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Pedagógusnap
alkalmából
szeretettel köszöntöm
Önöket!
Köszönöm a munkájukat, amellyel
kiemelkedő módon hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekeink ragyogó eredményeket érjenek el tanulmányaik során, fejlődjön és kibontakozzon tehetségük, tartalmas órákat töltsenek együtt tanórákon
kívül is.
Üdvözlettel:
Márok Csaba polgármester

Diákok, felnőttek és egykori szemtanúk, áldozatok hozzátartozói emlékeztek a németek kitelepítésére Mezőfalván (Írásunk a
8 oldalon.)
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Varga Gábor országgyűlési
képviselő Mezőfalvára látogatott

A körzet országgyűlési képviselőjét Varga Gábort látta vendégül Mezőfalva május
22-én. A képviselő már korábban elmondta, mind a 35 települést szeretné végiglátogatni, melynek első állomásaként
Mezőfalvával mélyebben is
megismerkedik.

A program embert próbálónak is nevezhető, hiszen
reggel 8.30-tól munkareggelivel indul a Polgármesteri
Hivatalban, majd templomlátogatás, az I. világháborús
emlékmű, a Rendőrőrs megtekintése adott lehetőséget a
falu problémáinak mélyebb
megismerésére. Utána látogatás a Családi Napköziben,
Egészségházban, könyvtárban. Délben ebéd a menzán,
majd szőlőhegyi túra várt
Varga Gáborra. A nap folytatásában látogatás a laktanyához, az új járda megtekintése,
iskolai vendégség, a Szociális,
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény megtekintése, a
Mezőfalvai Tündérkert Óvoda és a konyha fejlesztésének
megismerése szerepelt. A késő
délutáni programban találkozás a civil szervezetek képviselőivel, informális testületi ülés
és a helyi Fidesz aktivistáinak
meglátogatása tette teljessé az
országgyűlési képviselő Mezőfalván eltöltött napját.

A civil fórum szünetében kértünk interjút a képviselő úrtól,
melyben az iránt érdeklődtünk, milyen benyomást és tapasztalatokat szerzett az első
falulátogatási alkalommal?
– Az első benyomásként
egy kissé álomszerű a dolog,
de akikkel ma találkoztam,
azok megerősíthetik, men�nyire jóleső érzés végigmenni a településen. Találkozni
szinte az összes olyan gonddal, problémával és örömmel,
ami a községben jelen pillanatban létezik. Rendkívül jó
dolog beszélni az emberekkel, intézmények képviselőivel, dolgozóival, vállalkozókkal. Lehet másoknak soknak
tűnik egy nap erre, de ahogy
viccesen megjegyeztem, a következő alkalommal egy hét is
kevés lesz, hogy azt mondhassuk, ez egy egész volt. Nagyon
kellemes benyomásaim vannak, hiszen négy éven keresztül többször is találkoztunk.
A mostani program azonban
mélységében és horizontálisan is más. Például mikor az
ember kimegy Szőlőhegyre és gyakorlatilag is megtapasztalja a rögvalóságot, miért
probléma a községek hasonló területei, akkor átfogóbb
képet kap a valós gondokról.
Voltak olyan emberek, akikkel már többször találkoztam,
de ilyen mélységben nem be-

szélgethettem. Egy köszönés,
vagy kétperces érintkezés esetén nem jutunk elég közel a
lakókhoz. A vendégség egyben jó lehetőség a kapcsolatok erősebb kialakítására, hiszen mindenkinek nagyon jó
érzés, hogy eljöttél, érdeklődsz az élete, a problémái,
az örömei iránt. Nagyon furcsa dolog ezt átélni. Azt már
most látni, hogy a település
az elmúlt évek forrásainak és
fejlesztéseinek köszönhetően kezd összeállni. Viszont
nagyon sok olyan apró dolog
van, amit saját, illetve pályázati forrásokból lehet orvosolni
az elkövetkezendő időszakban. Ezek majd az itteni életet
elviselhetőbbé, jobbá teszik.
Végigmentünk az egészségügyi intézményeken, melyek
teljesen felújítottak, megfelelő emberi erőforrással rendelkeznek. Meglátogattuk az
iskolát, óvodát, a szociális ellátó rendszert. Ezek közül kiemelkedik az infrastrukturálisan megújuló óvoda, az iskola
elnyert EFOP-os pályázatával
is dolgoznak. Ha ezek megvalósulnak, akkor teljesen rendben lesznek az intézmények,
melyhez kapcsolódik a kitűnő
szakmai háttér is. Azt gondolom – folytatta a tapasztalatok értékelését Varga Gábor
– ennek a falunak a közösségi élet fokozására kellene még

nagyobb hangsúlyt fektetnie. Azok a nüansznyi dolgok,
amiket
infrastrukturálisan
még meg kell csinálni, azok a
jövőben megoldhatóak. Csinosítgatni kellene a települést
és még számos apró feladat
vár elvégzésre. Nem mondható, hogy minden rendben van,
semmi tennivaló, de az látható, hogy itt az emberek nyitottak, érdekli őket lakóhelyük állapota és hosszú távú
terveik vannak. Tehát úgy látom, élhető falu most Mezőfalva, jók az intézményi adottságok, azok az emberek, akik a
civil életben fölvállalják a csoportok működtetését, vezetését. Szerintem minden lehetőség megvan a településnek
a fejlődésre.
– Zárásul, vendégként miként
érezte magát Varga Gábor?
– Rendkívül jól! Nagyon
sok gyerekkel találkoztam a
bölcsődétől az iskoláig. Sokan
akartak velem fényképezkedni, de mondtam, ha eljuttok a
parlamentbe akkor inkább ott
fotózkodjunk együtt. Rengeteg babakocsit tologató kismamát láttam, tehát kitűnően éreztem magam. Sokkal
jobban látom a problémákat
és azokat a jó dolgokat, amik
történnek, mint ha ezt a napot
nem töltöttem volna itt – ös�szegezte a benyomásait az országgyűlési képviselő.
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Képviselőink tárgyalták

Mezőfalva képviselő-testülete május 30-án tartotta
soron következő ülését a községháza dísztermében. Markáns feladatokat kellett megoldani, már csak a napirendi
pontok számát illetően is, hiszen tizenkilenc témakörben
kellett dönteni. Tartalmát illetően is el kell mondani,
hogy olyan fontos témakörök
kerültek a testület elé, amelyeknek már az előkészítése
is hatalmas munkát jelentett a
hivatal számára.
Beszámolót
hallgattak
meg a képviselők a szennyvíz rendszer üzemeltetéséről,
valamint az ivóvíz-rendszer
üzemeltetéséről. Kiemelték
a megbeszélések során, hogy
mindkét cég problémamentesen végzi tevékenységét, különösen problémáról nincs tudomásuk az önkormányzat
vezetőinek, nagyon jó a viszony mindkét szolgáltatóval.
A beszámolókat elfogadta a
testület.
A székesfehérvérái Vörösmarty Mihály Könyvtár szakmai beszámolóját is meg-

hallgatták a képviselők. A
központi könyvtárhoz kapcsolódott a következő napirendi pont is, ugyanis a
képviselő-testület arra vonatkozóan hozott döntést, hogy a
helyi könyvtár eszközfejlesztésére fog pályázatot benyújtani, amit a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt tender tesz
lehetővé és a megyei könyvtár szakmai támogatásával valósul meg. Az erre vonatkozó
döntést is meghozta a képviselő-testület.
Családi napközink feladat-ellátási szerződése lejárt. A kormányhivatallal
és az EMMI-vel folytatott
egyeztetések során azt a javaslatot terjesztettük a testület elé, miszerint a jelenlegi ellátási szerződést
szeptemberig hosszabbítsa
meg a testület, és ezen időszak alatt a családi napközik
mini bölcsődévé alakuljanak,
mivel ezeknek kedvezőbb a
finanszírozásuk. A vállalkozó és a testület tagjai egyetértettek abban, hogy a jövőt
is együtt képzelik el, a jelen-

legi formát alakítják a szabályozóknak megfelelően.
A Tündérkert fejlesztésével
jelentősen bővültek az intézmény férőhelyszámai, ezért
kellemes kötelezettségének
tett eleget a testület, amikor
módosította az óvoda alapító okiratát: a 124 fő befogadó képességű óvodáról 175re tudtuk emelni a maximális
gyermeklétszámot.
A képviselő-testület döntött arról is, hogy a belterületi utak javítására, a kátyúzásra
is kiküldte az ajánlattételi felhívásokat három, ezzel foglalkozó cégnek.
A Váci és Velinszki utcai
járda közvilágításának kiépítésére érkezett pályázatokról
is döntött a testület.
Beszámolt a polgármester
két társulás, egyesület működéséről. Az egyik a Közép
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás, amely
működik, végzi a közszolgáltatás szervezését – kicsivel nagyobb cégek kerültek
kialakításra, mint amilyenek
eddig voltak. A Mezőfödi

Híd Egyesület tevékenységéről is hallhattak tájékoztatót a képviselők. A polgármester elmondta ezzel
kapcsolatosan, hogy az egyesületnek a működés biztosítására átadott pénzeszközök
mind-mind visszautalásra
kerültek, tehát az egyesület
elszámolt az önkormányzattal.
A Mezőföldi Híd Egyesület esetében most van folyamatban a LEADER-pályázatok benyújtása. Aki szeretne
támogatást igényelni, annak
most kell megtennie a szükséges lépéseket a kérelmek beadását illetően.
A testület ezt követően megtárgyalta a Mezőfalvi
Vigasságok programját, ami
az idei évben nagyon színes
lesz. Ezzel kapcsolatosan volt
korábban civil megbeszélésünk is, amelyen egyeztettük
a programokat, a fellépőket,
illetve megbeszéltük, kinek
mire van szüksége, valamint a
sátrak, standok elhelyezését is
egyeztettük.
Márok Csaba

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 volt igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kellett kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.
A kitöltött nyomtatvány(okat)t – a szünidei ingyenes étkeztetés zavartalan igénybevételéhez – 2018. június 11. napjáig
(hétfő) juttathatták 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.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőhöz vagy a Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény munkatársaihoz.
Borbély Anikó
jegyző
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Gyermeknap
a Művelődési
Házzal közösen
Az idei évben az iskola a
Művelődési Házzal közösen
rendezte meg a gyermeknapot. Iskolánk tanulóinak különleges élményben volt része, mivel hagyományos népi
játékokkal
ismerkedhettek
meg. Tizenháromféle ügyességi játék és számtalan asztali, logikai játék tette próbára
ügyességüket és okosságukat.
A nagycsoportos óvodások a
LádaDerbi elnevezésű fából
készült szerkezeten csúszkálhattak kedvükre.
Hagyományainknak megfelelően a tanulók fagyit kaptak a Szülői Munkaközösség
és a Dóra cukrászda jóvoltából.
A gyermeknap fénypontja
a tanár-diák futball mérkőzés
volt, melyet óriási közönségsiker övezett.
Köszönjük a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány és
az iskola Szülői Munkaközössége nagylelkű támogatását,
mellyel támogatták gyermeknapi rendezvényeinket.

Búcsú és
köszönet

Ezúton mondunk köszönetet az iskola tantestülete és tanulói közössége nevében a búcsúzó osztályok szülői
munkaközösségi tagjainak a
több éven át tartó, önzetlen
munkájukért. Kovács Attilánénak, Virág Tímeának, Nagy
Csillának, Klicsné Farkas Zsuzsannának a 8. a osztály részéről, valamint a 8.b osztályból
Oroszi Pálnénak és Petrovicsné
Szikora Máriának köszönjük
áldozatos munkájukat.

HÍREI

Tanévzáró gála
a művészetoktatásban

„Emberi érték a tehetség, ami
majdnem mindenkiben megtalálható, csak sokáig kell faragni
a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.” Czeizel Endre

Ezzel a szép idézettel nyitottuk meg június 4-én délután 16:30 órától az iskolánk
tornatermében a már nagy sikerrel bíró művészetoktatási
gáláját, ahol a zsúfoltságig telt
tornateremben szülők, nagyszülők, pedagógusok és diáktársaik előtt mutathatták be az
egy év alatt elért fejlődésüket
az alapfokú művészetoktatásban tanuló diákok. Láthattunk több korosztályból néptáncot, népi éneket, zongorát
és furulya előadást, emellett
az iskola aulájában a szobrászat és rajz növendékek tárlatát szemlélhették a kedves
vendégek. Végül pedig az iskola kórusa, a „Hangvirágok”
egy nagyon vidám repertoár-

ral zárták ezt a szép színvonalas délutánt.
Közel 130 gyerek veszi
igénybe az alapfokú művészeti oktatást Mezőfalván.
Zene-, tánc-, képző- és iparművészeti tanszakok állnak a
tanulók rendelkezésére. Célunk, hogy minél több gyereket megmozgassunk, hiszen
minden diákban rejlik valamilyen tehetség, egyéniség, amit
akár a táncban, hangszeres zenében, népi énekben, vagy éppen rajzban, szobrászatban lehet kibontakoztatni. Nagyon
kedvelt színfoltja iskolánknak

ez a fajta oktatás. Szívesen
jönnek a gyerekek. Felszabadultan, másféle hangulatban,
környezetben sajátítják el az
alapokat, amit aztán jó esél�lyel kamatoztathatnak életük
későbbi szakaszában is. Mi
tanárok, szülők pedig nagyon
örülünk a sikerélménytől sok
mosolygós arcnak, mert tudjuk, hogy mi is hozzájárulhattunk ezeknek a drágaköveknek a csiszolásához.
Gratulálunk minden résztvevő gyereknek és az őket felkészítő pedagógusoknak is!
Balogh Tímea

St. Margarethen mesevilága minket várt
Május 29-én iskolánk 45
diákja ismét tanulmányi kiránduláson vett részt Ausztriában. St. Margarethen mesevilága lenyűgözte diákjainkat,
mind a kicsik, mind a nagyok
megtalálták a számukra megfelelő tartalmas időtöltést a
több hektáron elterülő vidám-

park területén. A nagyok lehetőséget kaptak a német nyelv
gyakorlására, élőben is kipróbálhatták, hogy hogyan boldogulnak az eddig megszerzett
nyelvtudásukkal. A kicsiknek rendkívül jó alkalom volt,
hogy a nyelvgyakorlás mellett
ők is tapasztalatot szerezze-

nek egy idegen nyelvű országban, gyakorolják a tolerancia, az egymásra való figyelés
művészetét, az alapvető szociális szabályok alkalmazását,
amelyért nagyon megdicsérték diákjainkat. A „danke”köszönöm varázsszó állandó
használata lenyűgözte a park
dolgozóit. Büszkén fogadtuk
dicsérő szavaikat. Nagyon jó
hangulatban telt a napunk, fáradtan, de élményekkel gazdagon szálltunk késő délután
a buszunkra. Köszönöm kolléganőmnek, Koncz Tímeának
a segítségét, aki bátran bevállalt minden játékot a gyerekek
jó kedvének érdekében.
Hajas Erika
csoportvezető
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A tanév a 8. osztályosok ballagási ünnepével zárult. Az idei
évben is két ballagó osztálytól
búcsúztunk el. Ennek az ünnepi alkalomnak évek alatt kialakult hagyományai vannak. A 7.
osztályosok megható műsorral
búcsúznak társaiktól, a 8. osztályosok pedig ünnepi beszéddel köszönnek el iskolájuktól és
tanáraiktól. Az évfolyam legkiemelkedőbb eredményeit elérő
diákjait könyvjutalommal és értékes díjakkal ismertük el.
Az idén ballagó diákok közül egy olyan tanulónk van, aki
nyolc éven át kitűnő bizonyítvánnyal örvendeztetett meg
bennünket. Az „Iskolánk Büszkesége” címre Kaltenecker Réka
8.a osztályos tanulót jelöltük.
Réka kiváló tanulmányi
munkájával nem csak iskolánk,
de településünk büszkesége is,
hiszen magatartásával, szerénységével, szorgalmával, tudásával
mindig a közösség javára volt.
Nyitott és segítőkész mentalitása, stabil értékrendje osztályának és évfolyamának meghatározó alakjává tette. Lelkes,
kitartó és nagyszerű teljesítményt nyújtó tagja volt az alapfokú művészetoktatás néptánc
tagozatának. Mivel nyolc éven
keresztül tanult német nemzetiségi nyelvet a német nemzetiségi tánccsoportnak is lelkes tagja
lett. Kiváló tanulmányi munká-

Ballagás

ját számos országos és tankerületi versenyen kamatoztatta.
Állandó résztvevője volt a versmondó, természettudományi és
humán műveltségi versenyeknek, ahol előkelő helyezéseivel
vívta ki elismerésünket. Célja,
hogy középfokú C típusú nyelvvizsgát szerezzen a tanév végére. Tanulmányi munkájában és a
művészetek területén elért eredményei, társaihoz való viszonya,
bájos egyénisége jó példa valamennyi diákunk számára, ezért
javasoltuk őt az „Iskolánk Büszkesége” kitüntető címre.
Az Év Diákja kitüntetést
Garbacz Bendegúz 8.a osztályos
tanuló kapta, aki jeles tanulmányi eredménye mellett kiemelkedő közösségi munkát végzett
az elmúlt nyolc évben. Nem
csak osztályának, hanem évfolyamának is meghatározó, pozitív, empatikus személyisége volt.
Szívesen részt vett az iskolai ünnepélyeken, sőt sokszor más évfolyamok iskolai ünnepélyén is
vállalta a hangosítási feladatok
ellátását. Az alapfokú művészetoktatás néptánc tagozatának évekig volt lelkes tagja. Nyitott és segítőkész személyisége,
valamint őszinte érdeklődése a
világ és embertársai iránt ösztönözte őt arra, hogy számos versenyen részt vegyen, és sikeres
eredményeivel öregbítse iskolánk hírnevét. Tájékozottsága,

olvasottsága tanulmányi munkájában elért eredményei, segítőkészsége jó példa valamennyi
diákunk számára, ezért javasoltuk őt az „Év Diákja” kitüntető címre.
Az iskolánk vezetősége által
alapított Útravaló Mosoly Díjat az idei évben három tanuló
vehette át. Ács Zsófia 8.a osztályos tanuló, Stempely Eszter és
Sütő Nóra 8.a osztályos tanulók.
Mindhárman abban tűntek ki,
hogy jeles tanulmányi eredményük mellett magas színvonalon
teljesítettek az alapfokú művészetoktatásban.
Ács Zsófia első osztályos korában jelentkezett a néptánc tagozatra. Azóta rendíthetetlen
lelkesedéssel és kedvvel táncol. Minden rendezvényen számíthattunk rá, stabil tagja volt
a különböző összeállítású csoportoknak. Tánc iránti elkötelezettségét az is bizonyítja, hogy
már most, általános iskolásként részt vesz a felnőtt csoport
munkájában is. A tánc mellett
az iskola és osztálya mindennapi feladataiban is aktívan részt
vett. Különösen sokat tett az iskolai műsorok és a nemzetiségi
rendezvények sikerességéért.
Stempely Eszter nyolc éven
keresztül volt aktív tagja iskolánk néptánc tagozatának.
Ezen időszak alatt sok fellépésen szerepelt, amellyel iskolánk
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hírnevét öregbítette. A hagyományok ápolása fontos számára, amit az is bizonyít, hogy az
általános iskola befejeztével is
folytatja táncművészeti tevékenységét a Mezőfalvi Néptáncegyüttes felnőtt csoportjában. Nemcsak a táncoz fűződő
szeretetéről ismertük meg őt.
Segítőkészségét az évek során
mind diáktársai mind tanárai
megtapasztalhatták számos alkalommal. Az iskolai események lelkes és állandó részvevőjeként mindig számíthattunk
segítségére. Kedves természetével sokszor csalt mosolyt diáktársai arcára.
Sütő Nóra tánc iránti szeretete hosszú évekre nyúlik vissza.
Iskolánk néptánc tagozatának
hosszú évekig volt aktív tagja. Nóri nemcsak a néptánc�csoporttal lép fel rendszeresen
a különböző rendezvényeken,
hanem a német nemzetiségi
tánccsoporttal is. A művészeti tevékenysége mellett éveken
keresztül örvendeztetett meg
minket jó tanulmányi eredménnyel. Csendes, szerény személyisége, pozitív értékrendje
példaként állhat társai előtt.
„A legnagyobb dolgok mind
lenn, a csöndben, a mélyben, alázatos odaadásban születnek. A szerénység a legnagyobb eredmények szülőanyja.”

(Müller Péter)

Pedagógusnap az iskolában
A hagyományoknak megfelelően június elején tartottuk az iskolában a pedagógusnapot. A Mezőfalvi
Önkormányzat évről-évre finom ebéddel vendégel meg
bennünket. Márok Csaba polgármester úr kedves szavakkal
köszöntötte a község pedagógusait, és megköszönte egész
éves áldozatos munkájukat.
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány elnöke,
Deák Károly adta át az Év Pedagógusa díjat, melyet az idei
évben Szabóné Kovács Erika
tanító kapott.

Jaksics Erzsébet igazgató
köszöntőjében két idézet is
elhangzott, melyek a pedagógus hivatás örömeiről, szépségeiről szólnak.
„Aki hisz a pedagógiában, az
csak optimista lehet. A pedagógusi hit, mely inkább természet,
mint nézet dolga, kettőt tételez
fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetőek, s
hogy (az eddiginél többre) taníthatók.”
(Németh László)
„A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a

világról, érti meg, hogy sokkal
tartozik azoknak, akik nevelték.
A jó tanár nem vár dicséretet a

fiataloktól. Kivárja, hogy idővel
megkapja tőlük.”
(Darren Shan)
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Tündérkert Óvoda
Május végéhez közeledve, a gyereknap keretén belül
minden csoportban lezajlottak a csoportok kirándulásai.
Idén is változatos volt a helyszínválasztás. Minden csoport
arra törekedett, hogy a gyermekek érdeklődésének és korának megfelelő úti célt válasszon magának. A kisebb
csoportok közül a Csigabiga
csoportosok a közeli Virágtóra lovas kocsikáztak el, mivel a víziállatok témájával való
ismerkedést célozták meg és a
nap folyamán a szabad mozgás lehetőségének biztosítását
tartották fontosnak. A Katica
kiscsoportosok buszra szálltak
és elutaztak Tamásiba, ahol a
vadaspark területét járták be a
túraútvonalon egy szarvas kíséretében és testközelből tapasztalhatták meg a Magyarországon honos erdei állatok
élőhelyét,láthattak vadetetést
és a vadbefogásról is tartottak
bemutatót a gyerekeknek .A
park területén fekvő kilátóba
is felmentek, ahonnan belátható volt a Somogyi-dombság egy része. A vadasparkban
tett látogatás után egy közeli
játszótéren élvezhették a játék
örömét.

Kirándulások

A Pillangó csoportosok
szintén egy vizes helyszínt
választottak a kirándulásuk
helyszínéül, ami a nem mes�sze található Rétimajor volt.
Ezen a területen sok a halastó, minden a halakról szól és
vizi világról. Minderről egy
kiállítást is megtekinthettek
a múzeumban. A séta alkalmával lehetőség nyílt a kilátóból való kitekintésre. A tavak
mentén található Matula bácsi kunyhója, mely visszarepít
a régi időkbe, hűen tükrözve

az akkori halászok életének
mindennapjait. A sok látnivaló után a gyerekeknek lehetőségük volt a szabad játékra, és
egy kis tóparti szaladgálásra.
A Micimackók Budapestre a Szemlő-hegyi-barlangba látogattak el, ahol megtanulták miből készül a mészkő,
hogyan keletkeztek a barlangok. A víz „munkájának” köszönhetően különböző szoborszerű képződményeket is
láthattak: jegesmedve, hajó,
boszorkány. Megismerkedtek

a mélyben dolgozó bányászok
életével,nehéz munkájával is.
A Szivárvány csoport
az idei évben is a szülőkkel
együtt kirándult a középkort
idéző Bikalra. Fabatkáért cserébe bepillantást nyertek a
céhmesterségekbe,
lehetőségük volt állatot simogatni, lovaskocsizni, középkori
gyermekjátékokat kipróbálni.
Megismerkedhettek a gyermekek a lovagi élet hagyományaival, a hangulatot fokozva,
korhű ruhákba bújva járták
körbe a birtokot,s lettek egy
kicsit lovagok és várúrnők.
Napsugár nagycsoportosok
Veszprémbe utaztak szülőkkel
együtt, hogy bejárják az Állatkertet. Nagy területen helyezkedik el a park, és sajnos az
idő sem volt kegyes hozzájuk,
így a teljes állományt nem sikerült megtekinteniük. Az
eső miatt nem keseredtek el:
a szafari játszóházban a gyermekek szabadon mozoghattak, kipróbálhatták a jobbnál
jobb csúszdákat, mászókákat.
A csoportok a kirándulás megkoronázásaként fagyiztak, különböző helyeken
ugyan, de az öröm közös és
felejthetetlen volt.
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Művelődési Ház

A kitelepítettekre emlékeztek Mezőfalván

Május 25-én a mezőfalvi katolikus plébánia előtti
parkban ünneplőbe öltözött
emberek gyűltek össze, hogy
műsorral, beszéddel, énekléssel és a rendezvény második
részében könyvbemutatóval
emlékezzenek a magyarországi németek elűzésére, kitelepítésére. Az eseményen közreműködött a Mezőfalvi Női
Kar, az általános iskola diákjai.
Az emléktáblánál koszorút helyeztek el Márok
Csaba polgármester után a
német önkormányzat és civil szervezetek képviselői.
1946 januárjában kezdődött
a magyarországi németek, a
köznyelvben a svábok kitelepítése a kollektív bűnösség
jegyében. A jelenség nem volt
egyedülálló, hiszen a győztes hatalmak egy országban
szerették volna tudni az ös�szes németet, ezért a környező országok, Csehszlovákia,
Lengyelország és még Romá-

nia területéről is elűzték a német ajkú lakosságot. Molnárné
Troppert Mária, a Mezőfalvi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ünnepi beszédében elmondta, a történelem súlyos teher, mert tele
van feloldatlan traumákkal,
kibékíthetetlen tragédiákkal.
Súlyos felelősség terheli
azokat a politikai szereplőket, akik a potsdami egyezményben kimondták a német
származású lakosság kollek-

tív bűnösségét. Az egyezmény hatására 13 millió német kényszerült elhagyni
otthonát, vagy munkatáborokba vonulni. Az 1941-es
népszámláláskor a magyarországi lakosság mintegy 5
százalékát tette ki a német
nemzetiség.
A magyar kormányt 400450 ezer német kitelepítésére szólították fel – mondta a
megemlékezés köszöntőjében Molnárné Troppert Má-

ria. A mezőfalvi rendezvényen
elhangzott, hogy Mezőfalváról 1300 embernek kellett elköltöznie. Viszontagságos
körülmények között tíz családot és ingóságaikat zsúfoltak be a marhavagonokba.
Egyik napról a másikra teljesen fel kellett számolni addigi életüket – emlékezett vis�sza egy ma is élő szemtanú.
A sebek, amelyeket a
nagyhatalmi politika okozott, talán sosem gyógyulnak be teljesen. A történelmi
hűség miatt azonban szükség van arra, hogy az utókor
is tudomást szerezzen a történtekről. Ehhez a törekvéshez társult a hivatalos percek
utáni könyvbemutató, ahol
Lóczy István segítségével a
Svábok bejövetele és a Sváb
örökségünk című kötetekből
nyerhettünk átfogó képet a
magyarországi svábság, illetve németek történelméről.
Horváth László

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub hírei

Májusban
ünnepeltük
klubtagjaink név- és születésnapját. Köszöntöttük Andrea,
Margit, Irén, Gyula, László
nevet viselő tagjainkat, valamint a 60, 65, 70 éves klubtagokat. Mintegy 56 fő vett
részt a rendezvényen. Nagy
tisztelettel fogadtuk meghívott vendégeinket, Márok
Csaba polgármester urat és
kedves Feleségét, valamint a
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Molnárné
Troppert Máriát és Móricz
Csabánét.
Nagy készülődéssel vártuk
a Gyermeknapot, mintegy 20

kisgyerek vett részt a különböző ügyességi versenyeken
(lufifújás, kötélhúzás, palacsintaevés stb.)

Több klubtagunk, akiknek
már felnőtt unokáik vannak,
örömmel vettek részt a szervezésben és az előkészületekben.

Helyben sütöttük a palacsintát, és a gyerekek nagyon örültek a szalonnasütésnek is.
A nap fénypontja a tűzoltóautó megjelenése volt. Boldogan ültek be az autóba és
vették fel a tűzoltóruhát is.
Itt szeretnénk megköszönni a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, hogy eljöttek hozzánk, a gyerekenek
meglepetést okoztak, emelték
a rendezvény színvonalát. További munkájukhoz sok sikert
kívánunk.
Kovács Istvánné
klubvezető

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. június 14-én, 1800 példányban.
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SE Sparing Mezőfalva újabb
sikere Vecsésen
Tovább robog a mezőfalvi ökölvívók gyorsvonata. Ezúttal Vecsésen állt meg a szerelvény egy szépen csillogó
ezüstért. Gáspár Norbert 64
kg-os felnőtt korcsoportban
a V. Varga Viktor emlékversenyen az aranyéremért állt kötelek közé. Bár a pontozásnál
2:3 arányban Norbi kikapott
a nála jóval rutinosabb Vasas

SC versenyzőjétől, azért az
ezüstérmet sikerült megcsípnie. A szakmai tapasztalatok
levonása után csak előretekintés következhet, így június
9-én Szombathelyen, szintén
nemzetközi versenyen ismét
ringbe száll Gáspár Norbert.
Mindenképpen szurkolunk
neki!
HL

Jubileumra készül a sportegyesület
Kedves Mezőfalviak! A Mezőfalva SE 2020-ban ünnepli
fennállásának 100. évfordulóját.

A jeles évfordulóra az egyesület egy kiadvány
megjelentetését tervezi.

Ezért kérjük mindazok segítségét, akiknek a birtokában van
Mezőfalva SE-vel kapcsolatos fénykép, újságcikk vagy más dokumentum, vagy esetleg személyes visszaemlékezéssel tudná
gazdagítani a készülő kiadványt, jutassa el ezeket a könyvtárba,
vagy küldje el a mezofalvikonyvtar@gmail.com címre!
A kölcsönadott anyagokat természetesen visszaszolgáltatjuk!
Segítségüket előre is köszönve:
Horváth István
könyvtáros

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.

Papírt gyűjtöttek a mezőfalvi iskolások
Többéves
hagyomány,
hogy a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola szülői
munkaközössége papírgyűjtés
szervezésével próbál anyagilag
hozzájárulni a tanulók kirándulásainak költségeihez.
Az osztályok versengése
nemcsak a gyerekeket mozgatja meg, hanem szülők, barátok és ismeretlen emberek
is szívesen csatlakoznak az
akciókhoz. Évente kétszer, tavasszal és ősszel szedik ös�sze a hasznosítható papírhul-

ladékot, így olykor a tizenöt
tonna is összegyűlik. Az idei
első alkalommal is tekintélyes
mennyiséget, 13 tonnát mutatott összesítéskor a mérleg.
Az élmezőnyben az alsó tagozatosok közül a 3/a végzett
az első helyen 2515 kilogrammal, a felsősöknél a 8/a vitte el
a „pálmát” 1221 kilogrammal.
Természetesen a többi osztály
is ragyogóan teljesített. A közös összefogás jutalma pedig
az év végi kirándulásokban realizálódik majd.
HL

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

KOMÁROMI ÁDÁM
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mélyfájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Wittmann Józsefné

rágot hoztak.

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, vi-

Valamint külön köszönet Feth Jánosnak és Jánosnénak a
szívélyes segítségnyújtásért.
Gyászoló férje, lánya,
veje, fia és unokái
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Mezőfalvi Testvér-települési
Találkozó
2018. június 30. (szombat)

Színpadon kívüli programok:
9.00 – 12.00 Főzőverseny és kézműves
termékek bemutatója
10.00 – től motoroztatás és íjászat
12.00-18.00 „Élő” csocsó
16.00-16.30 Szkander verseny

Színpadi műsorok:

13.00 Megnyitó – Márok Csaba polgármester úrral
13.15 „Jó ebédhez szól a nóta”– Dr. Fehér Eszter, Rauf Pál, Ifj. Oláh
Kálmán zenekara
14.15 Szász Kati operett énekes
15.00 Szabyest előadása
16.15 Herzogsdorf és Kisújfalu testvértelepülések köszöntése, díjak
átadása
17.00 – 18.00 Testvértelepülések bemutatója ,Gyermek néptáncosok, Mezőfalvi
Néptánccsoport, No Controll Hip-Hop bemutató, Tarr Petra, a Szkander verseny döntője
18.00 Dínó – show – interaktív gyermekelőadás
18.30 Habparty
19.00 Csík Zenekar élőkoncertje
21.00 Irigy Hónaljmirigy
22.00 – 01.00 Utcabál a Mátrix Zenekarral

12:00-tól: légvár, élő csocsó,
arcfestés,kirakodó vásár,büfé.
A belépés díjtalan.
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!

