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Meghívó
az óvoda
avató
ünnepségére
2018. augusztus
24-én 16 órai

Az ünnepi alkalmak minden esetben lehetőséget adnak arra, hogy a faluért kiemelkedően sokat
dolgozó emberek közösségi elismerést vehessenek át. A mezőfalvi testvértelepülési találkozón
Mezőfalva sportjáért Klics Ferenc-díjjal Tombor István testnevelőtanárt jutalmazták. Mezőfalváért díjban részesült Sóki László képviselő, Tóth Viktor rendőr törzszászlós és Zsákovics Istvánné
nyugdíjas (A kitüntetettek méltatását a 2-3. oldalon olvashatják.)

kezdettel ünnepélyes keretek között adjuk át a szépen felújított óvoda és konyha épületét.
Erre az ünnepségre szeretettel várunk minden mezőfalvi érdeklődőt!
Márok Csaba
Mezőfalva
polgármestere

2

Az én falum - Mezőfalva

Mezőfalváért díjat vehettek át

Tóth Viktor Dunaújvárosban született, de Mezőfalván töltötte gyermekkorát, és
helyben végezte el az általános
iskolát. Középiskolai tanulmányai végeztével, 1996-tól
mindössze húszévesen a Pálhalmai Büntetés-végrehajtási
Intézetnél teljesített fegyveres szolgálatot. 2006-ban családi hagyományokat folytatva
édesapja, Tóth István nyugalmazott rendőr nyomdokaiba lépett, és átkérte magát a
rendőrség kötelékébe. Mezőfalván körzeti megbízottként
kezdte a szolgálat teljesítését.
Folyamatosan képezte magát,
és számos elismerést vehetett
át feletteseitől. 2017 áprilisában a rendőrnap alkalmából
rendőrségi tanácsosi címet
kapott a Belügyminisztériumban. Majd ebben az évben
megalakult a mezőfalvai őrs,
ahol parancsnokhelyettesi fel-

adatokkal bízták meg. Igényes
vezetőhelyettesi munkájában
központi szerepet kap az új
iránti érdeklődés, a rendszer
alapú gondolkodás, amely
számos feladata teljesítésében
is megjelenik.
Nem csupán önmagától,
hanem beosztottaitól, munkatársaitól is megköveteli az
innovatív szemléletet. Támogatja a tanulást, az önképzést
és a tudásalapú munkavégzést,
amelynek során kiemelkedő
szerepet kap a rendőrszakmai tevékenységek elméletének fejlesztése és a gyakorlati
módszerek gazdagítása. Tóth
Viktornak nagy szerep jutott abban, hogy Mezőfalván
rend van és biztonságban érzik magukat az emberek. Sokszor szolgálaton kívül is jön,
segíti a mezőfalvi embereket. A település rendezvényeit
rendszeresen biztosítja, a civil

szervezetekkel jó a kapcsolata, a nevelési intézményekben
is szívesen segít. Hasznos tanácsokkal látja el a helyi lakosokat.
Sóki László tősgyökeres
mezőfalvi, itt született, tanulmányait helyben kezdte, majd
kereskedelmi szakon végzett.
Fiatal korában már megmutatta, hogy igazi közösségi
ember, összefogta a fiatalságot és nagyszerű programokat szervezett, amelyekről a
mai napig örömmel mesélnek. Dunaújvárosban kezdett
dolgozni, de a sors úgy hozta, hogy Mezőfalván a vasboltban folytatta munkáját.
Nagyszerű kereskedői vénával rendelkezik a szó nemes
értelmében, amellyel a mezőfalvi embereket szolgálja.
Több civil szervezetben tevékenykedik, a horgászegyesülettel kezdődően, ahol mai

napig segíti a mezőfalvai és
a környékbeli horgászok papírmunkáinak intézését a
MOHOSZ-nál. Alapítója az
1996-ban alakult polgárőrségnek. 2007 óta elnökként
látja el feladatait. A polgárőrség tagjai jó vezetőnek tartják,
nagyszerű csapatot alakított
ki. Minden kérésnek eleget
tesz, a nap 24 órájában elérhető és rendkívül segítőkész.
A MEDOSZ-SE elkötelezett támogatója, rendszeresen
segíti a csapatot. Mezőfalván
a Rock estéket már a Vigasságok előtt is szervezte. A Vigasságok alkalmával a pénteki
nap a Rock esték napja, amit
egy személyben szervez. Mezőfalván minden lakos ismeri és tiszteli. Sóki László igazi
lokálpatrióta, jó barát, segítőkész, önzetlen ember, akire
minden esetben számíthatnak
a mezőfalviak.

Gyócs-Németh Ágnes. Kevesen ismerik ezt a nevet. De
ha azt mondom: Ági néni,
mindenki tudja, hogy kiről van
szó. Akár azért, mert most jár
az iskolába, akár azért mert
már felnőtt, és ő is idejárt, sőt
talán már van olyan nagyszülő is, aki Ági nénihez fordult
bújával, bajával, gondjával sulis korában.
Pedig ő, és ezt ma már kevesen tudják, az azóta megszűnt
szövetkezetben
dolgozott,
varrónőként. Ott is szerették, gyors, ügyes, szorgalmas
volt. Még én is ebből az időből ismerem, az első mezőfalvi osztályomban volt anyuka,
mindkét fiának osztályfőnöke voltam. Még ma is tudunk
nevetni azokon a történeteken,
amik akkor történtek, néhány
közülük szinte legendává vált.
Akkor is lehetett rá mindenben számítani, segített, amiben
és ahol csak tudott. Minden

mai osztályfőnöknek ilyen segítő, támogató, együttműködő
szülőket kívánok! (Szerencsére nekem most is van néhány.)
Aztán a sors úgy hozta,
hogy kollegák lettünk. Először
csak takarított az iskolában,
de talpraesettsége, tenniakarása, és újra hangsúlyoznom kell,
szorgalma miatt új beosztásba
került. Nincs az a hosszú munkaköri leírás, ami összefoglalhatná mivel kellett, sőt önként
felvállalva mivel foglalkozik. Ő
az első, aki hajnalban megérkezik, kikapcsolja a riasztókat, takarít a bizalmas iratokat kezelő
irodákban. Frissen főtt kávéval
fogadja az érkezőket, és válaszol a szűnni nem akaró kérdésekre, kérésekre. Hol a kulcs,
ki lehet-e nyitni a bezárult öltözőszekrényt, melyik évben
járt ide X. Y., kinél vannak a
focilabdák? Megannyi kicsinek tűnő probléma, de akinek
ez gondot okoz, annak nagyon

fontos, és persze halaszthatatlan. És Ági néni megy, megcsinálja, megoldja, tudja a választ. Nem később, nem majd,
hanem azonnal! Nála a csodára sem kell várni! Olyan Ő,
mint egy élő lexikon. A Google
sem talál gyorsabban nála választ a keresésekre. És közben
elgurul a tízóraiért, kiosztja az
ételt, számon tartja az iskolatej
igénylést. Befizeti az elfoglalt
szülők, vagy tanárok helyett az
térítési díjakat.
Tudom, mindenki ismeri az
ő legendás teáit, amit minden
versenyen, minden Mese-esten
kóstolhatunk. De hadd áruljak
el egy titkot. A remek tea úgy
készül, hogy ő sohasem iszik

teát, még akkor sem ha beteg!
Ezt csinálja utána valaki! ( A
lecsója is nagyon nevezetes, aki
jól viselkedik, megkóstolhatja!)
Hihetetlen, de igaz! Ma már
ő is nyugdíjas. De olyan fürge,
lendületes, hogy ahogy mondani szokás, átugrana mindannyiunkat. Ha valaki sokat
tett Mezőfalváért, a mezőfalvi gyerekekért, akkor ő az. Sok
apró pici tett, sok apró pici segítségnyújtás naggyá gyűlt
össze az évek alatt. Az iskola
szürke eminenciása előlépett,
arcán zavart mosollyal fellépett az emelvényre, és átvette a
Mezőfalváért plakettet.
Gratulálok! Gratulálunk!
Az iskola kollektívája

Amikor egy szürke
eminenciás előlép

3

Az én falum - Mezőfalva

Testvértelepülési találkozó

Túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy a Testvértelepülési Találkozó túlszárnyalt minden
eddigi Mezőfalvi Vigasságot.
Nagyon jól sikerült a „nulladik nap”, vagyis a pénteki rock
est, de ugyanez elmondható a
központi eseményről, a szombati napról is. A helyi fellépő,
a Rock Box ezúttal sem okozott csalódást, a felfokozott
hangulatnak köszönhetően
hosszúra nyúlt, hajnalig tartott a péntek esti buli.
Szombaton a főzők vették át a stafétabotot, már kora
reggel elkezdtek szorgoskodni, és finomabbnál finomabb
ételeket készítettek. Érdekességként jegyezzük meg: ezúttal gulyást főzött a többség.
Nagy sikeret aratott ezúttal is a Jó ebédhez szól a nóta,

Rauf Pál és dr. Fehér Eszter jó
hangulatot teremtett. Szabyest
előadásába kisebb technikai
hiba csúszott, ám azt gondolom, az előadónak ezt nem a
színpadról kellett volna rendeznie, mert visszatetsző volt
a megnyilatkozása. Viszont
nem volt idő ezen rágódni,
mert a magyar zenei élet legjava, vagyis a Csík zenekar lépett színpadra, és adott nagyon színvonalas koncertet.
Csík János meghatározó egyénisége átjárta az egész produkciót. Utánuk az Irigy Hónaljmirigy is hozta a formát, és az
esti buli a Mátrix zenekarral is
páratlanul jó volt.
Testvértelepüléseink, Herzogsdorf és Kisújfalu népes delegációval képviseltette magát, a herzogsdorfiak

már pénteken megérkeztek, a
kisújfalusiaknál pedig hagyomány, hogy a delegáció mellett rokoni látogatással kötik
össze az utazást.
Meggyőződésem:
minden korosztály megtalálta az
igényének és érdeklődésének

megfelelő programot a Testvértelepülési Találkozón. Ezt
bizonyítja, hogy nagyon sokan kilátogattak a rendezvényre. A találkozó stábja jól
dolgozott, köszönöm szépen a
munkát mindenkinek.
Márok Csaba

Klics Ferenc-díjas pedagógus: Tombor István

Tombor István a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI tantestületének testnevelő tanáraként
a mai napig töretlen hittel és
lelkesedéssel neveli és oktatja
a mezőfalvi gyerekeket. Szeretett sportágának a birkózásnak, elismert és sikeres bázisát hozta létre Mezőfalván.
A sportágban való kiteljesedését az edzői munka hozta
meg számára. A sikerek zálogát abban látjuk, hogy már
kis korban kezdi meg a tehetségek felkutatását és fejlesztését, és egészen felnőtt korig
egyengeti sportolói pályafu-

tásukat. Mezőfalván már az
óvodás korú gyermekek számára is tart mozgásfejlesztő
foglalkozásokat, így teremtve meg a kicsik számára az
egészséges életmód mellett

való mielőbbi elköteleződés
lehetőségét. Fáradtságot nem
ismerve bővíti Fejér megyében azon helyek számát, ahol
birkózással valósítják meg a
mindennapos testnevelést és

az egészséges életmódra való
nevelést. Számos nemzetközi
verseny szervezőjeként tárja
ki a világot tehetséges diákjai
számára. Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpontként
való működésében tevékeny
szerepet játszik. Az elmúlt
évek alatt több tehetséggondozó pályázatban vett részt
sikeresen, hogy anyagi fedezetet biztosíthasson a birkózásban tehetséges mezőfalvi
gyermekek tehetséggondozásához, táboroztatásához,
sportolói karrierjük építéséhez.
Az iskola kollektívája
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Tündérkert Óvoda
Szivárványos visszatekintő

Az óvodai év végén több olyan
programot éltünk át, melyek szép
pillanatokat, csodálatos érzéseket
adtak nekünk, melyekre büszkék vagyunk. Ezeket szeretnénk
másokkal is megosztani. Május
14-én a régi álmunk vált valóra „Ricsi bácsis” dalainkat énekeltük fel cd-re. Koncz Nimród
apukája, Koncz Ferenc egy valóságos stúdiót rendezett be a művelődési házban. Tudtuk, hogy
nagy fába vágjuk a fejszénket 17
dal feléneklése, beszéd ,zajok nélkül óvodás gyerekekkel. Azonban a csapat fegyelmezettsége,
koncentrációja az összedolgozás
példaértékű volt! Úgy énekeltek,
mint az angyalok felszabadultan, vidáman. Hihetetlen volt az

a szövegmennyiség amit elsajátítottak. Mindehhez kellett Ricsi bácsi alázata, önzetlensége. A
profizmus , a zene , a dal szeretete töltötte be a termet. Fantasztikus dolog, hogy kézbe vehetjük
a hangunkat. Köszönjük Koncz
Ferencnek a sok idejét, amíg a
cd-ket elkészítette. Május 28án 4évszak koncertünkre vártuk
vendégeinket a művelődési házba. Életünkben központi helyen
volt mindig a zene, a dal, a népdal.
A gyerekek kedvenceit adtuk elő,
néphagyományainkat felvonultatva. Hálával tartozunk a Koncz
családnak( Koncz Ferenc, Marcsi,
Feri papa)akik népi hangszereikkel kísértek minket, illetve adtak elő dalokat. Csodálatos volt

megtapasztalni magyarságunk
zenei kincsét. A gyerekek tiszta
egyszerűséggel daloltak, táncoltak, megmutatva az éneklés szépségét. A délután 2. része „ Ricsi
bácsié” volt. A Szivárvány kórus
megmutatta hogyan lehet a hangunkkal örömet okozni. A koncert végén képes kivetítéssel, róla
szóló verssel, búcsú dallal, ajándékkal köszöntük meg a három
éves munkáját. Számunkra igazi
zenei élményt jelentett kis dobkoncertje , amit igazi dobfelszerelésen adott elő! Bemutatva az
ő igazi hangszerét. Június 1-én a
hagyományos Apák napját a tornateremben tartottuk. Csoportunk életében az anya mellett az
apa is ugyanolyan ékszer. Így ha-

gyomány, hogy róluk is megemlékezünk. A műsor apának, papának szóló dalait, verseit átéléssel
adták elő a gyerekek. Meglepetés
az anyukák kórusa volt. Anyák
napján az apukák énekeltek (Európa) most az anyukák fakadtak
dalra (Múlnak a gyermekévek).
Ezt követően Tombor István készült a csapatnak versenyjátékokkal. Frappáns ovis történetbe
ágyazta a feladatokat. Volt móka,
kacagás bőven. A sok mozgás
után szép pillanatok következtek.
Tombor Istvánnak köszöntük
meg a 2 évet ami alatt gyermekeinkkel foglalkozott. Képes kivetítés, vers,aranyérem,ajándék után
a győztesek dalát együtt énekeltük neki.

Búcsú az óvodától

Június 6-án a két nagycsoport két helyszínen tartotta meg
a búcsú bográcsozását. A Szivárvány csoport részére a Koncz
család szervezte le a programot,
Hantosra a Kastélyparkba. Ezúton köszönik nekik a szervezést , melynek során egy igényes játszótéren, nagyon szép
környezetben tölthették a délutánt és hogy kedves házigazdák
voltak,valamint a Koncz nagyszülőknek, akik finom gulyással
lepték meg a társaságot. Megható volt a szülők kedvessége, hozzáállása és három év eseményeit
dalolva adták elő. Sokat beszélgettek, szép pillanatokat töltöttek együtt.
A Napsugár csoport meghívást kapott Androsovits Viktortól és családjától egy utolsó, közös
együttlétre, ahol finom pörköltet
és sok finom süteményt ehettek a
jelenlévők. A gyerekek a délután
folyamán a tágas udvaron szabadon játszhattak (trambulin, nyílvesszőzés, görkorcsolyázás, fo-

gocskázás), a szülők ez idő alatt
pedig jót beszélgettek egymással.
Köszönik a család szíves vendéglátását.
A nagycsoportosok búcsúzására június 8-án került sor, rendhagyó módon az óvoda épülete
előtti füves területen. Felcsendültek ismerős és új dalok is, szavaltak
verseket, de a kisebbek is alkalomhoz illő versekkel búcsúztatták iskolába vonuló társaikat. Hagyomány óvodánkban, hogy a Szülői
Munkaközösség a búcsúzó legaktívabb tagjait ajándékkal lepi meg.
Örömünkre szolgált, hogy idén is
sok szülőt tudtunk megörvendeztetni. A ballagás végén a gyerekek
felengedték a búcsúzást szimbolizáló színes lufikat, majd visszavonultak csoportjaikba, ahol egy
utolsót beszélgettek és elbúcsúztak egymástól. Az ezt megelőző
hetet sok visszaemlékezéssel, közös játékkal, meghitt beszélgetéssel töltötték a nagycsoportosok.
A megélt sok emléket, szép pillanatot viszik magukkal tovább, az

Napsugár csoport
1. Androsovits Gréta
2. Androvics Márk
3. Bódis Szebasztián
4. Csóhány Vanda Kiara
5. Gvenei Kevin Péter
6. Halupa Hanna Erzsébet
7. Hegedűs Máté Gábor
8. Jancsovics Lilla Anita
9. Márhoffer Tibor
10.Nagy Csenge
11. Nagy Dominik
12. Németh Anasztázia
13. Ozohanici Zsófia
14. Pintér Brendon
15. Szabó Zorka
16. Szalontai Nikolasz Patrik
17. Sztojka Kevin János
18. Török Márk
19. Udvardi Petra
20. Urbán Levente

Szivárvány csoport
1. Erdélyi Krisztián József
2. Fekete Csanád
3. Kacz Jáfet
4. Kacz Sém
5. Kis Dániel István
6. Koncz Nimród Kende
7. Köhler Kamilla Flóra
8. Nagy Csenge Luca
9. Oroszi Zsombor
l0. Ozsváth Kevin
11. Pintér Dominik
12. Pintér Jázmin Letícia
13. Prémusz Jázmin Lili
14. Reinitcz Kincső
15. Rostás Róbert
16. Sipos Ádám
17. Sztojka Rikárdó Dzsúlió
l8. Tombor Anna Léna
19. Vas Viktor
20. Virág Bianka
21. Milics Izabella Seron
22. Lakatos Melani Szonja

óvodai évek elteltek. A búcsúzás
csak a pillanatnak szólt, a gyerekek iskolásak lesznek, de az óvó
nénik továbbra is szívesen fogadják a látogatásukat.

A búcsúzó óvónők köszönik
a szülőknek a szívhez szóló búcsúztatót, az összefogást, a figyelmességet, a kedvességet, szeretetet.
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Köszönetek
Pillangó köszönetek:
A Pillangó csoport köszöni
a Bertalan családnak a játékos
délelőttöket udvarukban, Ortner -Nemes Erikának a finom
süteményt és a fagyizást, a
Berki családnak a rágcsálnivalót és a süteményt, az Androsovits családnak a cipőket, amivel
több gyermeknek segíthettünk. Kvárik Csabának, hogy
lovaskocsival kivitt minket a
Virág-tóra. Virág Attilának és
feleségének a felhőtlen délelőttöt a Virág-tavon. Köszönjük
a Dóra cukrászdának a finom
süteményt. A Nádor cukrászdában Kittinek a fagyizást és
minden szülőnek aki bármivel
támogatta a csoportunkat.
Katica köszönetek:
A Katica csoport köszöni Urbán Zolika anyukájának
a szíves vendéglátást és a játékos délelőttöt. Köszönjük
Barta Józsefnek, a mesenézős
délelőttöt és a fagyit, amivel a
gyerekeket megvendégelte.
Köszönjük Bolya Szilárdnak, hogy buszfelajánlásával
támogatta a Katica csoport
kirándulását.
Köszönjük Ortner- Nemes
Erikának a finom süteményt
és a fagyit, amivel a gyerekek
kirándulását megédesítette.
Köszönjük Mazzagné Madarász Máriának, hogy udvarukban biztosította a gyerekek
játékát és a finom palacsintát,
amivel meglepett bennünket.
Micimackó köszönet:
A Micimackó csoport köszöni Balogh-Benczik Nikolettának, hogy vendégül látott
bennünket.
Csigabiga köszönetek:
Köszönetet szeretne mondani a Csigabiga csoport Virág Attilának és feleségének,
hogy egy vidám délelőttöt
tölthettünk a Virág-tónál.
Köszönjük Kvárik Lászlónak a lovaskocsikázást , amivel a Virág-tóhoz szállította a gyermekeket. Köszönjük
a Dóra cukrászdának az ajándékba kapott finom sütit.

Ellátogattunk a tehenészetbe
A Mezőfalvi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrttől az idei évben is meghívást
kaptunk a Világos-pusztai tehenésztelepre. Több csoport is
élt a lehetőséggel és az általuk
küldött buszra szállva lelkesen
indultunk útnak. A kedves fogadtatás után körbejárhattunk
és láthattunk különböző fejlődési szakaszban lévő bocikat
(bocibölcsi,bociovi…), illetve teheneket, valamint a fejő-

házat is megtekinthettük,ahol
elmesélték a fejés menetét. A
séta végeztével a gyerekeket
vajas kaláccsal megvendégelték , kakaót és tejet is ihattak,
majd különböző mozgásos lehetőségeket biztosítottak számukra.
Kipróbálhatták a tehénfejést és a nagyobbak íjászkodhattak is. Köszönjük a meghívást a gyerekek élményekkel
gazdagodva térhettek haza!

Ebben a tanévben is meghirdettük a német foglalkozást. Nagy örömünkre szolgált,
hogy 14 gyermek jelentkezett
és rendszeresen részt vett a
hétfő délutánonként szervezett programon.
A tanév gyorsan elrepült és
2018.május 28-án az utolsó al-

kalomra a szülőket is meghívtuk. Ízelítőt kaphattak abból,
hogy gyermekeik milyen sok
mindent tanultak az év során.
A gyermekek nagyon ügyesek
voltak, és reméljük az iskolában könnyebben veszik a német nyelv területén adódó akadályokat. Sok sikert kívánunk!

Május 22-én nagy esemény
zajlott óvodánkban. Kovács
Nóra gyakornokunk számot
adott gyakorlati tudásáról,
amelyet a két év alatt szerzett
meg. Nagyon büszkék vagyunk rá, mert bebizonyította,
hogy sokat fejlődött, amelyről
meggyőződhettek az őt minősítő pedagógusok is. Bár eredménye még nem hivatalos, de
megelőlegezve neki a vizsga
sikerességét, köszöntjük a pedagógusok körében!

Ezen a délutánon ellátogatott óvodánkba Varga Gábor országgyűlési képviselő.
Intézményünket
körbejárva a délutáni ébredést követő uzsonnázás közben láthatta a gyermekeket. Készült egy
közös fotó a frissen vizsgázott ,,pedagógussal”, akivel a
bővítés és a tornaszoba fontosságáról beszélgetett. Természetesen megtekintette az
építkezés jelenlegi állását és
reméljük elégedetten távozott.

Játékos német

Gyakornoki minősítés

Ortopédia
Óvodánkban tavasszal volt
már ortopédiai szűrés , de akkor nagyon sok gyermek hiányzott. Így az akkor hiányzók lábát tekintette meg a

doktor úr, és javaslatot tett néhány esetben ortopédiai cipő
megvásárlására, melyet a szülők kedvezményesen vásárolhatnak meg.

Április 26-án lezárult az
idei beiratkozás, ezzel párhuzamosan kialakultak a csoportok összetételei. Az óvónők közös megbeszélés keretén belül
egyeztettek a létszámokat illetően. A bővítés miatt szükségszerűvé vált a csoportok belső
áthelyezése, mellyel az óvoda
eddigi belső szerkezete jelen-

tősen megváltozik. A változásokról az óvónők az érintett
feleket értesítették, valamint
a felvételt nyert mini-, illetve kiscsoportosok felvételéről
is. A csoportok száma 6-ról
7-re emelkedik és az újságcikk
megjelenésével egy időben
zajlanak a leendő kisóvodások
szülői értekezletei.

Beiratkozás

Madarak
és fák napja
Az óvodai zöld jeles napok sorában fontos
helyet kap nálunk minden évben a Madarak
és fák napja. Madárbarát címünk kötelez erre.
Fontos számunkra a természettudatos nevelés, a
környezet szépségének
megláttatása, óvása! Ebben az évben folyosónkat
zöld erdővé varázsoltuk,
a csoportok által festett
nagy fákkal, bokrokkal. A
gyermekek kedvenc madaraikat is elkészítették
különböző technikákkal. Feladatként kapták
csoportmadár választását, róla jellemzők összegyűjtését, tablókészítést.
A kutatómunka összekovácsolta őket, biztosítva a gazdag ismeretszerzést. A program napját a
csoportokba szerveztük,
ahol változatos játékos
feladatok segítéségével
ismerkedtek az állandó
vonuló madarakkal, nevükkel, hangjukkal, életmódjukkal, a madárbarát viselkedéssel, és az év
madarával. Fontos számunkra, hogy megismerjék óvodánk fáit, nevüket,
az erdők védelmét. A fa
is élőlény, érez, ne okozzunk neki fájdalmat! Tudatosítjuk, hogy csak azt
gyűjthetjük amit a természet már elengedett!
Megismerkedhettek az
erdő élővilágával, sőt mesét és népdalt is hallgattak a délelőtt folyamán.
A mozgásos feladatok
közben fészket építettek,
rovarokká váltak, vagy fákat azonosítottak. A változatos tevékenységek
alatt váltak igazi természetvédővé, alapot adva
nekik a természet szeretetére.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Digitális nevelés napközis tábor

Iskolánkban június 25-29ig digitális napközis tábor valósult meg, amely „Videónapló a világhálón” - ismerkedés a
vlogokkal címet kapta, kiegészülve Mátyás király korának
áttekintésével, amely a „Királyi hét”-re hallgatott.
Igazi csapatmunka biztosította 25 fő 4. osztályos diák
iskolai évzáró utáni élménytáborát, ugyanis sok kolléga,
pedagógus, konyhai, iskolai
dolgozó és önkéntes tevékenykedett azért, hogy ez a
kis csapat sok új élményt szerezhessen ezen a héten.
Programjaink között szerepelt az elvárásfa készítése
Ollmann Judit tanárnő segítségével, a középkor történelmi áttekintése Zsömbör
Attila tanár úrral, várépítés
és koronázási ékszerek megépítése Szentpáliné Erika tanárnő vezetésével. Kívül-belül körbejártuk a Visegrádi
várat virtuális séta keretében,
majd egy különleges számítógépes program segítségé-

vel várat építettünk 3D-ben
is. Megismerkedtünk a heraldika tudományával, címert
készítettünk digitális formában, majd a reneszánsz konyha, királyi lakomák fűszereit ismertük meg kostolóval
egybekötve Szabóné Kovács
Erika vezetésével, melynek
fénypontja Szántó Angéla és

István által készített lángosparty volt. Ezenkívül jógáztunk és reneszánsz táncokat
tanultunk Pötör Emesével,
korabeli kódexekről és divatról beszélgettünk Császár
Mónikával.
Mindeközben tábor logot
szerkesztettünk, iniciálé betűket készítettünk Word prog-

Határtalanul program

Iskolánk hetedik évfolyamosai május 22-25. között feledhetetlen négy napot töltöttek a szomszédos Szlovénia és
Horvátország magyarlakta,
vagy korábban magyar vonatkozású területein. A kirándulás az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából életre hívott Határtalanul!
program által meghirdetett
pályázat elnyerése segítségével valósult meg.
Az út során 15 diákunk és
kísérőtanáraik (Kollár Hajnalka, Zsömbör Attila) először a szlovéniai Lendvát és
környékét járta be: itt megtekintettek egy helyi kéttan�nyelvű iskolát, a régi Bánffyak
várát, Hadik Mihály múmi-

áját, valamint jártak egy orchidea farmon és körül sétálták a csodás Bakonaki-tavat is
(1.nap).
Az út további részét már
Horvátországban töltötték:
jártak a Zrínyiek csáktornyai,
valamint a Nádasdyak varasdi

várában, majd innen az Adriai-tenger partjára, Rijekába utaztak (2.nap). Először
felsétáltak a trsati fellegvárba, valamint a mellette lévő
Mária búcsújáró templomnál
is tettek látogatást. Ezután
a városban megkoszorúzták

ram segítségével, kisfilmet
készítettünk Movie Maker
program használatával. Beszélgettünk a netikettről, blogokról, vlogokról.
Összességében jó hangulatú, sok újdonságot, élményt
magába foglaló, tanulságos
hetet töltöttünk együtt.
Sótiné Papp Elvira

Baross Gábor korábbi monarchiabeli miniszterünk emléktábláját, sétát tettek a kikötőben, és a város gyönyörű
korzóján. Aznap délután természetesen nem maradhatott
ki a tengerparti strandolás
sem (3.nap). Végül az utolsó napon hazafelé sor került
még a zágrábi, Szent László
királyunk által alapított székesegyház és a körülötte elterülő gyönyörű óváros megtekintésére is.
Az út 4 napja a sok kötelező program mellett is rengeteg nevetéssel, végig vidám
hangulatban telt és a végén, ha
kicsit szomorúan is, de mindenki felejthetetlen élményekkel térhetett haza.
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Élmény tanulni!

Művészeti nevelés napközis tábor

Iskolánkban2018.június1822-ig az Oktatási Hivatal által
szervezett és az EFOP-3.2.15VEKOP-17-2017-00001
azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és
digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások
kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt európai uniós projekt finanszírozásában
Művészeti nevelés napközis
tábor valósult meg.
A heti programtervünk
Tükröm, tükröm… Az érzések felfedezése címet kapta.
Mivel a tábor szervezésénél
és tervezésénél kiemelt szempont volt, hogy iskolarendszeren kívül, változatos színtereken, szervezett keretekben és
kötetlen formákban történjen
a programok megvalósítása,
helyszínként a Kézműves házat és annak udvarát választottuk. Bizonyára sokan felkapták
a fejüket, akik elhaladtak az is-

kola előtt, hogy már elkezdődött a VAKÁCIÓ s ennek ellenére mégis hangos, vidám
gyermekkacaj szűrődött ki az
iskolánk falai és fái közül. A tábor 2. napján ugyanis kiderült,
hogy az udvaron lévő a hatalmas platán nem egy egyszerű
fa, hanem varázsfa, melyben
tündérek és a manók laknak,
akiket a gyerekek képzeletüknek megfelelően megjelenítettek. Aki nem hiszi, sétáljon el
arra és nézze meg! Az ágakról
varázslevelek lógnak, melyek
gyönyörűek, színesek, érdekességük azonban, hogy nincs
bennük zöld szín. A levelek fonákján pedig jókívánságok olvashatóak.
A tündérek és manók, katicabogarak hátán utaznak, őket
kavicsokból
kavicsfestéssel
hoztuk létre, majd bekötöttük
őket a katicaistállóba. Készítettünk kis tavacskát, kavicsos
sétányt, játszóteret gallyakból,
falevelekből.

Kitűnő tanulók
1.a osztály:
Fekete Csaba
Killer Lana
Kolmankó Jázmin Zoé
Kovács Hunor
Tombor Benedek
Tórizs Alina
Zámbó Gergő
2.a osztály:
Kovács Áron
Kovács Áron 2
Rafael Virág
2.b osztály:
Erdélyi Bulcsú Levente
Hegedüs Zétény
Kincses Kitti
Koncz Jázmin
Molnár Maja
3.a osztály:
Birgány Panna Luca
Jézsó Izabella
Kaltenecker Luca
Kis Anna
Papp Adrián

4.a osztály:
Cseke Eszter Lili
Juhász Viktória Lilla
Miklós Márton András
Szentpáli Adél Emese
Tóth Nimród László
4.b osztály
Turcsányi Zsófia
Mészáros Laura
5.a osztály:
Sóti Levente László
Takács Hanna
6.a osztály:
Deák Flóra
7.a osztály:
Miklós Mátyás Balázs
Szatmári-Nagy Eszter
8.a osztály:
Kaltenecker Réka
Szívből gratulálunk az elért
kiváló eredményhez!

Alkottunk agyagból, hajtogattunk papírból pillangót, virágot, csónakot. Saját készítésű
zászlókból vendégváró üdvözlő füzért állítottunk össze.
Megtanultunk szalmaszállal
buborékot fújni.
Improvizációs gyakorlatokat végeztünk, szélforgókat és
karkötőket készítettünk.
A központilag kiadott projektterv fontos eleme volt a
zöldséggel és gyümölcsökkel
kapcsolatos ismeretek elmélyítése, kibővítése. A tábor minden napján foglalkoztunk ezzel
a témával, pld.: ellátogattunk a
zöldségboltba, firkarajzokban
zöldségeket és gyümölcsöket
kerestünk, játszottunk neveikkel, tulajdonságaikkal. Közösen megnéztük a Hagymácska
című rajzfilmet, megtanultuk
Chippolino dalát és számtalan élményrajzot készítettünk.
A boltban ajándékként kapott
almákat elrejtettük az iskola
hatalmas udvarán, melyeket a

gyerekek nagy örömmel vadásztak össze. Beszélgettünk
a gyümölcsök ellenségeiről,
ujjnyomatok és saját készítésű
zöldség nyomdák segítségével
hernyókat festettünk.
Zenére is alkottunk. Prokofjev: Péter és farkas című
művével, a zeneműben megszólaló hangszerekkel ismerkedtünk meg. A szereplőket
elkészítettük zacskó báboknak,
majd elhelyeztük őket az általunk megálmodott háttérbe. A
hét folyamán született műveket a kézművesház udvarán az
épület falát is felhasználva kiállítottuk. A tábor zárásaként
a szerzett élmények alapján a
gyerekek képeslapokat terveztek.
Élményekben gazdag, jó
hangulatú, vidám hetet töltöttünk el együtt.
Jaksics Erzsébet
Kéri Istvánné
Márokné Szatmári Ilona

Iskolai hírek, fontos
időpontok
Ügyelet:
•
•
•
•
•

2018. július 18. 9-13 óra		
2018. július 25. 9-13 óra		
2018. augusztus 1. 9-13 óra		
2018. augusztus 8. 9-13 óra		
2018. augusztus 15. 9-13 óra		

Ügyelet
Ügyelet
Ügyelet
Ügyelet
Ügyelet

Pótvizsga, osztályozó vizsga
• 2018. augusztus 23-24.
• 2018. augusztus 30. 10 óra

Felkészítés a pótvizsgára
Pótvizsga, osztályozóvizsga

Tankönyosztás
• 2018. augusztus 30. 13-17 óráig Tankönyvosztás
• 2018. augusztus 31. 8-12 óráig Tankönyvosztás
Első tanítási nap
• 2018. szeptember 3.

1. tanítási nap

Tanévnyitó
• 2018. szeptember 3. 8 óra

Tanévnyitó ünnepély
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A verseny elnevezése

Tankerületi gyermekrajz pályázat
Dunaferr Birkózás- rajzpályázat

Álomút országos rajzpályázat
Ember- természet- környezet verseny
(Székesfehérvár)
Tankerületi természetismereti verseny
(Dunaújváros)
Tankerületi mesemondó verseny- Nagyvenyim
Tankerületi történelem verseny- Nagyvenyim
Népdaléneklési verseny- Dunaújváros

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola
informatika versenye
Körzeti diákolimpia (Iváncsa)
(labdarúgás)
Intézményi Bozsik I. és II.
korcsoport
Diákolimpia- birkózás- területi (Nyársapát)

Diákolimpia- birkózás- döntő-II. korcsoportHajdúszoboszló
Diákolimpia- birkózás- döntő- III. korcs.Kecskemét
Női orsz. birkózó bajn.- Kaposvár
Női orsz. csapat birkózó bajn.- esztergom
Területi OB-birkózás-Szigetszentmiklós
Országos birkózó serdülő bajn. – Miskolc
Területi magyar birkózó bajnokság

Diák II. országos bajnokság
Lány országos birkózó bajnokság
Diákolimpia országos birkózó döntő
Területi birkózó csapatbajnokság
Chernel István Komplex Természettudományi
Vetélkedő országos döntője
Tankerületi német verseny

Területi szavalóverseny
Területi szavalóverseny
Betűzgető területi verseny
Tankerületi szavalóverseny
Betűzgető területi verseny
Megyei honismereti verseny (Székesfehérvár)
Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny
megyei döntő
Seregélyesi énekverseny

4.a osztály

Név és évfolyam

Helyezés

Felkészítő

Kolozsi Krisztina
Szabóné Kovács Erika
4.a osztály
Kolozsi Krisztina
Szabóné Kovács Erika
4.a osztály szobrászat tanszak
Kolozsi Krisztina
Miklós Márton 4.a, László Lóránt 4.a
Megyei döntő 15. Szabóné Kovács Erika
helyezés
Kaltenecker Luca 3.a, Deák Bence 4.a, Szentpáli Adél 4.a
V. helyezés
Nyuliné Bauer Szilvia
Szabóné Kovács Erika
Takács Hanna 5.a
I. helyezés
Nagy Margit, Márokné Szatmári
Ilona, Szabóné Kovács Erika
Tórizs Alina 1.a
I. helyezés
Tóth Nimród 4.a
IV. helyezés
Zsömbör Attila
Sóti Levente 5.a, Deák Flóra 6.a, Szatmári Nagy Eszter 7.a, I. helyezés
Kaltenecker Réka 8.a
Tarr Jázmin 4.a Prajda Rebeka 4.a Rajcsányi Hanna 4.a
arany minősítés
Balogh Tímea
Sípos Cintia 4.a Kis Anna 3.a Balogh Tamara 5.a Kelemen
Fanni 5.a Kovács Hanna 5.a Ozsváth Liliána 5.a Szabó
Boglárka 5.a Takács Hanna 5.a, Tóth Melinda 6.a Bodor
Jázmin 6.b Tóth Laura 7.a Stempely Eszter 8.a Ács Zsófia
8.a Sütő Nóra 8.a Koppányi Tímea
Sótiné Papp Elvira
Filipszky János, Jásper Máté, Németh Balázs, Rostás
Arnold, Kolompár Martin, Németh Ervin, Kuti Zsolt, Varga
Bálint
Hegedűs Zétény, Papp Adrián, Németh István Dániel,
Horváth Márk, Tausz Dávid.
Kuti Gergő, Rabi Marcell, László Lóránt, Németh Bence,
Zsoldos Krisztián
Sebestyén Fábián
Miklós Mátyás
Sipos Adrián
Rostás Arnold
Rostás Arnold

III. helyezés

Miklós Mátyás

V. helyezés

Tombor István

Schrik Alina, Győri Viviána
Schrik Alina, Hajdú Vanessza, Győri Viviána, Tóth Cintia
Sebestyén Fábián
Szentpáli Zalán
Schrik Alina
Sebestyén Fábián
Bodor Máté
Éva Bence
Rostás Arnold
Tóth Nimród
Bodor Máté, Éva Bence
Hajdú Vanessza, Győri Viviána
Éva Bence, Bodor Máté

I. helyezés

Tombor István
Tombor István
Tombor István

Kaltenecker Réka

Tórizs Attila
Tórizs Attila

V. helyezés
I. helyezés
III. helyezés
II. helyezés

Tombor István

Tombor István

III. helyezés
V. helyezés
I.helyezés
I. helyezés
III. helyezés
III. helyezés
V. helyezés
V. helyezés
V. helyezés
IV. helyezés
VI. helyezés

Tombor István
Tombor István

Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Kollár Hajnalka

Szatmári Nagy Eszter, Forrai Diána
Miklós Mátyás, Sztanyik Márk,Födelevics Máté
Garbacz Bendegúz,Klics Márton, Kovács Balázs,
Zsákovics Botond
Tórizs Alina
Kaltenecker Luca
Kaltenecker Luca
Tóth Nimród
Cseke Eszter
Domján Mihály, Éva István Bence, Turcsány Zsófia
énekegyüttes és szóló kategória

I.helyezés
II. helyezés
III. helyezés

Molnárné Troppert Mária
Árva Szabó Ágnes

I. helyezés
II. helyezés
I. helyezés
III. helyezés
II. helyezés
III. helyezés
arany minősítés

Márokné Szatmári Ilona
Sivák Zita, Nyuliné Bauer Szilvia
Sivák Zita, Nyuliné Bauer Szilvia
Szabóné Kovács Erika
Szabóné Kovács Erika
Csibrikné Dobai Orsolya
Balogh Tímea

népi ének tanszakos növendékek

ezüst és bronz
minősítés

Balogh Tímea

Kálvin János Református Gimnázium,
Szakközépiskola és Általános Iskola
2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/a.,
OM azonosító: 202924, Telefon: +36 25 551-788,
Honlap: www.kalvinsuli.hu, E-mail: kalvingimi@gmail.com

– Szakmunkás végzettsége van?
– Kell az érettségi a munkahelyén?
– Főiskolán vagy egyetemen szeretne tanulni?

Érettségizzen helyben
a lehető leggyorsabban!
Elvégzett vagy félbehagyott tanulmányait beszámítjuk,
így akár már 2 tanév alatt is érettségit szerezhet!
Oktatás helyszíne: Petőfi Sándor Általános Iskola,
Mezőfalva, József nádor út 13.
Jelentkezési lap letölthető az intézmény
honlapjáról:

www.kalvinsuli.hu

Az oktatás
teljes mértékben

ingyenes!

Egyéni
tanulmányi rend
kialakítható.

– 20 éves korig igényelhető a családi pótlék
– Diákigazolványt biztosítunk
– A TB ügyintézésben segítünk

Beiratkozás és további felvilágosítás:
e-mailben: kalvingimi@gmail.com
telefonon:
Kálvin Iskola: 06 25 551–788 vagy
Lakos Angéla:
telefon: 06 20 312 8321
e-mail: lakosangi@gmail.com vagy
Gyurkity Katalin
06 30 298 7979
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Az én falum - Mezőfalva

iss
álmán

Művelődési Ház

Mezőfalvi foci története képekben

Továbbra is várjuk a mezőfalvi futballtörténeti emlékeket!
A mezohir.info interenetes oldalon, a Facebook-on, valamint
lapunkban közzétett könyvtári felhívásnak köszönhetően hamar megérkeztek az első képek, amelyek mezőfalva futball életéhez kapcsolódnak.

Asztalok, padok
gazdagítják a parkot

Udvari berendezésekkel gazdagodott a település, egy önzetlen felajánlásnak köszönhetően a leendő mezítlábas parkba kerülnek asztalok és padok.
Márok Csaba polgármester a művelődési ház udvarán vette
át a felajánlást Siba Nándor vállalkozótól, akitől – mint a település vezetője kihangsúlyozta – ezt senki nem kérte, igazi lokálpatriótaként, kérés nélkül ajánlotta fel adományát.
– Polgármester úr korábban említette nekem, hogy szeretnének létrehozni egy mezítlábas parkot, és mivel most gyártottunk asztalokat és padokat, így többet készítettünk, mert úgy
gondoltam, itt hasznát veszik majd – mondta Siba Nándor. HL

Kérjük az olvasókat, segítsék az archívum összeállítását! Várjuk a fotóikat, valamint az időpontokban és a nevek kiegészítésé
ben szívesen vesszük a segítséget!

Nyári olvasmányokat
válogattak

Köszönet

Június 11-én és 12-én hétfőn és kedden még a nyári vakáció
előtt a 4.B. és a 4. A osztály látogatott el a mezőfalvi könyvtárba,
hogy megismerjék a nekik szóló könyveket, nyári olvasmányt
válogassanak és kölcsönözzenek. Ezzel nemcsak a bibliotéka
forgalmát lendítették fel, hanem könyvtárhasználati ismeretekkel és a könyvek világának élményeivel is gazdagodtak.
Horváth István
könyvtáros

Köszönjük Siba Nándor vállalkozónak a
kerti padokat, mellyel a Művelődési Ház udvarát szebbé tette!
Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói
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. július 16-án, 1800 példányban.
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A konferencián 

Fotó: Bán Balázs

Rangos őzkonferencia
volt Mezőfalván

Sárgarózsa
Nyugdíjas Klub

Nagy örömmel tettünk
eleget a Kulcsi Vidám Emberek Közössége által rendezett
I. Dunamenti Idősek találkozójának. 24 csoport részvételével, sok fellépővel egy
nagyon jó és színes programokkal teli találkozó volt.
Hallhattunk szebbnél szebb
verseket, népdalokat, és különböző táncokat is láthattunk. E mellett kicsit bohókás
előadások is voltak. Mi is nagyon készültünk erre a napra,
hiszen ez volt az első fellépésünk. Jó volt találkozni a sok

ismerőssel, barátainkkal. Külön öröm volt, hogy a két mezőfalvi nyugdíjas klub együtt
lehetett ezen a napon, és láthattuk egymás előadását.
Délután tánc, és egy kis
szellemi totó is színesítette a
programot, melyen első helyezést értünk el. Nagyon köszönjük a finom gulyást és a
süteményeket. A szervezőknek további sok sikert kívánunk. Bízunk benne , hogy
mi is vendégül láthatjuk őket.
Köszönet a Kulcsi önkormányzatnak.

Köszönetnyilvánítás
Elmentem, mert mennem kellett, de a
szívetek mélyén örökké veletek leszek.

Birkner József
Dodi

„Legyen-e pár sor köszönet és hála mindazoknak akik,
szeretetük, tiszteletük jeléül részvétüket fejezték ki, mély
fájdalmunkban bármi módon osztoztak. Külön köszönet a
Szent Pantaleon Kórház Gasztroenterológia Osztály minden dolgozójának, valamint Annamatia-Kegyelet KFT szívélyes segítségnyújtásáért.
A gyászoló család

Őzkonferencia elnevezéssel
sikeres szakmai napot tartott a
Mezőfalvi Gazdák Vadásztársasága, valamint a Fejér Megyei Vadászkamara július 6-án
községünkben, a Petőfi Sándor
Általános Iskola tornatermében. Bajdik Péter, az Országos
Magyar Madász Kamara főtitkára úgy fogalmazott a rendezvényen, hogy a konferencia
nem egyszerűen megyei, hanem a résztvevők szerint na-

gyon komoly, országos rangja
van. A professzorok előadása
után a vadászat módjairól, eszközeiről, gazdasági vonatkozásairól volt szó a konferencián.
Figyelemfelhívó gondolatok
hangoztak el a veszélyforrásról,
amit az őzállomány szempontjából az aranysakál jelent. A
konferencia zárásaként megszokottól eltérő trófea bírálat
került megrendezésre.
Márok Csaba

Az őzkonferencia sikerére méltán lehetnek büszkék a helyi szervezők

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

CSIPKE GYÖRGY
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak
A gyászoló család

Lecsófesztivál
(Helyszín: a Piac tér, szabadtéri színpad)

2018. augusztus 18.
Programok:
17:00

Új kenyér szentelése a kápolnánál Kristofory Valter

plébános úrral, ünnepi beszédet mond Márok Csaba László,
polgármester úr

17:30

Lecsófőző verseny (hozott alapanyagból)

20:00 „Szállj fel szabad madár” c. előadás a
Miskolci Társulat közreműködésével.

21:30-01:00

Utcabál az EFKA zenekarral

22:00

Tűzijáték
Büfé és kürtős kalács a helyszínen.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!



