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Tisztelet az időseknek
Október
23.

Tisztelettel
meghívom
Mezőfalva lakóit a nemzeti
ünnepünk, október 23. alkalmából tartandó megemlékezésünkre!
(A részletes meghívó plakátot lapunk 12. oldalán találják.)
Márok Csaba
polgármester

Az idősek világnapja alkalmából köszöntötték Mezőfalva nyugdíjasait, szépkorúit a település vezetői. A kedves szavak mellé az óvodások és az iskolások, valamint Koós János és Dékány Sarolta
nyújtott át kedves dalos műsorcsokrot. Jó egészséget, boldog éveket kívánunk településünk idős
lakóinak! (Írásunk a 2. oldalon.)

80 éve szentelték fel
a mezőfalvi templomot

Mindenszentek,
halottak napja
„Van egy nap, amikor kimegy
a falu a temetőbe, virággal és
fénnyel, ami elmúlik, és békével,
szeretettel, ami nem múlik el...”
(Fekete István)
Töltsék békességben és kegyelettel a szívükben a mindenszentek és halottak napja
ünnepét!
Márok Csaba
polgármester

Az évforduló tiszteletére
szentmisét tartottak vasárnap
a mezőfalvi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus
templomban, ahol Kristofory
Valter plébános a hit és a család összetartó erejét emelte ki
ünnepi beszédében.
Az évforduló ünneplése
egyben tisztelet és főhajtás
az elődök előtt is, akik teljes
odaadással és önzetlen munkával, anyagi javak feláldozásával hozzájárultak a templom
felépüléséhez.
(Folytatás a 2. oldalon. A
templom történetéről lapunk 9.
oldalán olvashatnak.)
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Vízóra-leolvasás

Az E.R.Ö.V Viziközmű Zrt. Mezőfalva településen vízóra
leolvasást végez 2017. november 7-től november 10-ig az alábbi bontásban:
2017. 11. 07.
Akácos utca, Bocskai utca, Bartók B. utca, József nádor utca,
Bem utca, Káposztás utca, Kossuth L. utca, Bethlen G. utca,
Nádas utca, Rózsa utca, Váci M. utca, Velinszky utca, Vörösmarty utca
2017. 11. 08.
Ady E. utca, Arany J. utca, Árpád utca, Béke utca, Csokonai
utca, Diófa utca, Kinizsi utca, Kisfaludy sor, Liget sor, Mátyás
király utca, Piac tér, Rákóczi utca, Selyemmajor, Semmelweis
utca, Tompa utca, Zrínyi M. utca
2017. 11. 09.
Damjanich utca, Dózsa Gy. utca, Fehérvári út, Honvéd utca,
Hunyadi utca, József A. utca, Ménesmajor, Szent István utca,
Páskom, Petőfi utca
2017. 11. 10.
tartalék nap az olvasásra

Polgármesteri Hivatal

Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázatok
Tájékoztatom a jelenlegi felsőoktatásban részt vevő hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánókat,
hogy Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
Az „A” és „B” típusú pályázatok kiírásra kerültek, melyek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.mezofalva.hu
honlapon (elérési útvonal: Önkormányzat/Hivatal/Bursa Hungarica) megtekinthetők. Felhívom a pályázók figyelmét, hogy
a pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak
a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kell Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatalához benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A határidő elmulasztása jogvesztő!
Borosné Sógorka Auguszta
igazgatási osztályvezető
Az oldalt összeállította: Márok Csaba polgármester

128 millió az iskolának

Nagy örömömre szolgál az, hogy szeptember 28-án Sárkeresztúron hivatalosan is bejelentésre került az, hogy a mezőfalvi
Petőfi Sándor Általános Iskola 128 millió forint fejlesztési forrásban részesül. A célok nagyon jók! Komplett villamos korszerűsítés lesz végrehajtva az épületben, mert az osztálytermekben
a világítótestek már nagyon elavultak. Felújíthatják a tanulói
mosdókat, valamint a tantermeket, új padok, székek kerülnek
beszerzésre. Megújulhat a kézműves ház, ahol jó foglalkozások
várják a fiatalokat. Illetve természettudományos labor és sport
fejlesztésekre is számíthat az iskolánk.
Egy települési iskola számára nagyon-nagyon jó, ha 128 millió forintból gyarapodhat, modernizálódhat, válhat jobbá.

Óvoda-felújítás és -bővítés
Tündérkert óvodánk felújítása jelentős ütemben halad. A kivitelezők az új épületrész építésénél feszített tempóban igyekeztek minél
előbb elvégezni a felszín alatti teendőket, kikerülni a munkagödörből.
Tudni kell, hogy hatalmas kamion, daru, betonpumpa járt ki-be az intézmény és a szomszédos lakóépület között. Felvállaltuk azt is, hogy az
óvodások nem mehetnek ki az udvarra. Hangsúlyozom: a döntéseknél
elsődlegesen a gyerekek érdekeit tartottuk szem előtt. Sajnálatos, hogy
a legjobb akaratunk ellenére az egyik játszótérre tett séta alkalmával
elesett egy óvodás kisgyerek, beletenyerelt egy üvegbe, ami csúnyán
elvágta a kezét. Sajnáljuk és ezúton is jobbulást kívánok neki. Viszont
fel kellett vállalni a külső sétákat, mert a munkagödör mellett nem tartózkodhattak a gyerekek. Másfelől kevés helyen lehet olyat látni, hogy
üvegfal mögött, panorámában követhetnek nyomon egy beruházást az
emberek. Szépen halad a munka, már a foglalkoztatók falait húzzák
fel, utána a koszorúk jönnek és tető alá hozzák az óvoda új épületét.

Tisztelet az időseknek
Egy szál virággal, kedves szavakkal, szép műsorral köszöntöttük a
mezőfalvi időseket október 4-én délután négy órakor a mezőfalvi Kiss
Kálmán Művelődési Házban. Márok Csaba polgármester személyes
hangvételű köszöntője után a polgármester név szerint köszöntötte
községünk legidősebb polgárait, akik elmúltak már kilencven évesek:
Szente Jánosné 95., Hetlinger Istvánné Juci néni, Holik Jánosné 94.,
Kaszás Józsefné Ilonka néni, Papp Gyuri bácsi 93., Vízi Ignácné Erzsi
néni, Pötör Károlyné Ibolya néni Elszászer Józsefné és Gazsi Jánosné Juci néni 92. évét tölti, amihez jó egészséget kíván a falu. Utána a
Mezőfalvai Tündérkert Óvoda Napsugár csoportja és a Petőfi Sándor
Általános Iskola negyedikesei adtak alkalomhoz illő, hangulatos műsort, majd Koós János és Dékány Sarolta szórakoztatta a közönséget.

80 éve szentelték fel
(Folytatás az 1. oldalról.)
Jeles eseményre, a templom
felszentelésének 80. évfordulójára emlékeztek hívők és nem
hívők a vasárnap reggeli ünnepi szentmisén Mezőfalván. A
rendezvényen a Mezőfalvi Nőikar, Kiss Melinda operaénekes és Kiss Krisztina szaxofon
játéka emelte a jubileum meghitt pillanatait. A szentmisén
Horváth István egyházközségi
képviselő ismertette a templom

építésének és felszentelésének
történetét, és templomtörténeti kiállítás nyílt az évforduló
alkalmából. Nagy sikere volt a
templomtörténeti kiállításnak,
melyben a templom építésének
és felszentelésének történetét
láthattuk. Köszönet Jamniczky Zoltánnak, hogy a képeket
és a dokumentációt rendelkezésre bocsátotta, a Kiss Kálmán
Művelődési Ház dolgozóinak,
hogy elkészítették a kiállítást.
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Képviselőink tárgyalták Szegregált élethelyzetek

Mezőfalva képviselő-testülete szeptember 25-én
megtartott ülésén fontos kérdésekben döntött. A közbeszerzési terv módosítását a
konyha bővítése indokolta.
Döntés született arról, hogy
a konyha bővítésére az ajánlattételi felhívások kiküldésre kerülnek öt cég felé, illetve
döntött a testület a közbeszerzési bíráló bizottságról.
A „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal” pályázat előkészítése kapcsán dokumentációk készítésére vonatkozó

ajánlat beszerzéséről is döntött a képviselő-testület.
A rendőrség és az egészségügyben dolgozók is jelezték, hogy az egészségház hátsó bejárata nem biztosított,
mert sokan parkolónak használják azt a területet, és szinte rendszeresen állnak ott meg
autóikkal. A gyógyszerszállító
járművek, valamint az orvosok
emiatt nem tudnak megfelelően közlekedni. A rendőrök
javaslata az volt, hogy helyezzenek ki oda megállni tilos
táblát. A testület támogatta
ezt a javaslatot.

Konyha-bővítés
Az óvodai konyha bővítése párhuzamosan fut majd az
intézmény fejlesztésével, mivel a konyhát sem lehet más
irányból építeni, mint az óvoda udvara felől. Kicsit rendbe
rakjuk a konyha főzőrészét,
ami új villamos hálózatot, lefolyó rendszert jelent. Falakat
helyezünk át az ésszerűsítés
okán, az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Az étkező is
jelentős mértékben, 30 négyzetméterrel megnő, és a felesleges oszlopokat is kives�szük, így nagyon szép és tágas
éttermi tér kerül kialakításra.
Komplett tetőcsere is történik
majd az épületen, és a tető, a
cserép, a fal színe tekinteté-

ben is egységes arculatra törekedünk az óvodával.
A beruházás több lépcsőben fog megvalósulni, szem
előtt tartva, hogy a gyermekek
étkezését folyamatosan tudjuk biztosítani. A főzőkonyhai rész felújításának idején
természetesen
máshonnan
szállíttatjuk az ételt a gyerekek részére.
A beruházás várhatóan jövő
nyárra készül el. Reméljük a
közbeszerzési eljárás lebonyolítása utáni nyertes kivitelező
az időjárás függvényében minél gyorsabban igyekszik majd
elvégezni az elvállalt munkát,
hogy ne minden a tavaszi időszakra maradjon.

felszámolása

Két pályázatról beszélünk
a „Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal” címhez kapcsolódóan. Az egyik az EFOP,
amelynek az előkészítésére ajánlatokat kérünk be. Az
Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz (ERFA) a pályázatot az önkormányzat
már beadta, és befogadó nyilatkozattal is rendelkezünk.
Ez a befogadó nyilatkozat az
alapja annak a témához kapcsolódó EFOP-os pályázatnak, amelynek az előkészítésére ajánlatokat kérünk be, és
amelyen csak az indulhat, akinek befogadott ERFA-pályázata van. Az EFOP-pályázat
infrastrukturális fejlesztést jelent – bérlakásokat, valamint
közösségi házat kell létrehozni. Ezek előkészítése jelentős
munkát igényel, ezért nagyon
fontos, hogy időben elkezdjük
a szakemberekkel az egyeztetést és a feladatok meghatározását. Miről is van szó? A

szegregátumban, vagyis esetünkben a Szőlőhegyen élőknek a lakhatási körülményeit
kell javítani, ennek érdekében
a pályázat szociális bérlakások
építésére forrást biztosít. Felmérjük pontosan hány ember lakhatását kell megoldani,
szakemberek segítségével kidolgozzuk a részleteket, mindenben egyeztetünk, készítjük
elő az anyagot a képviselőtestületnek, hogy mire döntésre kerül a sor, addigra pontos
számokat tudjunk mondani és
megválaszolni minden felmerülő kérdést.
A Szőlőhegy segítését
tartalamazza a pályázat. Az
ERFA pályázatból képzéseket viszünk oda, olyan mentorálást, szociális munka hátteret, amely segíti az ott lakó
embereknek a munka világába való visszajutását. Majd a
végén pedig a szegregátumból való kikerülést azoknak a
családoknak, akik ezt vállalni
tudják.

Bezárt a Takarékszövetkezet
Sajnálatos, hogy Mezőfalván bezárásra került a Takarékszövetkezet. Az Alba Takarékszövetkezeti csőd után a lakók kénytelenek voltak bankot keresni, és mire a Dunaföldvár és Vidéke
Takarékszövetkezet megjelent a településen, addigra már másutt számlát nyitott a helybéliek többsége. Ettől függetlenül nehezményezem, hogy a pénzintézet bezárt a településen.

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről
A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1)
bekezdése a) pontja értelmében
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli
meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.
Fentiek
értelmében
a
2017/2018-as nevelési évben őszi
szünetben az ingyenes szünidei

étkezést 2017. október 30. (hétfő), október 31. (kedd), november
2. (csütörtök), november 3. (péntek) napokon biztosítja az önkormányzat.
A szünidei gyermekétkeztetés a polgármesteri hivatalban,
vagy a Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményben formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi
példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes
étkeztetést.
Kérem az érintetteket, hogy a
kitöltött nyomtatvány (okat)t - a
szünidei ingyenes étkeztetés za-

vartalan igénybevételéhez - 2017.
szeptember 27. napjáig (szerda)
juttassák el a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
(2422 Mezőfalva, Piac tér 3.) irodájába vagy a polgármesteri hivatalba. (Az őszi szünet megkezdéséig beadhatják igénylésüket a
rászorulók!)
Igénybevétel módja az ételek
elvitelével oldható meg, melyet
12.00 óra és 13.00 között tehetnek meg, ételhordót biztosítani
szükséges.
Az étel átvételének helyszíne
a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény (2422 Mezőfalva, Piac tér 3.)

Megkérem a tisztelt szülőket/törvényes
képviselőket,
hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a
gyermek(ek) vonatkozásában –
határozattal – megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak
bizalommal az ügyintézőhöz és
a Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézmény munkatársaihoz.
Borbély Anikó
jegyző
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Tündérkert Óvoda
Szivárványos
kukoricatörés
Őszi hagyományokat folytatva felelvenítettük a kukoricatörés szokását.
Csilla dadus kertjében volt
lehetőségük a gyerekeknek
megtapasztalni és megismerni a növényt és a hozzá kapcsolódó munkafolyamatokat.
A csapat lelkesen vett részt a
törésben, hordásban és a zsákolásban. Hagyományos eszközöket használtak: véka, vödör, zsák.
A kukoricatörés után megfigyelhették a darálást, az elkészült darával megették a baromfiudvar lakóit.
Kissé fáradtan,de élményekkel gazdagodva, kukoricaszárral, csuhéval, morzsolásra váró csövekkel indultunk
vissza az óvodába.
Köszönjük Csilla dadus
családjának a felajánlott lehetőséget.

Köszönetek
Köszönjük szépen azt a
sok-sok ruhát, amit egy kedves kolléga ajánlott fel. Ezáltal több családnak tudtunk
segíteni az őszi ruhatár bőví
tésében, lecserélésében.
A Pillangó csoport köszöni szépen Vitális anyukának
a polcot, Kovács anyukának
a ruhákat, plüssöket, s minden szülőnek, aki bármivel támogatta csoportunkat, ezzel
könnyebbé téve mindennapjainkat.
Összeállította:
az óvoda kollektívája

Idősek világnapja

2017 október 4-én , 16 órakor kezdődő idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen a Napsugár csoport
köszöntő műsorral kedveskedett a falu szép kort megélő lakóinak. Óvodánk őrzi a
néphagyományokat,í gy csoportunk népi jellegű műsort
választott. A gyerekek kézzel hímzett pártában, kötényben, mellénykékben léptek
fel a színpadon. A párválasztós (páros) táncos,l ánykikérős népi játék csujjogatókkal
volt tarkított. A műsor végén
Fecske Csaba: A nagymamánál című versével köszöntöttük a dédiket és nagymamákat, nagypapákat. A gyerekek

– mivel már nagycsoportosok
– átérezték eme nap érzelmi
lényegét, hiszen ők is szeretettel kötődnek a nagyszülőkhöz. Végül szerettel köszönt-

jük azokat a lakosokat is, akik
a rendezvényen nem tudtak
megjelenni!
Köszönjük a meghívást!
Napsugár csoport

Mihály-nap a Szivárvány csoportban

Idén szeptember 29-én
Mihály napján délután került
megrendezésre a már hagyománnyá váló Mihály-napi vásári vigadalom a művelődési
házban. Ezen a napon a régi
idők vásárának hangulata tért
vissza.
Nem csak az óvodások,
óvónénik, de a szülők is izgalommal várták ezt a na-

pot. A lázas készülődés már
napokkal korábban megkezdődött, a szivárványosok saját mézeskalácsot, perecet
sütöttek, majd mindenféle
gyümölcsből befőttet készítettek, amelyet kiegészítettek a szülők által behozott
portékákkal.
A néphagyomány elmondását vásári, dalos gyermek-

műsor követte, majd kezdetét vette a vásári forgatag. A
fizetőeszköz őszi termések és
aszalt gyümölcsök voltak.
A délutánt közös énekléssel zártuk, amit Koncz Tímea
szülő citera játéka kísért.
Köszönjük a szülők támogatását, aktív részvételét. Reméljük ezt a szép hagyományt
sokáig megőrzik.

Katicák szüretelnek

A Katica kiscsoportosok
idén sem hagyták ki a szüretet. Az óvodát elhagyva, játékos délelőtt keretében elevenítették fel a hagyományokat.
Egy szőlőskertbe ellátogatva megismerkedtek a szőlőszedés folyamatával, vidáman
énekelték a hozzá kapcsolódó
dalos játékokat és csipegették a több színben pompázó
szőlőket. A szerzett tapasztalatokat felhasználva só-liszt

gyurmából szőlőfürtöt is készítettek.
Az őszi betakaraítási munkák sorát folytatva az almaszüret
is elérkezett. Kis
Katicáink felkerekedtek és egy
közeli almafához
sétáltak, ahol közvetlenül ismerkedhettek a fa részeivel és

magával a gyümölc�csel. A tanult mondókákat mondogatva gyorsan megteltek
a kosarak, melyeket
a legszorgosabb kezű
kisgyermekek serényen vittek az óvodába, hogy a következő
napokban almakompótot készítsenek belőle. A délelőtt almakóstolással zárult.
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A leköszönő karvezető gondolatai

Karvezetőként búcsút vettem szeretett kórusomtól, a
Mezőfalvi Nőikartól. Arra a
kérdésre, hogy milyen érzések kavarognak bennem, nem
könnyű válaszolni.
A kezdet: a nőikar 1997ben pontosan 20 évvel ezelőtt
alakult, Nemesné Tichy Rita
vezetésével. Családi körülményeinek változása miatt Rita
egy év után elköltözött és rám
hagyományozta a kb. 20 fős
énekkart. Akkoriban meg voltam ijedve a feladattól, hiszen
soha azelőtt nem dolgoztam
felnőttekkel, kizárólag gyerekkórusokat vezettem. Hamar rájöttem, hogy ehhez a
tevékenységhez a magas szintű szakmaiság mellett nagyfokú pszichológiai képességek is
szükségesek. A felnőttek érzékenyebbek, bizonytalanabbak a gyerekeknél, viszont hihetetlen erővel óhajtják a szép
pillanatok megélését, hálásabbak egy-egy fellépés sikeréért.
Nem tagadom, voltak ennek a
kezdeti időszaknak igen nehéz pillanatai is, de a gyönyörű hangzás és gyors eredmények mindig új lendületet
adtak.
A közel két évtizedes munka során számos szakmai kihívás adódott. Elsősorban a
mezőfalvi közönség előtt szerepeltünk sokat, akik óriási
szeretettel és megbecsüléssel
fordultak felénk. Ezt sokszor,
sok fórumon megemlítem,
mert úgy hiszem, meghatározó a kórus, de személy szerint
az én pályám alakulása szempontjából is. Biztos vagyok
benne, hogy a község, a barátaink felénk áradó szeretete
nélkül soha nem értünk volna
el olyan sikereket, amilyeneket volt szerencsénk megélni.
Nehéz lenne felsorolni a rengeteg fellépést, fesztiválokat,
találkozókat, amelyeken Mezőfalvi Nőikar énekelt. Számos szép emléket őrzünk,
ilyen pl. a Vakok Intézetében,
a József nádor teremben tett
koncertünk, a Székesfehér-

váron
megtosabbak az
rendezett kóihletett pilrustalálkozó,
lanatok, az
a Bakonykuéneklés széptiban, Miklósége. Hiszek
sa Erika opeabban, hogy
raénekesnél
ebben a „drétett koncerttás rendszertel egybeköben” sikerült
tött látogatáerre fókuszálsunk, vagy az
nunk, és erre
Ausztriában,
igazán büsztestvértelepüke vagyok.
lésünkön adott
A kórustakoncertek.
lálkozó máA
kézzel
sik fő erénye,
Vidám műsor keretén belül adta át a karmesteri pálcát Lakos
fogható eredhogy a kóruAngéla (középen kék pólóban) a mellette álló új karvezetőnek
mények meg- Balogh Tímeának 
Fotó: HL sok meghallmérettetésekgatták egyhez köthetők, és ezért sok ga úgy fogalmazott a napok- mást és a végén összkart is
izgalom és némi feszültség is ban, hogy ez a kórustalálkozó énekeltek. De ezzel soha nem
férkőzik az emlékeim közé. az „én gyermekem”, minden ért véget az ünnep. A vendégÖsszesen háromszor kértük a szempontból az én szemé- látás, a mezőfalvi fasírt a salákórus minősítését, ebből két- lyemhez kötődik ez az ese- tákkal, süteményekkel híressé
szer ezüst, egyszer pedig arany mény. Nagyon megtisztelő ez vált a régióban. Bizonyára nem
fokozatot értünk el. Nem ta- a vélemény, bár az is termé- csak az ennivaló minősége migadom, hogy az ezüst mi- szetes, hogy soha nem egye- att, hanem az oldott, kedves,
nősítések csalódással töltöt- dül szerveztem. Való igaz, az barátságos hangulat miatt is,
tek el. Mindkét alkalommal ötlet, hogy a kiváló akuszti- amely jellemezte ezeket az esazt éreztem, hogy az énekkar kájú templomunkban szer- téket. Házigazda karvezetőmegérdemelte volna a szeb- vezzünk regionális találko- ként igyekeztem sokat adni,
ben csillogó aranyat, de a zsű- zót, tőlem származik. Nagy megéreztetni a Mezőfalvára
ri szubjektivitása ellen sosem örömömre Mezőfalva pol- oly nagyon jellemző vendégszabad tiltakozni… Én mind- gármestere, Márok Csaba, és szeretetet, a kulturális értékek
három alkalommal elégedett képviselőtestülete az első pil- megbecsülését. Büszke és bolés boldog voltam, hiszen egy lanattól kezdve támogatott dog vagyok, ha az elmúlt nyolc
nagyszerű csapatot vezényel- minket. Szabad kezet kaptam év koncertjeire gondolok. Kühettem, és csodás pillanatokat a lebonyolításban, aminek az lönösen szép az a két találkozó,
lett az eredménye, hogy egy ahol a vándordíjat a Mezőfalvi
éltünk át.
Két alkalommal vettünk sajátos értékelési rendszerben Nőikar nyerte el.
részt az országos szervezésű lehetett elnyerni évről-évre a
A búcsúkoncerten is megKeszthelyi Dalünnepen, mely- Dréta-plakettet. A résztvevők fogalmaztam, hogy a kórusvenek egyedülálló hangulata van. elsőként talán csodálkoztak zetés soha nem önálló munMegszámlálhatatlanul sokszor azon, hogy a „templom szel- ka. Önmagában semmit sem
szerepeltünk német nemzeti- lemiségéhez leginkább illő, ér az én kezem, a mozdulataségi rendezvényeken, amelyek legmélyebben megérintő” dal im, a zene iránti fogékonysáizgalmasak és sajátos hangu- nyerheti el a díjat, de azt gon- gom. Akkor válik értékké, ha
latúak voltak. Wildrosen Fra- dolom, hogy mindannyian ezeket át tudom adni a kóuenchor-ként is sikerült arany örültek e különlegességnek. rustagoknak, ha a szándékaRáadásul bevezettem, hogy a im találkoznak az ő érzéseminősítést szereznünk!
Jártunk tehát sok kistele- kórusvezetők is szavazzanak, ikkel, kifejezőkészségükkel.
pülésen, a megyeszékhelyen, így valójában egy nagy szak- Büszkén vallom, hogy nekem
a fővárosban, külföldön, de mai fórum döntött. Pozitív ez az elmúlt 19 évben sokszor
mégis, ha egyetlen dolgot kel- személyiségnek tartom ma- sikerült. Együtt, egy dimenzilene kiemelnem, akkor mező- gam, mindig sokat szenved- óban, egy zenei világban alfalvi élményt említenék. Ez tem attól, hogy a kórusmű- kottunk „a lányokkal”. Örökpedig nem más, mint a Dréta vészetben a zsűri a hibákra ké hálás leszek azért, hogy ezt
Antal Egyházzenei Kórusta- koncentrál, az alapján pontoz, átélhettem velük.
lálkozó. Egy karvezető kollé- ítél. Számomra sokkal fonLakos Angéla
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Az állatok világnapján

Az állatok világnapját 1931 óta ünneplik minden esztendőben
Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Idén rendhagyó módon emlékeztünk meg iskolánkban kedvenceinkről egy kisállat-kiállítással, amelyet az iskola udvarán rendeztünk meg. Az
iskola diákjai közül kerültek ki azok, akik bemutatták kis kedvenceiket társaiknak. A rendezvény célja az volt, hogy felhívjuk
a figyelmet a felelős állattartásra. Köszönjük minden résztvevő
tanulónak, aki elhozta kis házi kedvencét és szüleiknek, akik támogatták a rendezvény megvalósulását!

Pályázati sikerek

Iskolánk az elmúlt tanév során két olyan pályázatot
is készített, melyek elbírálása
és eredményhirdetése a közelmúltban zajlott. Nagyon
nagy örömünkre szolgál, hogy
a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP4.1.3-17 kódszámú, „Állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott,
EFOP-4.1.3-17-2017 azonosítószámmal nyilvántartott
támogatási kérelmünket az
Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság vezetője támogatásra érdemesnek ítélte.
2017. szeptember 28-án Sárkeresz-túron sajtótájékoztató keretében jelentették be az
örömteli hírt. Szilágyiné Németh Sarolta megbízott tankerületi igazgató, Varga Gábor országgyűlési képviselő,
valamint dr. Galambos Dénes
és Tessely Zoltán ország�gyűlési képviselők ismertet-

ték a nyertes iskolák listáját,
s a tervbe vett beruházásokat.
Mezőfalva tekintetében az elnyert 128.112.136 Ft- ot elsősorban világításkorszerűsítésre, természettudományos és
nyelvi labor kialakítására, udvari edzőeszközök telepítésére, a kézműves ház és a tanulói
mosdók felújítására, valamint
ergonomikus tanulói bútorok
beszerzésére fordíthatja majd
az iskola. A projektet 2018
szeptemberéig kell megvalósítani.
A másik pályázatunkat is
az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki. Az Ökoiskola cím elnyeréséről szeptember 21- én kaptuk meg a
tájékoztatást. Az Ökoiskola megtisztelő cím viselésére,
és a projekt hivatalos logójának viselésére jogosító hivatalos okmányt november 17- én
veheti át intézményünk Budapesten. Büszkék vagyunk
arra, hogy a több éves sokszínű környezeti nevelésünk
ilyen magas szintű elismerésben részesült!

HÍREI

Idősek világnapja

Az idősek napja az idős
emberek tiszteletéről szól. Ez
a tisztelet kifejezi az idősek
elfogadását, támogatását, szeretetét. Nem szabad elfelejtenünk, hogy társadalmunknak
ők is hasznos tagjai. Szükségünk van az élettapasztalatukra, bölcsességükre, türelmükre, elfogadásukra. Hagynunk
kell azt, hogy tanítsanak és
neveljenek bennünket.
Az idei tanévben, mint eddig is, a negyedik évfolyamon
tanuló gyermekek feladata
volt az idősek köszöntése.
Tanítványaink, a 4.a és 4.b
osztályból, nagy izgalommal
készültek az október 4-én
megrendezett községi ünnepre. Verseket, dalokat tanultak

azért, hogy örömet szerezzenek a település idős embereinek.
A közösen és egyénileg elszavalt verseket Szabóné Kovács Erika, Kolozsi Krisztina,
Csibrikné Dobai Orsolya és
Németh Szimonetta tanította be. A művészeti iskola népi
ének tagozatán tanuló lányok
vidám népdalokat énekeltek
Balogh Tímea vezetésével.
A megjelent vendégeknek könnyeket csalt a szemébe a diákok által előadott produkció. Halkan dúdolták a Jut
még eszedbe kedvesem kezdetű dalt, mely eszükbe juttatta ifjúságukat.
Minden idősnek kívánunk
jó egészséget, gondtalan éveket!

Iskolánk rendhagyó Gördülő napot szervezett az Európai Diáksport Napján, melynek célja megismertetni a mozgás örömét az
iskolás gyerekekkel. Tanulóink többféle guruló alkalmatosságokon érkeztek ezen a napon intézményünkbe, amelyek használatával különböző, az iskola tornatermében és udvarán felépített
akadálypályákat teljesítettek
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„A zene az életnek olyan
szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha
már nagyon hiányzik.” Kodály
Zoltán.
Idén október 2-án megtartottuk az iskola kapuin belül a
Zene világnapját, ahol a zeneművészet legnagyobb alakjaira, a különböző zenei stílusok
megismerésére és elfogadására emlékeztünk. A zene világnapján akár aktív művelői,
akár passzív élvezői vagyunk
ennek az isteni adománynak,
gondoljunk azokra, akik énekelnek, muzsikálnak, tanítanak belső igényességük által.
Éppen ezért ezen a napon
egy különleges koncerttel készültünk a gyerekek, kollégák,

A zene világnapja

vendégeink számára, melyben
az éneklést, a muzsikálást és
a kettő együtt való lélegzését
hallhatták - láthatták.
A Mezőfalvi Nőikar volt
a meghívottunk, akik nagy
örömmel fogadták ezt a meg-

hívást. A nőikar 1997-ben alakult és 1998 óta Lakos Angéla
a vezetője. A kórus előadásaiban egyaránt megtalálható
az egyházzene, a népdalfeldolgozások, a sváb hagyományú népzene és a könnyedebb
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műfajok is. Éppen ezért erre a
koncertre is 3 stílust hoztak a
népzenét, ahol még külön egy
gyönyörű nagykartali népdalcsokrot is hallhattak Koncz
Tímea tanárnő előadásában
majd spirituálét és könnyű zenét, melyben közreműködött,
Turi Tibor a Rockbox gitárosa. Nagyon nagy örömmel és
áhítattal fogadták és hallgatták a koncertet a gyerekek.
Ezúttal szeretnénk megköszönni a Mezőfalvi Nőikarnak, Lakos Angélának a
karvezetőnek, Koncz Tímeának és Turi Tibornak ezt az
élménnyel teli dús koncertet,
melyet a gyermekek a mai napig nagy örömmel emlegetnek. 
Balogh Tímea
munkaközösség-vezető

Bemutatkoztak első osztályosaink

Az első osztályosok bemutatkozó tablójáról megtudhatjuk, kinek mi a kedvenc kincse, legszebb színe, legfinomabb reggelije,
mivel alszik, hol lakik, mit szeret legjobban csinálni és mi a kedvenc meseszereplője

Diákönkormányzat
Szeptember 14-én megalakult iskolánkban a 2017/2018-es
tanévre a Diákönkormányzati Tanács, melynek képviselőit a diákok demokratikus úton, nyílt szavazással választották meg.
Elnök:
Szatmári Nagy Eszter
Helyettes:
Tóth Laura
Jegyző:
Pörgye Dorina
Sportfelelős:
Koncz Kenéz
Kultúrfelelős:
Temesvári Donát
Alsós elnök:
Samu Zoé
Helyettes:
Bágyi Hunor
Környezetvédelmi felelős: Pintér Kevin
Sótiné Papp Elvira
DÖK pedagógus

Szüreti mulatság
volt az iskolában

A hagyományoknak megfelelően idén is megtartották
Mezőfalván a Szüreti felvonulást és az azt követő bált.
Szép számban vettek részt az
iskola gyermekei is a felvonuláson, majd az azt követő bál
műsorán is. Az 5.a. osztályban tanuló lányok (Balogh
Tamara, Kovács Hanna, Nyuli Anna, Takács Hanna, Sza-

bó Boglárka, Kelemen Fanni,
Ozsváth Liliána, Tűz Virág),
akik a művészetoktatásban
néptánc, népi ének tanszakon
tanulnak, egy Szüreti dalcsokrot adtak elő, mellyel még színesebbé tehették a műsort.
Gratulálunk a sikeres fellépéshez!
Balogh Tímea
munkaközösség-vezető
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álmán

Művelődési Ház

Soproni kirándulás

Szeptember végén egy csoporttal felderítettük Sopron
látnivalóit, majd látogatást
tettünk Fertődön, a felújított
Esterházy kastélyban.
Korán indultunk, hiszen
majd négy órás út állt előttünk. Út közben megálltunk Győrben és rövid sétát
tettünk a belvárosban. Mikor Sopronba értünk, rögtön kisvonatra szálltunk, és
kívülről néztük meg a híres
Tűztornyot, a Kecske templomot, az egyetemet és a Lővéreket.
Az idegenvezetős városnézés után mindenki egyénileg is megnézhette, amit közelebbről szeretett volna látni,
esetleg megkóstolni a finom
soproni borokat, felfedezhette
Sopron szépségeit.

Késő délután Fertőd felé vettük az irányt, ahol a kastélytúra
során bepillantást nyerhettünk
a főurak életébe, megcsodáltuk

Te szedd!
Köszönjük!

Köszönetünket fejezzük ki azoknak a civil szervezeteknek,
intézményeknek, önkénteseknek, akik részt vettek az idei Te
Szedd! akcióban, és munkájukkal segítettek megtisztítani lakóhelyünket az eldobált, illegálisan elhelyezett hulladéktól.
Sóki László

Fenyőfa
felajánlás
Az adventi ünnepségsorozathoz
idén is várjuk fenyőfa felajánlásaikat.
Segítségüket előre is köszönjük!
Telefon: 25/ 506-832

Kiss Kálmán Művelődési Ház

Magyarország egyik legszebb
barokk kastélyát. Este fáradtan, de élményekkel feltöltődve
érkeztünk haza.

Tavasszal folytatjuk az ország nevezetességeinek felfedezését!
Kiss Kálmán
Művelődési Ház

Felhívás
A Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők
Klubjának fogadóórái a következőképp alakulnak:
október 18., november 08., november 22., december 06. 13 órától a Kiss Kálmán Művelődési Házban.
Kissné Kata
csoportvezető

POLGÁRŐRÖK TÁMOGATÁSA
2017. első félévében a Mezőfalvi Polgárőr Egyesületet a Magyar Labdarúgók Szövetsége 100.000 Fttal támogatta.
A kapott teljes összeget az egyesület a támogatási
szerződésben foglaltak szerint használta fel.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az MLSZ nek.
A Mezőfalvi Polgárőr Egyesület nevében:
Sóki László
elnök
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Országos Könyvtári Napok

Az Országos Könyvtári Napok idei mottója: „Csak
tiszta forrásból”. Ennek jegyé
ben október 4-én, szerdán 5.
osztályosok vettek részt honismeret órán a könyvtárban.,
régi dokumentumokat és képeket nézegettek, valamint
falunk történetéről hallhattak érdekességeket a könyvtárostól. Másnap, csütörtökön
a székesfehérvári Vörösmarty
Mihály Könyvtár jóvoltából
Nógrádi Gábor író találkozott
3. és 4. osztályos gyerekekkel
a bibliotékában. A humoros
és kötetlen találkozó során

a nebulók sok kérdésre választ kaphattak. Megtudhatták például, hogy vendégünk
már 5 évesen megtanult olvasni, ezen jó adottságait továbbfejlesztve válhatott íróvá. Történeteit általában maga találja
ki, de sokszor családjából veszi a mintát hőseinek megformálásához. A találkozó végén
Nógrádi Gábor felhívta a figyelmet az olvasás fontosságára, mely nagyon fontos az
emberi fejlődésben, boldogságot ad , és gyógyítja a lelket.
Horváth István
könyvtáros

HALLOWEEN PARTY

SOK SZERETETTEL VÁRUNK
KICSIKET ÉS NAGYOKAT

TÖK FARAGÁS HOZOTT
ANYAGBÓL

MEGLÉPETÉS
VENDÉGEK A
BOSZORKÁNYOK
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Templomunk 80. születésnapjára
A Zirc és Vidéke című hetilap
1937. október 17-i száma a következő szavakkal kezdi falunkról szóló híradását, mely „Hercegfalva ünnepe” címmel jelent
meg a lap hasábjain: ”Az elmúlt
vasárnapon szépséges őszi reggel
virradt az ünnepi díszbe öltözött
Hercegfalvára. Már az előző nap
vendégek egész sora érkezett az
új templom szentelésére. Vasárnap reggel pedig zászlók alatt
búcsújárók tömegei jöttek, hogy
Hercegfalva boldog lakosságával
örömben egyesülten várják a felszentelésre érkező főpásztort”,
Shvoy Lajos székesfehérvári
püspököt. Templomunkat éppen 80 éve, 1937 október 10-én
szentelték fel Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Elődje az
1786/87-ben épült Sarlós Boldogasszony templom már nemcsak kicsinek bizonyult, hanem
süllyedés és földrengés által is
károsodott már korábban. Ezért
az 1868 óta halmozódó problémák megoldására, a templom
kegyura, dr. Werner Adolf zirci
apát 1937. február 9-én elrendelte, hogy húsvét után a régi
templomot kezdjék el lebontani. Ez Húsvét nyolcada után,
április 5-én meg is kezdődött,
maga az építkezés április végén
indult. Mostani templomunkat
Pázmádi István adjunktus, dr.
Welder Gyula műépítész professzor tanítványa tervezte, a
kivitelezést pedig vitéz Kapuváry Gusztáv építési vállalkozó
vezette. A szobrok Rumi-Rajki István szobrászművész, a főoltár képei pedig Takács István
festőművész alkotásai. A Főhomlokzat Magyarok Nagyas�szonya domborműve dr. Farkas
Elemér országgyűlési képviselő adományából készült. A 150
ezer pengős összköltség jelentős
részét a Zirci Apátság Előszállási Uradalma fedezte, de falunk
is nagyon komoly hozzájárulást
adott: rengeteg áldozatos önkéntes munkát és 15 ezer pengőt. A
zirci apát szintén 15 ezer pengővel járult hozzá a költségekhez. Szerencsére a munkálatok
során komoly baleset nem történt, a templom stabilitását vasbeton keretekkel biztosították.
Bár az idő szorítása miatt bizonyos részek még nem készültek
el, a kitűzött szentelési időre –
mindössze fél év leforgása alattsikerült templomunkat használatra alkalmas állapotba hozni.

Egyhajós, neobarokk templomunk nem a korábbi templom
titulusát (Sarlós Boldogasszony)
kapta, hanem minden bizonnyal
Trianon sajgó sebe miatt Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték. Így gyakorlatilag egybeesik a templom név és
születésnapja, október 8. és október 10.
Ezen a jeles október 10-i vasárnap reggelen Shvoy Lajos
püspök autóval érkezett Hercegfalva határához, Hagyó- Kovács
Gyula, az Előszállási Uradalom
jószágkormányzója fogadta és
kísérte négyesfogaton a templomhoz. Itt dr Werner Adolf
zirci apát köszöntötte a főpásztort és kérte fel a templom felszentelésére. Ezután körmenetben vonultak az óvodába, ahol
a templom elkészültéig ideiglenesen a szentmiséket tartották.
Innen hozták a templomhoz
körmenetben Szent Martialis
és Diodorus vértanúk ereklyéit, majd sor került a szentelési
szertartásra. Ezalatt a kint várakozó néphez dr. Brisits Frigyes
atya, c. gimnázium igazgató intézett mély tartalmú beszédet.
A szertartás során a főoltárban
helyezték el az említett ereklyéket és a templom alapító okiratát is. A szentelés végeztével Shvoy püspök bemutatta a
templomban az első szentmisét,
és szentbeszédet is mondott. A
szentmisén hercegfalvi előszállási és nagykarácsonyi énekkarok működtek közre. Mindezek
után délben mozgószínházunk
termében 130 terítékes ebéddel
ünnepeltek: az egyházi és világi méltóságok mellett jelen voltak az uradalom képviselői és a
templomépítésben közreműködők is. A köszöntők sorában dr.
Werner Adolf apát többek között meleg szavakkal mondott
köszönetet mindenkinek, aki a
templom építésében közreműködött, külön kiemelte HagyóKovács Gyula jószágkormányzó
rátermettségét. Örömét fejezte
ki, hogy a megyés püspök lelkipásztori céljaira felajánlhatja az új templomot, mely reményei szerint nemcsak nevelője
lesz a falunak, hanem megújulását is szolgálja. Ezt a megújulást
kívánjuk ma is mind a falunak,
mind az egyházközségnek!
Horváth István
könyvtáros- egyházközségi
képviselő
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