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Mezőfalván március 14én, kedden tartották nemzeti ünnepünk megemlékezését.
Nemzeti ünnepünk alkalmából március 14-én, a Kiss Kálmán Művelődési Ház színháztermében
emlékeztünk
meg az 1848-49-es forradalmárok és szabadságharcosok
tetteiről. Molnárné Troppert
Mária alpolgármester as�szony mondta el ünnepi gondolatait, amelyben kiemelte a
magyar nép évszázadokon át
folytatott harcát a szabadságért, megemlítette történelmünk nagy tragédiáit, végül a
márciusi események jelentőségének adott hangsúlyt. Az
ünnep folytatásában az általá-

nos iskola hetedik évfolyamos
tanulói műsorral emlékeztek
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc legkiemelkedőbb mozzanataira. Záró ese-

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom az „Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében HU11006-A1-2013” című projekt keretében

Kellemes
húsvéti
ünnepeket
kívánok
Mezőfalva
lakóinak!

Márok Csaba
polgármester

Megújuló energiák felhasználásának lehetőségei
Mezőfalván

címmel megrendezésre kerülő alábbi rendezvényünkre
2017. március 23-án (csütörtök) 17.00 órai kezdettel
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.)
Program:
1.) Márok Csaba polgármester köszöntője és az „Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energia-tudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése érdekében” című projektről szóló rövid tájékoztató
2.) Megújuló energiák felhasználásának lehetőségei Mezőfalván A megújuló energiaforrások háztartási hasznosításáról
szóló kézikönyv szakmai bemutatása. Előadó: Boza Pál CAM
Consulting Kft. ügyvezetője
3.) Kérdések - válaszok
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Mezőfalva, 2017. március 9.
Márok Csaba s. k.
polgármester

ményként pedig a rendezvény
résztvevői közösen átvonultak
a Petőfi-falhoz, ahol elhelyezték a tisztelet és emlékezés virágait. 
H.L.

Lakossági fórum
Mezőfalva arculatáról,
településképéről
Mezőfalva Nagyközség
Településképi Arculati Kézikönyvének kidolgozása
megkezdődött, a Településképi rendelet megalkotására a kézikönyvben foglaltak alapján kerül sor.
Az önkormányzat lakossági fórumot tart a
témához kapcsolódóan
2017. március 28-án 17
órakor a hivatal tanácstermében
További előzetes észrevételeket írásban, a lakossági fórumot követő 8
napon belül lehet megtenni.
(Részletes információk a
2. oldalon.)

2

Az én falum - Mezőfalva

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Mezőfalva Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének kidolgozása megkezdődött,
a Településképi rendelet
megalkotására a kézikönyvben foglaltak alapján kerül sor.
A településképi arculati kézikönyv olyan új sajátos jogintézmény, amelynek célja a táji és építészeti környezet harmonikus megjelenését szolgáló, a település arculatát meghatározó hagyományos és értékes elemek feltárása, új értékek teremtésének megalapozása.
Az új jogszabály nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a település lakói széleskörűen vegyenek részt saját települési környezetük arculatának alakításában, beleértve a táj és épített környezet viszonyát, a település utcaképi megjelenését, az épületek tömegformálását, az épületrészletek kialakítását, az anyaghasználat módját, valamint a közterületek és zöldfelületek kialakítását.
A Településképi Arculati Kézikönyv tartalmára épül a Településképi rendelet, amely meghatározza a településképi követelményeket, a helyi védelem tárgyait és tartalmát, mintegy megújítva a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó tartalmát, figyelemmel az
időközi változásokra, kiemelten
- a helyi véleményekre és elvárásokra,
- a megvalósulás terén szerzett tapasztalatokra, valamint
- a jogszabályi és tényleges változásokra.
Fentiekben leírtakkal kapcsolatos előzetes helyi vélemények megismerésére

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk:
2017. március 28-án 17.00 órakor
Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
További előzetes észrevételeket írásban, a Lakossági Fórumot követő 8 napon belül
(2017. április 5-ig) Márok Csaba Polgármester nevére címezve tehetnek:
Márok Csaba Polgármester
Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
e-mail: polgarmester@mezofalva.hu
Előzetes véleményük kialakításának segítése érdekében a település honlapján
az alábbi előzmény anyag jelenik meg:
A jelenleg hatályos településrendezési eszközök megalapozását szolgáló Örökségvédelmi hatástanulmány megtalálható és letölthető a www.mezőfalva.hu internetes oldalon.
Egyidejűleg felhívjuk figyelmüket, a honlapon már korábban közzétett településrendezési eszközök vonatkozó tartalmára, különös tekintettel a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) Művi értékvédelem 21.§ (2) bekezdésben foglalt helyi védelem tartalmára,
a mellékletekben foglaltakra, valamint a Szabályozási tervlapok vonatkozó tartalmára. A belterület szabályozási terven a - Művi
értékvédelem címszó alatt felsorolt módon - jelölt elemeire, a Szabályozási terv - külterület tervlapon a teljes közigazgatási területre kiterjedő módon rögzített egyéb védett elemekre.
Vonatkozó jogszabályi környezet (kivonat)
2016. évi LXXIV. törvény, a településkép védelméről
2. § (1) A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának
és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
A kormányrendeletben a 21. § A településképi arculati kézikönyvről, a 22. § A településképi rendeletről, ezen belül a (4) bekezdés a helyi védelemről, a 23/H. § A reklámhordozókról és egyéb műszaki berendezésekről rendelkezik részletesen.
A felhívás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. és 29/A. § szerinti, a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló Képviselő-testületi
rendelet-tervezet alapján jelenik meg. A rendelet megalkotására várhatóan 2017. március 29-én kerül sor.
Márok Csaba
polgármester
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Képviselőink tárgyalták

Mezőfalva
Nagyközség
Képviselő-testülete
március 1-jén tartotta soros ülését, amelynek első napirendi pontja volt Suszter Tamás
rendőrkapitány úr tájékoztatója településünk közrendjéről,
közbiztonságáról. A kapitány
bemutatta Kovács Richárdot, aki röviden tájékoztatta
a testületet a szakmai előmeneteléről, valamint a terveiről.
Kovács Richárddal gyakran találkoznak majd községünk lakói a közterületeken és a rendezvényeken, ugyanis Tóth
Viktor mellett a körzeti megbízotti feladatokat fogja ellátni a jövőben. Suszter Tamás
elmondta azt is, hogy községünkben a közbiztonsági helyzet szilárd, amelynek fenntartása érdekében megint komoly
segítséget kaptunk. Március
elsejei hatállyal Mezőfalván
rendőrőrs kialakításáról döntött az országos főkapitányság,
az ezzel kapcsolatos tennivalók
az elkövetkező időszak feladatai lesznek. A lakosságot természetesen időben tájékoztatjuk a fejleményekről.
Beszámolót hallhattunk az
Én falum – Mezőfalva újság
tevékenységéről is az ülésen.
Elhangzott, hogy mint legfontosabb helyi információs
eszközt, az önkormányzat továbbra is szeretné fenntartani a
lapot, és felmerült a színes lapformátum bevezetésének gondolata is.
Minden helyi civil szervezet, szerveződés meghívást kapott a testületi ülésre, ám voltak olyanok, akik nem tartották
fontosnak a megjelenést, illetve képviseletükről sem gondoskodtak. A foltvarrók tájékoztatójában szó esett arról,
hogy jól sikerült jubileumi
rendezvényt tartottak a közelmúltban, amelyre Kisújfaluról
is érkeztek vendégek. A motoros és hagyományőrző egyesület aktívan részt vesz a település életében, aktívan ápolják a
kapcsolatot a testvértelepülésünkön élő motorosokkal is. A
mozgáskorlátozottak csoport-

jának létszáma jelentős, és fogadóóráiknak köszönhetően
a tagok komoly segítséget is
kapnak a vezetőtől, valamint
aktívan és tevékenyen részt
vesznek a rendezvényeken.
A nagycsaládosok mezőfalvi
egyesülete szintén nagyon jól
működő közösség, az önkormányzat a munkájukhoz klubhelyiséget is biztosított, amit
közösen tettünk rendbe. Ők
is nagyon aktívak és segítőkészek. A Nagyközségi Nyugdíjas Klub tagjai is rendszeresen tartanak összejöveteleket,
klubhelyiségük az új padlóburkolatnak
köszönhetően
még otthonosabb, szebb lett. A
Sárgarózsa Nyugdíjas Egyesület új vezetése és tagsága szintén nagyon aktív, nemcsak a
klubélet tekintetében, hanem a
település egyéb rendezvényein
való részvétel tekintetében is.
A Mezőfalvi Nőikar Egyesület
a települési rendezvények színvonalának emelésében nagyon
komoly szerepet játszik, most
erőteljesen készül a júniusban
megrendezendő minősítésre.
Nagyon komoly rendezvényük
a Dréta egyházzenei találkozó. A képviselő-testület meghallgatta a Mezőfalvi Néptánc
Együttes beszámolóját is, ahol
szintén új vezetés van, és legutóbb a téltemető rendezvényünkön arattak nagy sikert
a produkciójukkal. A gazdák
esetében külön kiemelte a polgármester az újszerű programjukat, az iskolai disznóvágást,
hiszen ennek a hagyományőrző eseménynek mindig óriási sikere van, de elismeréssel
említhetjük a vigasságokon, az
adventi hétvégéken való aktív részvételüket is. A gazdák
konstruktívan álltak a feladatokhoz a külterületi utakkal
kapcsolatos fórumsorozat alkalmával is. Tombor István a
Birkózó DSK vezetője tájékoztatta a testületet arról, hogy
a gyerekek közül 30-an aktívan
látogatják az edzéseket, járnak
versenyekre, kiemelte a szülők
pozitív hozzájárulását, segítőkészségét.
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Szünidei gyermekétkeztetésről
A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 21/C. §
(1) bekezdése a) pontja értelmében Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata szünidei
gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a
hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére.
Fentiek értelmében a
2016/2017-es nevelési évben
tavaszi szünetben az ingyenes
szünidei étkezést 2017. április
13. (csütörtök) és 2017. április
18. (kedd) napokon biztosítja
az önkormányzat.
A szünidei gyermekétkeztetés a polgármesteri hivatalban,
vagy a Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményben formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt an�nyi példányban kell kitölteni és
benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.
Kérem az érintetteket,
hogy a kitöltött nyomtatvá
ny(okat)t - a szünidei in-

gyenes étkeztetés zavartalan igénybevételéhez - 2017.
március 31. napjáig (péntek)
juttassák el a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézmény (2422 Mezőfalva,
Piac tér 3.) irodájába vagy a
polgármesteri hivatalba.
A szünidei étkeztetés helyszíne: Óvoda konyha 2422
Mezőfalva, Kinizsi utca 48.
Igénybevétel módja elsősorban helyben fogyasztással
történik, de lehetőség nyílik az
ételek elvitelére, melyet 11.30
óra és 12.00 között tehetnek
meg. Elvitel esetén ételhordót
biztosítani szükséges.
Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket,
hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni
a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem,
gondoskodjanak az új kérelem
benyújtásáról!
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőinkhez.
Borbély Anikó
jegyző

Híreink
2017. február 28-cal lezárul az előző évi közfoglalkoztatás, és várhatóan április 1-től
indul majd a következő program. Sajnálatosan a rendelkezésre álló forrás töredéke az
előző évinek, de bízunk benne, hogy lesz plusz lehetőség,
mert elmondhatjuk, a közfoglalkoztatottal nagyon sok feladatot megoldottunk tavaly
is, a járdaprogramtól a közterületek és zöldfelületek gondozásáig, a művelődési ház
tetőszerkezeti lécezésének kijavításáig, és még sorolhatnám.
Örömmel vettük a templom felújítását. A beruházás befejezése érdekében is
mindent megteszünk, bízunk
benne, hogy megtaláljuk az
egyházzal közösen a lehető-

séget a visszamaradt fal helyreállítására.
A képviselő-testület döntött
a háziorvosi álláshelyre kiírt
pályázat újbóli meghirdetéséről. Helyettesítéssel megoldott
a háziorvosi feladatellátás a településen, de bízunk benne,
hogy az álláshirdetésünk előbbutóbb sikeres lesz.
Mezőfalván többen laknak,
akik Jászdózsáról származnak, ezért felvettük a kapcsolatot a település polgármesterével. Jászdózsa hagyományos
rendezvénye a Tavaszi hadjárat, amelyre Mezőfalváról is
utazik küldöttség ismerkedési céllal.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester
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Tündérkert Óvoda
Bábszínházi
előadás
Harmadik előadást láthattak óvodásaink, a sárbogárdi
bábszínházi bérlet sorozatából. 2017. március 7-én a Bertalan és Barnabás című bábelőadást. A gyerekek nagyon
élvezték a mesét. Külön élményt jelentett a busszal való
utazás is, és az óvodába visszaérve lelkesen meséltek a színházi élményekről.

Iskolaérettségi
felmérés
Az idei évben is megtörténtek az iskolaérettségi felmérések, melyen minden iskolába
készülő gyermek részt vett. Az
értékelés eredményéről a szülők tájékoztatást kaptak. Az
óvónők a felmérést végző pedagógusokkal közösen megbeszélték az eredményeket.

Iskolanyitogató
rendezvény
Március 1 és április 5-e közötti időszakban az iskolába
készülő nagycsoportos óvodások megismerkedhetnek az
iskolai élet rejtelmeivel, valamint a leendő elsős tanár nénikkel. Az iskola nyújtotta
lehetőségekkel élő gyerekek
nagy örömmel mesélnek az
élményekről társaiknak.

Köszönetet
mondunk

Köszönetünket szeretnék
nyilvánítani Csendes Józsefnek, hogy az óvodai papagájunknak párt hozott.
Az oldalt összeállította
a Micimackó csoport

Elbúcsúztattuk a telet

Az idei évben is hagyományokhoz híven megrendeztük a Kiszebáb égetését, február 28-án.
Erre az eseményre meghívtuk a két első osztályt, valamint Kristofory Valter plébános urat is. A
Kiszebábot körülállva az óvó nénik röviden ismertették a népi hagyományokat. Saját készítésű
csörgő- zörgő eszközökkel, tavaszváró énekekkel, versekkel és mondókákkal űztük el a telet. „Haj
kisze haj nem lesz semmi baj…”

Óvodai beiratkozás

A 2015. szeptember 01-jén hatályba lépő Nkt.8.§ (2) bekezdés értelmében 3 éves kortól kötelező
az óvodába járás. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) köteles óvodába járni.
A Mezőfalvai Tündérkert Óvoda 2017/2018-as tanévre vonatkozó óvodai beiratkozásának
időpontja:

2017. április 20-21. 8:00-16:30
Pótbeíratás: 2017. április 26. 8:00-16:30

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
- a gyermek TAJ kártya.
- szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
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HIRDETMÉNY
az óvodai beiratkozásról
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48.) általános felvételi időpontjáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. §
(2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §
(1) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi közzé:
1. Az óvoda felvételi körzete: Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területe.

2. A Mezőfalvai Tündérkert Óvoda 2017/2018-as tanévre
vonatkozó óvodai beiratkozásának időpontja:
2017. április 20 – 21. reggel 8.00 órától délután 16.30 óráig

Pótbeíratás április 26. reggel 8.00 órától délután 16.30 óráig

3. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, valamint a gyermek TAJ- kártyája és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

4. 2015. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező az óvodába járás. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében: „A gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” A szülő az R. 20. § (2)
bekezdése alapján az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beíratni az Önkormányzat által közzétett időpontban.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget a beíratási kötelezettségének, az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét. A kötelezettség elmulasztása akár szabálysértési felelősségre vonást
is von maga után.
5. Az intézmény az Alapító Okiratának megfelelően az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételét is biztosítja.

6. Az R. 20. § (4) bekezdése alapján az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2017. május
12. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó
döntését az írásbeliségen túl határozati formában köteles közölni a szülővel.
7. Az Nkt. 37-38. § alapján az óvodai felvételről szóló döntés ellen a szülő a közléstől vagy a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást indíthat a fenntartónál. A fenntartó
a kérelmet elutasíthatja, vagy a döntést megváltoztathatja, vagy
a döntést megsemmisítheti és az óvodát új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül,
jogszabálysértésre hivatkozással.
Mezőfalva, 2017. március 6.

Márok Csaba
polgármester
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HIRDETMÉNY
az általános iskolai
beiratkozásról
Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban együtt: szülők), hogy a 2017/2018. tanévre történő
általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz a 2011. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)
EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a
gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte,
annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az
óvoda igazolja.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény
működési körzeteít a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala, mint megyeszékhely szerinti járási hivatal, a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján nyilvánosságra
hozta, erről értesítette az illetékességi területén lévő valamen�nyi általános iskola igazgatóját, a települési önkormányzatokat.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint. A jelentkezés elutasítása esetén
a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással
nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15
napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az elutasító döntést
hozó iskolához kell benyújtani a Székesfehérvári Tankerületi
Központ igazgatójának címezve, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni. A
fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.
A fenti rendelkezések szerinti körzetmeghatározás nem
érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Amennyiben
a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz (a
fellebbezést követően is), a szülő a gyermekét a döntés jogerőre
emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező
felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.
Székesfehérvár, 2017. február 28.
Dancs Norbert
hivatalvezető
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Regionális tanulmányi versenyek
Mezőfalván
Az elmúlt időszakban két
alkalommal is területi versenynek adott otthont a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola.
Február végén a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási
Központ felkérésére itt rendezték meg az országos Szép
Magyar Beszéd egyik Fejér
megyei döntőjét. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja.
Tizenkét iskola 36 tanulója
mérte össze olvasási tudását,
akik valamennyien egy-egy
iskolai verseny győzteseként
jutottak be ebbe a fordulóba.
A verseny anyaga a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság
által kijelölt kötelező és a tanuló által szabadon választott
szöveg felolvasása, melynek
értékelésekor a szakmai zsűri a szövegértés, szöveghűség,
hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd szempontjai
alapján pontoz.
A zsűri értékelése szerint a
magas színvonalú megmérettetésen az alábbi eredmények
születtek:
5-6.évfolyam:
I. helyezés. Nagy Ádám Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium
II. helyezés: Balla Emília
- Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola
III. helyezés: SzatmáriNagy Eszter - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola
és AMI
7-8.évfolyam:
I. helyezés. Jánosi Hanna Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium

II. helyezés: Czuppon Zsóka
- Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola
III. helyezés: Lehota Eszter
- Cecei Általános Iskola
A könyvjutalmak mellett az első kategória győztese Péchy Blanka díszoklevelet
kapott. A második kategória
legjobbja bejutott a dunántúli regionális döntőbe, melyet Balatonbogláron rendeznek meg.
A mezőfalvi iskola március 8-ára helyesírási versenyt
hirdetett a Dunaújvárosi Tankerület iskolái számára. Ös�szesen tíz iskola 6. osztályos
csapata nevezett a nyelvtani próbatételre. A verseny két
részből állt, elsőként egy helyesírási feladatlapot kellett
kitölteni egyénileg a tanulóknak, majd összeadva tudásukat csapatban oldottak
meg digitális helyesírási feladatokat. Ennek megfelelően
a díjazás is kétszintű volt. Az
egyéni verseny eredményei:
I. helyezés: Krencz Ábel
- Sárbogárdi Petőfi Sándor
Gimnázium
II. helyezés: Györök Árpád
Koppány - Sárbogárdi Petőfi
Sándor Gimnázium
III. helyezés: Éliás Melinda - Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola
Az összesített verseny
eredménye:
I. helyezés: Sárbogárdi Petőfi Sándor Általános Iskola
II. helyezés: Dunaújvárosi
Arany János Általános Iskola
III. helyezés: Dunaújvárosi
Széchenyi István Gimnázium
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak!

HÍREI

„Iskola, iskola, ki a
csoda jár oda?”

Néhány éve már hagyomány a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskolában, hogy szélesre tárjuk az iskola kapuját a leendő elsősök előtt.
Szerdánként 16 órától várjuk a jelenleg még nagycsoportos
ovisokat.
A héten már másodszorra tartotta meg Szalainé Szilágyi
Andrea (Andi néni) és Márokné Szatmári Ilona (Loni néni)
vezetésével a leendő kis elsősöknek az iskolanyitogató foglalkozásokat. A foglalkozások gördülékeny, jó hangulatú lebonyolításában Ollmann Judit és Buday Anna tanítók is nagy szerepet vállalnak.
A találkozások célja, hogy megismerkedjenek a gyerekek az
intézménnyel, a tanítónénikkel, így szeptemberben ne félelemmel telve lépjenek be az iskola kapuján. Tehát amolyan játékos,
kedvcsináló, szorongást oldó foglalkozások ezek az iskolakezdés előtt.
A tervezett öt alkalomból az első találkozáson a tornatermet
vettük birtokba. Játékos feladatokkal, akadálypályával, mozgáskottával igyekeztünk feltérképezni a gyerekek mozgáskoordinációját.
A második foglalkozáson barangoltunk a számok, színek,
formák világában.
A programnak még nincs vége, március 22-én, március 29én, és április 5-én újra találkozunk, hogy szeptemberre igazi kis
csapattá kovácsolódjunk.
A (jó) hír szárnyon jár - tartja a mondás. Ebben bízunk mi
is. Szeretnénk, ha minél több szülő, gyermek élne a felkínált lehetőséggel. Mindannyiunk érdeke, vágya, hogy örömteli legyen
az iskolakezdés gyermeknek és szülőnek egyaránt. Szeretnénk,
hogy szeptemberben könnyű legyen az iskolatáska.

Március 15.

Iskolánban a hagyományok szerint idén is ünnepség keretében
emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
hőseiről
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Betűzgettünk

A hagyományos alsó tagozatos tankerületi Betűzgető verseny megrendezése
biztosan jelzi a tavasz kezdetét, mert ez az első, a sok
verseny sorában, amit az iskolánk megrendez. Vendégekkel, gyerekekkel és kísérő
tanárokkal, és aggodalmasan
kezüket tördelő szülőkkel telik meg a folyosó. Sok gyerek
számára ez az első megmérettetés, hiszen a másodikosoknak talán ez az első versenyzési lehetőség.
Előzetes felkészülés és előválogatók után az évfolyamok
legjobbjai képviselhették intézményüket ezen a területi versenyen. Osztályonként
más-más szókészletből kellett
felkészülni, azaz pontosan, lehetőleg hiba nélkül elbetűzni a legnehezebb helyesírású
szavakat. Már ez sem kis erőpróba. Azért, hogy még ös�szetettebb legyen a feladat, a
szóbeli részt, egy helyesírási
kérdésekből álló TOTÓ előzte meg. A harminc versenyző közül csak egy telitalálatos lett, így zsűri különdíjat is
oszthatott az eredmények értékelésénél.
A betűzgetésre bezzeg
olyan jól felkészültek a gyerekek, hogy minden osztályban csak sokszoros visszahívás után tudott dönteni a zsűri

a sok egyformán kiemelkedő
teljesítményt nyújtó kisgyerek
között. Ekkor már tetőfokra hágott az izgalom az addig
csevegve várakozó, teázó kísérők között.
Az eredményhirdetésre a
12 iskola képviselői sorakoztak fel. A Szülői Munkaközösség és az Iskolafejlesztési
Alapítvány jóvoltából könyvjutalomban részesültek a legjobbak, de a helyezettek sem
távoztak üres kézzel. Mindenki emléklapot, és egy a
versenyre emlékeztető tréfás
ajándékot kapott.
A képzeletbeli dobogó
harmadik fokára felállhatott
iskolánk tanulói közül Miklós
Márton harmadikos tanulónk
(felkészítője: Szabóné Kovács
Erika), a másik két évfolyamon egyaránt negyedik helyezettekkel büszkélkedhetünk, így remekül szerepelt a
másodikos Horváth Henrietta (tanítója: Ványi Gáborné),
és a negyedikes Garbacz Bánk
(tanítója: Márokné Szatmári Ilona).
Várjuk a jövő évet, mert jó
volt együtt lenni ennyi okos,
tehetséges kisgyerekkel, és
megünnepelhettük tanítóikat is!
Szabóné Kovács Erika
és Baricza Zsuzsa

Tavaszi versenyeredmények
A Dunaújvárosi Tankerületben számos versenyt rendeztek
az elmúlt időszakban, melyeken a mezőfalvi diákok is sikeresen szerepeltek.
Az Arany János tankerületi rajzversenyen II. helyezést ért el
Birgány Panna Luca 2.a osztályos tanuló, felkészítő tanára Kolozsi Krisztina. Különdíjban részesült: Cseke Eszter Lili, felkészítő
tanára: Nyuliné Bauer Szilvia.
A 3. évfolyamosok számára hirdetett tankerületi helyesírási
versenyen, a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolájában III. helyezést ért el Prajda Rebeka,
V. helyezést pedig Tarr Jázmin, felkészítő tanáruk: Szabóné Kovács Erika.
Szintén Dunaújvárosban, a Dózsa György Általános Iskola
Szilágyi Erzsébet Tagiskolájában rendeztek informatikai versenyt, melyen Takács Balázs 8.a osztályos tanuló az előkelő III.
helyezést érte el.
Gratulálunk az eredményekhez!

Boszorkánytánccal
és népi játékkal
búcsúztattuk a telet

A hagyományoktól eltérően a kiszebáb elégetése előtt misztikus boszorkánytáncokat és a néptáncosok székely szokásokat
idéző - Ijjés legény csúfsága című játékát láthattuk február 25én, szombaton a Piac téren. A mezőfalviak téltemető rendezvényére ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak.
Banyák márpedig vannak - állapította meg mellettem egy
aprócska fiatalember, mikor a mezőfalvi télbúcsúztató hagyományok legújabb produkciója elkezdődött. Szó se róla, igazán dekoratív boszik ragadtak cirokseprűt a télűző programon!
Miért is ne hinnék létezésükben, melyet csak megerősített kiváló hangulatú, lobogó máglya körül előadott koreográfiájuk.
Juhászné Bokor Brigitta ötlete nyomán az idén újdonságként
bemutatott boszorkánytánc sokaknak csinált kedvet egy jó kis
farsangoláshoz, és a folytatás sem okozott csalódást. Czuppon
Péter táncosai ezúttal székely farsangi szokásokból válogattak.
Tréfás népi játékukban a feleséget magának nem találó öreglegényt csúfolták ki, afféle mókás, táncos módra. Aki pedig a
hagyományos kiszebabát hiányolta volna, nos, annak is volt lehetősége a gondűző cédulákat feltűzni. Erre külön bábut készítettek a táncosok, melyet az előadás alatt a közönség sorai
között többször is körbetoltak egy tragacson, majd tűzre vetették a téllel és a gondokkal. Ráadásként a szereplők és jelenlévők együtt járták a télkergető tűztáncot. Mennyire lesz eredményes a mezőfalviak télűző programja, erre csak később kapunk
választ. A mostani rendezvény sikerességére azonban biztosan
nem lehet panasz - képek és videó tanúskodik róla!
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Művelődési Ház

Előadás az érszűkületről

Február közepén az érdeklődők egy nagyon hasznos előadást hallgathattak a művelődési házban, melyet a dunaújvárosi
Egészségház vezetője, dr. Kemény János tartott.
Sokunkat érintő betegségről, az érszűkületről és annak gyógyítási lehetőségeiről volt szó. Bár a téma komoly volt, az előadó
humorral fűszerezve járta körül. Az előadás után a doktor úr a
hallgatóság kérdéseire is válaszolt.
Úgy tervezzük, hogy a későbbiekben még vendégül látjuk,
hogy további egészségmegőrző tanácsokat és ismertetőket halljunk.

Rendhagyó, nyílt magyaróra
A Kálvin János Református Gimnázium 11. osztályos tanulóival sajátos módon ünnepeljük a költészet napját. Egy rendhagyó magyaróra keretében a felnőtt diákok bemutatókat tartanak
az általuk tanult költői életpályákról, melyeket szép szavalatokkal színesítenek. A rendezvénynek a Kiss Kálmán Művelődési
Ház ad otthont 2017. április 6-án, délután 16.30-kor. Minden
kedves érdeklődőt, költészetet kedvelő vagy érdekességekre nyitott versbarátot szeretettel várunk!
Lakos Angéla
magyartanár

Ismét szépült a nyugdíjasklub
Új padlóburkolást kapott
a nyugdíjasok közösségi helyisége. Egy mezőfalvi magánember ajánlotta fel támogatásként a linóleumot, és
egy falubeli vállalkozó rakta
le azt, valamint a község önkormányzata is hozzájárult a
munkálatokhoz. Hozzávetőlegesen négyszázezer forintos
támogatással szépült a helyiség.

A mezőfalvi nyugdíjasok
klubjának közös összefogással történő felújítása nem először szerepel a helyi híradásokban. Készült már önkéntes
munkával tetőrenoválás, csatornajavítás, festés, mázolás, gipszkartonozás és most
legújabban padlófelújítás. A
nyugdíjasok ígérték, nagyon
vigyáznak rá!
(forrás: mezohir.info)

A lányokat,
asszonyokat
köszöntöttük

Fergeteges hangulatú nőnapi műsorban közel háromszázan
daloltak együtt Bereczki Zoltánnal.
Tiszteletet és megbecsülést érdemelnek a nők - hangoztatta
ünnepi beszédében Márok Csaba Mezőfalva polgármestere a
hétfői községi nőnapi rendezvényen, majd a nőnap kialakulásáról, a nők társadalmi és családi szerepéről emlékezett. A köszöntő szavak után Bereczki Zoltán eMeRTon-díjas magyar színész,
énekes, zenei producer szórakoztatta a közönséget. Repertoárjában népszerű slágerek, színházi előadások betétdalai szerepeltek, melyhez kiváló partnerként a közönség is csatlakozott. A
kitűnő hangulatú rendezvényen többen táncra is perdültek. A
buli olyan jól sikerült, hogy a résztvevők az előadásvégi vastapssal alig akarták elengedni az énekest.
Horváth László

Nőnapot ünnepeltek a nyugdíjasok
Földünk legdrágább és legtitokzatosabb teremtményei a
nők - kezdte köszöntő beszédét Szabó János a Mezőfalvi Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub 2017-es első negyedéves rendezvényén, március 4-én az időseknek otthont adó klubhelyiségben.
Az ünnepélyes pillanatokat ezúttal a társaság férfi tagjainak köszönhetik a megjelentek. Ezúttal, a szokásoktól eltérően nemcsak a névnaposok, hanem a klub női tagjai is apró ajándékban
részesültek.
A szép szavakat és jókívánságokat egy-egy tábla csokival toldották meg a régi „legények”. Válasz is érkezett az asszonyoktól! Hálából különleges produkcióval készültek. A férfiak újra
átélhették ifjúkori kalandozásaik élményeit a népszerű mulatós
sláger paródiájára, mely szerint száz aranyért nem adnák a „Nézését meg a járását, csípőjének a ringását”.
A vacsora és a vidám műsort követően hajnalig tartott az
idősek nőnapi bulija, ahol a nagyvenyimi és a daruszentmiklósi társszervezetektől is velük tartottak vendégként néhányan.
Horváth László
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Béla bá históriái
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2017. március 23-án 17.30-tól Horváth Béla
történelemtanár soron következő előadására.
Helyszín:
Kiss Kálmán Művelődési Ház kisterme

Téveszmék a honfoglalásról
Vezérnévsorainkról, és a magyarok
ősi hun hagyományáról
Krónikáink három, a honfoglalás idejére vonatkoztatott vezérnévsort örökítettek ránk: AnonymusPósa kettőt, a krónikacsalád egyet. Egy nemrégiben
előkerült arab forrásban szintén olvashatunk egy vezérnévsort. A magyarországi források hiteltelenségének oka, hogy olyan személyeket is belekevernek
honfoglalás kori névlistájukba, akik „bizonyítottan”
más időkben éltek. Miért térnek el e névsorok teljesen egymástól?
A 19. század utolsó harmadában erősödött fel a
magyar szakirodalomban az a hang, hogy a magyarok
nem csak hogy nem származnak a hunoktól, de nem
is rokonok velük, sőt nem is hallottak róluk soha,
amíg a nyugati krónikások írásaiból a 12-13. században meg nem ismerték őket. Mivel eddigre nyugaton már azonosították is a két népet, a magyar krónikások a hun-magyar rokonság tételét készen kapták
nyugat-európai kollégáiktól. Volt-e hát a magyaroknak ősi hun hagyományuk?
Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata. 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 2017. március 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0003
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Schwabenball auf
dem Herzogendorf
Német Nemzetiségi Est
Hatvan év szeretetben,
békességben

Soha nem volt köztük nézeteltérés, amire a mai napig nagyon büszkék
Sokan kutatják, mi is a hosszú, boldog házasság titka? Recept
eddig még nem készült hozzá, viszont van rá példa, melyek közül az egyiket éppen a szépkorú pár bizonyította. Március 5-én,
vasárnap népes családi körben ünnepelték a jeles évfordulót. A
szeretetteljes, megható pillanatokat követően kérdeztük az idős
házaspárt szerelemről, családról, életről.
- Nehéz idők voltak az 56-os forradalom után, de fiatalként
mégsem akartunk tovább várni - emlékezett a régmúlt eseményeire Móró Julianna. Szerettük egymást és ez elég nyomós indok az egybekeléshez. Akkortájt korábban mentek férjhez a lányok. Ahogy sok hasonló sorstársunk, mi is nulláról indultunk.
Nem mondhattunk mellettünk nagy gazdagságot, viszont az
egymás iránt érzett szeretet boldog családi élettel ajándékozott
meg bennünket. Előszálláson ismerkedtünk össze, majd Dunaföldváron tartottuk az esküvőt. A házasságkötés után férjem a
Mezőfalvi Mezőgazdasági Kombinátnál kapott állást, ahol sok
szép időt eltöltöttünk. Mindig meg tudtuk beszélni a gondjainkat, így köztünk hangos szóra nem is emlékszünk, és ezt a
példát mutattuk a gyerekeinknek is. A legnagyobb boldogságunk mi más lehetne, mint a gyerekeink, unokáink, dédunokáink közelsége. Szerencsére jut belőle bőven, mivel sűrűn töltjük
együtt az időt.
Ugyanezeket a szavakat erősítette meg érdeklődésünkre
Enesei Mihály. Motorszerelőként tevékenykedő mesterember
egész életében keményen dolgozott és a házkörül is elvégzett
minden teendőt. Miként is állt a nősüléshez, erről érdeklődtünk
az ünnepi ebéd előtt.
- Akkoriban egészen másként gondolkodtak az emberek, ha
a párkapcsolatról kellett dönteni. A hűség örökké tart, ha becsüljük egymást. 26 éve lakunk Mezőfalván, előtte Ménes majorban szolgálati lakásban éltünk. Bárhova sodort minket az
élet, és bármilyen próbatétel elé is állított, mindig összetartottunk. 1992-ben léptem nyugdíjba.
Hatvan év közös élet olyan nagy idő, amit csak azok élhetnek
meg, akik végig kitartanak egymás mellett. Az Enesei házaspár
példája mutatja, létezik ilyen! Joggal lehetnek büszkék rá, hogy
két lányuk, családjaik, öt unoka és hét dédunoka aranyozza be
idős napjaikat.
Horváth László

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat szeretettel
meghívja Önt és kedves családját
2017. április 22-én 17.30 órakor
kezdődő rendezvényére
17.30 Gyülekező a Piac téren fúvószenével
A csoportok felvonulása az iskola tornaterméhez

18.30 Kulturális program:
- Edelweiss Német Nemzetiségi Dalkör Isztimér
- Vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport
- Adonyi Rozmarin Felnőtt Német Tánccsoport
- Mezőfalvi Nőikar ( Wildrosen Frauenchor)
- Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport
19.30 Vacsora

23.00 Tombola
A zenét a bálhoz a Heimattöne Kapelle
zenekar szolgáltatja
Italbüfé a helyszínen!
Hozzájárulási jegyek vásárolhatók:
Kiss Kálmán Művelődési Ház 25/506-832
Molnárné Troppert Mária: 30/180-6387
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Német nyelvű színház
2017. április 10-én 11 órától
a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
a Szekszárdi Deutsce Bühne Ungarn német nyelvű
színház érkezik Mezőfalvára.

Katharina, avagy William
Shakespeare makrancos hölgye
című művét adják elő az iskola tornatermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Német Nemzetiségi Önkormányzat
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ELADÓ

4,3 ha 116 AK értékű, szántó művelési
ágú, külterületi ingatlan
Nagyvenyimen,
a Mezőfalvára vezető út
jobb oldalán eladó
Érdeklődni
a 06 30 959 9989-es számon lehet.
ID

Ház eladó!
Mezőfalván, a Rózsa utca 9. szám alatt.

Két szoba, fürdőszoba, a kertben
10 évre való tüzelő található!

Érdeklődni a 06 70 206 2491-es
telefonszámon lehet.
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ELEKTROMOPEDEK

SZÉLES VÁLASZTÉKA

M

AJÁNLÁSÁVAL

• HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
• GARANCIA
• SZERVIZ

Kissné Kata
csoportvezető

A R AN

A

VÁ

www.elektromoped.hu

A mozgáskorlátozottak fogadóórái a következő időpontokban lesznek:
március 22, április 5,
április 19, május 3,
május 17.
a Kiss Kálmán Művelődési Házban 13 órától

CI

INGYENES KIPRÓBÁLÁS AZ ÖN UTCÁJÁBAN!

G

06-22/379-185
06-30/433-8828
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TISZTELT OLVASÓK!

Aki a helyi könyvtárban megvásárolta Püski Sándor: Könyvessors, magyar sors című kötetét, szeretnénk megkérni, hogy
juttassa vissza azt a könyvtárba egy szkennelés erejéig.
Köszönettel:
Lak István

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal:

510-360

Tündérkert Óvoda:

506-987

Általános Iskola:

506-930

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:

506-900

Könyvtár:

506-985

Kiss Kálmán Művelődési Ház:

Ez az Ön
hirdetésének
a helye!

Rendőrségi ügyelet:

Tóth Viktor (körzeti megbízott):
Polgárőrség:

Orvosi rendelő:

dr. Prajda-Pop Ramona (I. körzet):

506-832

510-510

06/20-277-3075
06/30-621-0712
506-837

dr. Gáncs László (II. körzet helyettesítés):

506-925

Fogászat:

224-401

dr. Kosztándi Molnár Éva
Védőnő:

Gyógyszertár:

Mezőföldvíz – vízszolgáltatás:

506-889
506-888

244-013

411-636

Kálvin János Református Gimnázium,
Szakközépiskola és Általános Iskola
2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a.,
OM azonosító: 202924, Telefon: +36 25 551-788,
Honlap: www.kalvinsuli.hu, E-mail: kalvingimi@gmail.com

– Szakmunkás végzettsége van?
– Kell az érettségi a munkahelyén?
– Főiskolán vagy egyetemen szeretne tanulni?

Érettségizzen helyben
a lehető leggyorsabban!
Elvégzett vagy félbehagyott tanulmányait beszámítjuk,
így akár már 2 tanév alatt is érettségit szerezhet!
Oktatás helyszíne: Petőfi Sándor Általános Iskola,
Mezőfalva, József nádor út 13.
Jelentkezési lap letölthető az intézmény
honlapjáról: www.kalvinsuli.hu
Az oktatás
teljes mértékben

ingyenes!

Egyéni
tanulmányi rend
kialakítható.

– 20 éves korig igényelhető a családi pótlék
– Diákigazolványt biztosítunk
– A TB ügyintézésben segítünk

Beiratkozás és további felvilágosítás:
e-mailben: kalvingimi@gmail.com
telefonon: Kálvin Iskola: 06 25 551–788
vagy Lakos Angéla:
telefon: 06 20 312 8321
e-mail: lakosangi@gmail.com
személyesen:
minden kedden 15-16.30-ig
az általános iskolában.

