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Április 30-án, szombaton
régi hagyományt elevenítettünk fel: majális volt a sportpályán.
A rendezvény keretében
avattuk fel azt a beruházást,
amelyet a társasági adó-fel-

ajánlásoknak
(TAO-nak)
köszönhetünk. Nagy pozitívumként tudom elmondani, hogy több fejlesztésnek
köszönhetően nagyon látványos eredményt értünk el a
focipályán: a pályavilágítás,

az öltözőrekonstrukció, a közösségi tér kialakítása, a kerítés mind-mind jelentős előrelépésnek számít települési
szinten is.
Márok Csaba
(Folytatás a 2. oldalon.)

Arany minősítés
német nyelven!

A Mezőfalvi Nőikar évek óta felvállalja a német nemzetiségi hagyományok ápolását, rendszeresen fellép német
nyelvű műsorral. A Magyarországi Német Ének-, Zeneés Tánckarok Országos Tanácsa az idei évben megrendezte a VII. Országos Kórus Fesztivált, melynek keretében
többfordulós Kórus Minősítő versenyen vehettek részt a
jelentkező énekkarok.
A mezőfalvi csapat a május 8-án, Tolna-Mözsön tartott fordulón vállalta a megmérettetést. A rangos és szigorú zsűri alaposan értékelte a résztvevő 10 kórus műsorát,
és nagy örömünkre, a Mezőfalvi Nőikarnak ARANY minősítést ítélt meg.
Büszkék vagyunk a szépen csillogó elismerésre!
Nyulasiné Lakos Angéla
karvezető

Mezőfalva történetében első alkalommal bált szerveztek a helyi
közösségek. A Civilbál névre keresztelt, lapzártánkkal egy időben tartott hagyományteremtő mulatság nagyon jól sikerült.
(Bővebben lapunk következő számában.)
Fotó: Horváth László
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Közösségi teret avattunk a pályán

– Hosszú ideje nem volt a
területünkön ilyen nagy, tömegeket megmozgató esemény. A pályaavatás jó apropó,
hogy az embereket kimozdítsuk. A májusfaállítás pedig sokak számára hozott vissza rég
eltemetett emlékeket. Bízunk
benne, a programok folytatásában is jól érzi magát minden
kilátogató – mondta Cseke
Ottó a Medosz elnöke.

Tizenötmilliós beruházással gyarapodott a sport klub és
vele együtt a falu. Hetekig hatalmas felfordulás jellemezte a
focirajongók kedvenc helyét a
futball pályát. Gépek törték
az évtizedek óta letaposott területeket. Állványerdő emelkedett a főépület körül és az
új kerítésalap is gomba módra nőtt ki a földből. A végére
új kerítés épült a pálya utcai

Évet értékeltek a polgárőrök
Sok feladat és javuló technikai feltételek jellemezték a
2015-ös évet. Az idén pedig
nyolc fővel bővült a csapat.
Évzáró közgyűlését tartotta május 7-én, szombaton
a mezőfalvi polgárőrség. A
Sport büfébe összehívott rendezvényen Sóki László elnök
köszöntötte a megjelenteket.
A napirendi pontokban az elmúlt évi gazdálkodás és szolgálati tevékenység kapott fő
hangsúlyt. Mezőfalván a polgárőrök és a rendőrség közös
munkájának köszönhetően jelentősen csökkent a bűnelkövetések, szabálysértések száma, melyhez nagy mértékben
hozzájárult a fejlődő technikai
környezet. A községben több
mint húsz térfigyelő kamera,
valamint jó terepjáró képességgel bíró, korszerű gépkocsi
segíti a polgárőrök feladatellátását. Az egyesület vezetője
külön kiemelte az aktív tagság
áldozatos munkáját. Tavaly
összesen 329 napon láthattuk a községben őket, melyből 6687 óra volt a szolgálat.
Jelentős számú órát teljesítet-

tek a rendőrséggel közösen is,
így nem tudták kiszámítani a
rosszban sántikálók, hogy mikor, ki jelenik meg a járőrkocsival. A napi figyelés mellett
békésebb feladatokat is teljesítenek. Rendezvények, események biztosításánál mindig számíthatott a polgárőrök
munkájára a falu. Heti rendszerességgel ott vannak a helyi
futballtalálkozókon, a közösségi ünnepeken és a katasztrófavédelem, vagy éppen a balesetek biztosítása is ad munkát
a szervezetnek. A jövőre nézve biztató a nyolc fővel bővülő taglétszám, melyben vis�szatérőket is köszönthetnek
- foglalható össze a mezőfalvi
polgárőrök közgyűlésének kiemeltebb pontjai. A hivatalos
tennivalók végén a legtöbbet
dolgozó tagokat jutalmazták.
Bali Istvánné, Bratengeier Jánosné, Ferkel Ferenc, Gábor
Miklós, Kiss István, Kovács
Zoltán és felesége, Polácskó
József, Pötör Roland és Szatmári László vehetett át jutalmat a kitartó szolgálatért.
Horváth László

vonalán, szigeteléssel korszerűsödött az öltöző és térkőburkolatot kapott a színpad
előtti terület. Cseke Ottó a
beruházásról elmondta, hogy
hetven százalékban TAO-ból
és harminc százalékban önrészből valósult meg az épület és környéke. A fejlesztéssel
nem titkolt cél jobban nyitni
a lakosság felé. Rendezvények,
családi események helyszí-

ne is lehet a jövőben a focipálya, valamint nagyobb közösségi ünnepek, koncertek
megtartására is alkalmas. A
szombati pályaavatón gazdag
program várta az érdeklődőket. Délelőtt családi vetélkedők, májusfaállítás, kispályás
kupa szórakoztatta a kicsiket
és nagyokat. Délután motoros felvonulás, sportbemutatók, koncertek zárták a napot.

Mit einem Bündel…
(Egy batyuval…)
A Mezőfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

a hercegfalvi németszármazású lakosok elűzésének
70. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre
Időpontja:
Helye:

2016.május 26., csütörtök 16 óra 30 perc
A plébánia falán lévő emléktáblánál, majd a
Kiss Kálmán Művelődési Ház
színháztermében.
Köszöntőt mond: Molnárné Troppert Mária, a MNNÖ elnöke
Márok Csaba Mezőfalva, polgármestere
Előadók:
Fuchs János, a Fejér Megyei Német
Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége
Egyesületének elnöke
Lak István, tanár, újságíró, számos
helytörténeti írás szerzője
Közreműködnek: A Mezőfalvi Nőikar
A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói
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TeSzedd! akció
TeSzedd! hulladékgyűjtési
akció volt Mezőfalván. A programban a civil szervezetek, intézményekkel veszünk részt,
ennek szervezésekor az önkormányzat is hátrébb lép eggyel,
mert az akcióban regisztráló szervezet nálunk a polgárőrség, amelynek köszönjük az
évek óta tapasztalt jelentős aktivitást. Elsősorban a gyermekek által használt területeket,
az iskola környezetét, a játszóteret takarítottuk. A civil szervezetekkel pedig a Kinizsi utca
végét, a régi gyakorlati kert környékét tettük rendbe.
Sokan vettünk részt a TeSzedd! programban, így azt
mondhatom, hogy nagyon
jól dolgozott a csapat, rengeteg szemetet gyűjtöttünk ös�sze. Ugyanakkor azt is jó érzéssel állapíthatjuk meg, hogy
a több éves kitartó, módszeres szemét elleni küzdelmünk
pozitív hatásait érzékelhettük:
már a feladatok felmérésekor
tapasztaltuk, hogy jóval kevesebb a településünk közigazgatási területén fellelhető hulladék, mint régen volt. Vannak
gócpontok, de igyekezünk továbbra is úrrá lenni a helyzeten.
A résztvevők munkáját egy
szalonnasütés keretében köszöntük meg a Bem-tó környékén. A helyszín kiválasztásakor az volt a célunk, hogy minél
többen megismerjék Mezőfalvának ezt a szép részét, gyöngyszemét.

Virágosítottunk
A korábban meghirdetett
időponttól eltérően nem szombaton, hanem pénteken délután
tartottuk a hagyományos tavaszi virágosítási akciónkat.
Jelentős létszámú csapat
gyűlt össze, így a résztvevők az
önkormányzat által vásárolt virágokat pillanatok alatt elültették.
Köszönöm mindenkinek a
részvételt! A közfoglalkoztatottak munkája, valamint ezek
a rendrakások, szépítések meglátszanak a település közterületein!

Képviselőink tárgyalták
A képviselőtestület legutóbbi ülésén a közbiztonság került terítékre, így beszámolót
hallhattunk
a
rendőrség részéről Mezőfalva közbiztonságának helyzetéről. Örömmel üdvözölhettük a körünkben Suszter
Tamás, Dunaújvárosi Rendőrkapitány urat, aki megtisztelte jelenlétével a testületi
ülést. Jelen volt még Kuti Attila rendőr alezredes, Farkas
Dániel kmb-s csoportvezető
és Tóth Viktor körzeti megbízottunk. Másik rendőrünk
a határon teljesített szolgálatot az ülés időpontjában. A
tájékoztató és az elhangzottak szerint településünk közbiztonsága rengeteget javult,
a korábbi évekhez képest kimondottan jónak mondható
az említett személyeknek, valamint a feladatokra összpontosító, nagyon összehangolt
és konstruktív kiváló szakmai munkának köszönhetően. Az önkormányzat, a képviselőtestület plusz forrásokat
is biztosított annak idéjén,
hogy ez bekövetkezzen. Sokat
hozzátesznek ehhez polgárőreink, akik nagyban segítik
a rendőreink feladatellátását.
A polgármester megemlítette
a közmunka-program keretében megvalósuló település
őr program kialakítását, valamint az erdők védelme akciót,
amit évek óta megszerveznek,
és mostanra komoly eredményekről is tudunk beszámolni.
A rendőrkapitány úr megköszönte a segítséget, megköszönte a társszervezetek
együttműködését, és polgármesteri kérésre biztosított
bennünket arról, hogy a rendőrőrs kialakításának ügye folyamatban van, ezzel kapcso-

latban komoly támogatásáról
biztosította a képviselőtestületet.
Suszter Tamásnak jó erőt,
egészséget kívánunk a munkájához.
Beszámolót hallhattunk a
település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről. Elmondhatjuk: hála Istennek
kevés dolguk volt az utóbbi
időben tűzoltóinknak. Bizonyára emlékeznek még azokra az időkre, amikor a Kossuth
utca mindkét végén szivattyúk
mentek és a tűzoltók nagy
erőkkel vonultak ki, hogy a
károkat megelőzzük. Most
viszont ilyen esetekről már
nem tudtak beszámolni, inkább arról hallhattunk, hogy a
rendezvények biztosításában,
színvonalasabbá
tételében
működtek közre. A hivatásosok nagyon jó partnerségre találtak a helyi önkéntes egyesület vezetőiben és tagjaiban,
akikre komoly feladatokat is
rájuk bízhatnak. A rendezvényeken is jelen vannak már
a mezőfalvi tűzoltóink, ami
egyben az ő elismerésüket is
jelenti.
A képviselőtestület egyhangú szavazással fogadta el
mindkét beszámolót.
Tájékoztató volt a polgárőrség tevékenységéről. Ezúton is nagyon megköszönjük azoknak az embereknek
a munkáját, akik szabadidejükből áldoznak közbiztonságunk érdekében, ellenszolgáltatás nélkül, sőt, még ő
fizetnek, hogy „dolgozhassanak”, hiszen egyesületi tagdíjat kell fizetniük. Még egyszer
köszönjük a polgárőrök és az
önkéntes tűzoltók áldozatos
munkáját.

Civilek bálja
Örömmel üdvözlöm a hagyományteremtő szándékkal, most
először megrendezett Civilbált, amely újabb lehetőség arra,
hogy együtt tölthessenek egy kellemes estét, és jó célokat támogathassanak a segíteni vágyók, hiszen ezek az adakozások jó
helyre kerülnek, jó célokat, a közösséget szolgálják. Úgy gondolom, ez a kezdeményezés, a bál is erősíti a Mezőfalván egyébként is legendás civil összefogást.
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Pedagógusnap

alkalmából Isten
éltesse Mezőfalva
tanárait, tanítóit,
óvodapedagógusait,
és az oktatási
intézmények minden
dolgozóját!

Márok Csaba
polgármester

Saját
háziorvosunk van
Nagyon fontos történés a
községünk életében, hogy új
háziorvosunk van. A második
háziorvosi körzet is betöltésre
került dr. Lőrincz Attila családorvos személyében. A doktor úr be is állt a munkába, a
betegek már érezhetik a saját
orvos létének pozitív hatását,
mert a rendelés így visszaállt
a régi menetrendbe, a délelőtti és délutáni rendelések működnek.
Dr. Gáncs László helyettesítő háziorvos eddigi tevékenységét hálásan köszönöm
a település lakói, a betegei nevében.

Útjavításra
számíthatnak

Önkormányzatunk ezúttal
is helyreállíttatja a település
úthálózatát, komoly kátyúzást
fogunk elindítani. A közmunkában és vállalkozói együttműködésben bízva nagyon
remélem, hogy útjaink kátyúzása, javítása, szinten tartása terén komoly előrelépést
tudunk tenni. Tudom, hogy a
legjobb és végleges megoldása az lenne a problémának, ha
újraaszfaltoznánk utcáinkat,
ám ennek az óriási költségnek
az anyagi fedezete sem most,
sem a jövőben nem látszódik.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vegyél a kezedbe
egy szép verset!

„Vegyél a kezedbe egy szép
verset, a szép szavak gazdagítsanak téged!” Ezek a szavak
mindennap el kellene, hogy
hangozzanak, nemcsak a Költészet napján. De szerencsére
van egy ilyen kitüntetett nap
az évben, amikor mindannyian biztosan a szép szavak, és
a szép gondolatok között barangolunk.
Ennek a barangolásnak
egyik fontos állomása már sok
év óta az iskolában megrendezett alsós versmondó verseny.
Amikor először elküldtük a
meghívóinkat a környező iskolákba még álmunkban sem
gondoltunk rá, hogy az évek
során ilyen fontos, mindenki által várt, és elismert versennyé növi ki magát a mi
kis kezdeményezésünk. Ma
már az áprilishoz közeledve érdeklődő levelek érkeznek a postaládánkba. Számítanak a kiírásra, készülődnek
egy újabb találkozásra. Mi is
találgatunk, hányan jönnek el,
lesznek-e régi ismerősök a tanítók és szavalók között. Mert
bizony, aki elsősként versenyzett nálunk, arra biztosan számíthatunk a következő években is. Köszönhető ez talán a
szíves vendéglátásnak, a gördülékeny lebonyolításnak, a
pártatlan és igazságos zsűri
munkájának.
Április 12-én is megtelt
az aula izguló versenyzőkkel,
az őket nagyszámban elkísérő nevelőikkel és szüleikkel.
Eljöttek a tagintézményeinkből, a környező iskolákból, de
egyre több dunaújvárosi iskola is megméretteti magát
ezen a versenyen. A köszöntő szavak után évfolyamonként elfoglaltak egy-egy ter-

met, ahol a társaik és tanáraik
előtt mutathatták be, hogy
milyen gazdag a magyar költészet, milyen szépen bánnak
a hangjukkal, hogyan tudják
közvetíteni a költők gondolatait. Ebben az évben az volt
az újdonság, hogy a tanítók,
felsős magyar tanárok mellett minden döntőbizottságnak tagja volt egy óvónéni is.
Több szem többet lát, tehát a
döntés még sokoldalúbb lehetett. Igaz, így volt olyan terem, ahol a zsűritagok nagyon
hosszú tanácskozás után tudtak csak megegyezni a helyezések sorrendjéről, mert olyan
kiegyensúlyozott volt a mezőny, hogy akár öt-hat gyerek
is felléphetett volna a képzeletbeli dobogóra.
De megszületett a döntés!
Évfolyamonként az első három helyezett a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
jóvoltából egy szép verseskötettel és oklevéllel, a helyezettek pedig emléklappal és
egy kis ajándékkal indulhattak haza. A felkészítő nevelők
és szülők is megérdemelték a
jutalmat, mert az ő segítségük
nélkül nem hallhattunk volna
ilyen remek produkciókat.
Egy jóhangulatú verseny
után, fáradtan, de a következő
év terveivel a fejünkben búcsúztunk el a versenyzőktől,
felkészítőiktől, és a verseny
lebonyolításában segítő kollegáinktól.
„A Múzsa kint áll előttünk /
az utcán.
Engedjük be a házunkba.
És ne csak ezen a napon.
Az év minden napján.”
(Somlyó György)
Baricza Zsuzsa
és Nagyné Garai Olga

HÍREI

Föld napja az iskolában
A Föld napja alkalmából
az iskola összes diákja Hérics túrán vett részt április
1-jén, mely keretén belül elsétáltunk a Bolondvárhoz.
Majd folytatva a megemlékezést, április 29-én, pénteken a
Diákönkormányzat egy prezentációval tarkított előadással készült. Idén már a Petőfihéten is történtek előkészületi
munkálatok. A diákok között
szétosztottuk a 6 kontinenst,
amelyekről kiselőadással készültek a gyerekek. Ezek a kiselőadások zsűri előtt megmérettettek és a legjobb előadás
kapta meg a lehetőséget, a bemutatásra. Minden évben egy
adott témával kapcsolatosan

emlékezünk meg a Föld fontosságáról. Az idei év témaköre: Az Antarktisz és Földünk
megóvása volt! A Föld napja
mozgalom egyik jelmondata:
„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”, de
sokat tehetsz annak jobbá tételéért. Az előadást (Szatmári-Nagy Eszter 5.a) tartotta,
az éneket (Reinicz Zsóka és
Balogh Tamara 3.a), a verset
(Szekeres Brigitta 7.a) adta
elő. Ezen a napon iskolánk
diákjai a Föld színébe, zöldbe öltöztek, ezzel is az iskola
közösségének egységét szimbolizálva.
A Net@-oknak köszönjük
az erről készített képeket!

Nagy Richárd református lelkész szervezésében „A szeretetre
vágyó Süni” történetével ismerkedhettek meg alsós tanulóink
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Tehetségek a téren

Iskolánk és a Dunaújvárosi Tankerület Művészetoktatás Munkaközössége közösen szervezte meg a tehetség
napját. Az Európa-szerte kiemelt ünnep Bartók születésnapjához köthető. A magyarországi
tehetségsegítő
szervezetek szándéka, hogy
utcai megmozdulásokon népszerűsítsék a tehetséggondozást. A Dunaújváros központi
terén szervezett program már

a negyedik alkalom volt arra,
hogy a térség tehetséges diákjai bemutatkozzanak. A közel
200 tanuló műsorának szervezése, összehangolása nem
kis feladat, évről évre komoly
kihívást jelent, de nagy öröm
és siker is. A színes, látványos
műsor mellett a rajzos tehetségek nagyméretű aszfaltrajzokat készítettek, melyek témája: „Bolygónk, a Föld”volt.
Gratulálunk a résztvevőknek!

Tanulmányi
versenyeredmények

Április hónapban több országos és területi tanulmányi
verseny is zajlott, melyeken
diákjaink szép sikereket értek el.
Szatmári-Nagy Eszter 5.a
osztályos tanuló az országos
„Orchidea” matematika versenyen az előkelő 17. helyezést érte el. Felkészítő tanár:
Szentpáli Balázsné.
Az Országos Kaán Károly
Természet- és Környezetismereti Verseny megyei döntőjében iskolánkat Miklós
Mátyás Balázs 5.a osztályos
tanuló képviselte, aki a 7. helyezést érte el. Felkészítő tanár: Kollár Hajnalka
Chernel István Természettudományi vetélkedőn Kaltenecker Réka 6.a osztályos
tanuló 3. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Kollár Hajnalka
A Pannon Lapok Társasága által hirdetett megyei médiavetélkedőn iskolánk csapata 3. helyezést nyert el. Császár

Guinness világrekord kísérlet

Május 5-én a Kéztisztaság Világnapja alkalmából
iskolánk is csatlakozott az
ÁNTSZ által meghirdetett
kézmosás -oktatás világrekord kísérletéhez.
A légúti és emésztőrendszeri megbetegedések tehetők

felelőssé a legtöbb iskolai hiányzásért, pedig gyakran egy
egyszerű és egyben szakszerű
kézmosással védekezhetnénk
ellenük. Iskolánkból 112 fő,
osztályonként 7 fő csatlakozott a kézmosás-oktatási világrekord kísérlethez. Ezen
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a rendkívüli tanórán közösen
tanultuk meg azt az egyszerű,
6 lépésből álló védekezési módot, ami a betegségek ellen védelmet adhat nekünk. Kíváncsian várjuk a végeredményt!
Koppányiné Sági Mónika
- a rendezvény instruktora

Mónika tanárnő a versenyre
Kovács Zoltán, Léhner Boglárka, Németh László, Németh Zita, Takács Bence 8.b osztályos tanulókat nevezte.
Az idei évben a 8. osztályosok különösen nagy energiákat fektettek a német nyelv tanulásába, amelynek meg is lett
az eredménye. Minden korábbi eredményt túlszárnyalva immár öt tanuló szerzett
középfokú C típusú nyelvvizsgát. Bartek József, Bencze
Balázs, Jézsó Vivien, Katona
Kitti és Mihályi Daniella!
A tanév legnagyobb sikere Gárdonyi Réka 7.a osztályos tanuló nevéhez köthető,
aki a „Szép magyar beszéd”
szépkiejtési verseny országos
döntőjében arany minősítést
szerzett, ezzel Kazinczy Emlékérmes lett. Felkészítő tanár: Nagy Margit
A nagyszerű eredményekhez szívből gratulálunk, a felkészítő tanároknak pedig köszönjük a munkát!

Iskolai beíratás

Április 14-15-én megtörtént leendő elsőseink iskolába
történő beíratása. Az idén kevesebb gyermek érkezett a helyi óvodából intézményünkbe, mint az előző években. A
30 fő mezőfalvi létszámhoz 4
fő hantosi csatlakozott, élve a
nemzetiségi német tanulásának lehetőségével. A tanulólétszám két osztály indítását
indokolja. Az 1.a osztályfőnöke Nagyné Garai Olga, az
1.b osztályé Baricza Zsuzsanna. A 2016/2017-es tanévben
nem indítunk „németes” osztályt, akik szülői nyilatkozat
alapján nemzetiségi német
nyelvet választottak, azok
bármelyik osztályba kerülhettek. Az osztályok névsora a Mezőfalvai Tündérkert
Óvodában megtekinthető.
Szeretettel várjuk leendő
kis tanítványainkat!

Az én falum - Mezőfalva
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Tündérkert Óvoda
Föld napja
Április 22-én tartottuk óvodánkban a Föld napját. Egész
héten a csoportokban lelkesen
foglalkoztak a gyerekek a Föld
megismerésével, földgömböt nézegettek, könyveket, képeket
gyűjtögettek, a Föld állatairól,
természeti jelenségeiről. A délelőtt közös programmal kezdődött. Térkép és földgömb segítségével felfedeztük, hogy miért
is „kék bolygó” a földünk. Ezután találós kérdésekkel, versekkel, énekekkel és egy tanmesével
( Mókus Péter kiskertje) folytatódott a környezetvédelem fontosságának a megismerése. Ezt
követően behunyt szemmel vártuk, mi is fog történni. Kukamanó
szétdobált szemetet hagyott, amit
a gyerekeknek kellett szelektíven
a megfelelő kukába helyezni. Aztán egy nagy erdőt varázsoltunk,
amelyben a gyerekek voltak a fák,
növények és mozgásos játékkal
vigyáztuk, újraélesztettük a természeti környezetet. Ezt követte
a rajzverseny, valamint az óvoda
udvarának virágosítása. Minden
csoport egy-egy részt kiválasztva elültette palántáit. A munka
alatt elkészültek a gyönyörű rajzok is és ebéd előtt megtartottuk
az eredményhirdetést.
Kiscsoport:
I. Prémusz Jázmin
II. Vas Viktor
III. Puskás Olivér
Középső csoport:
I. Dobrádi Viktória
II. Vitális Amanda
III. Kovács Hunor
Nagy csoport:
I. Görbe Noémi
II. Polyik Hanna
III. Mármarosi Kitti
Nagyon szép virágos lett óvodánk. Ezúton köszönjük a szülőknek a sok virágpalántát, virágmagot, amellyel hozzájárultak a
szebb környezet kialakításához.

Majálisoztunk

Idén kicsit másként majálisoztunk. Április 29-én
minden gyermek vihetett
haza májusfát, de az „ünnepélyre” csak szombaton került sor. Az óvoda előtt 8
órakor gyülekeztek a sportolni, szórakozni vágyó családok s együtt indult a menet
egészen a sportpályáig. Ebben az évben a MEDOSZ
SE-vel közösen majálisozhattunk.
A felújított sportpályán
14 ügyességi verseny várta a
családi csapatokat. A helyszínre érve közösen feldíszítettünk egy hatalmas nyárfát, s utána megkezdődött
a verseny: gólyalábazás, talicskázás, labdadobálós játékok... A családok hősiesen
helyt álltak. Nagy örömünkre szolgált, hogy az óvodás
szülők szép számmal vettek részt. Köszönjük az aktív
részvételt!
13 órakor megtörtént az
eredményhirdetés:
I. Prémusz Jázmin és családja

II. Csillámpónik
III. Fekete Levente és családja

Az első három helyezett
oklevelet a többi résztvevő
emléklapot vihetett haza.

Anyák napja
Május első vasárnapja ANYÁKNAPJA ilyenkor minden az anyákról és a nagymamákról szól.
Az óvodában is nagy volt a készülődés. A gyermekek anyák napi, évzáró műsorral valamint apró
saját készítésű ajándékkal lepték meg édesanyjukat.
A legtöbb csoport kicsi ahhoz, hogy befogadja a vendégeket, ezért ilyenkor a Kiss Kálmán
Művelődési ház szolgál a műsorok helyszínéül. Köszönjük az ott dolgozók munkáját, hisz amiben csak tudtak segítségünkre voltak!
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Iskolaérettség

Minden család életében várva várt, vágyakkal teli időszak a
benne élő gyermek iskolakezdése. Ahhoz, hogy ez nyugodt, békés, boldogággal, sikerekkel teli
időszak legyen, fontos, hogy csak
akkor engedjük gyerekeinket iskolába, ha már iskolaérettek.
Fontos, hogy legyen a gyermeknek napirendje, mely nem
merev szabályrendszert jelent. A
lényege, hogy legyenek tájékozódási pontok egy napon belül, ami
biztonságérzetet nyújt. Pl.: az étkezések és a lefekvés időpontja,
levegőzés, játék, stb.
Az alvásnak, pihenésnek nagy
jelentősége van még nagycsoportos korban is. Valódi pihenés
csak zajtól, vibráló fénytől mentes helyiségben lehetséges. A fürdés utáni ágyba kísérés, beszélgetés, őszinte kapcsolatot biztosít.
Ilyenkor lehetőség van az élmények megbeszélésére, esti mesére. Így a gyermek feszültségektől
mentesen tud álomba merülni.
A gyermekek mozgásszükségletük kielégítéséért sokat tehet
a család. A közös séták, kirándulások, a gyerekekkel való együttjátszás (fogócska, labdajáték, ugróiskola, tollaslabda, célbadobás,
stb.) öröme vonzóvá teszi számukra a szabadban való mozgást,
játékot.
Az iskolaérettség feltételei
Egy iskolaérett gyermeknek
több szempontnak is meg kell felelnie ahhoz, hogy zökkenőmentesen vegye az iskolakezdéssel
járó nehézségeket.
1. Testi fejlettség
Hat éves korára egy átlagos
gyermek kb. 120-130 cm magas
és 20-22 kg súlyú. Természetesen
ettől felfelé és lefelé is lehetnek
eltérések. Ha a gyermek súlya jóval az átlag alatt marad, felmerül
a kérdés, fizikálisan bírja-e majd
az iskolával járó, megnövekedett
terhelést. A kisebb súlyú gyermekek fáradékonyabbak, teljesítményük hullámzóbb. Megkezdődik a fogváltás, jelezve a második
alakváltás beindulását. Ez a változás az idegrendszer érettségéről
tájékoztat. A fogváltás beindulá-

sa előtt a gyermek idegrendszerének nagy megterhelés lenne a
rendszeres, intenzív tanulás. A
cipőfűző megkötésének képessége a finommozgások fejlettségéről, a térbeli tájékozódásról, a
vizuális megfigyelőképességről
tájékoztat.
2. Ép érzékszervek
Az írás, olvasás tanulásához
nélkülözhetetlen a jól működő
látás és hallás.
3. Jó ceruzafogás, könnyed
eszközkezelés
A helytelen ceruzafogás nehezíti az írástanulást.
4. Az elemi mozgások összerendezettség
Mellúszás, kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, külső talpélen
járás, guggoló járás, szökdelés páros lábon és féllábon, fej emelgetés háton és hasonfekvésben. E
mozgások pontatlan, hibás kivitelezése az idegrendszer éretlenségére utal.
5. Jó egyensúlyérzék
Az egyensúlyérzék bizonytalansága bizonyos idegrendszeri
rendellenességre utal.
6. Pontos finommozgások
A vállövnek, csuklónak, ujjaknak mozgékonyaknak, függetleneknek kell lenniük. A jól
irányítható kéz előfeltétele az
írástanulásnak. A beszédmozgás
is finommozgás.
7. Keresztcsatornák
Ennek jó működése biztosítja,
hogy a gyermek egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait.
8. Testséma
Fontos, hogy a gyermek ismerje saját testét, biztonsággal
tájékozódjon rajta.
9. Kézdominancia
Fontos, hogy kialakult kézdominanciával rendelkezzen. A
nem megfelelő kézzel történő
írástanulás nehezíti az írás, olvasás elsajátítását, súlyosabb esetben beszédzavarhoz, személyiségzavarhoz vezethet.
10. Lábdominancia
A dominanciák akkor hibátlanok, ha azonos oldalra esnek.
11. Szemdominancia

Akkor jó, ha a domináns kéz
oldalára esik.
12. Füldominancia
Akkor jó, ha a domináns kéz
oldalára esik.
13. A szemmozgás koordináltsága
Az olvasás, írás megtanulását
nehezíti, ha a két szem koordinálatlanul mozog, vagy nehezen
fixál.
14. Jó térérzékelés
15. Térirányok felismerése
térben és síkban
16. Reprodukáló képesség
térben és síkban fontos, hogy letudja utánozni, másolni, a látott
mozdulatot, vagy síkban alkotott
mintát.
17. Soralkotás, sorritmus folytatása: térben és időben való soralkotási képesség.
18. Szem-kéz koordináció
19. Az iránykövetés képessége
20. Biztos alak-háttér megkülönböztetés
21. Alak-forma-szín-és nagyságállandóság
22. Gestalt látás
23. Azonosság felismerése: a
betűfelismeréshez szükséges képesség
24. Különbözőség felismerése
25. Auditív megkülönböztetés
26. Analizáló- szintetizáló képesség
27. Átfordításai képesség
28. Általános tájékozottság
29. Beszédkészség
30. Gondolkodás
31. Problémamegoldó gondolkodás
32. Emlékezet
33. Figyelem
34. Emberrajz
35. Szocializáció
36. Feladattudat
37. Jó kudarctűrő képesség
38. Felnőttekhez való viszony
2015. decemberében a szülőknek tartottunk értekezletet erről a
témáról, ahol bővebben kifejtettük ez egyes területekhez tartozó feladatok otthoni gyakorlási
lehetőségeit.
Kívánunk minden iskolába
beíratott gyermeknek szeptembertől boldog, sikeres iskolai éveket.
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Óvodánkba
látogattak
a védőnők
Kele Krisztina távozása
után új védőnője lett falunknak Németh Ágnes szemé
lyében és április 26-án meglátogatta óvodánk kis lakóit.
Bemutatkozott a gyermekeknek, és elvégezte az ilyenkor
szokásos vizsgálatot. Reméljük sokáig lesz falunk, s így
óvodánk védőnője is.
Jó munkát kívánunk neki!

Továbbképzés
óvónőinknek
Tantestületünk 7 tagja
2016. május 4-én bemutató
foglalkozásokon vett részt a
Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában. Egyéni fejlesztéseket és
egy óvodai foglalkozást tekintettünk meg, melyeken a Lépésről lépésre program szerinti komplex párhuzamos
tevékenységet láthattunk.
Lovász Edittől korszerű
tanulásszervezési eljárásokat,
a differenciálás lehetőségeit
ismertük meg. Nagyon tartalmas délelőtt volt, sok új ötlettel gazdagodtunk. A jövőben
szeretnénk e programot elsajátítani, hogy a mindennapi munkánk során alkalmazni
tudjuk a gyermekek fejlődése
érdekében.

Köszönetet
mondunk
Köszönjük Csendes Józsefnek (Soma) az új papagájt.
Az oldalakat
összeállította:
az óvoda kollektívája
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Művelődési Ház

Dr. Bán Elizeus atyát láttuk vendégül

Különleges élményben volt részük a vallási témák iránt érdeklődőknek május 4-én, szerdán 17 órakor a Kiss Kálmán Művelődési Házban, ahol dr. Bán Elizeus ciszterci szerzetes atya
tartott előadást „Milyen a Mennyország” címmel. Az Ezeregyéjszaka meséi közül választott történetre akár példabeszédként
tekinthettünk, hiszen a keresztény emberek számára is tartogatott tanulságokat. A rendezvény közvetlen beszélgetéssel zárult,
amelybe sokan bekapcsolódtak.
Horváth László

Anyákat és apákat köszöntöttek
Bensőséges hangulatú összejövetelen emlékeztek az anyák és
apák áldozatos családnevelő munkájáról a Mezőfalvi Sárgarózsa
Nyugdíjas Klubban. A rendezvényen harminchét fő előtt szavaltak, énekeltek az idősek és unokák. Kovács Istvánné klubelnök felvezető beszédében kiemelte, hagyományaikhoz hűen az
anyákkal és nagymamákkal együtt köszöntik az apákat és nagypapákat is. Sokan készültek önálló versmondással. Szabó János
olyan szívhezszóló dalt adott elő, mely után mindenkinek kön�ny szökött a szemébe.

Lélekpróbáló idők
Hercegfalván

1. rész
A II. világháború után a
szövetséges nagyhatalmak vezetői az ún. potsdami konferencián (1945. július 17-étől
augusztus 2-áig) állapodtak
meg a Németországra vonatkozó rendezés számos kérdésében, például az Európában
élő németek áttelepítésében.
A Kárpát-medencéből több
százezer ilyen nemzetiségű
lakost üldözték ki otthonaikból: közülük sokat a Felvidékről, Erdélyből és a szerbiai
Bácskából. Kis országunk mai
területéről közel kétszázezer
svábnak kellett elhagynia szülőföldjét.
Hazánkban ez a folyamat
Budaörsön kezdődött 1946.
január 19-én, és Hercegfalván
ért véget 1946. május 27-én.
Fejér megyében csak Etyek
községből hurcoltak el több
embert, mint szeretett helységünkből. Az akkori Nádor, azaz a mai Kinizsi utca
egy részének az érintettjeiről,
konkrét sorsukról név szerint
olvashatnak a következő számunkban.
1945-46 telén Csehszlovákiából a Szudéták környékén
élő németeket is elüldözte a
potsdami megállapodás: kétmillióan voltak kénytelenek
elhagyni szülőföldjüket. En-

nek súlyos gazdasági és társadalmi következményeit a
szövetségi állam évtizedeken
át sem tudta kiheverni. Helyükre sürgősen tízezernél is
több magyart kényszerítettek
keleti határukról. Utaztatásuk
embertelen körülmények között zajlott: télvíz idején fűtés és mellékhelyiség nélküli marhavagonokban, az idős,
beteg embereket sem kímélve.
Közülük egy nénike azt kérte, hogy egy zacskó földet magával vihessen, melyen majd a
koporsóban a feje nyugodhat.
A többi volt csehszlovák
nyelvtestvérünkre más sors
várt: 1947. április 12-én kezdődött el és 1949-ig tartott
a mintegy 120 000 magyar
ajkú lakosság átköltöztetése
országunk különböző tájaira, és főként az egykori, általunk ismert és szeretett, gyakran rokon németek üresen
hagyott lakásaiba. Így természetesen beilleszkedésük nem
volt zökkenőmentes.
Az 1946-ban kitelepítettek
adatait a Fejér Megyei Levéltár őrzi (8000 Székesfehérvár, Kikindai utca 3.), melyet
hetven évre titkosítottak. Az
érdeklődők 2016 júniusától
részletes tájékoztatást kérhetnek az intézménytől.
Lak István

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub hírei
Áprilisban nagyon mozgalmas volt a klub élete. Részt vettünk a József nádor - héten rendezett versünnepen.
Meghívót kaptunk Előszállásra, a Rozmaring Nyugdíjas Klub költészet napi rendezvényére, illetve a nagyvenyimi
Aranydaru Nyugdíjas Klub József Attila születésnapján tartott
versünnepre.
Faluszépítő programon vettünk részt. Anyák napját ünnepeltük a nyugdíjas klubban, mely nagyon megható volt. A
„TeSzedd” szemétszedésen 14 fő vett részt.
Kovács Istvánné
klubvezető
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Béla Bá’ Históriái
a Könyvtárban
– a sorozat befejező alkalmai
Horváth Béla tanár úr előadás sorozata kéthetenként a
könyvtárban
Május 12. csürtörtök 17:30 Apa és fia: Gyeücsa és István kontra Koppány- Beilleszkedés Európába
Május 19. csütörtök 17:30 István király koronájáról
Június 2. csütörtök 17:30 Táltosaink az inkvizíció markában
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Horváth István
könyvtáros

FELHÍVÁS
A Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Klubjának fogadóórái a következőképp alakulnak:
május 18. szerda 13.00 órától,
június 01. szerda 13.00 órától,
június 15. szerda 13.00 órától,
június 29. szerda 13.00 órától
Kissné Kata
csoportvezető
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TEMPLOMUNKRÓL
A 2015. évben sikerült pályázati pénzből a torony nyílászáróit kicserélni. Folytatni szeretnénk a külső felújítást, több
pályázatot is beadtunk. Mindehhez szükségeltetik az önrész,
ezért kérjük , aki tud segíteni, adományával támogassa e nemes célt!

Bankszámlaszám:
R. K. Plébánia 11101002-19821450-36000001

Illetve templomunkban is található e célra készített csekk
Tisztelettel és köszönettel:
a R. K. Plébánia Képviselő Testülete
és Kristofory Valter plébános

Bosnyák Viktóriával
találkoztak

Május 5-én délután 3. és 4. osztályos gyerekek számára szervezett a könyvtár író- olvasó találkozót a művelődési házban.
A vendég Bosnyák Viktória író-műfordító volt., aki bemutatta műveit a lelkes közönségnek. Megtudhattuk például, hogy a
„Klott gatya, ne fárassz!” című könyvének főhősét volt gimnáziumi tesitanáráról mintázta. Elárulta még többek között, hogy a
„Sirály a király?” című könyve a j-s és ly-s szavak helyesírásában,
míg az „ Elek, merre keresselek?” A földrajzi nevek helyesírásához akar segítséget adni. Az „Amikor kivirágzott a fánk fánk”
című könyvben pedig csak úgy hemzsegnek a poénok.
A filmvetítéssel és zeneszámmal fűszerezett találkozó, melybe vendégünk a diákokat és tanáraikat egyaránt aktívan bevonta, igazán nagy élmény volt minden résztvevőnek.
Horváth István
könyvtáros
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. május 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0005

Az én falum - Mezőfalva
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Értékes pontokat gyűjtöttünk
az elmúlt két hónap alatt

Feljövő teljesítménnyel, középmezőnyben a felnőttek. Dobogón az IFI és szintén a lista közepén Mezőfalva II. csapata
Március végén, április elején Megye I. osztályban kissé kiegyensúlyozatlan volt a
felnőttek teljesítménye. Április végére, május első felére
viszont fontos pontokat szerzett Masinka László együttese. Május első harmadában a
középmezőny nyolcadik helyén várják a hátralévő négy
fordulót. Az IFI a Tordas elleni kis megingást követően remek formában a dobogó harmadik fokán tanyázik.
A matematika szerint még
az elsőségbe is beleszólhatnának, ha nem várna rájuk még
négy nehéz mérkőzés. Megye
III-ban pedig elég nagyarányú győzelmek és vereségek
is kialakultak. Összességében
azonban nincs oka keseregni
a mezőfalvi szurkolónak, hiszen a tabella hatodik helye jó
pozíció a folytatáshoz. Lapzártáig a bajnokság osztályok
szerinti listáit megtoldottuk
az edzők esélylatolgatásával:
Megye I. felnőttek - 8.
hely, 26 mérkőzés, 9 győzelem, 4 döntetlen, 13 vereség,
44 lőtt gól, kapott gól 47, gólkülönbség -3, pontok száma
31 - Masinka László edző a
8. hely megtartását érzi reálisnak. Az összefoglaló időszak
utolsó három fordulójában bizonyították a fiúk, hogy jó játékkal élvonalbeli csapatokat
is meg tudnak lepni.
U19 - 3. hely, 24 mérkőzés,
18 győzelem, 0 döntetlen, 6
vereség, 102 lőtt gól, 36 kapott
gól, gólkülönbség 66, pontok
száma 54 - Váradi Tamás edző
csak matematikai esélyt lát a
dobogó magasabb fokára lépni. Ezzel viszont nem számol.
A harmadik hely megtartása a
cél és ez nagy valószínűséggel
sikerül is.
Mezőfalva II. - 6. hely, 21
mérkőzés, 11 győzelem, 1
döntetlen, 9 vereség, 66 lőtt

gól, 51 kapott gól, gólkülönbség 15, pontok száma 34. Simon József edző szerint, ha a
csapat 100 %-os teljesítménye mellett szerencsésen körbeverik egymást az élen lévő
együttesek, akár a negyedik
helyre is odaérhetnek.
A május havi összesítőnket az első osztály 25. fordulójának mérkőzésével zárjuk.
Mezőfalva - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 3:1, félidő 3:0.
Jó játékkal Mezőfalva megérdemelten tartotta otthon
a három pontot. A győzelem a tabella negyedik helyezettjével szemben igen szép
eredmény... A gólokat pedig
sosem kell magyarázni! Mezőfalva már az első félidőben
eldöntötte a mérkőzést, Gárdonynak csak egy szépítő gólra futotta. Remek helyzetkihasználással és jobb technikai
játékkal tetemes előnyt szerzett az első félidőben Mezőfalva. A 24. percben Szili Szabolcs szabadrúgásából Balázs
Sándor pofozta be az első találatot a vendégek hálójába.

Alig 5 percre rá Sági Rolandot ugrasztották a bal szélen, akinek egyéni akciójával
a hosszú sarokban landolt a
hazai csapat második gólja. A
39. percben ismét szabadrúgáshoz jutott Masinka László
együttese. Középről, 17 méterről Nagy Márk lőtt bombagólt. Szünet után tizenegyest
védett a vendégcsapat kapusa,

majd a találkozó utolsó percében Bognár György szabadrúgásával szépített Gárdony.
Végszóként megállapítható, a 2015-16-os idény véghajrája is izgalmasnak ígérkezik.
(A mérkőzésekről friss információkat találnak a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László

Szintén sport, foci: nagyon jó hangulatú mérkőzéseket szurkolhattak végig mindazok, akik a majálisra és pályaavatóra kilátogattak a megújult sportpályánkra! (A rendezvényekről további
képek a mezohir.info-n)

Az én falum - Mezőfalva

VÉDŐNŐI KÖZLEMÉNY!

Méhnyakrák-szűrés
Mezőfalván
Végzi:
Dr. Kolos János
ára: 2.000 Ft
Időpont:
2016. május 19-én 15 órától
Helye:
Védőnői Tanácsadó
Bejelentkezni 8-9 óra között
a 06 25 508 888 telefonszámon lehet.

Családi ház
3 szobás, melléképületekkel,
kerttel, nyári konyhával,
boros pincével
és gyümölcsfákkal

eladó
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„Rég már, hogy örök álom zárta le a szemed,
Könnyek között emlegetjük a Te drága neved,
Elmentél tőlünk egy végtelen útra,
Melyről csak visszanézni lehet, visszatérni soha.
Hazafelé nem építettek utat,
De ha lenne irány, mely otthonod felé mutat, ugye hazajönnél?
Visszahozna a szeretet és letörölnéd az érted fájó könnyeket!
Soha nem feledünk!”

Mihály Gábor
halálának 10. évfordulójára
Gyászoló szüleid és az egész család

Flakon, fém- és papírgyűjtés
Kedves Mezőfalviak!
2016. május 27-én, pénteken ismét flakon- (üdítős palack),
fém- (sörös doboz), és papírgyűjtést szervezünk.
Megkérjük falunk lakóit, hogy házaik elé reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítandó zsákokat!
Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szemetet
nem tudunk elszállítani senki elől, ezért azt ne is tegyék ki!
Az autók minden utcában csak egyszer tudnak végigmenni,
ezért kérjük a reggeli időpontot a kihelyezéshez.
Köszönettel:
Nagycsaládosok Egyesülete

Mezőfalván, a Vörösmarty
(középső) utca 78 sz. alatt.

Mezőfa Tüzelőanyag
Kereskedés

Érdeklődni:
06-30/6364-938.

Szezonvégi akciós áraink:

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri hivatal:
509-876
Általános iskola:
506-930
Óvoda:
506-987
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
506-900
Kiss Kálmán Művelődési Ház:
506-832
Könyvtár:
506-985
Rendőrség ügyelet:
510-510
Tóth Viktor (körzeti megbízott):
06/20-277-3075
Remsei Tamás (körzeti megbízott:
06/20-277-7638
Polgárőrség:
06/30-621-0712

Könnyen adagolható nagyságú
Barna szén (Lignit) akció: 2100 Ft/mázsa
Akác tűzifa:
Kuglizva:
Hasogatva:

2900 Ft/mázsa
3100 Ft/mázsa

Éger tűzifa:
Kuglizva:
Hasogatva:

2350 Ft/mázsa
2500 Ft/mázsa

Mezőfalva Szőlőhegy, Honvédségi út eleje
06-30-281-1504, 06-30-478-6595

A kiszállítás díjától érdeklődjön!

A Tihanyi Vándorszínpad ,,Az igazmondó
Juhászlegény” című előadására.

Helyszín: Petőfi Sándor Általános Iskola
Tornaterme
Időpontja: 2016. május 27. 13 óra

