után
mind a nyolc induló tanulónk
bekerült a döntőbe, ahol már
4 fős csapatokban adhattak
számot tudásukról. Az egyik
csapatunk 3 fővel vett részt a
versenyen, mert az egyik csapattagnak már középiskolai elfoglaltsága volt, azonban
mégis sikerült a legjobbnak
lenniük.
Mihályi Daniella, Bencze
Balázs és Antal Dénes (Bartek
József) I. helyezést értek el,
Jézsó Vivien, Katona Kitti,
Koppányi Noémi és Vámosi Noémi a II. helyen végeztek.
Középiskolások között is
sikeresen helytálltak a mezőfalvi tanulók! A Dunaújvárosi Rudas Közgazdasági
Szakközépiskola tankerületi angol és német szépkiejtési versenyt hirdetett általános
és középiskolai tanulóknak.
Iskolánk német nyelvből indult Katona Kitti és Mihályi
Daniella részvételével. A németesek versenyén az általános iskolások együtt verse-

nyeztek a középiskolásokkal,
ahol Mihályi Daniella 3. helyezést ért el.
Tankerületi német nyelvi versenyen vettünk részt
Dunaújvárosban, a Széchenyi István Gimnáziumban.
A verseny írásbeli és szóbeli fordulóból állt. Az írásbeli
eredménye alapján az első 20
versenyzőt hívták be a szóbeli fordulóra, ahol Katona Kitti
8.a osztályos tanuló a IV. helyet szerezte meg. A nagyon
szoros versenyben 1 ponttal
maradt le a képzeletbeli dobogó harmadik fokáról. Mihályi
Daniella, Koppányi Noémi és
Bartek József is dicséretet érdemelnek nagyszerű teljesítményükért
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Hajas Erika
felkészítő tanár
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Tanuljunk
az idősebbektől!

Az idősebbekből sokat
tanulhatunk. De sajnos kevés
időt tölthetünk velük, mert
távol laknak, vagy még ma is
aktívan dolgoznak. Ezért szeretnénk minden lehetőséget
megragadni, amikor minőségi
időt tölthetünk velük, amikor
tanulhatunk tőlük, megoszthatják velünk tapasztalataikat.
A „Nemzedékek tudása”
program keretében a 4. b osztály vendége most Farkas Imre
bácsi volt. Mezőfalván sok embernek évek óta az ő neve jut
először eszébe, ha kisebb vagy
nagyobb asztalosmunkára van
szükség. Nekünk is sokat segített az osztályban, amikor egy
szekrényajtó új utakat keresve
levált a szekrényről, vagy amikor új polcokra volt szükségünk a tanári tartózkodóban.
Ilyenkor a gyerekek mindig
körülállták és figyelték hogyan
dolgozik, így egyértelmű volt a
döntés, hogy ő legyen a következő vendégünk.
Több szülő is tartott már
nálunk előadást és bemutatót.
Bordács Gizella a készülő mesekönyvéből mutatott be részleteket, és saját dalait adta elő
gitárkísérettel, Molnár Gábor
a régi pénzekről tartott előadást, és sok pénzt kézbe is

vettünk. Balog Gyula Bogumil a gyógynövényekkel ismertetett meg bennünket.
Imre bácsi nagyon felkészülten érkezett. Számtalan
fafajtával ismerkedtek meg a
gyerekek, megtudtuk, hogy
melyiknek milyen tulajdonságai vannak, mire érdemes felhasználni őket. Kis időutazást
is tettünk, mert olyan régi szerszámokat is láthattunk, amik
ma már csak a műhely díszéül
szolgálnak, mert átvették helyüket a modern gépek. A legújabb gépekkel is találkozhattunk, ezek bemutatásában Imre
bácsinak a kisinasa az unokája, Farkas Adrián volt a segítségére. A gyerekek megtudták milyen sokrétű egy asztalos
munkája, és nap, mint nap hol
találkozunk az ő keze nyomával
az iskolában is. Kérdezhettek
arról, hogy mit szeretett legjobban csinálni, ki fogja majd folytatni a munkáját.
Nagyon hasznos délelőttöt töltöttünk együtt, és kutatjuk az újabb lehetőségeket,
amikor kibújva a tankönyvek
mögül a mindennapi életről tanulhatunk a szülőktől,
nagyszülőktől.
Baricza Zsuzsa
osztályfőnök

Valentin-napi bál 2016.
Egy-egy ügyért való összefogás sokféle lehet. Van úgy, hogy
emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de van, hogy
csak egy kisebb csoport akarja megmutatni, mire képesek. Ezen
társulások tagjai azok, akik nem a világ megváltását tűzték ki
célul maguk elé, hanem csak a közvetlen környezetüknek szeretnének hasznára lenni. Jó példa erre a Szülői Munkaközösség
által szervezett bál.
Példás összefogással és sok-sok támogatással valósult meg ez
az este, melyet gyermekeink műsora, a remek vacsora és a kiváló
zene tett felejthetetlenné.
Itt szeretném megköszönni a felkészítő tanároknak a nagyszerű munkájukat, amivel eddig is és remélem, még nagyon
hosszú ideig terelik és lelkesítik gyermekeinket.
Köszönöm támogatóinknak a számtalan segítséget és a soksok tombolaajándékot, mellyel tovább emelték az est fényét.
Tisztelettel:
Koppányi Péter
SzM elnök

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére
iskolánk 7. évfolyamos tanulói adtak megindító műsort

Sok kicsi sokra megy!
2016. március 7-11. között ismét megrendezésre kerül hazánkban a Pénz7 programsorozat. A minden évben
közel harminc ország részvételével megvalósuló kezdeményezés legfőbb célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a
pénzügyek tudatos kezelésére.
Mindezt úgy, hogy a hétköznapi életben is hasznosítható, gyakorlatias pénzügyigazdasági ismereteket adjon
át az iskolás korosztálynak, s
ezáltal hozzájáruljon a fiatalabb generációk pénzügyi tudatosságának fejlődéséhez.
Ehhez a programhoz csatlakoztunk iskolánkkal, hiszen
úgy gondolom a mai világban
egyre inkább lényeges, hogy
gyermekeink tudatosan kezeljék már gyermekkorban a
pénzt, ami ilyenkor még ugyan
csak zsebpénz formában jelenik meg mindennapjaikban,
mégis fontos része életüknek.
Sajnos az is tényként közölhető, hogy idejük legtöbb részét az online, virtuális térben töltik. Virtuális tájakon,

farmokon, rosszabb esetben,
kaszinókban pókerasztaloknál szereznek játszi könnyedséggel bankókat, majd szórják
is el ugyanolyan gyorsasággal,
mint ahogy hozzájutottak. A
való életben azonban mindez
nem ilyen egyszerű.
Tapasztalatom, hogy sokan nem is fogják fel, men�nyit kell dolgozni, nélkülözni
szüleiknek a minimális ellátásuk biztosításáért.
A takarékosság tanítható, a
módszer azonban nagyon lényeges, miként is tálaljuk ezt
a gyermekeink elé.
A programcsomag alsós,
5-6. és 7-8. évfolyamra van
felosztva. Ezzel a programmal egy olyan tananyagon keresztül vezethetjük őket a helyes útra, mely nem szárazon
tényeket közöl, hanem a hozzájuk életkoruknál fogva is
hatékony játékos formát választva, csoportokban dolgozva, vagy akár vitázva tanulhatják meg a spórolás lehetséges
formáit.
Koppányiné Sági Mónika
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Tündérkert Óvoda
„Február felölti fekete csizmáját,
ballag a réteken, folyókon is
átvág.
Minden lépés-nyoma jégviharok fészke,
kikelnek, s rohannak vadul
fütyörészve.”
Simon Emil: Hónapok
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
népi hagyományainkat, szokásainkat megismertessük a
gyermekekkel. Februárban
több alkalom is adódik arra,
hogy népi időjósló megfigyeléseket tegyünk. Gyertyaszentelő napján izgatottan
várják a gyermekek, hogy mit
mondanak a híradóban, kibújt-e a medve a barlangjából, és meglátta-e az árnyékát?
Jégtörő Mátyásnak kell-e jeget, fagyot hoznia, vagy végre

Bábszínház
Február 23-án Óvodásaink Sárbogárdon voltak, ahol a „Színpadvarázs”
gyermekszínházi bérletsorozat soron következő
előadásaként a „Minden
egér szereti a sajtot” című
darabot láthatták.

Kiszebáb égetése

megérkezhet a várva várt tavasz?
Téltemető népszokásként a
kiszebáb égetést szoktuk feleleveníteni az óvoda udvarán,
amit lázas készülődés előz
meg a csoportokban. A gyermekek kiszebábokat, banyá-

kat, csörgőket készítenek, és
télűző népi rigmusokat tanulnak. Megismerik a népszokás
lényegét, a témához kötődő,
számukra már ismeretlen szavakat, fogalmakat.
Szerencsére az időjárás
kedvezett nekünk, így a ki-

jelölt időpontban, február
26-án neki tudtunk látni a
télűzésnek. Az érkező gyermekek reggel izgatottan fedezték fel a teraszon várakozó
óriási szalmabábot, ami előző
nap, Reni óvónéni irányításával készült el. Napközben felkerültek rá a gondűző cédulák
minden nyűgünkkel, bajunkkal, amiktől szeretnénk megszabadulni. Tízórai után megérkeztek vendégeink, a tavalyi
évben elbúcsúzott óvodások,
és a tanítónénik. Összegyűltünk az udvaron a kiszebáb
körül, és közös énekléssel,
verseléssel vártuk a nagy pillanatot, amikor Reni óvónéni meggyújtotta a bábot, és
mindenki hangosan rázhatta
a csörgőket, kereplőket, és kiabálhatott, hogy minél mes�szebbre fusson a tél.

Ünnepély

Fényképezkedés
Február 24-én a Rózsavölgyi fotó Kft. fotobusz
szolgáltatását igénybe véve
lehetőséget biztosítottunk
a szülőknek arra, hogy lefotóztathassák a gyermekeiket. A fotózás rendben
zajlott, a gyermekek nagyon érdekesnek találták a
busz belsejében kialakított
termeket.

11-én tartottuk óvodánkban a Március 15-i megemlékezést. A csoportokba kikerültek
a nemzeti színű zászlók, az ünneplőbe öltözött gyermekek, kokárdával a szívük felett
énekeltek, verseket szavaltak s hallgatták a himnuszt. A Kolibri nagycsoport átsétált
az iskolához és koszorút helyeztek el az Petőfi emléktáblán
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Vegyes eredményekkel indult
a tavaszi szezon

Február 28-tól újra pályán
a mezőfalvi csapatok. A 20152016-os idény tavaszi fordulóinak három mérkőzésén a
felnőttek egy győzelemmel és
két vereséggel nyitottak. Az
U19-es csapat viszont kilenc
ponttal igen impozáns mérleget tud felmutatni.
Jól indultak Megye I. osztályban harcoló labdarúgó csapataink. Szár elleni nyitómérkőzésen a felnőttek 4:0-ra, a
fiatalok 6:2-re nyertek. A 19.
fordulóban Pusztavámra látogatott együttesünk, ahol csak
az IFI tudott nyerni 0:5-re. A
nagy csapat sajnos otthagyta
a három pontot a három gólos vereséggel. A következő
fordulóban hazai pályán Mór
gárdája jelentett kihívást. Nagy
küzdelemben sikerült Váradi
Tamás legénységének egy góllal megszerezni a győzelmet.
Masinka László csapata is derekasan állta a sarat, de végül
éppen kikapott egy találattal.
A három forduló végén az IFI
az első helyezettől négy ponttal lemaradva a harmadik. A

Az IFI eddig jól szerepelt a tavaszi fordulókban
felnőttek 20 ponttal a kilencedik lépcsőt foglalják el. A márciusi összefoglaló végén a Mór
elleni találkozó mozzanatait
elevenítjük fel röviden:
Az első percektől jól látszódott, hogy két „játszó” csapat
méri össze tudását - ismertette a meccsen történteket Váradi Tamás edző. Kemény
mezőnymunkával, remek és
fordulatos játékot láthattunk.
Többet volt a labda Mezőfalvánál. A hazaiak irányították a

játékot, gólt azonban nem sikerült szerezniük, így az első
félidő 0:0-ás eredménnyel zárult. A második játékrészben is
megmaradt a lendület, lüktető
volt a mérkőzés, de érződött,
hogy egyetlen gól eldöntheti a találkozót. Az 53. percben
gyors és tetszetős hazai támadás végén Balogh Imre révén
megszerezte a vezetést Mezőfalva. A kapott gól értelemszerűen megváltoztatta a játék képét. A vendégek többet

birtokolták a labdát, egymás
után felkínálva a kontra lehetősségeket. Az utolsó negyedórában több ígéretes lehetőség
is akadt mindkét oldalon, de a
helyzetek kimaradtak. A mérkőzés végéig az eredmény már
nem változott.
A felnőtteknél az első
félidőben mindkét oldalon adódtak helyzetek. A 35.
percre beszorultak a mezőfalviak a hazai kapu elé, de szünetig sikeresen védték a móri
rohamokat. A pihenőt követően tovább folytatódott a
sokhelyzetes és jó iramú játék.
Az 50. perc környékén a vendégek jutottak tizenegyeshez,
de a büntetőt Gyalus bravúrral mentette. A második félidő 61. percében tört meg a
hazai csapat védekezése. Egy
remek keresztlabdát Osgyán
küldött a baloldalról a mezőfalvi kapuba 0:1, és ez lett
a mérkőzés végeredménye is.
(Mezőfalva futball híreit követhetik a www.mezohir.
info oldalon is!)
Horváth László

Megújul a focipálya

Jelentős változások tanúi
lehetnek, akik mostanában elhaladnak a mezőfalvi focipályához tartozó öltöző épülete
mellett. Nem régen az ablakokat cserélték, most pedig
a külső szigetelés és a József
Attila utca felőli kerítés kap
teljesen új formát. A frissítés
szele a csapatösszetételt is elérte. A tavaszi szezonban több
poszton erősödik a játékos állomány. Az újdonságokról
Cseke Ottó Medosz SE elnökétől kaptunk információt.
– A társasági adó segítségével az energiamegtakarítást
vettük célpontba. A tavalyi
nyílászáró cseréket a téli idő-

szakban homlokzatszigeteléssel, színezéssel, új ereszcsatorna kialakításával folytatjuk.
A kerítést is átalakítjuk, mert
kezelhetetlenné vált. Benőtték a faágak, gyökerek, valamint a biztonsági követelményeknek sem felelt meg. Az
új kerítés elektromos kapuval, megfigyelő kamerákkal és
modernebb kialakítással próbál majd gátat szabni a ros�sz szándéknak. Április 30-ra
szeretnénk befejezni a tizenkétmillió forintos beruházást,
melybe még belefér a korábbi
színpad előtti hatszáz négyzetméteres terület térburkolása is. A fejlesztésekkel intéz-

mények, civil szervezetek és
családok tarthatnak kulturált

környezetben rendezvényt a
területen.
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Művelődési Ház

A hölgyek örömére

– Jó döntés volt a tornaterembe vinni az ünnepséget – kezdte ünnepi beszédét Márok Csaba Mezőfalva
polgármestere kedden este 17
órakor. A több mint kétszáz
fős közönség előtt megtartott
köszöntőben a férfi-nő kapcsolatáról hallhattunk kedves
és vidám történetet. Az ünnepi pillanatok után Pál Dénes búgó, bársonyos hangja
sok hölgyet levett a lábáról.
A repertoárban régi és mai

slágerek szerepeltek, köztük
a Károlina, Emánuelle, vagy
az LGT: Nem adom fel című
szerzeménye. A mezőfalvi
közönség hangulata a tempósabb számoknál kezdett igazán fokozódni, majd a pörgősebb rock and roll számok
emelték magasabbra a rendezvény hőfokát. A közel egy
órás koncert végén a ráadás
sem maradt el. Ütemes vastapssal búcsúzott Mezőfalváról a fiatal előadó.

Máglyán égett
a tél-banya

Telet búcsúztatni sosem
késő. Február 27-én, szombaton a mezőfalvi Piac téren
néptáncosok elevenítették fel
szokásaink szép hagyományát
a télűző kiszézést.
Sokan kilátogattak a hétvégi télbúcsúztató rendezvényre Mezőfalván. Az első
szabadtéri rendezvényen Palócföldi és Galga-menti dalokkal, valamint szép hazánk
más tájainak télűző versikéivel búcsúztathattuk a hi-

deg évszakot. A tél-banya és
vele együtt a gondűző cédulák tűzre vetése után felcsíki táncok lépéseit próbálhatták ki a program résztvevői.
A néptáncosok koreográfiáját
Kisné Németh Anita készítette. Citerán Koncz Tímea,
hegedűn Juhász Rebeka közreműködött. A délután zárásául teázás, csörögefánk kínálás tette teljessé a mezőfalviak
első szabadtéri rendezvényét.
(H.L.)

Babakiállítás kicsiknek és nagyoknak

Messzeringó gyermekvilágunk emlékeit idézhetjük
fel azon a Babakiállításon,
melyet február 26. és április 1. között láthatunk a Kiss
Kálmán Művelődési Ház kis
termében. A tárlat megnyitóján közreműködött a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda Katica csoportja.
Az egy hónapon át nyitva
tartó tárlaton Borbély Csaba
dunaújvárosi gyűjtő porcelán
figuráival adnak átfogó képet
különböző korok babadivat-

járól. A 16 évvel ezelőtt kezdődött hobbi mára komoly,
kétszáz darabos gyűjtemén�nyé terebélyesedett. A bemutatásra érdemes darabok
óvodák, művelődési házak
termeiben kapnak kiállítási
lehetőséget. Eddig Adonyba,
Kulcsra, a dunaújvárosi Gagarin téri óvodába, az MMK
presszójába és a mostani alkalommal Mezőfalvára látogattak el a babák. Remélhetőleg sok gyerek és felnőtt
örömére.
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Foltvarró találkozó

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub hírei
Megtartottuk február 27-én az első 1/4 éves név-és születésnapi bálunkat, farsangi mulatsággal egybekötve.
Születésnapjukat ünnepeltük a 86. éves Csörög Andrásné,
76. éves Molnár Józsefné és 60. éves Nagy Mártának.
Névnapjukon köszöntöttük a Julianna, Sándor, József nevű
tagjainkat.
A farsangi mulatságon egy esküvői jelenetet adtunk elő, melyen sok tagunk szerepelt, öltözött be a lakodalmi szerepekhez.
Köszönjük Horváth Lászlónak a videófelvételt és a fotókat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Hantosi Népdalkörből
érkezett vendégeink és a mezőfalvi vendégeink részvételét és az
anyagi támogatást.
Kovács Istvánné
klubvezető

Mezőfalva testvértelepülésével, a szlovákiai Kisújfalu
csapatával erősödött idén az
alkotói stáb.
Harminc település, közel
kétszáz kreatív, varrási tudománnyal megáldott alkotója
ült asztalhoz egy közös munkára szombat délelőtt a mezőfalvi iskola tornatermében.
Az idei első foltvarró rendezvény megyei és talán még országos szinten is idénynyitó
eseménynek nevezhető - tájékoztatta lapunkat Pappné
Gizi a rendezvény és a Mezőfolt vezetője.
Ha valaki megkérdezi, hogy
bele lehet-e szédülni a színek
és ötletek tömény sokaságába,
nos arra egyértelmű a válasz:
A foltvarrók világában mindenképpen! A hétvégi foltos
találkozón 180 tűforgató művészi produktumait csodálhattuk meg a falakon, asztalokon
elhelyezett alkalmi kiállítások böngészésével. Természetesen a kész munkák mellett
a varráshoz szükséges alapanyag kínálat sokszínűsége is
kellő prezentációs lehetőséget
kapott, így a foltvarrás szerelmeseinek is volt miből feltölteni a tarisznyát. A rendezvény
megnyitójában Márok Csaba
Mezőfalva polgármestere tréfásan kiemelte: „Van egy ros�sz hírem a foltosok számára!
Sajnos nem lehet a terem fa-

lait már tovább tágítani” - utalt
a megjelentek örvendetesen
nagy számára köszöntőjében
a polgármester. A megnyitó
további mozzanataiban a már
hagyományszerű jutalmazásokon és elismeréseken volt a
hangsúly. Végül pedig a közös
produktum a „tűpárna” elkészítéséhez kaptak útmutatást a
közös varrás résztvevői. A rendezvény beindítása után Pappné Gizi a házigazda mezőfalvi
foltvarró klub vezetője osztott
meg hírlapunkkal érdekes történetet.
- Az idén először érkezett hozzánk a testvértelepülésünk, a szlovákiai Kisújfalu
csapata. Meglepetés volt számunkra, mivel eddig nem is
tudtunk a tavaly október óta
működő klub létezésről. A
sors különös játéka, hogy a
korábbi partnerünk, a szintén
szlovákiai érsekújvári foltosok
ajánlása segítette az összetalálkozást. Most viszont már
semmi akadálya, hogy ezen a
szinten is erősítsük testvér-települési kapcsolatunkat - újságolta örömmel a fejleményeket Pappné Gizi a Mezőfolt
vezetője.
A szombati varráson négy
órás feladat, egy tűpárna elkészítése adott közös programot és mellette jó hangulatot
a foltosok kreatív és sok ötlettel megáldott csapatinak.

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 2016. március 21-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0003
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Béla bá' históriái
a könyvtárban

Horváth Béla tanár úr előadás sorozata kéthetenként a
könyvtárban.
Március 31., csürtörtök 17:30 Árpád fejedelem sírjának keresgélése, avagy miként építették rá Óbudán az Interspar áruházat?
Április 14., csütörtök 17:30 42 győztes csata és 2 vereség - diadalmas évtizedek a 10. században
Április 28., csütörtök 17:30 A fejedelmi kíséret sírjai a Bodrogközben Révész László ásatási naplója alapján
Horváth István
könyvtáros

Gyászjelentés
Mezőfalva önkormányzatának közbeszerzési tanácsadója,

Pintérné Gyuricza Ágnes

hosszan tartó betegség után elhunyt.
Temetése február 24-én volt Székesfehérváron.

Mezőfalva településvezetői ezúton is részvétüket fejezik ki a gyászoló hozzátartozóknak.

Költészet napja

A múlt havi szám megjelenésének idején még nem volt
ismert ennek a rendezvénynek a pontos ideje. Ma már tudjuk, hogy ez a költészet napi megemlékezés 2016. április
6-án, 17 órakor lesz a Művelődési Házban.
Jelentkezni lehet előre Ijjas Gizellánál vagy a helyszínen a műsor előtt, de akár a műsor alatt is. Ami azt jelenti,
hogy aki akár fejben, akár zsebben elhozta kedvenc versét,
a műsor ideje alatt bármikor előadhatja.
Nagy Ferenc

Előnevelt
csirke, kacsa,
fehér húspulyka

megrendelhető!

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

CBA
VI N CZ E AB C

Kedves Vásárlóink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy átalakulásunk hamarosan a végéhez ér!

Várható nyitás: MÁRCIUS 24.
Nyitva tartásunk a régi:
H - Szo: 04.30 - 20 óra

Nyitási akciókkal és sok szeretettel várunk minden
régi és új vásárlónkat, megújult környezetben, a régi helyen!
Mezőfalva, Fehérvári út 32.
CBA VINCZE ABC

