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Tisztelettel és szeretettel meghívom
Mezőfalva lakóit településünk
alapításának ünnepi rendezvényeire,
a József nádor-hét programjaira!
Ünnepeljük közösen
az alapítási évfordulót!
Márok Csaba
Mezőfalva polgármestere
(A József nádor-hét részletes programját,
plakátját lapunk 12. oldalán találják.)

Anyák napjára

A hősök előtt tisztelegtünk

„Az anyaság magában
hordoz egyfajta természetes bánatot is: a gyerekeid kirepülnek a nagyvilágba. De minél jobban neveled
őket, annál tovább juthatnak. És a távolság ellenére
is, a szeretetben nevelt gyerekek egyre közelebb és közelebb kerülnek az anyjukhoz.
A te helyed ott van a szívükben, ezért mindig olyan
lesz, mintha ott lennél mellettük.” Steve Biddulph

Anyák napja alkalmából nagy-nagy szeretettel köszöntöm a mezőfalvi édesanyákat, kismamákat, nagymamákat!
Sok boldogságot kívánok nekik!
Márok Csaba
Mezőfalva polgármestere

A márciusi ifjakra, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
hőseire emlékeztünk március 14-én a Kiss Kálmán Művelődési Ház színháztermében megtartott ünnepi beszéddel és műsorral, majd a Petőfi-emléktáblánál tisztelegtünk koszorúzással
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Civilek
támogatása
A civil szervezetek pályázatainak elbírálása volt még nagyon fontos napirendi pontja
a március végi képviselő-testületi ülésnek. Mezőfalva közösségi életében ugyanis nagy
szerepük van a civil szervezeteknek, amelyek életét, tevékenységét önkormányzatunk
támogatással segít minden évben. A rendelkezésre álló keretet kis mértékben emelte a
testület az idei költségvetésben. A támogatási igényekhez képest változtatásokra
volt szükség, főleg azoknál a
szervezeteknél, amelyeknél
a korábbihoz képest jelentős
volt az eltérés. A testület tagjai mérlegeltek minden esetben, és ezek után hozták meg
a döntést.
Jó dolognak tartom, hogy
Mezőfalvának ilyen sok és
aktív civil szervezete van. Köszönöm a munkájukat!

Temetői
viráglopások!
Lakossági bejelentés érkezett az önkormányzathoz arra
vonatkozóan, hogy a köztemetőben viráglopások történtek az elmúlt időszakban.
Ez nagyon felháborító!
A polgármester elmondta
a képviselő-testületi ülésen is,
hogy minden alkalommal jelezni kell az ilyen eseteket a
rendőrség felé! A temető környezetében térfigyelő kamerák működnek, ezek felvételei
alapján akár a tettes beazonosítása is megtörténhet. Valamint a rendőrség rendelkezik
úgynevezett vadkamerákkal
is, amelyek mozgás esetén
kapcsolnak be és rögzítenek
felvételt. Ezek a vadak megfigyelésén kívül tökéletesen
alkalmasak adott esetben a
fatolvajok, illetve a temetői virágtolvajok lefülelésére is.
Minden lehetőséget kihasználunk, hogy visszaszorítsuk a temetői tolvajlásokat,
a sírgyalázó magatartást.

Ebek veszettség elleni oltása

Minden év május havában Fejér megyében kötelező a három hónaposnál idősebb kutyákat
veszettség ellen beoltani. Ezt a 164/2008./XII.20./FVM rendelet írja elő. Olyan községekben,
ahol nincs állatorvosi rendelő, ezt összevezetéses formában oldják meg.
Mezőfalván az idei kötelező eboltás az alábbi
helyszíneken és időpontokban lesz megtartva:
Május 9. kedd
Május 10. szerda
Május 11. csütörtök
Május 11. csütörtök
Május 11. csütörtök
Május 12. péntek

8.00-12.00, 14.00-18.00
8.00-12.00, 14.00-18.00
10.00-11
14.00-15.00
17.00-18.00
11.00-12.00

Főtéren a parkban
Főtéren a parkban
Ménesmajor
Selyemmajor
Sismánd
Szőlőhegy

8.00-12.00, 14.00-18.00
14.00-15.00

Főtéren a parkban
Szőlőhegy

Pótoltás:
Május 23. kedd
Május 24. szerda

Az összevezetéses eboltás csak mikrochippel ellátott kutyáknál engedélyezett, ezért kérem,
hogy a mikrochippezés hiányát még az oltás előtt pótolják. Kérem mindenki hozza magával a
kutyák egyedi számmal ellátott egészségügyi könyvét.
Az oltás költsége a tavalyi évhez viszonyítva nem változott. Az idén is 4200 Ft ebenként, ami
tartalmazza az ÁFÁ-t és 10 kg-ig a kötelező féregtelenítés árát. Nehezebb kutyáknál 10 kgonként további 200 Ft-ot kell fizetni. Az oltás megoldható a kutya tartási helyén is, ez esetben
1000 Ft kiszállási díjat kell fizetni. Az oltás elmulasztása súlyos bírságot vonhat maga után.
Dr. Juhász Miklós
Tel.: 30/ 9697-940

Nagy a szárazság, sok a tűzeset!

Április 2-án 10.30-kor érkezett a riasztás a mezőfalvi
önkéntes és a városi tűzoltók
vonalán, hogy MezőfalvaSzőlőhegy Pálinka sor és a
Diófa sor közötti részen avartűz okoz riadalmat az utca lakosainak körében. A gyors beavatkozásnak köszönhetően
hamar megfékezték a tüzet.
Három órával később ismét
szólt a riasztócsengő. Ezúttal
Mezőfalva Selyem major mögötti földek mentén égett a
nádas. A területre vonuló dunaújvárosi hivatásos és mezőfalvi önkéntes tűzoltók bő háromórás küzdelemmel vették
fel a harcot a felcsapó lángokkal szemben. A kitartás és a
szakértelem a nagy szárazságban keletkezett tűz eloltását
is sikerrel koronázta. Ma délelőtt Mezőfalva-Szőlőhegyre kaptuk a jelzést tűzesethez! Megkérünk mindenkit,

hogy ne tüzeljen külterületen
egyáltalán, mert pénzbírsággal büntetik! A település belterületén zárt kertben Mezőfalván hétfőn és csütörtökön
engedélyezett a KERTI hulladék égetése felügyelet mel-

lett! Ha ezen időszakon kívül
tesszük, azzal szabálysértést
követünk el! Jelen időszakban
országos tűzgyújtási tilalom
is érvényben van! Kérek mindenkit ezek figyelembevételével cselekedjen!”
H.L.
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Egészségünkről szólva...

Képviselőink tárgyalták

Mezőfalva képviselő-testülete március 29-én ülésezett legutóbb. Az egészségügyi beszámoló volt a
legfajsúlyosabb
témakör,
amelynek tárgyalásán részt
vett valamenyi helyi szakember, így itt voltak a fogorvosaink, a gyermekorvosunk, a
háziorvosaink, így a helyettesítő ovosunk dr. Gáncs László
is, valamint védőnőink, és új
színfoltja volt a testületi ülésnek, hogy gyógyszerészünk,
Molnár Zoltánné is elfogadta
a meghívásunkat.
A szakterületen dolgozók
átfogó képet adtak Mezőfalva egészségügyi helyzetéről.
Kitértek arra is, hogy a körülmények megfelelők, alapjaiban véve minden rendben
van. Komoly problémáról
nem esett szó, vannak viszont
külterületi problémás esetek,
amelyekkel foglalkozni kell.
Folyamatban van a fogászati röntgen alkalmazásának
engedélyeztetése. Amint ez

Rendőrőrs
Mezőfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete
megerősítette azt a 7/1990.
X.20. döntést, miszerint a
képviselő-testület a Mezőfalva József nádor utca 19.
szám alatti ingatlant, épületet
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére ingyenes
használatba adja a mezőfalvi kistérségben kialakítandó
rendőrőrs működtetése céljából.

Tűzgyújtás
Az országos tűzgyújtási tilalom is szóba került a legutóbbi ülésen. Elhangzott: az
önkormányzati rendeleti szabályozás a belterületre vonatkozik. Külterületen minden
egyes alkalommal engedélyt
kell kérni a katasztrófavédelemtől.

lezajlik, munkába tudjuk állítani a röntgent is.
Nem belemenve a részletekbe. A fogászatnál helyettesítőként látják el az orvosok a
feladatot. Viszont körvonalazódik már a végleges, helyi orvos kérdése is.
Dr. Prajda-Pop 
Ramóna
háziorvosunknak jó szakmai
partnere dr. Gáncs László, jól
tudnak együtt dolgozni. Felvetődött, hogy a doktornő
Sárbogárdra is jár, és esetleg el
szeretne költözni... Ez azonban falubeli pletyka. Háziorvosunk megnyugtatta a testületet, hogy a kötelező ügyeleti
ellátás miatt jár Sárbogárdra,
amit teljesítenie kell a szakvizsgához, tehát egyáltalán
nem szándékozik elmenni
Mezőfalváról.
Dr. Kosztándi Molnár Éva
gyermekorvosunk esetében
kiemelésre került, hogy a felnőtt ügyeletben rengeteget
dolgozik, nagyon sokat vállal,
kiválóan látja el a munkáját.

A védőnők tevékenységével
kapcsolatosan kerültek szóba a présházakban nevelkedő
gyerekek, akiknek a problémakörét szakembereink legjobb tudásuk szerint igyekeznek kezelni.
A polgármester kérdést intézett dr. Gáncs Lászlóhoz
arra vonatkozóan, hogy miért
ilyen késői időpontban van a
rendelés Mezőfalván? A doktor úr elmondta erre, hogy
ő Baracson ellátó orvos, és a
rendelkezésre állási idejében
is ott tartózkodik, és csak utána tud átjönni Mezőfalvára.
Molnár Zoltánné gyógyszerészünk megköszönte a
meghívást, majd tájékoztatást
adott a képviselő-testületnek
az ellátásról. Megtudhattuk
például, hogy számukra kötelező feladatként határoznak
meg körzeteket, ahol dolgozniuk kell. Így került Hantosra,
Nagylókra is ellátóként, ezen
kívül mostantól Pálhálmán is
szolgáltatást kell végeznie.

Tegyenek rendet
környezetükben!

A tavasz beköszöntével mindenkinek a figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a porták rendben tartása nagyon fontos kötelezettségünk! A tél elvonultával eljött az ideje annak,
hogy szépítsük környezetünket, tiszta, gondozott és virágos
legyen az ingatlanunk, a portánk és az utcafrontunk! Ebben
kérem a mezőfalviak segítségét!
A közmunkások létszáma jelentősen csökkent a korábbi
évekhez képest, mivel kevesebb forrást kaptunk. Az elvégzendő feladatok viszont nem csökkentek, rengeteg dolgot
kell elvégezni a település közterületein. Április elsejétől sikerült közmunkásokat alkalmaznunk. Sőt, lapzártánk idején
kaptuk a hírt a munkaügyi kirendeltségtől, hogy újabb közfoglalkoztatotti létszám lehetőséget kaptunk, aminek nagyon örültünk.
De azért kérek mindenkit, hogy a háza előtt lévő területet
próbálja meg erejéhez mérten rendben tartani.
Mostanra természetessé vált Mezőfalván, hogy a kerti ágakat, nyesedékeket behozzák az emberek a művelődési ház udvarába. Folyamatosan megy a daráló, igyekszünk feldolgozni
az aprítékot. Jó érzés, hogy élnek ezzel a lehetőséggel is.
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Fórum
a rendezési tervről
Lakossági fórumunk volt
2017. március 28-án, kedden.
A rendezési tervről váltottunk
szót azokkal, akik érdeklődtek, és megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt.
A rendezési terv kapcsán
a településtervező képekben
bővelkedő előadást tartott a
községünkben lévő épületekről. A lakossági fórum lényege
az volt, hogy a helyiek véleményét kikérjük arról, milyen településképet képzel el a jövőre
vonatkozóan, hogyan alakítsuk lakóhelyünket. A résztvevők közül többen is nagyon
konstruktívan hozzászóltak
a témához, segíteni kívánták
ezzel is a folyamatot, a munkát. Reméljük, hogy sikerül
majd ezeket az elképzeléseket
beépíteni a tervbe.

A norvég
programról
A települési kézikönyv elkészítői tartottak előadást
március 23-án, csütörtökön a
Norvég Alaptól elnyert pályázattal kapcsolatosan. Ebben a
Rácalmással közös támogatási
program keretében Mezőfalva
azt vállalta, hogy kézikönyvet
készít, amely segítséget nyújt a
lakosságnak a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos eljárásrendekről, lehetőségekről, bővíti az emberek
ismereteit. Igyekszünk iránymutatást adni abban, hogy
milyen megújuló energiával
érdemes foglalkozni, illetve
milyen módon kell vele foglalkozni.
A lakossági fórum előadása
nagyon érdekes volt. A szakemberek igyekeztek válaszolni a kérdésekre is. Szóba került például a mostanában
nagyon népszerű Otthon Melege Program is, amely szintén
tovább erősíti a lakosság energiatudatosságát.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester
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Tündérkert Óvoda
Március 15.
Nemzeti ünnepünket megelőző napokban már piros -fehér -zöld színben pompáztak
az óvoda csoportjai,a kis szívek pedig hazafias érzésekkel
töltődtek fel. Az ünnephez
igazodó versekkel , énekekkel
mélyítették el a pedagógusok
a nemzeti hovatartozás érzését. A szabadságharc évfordulójának reggelén minden
gyermek ünneplő ruhában érkezett az óvodába, szívük felett kokárdával jelezvén, e nap
fontosságát.
Két csoportban zajlottak az
ünnepi megemlékezések, ahol
a Himnusz meghallgatása után
a gyermekek feleleveníthették
március 15-tel kapcsolatos ismereteiket. Ezután a Katica
csoport az iskolánál található
Petőfi táblát megkoszorúzta.

Iskolanyitogató

Április első hetében befejeződött az iskolanyitogató programsorozat, melyet a leendő elsős tanító nénik szerveztek az
iskolába készülő nagycsoportosok számára. A gyermekek
visszajelzése alapján jó hangulatban zajló, tartalmas délutánokat töltöttek együtt.

Fényképezés
a csoportokban

A tavaszi ünnepek közeledtével óvodánkban fényképezkedésre volt lehetősége azoknak, akik ilyen maradandó
ajándékkal szeretnék meglepni családtagjaikat, szeretteiket. Az érdeklődő csoportokban csoportképek is készültek.
A fotók jól sikerültek.
Összeállította:
az óvoda kollektívája

Óvodabál

2017. március 11-én hagyományosan megtartottuk
tavaszváró
óvodabálunkat.
A dekoráció jól illeszkedett
mind az óvoda, mind a tavasz
témájához. A szereplést vállaló fiúk és lányok lázasan készülődtek saját kis műsoraikra, melyet közös produkció
követett. Az este fénypontjaként ezúttal is apa-lánya tánc
csalt könnyeket a szemekbe.
A tornaterem szépen megtelt vendégekkel, és a műsor
után mindenki elfogyaszthatta a diákok által felszolgált
vacsorát. Az este folyamán
jó hangulatról a Turi zenekar gondoskodott. A jó kedvet csak fokozta a sok szebbnél szebb tombolaajándék,
így kevesen mentek haza üres
kézzel.
Szerencsére idén is nagyon
sok segítséget kaptunk minden területen. Ezúton szeretnénk mindenki segítségét
megköszönni, aki bármilyen
formában hozzájárult bálunk
sikerességéhez.
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Katica és Pillangó csoport

A víz világnapja alkalmából idén is meghívást kapott a két csoport Bertalanné
Éva Katalintól,hogy a kertjüket díszítő tavat nézzük meg
.Nagy örömmel tettünk eleget
,s keltünk útra. A tóban láthattunk tavirózsákat,vizi nö-

vényeket és némi etetés után
előbukkanó aranyhalakat .A
kerti tó megnézése után a
család akváriumának halaival
is megismerkedhettünk.
Az udvar más meglepetést is kínált számunkra. A
különlegesnek számító igazi

citrom,narancs,mandarin fák
mellett számos papagájfajjal ismerkedhettünk meg óvodánk
szomszédságában. Mindannyiunk számára a legérdekesebb a
beszélő papagáj volt. Ezúton is
köszönjük Katának a lehetőséget, és a vendéglátást.

Csiga biga csoport

A víz világnapjához kapcsolódva a csigabiga csoporttal március 24-én ellátogattunk a dunaújvárosi Duna
partra. Szerencsére az időjárás
is nagyon kedvezett a programnak, mert gyönyörű napos, meleg időben indulhattunk neki reggel a nagy útnak.

A városban tett séta során
megálltunk egy kicsit játszani
Muki vonatnál, majd „ostrom
alá vettük a Dunához vezető
hosszú lépcsősort.
Lenn a víznél nagy örömünkre több hajó úszott el
előttünk hatalmas hullámokat
vetve a partra, és csónakokat

is láttunk. Miután elfogyasztottuk az otthonról hozott
„elemózsiát” birtokba vettük
a játszóteret, és hazaindulásig ott töltöttük az időt. Tartalmas, szép délelőtt volt, ami
után fáradtan, de élményekkel
tele érkeztünk vissza az óvodánkba.

Szivárvány csoport

A Békás hetünkhöz kapcsolódóan a csoportunk béka
lesre indult a Bem József utca
végében található kis tóhoz.
Köszönjük Hóringer István
bácsinak, hogy lehetőséget
adott arra, hogy a gyerekek
megnézhessék és felfedezhessék a tó környékét és élővilágát. Igaz, hogy békát még nem
láttunk, de hangjukat hallottuk. Megnéztük a békalencsé-

ket, az éledő nádast. Hazafelé Csilla dadus kertje végében
található vízelvezető árokban
szereztek a gyerekek vizes tapasztalatokat.
Folytatva a vizes téma hetet március 24-én kirándulást szerveztünk a szülőkkel
együtt Soponyára, a Vadex
Ökoparkjába. Először megtekintettük az ottani erdők növény- és állatvilágá-

Szivárványos
Hérics túra

Hagyományainkhoz híven március 31-én hérics túrára
indultunk. Nagy vállalkozásba fogtunk, hiszen első ízben
indultunk ovisokkal gyalog. Az út monotóniáját megszakítottuk szemétszedéssel, lábnyom kutatással, madárlessel.
Láttunk őzet, nyulat is. Bolondvárra kiérve az elénk táruló sárga virágok látványa elfeledtette a lábunkban lévő fáradtságot. Felmásztunk a domb tetejére , ahonnan az egész
tájat beláttuk. A virágokra vigyázva óvatos sétát tettünk a
vár körül, majd lovaskocsin indultunk haza. ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Kvárik Csabinak a hazajutásban való segítségért. Úgy gondoljuk ezek a programok
összekovácsolták kis közösségünket, rávilágítottak a természet sokszínűségére, védelmére.

ról szóló kiállítást, majd fél
napos túrára indultunk. Lehetőségünk volt közelről találkozni vaddisznóval,őzzel,
szarvassal,pulykával, emuval
és a tavak környéki élővilággal. A magasles nagy élményt
jelentett a gyerekeinknek.
Nem félve a magasságtól bátran másztak fel is! Gazdag élményekkel és sok-sok medvehagymával tértünk haza.

Köszönetek
A Pillangó csoport köszöni Vitálisné Varga Veronikának
a gyertyaöntő formákat, Kovácsné Erikának a barkát, és
a húsvéti dekoráció kellékeit; Bertalanné Éva Katának a
víz világnapján a meghívást és
mindenkinek aki bármivel támogatta a Pillangó csoportot.
Köszönet: Reich Sanyika
szüleinek, mert elhozták egy
napra a teknősüket az oviba
a gyerekeknek, Vitális Amanda anyukájának az ajándékba
adott gyertyaöntő készletért.
Szeretnénk megköszönni Ortner Tibinek az óvodai
szerszámok karbantartását,
élezését.
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Virágokat
ültettünk
Fontos, hogy a gyermekeket tiszta, szép környezetben
fogadhassuk, ezért az idén
sem maradhatott el az óvoda udvarának szépítése, virágokkal való díszítése. Minden
csoport hozzájárult a virágok
megvásárlásához, és az április
3-i héten a csoportok kis kannákkal, kapával vonultak a virágágyásokhoz, hogy elültessék palántáikat. Reméljük az
eredmény magáért beszél!

Víz világnapja:
március 22.
A víz éltető erő, nélküle
nincs élet,… ilyen és ehhez
hasonló gondolatokkal foglalkoztak a csoportok a víz világnapjához közeledve.
Kísérleteket végeztek, versenyjátékokat játszottak hogy
minél több ismeretet szerezzenek a víz tulajdonságairól,a
víz körforgásáról. Szóba került a vízi élővilág, a vizek fajtái. Ezekkel kapcsolatosan
énekeket, verseket tanultak,
különböző kreatív alkotások
születtek.
Több csoport is kihasználva a jó időt vízpartra látogatott.

Anyák napjára
Anyák napja alkalmából
sok boldogságot és örömet
kívánunk a mezőfalvi édesanyáknak, nagymamáknak!
Az óvoda kollektívája

Színházban
jártunk
Április 7-én vettünk részt az
idei tanév utolsó bérletes színházi előadásán Sárbogárdon.
Ezúttal sem csalódtunk, hiszen nagyon színvonalas, kedves előadást láthattunk Tündér
ballonkabátban címmel. Reméljük jövőre is lesz lehetőségünk színházlátogatásra!

6

Az én falum - Mezőfalva

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Digitális témahetet
tartottunk

Iskolánk csatlakozott az
országosan meghirdetett Digitális Témahét programhoz.
Egy hét, amely a ma már nélkülözhetetlen készségek fejlesztéséről szólt. 2017. április
3-7. között a digitális eszközöké volt a főszerep iskolánkban. A program keretében
projektnapunk az „Aranykor”
címet viselte. A projekt témája Arany János, híres magyar
költőnk élete és munkássága
volt, a költő születésének 200.
évfordulójára emlékezve.
Számos szaktárgyi ismeretet magába foglaló projektna-

HÍREI

Víz világnapján

pot szerveztünk a 7.a osztály
tanulói és a 4. évfolyam szobrászat tanszak tanulói részére.
Projektünk jelmondata Babits
Mihály szavaival élve: „Múlt
nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” A projektnap
helyszínei: az iskola informatika terme, történelem terem,
magyar és tornaterem, valamint az iskola kézműves háza.
A programot számítógépek
használatával, kerámiakészítéssel, énekkel, tánccal tettünk
színesebbé.

Iskolánkban a természettudományi munkaközösség és a diákönkormányzat közös szervezésében zajlott a víz világnapi projekt. A gyerekek pedagógusaik jóvoltából kiállítás keretében ismerkedhettek a vizes élőhelyek jelentőségével, az alsósok rajzos
illusztrációkat készítettek. Prezentációval kísért előadást hallgathattak, a vizek jelentőségéről és a benne élő élőlények védelméről

A gyerekek ebben az évben is folytatták a hagyományos gyerekszínházi látogatásaikat. Már óvodás korukban
elkezdődött a színházi nevelésük, ezt folytatjuk az iskolában is. A folytonosságot a
hely is biztosítja, hiszen mi
is a sárbogárdi József Attila
Művelődési Ház szervezé
sében lebonyolított előadásokat nézzük meg.
Meg kell tanítanunk, és
meg kell tanulniuk a színhá-

Színházi nevelés
zi viselkedés illemszabályait:
másként öltözünk fel, másként viselkedünk, mint például egy moziban. Figyelmüket
összpontosítani kell hosszabb
ideig egy adott térre, egy adott
témakörre.
A gyerekeink nagyon jól
vették ezeket az akadályokat.
Feszült figyelemmel kísérték
az előadásokat, azonosultak
a szereplőkkel, együtt izgultak velük a kalandok során,
átélték a szereplők érzelme-

it. Izgalommal vártak minden előadást, és követelték
a folytatást az előadások végén, annyira jól érezték magukat.
Azért vállalkozunk minden
évben arra, hogy Sárbogárdra
utazzunk, mert minden évben
rendkívül változatos műsort
állítanak össze a gyerekek számára, és eddig még egy műsor
sem okozott csalódást, mindig
hangban, díszletben, jelmezben, színpadi játékban. A báb

és a színészi játékos darabok
is gyerekeknek, de nekünk kísérő felnőtteknek is maradandó élményt nyújtottak. Még
napokig beszélgettek a történetekről, felelevenítettek egyegy emlékezetes fordulatot a
történetből, dúdoltak egy dallamot, kuncogtak egy tréfás
beszóláson.
Az már biztos, hogy jövőre
is megyünk, nincs év színházbérletes program nélkül.
Baricza Zsuzsa
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Biológia óra helyett Hérics túra

A bolondvári domb különleges növény- és állatvilágával
ismerkedtek az általános iskolások.
Április elsején, szombaton
rendhagyó iskolai tanórát tartottak a Petőfi Sándor Általános Iskola tanárai 80 diáknak,
akik vállalták a község határától két kilométerre lévő helyi ökológiai nevezetesség felkeresését. Európa középső és
déli részétől egészen a Nyugat-szibériai síkságig honos.
Száraz legelőkön, dombokon
megtelepedő, különlegesen
szép sárga színben pompázó bokros növény Mezőfalva
környezetében is megtalálható.
A területet szívesen és féltő
gondossággal látogatják a helyi lakosok, valamint a természet kincseire fogékony ifjúság. A szombati túra azonban
nemcsak a botanikai tudás
elmélyítéséről szólt. Útközben további látnivalót is megcsodálhattak a kirándulók.

Ahogy a gyerekek a kiérkezés
pihenőjében elmondták, legelésző őzeket, magot kereső fácánokat és még róka lábnyomokat is láttak az út során. A

visszafelé vezető táv sem telt
eseménytelenül. Az iskolások a magukkal hozott szemeteszsákokba gyűjtötték az
útmentén talált, környezet-

szennyező hulladékokat. Ezzel is bizonyították, az iskolában tanultakat a gyakorlatba
is átültetik.
Horváth László
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iss
álmán

Művelődési Ház

Költészetnap

Ebben az évben is a József Nádor Hét programjai között szerepel a helyi költészet napi megemlékezés. Ez nem is baj, hiszen
ez a hét mégis csak egy ünnepi hét falunk lakóinak életében.
Gyakrabban vannak programok a Művelődési Házban, vagy az
iskola tornatermében és könnyebben rávesszük magunkat, hogy
nézzük meg ezeket a műsorokat.
Az említett költészet napi műsor 2017. április 25-én, 16:30kor kezdődik a Művelődési Házban, amelyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt, szereplőt, szerepelni vágyót a gyerekektől
a nyugdíjasokig. Nincs kötöttség, bárki szerepelhet. Szereplésre
lehet jelentkezni előre a Művelődési Házban, de akár a helyszínen, a műsor közben is. Verseket lehet fejből mondani, olvasni,
de lehet megzenésített verseket énekelni is.
Szóval, olyan sok kincse van a magyar irodalomnak; idézzünk fel néhányat!
Nagy Ferenc

Kóbor kutya talált otthonra
a művelődési háznál
Rossz szándékú embereknek jó lesz vigyázni ezentúl,
mert komoly házőrzővel gyarapodott a művelődési otthon
önvédelmi fegyvertára!
Gazdátlanul csellengő ebet
fogadott magához a mezőfalvi Kiss Kálmán Művelődési
Ház. A múlt hét elején figyeltek fel a ház körül kóborló állatra – tájékoztatta lapunkat
Dr. Lentner Csabáné Ijjas Gizella intézményvezető. Jelenleg a művelődési ház udvarán
helyezték el, ahol megoldott
az élelmezése és a lakhatása is.

Állatbarát felajánlásnak köszönhetően már kutyaházban
bújhat el az időjárási hatások
elől. Hamarosan állatorvos is
megvizsgálja, ahol kiderülhet
rendelkezik-e chippel a négylábú. Az intézményvezető bízik benne, jó barátságban őrzi
majd az eb a kulturális épület udvarát. Amennyiben fény
derül a gazda kilétére, természetesen átadják a tulajdonosának a kutyát – mondta az
információ végén Ijjas Gizella.
Horváth László

„Az én édesanyám”
rajzpályázat

Kedves gyerekek!
A Kiss Kálmán Művelődési Ház „Anyák-napi” rajzpályázatot hirdet a közelgő Anyák napja alkalmából óvodásoknak és
általános iskolásoknak.
„Az én édesanyám” című rajzversenyre május 12-ig lehet pályázni.
Az alkotások A4-es méretben és bármely technikával készülhetnek.
Egy pályázó csak egy munkát küldhet be. A rajzok hátoldalán fel kell tüntetni az alkotó nevét ,címét, hogy melyik csoportba ,osztályba jár. A beérkezett munkákra a Művelődési
Ház facebook oldalán kategóriánként( óvodás,alsós,felsős) lehet szavazni. A legtöbb kedvelést kapott munkák alkotói családi
pizzát és tárgyjutalmat nyernek.
Kategóriánként a legjobb rajzokat megjelentetjük az újságban.

Az első fesztiváljuk volt

Fergeteges hangulattal és
tizennégy együttes 170 fellépőjével debütált április elsején, szombat délután a szalkszentmártoni művelődési ház
színpadán az I. Szalkszentmártoni Néptánc Fesztivál.
Fellépett a helyi táncegyesület négy csoportja, az Uszódi Szederinda Gyerek csoport, az Adonyi Rozmaring és
a Mezőfalvi Néptánc Együttes, a Csatangoló Tánccsoport
– Isaszeg és a Pálfai Hagyományőrző Néptánc Egyesület.
A résztvevő táncegyesületek
és a vendéglátók a különleges alkalomhoz illő pörgős
előadásokkal szórakoztatták
a közönséget, melyben ma-

gyarországi és erdélyi táncok
koreográfiáiban többek között mezőségi, szatmári, dunántúli, felcsíki, kalocsai ös�szeállításokat láthattunk. A
rendezvény megnyitójában
Káposztás Tibor polgármester
kiemelte, hat éve ébresztették
fel Csipke Rózsika álmából a
helyi néptáncot. Összeállt újra
a régi csapat és ott folytatták,
ahol abba maradt a híres, sikeres szalkszentmártoni néptánc. Fontos, hogy nem csak
elkezdték, de töretlen lelkesedéssel folytatták a népi hagyományok ápolását, valamint
a jövőre is gondolva megszervezték a mostani, az első néptánc fesztivált.
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Görög táncház

Mozgalmas március

Március utolsó munkanapján, pénteken különleges szórakozás várta a népi dallamok és a hozzá tartozó táncok kedvelőit. A
Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kiss Kálmán Művelődési Ház múlthónapban útjára indított táncházi
rendezvénysorozatának második alkalmában a görög tánclépések elsajátításához kaptunk szakavatott segítséget. Sütő Attila
és néhány régi mezőfalvi táncos vezetésével igazi mediterrán
hangulat kerekedett, mikor körbe kapaszkodva szirtakit és további, a görög táncházakban kedvelt lépéseket gyakorolhattak
a megjelentek. A szervezők a jó tapasztalatok alapján tovább
folytatják a népek, kultúrák táncait megismertető sorozatot tudtuk meg a helyszínen. A rendezvény talán egyik legnagyobb
értéke, hogy a gyakorlatban is részesei lehetünk Magyarország
sokszínű nemzeti kultúrájának.
Horváth László

Márciusban ismét mozgalmas volt a klubunk élete. Megtartottuk a soron következő negyedéves név és születésnapokat,
egy vidám szombat estét töltöttünk együtt. A nyugdíjas klub
kertjében virágosítottunk. A virágtartóba tavaszi virágokat ültettünk. A temetőben rendbe tettük Hámori Lajos tanár úr és
felesége sírját. Április 3-án Baracsi barátaink meghívásának eleget téve részt vettünk 6 fővel a Költészet napjára rendezett vers
ünnepen, melyet Arany János születésének 200. évfordulójára
rendeztek. Köszönjük a szívélyes vendéglátást. Jövőre szeretnénk, ha viszonoznák a látogatást.

Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnessel

Március 22-én a mezőfalvi könyvtár szervezésében ismét
író-olvasó találkozónak adott otthont a helyi művelődési ház.
A vendég Telegdi Ágnes írónő volt, aki egyben fotózik is. Közel tíz éve fotózza környezetét és az állatvilágot. Érdekes és lebilincselő vetítéses előadásába a gyerekek nagyon ügyesen és
lelkesen kapcsolódtak bele. Sok érdekességet tudhattunk meg
a cinegék, a mókusok és a vidrák fejlődéséről és életéről. A találkozó végén a lelkes közönség sok kérdést tett fel az írónőnek. Természetesen lehetőség volt könyvvásárlásra és dedikálásra is. A rendezvény végén mindenki élményekkel gazdagodva
tért haza.
Horváth István
könyvtáros
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Válságban a mezőfalvi futball

Leszakadva a középmezőnytől

Megye I-es csapatunk a
tabella utolsó előtti harmadik helyet foglalja el a 22.
forduló végére. Az U19-es
korosztály a 11. pozícióban,
a középmezőny alján tanyázik. Mezőfalva II. focicsapata szezon közben feladta a
további harcokat. Gyakorlatilag megszűnt! Havi ös�szefoglalónkban az eddigi
eredményekre és a gyászos
helyzet kialakulására kerestük a válaszokat.
A tények szárazon a következőképpen szólnak. Mezőfalva a 2016-17-es szezon
tavaszi fordulóiban még nem
szerzett pontot. A Megye I.
osztály Viszló Trans Felnőtt
Bajnokság 16 fős mezőnyében 13 ponttal a 14. a MEDOSZ SE. Az IFI hangyányit előrébb a 11. lépcsőnél
tart. Mezőfalva II. megszűnt.
A tavaszi összecsapásokban a
lapzártáig lejátszott mérkőzések eredményei az alábbiak szerint alakultak: Megye
I. felnőttben Mezőfalva - Baracs 0:1, Sárosd - Mezőfalva
3:2, Mezőfalva - Sárbogárd
1:3, Mezőfalva - Ercsi 1:4,
Martonvásár - Mezőfalva 5:1,
Mezőfalva - Gárdony 0:4.
IFI: Mezőfalva - Szár 3:2,
Pusztaszabolcs - Mezőfalva
7:1, Mezőfalva - Sárbogárd
3:1, Mezőfalva - Ercsi 2:1,
Kápolnásnyék - Mezőfalva
5:1, Mezőfalva - Pusztavám
10:2, Iváncsa - Mezőfalva 2:1.
Mezőfalva II. lejátszott mérkőzései: Nagyvenyim - Mezőfalva II. 3:2, Mezőfalva II.
- Vajta 0:4, Kulcs - Mezőfalva II. 3:0, Perkáta - Mezőfalva II. 6:2.
Az összesítő után a vezetőket kérdeztük, mivel magyarázható az elmúlt időszak
nem éppen hízelgő eredménye?

- A mostani együtteseink
szinte kivétel nélkül mezőfalvi játékosokból állnak. Sajnos
sok a sérülés, és komoly létszámgondokkal is küzdenek a
csapatok. A nehéz helyzetben
fontos, hogy még nagyobb támogatást érezzenek a vezetőség részéről a futballistáink,
hiszen erőn felül kell teljesíteniük. Mi bízunk a srácokban
akkor is, mikor nem úgy halad
a szekér, ahogy azt a korábbi
években megszokhatták a focirajongók - mondta a feltett
kérdésre Cseke Ottó a MEDOSZ SE elnöke.
- Nagyon megritkult az
edzéslátogatás. 5-6 emberrel nem lehet érdemi munkát végezni. A téli felkészülést elmulasztottuk. Edzésre

csak ímmel-ámmal járunk.
Természetes, ilyenkor az
erőnlét is gyenge. Van három
mérkőzés, amire megpróbáljuk összekapni magunkat.
Sajnos a generációs problémák a futballban is komoly
gondokat okoznak. Aggódom a srácok jövője miatt.
Megtesszük a tőlünk telhetőt - foglalta össze a tapasztalatokat Hajnal Attila a felnőttek edzője.
Edzéslátogatottság,
erőnlét, kevés gyerek és a túlzott terhelés nagymértékben
meghatározza a csapat sikerességét. Rossz a korosztályos elosztás. Az aktívan
hadra fogható játékosoknak
a fel- és lejátszás veszi el az
erőnlétét. Ráadásul lyukas az

utánunk következő évjárat
létszáma. Például a 2000-es
korosztályban egyetlen játékos van, valamint az utánpótlásnál is jellemző a sok fizikai
erőt kívánó átjátszás - ös�szegzett Gulyás Ferenc az
U19 trénere.
- Nincs ember, aki játsszon!
Hiába próbáltam figyelembe venni a munkabeosztást is,
mégsem jött össze több esetben a játékhoz szükséges létszám. Ebben formában nem
látom értelmét a folytatásnak
- indokolta szűkszavúan a felbomlást Simon József a Mezőfalva II. edzője.
(További hírek, fotók a helyi sportéletről is a mezohir.
info honlapon.)
Horváth László

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. április 19-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0004
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Ingyenes
informatikai képzés

Ez a projekt a Gazdaságfejlesztési,- és Innovációs Operatív
Program keretein belül valósul meg, elnevezése a „Digitális szakadék csökkentése”, célja a lakosság digitális kompetenciájának
fejlesztése, minél több ember informatikai alapképzése.
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
Bárki részt vehet, aki 16 - 65 év közötti, rendelkezik általános iskolai végzettséggel, nem áll középiskolával, felsőoktatási
intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, valamint a képzéssel párhuzamos időben nem vesz részt másik - EU-s vagy
hazai forrásból megvalósuló - digitális kompetenciát fejlesztő
képzésben.
INFORMÁCIÓK:
– A képzések 15 fős csoportokban indulnak, 35 órás időtartamban
(ez 7 alkalom, alkalmanként 5 - 5 óra),
– Főképp hétköznap délutáni, illetve szombat délelőtti időpontokban,
Hiányzás nem megengedett,
– A képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak az érintettek,
Érdeklődni a Kiss Kálmán Művelődési Házban lehet személyesen, vagy az 506-832 telefonszámon.

Népszokások

Április hava, Szent György hava, tavasz hó, szelek hava, báránytor (rügyezés) hava.
Április 1. - Hugó napja:
Ez a bolondozás napja. E napon az a szokás, hogy az emberek tréfásan bolondot csinálnak a másikból.
Április 6. - Irén napja:
Ha esik az eső, szűk lesz az esztendő.
Április 12. - Gyula napja:
Az év 100. napja. A tisztaság, a takarítás napja. Ilyenkor kitakarítják a lakást, az ólakat és az állatokat is lemossák.
Április 14. - Tibor napja:
A hagyomány szerint e napon szólal meg a kakukk. S ha ekkor már szép zöld a vetés, akkor jó lesz a széna.
Április 24. - György napja:
Ez a nap egy ősi pásztorünnep (a Palilia) napja, amikor is az
állatokat e napon hajtják ki először a legelőre. Gonoszjáró napnak is tartották Szent György napját. Ezért, hogy a boszorkányokat elűzzék, a kerítésre és az ajtóra tüskés ágakat tűztek ki
vagy bekenték őket fokhagymával.
Április 25. - Márk, Pál napja:
A kukoricavetés és a búzaszentelés napja. A pap a mise után a
hívőkkel kivonult a határba, majd megszentelte a vetést, ezekből
a megszentelt búzaszálakból vitt mindenki haza magával. Ennek a megszentelt búzának mágikus erőt tulajdonítottak, többek között gonosz űzésre használták.
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A Mezőfalvi Nőikar Egyesület
szeretettel várja
a személyi jövedelemadó
1 %-ának felajánlásait.
Adószámunk: 18148927-1-07
Köszönjük támogatását!

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.

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:
Rendőrségi ügyelet:

Tóth Viktor (körzeti megbízott):
Polgárőrség:

Orvosi rendelő:

dr. Prajda-Pop Ramóna (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

