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Kátyúztunk

A település belterületi útjainak kátyúzását elvégeztette az önkormányzat, és folytatódik a járdafelújítás is.
Kérem, a kereszteződésekben
a KRESZ szabályai szerint és
lassan közlekedjenek! Forgalomlassító műtárgy több útszakaszon van Mezőfalván,
de nem vagyok biztos benne,
hogy a jelenleginél több kellene. Inkább óvatosan nyomják
a gázpedált!
Márok Csaba

Nagyon nehéz dolgom
lenne, ha fel kellene sorolnom mindazokat, akik a Mezőfalvi Vigasságok sikeréért
tettek. Hosszú lenne a lista,
ami különösen nagy öröm
számomra, hiszen a településen élők tenniakarásáról,
összefogásáról tanúskodik.
Köszönet érte. Nagyon köszönöm mindazoknak, akik
tettek azért, hogy az idei évi
nagyrendezvényünk ilyen kiváló legyen. Tudom, rengeteg munka van a szervezésben, hiszen mindenkinek az
odafigyelése kell, hogy minden a legnagyobb rendben
legyen, minden a helyére kerüljön. Az égiek is szeretnek
bennünket, hiszen a péntek
esti rockesten Venyim felől
fenyegető felhő elkerült bennünket, nálunk nem esett.
Szombaton pedig még túl
meleg is volt.
(Folytatás a 2-3. oldalon.)

Tankönyvtámogatás

Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) a
2016/2017-es tanévet megkezdő mezőfalvi lakóhel�lyel rendelkező azon általános iskolai tanulók részére,
akik nem esnek a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi
XXXVII. tv. 8. § (4) bekezdésében meghatározottak körébe
- jövedelmi helyzetre tekintet nélkül - gyermekenként
3.000 Ft, azaz Háromezer forint tankönyvtámogatást biz-

tosít a szociális keret terhére
az alábbi formában javasolja
elfogadásra:
A tankönyvtámogatást a
tanuló törvényes képviselője a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a tanuló
nevére kiállított, tankönyvcsomag árát tartalmazó, befizetést igazoló belföldi postautalvány, valamint az érintett
gyermek lakcímigazolványának bemutatása mellett a Mezőfalvai Polgármesteri hivatal
pénztárában ügyfélfogadási
időben a tárgyév szeptember
30. napjáig igényelheti.

A Bizottság megkeresi a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportját azzal, hogy a
tankönyvtámogatás pénztárból történő kifizetéséről - a
rendeletben és e határozatban foglaltak szerint - gondoskodjon.
A határozat alapja Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális
ellátási formák szabályozásáról szóló 10/2000. (VI.9.) számú rendeletének 18/D. §-a.

Wünsch-tábor
Mezőfalván
A Vigasságok után a terepet, az iskola udvarát átadtuk a néptáncosoknak, ugyanis Mezőfalva adott otthont
ebben az évben a Wünsch
Nosztalgia
Tánctábornak.
Nagyon örültek az ide látogató tánccsoportok a vendégszeretetnek, amivel fogadtuk
őket, színvonalasnak tartották
a helyszínt is.
Minden résztvevő nagyon
jól érezte magát, a mezőfalviak nagyon jól megszervezték
ezt a hetet.
Márok Csaba
(Írásunk a 8. oldalon.)
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A közösségért dolgoztak
Dr. Pozsonyi László
Mezőfalva Díszpolgára
A szakmai profizmusával,
segítőkészségével, humorával
és mosolygós kedvességével 37
éven át volt a község köztiszteletben álló, egyben rendkívül
eredményes orvosa. 1938. február 4-én született Tokod községben. A háború miatt egy
időre az ausztriai Traunfallban
telepedett le a család. A háború
után az elemi iskolát Tokodon
folytatta kitűnő eredménnyel.
Innen az esztergomi I. István
Gimnáziumba került, ahol jelesre érettségizett. Orvosi tanulmányait 1963-ban fejezte
be „cum laude” minősítéssel.
Az egyetem befejeztével Tatabányán a belgyógyászaton
helyezkedett el, majd onnan
körzeti orvosnak Keréktelekire és Bársonyosra ment. A két
kis falu mellé tartozott még 9
puszta is. Mezőfalván 1967.
április 1-től dolgozott 2005.
január 1-ig, nyugdíjazásáig.
Közben volt mezőgazdasági
üzemi-körzeti orvos Sismándon. Később onnan jött vissza
ismét a községbe körzeti, majd
háziorvosnak. Közösségi munkában tanácstagként és önkormányzati képviselőként is szerepet vállat egészen 2002-ig.
Részt vett a község sportéle
tében. Edzéseken, mérkőzéseken, még az idegenbeli találkozókon is szurkolt, és ellátta
a sérüléseket. Nyugdíjba vonulásakor egészségügyi miniszteri kitüntetésben részesült, valamint a „Mezőfalváért”
kitüntetést is kétszer átvehette. Három gyermeke mellett
nyolc unoka, öt dédunoka teszi széppé idős napjait.
Csanda Béláné
Mezőfalváért Díjas
Az egész falu Terus néniként ismeri. Régi, hercegfalvi család szülötte, akinek felmenői is szép példát mutattak.
Sokan ismerték orvos írnokként Dr. Gál Gyula körzeti
orvos mellett. Munkája során
megmutatkozott empatikus-

sága, segítőkészsége. A Rózsafüzér Társulat vezetőjeként
a régi hagyományoknak megfelelően szervezi a helyi katolikus vallási közösség életét.
A segítségre szoruló emberen
önzetlenül, időt, fáradtságot
nem kímélve segít. Jó memóriájának köszönhetően a mezőfalvi múlt jó ismerője. Odaadással gondoskodik évtizedek
óta a temetőnkben lévő két
katonasírról, melyeket a rendszerváltás előtt községi szinten nem volt ildomos látogatni. Mellette - külön felkérés
nélkül - mindenféle más emlékhelyet is ápol. Megemlékezésekről, ünneplésekről sosem
maradhat el. Aktivitása számos rendezvényen megmutatkozik. Nagyon sok embertársunkat kísér el utolsó útjára. A
temetéseken szép énekhangjával - felekezeti különbségek
nélkül - elősegíti a szertartások
ünnepélyessé tételét.
Danyi Andrásné
Mezőfalváért Díjas
Margó, ahogy Mezőfalván mindenki ismeri, tisztelt
és szeretett tanító néni, a falu
szülötte. A tanítóképző elvégzése után néhány évig a dégi
nevelőotthonban dolgozott,
majd 1972 -ben került vissza
férjével, Danyi Andrással Mezőfalvára tanítani. Kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként a helyi iskola
munkaközösség-vezetője lett.
Később járási szakfelügyelőként dolgozott. Munkája

mellett segítette helyben és a
járásban is hosszú éveken keresztül a fiatal pedagógusok
szakmai fejlődését. Tanítványai a mai napig nagy elismeréssel, szeretettel beszélnek
róla. Tapintatosságával, végtelen türelmével, gazdag módszertani eszközeivel elvarázsolta diákjait. Számára nem
létezett olyan gyermek, akit
ne tudott volna az alapkészségekre megtanítani. Nyugdíjazása előtti években a Pedagógusok Szakszervezetének
helyi vezetője volt. Bár 20 éve
nyugdíjas, sokan mégis úgy
érzik, most sem késő megköszönni a lelkiismeretes pedagógiai munkát.
Kiss Józsefné Katalin
Mezőfalváért Díjas
Mezőfalvi születésű, sokoldalú, színes egyéniség. Fontos szerepet vállal a közösségi
életben, a falu szebbétételében.
Bútorok felajánlásával, az udvar virágosításával segítette a
Tájház kialakítását, és 12 éve
dolgozik a legnehezebb sorsú emberek, a mozgássérültek
életkörülményeinek javításáért. Küldött a Mozgássérültek Megyei Egyesületében.
Kitartó munkájának köszönhetően az egyesület jelenleg
96 tagot számlál. Áldozatos
igyekezettel olyan embereket
mozdít ki a közösségi életbe, akik évek óta nem léptek
ki az otthonukból. Segédeszköz-bemutatókat tart, beszerzésükben közreműködik. El-

készíti az adóbevallásokat az
1%-os felajánlásokért, ezzel
is pénzt gyűjt kirándulásokra, karácsonyi, húsvéti ünnepségekre. Ezek a szép, megható összejövetelek jelentik sok
nehéz sorsú ember számára a
meghitt pillanatokat. Munkássága példamutató lehet sokak számára.
Masinka László
Klics Ferenc Díjas
Mezőfalván kezdte a focit,
végigjárva a ranglétrát. 1987ben, 15 évesen került fel az első
csapathoz. 1989-ben leigazolt
a Dunaferr csapatához. Egy
évig a tartalék csapatban játszott, majd a katonaidő alatt
a Szondi SE-ben. Leszerelése
után hat évig a Dunaferr NB
II-es csapatában 202 mérkőzésen lépett pályára. Sérülés
miatt a versenysportot be kellett fejeznie, és 1998-ban vis�szaigazolt Mezőfalva Megye
I-es csapatához. 2005 nyaráig egy nagyszerű időszak következett, mikor az NB2 közép mezőnyéig is eljutott a
csapattal. 2005 nyarán igazolt
Sárosdra
játékosedzőként.
2007-ben súlyos sérülést követően fejezte be az aktív játékot. A folytatásban már csak
edzősködött. 2008-ban Sárszentmiklóson dolgozott trénerként. Mezőfalvára 2011ben érkezett vissza. 2012-ben
elvégezte az UEFA B licences edzői tanfolyamát. Kiváló
munkát végzett, és nagysze
rűen összetartotta a csapatot.

Az én falum - Mezőfalva

(Vigasság... Folytatás az 1.
oldalról.)
A péntek esti rockest nagyon sikeres volt, rengetegen voltak, és minden probléma nélkül lezajlott. Ahogy a
szombati napon a résztvevők
is úgy nyilatkoztak: nagyon
jól érezték magukat. Komoly
nagykoncertet adott a Karthago. Nemcsak ennek, hanem
a szombati élőzenés koncerteknek is varázsuk volt: Gregor Berenadett és Csengeri

Attila előadása fantasztikus
volt, és sokakat vonzott a közvetlen, barátságos emberekből
álló Apostol együttes.
A civil bálon bemutatkozott az adonyi Mátrix zenekar, amely a Vigasságokon is
szolgáltatta a zenét az esi bulihoz, és ezúttal sem csalódtunk
benne – remek volt a hangulat, jót mulattunk.
Megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket a partnertelepülésen, Kisújfaluban

Kisújfalura látogattunk
Kisújfalura látogattunk
el július 2-án, szombaton,
ahol részt vettünk a partnertelepülésünk falunapi rendezvényén. A mezőfalviak
is részt vettek az ottani, hagyományos Parasztolimpián, és focistáink, motoros
hagyományőrzőink mindent
megtettek azért, hogy jó hírét vigyék községünknek.

Egy busznyian utaztunk
Kisújfalura, köztük olyanok
is, akik rokonokhoz utaztak
ki, illetve helyben részt vesznek a vendégek fogadásában.
A busz önköltséges volt, tehát mindenki maga fizette az
útiköltséget.
Elmondhatjuk:
nagyon
kellemes délutánt, estét töltöttünk el baráti társaságban.

Új fogorvosunk van!
Júliustól munkába állt Mezőfalva új fogorvosa, dr. Al-Attar
Muneer fogszakorvos, aki helyettesítőként látja el feladatát. Kívánunk neki jó munkát községünkben! Reméljük, hogy a lakók
megelégedésére végzi majd munkáját a fogorvosunk.
A doktor úr rendelési ideje:
hétfőn, szerdán, pénteken 15 - 20 óráig.

Nyári diákmunka
Mezőfalván az idei évben is alkalmazunk diákokat a közmunkában. A fiatalok az önkormányzat intézményeiben segítik a feladatellátást. A korábbiaktól eltérően a diákok csak négy
órában alkalmazhatók, erről nem az önkormányzat döntött így.
Bőven volt jelentkező, mindenkit sikerült is felvenni.
Pozitívumként arról is beszámolhatok: van olyan helyi vállalkozó, aki nekünk szólt, hogy nyári munkára, zöldség-gyümölcs
szedésre fiatalokat keres, így az önkormányzati kereteken túl is
segíthettük a helyi diákok munkához jutását.
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lakó barátaink is, és fellépőket
is hoztak magukkal.
A főzőversenyen résztvevőktől hallottam a rendezvényen: „Ez nem is olyan egyszerű dolog!” Hát igen. Viszont
mindenki nagyon kitett magáért! Gratulálok mindenkinek,
hiszen nemcsak az ételek voltak
szenzációsak, hanem a tálalás, a
gyönyörű díszítés is. Ahogyan
a zsűri fogalmazott: rossz étel
nem volt a Mezőfalvi Vigasságon! A konyhásaink nagymes-

terei a birkagulyásnak, amelyet
230 literes óriási üstben főztek meg nekünk, és a hatalmas
mennyiségből a végén csak egy
badellányi maradt...
A maga módján minden
résztvevő hozzátett ehhez a
rendezvényhez. Bízom benne, hogy mindenki jól érezte
magát a Vigasságon, ugyanis
mi a legnagyobb jószándékkal
igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy
a hétvége jól sikerüljön.

Nálunk
telepedett le

 A Mezőfalvi Nagycsaládosok Egyesülete gyűjtötte a PET-palackokat eddig.
A begyűjtés nehézkessé vált a
törvényi változások miatt, beszállítási gondok is akadtak.
A nagycsaládosok nagyon sajnálják, de egyelőre fel kellett
függeszteniük a begyűjtést.
Mindenkinek ajánlom figyelmébe a Dunanett által szervezet gyűjtés időpontjait.

Nagy öröm számomra,
hogy Selyemmajorba, a Liatech Kft. helyén egy új cég indul és kezdi meg ténykedését.
Már több mezőfalvinak is sikerült ott elhelyezkedni. Remélem a cég sikeres lesz nálunk, és a további dolgozók is
helyből fognak majd kikerülni. Az ügyvezető ugyanis arról
tájékoztatott, hogy akár harminc fős foglalkoztatást tud
biztosítani, ami a mai világban
jelentősnek számít, községi
viszonylatban különösen.

Parlagfű
Felhívom mindenkinek a
figyelmét arra, hogy a parlagfű-mentesítés továbbra is az
ingatlan- és földtulajdonosok,
használók feladata! Kérem,
végezzék el a szükséges irtást,
hogy senkit ne kelljen a hatóságoknak felszólítani parlagfüves terület miatt.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester

Szelektív
időpontok
A Dunanett Kft. tájékoztatása szerint 2016. második
félévben településünkön a következő időpontokban lesz a
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés:
2016. július 11. (hétfő)
2016. augusztus 8. (hétfő)
2016.szeptember 12.(hétfő)
2016. október 10. (hétfő)
2016. november 7. (hétfő)
2016. december 12. (hétfő)
Bővebb információ a www.
dunanett.hu honlapon található.
Mezőfalvai
Polgármesteri Hivatal
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

2015-2016. VERSENYEREDMÉNYEK
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt tanévben is
számos területi, megyei és országos versenyen vettek részt iskolánk diákjai.
Sikeres szereplésükhöz az is hozzájárult, hogy a tanév során
a pedagógusok helyi szinten is számtalan versenyt szerveztek.
A verseny elnevezése

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

A tanuló neve, évfolyama

Helyezés

Felkészítő tanár

Középfokú nyelvvizsga német nyelvből

Mihályi Daniella, Jézsó Vivien, Bar- Komplex, C típusú középfokú
tek József, Bencze Balázs, Antal
Dénes,Vámosi Noémi, Katona Kitti 8.a

Hajas Erika

Középfokú nyelvvizsga német nyelvből

Koppányi Noémi, Csergő Péter 8.a

Középfokú, A típusú

Hajas Erika

Országos német szövegértési verseny

Katona Kitti 8.a

II. helyezés

Hajas Erika

Tankerületi német verseny

Katona Kitti 8.a

IV. helyezés

Hajas Erika

Megyei német csapatverseny

Mihályi Daniella, Antal Dénes, Ben- I. helyezés
cze Balázs 8.a

Hajas Erika

Megyei német csapatverseny

Katona Kitti, Koppányi Noémi, Jézsó
Vivien, Vámosi Noémi 8.a

II. helyezés

Hajas Erika

Tankerületi középiskolai német szép kiejtési verseny

Mihályi Daniella 8.a

III. helyezés

Hajas Erika

OLIMEDIA országos német színjátszó verseny

8.a osztály és Mihályi Daniella

I. helyezés és különdíj

Hajas Erika

Tankerületi német csapatverseny

Bencze Balázs, Hajnal Marcell, Kalte- I. helyezés
necker Réka, Szatmári- Nagy Eszter

Hajas Erika
Molnárné Troppert
Mária

Ki tud többet Németország világörökségi kincseiről elnevezésű csapat verseny

Koppányi Tímea 6.a és Takács Ba- I. helyezés
lázs 7.a

Molnárné Troppert Mária,
Árva Szabó Ágnes

Meseillusztrációs rajzpályázat – Dunaújvárosi
Tankerület

Kelemen Fanni, 3.a

Bronz Ecset Díj

Császár Mónika

Pentel Nemzetközi Gyermekrajzpályázat ( Japán)

Sipos Attila 8.b

Bronz minősítés

Császár Mónika

„GPSZ” informatikai verseny – Rudas Középiskola

Hajnal Marcell, Takács Balázs, Vass III. helyezés
Virág, 7.a
Farkas Réka, 7.a; Tatai Enikő, Takács V. helyezés
Bence 8.b

Sótiné Papp Elvira

Paint rajzverseny – Dunaújvárosi Dózsa György Sóti Levente, 3.a
Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagiskolája
Sipos Dávid, 4.a

II. helyezés
III. helyezés

Sótiné Papp Elvira

„Heti kísérlet” – Stiefel Tudományos Kaland; országos verseny

Net@ok

II. helyezés

Koppányiné Sági
Mónika

Diákolimpia labdarúgás – őszi forduló

III. korcsoport

I. helyezés

Tórizs Attila

Diákolimpia, megyei döntő

III. korcsoport (Erdély Kevin, Ko- VI. helyezés
lompár Milán, Kovács Balázs, Kovács
Olivér, Németh Adolf, Rabi Dániel,
Erdélyi Márk, Oroszi Balázs, Fekete
Noel, Sipos Adrián)

Tórizs Attila

Diákolimpia, területi döntő

IV. korcsoport (Németh László, Er- II. helyezés
délyi Norbert, Takács Bence, Simon
Ármin, Sümegi Dániel, Rabi Dániel,
Papp Zsolt, Bencze Balázs)

Tórizs Attila

Birkózás, Mezőfalva meghívásos verseny

László Lóránt
Éva Bence
Bodor Máté
Remsei Csanád
Sipos Adrián
Szentpáli Zalán
Erdélyi Márk Bartek Dávid
Bartek Dávid
Samu Dávid
Győri Viviána

Tombor István

I. helyezés
II. helyezés
III. helyezés
III. helyezés
II. helyezés
II. helyezés
II. helyezés
II. helyezés
III. helyezés
III. helyezés
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Ceglédi birkózó területi bajnokság

Futó Arnold
Bartek Dávid
Sipos Adrián
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I. helyezés
I. helyezés
I. helyezés

Tombor István

Budapest lány diákolimpia- birkózó országos Schrick Aliána
döntő
Győri Viviána

II. helyezés
V. helyezés

Tombor István

Országos rangsorverseny

Sipos Attila

I. helyezés

Tombor István

Veszprémi meghívásos verseny

Éva Bence
Rostás Arnold
László Lóránt
Boda Ferenc

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

Tombor István

Tankerületi mesemondó verseny – Nagyvenyim

Gombita Dzsenifer, 6.b
Gárdonyi Réka, 7.a
Szatmári- Nagy Eszter, 5.a

III. helyezés
II. helyezés
III. helyezés

Nagy Margit
Nagy Margit
Nagy Margit

„Szép Magyar Beszéd” területi forduló

Gárdonyi Réka 7.a

I. helyezés

Nagy Margit

Országos Kazinczy- verseny

Gárdonyi Réka 7.a

aranyjelvény

Nagy Margit

Tankerületi helyesírási verseny- egyéni

Kaltenecker Réka 6.a
Kovács Balázs 6.a
Garbacz Bendegúz 6.a

I. helyezés
II. helyezés
III. helyezés

Nagy Margit
Nagy Margit
Nagy Margit

Tankerületi helyesírási verseny- csapat

Garbacz Bendegúz, Kaltenecker
Réka, Maár Csenge 6.a

I. helyezés

Nagy Margit

Tankerületi történelem verseny - Nagyvenyim

Csapatverseny: Miklós Mátyás, 5.a, II. helyezés
Kaltenecker Réka, 6.a, Hajnal Marcell, 7.a, Bartek József, 8.a

Váradiné Balogh Ágnes

Téli ünnepek tankerületi rajzpályázat

Németh Zita, 8.b

II. helyezés

Császár Mónika

Himnusz illusztráció

Koncz Klaudia
Sütő Enikő

Arany Ecset Díj
Bronz Ecset Díj

Császár Mónika

„Jó a talaj” – a Mezőgazdasági Múzeum rajzpá- Csizmadia Dóra, 4.a
lyázata
Deák Flóra, 4.a
Novoth Kitti, 4.a
Fürész Csenge, 4.a
Halla Viktória, 4.a
Kovács Dominika, 4.a
Takács Tamás, 6.a
Varga Vivien, 6.b
Kovács Szimonetta, 6.b
Győri Viktor, 5.a
Sipos Dávid, 4.a
Nagy Eszter, 4.b
Molnár Nikolett, 4.b
Vida Luca, 3.a
Nyuli Anna, 3.a

Dicsérő oklevél díjazott
munkákért

Császár Mónika

„Tél” – tankerületi rajzverseny, Dunaújvárosi
Dózsa György Ált. Iskola

Németh Zita, 8.b

II. helyezés

Császár Mónika

„Divat”
(Széchenyi Gimnázium, Dunaújváros)

Barta Fanni

II. helyezés

Császár Mónika

„Ez vagyok én”
(Lorántffy Szakközépiskola)

Léhner Boglárka
Kuti Noémi

II. helyezés

Császár Mónika

Egészséges életmód vetélkedő

Bartek József 8.a
Bencze Balázs 8.a
Csergő Péter 8.a

III. helyezés

Kollár Hajnalka

Kaán Károly Országos természet- és környezet- Miklós Mátyás Balázs
ism. verseny, megyei döntő

VII. helyezés

Kollár Hajnalka

Chernel István Természettud. Verseny

Kaltenecker Réka

III. helyezés

Kollár Hajnalka

Tankerületi matematika csapatverseny

Sztanyik Márk,
Oroszi Bence,
Kaltenecker Réka,
Oroszi Balázs

III. helyezés

Szentpáli Balázsné
Szentpáli Balázs

Orchidea Pangea országos verseny

Szatmári- Nagy Eszter

XVII. helyezés

Szentpáli Balázsné

Az én falum - Mezőfalva
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Tündérkert Óvoda
Búcsúzók
névsora

Búcsúzás az óvodától

Csigabiga csoport:
Birgány Virág
Görbe Noémi Eszter
Sáidl Jázmin
Kolibri csoport:
Csendes Dávid
Erdélyi Bulcsú Levente
Erdős Viktor
Jakab Ramóna
Kincses Kitti
Kozák Attila Rikárdó
Mármarosi Kitti
Orsós Attila
Pintér Krisztofer
Pusztai Mónika
Szabó Gábor Dominik
Sztojka Zsolt Sándor
Tóth Barbara Napsugár
Katica csoport:
Bába Dorina
Bágyi Hunor
Éva Balázs András
Fekete Levente
Gyenei Alex
Juhász Nóra
Kovács Áron
Kovács Áron
Kovács Lara
Kovács Zalán
Németh Réka
Pólyik Hanna
Pupp Bence
Turcsányi Ramóna Lilla
Varga Szabolcs

Az oldalakat
összeállította:
az óvoda kollektívája

Június 10-én péntek délután a szépen feldíszített óvoda udvara benépesült gyerekekkel,
szülőkkel, vendégekkel és ismét felcsendültek
a búcsúénekek, búcsúversek. 32 kisgyermek
érkezett ünneplő ruhában, hogy elbúcsúzzon
megszokott helyétől, közösségétől, az óvodától. Kezükben egy szál virággal, vállukon ta-

risznyával sétálva kezdték meg ünnepi műsorukat. Elköszönt tőlük kedves szavakkal a
vezető óvónő valamint a kis- és középső csoportosok. A leköszönő SZM szülők munkáját
ajándékkal jutalmaztuk. A névsorolvasás után
mindenki megkapta szép színes lufiját, amit a
kertben egyszerre engedtek a magasba.

Az én falum - Mezőfalva

Ugrálóvár az iskola
udvarán

Június 14-én kedden az iskolától meghívást kaptunk, hogy
óvodásaink is birtokba vehessék az udvaron felállított ugrálóvárat. A minicsoport kivételével mindenki vidáman töltötte el
ezt a délelőttöt.
Ezúton szeretnénk megköszönni a meghívást.

Szülői értekezlet
A leendő kiscsoportos
szülőknek június 20-án
délután tartottuk meg bemutatkozó szülői értekezletünket. Az első találkozás
nagy jelentőséggel bír a
szülő és dolgozó számára egyaránt. Igyekszünk
minden olyan információt elmondani, amelyen
keresztül láthatják, hogy
mik a céljaink, és melyek
azok a szokások szabályok,
amelyek egy közösségi élet
során elengedhetetlenek.
Lássák, hogy gyermekük
egy közösség tagja lesz
ahol figyelnek rá, ahol

fontos, hogy jól érezze
magát, ahol gondoskodnak
róla, kíváncsiak egyéniségére, ahol elfogadják.
Megbeszéljük, hogy csak
együtt tudjuk a gyermekeket átsegíteni a beszoktatás
nehézségein és kérjük
együttműködésüket az
elkövetkezendő időben.
Itt ismertettük óvodánk
házirendjét, kiválaszthatták gyermekeik jelét és
információt kaptak azokról
a felszerelésekről melyek
megkönnyítik gyermekük
óvodai életét.

Nyári élet

Óvodánk a nyári időszakban június 15-től július 31-ig a
nyári napirend szerint működik. Jó idő esetén próbálunk sokat tartózkodni az udvaron. Igyekszünk a gyermekek napjait változatossá tenni, barkácsolással, mozgásos, vizes játékokkal.
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A Petőfi iskola
további hírei
Ügyelet, tankönyv, tanévkezdés
 2016. július 13. 8-12 óra
 2016. július 20. 8-12 óra
 2016. július 27. 8-12 óra
 2016. augusztus 3. 8-12 óra
 2016. augusztus 10. 8-12 óra
 2016. augusztus 17. 8-12 óra
 2016. augusztus 22-24.
 2016. augusztus 24. 10 óra
 2016. augusztus 29. 13-17 óráig
 2016. augusztus 30. 9-12 óráig
 2016. szeptember 1.
 2016. szeptember 1. 8 óra

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

Kitűnő tanulóink
1.a Birgány Panna
Fekete Liliána
Hatvani Norbert Dávid
Jézsó Izabella
Kaltenecker Luca
Kis Anna
Kohl Domán Ákos
Maár Luca
Németh István Dániel
Papp Adrián
Puporka-Benczik
Napsugár
1.b Hóringer Arnold
Samu Zoé
2.a Cseke Eszter
Juhász Viktória
Kvárik Nóra
Miklós Márton András
Prajda Rebeka
Sóti Regina

2.b
3.a

3.b
4.a
4.b
5.a
6.a
7.a

Szentpáli Adél
Tarr Jázmin
Turcsányi Zsófia
Garbacz Bánk
Kelemen Fanni
Kovács Kitti
Reinitz Zsóka
Sóti Levente László
Takács Hanna
Pupp Viktória
Deák Flóra
Filipszky János
Halla Viktória
Horváth Viktor
Miklós Mátyás Balázs
Szatmári- Nagy Eszter
Kaltenecker Réka
Gárdonyi Réka
Hajnal Marcell Attila

Rekord évet zártunk

Szalonnasütés

A három csoportból búcsúzó nagycsoportosok a ballagás
előtti nap a szülőkkel közösen rakott tábortűznél szalonnát sütöttek, miközben még utoljára együtt tölthettek egy jó hangulatú, vidám délutánt.

Köszönet

Köszönetet szeretnénk mondani Nagy Sándornak a felajánlott lufikért és lufi fújókért.

A 8.a osztály tanulói, akik ebben a tanévben középfokú nyelvvizsgát tettek német nyelvből. Balról: Koppányi Noémi, Vámosi
Noémi, Jézsó Vivien, Katona Kitti, Bencze Balázs, Antal Dénes,
Bartek József, Csergő Péter, Mihályi Daniella

Az én falum - Mezőfalva
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Az unokáktól a nagypapákig jól érezték magukat

Táncos tábor Mezőfalván

Hét eleji számunk krónikájában számoltunk be röviden a mezőfalvi nosztalgia
táncostáborról, ahol Wünsch
László egykori táncosai hagyományos éves találkozójukat tartották. Miként alakult
ki és milyen is egy ilyen tábor? Erről beszélt lapunknak
Feke Judit mezőfalvi táncos,
aki a kezdetektől részt vett a
táborozásokon.
– Nyaralásnak indult a
Wünsch Duna-menti Táncos Táborok története, de
olyan jól sikerült, hogy húsz
éven keresztül abba se akartuk hagyni. Laci bácsi jutalomból szedte össze táncosait
1973-ban Szalkszentmártonban, majd egy év kihagyás
után ismételt a társaság. Onnantól kezdve két évtizeden
át rendszeresen találkoztunk
a nyári szünidőben, és mindig másik település adott otthont a mi nagy családunknak
- elevenítette fel a régmúltat
Feke Judit. A huszadik után
megállt a lendület, mert nagyon nehéz volt előteremteni
az anyagiakat és a támogatói
háttért. Látható most itt is,
mekkora szervezést, munkát,
dologi ráfordítást igényel kö-

zel háromszáz ember egyhetes
életének biztosítása. Tizenhárom év szünetet követően
- ami alatt azért sokat találkoztunk a hartai Duna-parton – nosztalgia táncostábor
néven indítottuk újra az ös�szejövetelt. Jelenleg a kilencedik alkalomnál tartunk, ahol
az unokáktól a nagypapákig
bezárólag szinte kivétel nélkül mindenki nagyon jól érezi magát. A régi szép emlékek
felelevenítése mellett játékos
vetélkedőkkel, sportprogramokkal, táncházakkal, tábortűzi műsorra felkészüléssel és
rengeteg bulival telik az idő. A
végén pedig gálával, búcsú vacsorával zárjuk a tábort, melyre támogatóinkat, segítőinket
is meghívjuk - mesélt röviden
a történetről Feke Judit.
Wünsch László feleségével a gálaműsor színpadán
állva úgy köszönt el a táncosoktól, hogy a szeretet akkor domborodik ki, és akkor leszünk boldogok, ha a
másik munkáját, teljesítményét tiszteletben tartjuk. Ez
a lényege ennek a tábornak
- hangsúlyozta a több településen is díszpolgári címet kapott mester.

Július 23-án 2030-tól a Piac tér mögötti ligetben.
Zenél a Retroleum zenekar.
Büfé a helyszínen!

Sok szeretettel várunk mindenkit!

KIRÁNDULÁS
A Kiss Kálmán Művelődési Ház
kirándulást szervez
2016. szeptember 3-án, szombaton.
Terezett útvonal:

BÜKKSZENTKERESZT –
LILLAFÜRED
(Gyuri bácsi gyógynövény túrája, gyógyító kövek...)
Költség:
4.000 Ft útiköltség 45 fő esetén + a belépők
(szabadon választhatók)
Jelentkezés: augusztus 24-ig, a Kiss Kálmán Művelődési
Házban, vagy a 06 25 506 832-es telefonon.

Az én falum - Mezőfalva
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Új könyveink

Jobban, mint valaha
Gretchen Rubin
Édesvíz Kiadó, 2015
o Szeretnék rászokni a
rendszeres testmozgásra, de
nem tudok, és ez nagyon
bosszant.
o Olyan jó lenne egészségesebb ételeket enni, de imádom a gyorsételeket!
o Többet akarok aludni,
hogy kipihentebb és energikusabb legyek, de csak késő
este jut idő önmagamra.
o Kevesebbet kellene innom, de olyan nehéz megállni, ha társaságban vagyok.
o Több időt szeretnék tölteni a családommal és a barátokkal a folytonos munka helyett.
Hogyan javíthatunk életünkön a szokásaink megváltoztatásával?
Erre ad választ Gretchen Rubin könnyed humorú, ám rendkívül alapos, tudományos kutatásokon és rengeteg személyes
megfigyelésen alapuló könyve.
Gretchen a könyvben 21 szokásformálási stratégiát mutat be
részletesen, amelyek segítségével akkor is megváltoztathatjuk
az életünket alapjaiban meghatározó rossz szokásokat, ha korábban már belebuktunk egyegy ilyen kísérletbe.
A könyv segítségével választ kaphatunk a következő
kérdésekre:
o Ha valamit szeretek csinálni, mégis miért esik olyan
nehezemre rendszeressé tenni?
o Néha egyetlen nap alatt
megszabadulok egy rossz szokásomtól, máskor meg sehogy
sem sikerül, bármennyire próbálkozom is. Miért?
o A diéta után miért ugranak vissza rám a leadott kilók
vagy még annál is több?
o Hogy tudom megtartani a kialakított jó szokásokat?
o Miért van időm mindenki másra saját magamon kívül?
A táncmester
Julie Klassen

General Press Kiadó, 2015
Julia Midwinter kalandvágyó, életvidám, gyönyörű
nő. A vidéki élet éppen ezért
felér számára egy kalitkával.
Menekülne a nyomasztó titkokkal teli mindennapokból,
a kötelességei, anyja vigyázó, szigorú tekintete elől, ám
olybá tűnik, erre semmi lehetősége. Egy nap azonban váratlanul a falujukba érkezik
egy jóképű, londoni férfi, Alec
Valcourt, aki valami igazán
különlegeset tudna mutatni a
helybélieknek már ha lenne rá
lehetősége: a tánc művészetét.
Julia édesanyja ugyanis betiltott minden táncot, az okok
azonban már a feledés homályába vesznek...
Ahogy Alec és Julia kapcsolata elmélyül, lassan úgy
derül fény a régmúlt titkaira,
ami nemcsak a két fiatal számára hozhat megváltást, de
végre a falu is új életre kelhet.
Julie Klassen legújabb regényében a tizenkilencedik századi táncmesterek és
a tánctanítás izgalmas és lenyűgöző világába nyerhet bepillantást az olvasó, miközben
végigkövetheti két fiatal titkokkal és nehézségekkel tarkított egymásra találásának
történetét.
Törékeny
Jodi Picoult
Athenaeum Kiadó, 2015
Egy törékeny kislány, egy
összetört anyai szív
Egy házaspár mindennél jobban szeretne kisbabát.
Nagy nehézségek után végre meg is születik Willow, aki
sajnos súlyos csonttörékenységgel jön a világra. Hat éves
koráig hetvenöt csontja törik
el, még egy tüsszentés is életveszélybe sodorhatja. A család
békéjét óhatatlanul is felborítja az állandó riadókészültség:
az édesanya előző házasságából származó lánya egyre veszélyesebb módon igyekszik
felhívni magára a figyelmet,
a korábban boldog életet élő

Egész nyáron nyitva a könyvtár
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy idén nyáron a
könyvtárban nem lesz nyári zárva tartás, nyitva tartásunk
végig a szokásos.
Hétfő:
13-18
Kedd:
9-12 és 13-18
Szerda:
9-12 és 13-18
Csütörtök: 9-12 és 13-18
Péntek:
szünnap
Szombat: 9-12
Mindenkit szeretettel várunk!
Horváth István
könyvtáros
pár összekap minden apróságon, és az anya által elindított
kártérítési per alperese pedig
éppen egyetlen és legjobb barátnője.
A világhírű amerikai bestsellerszerző új regénye megmutatja, milyen könnyen
elszakad a szeretetből és öncsalásból, kegyes hazugságokból és elhallgatásokból szőtt
háló, és a zuhanás után rájövünk, milyen törékeny az életünk.
Angyalok és démonok
Dan Brown
Gabo Kiadó, 2010
Egy ősrégi, titkos testvériség.
Egy pusztító erejű, új fegyver.
És egy elképesztő célpont.
Robert Langdont, a Harvard világhírű szimbólumkutatóját egy svájci tudományos
intézetbe hívják, hogy segítsen megfejteni egy rejtélyes
jelet, amelyet egy meggyilkolt
fizikus mellkasába égettek.
Langdon elképesztő felfedezésre jut: egy több száz éves
földalatti szervezet - az Illuminátusok - bosszúhadjáratra készül a katolikus egyház
ellen. Langdon mindenáron
meg akarja menteni a Vatikánt a hatalmas erejű időzített bombától; a gyönyörű és
titokzatos tudóssal, Vittoria

Vetrával szövetségben Rómába megy. Hétpecsétes titkokon, veszélyes katakombákon,
elhagyatott székesegyházakon és a földkerekség legrejtettebb barlangján át, őrült
hajszát indítanak együtt a rég
elfeledett Illuminátusok búvóhelye után.
Két kis dinó a zsírkréta
korban
Berg Judit
Pozsonyi Pagony, 2015
Hadd mutassuk be Trikót,
történetünk főhősét! Trikó
triceraptosz. Három szarvat
visel a fején, mégis nyugodt és
szelíd. Állítólag páfrányevő,
de a főtt kukoricát és a gumicukrot sokkal jobban szereti.
Aztán itt van Nyamm. Ő tirex. Nagyon erős, harcias és
gyors, de nem a sok eszéről
nevezetes. Húsevő, de bármit
hajlandó megkóstolni, ami az
útjába kerül. Kedvence a véres dinócsigolya és a téliszalámis zsemle. Különös ismertető jegyük még: mindketten
nagyon picik. Hogy miért
ekkorák, és hogyan kerültek
a zsírkréta korból a mi világunkba, megtudhatjátok Berg
Judit legújabb meséjéből,
melyhez Kőszeghy Csilla rajzolt nagyon vicces triceraptoszokat, tirexeket, raptorokat, sőt, cinkeszauruszokat is.
Kezdő olvasóknak is ajánljuk!
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Bemutatkozott az új futballedző

Július 11-én, hétfőn este
hat órakor a mezőfalvi futballpályán az első felkészülési edzés előtt mutatkozott be
Horváth Csaba az együttes új
edzője. Tervekről, lehetőségekről kérdeztük.
– Szeretnénk folytatni azt
a fajta jó teljesítményt, amit
a tavaszi szezonban mutatott
a társaság. Nem lesz egyszerű
az ismétlés. Nagyon remélem,
hogy a csapat egyben tud maradni! Ezen dolgozunk és célként tűztük ki néhány posztra új igazolások megkötését.
Úgy érzem, nem lehetetlen
kihozni a fiúkból az elmúlt
időszak pozitív eredményeit.
– Milyen távon képzeli a jövőt Mezőfalván Horváth Csaba?
– Olyan munkát szeretnék
lerakni, amire lehet a jövőben
építeni. A félév végén meglátjuk a folytatás lehetőségét,
irányát – adott rövid interjút
újságunknak a Kisapostagról
érkező tréner.
Mezőfalva érdekes ősz
előtt áll. A szomszéd község,
Baracs is feljutott a Megye
I. osztályba. A csoportbeosztás forgatókönyvébe még az is
belefér, hogy egymás ellen játszik a két falu, ami azért sejtet
különleges összecsapást, mert
Baracson több volt mezőfalvi
futballista is van a csapatban.

Iváncsa – Mezőfalva párbaj
sem lesz meglepetések nélküli, mivel Iváncsát a most tavasszal Mezőfalváról távozott
Masinka László vezeti. Egyelőre tart a játékosok átigazolási szakasza. Mezőfalvánál
még kiszámíthatatlan, milyen
kerettel lépnek az ősszel, illetve a hamarosan induló Fejér
megyei kupában és a Magyar
kupában pályára.
A tavaszi fordulók végeredménye emlékeztetőül: A
nagy csapat teljesítménye a

EMLÉKEZÉS
„Lám ennyi az élet, gondoltad-e?
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom.
Szerető szívekben örök gyász és fájdalom!”

JÉZSÓ TAMÁS
halálának 20. évfordulójára

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. Az IFI-nél a listaeredménye a 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.
Mezőfalva II. 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.
Horváth László

Beteggondozást
vállalok,
háztartás besegítésével!

Empátia jelige

Tel: +36 30 389 0367

Gyászoló családod
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. június 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0006

Az én falum - Mezőfalva

Elköltözik

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Fejér Megyei Igazgatósága
Ezúton tájékoztatjuk, hogy
2016. július 15-től a NAK Fejér Megyei Igazgatósága
és vele együtt természetesen a
Székesfehérvári Falugazdász Körzetközpont Iroda is
elköltözik a

8000 Székesfehérvár Fürdő u. 1.
címre, a Kodolányi János Főiskola Rektori Hivatalának
földszintjére.

A Fejér Megyei Igazgatóság elérhetőségei változatlanok.

Ez az Ön
hirdetésének a helye!
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VÁLASSZON MINKET,
VELÜNK JÓL JÁR!

Nyissa meg lakossági és/vagy
vállalkozói számláját nálunk
és 2016.12. 31-ig az alábbi
kedvezményeket kínáljuk Önöknek
2016. december 31-ig a havi számlavezetési

díj 0 Ft minden új lakossági és vállalkozói számla
esetében (2017. január elsejétől a hatályos számlavezetési Hirdetmény szerinti díjat számítunk fel).

A számlához igényelt egy darab (lakossági Maestro vagy MC Standard illetve vállalkozó számlák
esetében MC Electronic Business) bankkártya első
éves díját jóváírjuk a számláján!

Hitelre van szüksége?
Igényeljen nálunk!
TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN
Szabad felhasználású forint hitel, egyszerűen, ingatlanfedezet nélkül, akár hitelkiváltásra is!

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

TAKARÉK FOLYÓSZÁMLA HITEL
Kis összegű, szabadon felhasználható forint hitel,
mely a folyószámlához kapcsolódik ingatlanfedezet
nélkül.
A tájékoztatás nem teljes körű,
nem minősül ajánlattételnek!
Bővebb információért keresse munkatársainkat.
Címünk:
2422 Mezőfalva, Kinizsi u.46.
(ALBA Takarékszövetkezet helyén)
Telefonszám:
0625/506-920
E-mail:
mezofalva@dunafold.tksz.hu

8.30 Ünnepi szentmise és kenyérszentelés
a templomban
17.00 Új kenyér szegése a kápolnánál és Márok
Csaba polgármester úr ünnepi beszéde
17.30 Lecsófőző verseny hozott alapanyagból
(közben: légvár, arcfestés)
19.00 Mezőfalvi Néptánccsoport fellépése
(utána eredményhirdetés)
20.00 ROMANTIC
21.00 Utcabál a
Mátrix zenekarral
22.00 Tűzijáték
Büfé a helyszínen!
Sok szeretettel várunk mindenkit!

