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Egyik szemünk sír, a másik
nevet. Örömteli, hogy Mezőfalva önkormányzata 234
millió 751 ezer forint támogatásról kapott értesítést a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében a Tündérkert Óvoda bővítésére és felújítására. A
támogatói döntés 2017. április
27-én megszületett. Köszönjük a Magyar Kormánynak, a
megyei közgyűlésnek azt a bizalmat, amelyben részesítettek bennünket, bízunk benne,
hogy a támogatásnak köszönhetően szépen rendbe tett és
felújított óvodába járhatnak
majd a mezőfalvi gyerekek.

Gyermeknap!

Nagy-nagy
szeretettel
köszöntöm
Mezőfalva
legifjabb
polgárait, a jövő nemzedékének helyi képviselőit, a gyermekeinket!
Május utolsó hétvégéjén őket, a gyermekeket ünnepeljük!
Azt kívánom, hogy
a községünkben lakó
picik, óvodások, iskolások életének minden
napja ünnepnap legyen,
ne kelljen nélkülözniük
soha, boldogságban és
szeretetben éljenek!
Márok Csaba
polgármester

Miért mondom mégis,
hogy egyik szemünk nevet, a
másik sír? A múlt héten három darab öreg fát kellett kivágnunk az óvoda udvarán, a

beruházási terület előkészítése, az épület bővítése miatt. A
tervek előzetes egyeztetések
után lettek elfogadva.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A falualapítókra emlékeztünk
Településünk alapítóira emlékeztünk idén is a hagyományos
József nádor-hét keretében. Elmondhatom: nagyon jól sikerült
a rendezvénysorozat. Személyes érintettség miatt egy programot emelek ki, a majorokról szóló ismertetőt, és természetesen
az alapítók napja is méltó volt az alkalomhoz.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki az előkészületek, lebonyolításból kivette a részét, hozzájárult az eseményekhez, vagy részvételével gazdagította a József nádor-hét rendezvényeit. Márok Csaba
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MEGHÍVÓ
A Mezőfalva Német Nemzetiségi Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a hercegfalvi
német származású
lakosok kitelepítésének
évfordulója alkalmából
rendezendő
megemlékezésre
Időpont:
2017. május 25.,
csütörtök
17 óra 30 perc
Helyszín:
a plébánia falán lévő emléktáblánál, majd a Kiss Kálmán Művelődési Házban.

Veszettség
elleni pótoltás!
A veszettség megelőzésének érdekében – minden évben kötelező jelleggel – állatorvos elé kell járulniuk a
kutyáknak.
Az oltás kötelező!
Az oltási időpontok május
első felében voltak. Aki még
nem vitte el a kutyáját, az még
nem késő, hogy megtegye!
Pót oltásra május 23-án,
kedden 8-12 és 14-18 óráig a
mezőfalvi Piac téren, valamint
május 24-én, szerdán 14-15
-óráig Szőlőhegyen lesz lehetőség.

Tisztelt Lakosság!
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
megbízásából a Norvég Alap támogatásával az
„Együttműködésen alapuló innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és
a megújuló energiák elterjesztése érdekében”
című projekt keretében lakossági kézikönyv
készült a megújuló energiaforrások háztartási
hasznosításáról.
A kézikönyv elérhető a www.mezofalva.hu
internetes oldalon, valamint korlátozott számban nyomtatott formában a polgármesteri hivatalban.
Részletesebb információ és segítségnyújtás kérhető a rácalmási Energiamenedzsment Ügynökségnél, mely az önkormányzat
elkülönített szervezeti egysége. Elérhetősége: 2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.; Telefonon: +36-25-517-859.
Négy egymást követő lapszámunkban rövid
figyelemfelhívó tájékoztatást szeretnénk adni
négy megújuló energialehetőségről.
Májusi lapszámunkban a napelemekről olvashatnak.
Pénztárca- és környezetkímélő villamos
energia: napelem
Napjainkban egyre több villamos energiát fogyasztunk: a mobiltelefonok, tabletek,
notebookok, távvezérelt „okos otthon megoldások”, műszaki cikkek és kütyük folyamatos, egyre növekvő terjedésben vannak, melyek
hozzájárulnak a villamosenergia-fogyasztás
növekedéséhez is. A lakosság áramigényének
kielégítése folyamatosan kihívások elé állítja
a szolgáltatókat és a fogyasztókat, akik közül
egyre többen - hasonlóan Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatához - döntenek napelemek telepítése mellett, hogy ezzel is csökkentsék energiaköltségeiket.
A napelemes rendszerek legnagyobb előnye, hogy a Nap kimeríthetetlenül biztosítja az
áram előállításához szükséges energiát, a rendszer beruházási költsége pedig már középtávon
megtérül. Mezőfalva térségében igen magas az
éves napsütéses órák száma, 2200-2400 között

mozog, ami meghaladja a hazai átlagot, ezzel jó
lehetőséget biztosítva a hasznosításra.
Egy átlagos családi ház villamos energia
fogyasztása teljes egészében fedezhető napelemes, 50 kW alatti, de a valós fogyasztást
jelentősen meg nem haladó teljesítményű
rendszerrel (ezt a szaknyelvben háztartási méretű kiserőműnek, HMKE-nek hívják). Telepítéséhez nincs szükségünk külön engedélyre,
azonban az áramszolgáltató előzetes hozzájárulására igen. A teljes folyamat a hozzájárulástól a kivitelezésig néhány hónapig tart, mely
eltörpül a napelemek átlagos 25-30 éves élettartamához képest.
Tavasztól őszig napelemes rendszerünk általában több energiát termel, mint amennyit
felhasználunk, ilyenkor a HMKE által megtermelt „felesleges” energiát a szolgáltató meglévő villamos hálózatára visszatáplálva az más
fogyasztóknál hasznosul, míg télen (vagy a borultabb időszakokban) a szolgáltatótól „vissza
tudjuk venni” azt, így éves elszámolást választva elérhető a 0 Ft-os, azaz ingyenes villamos
áram. Sőt, amennyiben éves szinten is több
villamos energiát termelünk a hálózatra, mint
amennyit onnan felhasználunk, úgy a szolgáltató a többletet megvásárolja a hatályos díjszabása szerint.
A napelemek minimális karbantartást igényelnek csupán, a rendszer nagy része pedig
szükség esetén (pl. költözés, épület bővítése) minimális költségekkel áttelepíthető más,
műszakilag megfelelő épületre. Szintén fontos
kérdésként merülhet fel, hogy kell-e adót fizetni a napelem után. A „napelem adó” egy átlagos családi ház esetén nem fog többletköltséget jelenteni.
Elmondhatjuk tehát, hogy az elkövetkező
generációk iránti felelősségvállaláson túl pusztán racionális, anyagi okok miatt is érdemes
villamosenergia-szükségletünket napelemek
segítségével fedeznünk.
Készült a CAM Consulting Kft. közreműködésével.
Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal
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Közbiztonságunk érdekében
A képviselő-testület legutóbbi ülésén tájékoztatót
hallhattunk a település közbiztonsági helyzetéről. Az
ülésen jelen volt Suszter Tamás, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője. Mezőfalván az elmúlt időszakban is
zajlottak az események rendőrségi vonatkozásban. Az
egyik kmb-sünk úgy döntött,
hogy az édesanyja után külföldre utazik és ott folytatja
a munkáját. Az ő helyére érkezett hozzánk egy új körzeti megbízott, aki már lelkesen
és minden tudását, erejét latba vetve dolgozik a közbiztonságunk fenntartása, javítása érdekében. Bizalommal
fordulhatunk hozzá. A másik
jelentős esemény a rendőrség
vonatkozásában, hogy a hét
település (Mezőfalva, Nagyvenyim, Baracs, Kisapostag,
Daruszentmiklós, Előszállás, Nagykarácsony) együttműködési megállapodást kötött arra, hogy a Mezőfalván
létesített rendőrőrs épületét
a kor elvárásainak megfelelően rendbe tegyék. Az épület elektromos hálózatának a
felújítása, az internethálózat
biztosítása a fő feladat, illetve festés, valamint bizonyos
helyiségekben a bútorzat, a
padló megújítása fog megtörténni. Hangsúlyozom, hogy
a települések egyenlő arányú
közös teherviselésről állapod-

tak meg a költségek viselése
terén. Közös munkánk eredménye, hogy ez a rendőrőrs
létesült nálunk. Óriási dolog,
hogy nemcsak Mezőfalva lesz
a haszonélvezője, hanem valamennyi környező település.
A rendőrőrs hivatalos megnyitója természetesen az épület felújítási munkálatainak a
megtörténte után fog megtörténni.
A település közbiztonsági
helyzetéről összességében elmondhatjuk a rendőrségi beszámoló alapján, hogy nagyon
jónak mondható, látszik, hogy
a körzeti megbízottak jelen
vannak, dolgoznak. A polgármester külön kérte a kapitány
urat, hogy a kmb-seink mezőfalvi jelenlétét a jövőben is fokozottan biztosítsa, amire ígéretet is kaptunk.
Suszter Tamás arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
a rendőrőrs működésével a
mozgások és az ide telepített rendőrök tekintetében is
szinte huszonnégy órás rendőri jelenlét lesz Mezőfalván.
Ez örömteli a lakosságnak és
kedvezőtlen üzenet a bűnözőknek! Márok Csaba polgármester kérte a kapitány
urat, hogy a belterületi útjainkat autópályának gondoló
száguldozók megszaporodnak sajnos a jó idő beköszöntével, ellenük hatékonyan lépjenek fel!

Pályázat
Mezőfalva képviselő-testület döntött arról, hogy részt
vesz a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal” elnevezésű pályázaton. Egy másik pályázat
benyújtásáról is döntés született. Minden évben kiírásra kerül az óvodai konyha bővítését
célzó pályázat. A nagy probléma, hogy országosan kicsi a
keretösszeg. Emiatt eddig nem
sikerült támogatást elnyernünk, de nem adjuk fel, idén
is beadjuk a pályázatunkat, és
mindent megteszünk annak
érdekében, hogy gondolkod-

ni tudjunk a konyha esetleges
bővítésén, fejlesztésén. A tervekben az szerepel, hogy az étkező kis mértékű bővítésével
egyszerre két osztály étkeztetését tudjuk biztosítani.

Járda
Döntött a képviselő-testület arról is, hogy a dunaújvárosi út mellett a Velinszky és a Váci utca között járdaépítésre kér be ajánlatokat
szakcégektől. A reményeink szerint
megvalósuló két buszöböl megközelíthetőségét szeretné ezzel biztosítani a testület.
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Óvodabővítés
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az óvodai teljes kollektíva bevonásával választottuk ki
azt a bővítési variációt, amelyet megvalósítunk. Az óvoda déli oldalán egy bővítmény
kerül hozzáépítésre a mostani épülethez, amelyen szintén
történnek majd beavatkozások: megújítjuk az elektromos
hálózatát, a régi palatetőt cserépre cseréljük, korszerűsítjük
a fűtést, szigeteljük a falakat,
cseréljük a nyílászárókat. A
szűkös öltözőhelyiségeket a
falak áthelyezésével növeljük
meg. A déli részen pedig bővítményt toldunk a régi épülethez, és a régi és az új szárnyat zárt folyosó köti majd
össze, hogy a gyerekek öltözködés nélkül tudjanak közlekedni a régi és az új épület-

szárny között. Az udvar lejtős
domborzati viszonyai lehetővé teszik, hogy a szuterén
szintben, részben a föld felszíne alól indulva alakítsunk ki
úgy tornaszobát lent, hogy az
a talajjal egyenlő szintben, terasszal végződjön. Fölé, a folyosóval egy szintben készül el
az új csoportszoba, vizesblokk
és öltöző rész. A tetőtéri szinten pedig tároló és közösségi
helyiségek lesznek.
Az új épület három fát érintett, ami már a tervek elfogadásakor is tudott volt mindenki előtt. Sajnáljuk a fákat,
más részről viszont egy jelentős értéket valósítunk meg.
Ami pedig a pótlásukat illeti:
az önkormányzat 5000 facsemetét vásárolt és ültett el a régi
szennyvízszikkasztó területén.

Tűzoltók és polgárőrök
A hivatásos tűzoltóság beszámolója volt a második napirendi
pont a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. Megállapíthattuk,
hogy hála Istennek kevésszer kellett Mezőfalvára vonulniuk tűzesethez.
Az önkéntes tűzoltó egyesületünk munkájánál többen is
arról beszéltek az elnök úr beszámolója után, hogy élő és
nagyon komoly anyagi forrásokkal, szakmai tudással bíró
egyesület a miénk. Sok helyre
pályáznak, és jelentős támogatásokat nyernek, ami elismerésre méltó, továbbá az is a megbecsülésük jele, hogy nagyon
sok helyen a mi tűzoltóinkat
veszik igénybe. A polgármester kiemelte azt a konstruktív
együttműködést, amelyet önkéntes tűzoltó egyesületünk tanúsított, amikor a helységet át
kellett adni a rendőrségnek. Ez
szintén az egyesületi vezetők és
tagok nagyon pozitív hozzáállásáról tanúskodott.
Köszönjük a munkájukat,
amit a képviselő-testület tagjai is nagyon jónak, eredményesnek tartanak, kiemelve azt, hogy
a tűzesetekhez időben kiérő önkéntes tűzoltók jelentős anyagi
károkat tudnak megelőzni.

A polgárőrségünk tevékenységéről is hallhattunk tájékoztatót, amely Mezőfalva települési
életében aktívan részt vesz, nagyon komoly szerepet játszik. A
rendezvényeink biztosítása talán a legfontosabb ténykedésük,
de jelentős segítséget nyújtanak
a körzeti megbízottaknak, a járőröknek is adott esetben, valamint a folyamatos járőrözésükkel
is nagyon sokat tesznek a közbiztonság javítása érdekében.
A polgárőrség és az önkéntes tűzoltó egyesület kapcsán is
szóba került az 1 % a képviselő-testületi ülésen. Mind a két
szervezet nagyon komoly 1 %-os
felajánlásokat kap, ami örvendetes és jó dolog, arról tanúskodik,
hogy a lakosság elfogadja őket és
elismeri a munkájukat. Hozzátéve, hogy a polgárőri és az önkéntes tűzoltói tevékenységet is mindenki a szabadideje terhére végzi
a közösség érdekében, fizetség és
ellenszolgáltatás nélkül, mégpedig úgy, hogy fizetnek is érte, hiszen az egyesületeknél tagdíj van.
Nagyon-nagyon köszönjük a közösségért végzett áldozatos munkájukat!
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester
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Tündérkert Óvoda
Kirándulás
Április 11-én felkerekedtünk, és Szentendre felé vettük az irányt. Meglátogattuk
a Skanzent, ahol különböző
tájegységet, életmódot bemutató házakat, kiállítást láthattunk. Megmutatták, hogy régen hogyan készült a gyertya,
szappan, és az érdeklődőknek
lehetőségük volt mindezt kipróbálni. A kollektíva jól érezte magát, jót tett a kikapcsolódás, kirándulás.

Óvodafelújítás! Kérjük a szülők megértését,
együttműködését!
Óvodánk életében az elmúlt hónap eseményei, hírei
között a legjelentősebb, hogy
Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében jelentős támogatást (234
millió 754 ezer forintot) nyert
Mezőfalva. Az óvoda bővítésé-

re és felújításra nyert pénzügyi
segítség már időszerű volt, hiszen az épület immáron 109
éves. Tornaszobával és két csoportszobával gazdagodik intézményünk. A munkálatok
rövid időn belül megkezdődnek, így kérünk minden szülőt,

türelemmel, és toleranciával
fogadják az építkezéssel járó
kellemetlenségeket, továbbá a
kerékpár tároló, és a fenti udvar használata 2017. május 10től szigorúan tilos. Köszönjük!
Az óvoda pedagógusai,
dolgozói

Húsvét

Óvodánk a tavaszi szünet idején (április 12-18) ös�szevont csoporttal működött.
Április 20-án az óvónők által
előadott vidám, nyuszis bábműsor volt a gyermekeknek a
meglepetés, melyet örömmel
fogadtak. Figyelmesen és érdeklődve nézték az előadást.
A mese után további meglepetések tojások, kiskosarak,
húsvéti ajándékok várták őket.

Szülői értekezlet

Áprilisban zajlottak a csoportonkénti szülői értekezletek, sajnos elég alacsony szülői
részvétellel. 2017. január 1-től
több szociális törvény szigorodott, gyámügyi, védőnői,
pedagógusi jogkör, továbbá
szülői kötelességek kapcsán.
A jövőben a szülői értekezleteken való részvétel KÖTELEZŐ, továbbá a gyermek
fejlődéséről való folyamatos
érdeklődés. Ennek hiányát a
pedagógusnak kötelessége jelezni a megfelelő szociális és
gyámügyi intézmények felé.
A fentiekhez kapcsolódva
az óvodapedagógusok megkezdték a családlátogatásokat,
melynek célja megismerni a
gyermek otthonát, sor kerül
óvodán kívüli beszélgetésre,
mely szintén a gyermek fejlődését, nevelését segíti.

Bábelőadás az iskolában

Nagy örömmel fogadtuk
Nagy Richárd lelkész meghívását az iskolában tartandó
bábelőadásra, melyen a Csigabiga és a Szivárvány csoport
is részt vett. A mese témája a Húsvéthoz kapcsolódott.
Megragadta az ovisokat a
nagy bábok látványa, a színes,
váltakozó díszlet, a szereplők
hangjának karakterhez illő
megválasztása is. Ritmikusak
voltak a zenei részek, nagyon
jó volt látni a gyerekek arcán
megjelenő érzéseket, a feszült
figyelmet. A bábelőadás zárásaként Ricsi bácsi a feleségével gitárkísérettel fűszerezve,
közösen énekelt.
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Szivárvány csoport:
rovaros témahét

A szivárvány csoport rovaros témaheteinkhez kapcsolódóan szeretettel fogadtuk Kis
István bácsit (Kis Dani nagypapáját), aki felajánlotta, eljön hozzánk és mesél a méhek életéről. Közvetlensége
hamar megnyerte a gyermekeket. Sok új ismerettel gazdagodtunk. Bepillanthattunk
egy méhkaptárba, láthattuk
felépítését. Részletes magyarázatot kaptunk ezen hasznos
rovarok családi életéről, építő munkájukról. Pista bácsi
sok eszközt hozott, védőruhát, füstölőt, amit a gyerekek
ki is próbálhattak. Hasznos ismereteket adott át arra vonatkozóan, hogyan viselkedjünk
méhek közelében. Köszönjük
neki ezt a tartalmas délelőttöt,
kedvességét, hiszen a gyerekeknek finom mézet is hozott.

Anyák napja
és évzáró műsor
Május első napja, anyák
napja. Óvodánkban minden
csoport készült erre a gyönyörű ünnepre, az Anyák napjára.
Elkezdték a csoportok a próbákat az évzáró műsorokra,
amelyre a gyerekek örömmel
és szeretettel készülnek.

Mindenkit
nagy-nagy
szeretettel várunk
a rendezvényeinkre!

Milyen a jó óvó néni?

Megkérdeztük a szülőket: Milyen a jó óvó néni
MINDIG odafigyel,
MINDIG vigyáz a gyerek testi épségére,
MINDIG tesz róla, hogy érvényesüljön az igazság,
MINDIG vigyáz arra, hogy senki ne legyen magányos,
MINDIG pozitív a kisugárzása,
MINDIG derűs, jókedvű,
MINDIG a legjobbat kínálja a gyerekeknek, MINDIG magas színvonalon tanít,
MINDIG a helyzet magaslatán áll.
hm….
Megkérdeztük a vezető óvónőt: Milyen a jó óvó néni?
MINDIG naprakész, MINDIG felkészült, MINDIG energikus, MINDIG ismeri a törvényi hátteret és a módszertanokat, MINDIG példamutató, MINDIG eredményes, MINDIG
alapos és gondos, MINDIG türelmes és igazságos.
hm…
Ez szép! Csodálatos, hogy ennek a sok kívánalomnak megfelelnek! Pedig ők is csak emberek. Nekik is van rossz napjuk,
nekik is fájhat a fejük, és ők is lehetnek türelmetlenek.
Nem kívánunk tőlük egy kicsit sokat?
Azt vettem észre, hogy manapság az óvónők munkája is
megváltozott. Sokkal több az adminisztráció, és az egyre feszültebb szülők is rajtuk verik el a port, ha szerintük rosszabbul
teljesít a gyermekük. Cserébe nem sok megbecsülést kapnak.

Pedig rengeteg mindent köszönhetünk nekik! Ők tanítják
meg gyermekeinknek a társas viselkedést, a rengeteg verset, és
mondókát. Bizony, sokszor ők nevelik a gyerekeket azokra a
dolgokra, melyeket a szülők elmulasztottak. Gondolok itt a köszönésre, a rendrakásra, az önállóságra, a tiszteletre stb...
Mostanában a szülők nem partnerként néznek az óvónőkre,
hanem csak egy bébiszitterként. Bele sem gondolnak, hogy men�nyi tudást és tapasztalatot gyűjtöttek össze, hiszen nem csak megtanulták a főiskolán, hogy mi a dolguk, de a sok különböző gyerek
miatt szinte minden helyzetre van megoldásuk. Ezért rengeteg dologban tudnak tanácsot adni és nem szégyen tőlük kérdezni.
A gyerekek nem egyformák és a fejlődésük is különböző.
Ezért nem a szülő vagy az óvónő a hibás. Együtt kell működniük, hogy megoldják a gondot és ha az óvó néni mond valamit,
azt nem támadásnak kellene venni hanem segítségnek.
Arra kérlek most titeket, hogy amikor elmentek az óvodába
a csemetéitekért, mondjatok köszönetet az óvó néniknek! Az
csak egy szó, hogy „Köszönöm”, mégis rengeteget jelent annak,
akinek mondjuk. Mindenki szereti, ha elismerik a munkáját, ha
tudja, hogy van értelme annak amit csinál. Így talán ő is türelmesebb és pozitívabb lesz a kicsikkel!
Ha, szeretnéd, hogy gyermeked még jobban fejlődjön, otthon is gyakorolhatod vele a mondókákat, gyerek verseket, és
óvódás dalokat. Ráadásul még nagyon jó szórakozás is!
Talán még te is emlékszel rájuk az óvodás korodból!
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Tanulmányi
versenyeredmények

Falu- és népismereti vetélkedő
német nyelven
Iskolánkban idén először megtartottuk német projektnapunkat, amely a szokásostól eltérően a nemzetiségi báltól függetlenül került megrendezésre. Április 10-én az iskola falain
belül falu- és népismereti vetélkedőn vettek részt a német nemzetiségi nyelvoktatásban résztvevő 6-7-8. évfolyamos diákok.
A verseny főszervezője Hajnal Marcell, Vass Virág és Farkas
Réka 8.a osztályos tanulók voltak. A színvonalas megmérettetésen többek között szó volt községünk alapításáról, történelméről és a betelepítésről. Mindeközben a Kiss Kálmán Művelődési
Házban kulturális előadást tartottak az alsóbb évfolyamon német nyelvet tanuló diákok. A német nemzetiségi önkormányzat finanszírozásának köszönhetően tízórait kaptak a gyerekek,
majd közösen megtekinthettük a szekszárdi Deutsche Bühne
Makrancos Kata c. előadását az iskola tornatermében. A diákok
véleményei alapján projektnapunk sikeresnek mondható, jövőre
is szeretnénk megrendezni.

Ricsi bácsi bábszínháza

A tavalyi évhez hasonlóan idén is ellátogatott iskolánkba Nagy
Richárd református lelkész bábtársulata. Az előadást az alsó tagozatos gyerekeken kívül az óvoda nagycsoportosai is láthatták

Április hónapban több országos és területi tanulmányi
verseny is zajlott, melyeken
diákjaink szép sikereket értek el.
Kiemelkedő eredményt el
Takács Hanna 4.a osztályos
tanuló több területi, sőt egy
országos szavalóversenyen is:
Felkészítő tanára: Márokné
Szatmári Ilona.
Térségi Szavalóverseny Sárosd: I. helyezés
Tankerületi Szavalóverseny - Mezőfalva: I. helyezés
A Magyar Versmondók
Egyesülete Fedoska - Sose
volt - VersNap Országos Verseny - Szekszárd: arany minősítés
Chernel István Természettudományi vetélkedő egy
komplex, természettudományos megmérettetés, mely
több részből áll:
- online forduló, ahonnan
a 25 legjobb (és leggyorsabb)
jut be a döntőbe;
- 45 perces komplex teszt
(biológia-fizika-kémia-földrajz - téma: a fény + Chernel
István élete, a Velencei-tó élővilága)
- terepgyakorlat a Velencei-hegységben
- totó a terepgyakorlatból
Szatmári-Nagy Eszter 6.a
osztályos tanuló II. helyezést
ért el az 5-6.évfolyamosok
mezőnyében, valamint Kaltenecker Réka 7.a osztályos tanuló is 2. helyezést ért el a
7-8. évfolyamosok versenyében. Felkészítő tanáruk Kollár Hajnalka (A fotó a terepgyakorlaton készült.)
A Dunaújvárosi Petőfi
Sándor Általános Iskola rendezte meg a tankerületi kémia
versenyt, melyen Hajnal Marcell 8.a osztályos tanuló 2. he-

lyezést ért el. Felkészítő tanár:
Kollár Hajnalka.
Kovács Balázs 7.a osztályos
tanuló a Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny
megyei fordulójában az előkelő 6. helyezést érte el. Felkészítő tanár: Kollár Hajnalka
A német nyelvi versenyeken is sikerrel szerepeltek tanítványaink. A Dunaújvárosi
Dózsa György Általános Iskola „Ki tud többet Svájcról?”
versenyén II. helyezést ért el
a 7. a osztályos csapat: Garbacz Bendegúz és Kaltenecker
Réka, és I. helyezett lett a 6.
évfolyamos csapatunk: Szatmári-Nagy Eszter és Tóth Laura. Felkészítő tanárok: Árva-Szabó Ágnes és Molnárné
Troppert Mária.
A Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium német nyelvi versenyén I. helyezést ért el
a 8. évfolyamos csapat: Hajnal Marcell, Pintér Dzsenifer és Vass Virág. II. helyezést
ért el a 7. évfolyamos csapat:
Ács Zsófia, Koppányi Tímea és
Kovács Balázs. Felkészítő tanárok: Árva-Szabó Ágnes és
Molnárné Troppert Mária.
A nagyszerű eredményekhez szívből gratulálunk, a pedagógusoknak pedig köszönjük a felkészítő munkát!
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Föld napja az iskolában

A Föld napja alkalmából, iskolánkban április 24-én, hétfőn a
Diákönkormányzat egy prezentációval tarkított előadással készült. Minden évben egy adott témával kapcsolatosan emlékezünk meg a Föld fontosságáról. Az idei év témaköre: A pazarlás
és a takarékoskodás! A Föld napja mozgalom idei jelmondata:
„Tájékozódj, hogy cselekedni tudj!”. A globális felmelegedés és
annak hatásait vettük sorra a nap folyamán, beleértve az Arktisz
tavainak eltűnését, a műholdak felgyorsulását, a gyakori földcsuszamlásokat, a szaporodó erdőtüzeket, amelyek mind-mind
elgondolkodásra késztetik a ma emberét. Az előadást (Ács Zsófia és Koppányi Tímea 7.a) tartotta, az éneket (Reinicz Zsóka
és Balogh Tamara 4.a), a mesét (Gombita Dzsenifer 7.b és Balogh Tímea tanárnő) adta elő. Ezen a napon iskolánk diákjai a
Föld színébe, zöldbe öltöztek, ezzel is az iskola közösségének
egységét szimbolizálva.

Fenntarthatósági
Témahét

Iskolánk az idei tanévben csatlakozott a A Fenntarthatóságkörnyezettudatosság Témahete elnevezésű programhoz, amelyet 2017. április 24-28. között rendeztek meg.
A program célja a Föld napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között. A környezet
védelme és a fenntarthatóság érdekében egyre több civil szervezet és önkormányzat tesz lépéseket, kezdeményezéseket. Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem
változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos,
hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel
ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.
Intézményünkben alsó és felső tagozatos osztályok egyaránt
csatlakoztak a programhoz. A felelős állattartás, az egészséges és
tudatos táplálkozás, az élelmiszerbiztonság, a környezetvédelem
témakörében vehettek részt foglalkozásokon a gyerekek, magyar
és német nyelven egyaránt. A Fenntarthatósági Kupára több csapat is jelentkezett iskolánkból, ahol több mint 800 csapat mérhette össze tudását, problémamegoldó képességét 1 óra alatt, online.
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Pedagógusnap

Közeleg a tanév vége, a pedagógusnap. Ebből az alkalomból szeretettel köszöntjük a mezőfalvi tanítókat, tanárokat, óvodapedagógusokat, intézményi
dolgozókat!
Márok Csaba
polgármester

Versünnep Mezőfalván

A költészet napja alkalmából, iskolánkban került megrendezésre 2017. április 20-án a városkörnyéki iskolák alsó tagozatos
diákjai számára a területi szavalóverseny.
Hét település (Nagyvenyim, Iváncsa, Beloiannisz, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Besnyő, Mezőfalva) versmondói mérettettek meg. Iskolánkat Kovács Lara és Éva Balázs első, Puporka-Bencsik Napsugár és Birgány Panna második, Kvárik Nóra
és Szentpáli Adél harmadik, Takács Hanna és Garbacz Bánk 4.
osztályos tanulók képviselték.
A zsűri értékelése szerint a gyerekek nyugodt, kifejező, pontos, hangsúlyos, érzékletes versmondással adták elő a költeményeket. Külön kiemelték bátor kiállásukat. A jó hangulatú, beszélgetős vendéglátás után került sor a díjak átadására. Az első
három helyezett könyvjutalomban részesült, a dobogóról lemaradt gyerekeket emléklappal és apró ajándékkal leptük meg a
nap emlékéül. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak és a Szülői Munkaközösségnek anyagi támogatásukért.
A négy kategória győztesei:
1. évfolyam: Bernáth Boglárka (Nagyvenyim)
2. évfolyam: Pálfi Attila (Iváncsa)
3. évfolyam: Libor Ádám (Rácalmás)
4. évfolyam: Takács Hanna (Mezőfalva) Felkészítője: Márokné Szatmári Ilona
Iskolánk tanulói közül Puporka-Benczik Napsugár és
Szentpáli Adél III. helyezést értek el. Felkészítőik Nyuliné Bauer Szilvia és Szabóné Kovács Erika voltak.
Örömteli, boldog érzésekkel mondtunk búcsút a jövő évi viszontlátásig.
Márokné Szatmári Ilona
Nagyné Garai Olga

Az én falum - Mezőfalva
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Művelődési Ház

Német Nemzetiségi Est

Április 22-én – az idei József nádor hét nyitásaként
– Német Nemzetiségi Estet
tartott a Mezőfalvi Német
Nemzetiségi Önkormányzat.
Községalapító őseinkre emlékezve hagyományőrző táncokat, dalokat mutattak be a fellépő csoportok.
A Piac téri gyülekező után,
a Heimattöne Kapelle fúvósainak zenéjére vonultak a vendégek az iskola tornatermébe,
ahol egymás után léptek fel a
hagyományőrző csoportok.
Molnárné Troppert Mária
- a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének - üdvözlő beszéde után
a mezőfalvi Wildrosen Frauenchor segítségével először
a magyar Himnuszt, majd a
magyarországi németek himnuszát énekelték el a jelenlévők.
A műsorban elsőként a hazai kórus mutatta be műsorát
Berendi Nándor - a Heimattöne Kapelle vezetőjének harmonika kíséretében. Majd
Márok Csaba - Mezőfalva
polgármestere - beszéde következett, melyben megnyitotta a József nádor hetet. Ezt
követően Gárdonyi Réka - a

Sárgarózsás Anyák napja
Ebben a hónapban mi is megünnepeltük az Anyák napját.
Már évek óta szokássá vált nálunk, hogy ezen a jeles napon az
édesapákat és a nagyapákat is köszöntjük. Versekkel, dalokkal
és a gyerekek szavalataival színesítettük a délutánt.
A műsor végeztével mindenkit megvendégeltünk egy finom
uzsonnával. Nagyon örülünk, hogy sokan eljöttek, és együtt ünnepelhettünk ezen a szép napon.

Petőfi Sándor Általános Iskola tanulója - csodás verseivel
kápráztatta el hallgatóságát.
Ezután az Isztiméri Edelweis Német Nemzetiségi Kórus régi sváb dalokat énekelt,
majd az adonyi Rozmaring
Német Nemzetiségi Tánc�csoport adta elő táncait nagy
sikerrel. Az adonyiak után lépett fel a Vértesacsai Német
Nemzetiségi Tánccsoport - a
Schwowischi Buam kíséretével - akik a tánc mellett csodálatos ruháikat is megmutatták
a mezőfalvi közönségnek. Ezt
követte egy fergeteges zárás,
melyben az adonyi és a vértesacsai csoportok együtt táncoltak, remek hangulatot teremtve a bálra.
A műsor után igazán ideillő vacsorával, svábos gombócos káposztával lakhattak
jól a vendégek. Vacsora után
bál következett, ahol a Heimattöne Kapelle szolgáltatta
a zenét.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, aki bármilyen formában hozzájárult a rendezvény
sikeréhez.
Mezőfalvi Német
Nemzetiségi Önkormányzat

Az én falum - Mezőfalva
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Mezőfalviakról mezőfalviaknak

Főhajtás
az ősök előtt

Április 27-én, csütörtökön
a mezőfalvi Római Katolikus
templomban ünnepi szentmisével kezdődött a József nádor-hét központi eseménye,
az Alapítók napja. Kristofory Valter plébános beszédében kiemelte, amikor elkezdődött az új település építése,
akkor is húsvét havát tartották az emberek, és akkor is tavasz volt, mint most. Ahogy a
természet megújul, úgy minden évben ezen a helyen is új
erőre kapott az emberi alkotó tevékenység. József nádor,
Antal apát, és azok hite, akik
segítettek ebben a munkában
eredményezték, hogy ma virágzó település ünnepelheti több mint két évszázados
fennállását – vont párhuzamot a természeti környezet
és az emberi alkotóképesség
megújulása között Mezőfalva
plébánosa.

A szentmisét követően
először a Petőfi Sándor Általános Iskola Kinizsi utcai sarkán felállított Dréta Antal zirci apát szobornál helyezték el
a tisztelet virágait az ünneplők, majd a katolikus plébánia
előtti József nádor szobornál
Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg méltató szavaira
koszorúztak intézmények, civil szervezetek képviselői. Az
emlékhely előtti beszédben
elhangzott, hogy minden évben a nádor egy új oldalát szeretné bemutatni HabsburgLotharingiai Mihály főherceg
úr. A mostani alkalommal az
oktatást és a kultúrát segítő
tevékenysége kerül előtérbe.
Támogatta a Nemzeti Múzeum, a Széchenyi Könyvtár
megalapítását, számukra műtárgyakat, egész gyűjteményeket adományozott. 1826ban Pesten megalakította a

Fotótörténeti csemegére találhattak, akik végignézték a
Kiss Kálmán Művelődési Házban bemutatott fotókiállítást,
amely Horváth László szemszögéből mutatta be fotókon
keresztül örömeinket, bánatainkat, ünnepeinket, hétköznapjainkat. Mezőfalviakról mezőfalviaknak! A majdnem másfél évtizedes kattintgatásnak tízezer fotót meghaladó képgyűjtemény lett az eredménye, melyből több mint félezer
darab válogatott kép került fel a tablókra. Laci így vall magáról: „2003-tól fotózom Mezőfalva társadalmi életét. Célom, hogy dokumentáljam az itteni emberek mindennapjait, sikereit, örömeit. Az elmúlt 13 év alatt készült képek jó
alapot teremtetettek egy archívum elkészítésére. A kiállítás
a társadalmi rendezvényeken keresztül a településen élő emberek életét mutatja be. A képek nagy része saját készítésű, de megtalálható benne barátok, ismerősök, családtagok
fotói is, valamint magán rendezvények közszemlére tehető
pillanatai.”

vakok intézetét, ahol látássérült gyerekek tanulhatnak
a mai napig is, bentlakásos
rendszerben. Fő védnöke volt
az árvaháznak, de odaadással
támogatta a művészet- és természettudományokat, a Magyar Tudományos Akadémia
megalapítását - és még sorolhatnánk végtelen hosszúságban József nádor támogatói

segítségét. Az ünnepi pillanatok után a Kiss Kálmán Művelődési Házban folytatódott
a községalapítás évfordulójára szervezett megemlékezés.
A színpadon ezúttal a Fourtissimo Zenekar adott teljeskörű zenei körképet hazai és
a magyar kultúrához kapcsolható szerzők műveiből.
HL
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DAK Birkózó Kupa
Mezőfalván

Legfontosabb, hogy a maguk elé kitűzött célokat teljesítsék
A Dunaferr SE birkózó szakosztálya a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvánnyal és a Gurics György BDSE-vel közösen
2017. április 23-án, vasárnap 10.30 órai kezdettel rendezte a
„DAK KUPA” Közép-magyarországi Diák I-II. és serdülő kötöttfogású területi egyéni bajnokságot a mezőfalvi általános iskola tornatermében. A hangulatos, sportszerű megmérettetésen
ezúttal is szépszámú versenyző, összesen 132 fő állt szőnyegre.
Monor, Abony, Mogyoród, Tököl, Nagykőrös, Honvéd Szondi,
Cegléd, Érd, Csévharaszt, Szigliget, Dunaharaszti és a Növényi
Akadémia birkózói vették fel a harcot egymással. A rendezvény
megnyitójában Mátyás Gábor a Dunaferr elnöke üdvözölte a
megjelenteket. Beszédében kiemelte, a jelenlévő ifjú sportolópalánták előtt bőven van még idő, hogy a végső célt elérjék, ami
minden ilyen korú birkózó gyerek előtt lebeg, hogy felnőtt korban világversenyen, olimpián képviseljék majd hazánkat. Ehhez
természetesen rengeteget kell tenni, ahogy ez a verseny is a sikeres sportpályafutást szolgálja - köszöntötte a tatami szélén
álló versenyzőket Mátyás Gábor. A rendezvényen meghívott
vendégként részt vett Szőnyi János mesteredző, aki 1992-ben
a barcelonai olimpiáról szövetségi kapitányként két aranyéremmel jött haza a magyar kötöttfogású birkózó válogatottal. Szőnyi János biztosította a birkózó nemzedéket, hogy a gyerekeket
nevelő mesterek a maguk által megszerzett, és elért tudást át
tudják adni az utánpótlásnak. Reméli, és tudja, hogy a befektetett munka mindig meghozza az eredményt. Végezetül Szőni
János jó versenyzést kívánt gyerekeknek és edzőiknek egyaránt.
A vasárnapi területi kötöttfogású birkózó kupán a Dunaferr
sportolói az alábbi eredményeket érték el: 32 kg Góczán Barnabás III., 35 kg Gajzer Bálint I., 35 kg Rostás Arnold III. (Mezőfalva), Világh Ágoston V., 38 kg Takács Mihály III., Szentpáli
Zalán V. Mezőfalva, 42 kg Berki Attila III., 38 kg Angyal Márk
III., 46 kg Takács Petra V., 50 kg Győri Viviána V. Mezőfalva,
69 kg Schrick Alina V. Mezőfalva, 46 kg Angyal Szabolcs V.,
54 kg Sebestyén Fábián V. Mezőfalva, 76 kg Sallai Sándor I.,
Paulusz András II.
Csapatban pedig az alábbi sorrend született: 1. Ceglédi VSE,
2 Érdi Spartacus SE, 3. Sziget SC, 4. Monor SE, 5. Abonyi BC,
6. Dunaferr SE.
A mezőfalvi verseny fő szponzora a DAK Acélszerkezeti
Kft. volt, valamint a rendező egyesület külön köszöni, hogy a
mezőfalvi iskola helyet biztosított a versenynek!
Horváth László

Megszépült a védőnői tanácsadó
Gyerekbarát rajzokkal gazdagodott a rendelő falfelülete
a nemes felajánlásoknak köszönhetően.
– A védőnők többször említették, milyen jó lenne, ha
szebb és családiasabb környezetben tölthetnék a várakozási időt a rendelésre érkezők
– mesélt az ötlet megvalósításának kezdetéről Juhászné
Bokor Brigitta a Mezőfalvi
Makk Marcsi Családi Napközi vezetője. Felajánlottuk
kislányommal Juhász Rebekával, hogy megrajzoljuk, kifestjük a helyiséget. A munkát
húsvét hétfőn fejeztük be, az
itt dolgozók és a betérők legnagyobb örömére. A falakon

megelevenedő mesefigurákkal
az ünnepek után sokkal gyerekbarátabb rendelő fogadja
a pácienseket. Szívesen csináltuk, hiszen a családi napköziben már elvégeztük ezt a
„szépészeti” beavatkozást, és
nagyon kedvezően fogadták
a gyerekek. A fal előkészítését
Hemperger Jánosnak köszönhetjük, amire reggel nyolctól
délután négyig tartó munkával rajzoltuk, festettük fel a
figurákat. Olyan nagy sikere
van az itt dolgozók körében,
hogy már mondogatják, merre
kellene tovább haladni - újságolta boldogan lapunk munkatársának a rajzok kifestője.
HL

Csinosították a nyugdíjas klubot

Ismét szorgoskodtak az idősek. Ezúttal a klub konyha helyiségének padlóját újították fel. A klubszoba felújításánál megmaradt linóleumot használták fel, hogy konyhájuk padlózatát
rendbe tegyék. És ha már egy munkára összefogtak, akkor nem
tart semeddig sem az udvaron megnőtt füvet is levágni...  HL

Az én falum - Mezőfalva

Iskolanyitogató a kicsiknek
Április végén iskolánkban is megtörtént leendő elsőseink beíratása a 2017/2018-as tanévre. Sajnos az előző évekhez képest
kevesebb gyerek jön az óvodából iskolába, így egy első osztályt
tudunk indítani. Az osztálytanítók Márokné Szatmári Ilona és
Szalai Lászlóné lesznek, akikkel az Iskolanyitogató program keretében már megismerkedhettek kis tanítványaink. Május 29én (hétfőn) 16 órakor szülői értekezlet lesz az iskolánkban,
melyre szeretettel várjuk a szülőket! 
Iskolavezetés
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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.

VT Plastic Gyártó Kft.

Tehetségnap Dunaújvárosban
Immár ötödik alkalommal szerveztük meg a tehetség napját
Dunaújvárosban, a Városháza téren 2017. április 26-án. Ezúttal a Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács tagjaként irányítottuk a rendezvényt. A Bartók Béla születésnapjához kötődő
nemzetközi ünnepnapot a tehetség hónapjában, március 25 és
április 25 között szoktuk megtartani, melyen látványos utcai
megmozdulással hívjuk fel a figyelmet a tehetséggondozás fontosságára. Az idei évben is két területen mutatták meg a városi és városkörnyéki általános és középiskolások a tehetségüket. A rajzosok „Tavaszi zsongás” címmel készítettek körképet
a hivatali épületek közötti falra. A kissé hűvös huzatos helyszín ellenére csodálatos rajzok készültek a tavasz témakörében,
köszönet érte a csapatoknak és felkészítő tanáraiknak! A tér
nagyobbik részét idén is az énekesek, táncosok foglalták el. Vidám, színes, változatos műsorszámokkal örvendeztették meg a
nagyszámú közönséget. Üde színfoltot jelentettek a mezőfalvi
fellépők: Takács Hanna megkapó szavalata, Pupp Viktória virtuóz furulyajátéka, a népi énekesek és a néptáncosok lendületes
fellépése nagyban emelték a rendezvény fényét. Köszönjük a
fellépőknek és a felkészítő tanároknak a munkát!

SZÉKESFEHÉRVÁRI telephelyére,
fröccsöntött termék gyártásában való
részvételhez felvételt hirdet saját
állományába, határozatlan időre az alábbi
munkakörbe

Munkavégzés helye:
• 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
Elvárások:

• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag (bónuszprogram)
• Éves cafeteria 180.000Ft
• Kezdőbér: br. 140.000Ft
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Ingyenes szerződéses járat számos
településről

Jelentkezés:
TESZTÍRÁS: MEZŐFALVA művelődési ház
2017.05.23 9 óra
E-mail: hr@plastic.videoton.hu
Tel:06/22/554-097

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. május 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0005

