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kismamákat!
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kitüntetésre (2. oldal) Fotó: HL
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Szentmisével, az alapítók
szobrainak koszorúzásával,
József nádor-díjjal és kulturális műsorral készült Mezőfalva, hogy méltón emlékezzenek a település alapítására,
arra a hitre és kitartásra, melyet példának állítottak az
ősök az utókor elé. A jeles
eseményen részt vett József
nádor ükunokája HabsburgLotharingiai Mihály főherceg
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József nádor-hét
úr és felesége Christina főherceg asszony, Marton Bernard
alperjel a dallasi apátságból a
Ciszterci Rend képviseleté
ben, Varga Gábor ország
gyűlési képviselő, valamint
Jászdózsa küldöttsége.
A József nádor-napok Mezőfalva életében különleges
helyet foglal el, mivel ezzel a
rendezvénysorozattal ünnepli a település egykori alapítá-

Lak István életműve elismeréséül
Lak Istvánnak Mezőfalva Képviselő Testülete a 2018-as
József nádor-napok alkalmából József nádor-díjat adományozott. A kitüntető címet személyiségével, életútjával, írásaival, közösségeinknek értéket követő útmutatásaival érdemelte ki.
Lak István tanár, újságíró, lapszerkesztő, könyvszerző, aki
személyiségével, életútjával, írásaival fontos értékeket közvetít, utat mutat közösségeink számára a mai napig.
16 évesen – szembetegség folytán – végleg elveszítette látását. Ez a megpróbáltatás őt azonban – az elkeseredés, ös�szeomlás helyett – életcéljának pontos megfogalmazása felé
terelte. Budapestre, a Vakok Intézetébe került, ahol speciális
tanulás során leérettségizett, majd történelem szakos tanári diplomát szerzett. Tanított, a Vakok Lapját szerkesztette.
Járta az országot és tudósított a rendszerváltás utáni Magyarország nagy jelentőségű kulturális és egyházi eseményeiről. Eközben rólunk sem feledkezik meg itt Mezőfalván.
Önmagunkat, gyökereinket kutató, ahhoz visszatérő kulturális eseményeinken jelenlétével, megszólalásaival erősít,
bíztat, lelkesít minket. Megjelent cikkeivel, írásaival öregbíti, viszi községünk jó hírnevét. Neki köszönhetően a Kossuth Rádió Déli harangszó című műsorában templomunk
harangját és Mezőfalva rövid történetét hallhatta a nagyérdemű hallgatóság egy héten át. Mindemellett Pista bácsi
nagylelkű adományozó is, hiszen a közelmúltban szeretett
templomának felújításához 5 millió forinttal járult hozzá. E
nagy összegű felajánlás méltóvá teszi a József nádor-díj kitüntető címének elnyerésére.

sának évfordulóját. A tisztelgésnek sokéves hagyománya
szerint a falualapítók napján
ünnepi szentmisével kezdődnek az események. Ezt követően az ünneplők, intézmények és civil szervezetek
elsőként Dréta Antal mellszobránál helyezték el a tisztelet koszorúit, majd átvonulva a plébánia előtti zászlótérre
József nádor emléke előtt is
főhajtással tettek tanúbizonyságot, hogy méltón őrzik őseik rájuk hagyott örökségét. Az
emlékműnél a nádor ükunkája
Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg is méltatta az
alapítók, benne a nádor magyarsághoz fűződő kapcsolatát, kiemelve családja országépítő tevékenységét, a nádor
emberségét.
Az alapítók szobrainak
megkoszorúzása után a mezőfalvi civil szervezetek képviselői a Ciszterci Rend és dr.
László János Vince esperes
emléktáblájánál is tisztelegtek
a katolikus plébánia falánál.

Az ünneplés folytatásának a
Kiss Kálmán Művelődési Ház
adott otthon, ahol elsőként dr.
Szerencsés István Jászdózsa
polgármestere adott hangsúlyt a mezőfalvi barátságnak.
Beszédében megemlítette, ha
megérkezésekor ismeretlenül
is ráköszönnek egy faluban,
akkor annak a településnek
nagy jövője van – értékelte a
baráti fogadtatást a jászdózsai
polgármester. Az ünnepségen
Márok Csaba Mezőfalva polgármestere a köszöntőjében
a falualapítók örökül hagyott
üzenetével, közösségteremtő
munkájával állított követendő példát, kiemelve a jelenkori falufejlesztések jövőbe
mutató jelentőségét. A következőkben kulturális műsor
keretezte a díjátadást, melyben a község tehetségei és a
helyi néptáncosok közreműködtek. A programot a Fourtissimo Zenekar koncertje és
baráti beszélgetés zárta. (Horváth László További képek: mezohir.info)
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Képviselőink
tárgyalták

Mezőfalva képviselő-testülete soron következő ülését tartotta
március 28-án. Az egészségügyi szolgáltatók beszámolója volt az
egyik leglényegesebb napirendi pont sorozat, amelyben valamen�nyi egészségügyben érintettől hallhattunk tájékoztatást. Elsőként
dr. Prajda-Pop Ramóna háziorvosunk számolt be, aki elmondta: nagyon jól működik a rendszer, jó csapat állt össze az Egészségházban,
és köszönetét fejezte ki mindenkinek, beleértve a rendért, tisztaságért felelős dolgozót is, hiszen az ő munkája is hozzájárul ahhoz,
hogy színvonalas az egészségügyi ellátás Mezőfalván. Az új háziorvosunk, dr. Krupják Róbert beváltotta a hozzá fűzött reményeket
– kiváló szakember, hamar megkedvelték a betegek, jók a visszajelzések a faluból, alaposan, lelkiismeretesen végzi a munkáját. A doktor úr is elmondta, hogy kiválóak a munkafeltételek és a közösség
az Egészségházban. Kiemelte a labor és az EKG-használati lehetőséget, és elmondta: ha hozzá bemegy a beteg, úgy nem megy haza,
hogy a vérnyomását ne ellenőrizne, ugyanis a betegségek megelőzését nagyon hangsúlyosnak tartja, ezt a beszámolóban is részletezte.
Beszámolt a két védőnőnk is. Eszter hamarosan anyai örömök
elé néz, így az ő körzetét átmenetileg a kolléganője fogja ellátni,
helyettesítés keretében. Történt ez máskor is így, amikor Ági szült,
most sem lesz az ellátással semmilyen probléma. A képviselő-testület elismeréssel szólt a védőnők jó kollegális kapcsolatáról. Az iskola részéről is elhangzott, hogy nagyon színvonalasnak tartják a
védőnői ellátást.
A fogászati feladat-ellátás kapcsán dr. Jenei András ügyvezető
és dr. Pataky Zoltán gazdasági vezető volt jelen a Szép és Ép Fog
Kft. részérő. A feladatellátás zökkenőmentes, a főorvos úr megköszönte az együttműködést, azt, hogy jó körülmények között tudnak dolgozni. A beállt doktornővel, dr. Hadászi Eszterrel elégedettek a betegek, a gyerekek fogászati szűrése tekintetében bevezetett
új rendszert nagyon jónak találta mindenki, elégedettek az asszisztenciával is. Felajánlották, hogy örömmel részt vesznek a mezőfalvi Egészségnapon, a fog megtartásának, megőrzésének fontosságát
szeretnék hangsúlyozni. A betegek sok esetben úgy gondolják, fáj a
foguk, elmennek orvoshoz, aki kihúzza, és ezzel milyen jót tesz. Pedig a fogeltávolítás további problémákat szül, sokkal hasznosabb a
fogak épségének, egészségének megőrzése, a fogmegtartás. A képviselő-testület ígéretet tett rá, hogy a lehetőséget biztosítja majd a
fogszakorvosoknak a Mezőfalvi Vigasságok keretében megrendezendő Egészségnapon.
Az Én falum, Mezőfalva című újság szakmai beszámolóját elfogadta a képviselő-testület.
A közbeszerzési terv módosítása is napirenden volt, a jelenleg
futó közbeszerzési eljárásainkat emeltük be a korábban már elfogadott tervbe.
Több panasz érkezett a közvilágítás karbantartására. A polgármester egyeztetett a vállalkozóval. Mindenek előtt azt tisztázták:
akarja-e végezni a munkát, vagy sem. A vállalkozó egyértelműen
úgy nyilatkozott: igen, akarja. Ez alapján készítettek elő szerződéstervezetet, amely alapján meghatározott ütemezés szerint kell végeznie a karbantartást, illetve a bejelentések alapján végzett javításokat, ütemezett átvizsgálásokat. A képviselő-testület a beszámoló
alapján a szerződés elfogadásáról döntött.
A polgármester tájékoztatta a testületi tagokat arról, hogy beérkeztek az árajánlatok az I. világháborús szobor helyreállításra.
Az ajánlatok alapján döntött testület a kivitelezőről, akinek május
31-ig kell elvégeznie a munkát.

Sikeres ünnepi hét volt
Rövid, ám annál tartalmasabb volt Mezőfalva idei ünnepi rendezvénysorozata, a
József nádor-hét. Jó könyvbemutatón vehettünk részt szerdán este Horváth Béla moderálásával. Lak Pista bácsi
könyve nyomán sok érdekes
történet elevenedett meg, értékes gondolatokat hallhattunk
úgy, hogy a nézőtéren ülők
hozzászólásaikkal emelték a
könyvbemutató színvonalát.
Köszönjük Pista bácsinak a
könyvet, amely túlmutatva az
életrajzi mű jellegén rengeteg
mezőfalvi történetet dolgoz
fel, ezáltal falutörténeti kötet
szintjére emeli a könyvet.
Alapítók napi rendezvényünkön újszerű műsort állítottunk össze: az ifjú mezőfalvi tehetségek mutatkozhattak
be a nagyközönségnek. Na-

gyon szépen köszönöm a fiataloknak az előadásukat, és
gratulálok nekik színvonalas produkciójukhoz. Az alapítók napi rendezvény színfoltja minden alkalommal a
József nádor-díj átadása. Idei
kitüntetettünk Lak Pista bácsi. Gratulálok neki.
Második színházi előadást
rendeztük meg az iskolában
a József nádor-hét keretében.
A lakosság körében népszerűek ezek a programok. Az első
alkalommal több mint 200-an
voltak, a mostani is több mint
150 nézőt vonzott. Az As�szony körbejár című vidám,
szórakoztató darabot láthatták a nézők. Úgy gondolom,
a színházi előadásokkal új
színfoltot hoztunk Mezőfalva
kulturális életébe. Ezt a jövőben is kívánjuk folytatni.

Köszönöm a választáson való részvételt
Köszönöm a mezőfalviaknak, hogy ilyen szép számmal részt
vettek a 2018. évi országgyűlési képviselő választáson. A négy
évvel ezelőttihez képest hét százalékkal több választópolgár járult az urnákhoz. Köszönöm a választási iroda minden dolgozójának, a szavazókörökben éjszakába nyúlóan egész nap tevékenykedő szavazatszámláló bizottsági tagoknak a munkáját.
Mezőfalván rendkívüli esemény és konfliktushelyzet nélkül zajlott a választás.
Körzetünkben Varga Gábor, a Fidesz-KDNP jelöltje folytathatja tevékenységét az elkövetkező négy évben is. Gratulálok a
győztes képviselőnek!

LEADER pályázatok
A LEADER pályázati felhívások megjelentek a közelmúltban. Az önkormányzat is próbál pályázni bizonyos célok elérésére. Az egyik ilyen a Rákóczi utcai játszótér rendbetétele, aztán
pályázunk még eszközök pótlására, így színpad, hangosítás, sátor beszerzésére. Illetve pályázunk még programok megrendezésére is. A képviselő-testület döntött, hogy ezeknek a pályázatoknak az összeállítására a felhatalmazást megadta.

Civil szervezetek támogatása
A képviselő-testület döntött a helyben működő civil szervezetek támogatásáról is. Elhangzott az ülésen: Mezőfalva nagyon értékes település olyan vonatkozásban is, hogy rengeteg
civil szervezete van, amelyek aktívak is. Valamennyi szervezet a
maga módján kiveszi részét a település életéből, csak köszönettel tartozunk ezért.
Az oldalt összeállította: Márok Csaba polgármester
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Tündérkert Óvoda
Nevelés nélküli
munkanap

Március 28-án délután kolléganőnk Győriné Varga Edit
előadást tartott nekünk az Oktatási Hivatal által működtetett
EFOP-3.1.1.-14-2015-0001 „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű európai uniós projekt keretében szervezett
pedagógiai továbbképzésen szerzett tudásának megosztásáról.
Témája az egészséges életmódra nevelés volt, amiről egy érdekes prezentációs bemutatót láthattunk. Ezek után a témához
kapcsolódó játékokkal ismerkedhettünk meg és új vitamintorna blokkokkal gazdagodtunk. A beszélgetések során sok gyakorlati példa, probléma is megvitatásra került. Köszönjük kolléganőnk átfogó , áttekintő előadását, sok tartalmas információt
kaptunk, amit a mindennapi tevékenységeinkben is hasznosítani is tudunk.

Március 15.

Március 14-e reggelén
minden gyermek és felnőtt
ünneplő ruhába bújt az óvodában. Az óvoda két nagy
termében gyűltek össze a
gyerekek közös ünneplésre.
Beszélgettek a huszárokról, a
híres költőről, Petőfi Sándorról és Kossuth Lajosról, va-

lamint versekkel, énekekkel
színesítették az ünnep hangulatát. Zárásként közös tánccal
vigadtak a gyerekek. Szép élményekkel gazdagodva, vidáman, jó hangulatban telt el a
délelőtt. A nagycsoportosok
a Petőfi táblánál koszorút helyeztek el a műsor után.

A víz világnapja
a Szivárvány csoportban
A víz világnapja alkalmából ebben az évben projektünk témájának a magyar halfajtákat választottuk.
Nagy örömünkre Virág
Csaba apuka elfogadta meghívásunkat a csoportunkba.
Sokrétű információval látott
el minket a tavak élővilágával,
bemutatta a különböző halfajták jellemzőit és a magyarországi horgászati, halászati lehetőségeket.
Lehetőségünk volt egy
preparált harcsa fogazatát
megnézni, megtapintani. Virág apuka nagy türelemmel

válaszolt a gyerekek kérdéseire. A témához kapcsolódva másik vendégünk Nagy
Csenge nagypapája Gyuszi
bácsi volt. Tőle, ízelítőt kaptunk a horgászat rejtelmeiről.
Előadásmódja és az eszközeinek gazdag tárháza nagyon
jól illeszkedett a gyermekek
életkori sajátosságaihoz. Kipróbálhattuk a halfogás eszközeit: botokat, csalikat, etető
anyagokat.
Köszönjük szépen vendégeinknek, hogy ezt a hetet részvételükkel gazdagabbá tették.

Rajzpályázat

Tombor István által lehetőségünk adódott a Dunaferr SE
Bírkózó szakosztálya által kiírt rajzpályázaton részt venni. Néhány hét elteltével örömmel értesültünk , hogy csoportunkból
3 kisgyermek rajza is díjazott lett.
Március 22-én ünnepélyes keretek között zajlott le a díjátadó.
Óvodai korosztályban:
1. Kiss Dániel
2. Fekete Csanád
Különdíjas: Tombor Anna Léna
Gratulálunk nekik!
Nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Alapra kirándultunk

Nagy Richárd református lelkész virágvasárnap alkalmából
találkozóra hívta híveit. Mivel Ő nagyon sokat jár hozzánk énekelni, így úgy gondoltuk, hogy most mi megyünk el hozzá. A
szülők is szívesen fogadták ezt a lehetőséget. Március 25-én
egy buszt megtöltve és 4 személyautóval indultunk Alapra. A
szíves fogadtatást követve részt vettünk a virágvasárnapi istentiszteleten. Nagy megtiszteltetés volt, hogy gyermekeink bemutathatták dalaikat és közösen énekelhettek az egyházközösség
gyermekeivel.
Az ünnepet követő versenyjátékok jól összekovácsolták az
ott lévők apraja-nagyját.
Köszönjük szépen ezt a délelőttöt.

Továbbképzésen voltak
óvodánk dolgozói
2018. március 29-én két kolléganőnk továbbképzésen vett
részt a Nagyvenyimi Nefelejcs Óvodában a Kisgyermekek beszéd- és viselkedéskultúrájának fejlesztése anyanyelvi és dráma
játékokkal témában. Sok hasznos gyakorlati tanáccsal lettek
gazdagabbak.

Húsvét: megérkezett a nyuszi
Március 28-án jött a húsvéti nyuszi az óvodába. A szerdai
ünnepnapot számos készülődés előzte meg. A gyerekek megismerkedtek az ünnep tartalmával, a népszokásokkal, verseket,
énekeket tanultak az alkalomra. Az óvó nénik által kitett nyomokat követve megkereshették csoportjukban illetve az óvoda
számos területén a húsvéti ajándékokat, amiknek a gyerekek
nagyon örültek.
Összeállította:
az óvoda kollektívája
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Március 22. a víz világnapja

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód kialakítására.
Ezért a Víz világnapját óvodánkban minden évben kiemelten fontosnak tartjuk, és
hisszük, hogy már ilyen kicsi
korban kell megtanítani a víz
fontosságát és értékét. Persze
nem is történhetett másként
csak sok-sok játékkal, tapasztalatszerzéssel.
Egész héten minden csoportban különböző tevékenységek keretében jártuk körbe a

víz tulajdonságait, felhasználhatóságát (foglalkoztunk a víz
témakörével):
– tablókat
készítettünk
(vízi állatokról, növényekről)
– kiállítást készítettünk (a
gyerekek által) otthonról hozott tárgyaikból
– próbálkozhattak a gyerekek víz kísérletekkel: elsül�lyednek-e vagy sem, elolvadnak vagy sem
– megismerkedtünk a vízi
közlekedési eszközökkel és
azok tulajdonságaival

– az újrahasznosítás elvét
is figyelembe véve, műanyag
palackokból, papírtányérokból halak, teknősök, békák
készültek
– épültek óriási „tengerek”
is a szőnyegen
– egy néhány csoport nem
félt a vizet a szó szoros értelmében bevinni a csoportba
babafürdetéshez, versenyjátékokhoz
Felhívtuk a figyelmet a
víztakarékoskodási szokásokra, a tiszta víz szomjoltó ha-

tására a cukros üdítők helyett.
Hangsúlyoztuk, hogy víz nélkül nincs élet, fontos a megóvása.
Mennyi információ maradt meg bennük? Talán csak
egy „cseppnyi”, de minden
tenger először egy cseppecske volt.
Kívánom, hogy minél több
cseppecskét tudjanak tölteni a
pohárba. Igazán tartalmas hét
volt a gyerekek számára, hogy
megismerkedhessenek a legféltettebb kincsünkkel.

Átadták a bokszgála
szervezői a felajánlást
A polgármesteri hivatalban
hivatalosan is átadták a bokszgála szervezői a sportesemény
felajánlását. Március 3-án a
Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében nagyszabású ökölvívó-eseményt rendeztek, amelynek bevételét a
rendezők teljes egészében felajánlották az iskola és az óvoda javára.
A gála bevételéből képződött 101 ezer forinton fele-fele arányban osztozik az iskola
és az óvoda, amelyet a Petőfi
Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány számlájára fizettek
be az adományozók. Az óvo-

dánál az épülő új tornaszoba,
az iskolánál pedig a testnevelés és a sportfoglalkozások
eszköztára bővül a nemes felajánlással.
Siba Nándor, a Ko-Plan
Boksz Gála fő támogatója,
valamint Kovács Richárd, a
Mezőfalvi Sparing SE Boksz
Klub vezetője ígérte, lesz folytatása a jótékonysági sportakciónak.
Jaksics Erzsébet, a Petőfi
Sándor Általános Iskola részéről és Kovácsné Huber Zita,
a Mezőfalvai Tündérkert óvoda részéről nagyon köszönik a
támogatást.

Nyuszikat, kiscsirkéket simogathattak a gyerekek

Köszönetek

A Csigabiga csoport szeretne köszönetet mondani Tégen-Simon Editnek a gyerekeknek készített húsvéti ajándékcsomagért.
A Pillangó csoport köszöni Ortner Nemes Erikának a
felajánlott cikkcakk ollót és minden szülőnek, aki támogatta márciusi hónapban a csoportunkat.
A Micimackó csoport köszöni Szentpáli Károlynak az
állatok megnézését (juh, birka, kacagó gerle). Köszöni Kiss
Annamáriának a kiscsirkék és a nyuszi simogatását húsvétkor.
Köszönjük Német Mónikának a nyuszit, mellyel nagy
örömet okozott a gyerekeknek.
A Katica csoport köszöni Kovács Menyhárt Mariannának az ajándékot, amelyet húsvétra készített a gyerekeknek.
Köszönjük Ortner Nemes Erikának a gyerekeknek szánt
húsvéti apróságot.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Lezárult
az iskolanyitogató

Iskolánkban az idén is
nagy sikerrel rendeztük meg
az iskolanyitogató programunkat. A nagycsoportos
óvodások négy délután látogattak el a leendő elsős tanító
nénikhez.
Ezeken a játékos foglalkozásokon igyekeztünk megismerni egymást és kedvet
csinálni a szeptemberi iskolakezdéshez. A gyerekek szerették a tornatermi mozgásos

feladatokat, és a tanteremben
végzett „iskolás” táblai feladatokat. Nagy kedvvel készítettek kézműves munkákat, melyeket hazavihettek. Nagyon
jól éreztük magunkat ezen a
programsorozaton és szeretettel várjuk őket iskolánkba
szeptemberben.
Tanító nénik:
Csibrikné Dobai Orsolya,
Kolozsi Krisztina
és Szabóné Kovács Erika

HÍREI

Digitális témahét
az iskolában

2018. április 9-13. között immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Digitális Témahét, melynek vállalt küldetése a köznevelési intézményekben a tanítás eszközkészletének
és módszereinek megújítása, a pedagógiai innováció, a digitális
pedagógia ösztönzése, valamint az informatikai pályaorientáció.
Iskolánk minden évben csatlakozik a kezdeményezéshez. Az
előző években egy-egy osztályt érintett a projektnap, az idén
azonban a legtöbb tanórán igyekszünk digitális eszközöket
használni. Egyik kiemelkedő programunk az egészségnevelésre
fókuszál digitális tartalmak és eszközök használatával. Ezeken
az órákon iskolánk minden tanulója részt vesz, saját korosztályának megfelelő feladatok elvégzésével.

Pitti Katalin
a mezőfalvi iskolában!
Márciusi hónapunkat egy nagyon színvonalas és tanulságos
előadással zárhattuk, mivel nálunk járt Pitti Katalin, Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes, érdemes művész. Egy pályázat
keretén belül látogathatott el hozzánk, ahol 2×45 perces előadásban vehettek részt a gyerekek. Az előadás az opera műfajáról, az operaéneklésről és a művésznő saját életéről, előadásairól, tapasztalatairól szólt, melyet teljesen interaktívan tartott,
mutatott be a gyerekeknek. Nagyon nagy örömmel fogadták a
gyerekek és a pedagógusok egyaránt az izgalmas előadást. Úgy
gondolom, hogy nagy élménnyel és újabb hasznos tudással gazdagodva, engedhettük el a gyerekeinket a tavaszi szünetre.
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Újra versünnep Mezőfalván
Lelkes és izgatott kisgyerekek és kísérőik töltötték meg április 10-én délután iskolánkat, ugyanis itt került megrendezésre a költészet napja alkalmából a területi szavalóverseny, amely
sok éves hagyománya már iskolánknak. Nyolc település, Iváncsa, Nagyvenyim, Alap, Beloiannisz, Hantos, Besnyő, Előszállás és Mezőfalva versszerető kisdiákjai mérték össze tudásukat.
Négy korcsoportban versenyeztek a gyerekek.
Az eredmény megszületéséig jó hangulatú, szíves vendéglátásra került sor iskolánk aulájában, ahol a gyerekek már régi ismerősként köszöntötték egymást. Vendégeink itt tekinthették
meg az osztályaink által készített igényes, kreatív, idéző plakátokat, amelyet az ünnep tiszteletére készítettek. Ezek üde színfoltjai iskolánk tavaszi dekorációjának.
Az eredmények a következően alakultak.
1. évfolyam

4. évfolyam:

I. helyezés: Tórizs Alina (Mezőfalva)
II. helyezés: Balogh Angéla (Iváncsa)
III. helyezés: Szalai Kíra (Alap)
2. évfolyam
I. helyezés: Domak Csaba (Besnyő)
II. helyezés: László Erika (Beloiannisz)
III. helyezés: Nagy Csenge Kriszta (Hantos)
3. évfolyam
I. helyezés: Pados Attila Botond (Nagyvenyim)
I. helyezés: Kaltenecker Luca (Mezőfalva)
III. helyezés: Tausz Kira (Hantos)

I. helyezés: Hidán Kata (Iváncsa)
II. helyezés: Márkus Nimród (Nagyvenyim)
III. helyezés: Tóth Nimród (Mezőfalva)
A dobogósok oklevelet vehettek át és könyvjutalomban részesültek. Köszönet érte a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak. A többiek sem távoztak üres kézzel! Az emléklapok
mellé apró ajándékot, tavaszi hűtő mágnest és könyvjelzőt készítettünk a gyerekeknek. Jó volt látni a csillogó szemeiket, ami
az örömüket tükrözte. Gyermek, felnőtt kellemes élményekkel
tért haza. Búcsúzáskor mindenki reményét fejezte ki, hogy jövőre is találkozunk. Ha lehetőségünk lesz rá, bizonyosan!
A verseny szervezői: Márokné Szatmári Ilona és Nagyné Garai Olga.

Rendhagyó nyílt óra
a negyedik évfolyamon

Iskolánkban új hagyományt teremtve,
nyitott órákat szerveztünk a nagycsoportos óvodások szüleinek. A leendő elsős tanító nénik meghívták a szülőket óralátogatásra, ezzel lehetőséget biztosítva nekik
arra, hogy betekintést nyerjenek az iskolánk, és osztályaik életébe. Mind a kettő
tanóra jó hangulatban telt. Érdekes, izgalmas feladatsorokon keresztül mutatták
be a gyerekek tudását, tanítói munkájuk
sokszínűségét. Nagyszerűen érezte magát
minden résztvevő.
Köszönjük a szülőknek és óvó néniknek, hogy eljöttek és segítettek a hagyományteremtésben.

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 2018. április 17-én, 1800 példányban.
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Művelődési Ház

Elűztük a telet

Busózással, hujákolással és
tűzvarázzsal mentünk neki a
rossz időnek. Ha héten még
nem is jön el a tavasz, vígasztaljon minket, egyszercsak
úgy is vége lesz a télnek. Látva
a hétvégi kiszézős programot,
a mezőfalviakon egészen biztosan nem múlott! Télbanyának bizony erős fagyból vannak a fogai és a karmai, ahogy
szombaton a mezőfalviak is
megtapasztalták. A február
25-ei délutáni Piac téri rendezvényen a hideg idő alaposan belevájta a körmeit a rossz
időt búcsúztató népességbe. A
hideg azonban egy percig sem
szegte jókedvét a társaságnak.
Közel nyolcvanan jöttek el kiszebábot, gondűző cédulákat
égetni, a telet jó messzire elűzni.
Hujákolással
kezdődött
hétvégén mezőfalván a téltemetés. Gólyalábas, óriás bábos és tűzzsonglőr színészek
hagyományőrző produkciója
szórakoztatta a Piac térre kilátogatókat. Az előadásban a
magyar népzene, népmesék,
népi parasztkomédiák világát
ismerhettük meg, igen humoros formában. A népszokásokhoz kapcsolódóan még

a gyerekeket is bevonták a játékba. Mellette természetesen
nem maradt el a gondűző cédulák kiszebábra való feltűzése sem, melyben bút, bánatot,
betegséget vagy éppen szerelmi kívánságot írtak az emberek. A rendezvényen megkérdeztünk idősebb mezőfalvi
embereket, miként emlékeznek a korábbi téltemető szokásokra? Molnár Józsefné,
Kati néni, a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub tagja szívesen idézett fel fiatalkori történeteket.
Bohócoknak, boszorkányoknak is felöltöztek és úgy riogatták a telet faluszerte több
helyszínen. Közben mindenféle vidám falusi életképet
elevenítettek fel, vagy éppen
néptáncosokkal vonultak utcaszerte. 
HL

Maskarások
a művelődési házban
Kitűnő hangulatú farsangi programot szervezett péntek délutánra a Kiss Kálmán
Művelődési Ház. 16 -órától a hagyományos kézműves foglakozáson készíthették
el kicsik és nagyok a télűző –
tavaszváró álarcokat, jelmezeket. Fél öttől már különleges előadásnak tapsolhatott a

nagyérdemű. A Zoltán Erika
Tánciskola növendékei fergeteges előadással szórakoztatták a közönséget. A tánc után
régi ismerősként Polgár Lilla és Farkas Erik zenés játéka fokozta a farsangi hangulatot. A program zárásául 18
órától Tini-discoval készültek
a szervezők.
HL
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Sokszemközt
Varró Dániellel

Március 21-én a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
támogatásával és a könyvtár szervezésében Varró Dániel költő
tartott író-olvasó találkozót a művelődési házban 3. és 4. osztályosoknak. Bemutatta műveit, például a „Kerge ABC”-t. Megtudhattuk, hogy művei közül a kedvence a „Túl a Maszat hegyen”. Megismerkedehettünk hőseivel, többek között „Szösz
Nénével” vagy „Turgenyeva Burgonyával”.
Vendégünk végig lekötötte a közönség figyelmét, végig bevonta őket verstanítással vagy találós kérdésekkel. A találkozó
végén sok kérdésre válaszolt Varró Dániel. Megtudhattuk, hogy
11 éves kora óta ír verseket., ösztönzőleg hatnak rá gyermekei és
élményei, illetve, hogy művei megszületéséhez változó idő kell.
Végül vendégünk a gyerekek lelkére kötötte, hogy olvassanak
sok verset. A rendezvény dedikálással, kötetlen beszélgetéssel
ért véget. 
HL

Lak István könyvbemutatója
színesítette a József nádor-hetet
Április 4-én, szerdán került sor a mezőfalvi könyvtárban a
József nádor-napok nyitányaként Lak István tanár-újságírószerkesztő „A tövises tarlóktól a hangoskönyvekig” című könyvének bemutatójára nagy számú közönség előtt.
A hercegfalvi gyökerű szerző ebben részletesen ír származásáról, családjáról,falujáról és annak 20. századi történetéről,
a községünkben egykor és most élt meghatározó emberekről,
családokról. Részletesen beszámol élményeiről, kapcsolatairól,
utazásairól, munkásságáról is, mindezt személyes történetekkel,
történeti kitekintéssel is fűszerezi.
A találkozón Horváth Béla történelemtanár moderálásával
és a barátok, iskolatársak segítségével sok személyes élmény és
emlék felidéződött a bemutatón, mely dedikálással, kötetlen beszélgetéssel és vendéglátással ért véget.
Horváth István
könyvtáros

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub
Március 27-én a klubdélutánunkon nálunk járt Molnár
Zoltánné Valika gyógyszerész. Érdekes előadást tartott a nyugdíjas emberek számára fontos változásokról és előforduló betegségekről.
Nagyvenyimen jártunk április 9-én az Aranydaru Nyugdíjas
Klub és a művelődési ház szervezésében rendezett költészetnapi délutánon 5 fővel.
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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 nyári
szünetben az ingyenes szünidei étkezést 2018. június 18. (hétfő) és 2018. augusztus 31. (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 zavartalan igénybevételéhez 2018. június 11. napjáig (hétfő) juttassák el a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény (2422 Mezőfalva, Piac tér
3.) irodájába vagy a Polgármesteri hivatalba.
A szünidei étkeztetés helyszíne: 2018. július 15-ig a Konyha
étkező fejlesztési munkálatai miatt sajnos csak ételhordós elvitelre van lehetőség.
Az étel átvételének helye nem változik: Óvoda konyha 2422
Mezőfalva, Kinizsi utca 48.
2018. július 16-tól 2018. augusztus 31-ig az étel fogyasztása
elsősorban a Konyha étkezőjében történik, de lehetőség nyílik
továbbra is az ételek elvitelére.
Az étel elvitelének illetve helyben fogyasztásának ideje:
11.30 óra és 12.15 óra.
Elvitel esetén ételhordót szükséges biztosítani.
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 ügyintézőhöz vagy a Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény munkatársaihoz.
Borbély Anikó
jegyző

Értesítés vízóra leolvasásról
Az E.R.Ö.V Viziközmű Zrt. Mezőfalva településen vízóra
leolvasást végez 2018. május 8-tól május 11-ig az alábbi bontásban:
Mezőfalva: 2018. 05. 08.
Akácos, Bocskai, Bartók, József nádor, Bem, Káposztás, Kossuth, Bethlen, Nádas, Rózsa, Váci, Velinszky, Vörösmarty
Mezőfalva: 2018. 05. 09.
Ady, Arany, Árpád, Béke, Csokonai, Diófa, Kinizsi, Kisfaludy, Liget, Mátyás király, Piac tér, Rákóczi, Selyemmajor, Semmelweis, Tompa, Zrínyi
Mezőfalva: 2018. 05. 10.
Damjanich, Dózsa, Fehérvári, Honvéd, Hunyadi, József Attila, Ménesmajor, Szent István, Páskom, Petőfi
Mezőfalva: 2018. 05. 11.
tartalék nap az olvasásra

Farkas Melinda
vízóra kontroller csoportvezető
melus@erovzrt.hu
Telefon: (30) 560-7390

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
H-7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telefon: (74) 999-150 Fax: (74) 529-262
Zöldszám: (80) 621-126
Honlap: www.erovzrt.hu

Állattartók figyelmébe
Az elmúlt évek során többször tájékoztattam a Tisztelt Olvasókat
az állattartás járványvédelmi szabályairól, a fertőző és egyéb betegségekről. Az országhatár közelében is már megállapított afrikai sertéspestis kapcsán - melynek Magyarországi esetleges megjelenése óriási
kárt okozhat a mezőgazdaságnak, az állattartóknak, az alábbiakra hívom fel a sertéstartók figyelmét:
A sertéstartóknak (a szarvasmarha-, juh-, ló-, háziméh tartóknak
is!) kötelező ENAR tenyészetkóddal rendelkezniük, akár saját célra
tartanak néhány sertést, akár többet, eladásra. Amennyiben valaki nem
tudja, hogy van-e ENAR azonosítója (erről annak idején ügyiratot
kapott), kérem, hogy telefonon vagy személyesen keressen meg, mert
Mezőfalván én végzem a körzeti kapcsolattartói feladatokat. Ha valaki
tudja, hogy van tenyészetkódja, de megszüntette a sertéstartást, szintén
jelezze ezt, hogy a nyilvántartott tenyészetét megszüntethessük. Így
fölöslegesen nem terheli az adatbázist, és esetleges ellenőrzésre sem
jelölik ki. Az új sertéstartóknak be kell jelentkezniük az ENAR rendszerbe. Sertést csak sertés szállítólevéllel, állatorvosi igazolásokkal, csak
megbízható, ellenőrzött helyről vásároljanak. Szigorúan tilos éttermi,
közétkeztetési (óvoda, iskola, üzemi konyha, stb.) ételmaradék (moslék) etetése sertéssel, gazdasági haszonállatokkal.
Az elmúlt hónapokban megszaporodtak az embert ért kutyaharapásos esetek, az ezeket követő hatósági megfigyelések. Közegészségügyi, állategészségügyi szempontból egyaránt nagyon fontos az évenkénti, rendszeres veszettség elleni eboltás. Be kell tartani az ebekkel
kapcsolatos tartási, nevelési, viselkedési szabályokat. Az eboltással kapcsolatos kérdésük, kérésük esetén kérem, keressenek személyesen vagy
telefonon.
dr. Bodolai György
állatorvos, Előszállás
Telefon: 30/8161-367, 25/484-687

Az én falum - Mezőfalva

Mozgáskorlátozottak
fogadóórája
TISZTELT MEZŐFALVIAK!

Értesítem önöket, hogy a mozgáskorlátozottak fogadóóráinak időpontjai a következőképp alakulnak:
április 25., május 9., május 23., június 6. 13.00 órától
Helyszín: Kiss Kálmán Művelődési Ház

Kissné Kata
csoportvezető

Hirdessen
nálunk, minden
mezőfalvi
családhoz eljut!
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KIADÓ!
Mezőfalva főutcáján a Fehérvári u. 7 szám alatti
VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG
(akár más üzleti célra is)
nyitásra kész állapotban hosszabb távra kiadó!
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:

06 30 473 2381
06 30 312 7035

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.

MEGNYITOTTUNK!

EnCsi Divat

márkás és készítős termékek,
kiegészítők
Piac tér 1. Szolgáltatóház
(a fodrászat helyén)

Nyitva:
hétfőtől péntekig 9.00 - 17.00
szombaton 9.00 - 12.00
Jöjjön, nézzen körül nálunk!
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Az én falum - Mezőfalva

Anyák Napi műsor

„Családi kör”
Szeretettel meghívjuk Önöket
Anyák Napi műsorunkra
2018. május 5-én, szombaton
17.00 órától
a Kiss Kálmán művelődési Házban

A gyermeknevelés tele van felemelő és szeretetteljes pillanatokkal, de olykor megható, máskor kihívásokkal teli, esetenként abszurd és vicces helyzeteket is
tud szülni.
Polgár Lilla közreműködésével egy család mindennapjaiba kapunk bepillantást, ahol a családtagok életének fontosabb eseményeit próbálja bemutatni versek,
prózák és dalok segítségével.

Görög táncház
Március 24-én Görög
táncházat tartottunk a Kiss
Kálmán Művelődési Házban. Nagy örömünkre elfogadta a meghívásunkat
a székesfehérvári Zorba
Görög tánccsoport vezetője Gábor Ferenc, így Ő

és Sütő Attila vezetésével
ismerhettük meg a görög
tánclépéseket.
A zenét a Beloianniszi
Taverna zenekar szolgáltatta a táncolni vágyóknak.
Bízunk benne, hogy lesz
még folytatása.

INGYENES
ALAPFOKÚ
INFORMATIKAI
KÉPZÉS
MEZŐFALVÁN
65 ÉV FELETTIEK
RÉSZÉRE
a Kiss Kálmán Művelődési Házban
Jelentkezés és részletek:
a Kiss Kálmán Művelődési Házban
személyesen, vagy telefonon:
06 25 506 832

