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Elballagtak az óvodások

Harminc nagycsoportos
óvodás vállára kötöttek jelképesen tarisznyát a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda hagyományos tanév végi ballagásán
péntek délután. Szülők, nagyszülők, hozzátartozók, barátok öltöztek szép ruhába,

hogy méltó ünnepélyességgel intsenek búcsút a kisgyerekkor első közös állomásától. Rengeteg élményt és még
több tudást visznek ősszel
magukkal az iskolába.
Új barátok, új környezet
teszi majd teljessé az akkor

már iskolás éveket. Most még
azonban a búcsúzás pillanatai
okoznak izgalmat a kis lelkekben, melyet remekül old fel az
ünnepség utáni süteményparti. Minden kisgyermek egy
külön világegyetem - hallhattuk a ballagás köszöntőjében
Kovácsné Huber Zita óvodavezetőtől. Abban a hitben
engedik útjukra a ballagókat,
hogy legalább olyan szeretettel gondolnak vissza az itt
eltöltött időkre, mint ahogy
a nevelők emlékeznek majd
rájuk. A mezőfalvi óvodások
ballagási ünnepsége a hagyományokhoz hűen a lufik szabadon engedésével ért véget. Ilyenkor szokták mondai:
„Szálljatok szabadon és vidáman úgy, mint ezek a léggömbök!”
Horváth László

Pedagógusnap
az iskolában
2016. június 13-án köszöntötte településünk vezetője, Márok Csaba polgármester úr az iskola
dolgozóit. Az idei pedagógusünnepnek különleges eseménye volt, hogy
Marton Sándorné Gyémántdiplomát vehetett át,
melyet a Pécsi Tudományegyetem állított ki számára.
Terike néni 1955-ben vette kézbe matematika-fizika
szakos diplomáját, melynek
60 éves évfordulójáról emlékeztünk meg ezen a szép
ünnepen.
A jó hangulatú ünnepségen az alábbi szöveg hangzott el Jaksics Erzsébet
igazgatónő részéről:
Kedves Pedagógus Társaim!
Felemelő, szép hivatás
a miénk. Emberré nevelni,
tudásunk legjavát nyújtani,
követendő példaként állni és megmaradni, kitárni
a világot a gyermekek előtt,
és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel
és szépségekkel teli útján kísérve őket szeretetünkkel
- nemes feladat.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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A kitelepítés 70 éve
1999 óta emlékezünk meg
az 1946-os hercegfalvi kitelepítésről. Minden évben több
és több információ, emberi
történet kerül nyilvánosságra.
Ez történt most is. A kerek évforduló kapcsán az eddiginél
nagyobb számú érdeklődőt
fogadhattunk a megemlékezés helyszínén, az emléktáblánál, és a művelődési házban.
Nem csak mezőfalviak, hanem szülőfalujukba visszatérő
elszármazottak is megtiszteltek minket. A szép műsorral, melyet iskolásaink adtak
elő, igyekeztünk még szívhez
szólóbbá, meghatóbbá tenni a
megemlékezést.

Az ünnepi beszédeket,
Márok Csaba polgármester
úr Fuchs János, a Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület elnöke valamint Molnárné
Troppert Mária a Mezőfalvi
Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke adtak elő.
Mondanivalójukban rávilágítottak a történelmi helyzetre,
a politikai döntésekre, amelyek nyomán 1946-1948 között 180 ezer német származású magyar állampolgár volt
kénytelen elhagyni embertelen körülmények között szülőhazáját.
A művelődési házban Lak
Pista bácsi mesélt a régi Jó-

Civil Bál

2016. május 14-én a nagycsaládos egyesület szervezé
sében, további két egyesület a
Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub
és a Motoros Hagyományőrzők közreműködésével megrendezésre került az első jótékonysági Civil Bál!
Az iskola tornaterme adott
otthont ennek a kezdeményezésnek, amelynek a célja a civilek életének könnyítése. A
bál fantasztikusan sikerült!
Jó volt a csapat, akik ezért a
bálért dolgoztak, elsősorban
a nagycsaládosok. Mindenki
dicsérte a vacsorát, amelynek
alapanyaga egy egész sertés
volt, amit Kovács István gazdának köszönünk. Mezei Tiborné Anikó varázsolt illatos
pörköltet a hozzávalókból. A
Mátrix zenekar húzta hajnali négyig a talpalávalót. Nagy
Ferenc verseivel gazdagította
a színvonalas műsort, amit a
népi táncosaink, kicsik és na-

gyok adtak elő Czuppon Péter
koreográfiája alapján.
Támogatóink voltak: Kovács István gazda, Márok Csaba polgármester, Kovács Kokó
István, Dóra Cukrászda, Nagy
Ferencné Kincses Zsuzsanna, Feth Jánosné, CBA, Spar
Mezőfalva, Simon Zsuzsanna, Takácsné Lénárd Margitka, Hufnágelné Kósa Erzsébet,
Masinka Csabáné, Balogh Ervin, László József, Topp Mónika, Jakó cukrászda, Ibolya virágbolt, Campus étterem, Varga
Erzsébet, Koppányi Péter, az
iskola Szülői Munkaközössége, Kiss Kálmán Művelődési
Ház, László Ildikó, Kiss Katy,
Vargáné Erzsébet, Nagycsaládosok Egyesülete, Csapó Nóra,
Karl Heincz Graf, Magyar Lovasudvar, Virág Tímea, Kőrösi Norbert, Német Kisebbségi
Önkormányzat, Sárga Rózsa
Nyugdíjas Klub.
Köszönjük!

zsef nádor utca, mai nevén
Kinizsi utca lakóiról, akiknek
sorsa szintén az elűzetés volt.
A hercegfalvi eseményeket
továbbá maguk az elszenvedők, vagy azok közvetlen családtagjai mondták el kön�nyeikkel küszködve még 70
év után is. Hálás szívvel köszönjük Sivák Gyuláné, To-

kai Lászlóné és Hepp Vilmos
megható történeteit valamint
mindenki más értékes hozzászólását.
Köszönet a Sárga Rózsa Nyugdíjas Klubnak aktív
részvételéért, koszorúzásáért,
valamint a Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozóinak segítségükért.

Az én falum - Mezőfalva

A képviselők
tárgyalták...

Mezőfalva képviselőtestülete május 18-án tartotta soros ülését, amelyen nagyon
komoly napirendi pontok kerültek megtárgyalásra. Egyik
ilyen fontos témakör volt a
csatorna üzemeltetéséről szóló beszámoló. A Mezőföldvíz Kft. ügyvezető igazgatója, Csapó Sándor számolt be
a szennyvízszolgáltatásról a
testület tagjainak, majd a jövő
szempontjából, az elképzeléseket illetően is számos kérdést tettünk fel a cégvezetőnek.
Utána beszámolót hallhattunk az ivóvízhálózat üzemeltetéséről is. Katona Ferenc
műszaki igazgatóhelyettes elmondta: az üzemeltetéssel
kapcsolatosan rendben mennek a dolgok, nincs különösebb problémájuk, leadták a
fejlesztési tervet, ami elfogadásra került, és nagyon kiemelte a mezőfalvi kollégák
jó munkavégzését.
A 2015. év pénzügyi beszámolóját is tárgyalta a képviselőtestület, és elfogadta a zárszámadási rendeletet, amelyet
előzetesen a pénzügyi bizottság is megtárgyalt, és a könyvvizsgáló is pozitívan véleményezett.
A 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót is tárgyalta a testület. Tóth
Endre intézményvezető volt a
napirendi pont előadója, és az
összefoglalót természetesen
tárgyalta előzetesen az egész-

ségügyi, szociális bizottság, és
elfogadásra javasolta azt. Nagyon részletes, jó beszámolót
ismerhettünk meg.
A polgármester tájékoztatást adott a társulások működéséről. A Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban és csatorna társulásban
tag Mezőfalva önkormányzata. Az utóbbiról előzetesen
azt kell tudni, hogy a beruházás II-es ütemére hoztuk létre,
és a megszüntetés folyamata a
tanács döntésének megfelelően fog indulni. Tehát ezt a társulást várhatóan megszüntetjük, mert ellátta a feladatát, a
beruházás lezárult, a jövőben
már csak gesztori együttműködésre lesz szükség.
A hulladékgazdálkodási
társulásra viszont szükség van,
az működik, viszont új fejleményről nem tudunk beszámolni. Egy Mezőfalva szintű
település a hulladékkezelési
kérdéseket önállóan nem tudja megoldani. Muszáj tehát az
összefogás, a társulás.
A képviselőtestület áttekintette a Mezőfalvi Vigasságok programját, és véglegesítette azt. Szeretném ezúton is
hangsúlyozni: várunk minden
mezőfalvi lakót a rendezvényre, azokat is, akik nem tagjai a
helyi civil szervezeteknek! A
vigasságokra vendégek érkeznek Kisújfalu testvértelepülésről is. Bízunk benne, mindenki nagyon jól érzi majd
magát, aki kilátogat!

A képviselőtestület döntött arról, hogy beadjuk az
óvodabővítésre a pályázatunkat. Mint ismeretes, két csoportszobával, tornaszobával
szeretnénk bővíteni az intézményt. A tervek elkészültek, a

pályázatírókkal egyeztettük a
feladatokat, várhatóan jól ös�szerakott pályázattal tudunk
indulni. A forrás elég kevés,
ám úgy gondolom, Mezőfalva
pályázata szakmailag jól alátámasztott, indokolt.

Óvodabővítés

Az oldalt összeállította: Márok Csaba polgármester
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Pedagógusnap

(Folytatás az 1. oldalról.)
Jelen korunk értékválságokkal terhes, a folyamatos változás és átalakulás állapotában
leledző közoktatásában ezt a
nemes feladatot megvalósítani
embert próbáló feladat, mely
érzésem szerint időnként lehetetlen. Széchenyi gondolataiból talán erőt meríthetünk:

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik
igaznak tartanak. A jövőnek
élünk: a szépért s jóért, amit
tehetünk.”
Kívánok nektek kedves
kollégáim jó egészséget, munkátokba vetett hitetek megtartását, és sok-sok gyermekmosolyt!

Újabb vandalizmus
a Piac téren!

Nem kívánom minősíteni az olyan embert, aki abban
leli örömét, hogy kitördeli a
szemetes kukákat! Rendőrségi ügy van ebből az újabb esetből! Ellenőrizzük a térfigyelő
kamerák felvételeit! Megvizs-

gáljuk, hogy a köztéri italozást
és vandálkodást miként lehetne rendeleti szinten a mostaninál szigorúbban szabályozni, és a rendőreink is próbáljuk
határozott intézkedésre sarkallni.

Bringatúra

32. alkalommal rajtolt el a
bringatúra. Mezőfalván egy
órás pihenővel regenerálódtak
a túra résztvevői, a vidám társaságok megtöltötték a Piac
tér melletti parkot. Sokan a
magukkal hozott piknikkosarakból töltődtek fel a visszaút-

ra szükséges energiával. Hos�szú sor állt az üdítős sátraknál
is. A kerékpárszervizeknél
szintén nagy volt a forgalom.
Balesethez a faluig tartó úton
nem kellett segítséget igénybe
venni – tudtuk meg a biztonságra figyelő szolgálattól.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
SZM
összefoglaló
Az idei tanévben az iskolai Szülői Munkaközösség számos lehetőséget kapott a közös munka
és összefogás kimutatására. Ez a munka meghozta
gyümölcseit. Így lehetőségünk volt támogatni egy új
tornaszoba megvalósítását,
spinning biciklik beszerzését, az iskolai hangosítás
megújítását, egy népi táncos szekrényt, vérnyomás,
illetve infravörös lázmérő
beszerzését. Új terítőinkkel és kötényeinkkel tovább emeltük báljaink fényét. Számos rendezvényt
tartottunk illetve támogattunk (iskolai disznóvágás, iskolai versenyek, Faluszilveszter, Valentin napi
bál, Majális,…stb.).
Az előbbiekben felsoroltakat azonban nem
tudtuk volna mind-mind
egyedül
megvalósítani. Segítségünkre voltak
a Mezőfalvi Német Kisebbségi Önkormányzat,
a Mezőfalvi Gazdakör, a
mezőfalvi Nagycsaládosok
Egyesülete, a Mezőfolt, a
MEDOSZ SE, a Polgárőr Egyesület, a Mezőfalvi Önkormányzat és nem
utolsó sorban számos helyi
vállalkozó és lakos is. Mely
segítségeket ezúton is nagyon köszönök.
„A siker titka: akarni,
S a világ azoké, akikben
akarat van.”
Merjünk tehát sokat
akarni és nagyot álmodni, mert hiszem azt, hogy
összefogással nincs elérhetetlen cél.
Koppányi Péter
SZM elnök

HÍREI

Jók között a legjobbak!

A 8.a osztály tanulói az
Osztrák Intézet által meghirdetett OLIMEDIA országos
német színjátszó versenyen
elnyerték a szakmai zsűri 1.
helyezését, Mihályi Daniella
egyéni szerepléséért különdíjban részesült, valamint sikerült megszereznünk a közönségdíjat is, melyet a legtöbb
like-ot és kommentet kapó
produkció kaphatott.
Ebben az évben új, rendhagyó módon zajlott a verseny.
Idei téma a hevesen vitatott
a migráció és integráció volt.
A jelentkezők német nyelvű szövegeket kaptak, német,
osztrák és svájci szerzők tollából, melyek az idegenekkel és
menekültekkel való kapcsolatteremtést vitatták meg. Egy
kiválasztott történet alapján
5-10 perces filmet kellet készíteni, amelyben más tényeket, illetve saját véleményünket is be kellett mutatnunk.
A megvalósított forgatókönyvet, a technikai megvalósítást,
a téma tartalmi feldolgozását,
a nyelvi megfogalmazást és a
megformálást egyaránt díjazták.
A beküldött filmekből az
Osztrák Intézet zsűrije kiválasztotta azokat a produkciókat, amelyek érdemesek
voltak arra, hogy feltöltse
a Facebook oldalára. Itt lehetett lájkolni illetve kommentelni a filmeket. Nagyon
izgultunk, hogy vajon beke-

rül-e a filmünk a kiválasztottak közé. Végtelenül örültünk,
amikor felfedeztük Mezőfalvát az első feltöltöttként. Ezután még nagyobb izgalom

megvertük a rivális csapatot.
Így a közönségdíj is összejött.
Azonban a szakmai zsűri dicsérő szavai minden várakozásunkat felülmúlták. Folya-

következett, mert a szavazatok állása napról-napra változott. Tudtuk, hogy nem a közönség szavazat a legnagyobb
elismerés, de azért folyamatosan bennünk volt, hogy vidéki iskolaként, de jó volna
megnyerni. Az utolsó előtti
nap már feladtuk, láttuk, hogy
semmi esélyünk egy pesti iskolával szemben, ugyanis a
lemaradásunk egyre nőtt. Ekkor azonban valami csoda történt! Késő délután drasztikusan megugrott a szavazataink
száma és az este és éjszaka
folyamán folyamatosan csak
nőtt és nőtt, és 57 szavazattal

matosan kaptuk a dicséretet,
az elismerést.
Azt gondolom, hogy az
osztály általános iskolai pályafutásának méltó zárása ez
az első díj. Köszönöm még
egyszer a film elkészítésében
nyújtott segítségét kolléganőimnek: Kollár Hajnalkának,
Nyulasiné Lakos Angélának
és Koppányiné Sági Mónikának.
Az utazásunkat a MOL
Tehetségtámogató Program
biztosította az Új Európa
Alapítványon keresztül, melyet ezúton is köszönünk.
Hajas Erika

Búcsú a nyolcadikos SZM tagoktól
Szeretném
megragadni
az alkalmat és ezúton is elbúcsúzni a ballagó osztályok
Szülői Munkaközösségi tagjaitól: Balogné Nagy Marianntól, Csergő Bélánétól,
Halupa Andreától és Hatvani
Norberttől, akik aktív tagok-

ként segítették a munkaközösséget és támogatták gyermekeinket.
Örülök, hogy lehetőségem volt együtt dolgozni
velük és tudom, hogy a továbbiakban is számíthatok a
segítségükre.

„A legfontosabb, amit egy
gyereknek megadhatsz, ha
szereted, védelmezed, segítesz neki felnőni és megtalálni, hogy kicsoda valójában.” /
Tom Cruise/
Koppányi Péter
SZM elnök
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Utolsó közös osztálykirándulásunk
Elérkezett a várva várt nap,
az osztálykirándulás! A reggeli
koránkelés és az elmaradhatatlan
elemózsiagyártás után, apával
közösen a jól megpakolt táskákkal útnak indultunk az iskolába.
A teremben találkoztunk a
többiekkel. A tanító néni mindenkit örömmel fogadott. Miután mindenki megérkezett, közösen átvonultunk a Művelődési
Házhoz, ahol türelmetlenül vártuk a busz megérkezését. A buszon reggeliztünk, majd Zsuzsa
néni tájékoztatott a kirándulás
helyszíneiről, az első úticélról, és
természetesen fontos intelmeket
is kaptunk a kirándulással kapcsolatban.
Nagyvázsonyban egy kis eltévedés után megérkeztünk a
Kinizsi várba. A felvonóhídon
keresztül jutottunk be a belső
várudvarba. Az öregtorony a vár
legjellegzetesebb látnivalója. 85
faragott csigalépcsőn másztunk
fel a torony tetejébe, ahonnan
csodálatos kilátás tárult elénk a
környező vidékre. A Postamúzeumban néhány régi telefont is
kipróbálhattunk, és egy régi telefonközpontot is láthattunk működés közben.
Az újabb úti cél Tihany volt.
Végre megpillanthattuk a Balatont! Sétálóutca vezetett a templomig rengeteg árussal övezve. A
dombról szép kilátás tárult elénk.
A padsorokban ülve a tanár néni
elmesélte az apátság történetét,
megcsodáltuk a sok szép szobrot, a nagy főoltárt. A templomból kiérve kis pihenő után szabadidős program következett
vásárlási lehetőséggel. Tihany a

levendulájáról híres, szereztünk
is belőle egy cseréppel.
Irány Balatonfüred! Az odafelé vezető út lenyűgözően szép
volt. Most már közelről is láttuk
a Balatont. A buszról leszállva a
sétálóutcán végig menve láttuk a
jacht klubot, üzleteket, éttermeket. A Liliput kisvonattal megnéztük a helyi nevezetességeket.
A kikötőből visszanéztünk a Tihanyi Apátságra. Láttunk vadkacsákat, hattyúkat, és azokat
etető néniket. A játszóteret is
elfoglaltuk egy kis időre. Végül
egy finom fagyizás következett.
Visszatértünk a buszhoz, ahol a
hazafelé vezető úton kipihentük
a kirándulás fáradalmait. Külön
élmény volt az osztály fiúkórusa, akik a „Sárgán virágzik a tök”
kezdetű nótával szórakoztatták
a közönséget. Hazaérve pedig
élménybeszámolót tartottam a
családnak.
Nekem a legjobban a Kinizsi
vár tetszett, mert a történelem
egy nagyobb szeletébe engedett
betekintést.
Schrick Alina
4. b
A cikk írásában közreműködtek:
Zsuzsa néni: a kirándulás fővédnöke, idegenvezető
Apa: Útitárs és pénztáros
Osztály, és szülők: a jó hangulatért és a közös emlékekért felelősök
Buszsofőr: aki a szállításunkért
felelt, és túlélt minket
Telefon: a fontos élmények megőrzője
Anya: bértollnok, a lejegyzés segítője
Irigykedő kistestvérek!

Gyermeknap

Az idei évben is igyekeztünk, hogy a gyermeknapot emlékezetes programmal tegyük felejthetetlenné.
Tanulóink egy különleges
koncertélménnyel gazdagodhattak, melyet az Alba Regia
szimfonikus zenekar biztosított számunkra. A Szimfonikus Mobilhívás, avagy
MobilCsengőHangVerseny
elnevezésű koncert nagy siker
volt tanítványaink körében. A
komoly művészeti élményen

túl diákjaink önfeledten szórakozhattak a szülői munkaközösség által számukra biztosított ugráló várazással, és a
helyi tűzoltó egyesület játékos
versenyeivel. Élvezetes, változatos, vidám napot töltöttünk
együtt.
Köszönjük a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány, a
Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület és az iskola Szülői
Munkaközössége nagylelkű
támogatását.
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Ballagás

A tanév a 8. osztályosok ballagási ünnepével zárult. Az idei
évben is két ballagó osztálytól
búcsúztunk el. Ennek az ünnepi alkalomnak évek alatt kialakult hagyományai vannak. A 7.
osztályosok megható műsorral
búcsúznak társaiktól, a 8. osztályosok pedig beszéddel, dallal és
tánccal köszönnek el iskolájuktól
és tanáraiktól. Az évfolyam legkiemelkedőbb eredményeit elérő
diákjait könyvjutalommal és értékes díjakkal ismertük el.
Az Év Diákja kitüntetést Katona Kitti 8.a osztályos tanuló
kapta. Kitti sok évig kitűnő bizonyítvánnyal tett tanúbizonyságot
kiemelkedő tanulmányi munkájáról. Ezen túl csendes egyéniségével párosuló, önzetlen közösségi munkájával, példamutató
magatartásával és szorgalmával
érdemelte ki elismerésünket. Elsős kora óta a művészetoktatásban néptánc tagozaton tanult, s
itt megszerzett tudásával számos
iskolai és községi rendezvényen
kápráztatott el bennünket. Középfokú „C” típusú nyelvvizsgájával és a nyolc év alatt elért
számos területi és országos kiváló versenyeredményével folyamatosan öregbítette iskolánk jó
hírnevét. A művészetek területén, és tanulmányi munkájában
tanúsított szorgalma és kitartása, társaihoz való viszonya, bájos
egyénisége, jó példa valamen�nyi diákunk számára, ezért méltó Katona Kitti az Év Diákja kitüntető címre.
Az iskolánk vezetősége által
alapított Útravaló Mosoly Díjat
az idei évben két tanuló vehet-

te át. Koppányi Noémi 8.a osztályos tanuló, és Jézsó Vivien 8.a
osztályos tanuló. Mindketten kitűnő tanulmányi eredményű, kiváló képességű és szorgalmú diákok.
Koppányi Noémi a művészetoktatás több ágában is jeleskedett, a zeneművészetben
zongorázott 8 évig, de tehetségét leginkább a képző- és iparművészetben bontakoztatta ki.
Számos országos és területi rajzpályázat díjazottja volt, és pályaválasztásában ezt a területet
jelölte meg. Művészeti eredményei mellett a tanulmányaiban is
sikeres volt. Középfokú C típusú nyelvvizsgát szerzett. Csendes személyisége, aktív közösségi munkája jó példa minden
tanulónk számára.
Jézsó Vivien példamutató szorgalmával és magatartásával érdemelte ki az Útravaló
Mosoly Díjat. A 8.a osztálynak
aktív közösségi tagja, tanulmányi eredményei kiválóak. Német nyelvből középfokú C típusú nemzetközi nyelvvizsgával
rendelkezik. A művészetoktatás
tánctagozatán 8 évig nyújtott kiemelkedő teljesítményt, számos
iskolai és községi rendezvényen
lépett fel, méltóképpen képviselte iskolánk művészeti nevelését.
Minden jutalmazottnak szívből gratulálunk, az alábbi Petőfi Sándor idézettel kívánunk további sikereket nekik:
„A világon semmiféle tehetség el
nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti,
hogy hasznát vegye.”
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Tündérkert Óvoda
Beíratás
Május 2-án, 3-án és 6-án lezajlott az óvodai beiratkozás.
A lelkesebb szülők már az első
napon, az óvoda folyosóján sorakoztak fontosabb dokumentumaikkal, hogy beírathassák
gyermekeiket az óvodába. A 2. és
3. napon is szép számban érkeztek a szülők a leendő ovisokkal. A
sok éves tapasztalat sajnos most is
beigazolódott, hogy az érintettek
nem figyelik a beiratkozás időpontjait, mert a határidő lejárta
után is jelentkeztek, sőt volt, akit
úgy kellett felkeresni.
Ezért megkérek minden kedves szülőt, hogy az elkövetkezendő évben figyelmesebbek legyenek és tartsák be a határidőket.
Előre is köszönöm megértésüket!

Jurtalátogatás
Óvodánkban mindig arra
törekszünk, hogy a gyermekeket újdonságokkal, különlegességekkel ismertessük meg, élményeket nyújtsunk számukra.
Főleg az év vége a jó idő kapcsán van lehetőségünk sétákra.
Idén gyermeknap után május 31-én ellátogattunk Horváth Béla tanár úrhoz, aki beengedett bennünket jurtájába. Sok
érdekes dologgal ismerkedhettünk meg, hasznos információkkal gazdagodhattunk honfoglaló őseinkkel kapcsolatban.
A jurtába lépve a küszöböt át
kell lépni, különben belénk csíp
a Hakit. A férfiak balra a nők
jobbra haladtak. Láthattunk
sámán öltözéket, házi malmot
valamint hangszerekkel zenéltünk. Megtudhattuk, hogy miért kör alakú a jurta – a por nem
áll meg a sarokban, és a rossz
szellemek sem tudnak megülni ott.
Köszönjük Béla bácsinak a
sok érdekességet, nagyon jól
éreztük magunkat.

Gyermeknap

„A játék az különös.
Gömbölyű és gyönyörű,
csodaszép és csodajó,
nyitható és csukható,
gomb és gömb és gyöngy gyűrű.
Bűvös kulcs és gyertya lángja,
színes árnyék ördöglámpa.”
Kosztolányi Dezső: Játék
Már reggel nagy volt a
sürgés- forgás az óvodában a
gyereknapi vásár miatt, ahol
a gyermekek szebbnél- szebb
karkötők, virágok, nyakláncok, lufik és még sok más apróság közül válogathattak. Az
árusítást köszönjük az SZM.
szülőknek. Reggel a Napsugár
csoport mutatta be zenés tornáját, majd minden gyermek
csatlakozhatott hozzájuk.

Tízórai után kezdetét vették a játékok: kismotorozás,
egyensúlyozó feladat, játékgyűjtés, kötélhúzás, vízhordás és célba dobás a bohóc
szájába. A feladatok elvégzésével pedig megszerezhet-

Csigabiga csoport
kirándulása

2016. május 27-én izgatottan érkezett mindenki a Csigabiga csoportba, hiszen kirándulni indultunk. A külön busz
Agárdra vitt bennünket, ahol a
hajóállomáson a kiállított akváriumházban megnézhettük
a Velencei-tó élővilágát. Az érdekes halak, bogarak, rovarok
közelről való megtekintésére
nagyon érdekes volt gyermekeknek, felnőttnek egyaránt.
Ezután hajóra szálltunk és egy
sétahajózáson vettünk részt,
ahol láthattunk vadkacsamamát a kiskacsáival, kócsagokat, sirályokat, vízisiklót, sőt
sárkányhajókat is. A hajókirándulás után folytattuk utunkat Pákozdra az arborétumba.
Először a természeti kiállítást
néztük meg, ahol bemutatták az erdők, mezők, vízpartok
élővilágát. Interaktív játékokkal is játszhattak a gyerekek,

amit többen is kipróbáltak.
A következő látnivaló a halászati kiállítás volt, ahol megismerkedhettünk a régi halászati
eszközökkel, számunkra ismeretlen tárgyakkal. A sok érdekesség után aztán birtokba
vettük a kis és nagy játszóteret, ahol mindenki megtalálta
a számára legkedvesebb játékot, a hintát, billegőt, homokozót, magaslest, rugós játékot,
a drótkötélpályát, a kalandvárat. A fáradhatatlan gyermekek
még a focizást sem hagyták ki,
kitartóan rúgták a labdát. Néhányan a kis tó körül is sétáltak,
ahol a gyorsan úszkáló halakat
is láthattuk. A nap végét kötélhúzással zártuk, ahol szülőgyerek egyaránt teljes erejéből
küzdött a győzelemért.
Kicsit fáradtan, de sok-sok
élménnyel gazdagodva érkeztünk vissza az óvodába.

ték a térkép darabjait, ami
megmutatta a kincset rejtő csomag helyét. Lehetőség adódott egy igazi traktor
megismerésére.
A nap végén pedig sok élménnyel tértek haza.

Fagyiztunk
A Csigabiga csoport számára
a május 26-i gyermeknappal még
nem zárult le a programsorozat,
hiszen június 1-én fagyizással
folytattuk a délelőttöt, 2-án cseresznyézni voltunk és a játszótéren is kipróbáltuk a játékokat.

Színház

Május 27-én (pénteken) délután 13 órakor gyermeknap alkalmából az ovisok meghívást
kaptak az iskolába, hogy részesei
legyenek egy színházi előadásnak,
melynek címe az Igazmondó juhász volt. Ezúton köszönjük a
szervezőknek, hogy gyermekeink
élményeit gazdagították a színvonalas műsorral.

Anyák napja

Az egyik legszebb ünnepünk
az évben az anyák napja. Már hetekkel az ünnep előtt lázas készülődésben voltak a gyerekek.
Tanulták a verseket, énekeket és
gondosan készítették anyukájuknak szánt ajándékot. Minden
csoportban meghatódott, kön�nyes szemű anyukák figyelték az
előadásokat.
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Madarak és fák

Apák napja

A környezet megismerése és
védelme állandóan és mindenkori folytonossággal jelenlévő
tevékenységi forma óvodánkban. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy gyerekeink számára megalapozzuk a
természet szeretetét- védelmét.
A Zöld óvoda és Madárbarát
kert cím is erre kötelez bennünket! Minden évben sok játékos
feladattal készülünk erre a napra. Idén az óvoda csoportjai adták erre a helyszínt, ahol az óvónénik várták a gyerekeket. Volt
madárkép válogatás, madárhang
felismerés, erdő- fa védelme,
óvodánk fáinak megismerése,
hangyatojás gyűjtés, mese, ének.
Megismerkedtek az év fájával:
Mezei szil, madarával: Haris és
vadvirágával: Mocsári kockásliliom. Ezek képeit puzzle ként
összeragasztva csoportjaikban
ki is rakhattak. Reméljük tudatos és következetes nevelőmunkával, élménydús tapasztalatszerzéssel meg tudtuk éreztetni
környezetünk védelmének, gondozásának fontosságát!
Mottónk: Járj nyitott szemmel csak azt vedd el amit a természet elengedett, tudj örülni a
madarak énekének!

A szivárványosok nagy izgalommal, immár harmadik
alkalommal várták az apukákat és nagyapákat, Apák napjára. Két édesanya Kis Anita
és Balog Bencik Nikolett versfelolvasása nyitotta meg a délutánt. Mosolygós pillanatokat
okozott a szívecskékre írt jellemzések felismerése. A gyerekek verseket, énekeket tanultak
az apukáknak kívánsággyűjtemény a papáknak nyakkendő készült. A kis műsort versenyjátékok követték sok volt
a móka, kacagás. Együtt futott
apa, papa, unoka. Az elfáradt
résztvevőket sütemény, üdítő
várta. Sokan eljöttek így még
jobban összekovácsolódott kis
közösségünk!

Táncbemutató

Minden évben egy „Utolsó
táncra” várják a gyerekek szüleiket, ismerőseiket az óvodába.
Bemutatják azokat a dalokat,
táncokat, zenés koreográfiákat,
melyeket az év folyamán tanultak. Sajátos ez az év, hiszen a csapat néhány tagjától búcsúztak,
hiszen ők a nyári szünet után iskolások lesznek. Zsúfolásig telt
a csoportszoba. A gyerekek nagyon lelkesek voltak úgy adták
elő kis műsorukat, hogy látszott
szeretik azt, amit csinálnak. Jól
érezték magukat benne. Szépen
énekeltek, táncoltak. A népzene
a tánc megszerettetése a magyar
hagyományok megismertetése
az egymásra figyelés az együttes mozgás öröme a jó hangulat biztosítása volt az év legfontosabb feladata. Reméljük, a sok
jó pillanatot továbbviszik, megőrzik majd magukban!

Múúúmamák látogatása
Június 3-án a Mezőfalvai
Zrt. Világospusztai Tehenészetében nyílt napot tartottak, ahova óvodánk is meghívást kapott. 5 csoport közel
100 gyermek várta izgatottan
9 órakor a busz érkezését. Érkezéskor Südi András területi
igazgató úr fogadott bennünket, majd minden csoport kapott egy vezetőt, aki bemutatta a telepet. Láthattunk
az egész kicsi bocitól a legnagyobbig minden méretben
szarvasmarhát. Simogattunk
díjnyertes tehenet, megtudtuk

mi az a siló és a jászol. Láthattunk automata hátvakarót. A
telep körbejárása után a gyerekek kóstolhattak joghurtot,
tejet, kakaót, túrórudit. Bocikat simogattak, a kíváncsiak még egy igazi traktorba is
beleülhettek. Zárásként szalmamedencében ugrálhattak
a gyerekek és az ügyesebbek
a szalma között eldugott sapkákban térhettek haza. Ajándékba lufit kaptunk.
Sok élménnyel gazdagodtunk, köszönjük ezt a szép délelőttöt. Találkozunk jövőre is.

Kirándul a Kolibri csoport
Május 20-án elérkezett
végre a várva várt kirándulás,
aminek keretében busszal elutaztunk a Vadex Mezőföldi Zrt. Soponyai Ökoturisztikai Központjába. Ott egy több
órás programmal egybekötött
természetvédelmi túrával vártak minket, aminek első állomása a múzeum megtekintése
volt. A kiállítás mindössze két
teremből állt, de a gyerekek
számára érdekes módon mutatta be a környéken élő állatokat, élőhelyeket, és a területen jelenleg is folyó vadászatról
is kaphattak ismereteket.
Ezek után a medvehagymától illatozó erdőben elindultunk megnézni az elkerített területen élő nagyvadakat.
Láthattuk a hatalmas vaddisz-

nót, ahogyan a kerítés mellett
a kukoricát szemezgette, és az
erdő mélyéről figyelő hatalmas agancsú szarvasbikát. A
gyerekek nagy örömére egy
szarvastehén olyan barátságos
volt, hogy odajött a kerítéshez és hosszasan hagyta magát simogatni. Ismét hosszú
séta következett, amíg megérkeztünk a szárnyasok ketreceihez, ahol rengeteg pulyka
köszöntött minket hatalmas
hangzavarral. Láttunk még
emukat, fácánokat és a madár
lesről gyönyörű fehér hattyúkat. Túránk végezetével tábort vertünk a liget árnyas fái
alatt, labdáztunk, pihentünk,
ettünk- ittunk, amíg értünk
nem jött a buszunk. Élmény
teli, szép kirándulás volt!

Családi délutánok
Óvodánkban családi délutánt rendeztek két csoportban, a
Pillangócsoportban május 26-án, a Napsugár csoportban pedig
június 2-án. Az udvaron közös beszélgetés, homokvár építés,
trambulinozás zajlott. Az evés- ivás közepette a gyermekek és
szüleik is nagyon jól érezték magukat.

Köszönetek

A Katica csoport köszöni
Juhászné Horváth Szilviának
és segítőjének, Nemes Gabriellának, hogy ebben az évben is
vendégül látott minket egy kis
cseresznyézésre, valamint üdítővel, pogácsával kínáltak bennünket.
Nagyon jól éreztük magunkat!
Erdősné Seres Melindának
köszöni a Pillangó csoport a
felajánlott plüss játékokat.
A Szivárvány csoport köszöni Kvárik Csabának a lovaskocsis szállítást Bolondvárra, valamint Nagy Richárd
lelkésznek az egész éves együtt
éneklést az anyák-apák napján
való közös együttlétet!
Köszönetet
szeretnénk
mondani a Dóra Cukrászdának a Csigabiga csoport kedvezményes fagyizásáért, valamint köszönjük Nagy Richárd
bácsinak az énekes, gitáros, vidám pénteki délelőttöket.
A Csigabiga csoport köszöni szépen az Iskola igazgatóságának a tornaterem használatát valamint Tombor Istvánnak
és Tórizs Attilának, hogy az év
folyamán zajló testnevelés foglalkozásokat levezették.
Az oldalakat összeállította:
az óvoda kollektívája
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Középmezőnnyel és az IFI
bronzérmével zártuk a bajnokságot

Jól szerepeltek Mezőfalva futballistái a 2015-2016os bajnokságban. Két felnőtt
csapatunk a lista közepén zárt.
Az IFI pedig óriási hajrával a
képzeletbeli dobogó harmadik fokán végzett. Az idény
végi értékelésünkben a fiataloké a pálma!
Június ötödikével véget ért
a futballbajnokság. Megye I.
osztályú felnőtt együttesünk a
tizenhat csapatos tabella nyolcadik helyével alaposan telibe trafálta a közepét. Az őszi
esélylatolgatás is erről a helyezésről szólt, bár hozzá tehetjük, az utolsó 4-5 találkozó
teljesítményével még az élmezőnyt is célba vehettük volna.
Az eredmény így is várakozáson felül sikerült, amin csak
az utolsó, Iváncsa elleni találkozó 7:0-ás vereség hagyott
szeplőfoltot. A nagy csapat
teljesítménye a következő
képpen alakult: 12 győzelem,

4 döntetlen, 14 vereség, 51 lőtt
gól, 55 kapott gól, -4 gólkülönbség és 40 pont. A góllövő
lista 31. helyén találjuk az első
mezőfalvi játékosokat. Balázs
Sándor és Boros Benjamin
egyaránt 8-8 gólt rúgott. Ös�szességében a mezőfalvi Megye I-es felnőtt gárda elérte a
maga elé kitűzött célt. Szintén az első osztályban harcoló IFI viszont nagyon szépen

csillogó bronzéremmel fejezte
be a küzdelmeket. Váradi Tamás edző vezetésével a véghajrában dőlt el a dobogó sorsa. A fiatalok teljesítményéhez
talán nem is kell hozzá tenni
szóban semmit, az érem önmagáért beszél. A listaeredmény így alakult a 28. forduló
végére: Dicsőséges 3. helyezés, 20 győzelem, 1 döntetlen, 7 vereség, 113 lőtt gól, 43
kapott, gólkülönbség 70, 61
pont. A góllövő táblázatban
már a 10. helyen mezőfalvi
név áll. Balogh Dániel 22 találattal vezeti a hazai gólgyártók
mezőnyét. Mögötte Sümegi Ádám László a 13. helyen,
17 gólt szerzett. A rendkívül
jó szereplés az őszi bajnoki
rajtra komoly felelősséget rak
majd a fiúk vállára. Talán sikerül azon az emelvényen eg�gyel feljebb lépni! Az idény-

összefoglaló végén Megye III.
osztályban csatázó Mezőfalva
II. csapatunkról is csak jókat
mondhatunk. Szintén a tabella kellős közepét találták el
a hetedik hellyel. Sokáig egy
lépéssel előrébb, a hatodikon
tanyáztak, de a fordulók végére egy ponttal lemaradtak.
Az éves játék azonban mindenképpen dicséretes. Szinte
a semmiből alakult együttes
a legmostohább körülmények
között is helyt tudott állni. A
Simon József dirigálta legénység a maximumot hozta ki
magából. Lesz-e folytatás, az
majd a nyári hónapokban dől
el. Az edző tájékoztatása szerint indulnának, csak legyen
meg a 20 fő hozzá. A csapat
év végi eredménye: 7. hely, 11
győzelem, 2 döntetlen, 11 vereség, 75 lőtt gól, 63 kapott
gól, gólkülönbség 12, 35 pont.
A góllövő listán 8. helyen, 18
góllal Rabijász Dávid található. A 13. helyet 14 góllal Márok Máté foglalja el.
Mezőfalva futballcsapatai
lapzárta után, június 17-én
tartották évzáró rendezvényüket. Az edzői értékeléseket
következő számunkban tes�szük közzé!
(Nyáron se felejtsék: Sport
és egyéb hírek a szünidőben is
olvashatóak a www.mezohir.
info oldalon!)
Horváth László

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub hírei

Májusban megtartottuk a
második negyedéves név- és
születésnapi rendezvényünket, vendégeink voltak az előszállási Rozmaring Nyugdíjas
Klub tagjai.
Június 4-én gyermeknapot
tartottunk, melyen 17 kisgyermek és 20 felnőtt vett részt.
Különböző versenyeket rendeztünk, pl: fánk evés, csokoládé evés, lufifújás, rajzverseny.

Emellett szalonnát sütöttünk, melyet nagyon élveztek
a gyerekek és felnőttek egyaránt.
A gyerekek a nap végén
díjakat is kaptak. Akik nem
nyertek, ők is elégedetten térhettek haza, mert egy jó élménnyel gazdagodtak.
Kovács Istvánné
klubvezető

Az én falum - Mezőfalva

11

Mezőfa Tüzelőanyag
Kereskedés
Szezonvégi akciós áraink:

HACKSTOK JÁNOS
80. születésnapján,
valamint

60. házassági évfordulójukon
szeretettel köszönti:
Felesége, Évike, férje Robi,
Gáborka és Péterke,
ifj. Hackstok János,
felesége Ildikó
és Szandika

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal:
243-092; 510-373
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
Sági Roland (körzeti megbízott):
06/30-951-7176
Polgárőrség:
06/30-621-0712
I. Orvosi rendelő
dr. Prajda-Pop Ramona háziorvos
506-837
II. Orvosi rendelő
dr. Lőrincz Attila háziorvos
506-925
Gyermekorvos
dr. Kosztándi-Molnár Éva gyermekorvos
506-889
Védőnők
Hedrickné Kaló Eszter, Németh Sándorné 506-888
Csecsemőtanácsadás hétfő: 9-11
Várandós tanácsadás hétfő: 8-9;14-15
Időpontegyeztetés: 8-9

Könnyen adagolható nagyságú
Barna szén (Lignit) akció: 2100 Ft/mázsa
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2900 Ft/mázsa
Hasogatva:
3100 Ft/mázsa
Éger tűzifa:
Kuglizva:
2350 Ft/mázsa
Hasogatva:
2500 Ft/mázsa
Mezőfalva Szőlőhegy, Honvédségi út eleje
06-30-281-1504, 06-30-478-6595

A kiszállítás díjától érdeklődjön!

– korrekt feltételekkel,
– teljeskörü ügyintézessel,
KERESÜNK - KÍNÁLUNK
ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT!
-korrekt feltételekkel,
„Legjobb
otthon” Inagtlan Iroda
-teljeskörü ügyintézessel,
Dunaújváros Vasmű út 12.
KERESÜNK - KÍNÁLUNK
(képcsarnok)
ELADÓ - KIADÓ INGATLANOKAT!
+3620/952-4900
"legjobb otthon" Inagtlan Iroda
+3620/5694-262
Dunaújváros
Vasmű út 12(képcsarnok)
+3620/952-4900
+3620/5694-262
www.legjobbotthon.net
www.legjobbotthon.net
info@legjobbotthon.net
info@legjobbotthon.net

Tájékoztató zöldhulladék gyűjtéséről
Tisztelt Ügyfeleink!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében biztosítani kell a zöldhulladék gyűjtését. Ennek megfelelően társaságunk
havi rendszerességgel a közszolgáltatás keretén belül zöldhulladék
gyűjtő járatokat indít. A hulladék gyűjtése a jogszabály alapján kizárólag az általunk ingyenesen biztosított biológiailag lebomló zsákokban
történhet. A zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerülhet, ami olyan
növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék,
ág, gally, fű, lomb fűrészpor, faforgács stb.). Az ágak, gallyak csak aprítva kerülhetnek a zsákba.
A zsákok átvételét az alábbi helyeken biztosítjuk:
Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2. Hétfő, kedd, csütörtök: 8:0012:00, 12:30-14:30. Szerda: 7:00- 19:00 Péntek: zárva.
A zsákok átvételéhez szükséges dokumentumok:
– személyazonosító igazolvány, – lakcímkártya, – adókártya
– utolsó közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk vagy átutalási bizonylat.
Szállítás időpontok: júli. 10., aug. 8., szept. 12., okt. 10., nov. 7.,
dec. 1.
A szállítások időpontjáról a honlapunkon: www.dunanett.hu, illetve az érintett önkormányzatokon keresztül is tájékozódhat.
Tisztelettel: 
Dunanett Nonprofit Kft.
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Újbarkon-Száron jártunk!

Az idén hetedik alkalommal megrendezésre kerülő
Német Nemzetiségi Napon
járt a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Gyermektánccsoport.
A találkozót május 28-án Újbarok és Szár községek közösen rendezték.
A gyermekcsoportok délelőtt Újbarkon mutathatták
meg egymásnak és a nézőknek tudásukat. A mi csoportunk nagy sikerrel, vastaps kíséretében táncolta végig az
előadást. A fellépés előtt még
arra is volt idő, hogy megnézzük a „Heimatmuseum”-ot,
ahol megelevenedett előttünk
az újbarki németek múltja.
Az ebédünket már Száron
fogyasztottuk el, ahol a nép-

viseletbe öltözött csoportok
felvonulása után Szár község
polgármestere
hivatalosan
is megnyitotta a nemzetisé-

gi napot, üdvözölte a fellépő
csoportokat. A rendezvényen
a házigazdákon és rajtunk
kívül felléptek még Adony,

Etyek, Isztimér,Mány, Gánt,
Vértesboglár, Vértesacsa, Mór
német nemzetiségi tánccsoportjai és énekkarai.
A csoportok bemutatkozása után kezdetét vette a
bál, melyen a helyi zenekar
a Saarer Musikanten egy jó
hangulatú, igazi magyarországi sváb zenével szórakoztatta
a táncolni vágyókat.
Jó érzés volt ezen a vidéken
járni, és arra gondolni, hogy a
mi őseink egy része az 1811es falualapításkor erről a környékről került Hercegfalvára.
Köszönjük a szülőknek a
támogatást, és hogy sokan velünk tartottak ezen a napon.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

A helyi mozgássérült csoport
kirándulása
Május 21-én 45 fő kirándult a zirci ciszterci apátságba, ahol Elizeus atya tartott
idegenvezetést. A templom
után az arborétumban sétáltunk, majd megnéztük a kisfilmet, amely az apátság életét
mutatta be.
Zirc után Várpalota következett, ahol a helyí katolikus
templomot láttuk, és orgona-

bemutatót hallottunk. Ezután
megismerkedtünk a középkori várral és történetével. Csodálatos ruhakiállítást és a helyi bányászattal kapcsolatos
kiállítást láthattunk.
A csoport jó hangulatban
töltötte az egész napot, reméljük hamarosan újabb lehetőség lesz.
Kissné Kata
csoportvezető

Gyermeknap

Az idei évben a hagyományoktól eltérően ünnepeltük a
Gyermeknapot. A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
jóvoltából sikerült egy színvonalas színházi előadást ajándékozni a gyerekeknek. A Tihanyi Vándorszínpad művészeit láthatták az iskolások és az óvodások, akik az Igazmondó juhászlegény című darabot hozták el nekik. Az előadás nagy sikert
aratott nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is.
Ezúton is köszönjük az alapítványnak a támogatást!
Ijjas Gizella
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.
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