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Idősek ünnepe
A közelgő Idősek Világnapja alkalmából szeretettel köszöntöm Mezőfalva nyugdíjasait, szépkorú lakóit! Egyúttal
szeretettel meghívok mindenkit a világnapi ünnepségünkre! (Meghívó plakát a 9. oldalon.)
Márok Csaba
polgármester

Régi vágyuk teljesült a mezőfalviaknak augusztusban: települési, rendőri és partneri vezetők jelenlétében átadhattuk és felavathattuk Mezőfalva rendőrőrsét, amely a települések és a rendőrség összefogásának eredményeként szolgálja. A lakók az eddigieknél is nagyobb biztonságban
érezzék magukat (Bővebben a 3. oldalon.)

Augusztus 20. és Lecsófesztivál

Augusztus 19-én méltó módon megemlékeztünk államalapításunk évfordulójáról, és megkóstoltuk a megszentelt új kenyeret
is. Az ünnepség után kezdődött a nagy főzőparti, a hagyományos Lecsófefesztivál

Tanévnyitó
A Petőfi Sándor Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményben is zökkenőmentesen elkezdődött a tanév szeptember
elsején. Képünk a tanévnyitó ünnepségen készült
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Templomunk
felújítása
Lekerült a templom oldaláról az elektromos vezeték.
Kristofory Valter atya azóta
azon dolgozik, hogy a következő körbe bekerüljön a pályázatok közé a templom utolsó oldalának rendbetétele is. A
plébános úr megkeresésemre
tájékoztatást adott arról, hogyan áll a templom rendbetétele. Az épület három oldalát
felújították, és találgatásokra
adott okot a településen, hogy
az utolsó oldal miért maradt
ki a fejlesztésből. Többször elhangzott: a villamos vezeték
akadályozta a munkavégzést.
Augusztus 8-án ez lekerült
a falról, így minden akadály
elhárult a folytatás elől. Augusztus 10-én felkérte az illetékest a pályázati anyag ös�szeállítására a negyedik oldal
rendbetételére és a csapadékvíz-elvezetés megoldására. A
pályázat beadási határideje
2017. szeptember 30.

Remek lecsók készültek

Augusztus 19-én tartottuk az
augusztus huszadikai ünneppel egybekötött, hagyományos
Mezőfalvi Lecsófesztivált. A
program összeállításánál próbálták a lakosság igényeit figyelembe venni. Kaczor Feri
egyszer már fellépett nálunk
és nagy sikerrel adott nőnapi műsort. Most is ő került
meghívásra, és voltak még további fellépőink is. Az est talán egyik legszebb pontja a
meglepetés leánykérés volt:
Németh Zoltán jegyezte el a
falu nyilvánossága előtt Kvárik Andreát. Már a szevezéskor azt mondtam, amikor ez
szóba került, hogy egy ilyen
dolgot nagyon támogatni kell,
mert az élet egyik legszebb
pillanata, közös élet kezdete a
lánykérés. Örülök neki, hogy
az igen is elhangzott, és remélem boldogok lesznek.
A jó lecsó receptjét is szeretném megosztani mindenkivel.
Idén ugyanis az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy mi
lettünk az első helyezettek az
önkormányzati lecsóval. Szó-

Márok Csaba polgármester kínálta az új kenyeret az ünnepségen résztvevőknek
val... Végy nagyon sok jó em- 150 tojást tettünk a lecsóbert magad mellé, és állítsd ba, akkor azért elképzelhető,
oda őket egy kondér mellé. hogy nem kis mennyiség kéA csapat egyik fele darabolja szült – viszont el is fogyott.
a hozzávalókat, a másik fele Nagyon jól sikerült a rendezdobáljon bele mindent, amit vény, színvonalasak voltak a
gondol. Hallgasd meg a jó fellépők és a tűzijáték is. Sovéleményeket, azokat keverd kan főztek, nagyon jó volt.
össze, és minden bizonnyal Köszönöm mindenkinek, aki
kiváló lecsó születik. A titok oda kitelepült, a polgárőrök
tehát abban rejlik, hogy min- munkáját, gratulálok a finom
denki szívét-lelkét adta bele. ételekhez. Jó hangulatú feszHa csak azt mondom, hogy tivál volt, amelyre ha valaki elRátgéber László jóvoltából jött, jól érezhette magát.

Pályázati támogatásokról

A templom rendbetételére gyűjtést is szervez Kristofory Valter atya, és várja a felajánlásokat a CIB
Banknál vezetett 1110100219821450-36000001 számlaszámra. Sárga csekket a plébánián kaphatnak azok, akik
csekken szeretnének hozzájárulni a templomunk helyreállításához.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester

Az Európai Uniós pályázatok utolsó időszakát éljük. Nagy öröm, hogy sikerre vittük az óvoda pályázatot,
de mellette jó néhány pályázata van folyamatban az önkormányzatunknak. Ez azért
lényeges, mert a támogatás
szempontjából a mostani pályázatok minimális önrészt
igényelnek. Ma egy önkormányzatnak saját erőből, vagy
akár hitelből kellene a beruházásokat megvalósítani, akkor csak nagyon lassan haladhatna előre a település.
Nagyon sok lehetőséggel
éltünk. Pályáztunk a konyha
bővítésére 46 millió forinttal, valamint külön a konyha
eszközbeszerzésére is 22 millió forinttal. Pályáztunk a polgármesteri hivatal és az ÖNO
energetikai korszerűsítésére

40 millió forinttal. Pályáztunk
programokra 6 millió forinttal,
valamint az EFOP keretében
egy felzárkóztatási program
megvalósítására a szegregátumok tekintetében 146 millió forintos nagyságrendben.
Pályázott az iskola 128 millió
forinttal, és 3,5 millió forintot költöttünk a rendőrőrsre is.
Ezen kívül 2 utunk fog megújulni az M6-os körforgalmi csomóponttól a mezőfalvi
körforgalomig, illetve onnan
Sárbogárdig terjedő szakasz
is, ami jelentős beruházás lesz.
A LEADER keretében pedig
kisebb fejlesztéseket, például
játszótér felújítást szeretnénk
megvalósítani.
Nyertes pályázatunk az óvodabővítés, valamint az iskola is,
amelynek keretében megvalósul a világítás korszerűsítése az

egész intézmény területén, valamint a kézműves ház felújítása, természettudományos és
nyelvi labor kialakítása, megújulnak a tantermek bútorai, az
udvar műfüves pályával gazdagodik, valamint megtörténik a
mosdók rendbetétele is.
Köszönetet
szeretnék
mondani a képviselő-testestület tagjainak a rugalmas és
aktív
közreműködésükért.
Ugyanis a pályázatok gyakran
indokolnak gyors döntést, és a
testület soron kívüli összehívásakor szinte minden képviselő jelen van az üléseken, aki
nem tud eljönni, az is tájékozódik a döntések felől.
Bízom benne, hogy beadott pályázataink közül minél több nyertes lesz, és a támogatásokkal fejleszthetjük
tovább Mezőfalvát.
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Megújul az óvodánk

Sikeres pályázatunk jóvoltából hatalmas munka kezdődött az óvodánkban a nyáron.
Komolyan vette a képviselő-testület azt a polgármesteri javaslatot, miszerint az intézmény augusztusi leállását
ki kell használni a munkavégzésre, a régi épület munkálatait meg kellene csinálni.
Lefolytattuk a közbeszerzést,
kiválasztottuk a kivitelezőt,
szerződést kötöttünk, majd átadtuk a munkaterületet. Leírni
könnyű, viszont a valóságban
nem volt ez olyan egyszerű, mert nagyon-nagyon rövid volt az idő. De motivált
bennünket a cél, hogy szeptemberre, a tanévkezdésre vis�sza tudjuk adni a gyerekeknek a
régi épületrészt. Erőfeszítéseinket siker koronázta, a gyerekek
szeptember elsején kezdhettek
az óvodában. A belső munkák
java befejeződött, a külső homlokzat szigetelése még hátralévő feladat, de folyamatosan dolgozik a kivitelező. Elkészítjük
az új épület alapozását és egyéb
munkálatait.
Szeretném megosztani a
lakókkal annak a döntésnek
a hátterét, amely oda vezetett,
hogy az óvoda udvarán található fák kivágásra kerültek.

A madárcseresznyék nagyon
öregek voltak, ágai beölelték
egymást és az óvoda tetejét. A
tervek elfogadásakor már tudtuk, hogy hármat közülük muszáj lesz kivágni. A belső felújítások miatt a dolgozóknak
ki kellett költözniük az óvodából augusztusban, ezért az
intézmény udvarára telepített
a kivitelező egy iroda konténert, ahol dolgozhatnak. Erre
a konténerre egy hatalmas ág
nagy robajjal rászakadt. Az ág
megvizsgálása során azt állapítottuk meg, hogy az egészséges, betegségre utaló jelet
nem találtak a szakemberek.
A magam részéről ezt mégis
egy égi jelnek tekintettem, és
a fák kivágása mellett döntöttünk a képviselőkkel közösen.
A kivágás bennünket igazolt,
az előjelek igaznak bizonyultak, mert kiderült: a fák törzse
üreges volt.
A beruházás lezárása után
új fákat ültetünk majd az óvoda udvarára. Sajnáljuk az öreg
madárcseresznyéinket, mégis
úgy gondolom, örülnünk kell
annak, hogy csak egy kontérneren lévő klímát tört össze a
letört faág, és nem óvónénire,
dajkanénire, ne adj’ Isten kisgyerekre zuhant rá.

Meghívó

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
(LEADER HACS)

vidékfejlesztési fórumot

tart több településen is az alábbi témakörökben:
1. Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében kiírásra
kerülő LEADER pályázati lehetőségekről
2. Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működéséről
3. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda működéséről és
pályázati lehetőségekről
Mezőfalván a Kiss Kálmán Művelődési házban lesz a fórum

2017. szeptember 18-án, hétfőn 17 órakor.
Szeretettel várom a témák iránt érdeklődőket!

Márok Csaba
a térségfejlesztő egyesület elnöke

Biztonságunk érdekében

Komoly mérföldkőhöz érkezett településünk, amit egy
1990-es képviselő-testületi
határozatban is megfogalmazott: Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrőrs telepítésére a Dimitrov u. 19.
szám alatti 463 hrsz-on álló
ingatlant használatra a BM
rendelkezésére bocsátja.” Az
igény tehát több mint tizenhét éves, akkor még az utca
elnevezése is már volt, és az
akkori elhatározást most,
2017. augusztus 25-én sikerült valóra is váltani. Az avatási ünnepségen részt vett dr.
Galambos Dénes országgyűlési képviselő, dr. Simon László
kormánymegbízott, dr. Varga Péter, Fejér megye rendőrfőkapitánya, Szuszter Tamás,
Dunaújváros rendőrkapitánya, valamint önkormányzati vezetők és partnerek. Nagy
örömömre szolgál az, hogy ez
az erőfeszítés sikert és biztonságot jelent hét érintett településnek: Nagyvenyimnek,
Baracsnak, Kisapostagnak,
Nagykarácsonynak, Előszállásnak, Daruszentmiklósnak
és Mezőfalvának.
A településen élők igénye
folyamatosan megvolt abban
az irányban, hogy a közbiztonság érdekében komoly lépéseket kell tenni. Jómagam
2006 óta dolgozom polgármesterként, és akkoriban elsősorban a helyi rendőri szolgálat megerősítése, az elhivatott
kmb-sek megtalálása volt a
cél. Ez sem volt egyszerű feladat, de úgy gondolom, hogy
ezt a munkát sikerrel elvé-

geztük. Természetesen ehhez
kellettek olyan kapitányok is,
akik szintén elhivatottak voltak a szakma iránt.
Majd jött a következő gondolat, amikor a települések
polgármestereivel
közösen
úgy döntöttünk, hogy Mezőfalva központtal egy rendőrőrs kialakítását tűzzük ki célül. Nem egyszerű feladatot
vállaltunk, de abban egy pillanatig sem kételkedtünk, hogy
a kitűzött irány helyes, jó és
megalapozott. Sikerünkhöz
elengedhetetlen volt dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének, dr.
Galambos Dénes, valamint
Varga Gábor országgyűlési
képviselőnek a támogatása, a
rendőrkapitányi előterjesztés,
majd az, hogy a megyei főkapitány további javaslata olyan
megalapozott szakmai anyag
legyen, amely alapján az országos
rendőr-főkapitányság a rendőrőrs kialakításáról
dönthet.
Egy nyugállományú rendőr, egy őrsparancsnok és egy
adminisztratív dolgozó kerül pluszban az őrsre a kmbsek mellé, ami egyúttal azt
is jelenti, hogy sokkal inkább és állandóan elérhető
lesz a rendőrség Mezőfalván,
és sokkal több rendőrt látnak majd a településen, mint
eddig. Ez mind-mind rossz
hír a bűnözőknek. A település közbiztonságát próbáljuk
megtartani, azon vagyunk,
hogy a kisebb szabálytalanságok is visszaszorításra kerüljenek.
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Tündérkert Óvoda
Mesebeli óvoda a miénk

Nyár utolsó napjaiban mi
óvodai dolgozók örömmel
vettük birtokunkba közel 110
éves óvodánkat. Nagy lendülettel kezdtünk pakolgatni a
felújított óvodában. Új ablakok teszik világossá a szép szinekben pompázó csoportszobakat és a borúsabb napokon
új világító testek teszik kön�nyebbé napi munkánkat. Két
öltöző is tágasabb, kényelmesebb lett gyermekek és szülők
részére egyaránt. Megközelítésük immáron zárt folyosókon történik. Belépve a folyosóra egy ,,új” óvoda fogad
minket, de ez még csak a kezdet. A mesteremberek folytatják az új óvoda rész építését, s
ezúton szeretnénk a szülőket
kérni, hogy az óvoda udvarát
ne használják, hiszen építési
terület. Köszönjük!
Az óvoda kollektívája

Köszönjük
a sok-sok
segítséget!
Szerencsére sok segítőnk akad, amikor szükség van rá ki festésben,
fúrásban karnisok javításában vett részt. Nélkülük nem kezdődhetett volna el ez a tanév.
Kik ők? Lássuk: Molnár
Tibor, Androsovits Viktor, Ortner Tibor, Cseke Zoltán, Nagy Gábor,
Horváth Erika, Kisné
Németh Anita, Tomborne Pintér Enikő, Bolya
Dénes. Köszönet nekik,
hogy szabadidejükben
segítettek nekünk!
Az óvoda kollektívája

A külső, utcafront felőli homlokzat felújításán dolgozik a kivitelező

Óvodából iskolába

Várakozással telve gyülekeztek az első osztályosok az
ovi új zárt folyosóján. Az óvónénik búcsúzó szavai után közös dallal köszöntek el. Indulás előtt a tanító nénik saját
készítésű „varázsceruzát” tettek a nyakukba, s így indultak
az Iskola felé.
Az évnyitó műsor után elfoglalták helyüket az osztályteremben és - egy búcsú ölelés után belevetették magukat
a számok és betűk világába.
Képünkön Márokné Szatmári
Ilona és Szalai Lászlóné osztályfőnökök tűzik fel az ajándékokat az eddigi nagycsoportosainknak, az általános
iskola leendő elő osztályos tanulóinak.
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Miskolctapolcai táborozás
– 2017. július 10-16.

Az idei nyár sem múlhatott el erdei táborozás nélkül. 26 gyerek, 2 pedagógus
és több kísérő szülő indult
útnak július 10-én kora reggel. A résztvevő gyerekek szülei segítségével jutottunk be a
dunaújvárosi vonatállomásra,
hiszen a régi szokásokra és a
nagy távolságra való tekintetettel az utat vonattal tettük
meg, míg a csomagot kölcsönzött kisbusz hozta utánunk.
Első napunk Miskolc belvárosának felfedezésével, és a
táborhely elfoglalásával telt.
Ilyen jó helyünk régen volt!
Több különálló épület saját fürdőszobával, konyhával.
A nagy területen rengeteg
sportolási és játéklehetőség
várt ránk. Második nap Lillafüred csodaszép környékét
szemléltük meg. Megcsodál-

tuk a Szent István barlangot,
körbejártuk a Hámori-tavat,
kipróbáltuk a libegőt és egy
kis sétát tettünk a környező erdőkben. Szerdai napunk
kicsit lazább volt, délelőtt a
szálláshoz közeli bobpályán
mentünk pár kört, délután
szabadfoglalkozás keretében
festettünk, rajzoltunk, a bátrabbak hennáztak, majd pedig
késő délután a merészebbek a
kalandparkban próbálhatták
ki kitartásukat, próbára tehették magukat és akaraterejüket. Csütörtöki napunk alkalmával már egy hosszabb
túrát terveztünk, Bükkszentkeresztre látogattunk el, megnéztünk egy üvegfúvó múzeumot, ahol bebizonyítottuk,
hogy a vidéki iskolások a legokosabbak. Este gofrit és palacsintát vacsiztunk, amit

csapatunk legnagyobb diákjai készítettek. Pénteken a
Miskolctapolcai Barlangfürdőben pihentük ki az előző
nap fáradságait. A barlangos
részben volt örvénymedence, csillagászati terem, a külső kagylómedencében pedig
napozhattunk kedvünkre, a
kisebbek a csúszdás medencében élvezték a napot. Este
mindenki részt vett a karaoke programon, közösen énekeltük el a kedvenc dalainkat.
Pizzát sütöttünk, mindenki
saját maga készítette el a pizzáját. Szombaton egy újabb
rövid séta következett az erdőn keresztül a Diósgyőri vár
felé. A várban megtapasztalhattuk a középkori fegyverviselés nehézségeit, megismertük a vár történetét, hogyan
építették, milyen szerepet ját-

szott a vár a korábbi időkben
és hogy a vár a mindenkori királynők jegyajándéka volt.
Megcsodálhattunk egy középkori íjászbemutatót a várudvarban. Este közös énekléssel, táncolással, bulizással búcsúztattuk
az idei tábort. A tábor lebonyolításában nagy segítségünkre
voltak a már negyedik éve velünk táborozó szülők: Német
Mónika, Bartáné Kolmankó
Andrea, Sudár Ildikó, Samu
András. Idén sok új táborozó
volt velünk, de mindegyikük
nagyon gyorsan beleszokott a
mi nevetős, vidám társaságunkba. Reméljük jövőre még több
új embert ismerhetünk meg
a táborban és a régebbi, állandó tagjaink is visszatérnek egy
újabb feledhetetlen egy hétre!
Ványi Gáborné,
Sótiné Papp Elvira

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. szeptember 11-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0009

Az én falum - Mezőfalva

6

„Hívogat az iskola, kapuját kitárja…”

A 2017/2018-as tanév
szeptember elsején megkezdődött. A tanévnyi-

tó ünnepélyre 22 kis elsős
vonult át Márokné Szatmári Ilona és Szalai Lász-

lóné vezetésével a megújuló óvodából új otthonukba,
a Mezőfalvi Petőfi Sándor

Általános Iskolába. Kívánunk nekik boldog és sikeres iskolás éveket!

Elsőseink névsora: Bába Dorina, Bágyi Csongor, Bertalan Lajos, Fekete Csaba, Fierpasz András, Görög Máté, Heller Ramóna, Huszár
Rajmond Mihály, Killer Lana, Klárik Bianka, Kolmankó Jázmin Zoé, Kovács Hunor, Kovács Jázmin, Krepsz Zalán, Márhoffer Noémi,
Pálfalvi Adrián, Pesei Sándor, Tombor Benedek, Tórizs Alina, Turcsányi Ramóna Lilla, Vitális Amanda, Zámbó Gergő

A mezőfalvi NEONOK

Az augusztust sem kezdtük másként, mint táboroztatással. 40 diákunk Erzsébettáborban vett részt Zánkán.
Mi voltunk a neon zöldek.
Nagyon színes, változatos
programokon vehettünk részt,
de természetesen a fürdés sem
maradt el egyetlen napon sem.
Kipróbálhattuk a sárkányhajózást, részt vehettünk
kézműves foglalkozásokon,
ügyességi versenyeken, megnézhettük a Langaléta Garabonciásokat vagy éppen a
Nem adom fel együttes koncertjét, amelyek mind-mind
felejthetetlen élményt nyújtottak.
Persze a Ki mit tud-on is
ott hagytuk névjegyünket:
Takács Hanna 2. lett produkciójával, a „Kettesünkkel”
pedig harmadik helyezést értünk el. Nagyon feszített, ke-

mény hét után tértünk haza,
igen fáradtan, de rengeteg élménnyel!

Köszönöm a segítségét
kolléganőimnek, Koncz Tímeának, Kölesdiné Hajas

Dórának és Balogh Tímeának!
Hajas Erika
csoportvezető

Az én falum - Mezőfalva
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Karintiai tábor

Az idei év nyarán is elmentünk Karintia tartományba
táborozni. Rengeteg látnivaló fogadott ismét bennünket.
Mindenki nagy örömére újra
meglátogattuk a mormotákat,
megcsodálhattuk az ausztriai

kisvárosokat, és sok felejthetetlen programon vettünk részt.
Köszönet a támogatásért a
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Simon István

A nyári szünet nyitása: Erdély
Iskolánk egy lelkes csapata ismét táborozással kezdte a
nyári pihenést, most Erdélyben jártunk. Programunkban
megtalálható volt a minden
napi túrázás, kirándulás, de a
lazítás is helyet kapott. Egész
napos „só” programmal indítottunk: sótúra, sóbarlang, sófürdő- ez mind Parajdon. Természetesen nem maradhatott

ki a programból sem a Gyilkos-tó, sem a Békás- szoros. A
Balu kalandpark kicsiknek és
nagyoknak egyaránt felejthetetlen élmény volt. Két kolléganőm segítette a munkámat:
Koncz Tímea és Kölesdiné
Hajas Dóra, akiknek ez úton
is szeretnék köszönetet mondani.
Hajas Erika
táborvezető

Nyári táborok iskolásainknak

Az idei év nyarán is számos lehetőség közül választhattak a mezőfalvi gyermekek és szüleik arról, hogy
milyen táborban töltenék a
nyár egy részét szívesen. A
részletes beszámolók mellett
meg kell említenünk a birkózótábort, melyet Dunaújvárosban szerevezett Tombor
István edző.

Sporttábor Fonyódligeten
2017. július 9-én ismét táborozni indultunk Fonyódligetre, immáron ötödik alkalommal. 20 gyermek és 2
felnőtt indult útnak. A gyerekek még nem jártak ebben a
táborban, izgalommal várták.
A tábor az Erzsébet program
keretén belül szerveződött, levéve a szülők válláról a magas
táboroztatási költségeket.
Az idő nagyon kedvezett,
végig a 27 fokos Balatonban
tudtunk fürdeni, mely a faházunktól 1 percre volt található.
Nagyon sokszínű, szervezett,
gyermekközpontú programo-

kon vettünk részt, mindenki
megtalálhatta a saját érdeklődési körének megfelelő kikapcsolódást.
A teljesség igénye nélkül részt vettünk: színházi programon, vetélkedőkön,
drogprevenciós
előadáson,
koncerten, táncházban, mozivetítésen, tábori olimpián, éjszakai bátorságpróbán,
interaktív tanórán, kutyás

ügyességi bemutatón, sárkányhajóztunk, bogárbemutatót láttunk, izgalmas fizikai
kísérleteket néztünk, mászófalon és kötélpályán próbáltuk ki ügyességünket, óriás
trambulinon ugráltunk vízben
és szárazföldön, csúszdáztunk
a vízben, találkoztunk és bemutatót tartottak az igazi hősök mindennapi munkájukról
(rendőrök, mentősök, kato-

nák, tűzoltók), kipróbálhattuk
eszközeiket.
A programok sokszínűségének, a jó társaságnak, időjárásnak köszönhetően az idő
nagyon gyorsan telt és alig
várjuk, hogy jövőre újra pályázhassunk és mehessünk táborozni.
Tórizs-Lakos Lilla
és Tórizs Attila
kísérő pedagógusok
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Kirándulás
Sopronba

Kiss Kálmán Művelődési Ház
kirándulást szervez,
2017. szeptember 30-án.
Fertőd Eszterházy kastély megtekintése, majd Sopron belvárosában kisvonattal városnézés.
Indulás: 6:00 Mezőfalva Művelődési ház elől (Kinizsi Pál
utca 38)
Érkezés: kb. 21:30
Utazás ára: 5000 Ft/fő (40 fő esetén!)
Eszterházy kastély:
Belépő: 2000 Ft/fő kedvezményes 1000 Ft/diák és nyugdíjas
Az ár tartalmazza a tárlatvezetést, melynek időtartama kb.
60 perc

A Kiss Kálmán Művelődési Ház szervezésében Egerbe kirándultunk július 29-én. Megnéztük az egri várat és a Szépassonyvölgyében vettünk részt egy jó hangulatú borkóstolón

Szeptemberi jeles napok:
Szeptember 1.
Egyed napja:
1-jén kezdték meg a búza,
másutt a rozs vetését. A néphit szerint, ha e napon vetik el
a búzát bő termésre számíthatnak. Időjárásjósló nap is e
nap, ha esik, akkor esős lesz az
ősz, ha nem esik, akkor száraz
őszre számítottak.
Szeptember 8.
Kisasszony napja:

Soproni városnézés kisvonattal:
Az utazás 30 perces, mely a város nevezetességeit tekintheti meg.
Árak: 800 Ft/felnőtt
400 Ft/gyerek
720 Ft/ csoport 20 fő felett

Érdeklődni a Kiss Kálmán Művelődési Házban személyesen, vagy telefonon a 06 25/506-832-es telefonszámom lehet.
Az étkezést mindenki maga oldja meg.

Szűz Mária születésének
napja. A 11. század óta tartják
számon. Sok helyütt a nap volt
a cselédek szolgálatba lépésének az ideje. Egyes helyeken e
napon kezdték meg a gabona
vetését, e napra virradó éjszaka kitették a vetőmagot, hogy
azt az Úristen szentelése fogja
meg. Ez a nap jelezte a dióverés kezdetét, és a fecskék útra
kelését is.
Időjárásjósló napnak is
tartják, mert ha e napon bugyborékosan esett az eső, akkor a
néphit szerint csapadékos ősz
várt rájuk.
Szeptember 12.
Mária napja:
Szűz Mária neve napja. Az
újkorban Bécs felszabadulá-

sa után vált a török alóli felszabadulás ünnepévé, kultusza rohamosan terjedt, amit
a passaui Máriahilf (Segítő
Boldogasszony) kegykép ihlette, ami előtt a hagyomány
szerint 1683-ban Lipót császár Bécs ostroma alatt imádkozott a győzelemért.
Szeptember 15.
Hétfájdalmú Szűzanya:
Mária anyai fájdalmára
való emlékezés. Az Ómagyar
Mária-siralom ennek a kultusznak állít emléket.
Szeptember 21.
Máté napja:
Máté evangélista napja.
Sok helyütt például a Bánátban e héten kezdték meg az
őszi búza vetését, amit férfiak végeztek szinte szótlanul,
majd a munka végeztével magasra dobták a vetőabroszt,
hogy akkorára nőjön a búza.
Szeptember 29.
Szent Mihály napja:
Szent Mihály arkangyal
ünnepe, aki a hagyomány szerint a túlvilágra érkező lélek
bírája és kísérője. Ez a nap a
gazdasági év fordulója is.

Az én falum - Mezőfalva

9

MEGHÍVÓ
ÜNNEPELJÜK EGYÜTT AZ
IDŐSEK VILÁGNAPJÁT
Szeretettel meghívjuk a nyugdíjasokat és minden
érdeklődőt
2017. október 4-én 16:00 órai kezdettel
a Kiss Kálmán Művelődési Házban az Idősek
Világnapja alkalmából tartandó ünnepi műsorra
Köszöntőt mond Márok Csaba polgármester
A falu legidősebb lakóinak köszöntése

Tündérkert Óvoda óvodásainak műsora
Általános iskolások műsora

Koós János és Dékány Sarolta műsora

Tisztelettel és szeretettel
hívjuk meg Önöket a
Magyarok Nagyasszonya
Plébániatemplom
felszentelésének 80. évfordulója alkalmából
tartandó ünnepi szentmisére, 2017. október 8án, vasárnap 8.30 órai kezdettel.
A szentmisét Kristofory Valter plébános úr
celebrálja
A misén fellépnek: Dunaújvárosi Vegyeskar
Mezőfalvi Nőikar
Kiss Melinda - ének
Kiss Krisztina - szaxofon

Az egyházi képviselő- testület nevében: Molnárné Troppert Mária

Horváth Béla könyvbemutatója

Béla Bá Históriái a
Könyvtárban az első
világháborúról

2017. szeptember 20-án, 18 órakor a mezőfalvi könyvtárban
kerül sor
Horváth Béla nyugalmazott történelemtanár , A 6.
(Württemberg) huszárezred az 1848-49-es magyar
szabadságharcban című könyvének bemutatójára
A szerzővel Németh Béla ny. r. alezredes beszélget.
A helyszínen lehetőség lesz könyv vásárlásra és dedikálásra is.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont 2017. szeptember 23. (szombat), 10 óra
Helyszín: a könyvtár olvasóterme
Téma: A „ nagy háború”főszereplői és közkatonái
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Új edzők és rúgott gólok az őszi
szezonnyitón

Átigazolások, edzőváltások
szempontjából
mozgalmas
nyár után állt talpra Mezőfalva Megye I. osztályú csapata. Bár a sorsolás nem igazán
kedvezett az újjászerveződésnek, azért a bajnoki rajtvonalhoz megerősödve sorakozott
fel együttesünk. A dirigensi posztra visszatért Masinka
László, aki a nyári felkészüléskor így nyilatkozott: - Nyolc
futballistát igazoltunk eddig,
de várható még egy fiatal a
kapus feladatok ellátására. Elsőként egy normális létszámú
keret felállítása a kitűzött cél
a felkészülési szakaszban. Jelenleg 17-18 játékos alkotja a mezőfalvi csapatot, akik
effektív az első vonalhoz tartoznak. Érkezett Csányi Dávid, Veres Donát, Rajna Tamás Iváncsáról, Barta Roland
a Futsaltól, Szabó Ervin, Vörös Balázs, Erős Zoltán Nagylókról és végül Sági József volt
mezőfalvi játékosunk Baracsról. Az erősítéssel minden területen tudtunk újítani, de
majd a mérkőzések eldöntik,
ez sikeres lett-e? A csapatépítést tekintjük elsődleges célként. Nagyon fiatal gárdánk
lesz az összes hátrányával és
előnyével együtt, ez azonban nem akadályoz minket,
hogy a 8-12. hely környékét
tekintsük elérhetőnek. A csapatgerinc kialakítása után -

hosszútávban gondolkodva jövőre akár az 5-6. hely sem
lehetetlen - vázolta a mezőfalvi együttes fejlődési irányát Masinka László edző,
aki az iváncsai bajnoki győzelem után tért vissza Mezőfalvára.
A nyári terveket a sorsolási szerencse némileg áthúzta,
hiszen mindjárt az első három fordulóban a lista elejéről
kapott ellenfelet a felnőttek
együttese. Mór - Mezőfalva
4:0, Mezőfalva - Martonvásár
1:2, Gárdony - Mezőfalva 2:1

eredménnyel zárultak a fordulók. Bár a vereség papíron
mindenképpen vereség, azért
érdemes azt is észrevenni,
hogy gólrúgásban jelentősen
fejlődött a csapat - legalábbis az elmúlt idény tavaszi szezonjához képest. A negyedik
fordulóra viszont megtört a
mezőfalviakon ülő átok. Idegenben polgárdi ellen sokáig vezetve, végül 3:3-as döntetlennel vonultak öltözőbe a
csapatok. Csak egy hajszál hiányzott a győzelemhez. Remélhetőleg a felfelé ívelés to-

Köszönetnyilvánítás

Mezőfalva központjában
üzlethelyiség

KIADÓ vagy ELADÓ
ÉRDEKLŐDNI:

25/ 244 - 114

vább tart. Az IFI háza tájáról
némileg jobb eredményekről számolhatunk be. Itt egy
győzelem és két vereség a lapzártáig lejátszott mérkőzések
mérlege. Részletesen pedig
e-képpen néz ki: Mezőfalva
- Martonvásár 2:1, Polgárdi
- Mezőfalva 5:1, Szár - Mezőfalva 6:1. A folytatásban remélhetőleg nem akad meg a
pontgyűjtés.
(Mezőfalva sporthíreit követhetik a www.mezohir.info
oldalon)
Horváth László

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik Férjem:

ID. KIKKEL JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágok helyeztek, utolsó útjára elkísérték, bánatunkban osztoztak.
Kikkel Józsefné és családja
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Megújuló energialehetőségek

Tisztelt Lakosság!

Előző lapszámainkban három megújuló energialehetőségről, nevezetesen a napelemekről, napkollektorokról és
a biomassza kazánokról olvashattak. A cikksorozat befejező
részeként jelen lapszámunkban a föld hőjének hasznosítására szolgáló hőszivattyúkról lesz szó:
Fűtés és hűtés földhővel
A megújuló energiaforrások felsorolásakor elsőként a
napenergiát említi a szakirodalom és az átlagember egyaránt. Rendszerint ezt követi a szél-, illetve a vízenergia,
majd a biomassza és a Föld
belső hőjét hasznosító geotermikus energia. Ez utóbbit elsősorban ipari létesítmények
és üvegházak fűtésére használják, ám napjainkra lakossági felhasználása is megtérülővé vált.
A „hőszivattyú” megnevezés az emberek többsége
számára még mindig furcsán
hangzik, és valami elképzelhetetlen, megfoghatatlan jelenséget takar, holott valójában
egy egyszerű berendezésről van szó, amely a környezet (föld, víz, levegő) energiájának hasznosítására szolgál.
Fűtésre és hűtésre egyaránt
alkalmas, ideális temperáló

megoldás. Egyik legismertebb típusa a geotermikus hőszivattyú, amely a föld (talaj,
talajvíz) és a ház belső terei
között szállítja a hőt.
A földhő-víz hőszivattyúk
esetén az energia vagy több
száz méter hosszú, 1-2 méter mélyen lefektetett, speciális, kemény PVC köpennyel
ellátott rézcsöveken keresztül érkezik a rendszerbe, vagy
egy „U” alakú talajszondán
keresztül.
A hőszivattyú kompres�sziós elven működik elektromos, ritkábban gázmotor segítségével. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a hő szállításához folyamatosan elektromos energiát kell a rendszerbe
táplálni. A hőszivattyú segít

a fűtési költség csökkentésében, azonban növeli a villamosenergia-felhasználást, de
még így is megéri beruházni
rá különösen, ha a szükséges
áramot napelemek segítségével helyben elő tudjuk állítani. Egy egységnyi villamos
energiával a hőszivattyú négy
egységnyi hőenergiát állít elő,
ráadásul a villamosenergiaszolgáltatók - felismerve a fogyasztói igényeket - speciális,
kedvező tarifákkal segítik a
környezetkímélő technológia
elterjedését.
A hőszivattyús rendszer
hatékony megvalósításához
egy jól szigetelt ingatlan szükséges, illetve ajánlott a padlóés falfűtéses megoldások vagy
fan coil (ventillátoros radiá-

tor) használata, ugyanis a hőszivattyús rendszer hagyományos radiátorokkal való
használata kimondottan gazdaságtalan.
Egy hőszivattyús rendszer
kiépítésének költsége az eddigi tapasztalatok alapján 5-10
év alatt térül meg, azonban a
technológia fejlődésével ez az
időtartam várhatóan tovább
csökken.
Mezőfalván a Petőfi
Sándor Általános Iskolában működik hőszivattyús
rendszer.
Készült a CAM Consulting Kft. közreműködésével
Mezőfalvai
Polgármesteri Hivatal

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.

Hirdessen
nálunk, minden
mezőfalvi
családhoz eljut!

SZÜRETI MULATSÁG
2017. szeptember 16.
14:00 órától felvonulás a Tájháztól
Útvonal: Váci utca- Akácos utca- Velinszky utca- József nádor utca- Mátyás

király utca- Ady utca- Honvéd sor- Árpád utca- Zrínyi utca- Csokonai utca- Hunyadi
utca- Diófa utca- Dózsa utca- Rákóczi utca- Piac tér
Megállók: 1. Tájház
2. Velinszky- Akácos sarok
3. Ady Endre utca
4. Zrínyi- Csokonai utcasarok
5. Piac tér

18:00 órától programok az iskola tornatermében
Mezőfalvi Német Tánccsoport, Népi énekesek, Dósai Honismereti Szakkör Népdalkórusa, Mezőfalvi
Néptánccsoport

19:30 órától Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor,
Fogarassy Bernadett, Egyházi Géza
A bálon a talpalávalót a Szomorer Jungs Zenekar szolgáltatja
Az est folyamán mindenki vendégünk egy tál ételre!

Sok szeretettel várunk mindenkit!

