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2018. szeptember

Gyönyörű lett a Tündérkert

Ünnepélyes keretek között avattuk fel a szépen felújított és
bővített Mezőfalvi Tündérkert Óvodát és a modernizált konyhát. Az óvoda kollektívája előtt Lebanov József főosztályvezető,
Dr. Simon László kormánymegbízott, Dr. Molnár Krisztián a

Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Márok Csaba Mezőfalva polgármestere és Varga Gábor országgyűlési képviselő vágta át
ünnepélyesen az avató szalagot (Írásaink: 3. és 4. oldalon olvashatók.)

Tanévnyitó – elkezdődött az iskola

Köszöntjük Mezőfalva
szépkorú lakóit

A 6. b osztály vidám nyárbúcsúztatójával kezdődött meg a
2018-2019- es tanév az iskolában

A közelgő idősek világnapja alkalmából hosszú, boldog életet,
egészséget és sok-sok örömet kívánok községünk szépkorú
lakóinak! Isten éltesse mindannyiukat!
Márok Csaba
polgármester
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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
2018/2019-es nevelési évben
őszi szünetben az ingyenes
szünidei étkezést
2018. október 29. (hétfő)
2018. október 30. (kedd)
2018. október 31. (szerda) 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. szeptember
28. napjáig (péntek) juttassák
el a Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény
(2422 Mezőfalva, Piac tér 3.)
irodájába vagy a Polgármesteri hivatalba.
Az étel átvételének helye
nem változik: Óvoda konyha
2422 Mezőfalva, Kinizsi utca
48.
Az étel fogyasztása elsősorban a Konyha étkezőjében
történik, de lehetőség nyílik
továbbra is az ételek elvitelére.
Az étel elvitelének illetve
helyben fogyasztásának ideje:
10.30 óra és 11.30 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

Tűzgyújtás
Az őszi időszak beköszöntével természetes dolog, hogy a lehullott falevelektől meg akarunk szabadulni valamilyen módon. Felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy égetési napok vannak engedélyezve az önkormányzat helyi rendeletében,
és ennek megfelelően tüzeljék el a kerti hulladékokat. Valamint
kérek mindenkit, tartsa be a tűzgyújtási szabályokat is, illetve
nedves, vizes növényeket ne akarjon eltüzelni, mert azzal jót
nem tesz, csak hatalmas füstöt okoz.
Az önkormányzati oldalakat összeállította:
Márok Csaba Mezőfalva polgármestere

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentéssel
kapcsolatos egyszeri természetbeni
juttatásról
Tisztelt Lakosság!
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm.
határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Kormány
egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült, a vezetékes gáz vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A támogatáshoz a Korm. határozat alapján legkésőbb 2018.
október 15. napjáig háztartásonként egy darab igénybejelentés
nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját,
ez később már nem módosítható. Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett
lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f ) pontja szerint háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
Az igénybejelentő nyilatkozat elérhető a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatalban (Mezőfalva, Kinizsi utca 44.), továbbá
a www.mezofalva.hu honlapon a szociális nyomtatványoknál.
Az igénybejelentő nyilatkozatot a Mezőfalvai Polgármesteri
Hivatalban kell leadni, és kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
kitöltött nyilatkozatot személyesen hozzák be. A Hivatal dolgozói a rendelkezésére álló adatok alapján ellenőrzik, hogy az
adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak-e be a Korm.
határozatra hivatkozással igénybejelentést. Az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést Hivatalunk
nem fogadhatja be. Ugyancsak nem fogadható be az az igénybejelentés, amelyről megállapításra kerül, hogy az érintett háztartás a gázszolgáltatóval közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban áll.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy mindenki büntetőjogi felelőssége tudatában adja le nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a Korm. határozat alapján a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adminisztratív vizsgálatot
folytat le az igénybejelentésekkel kapcsolatban. Amennyiben a
vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő már korábban részesült a 12.000,- Ft összegű juttatásban
a gázszolgáltató által, rosszhiszeműen járt el, vele szemben szabálysértési, vagy - minősítő körülmény fennállása esetén - büntetőeljárás kezdeményezésére kerül sor.
2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van
lehetőség, az igényelt támogatás átvételi helyéről és módjáról a
későbbiekben tudunk tájékoztatást nyújtani, amint a Kormány
- a belügyminiszter által megtett javaslat alapján - erre vonatkozó döntését meghozza.
Kérjük a Tisztelt igénylőket, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz tartozó adatkezelési tájékoztatót szíveskedjenek áttanulmányozni.
Borbély Anikó
jegyző
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Mérföldkőhöz érkeztünk
Az óvodaavató alkalmával
nagy naphoz érkezett a település. Úgy is fogalmaztam az
ünnepi beszédemben, hogy
mérföldkőhöz érkeztünk, hiszen nagy dolog egy magunk
fajta település életében, amikor 300 millió forintos fejlesztést tud megvalósítani, mégpedig a gyermekeink, a jövő
generációja érdekében.
A növekvő gyermeklétszám miatt szükség volt az
óvoda bővítésére. A pályázati
időszakban számos nehézséggel kellett megküzdeni, de sikeresen vettük az akadályokat,
és a pályázatok elbírálói figyelembe vették, hogy a gyermekekkel kapcsolatos fejlesztési
igényünk alátámasztott és nagyon indokolt. Ezért kaphattuk meg a 234 millió forint támogatást, mégpedig a döntés
után azonnal, egy összegben,
aminek köszönhetően nem
jelentett nehézséget a beruházás folyamatos finanszírozása.
A kivitelező, az Alap-Ép Kft.
megfelelő kapacitásokkal rendelkezett a megvalósításhoz,
nagy erőkkel, jó minőségben és
határidőre végezte el a vállalt
feladatokat. A régi óvoda részen komplett elektromos hálózat csere történt, belső festés,
nyílászáró csere, szigetelés történt, úgy, hogy megőriztük az
óvoda régi jellegét. A csoportokat összekötő folyosót zárttá tettük az óvónők kérésére,
hogy a gyerekek biztonságosabban, kényelmesebben közlekedhessenek a téli időszakban is. Az új épületszárnyban
kapott helyet a tornaszoba, két
csoportszoba, valamint számos kiszolgáló helyiség a mai
kor igényeinek és a jogszabá-

lyi előírásoknak megfelelően.
Varga László nyugalmazott
polgármester úrtól megtudtam az avatón, hogy annak
idején azért nem építhettek tornaszobát az óvodának,
mert az iskolának volt tornaterme. Pedig az igény meg volt
rá, ahogyan a helyi rendőrőrsre
is, hiszen az ingatlant még az ő
idejében ajánlotta fel a testület
erre a célra. Örömünkre szolgál, hogy mostanra mind a két
fejlesztést sikerült megvalósítani. Nagy öröm, hogy az óvodai beruházás kivitelezői és a
dolgozói kollektíva egyaránt
nagyon sokat tett azért, hogy a
lehető legjobban sikerüljön ez
a fejlesztés. Köszönet érte. Valamint köszönet a szülőknek
is az együttműködésért. Úgy
gondolom megérte az erőfeszítéseket, hiszen a gyermekek
igényeit szolgáló, modern intézményt hoztunk létre.
A konyháról is hasonló pozitívumokat tudok elmondani.
A főzőkonyhai rész korszerűsítése mellett az étkező teret is megnöveltük, így most
elmondhatjuk, hogy 80 gyermek tud egyszerre leülni, étkezni, ami jelentős előrelépés
a korábbihoz képest. A mezőfalvi székhelyű Sizso-Bau Kft.
volt, amely mindent elkövetett a beruházás sikere érdekében, és meg lehet nézni, milyen szép, tágas étkezdénk lett.
És a modernizálás ezzel nem
ért véget, hiszen a konyha eszközfejlesztésére is támogatást
nyertünk, mégpedig 21 millió
forint, amelynek köszönhetően a főzőberendezések is korszerűbbek lesznek, a dolgozók
és az étkezők nagy-nagy megelégedésére.

Ne akarja az osztályteremig vinni!
Kérem a szülőket, hogy ne akarják mindenáron az osztályterem ajtajáig vinni reggelente az iskolás gyermekeiket! Tartsák
be az alapvető közlekedési szabályokat a gyermekeik érdekében
is, hiszen az iskola bejáratánál, az úttest szélén megálló autóból
kiszállva nagy veszélynek vannak kitéve. Kérem, álljon be a parkolóba, ne használják a mozgáskorlátozottaknak kialakított helyeket, és álló járművükkel ne akadályozzák a kereszteződésben
a bekanyarodást. Kérem, figyeljünk egymásra, és gyermekeinkre!
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Modernizálják az iskolát
Az iskolánk is megújul, a fenntartó 128 millió forintot költ
a mezőfalvai intézményre. A tanulói mosdók nem kerültek felújításra a régi, nagy modernizálás alkalmával, mivel az akkori
pályázatnak csak az akadálymentes mosdók kialakítása volt a
része. Nagyon elhasználódott volt a világításrendszere az iskolának. Korszerűbb, ledes világítótestek kerültek felszerelésre, amelyek energiafogyasztásuk, fényerejük és a gyerekekre gyakorolt
élettani hatásuk szempontjából egyaránt előnyösek. Kialakításra
kerülnek különböző laborok, a kézműves házat is felújították, és
megújul a teljes tanulói bútorzat. Ez is a gyermekeinket szolgáló
hatalmas fejlődés a településünk életében, ami egyúttal rácáfol a
kétkedőkre, akik a fenntartóváltás miatt negatívan látták a jövőt.

Köszönet Varga Gábor
országgyűlési képviselőnknek
Varga Gábor oszággyűlési képviselőnknek komoly szerepe
van abban, hogy intézményi fejlesztéseinket megvalósíthattuk.
Az óvodai és a konyhai átadó ünnepségen egyaránt kiemelték,
hogy mindkét beruházás esetében a források biztosítása, a koordináció és a megvalósítás tekintetében egyaránt sokat köszönhetünk Varga Gábornak. Ugyanez mondható el az iskolai beruházás és az útfejlesztés vonatkozásában is. Köszönjük.

Megújul az összekötő út
Útépítés: örömmel említhetjük, hogy Mezőfalva és Nagyvenyim között legurították az első réteg aszfaltot. A beruházás
fontos része, hogy többszöri kérésemnek eleget tett a közútkezelő, amikor az út melletti jegenyefa sort kivágatta. Aki arra járt,
láthatta, hogy jogos volt a kérésem, hiszen a fatörzsek többségének korhadt volt a belseje, erősebb viharban akár végzetes tragédiát is okozhattak volna. A közlekedők biztonságát szolgálta
ezeknek a fáknak az eltávolítása. A kivitelezőt is dicséret illeti,
hiszen flottul és tempósan megy a munka, jó közlekedésirányítás mellett.
A kopóréteg leterítése és az út széli patkák fehér kővel feltöltése, forgalomirányítók kihelyezése, útfestés van hátra a mi
területünkön, ám most Nagyvenyim belterületi szakaszán kezdődött el a munka folytatása. Számunkra fontos még, hogy
Mezőfalva két új buszmegállójának a kivitelezése is hamarosan elkezdődik. A másik oldali résznek a Sárbogárd felé vezető
útszakasz felújításának a tervezése most van folyamatban, és ez
várhatóan jövő év során valósul meg. Azt gondolom, nagy lépést
tettünk és teszünk előre ezen a téren is.

Képviselőink tárgyalták
A településrendezési terv tervezetét fogadta el a képviselőtestület a szeptember 4-én megtartott ülés egyik fő napirendi pontjaként. Szakhatósági és lakossági egyeztetés után kerül
majd vissza ez a terv a testület elé véglegesítésre, elfogadásra. Az
óvoda és az általános iskola intézményi beszámolóját is megismerhették a képviselők ezen az ülésen, mindkettő tekintetében nagy-nagy pozitívumokat hallhattunk. A testület ezúttal is
csatlakozott a Bursa Hungarica pályázathoz. Beszámolt a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetője is a tevékenységüről. Elhangzott, hogy a lakásotthonokat illetően egyre intenzívebben előtérbe kerül a gyerekek viselkedése, felügyelete. A
probléma megoldása érdekében a polgármester egy folyamatban lévő ügy lezárása után kíván határozott lépéseket tenni.
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Tündérkert Óvoda

Óvodánk méltó lett szép
nevéhez, Tündérkertté vált

A mezőfalvi óvoda méltó
lett régi szép nevéhez: Tündérkertté vált az elmúlt 2 év
során. 2017/18-as tanév során
az immáron 110 éves épület
került felújításra: külső szigetelést, új tetőt, új villanyvezetéket és új nyílászárókat kapott. Tavaly szeptemberben
megkezdődött az új szárny
építése. Izgatottan figyeltük a
gyerekekkel az alapok kiásását, majd év közben az építkezés változásait. Napról- napra
követhettük a munkálatokat.
Nem titok, hogy az építkezés általi zajt, port és az udvar lezárását tolerálnunk kellett, dolgozóknak, szülőknek,
gyerekeknek egyaránt, de úgy
gondoljuk- az új épület megnyitásakor- megérte. A beruházással párhuzamosan a
konyha is megújult. Modern,
kibővített, új ebédlő teszi kényelmesebbé a gyermekétkeztetést. Az óvoda bővítése
szükségessé vált, mert a tavalyi
gyermeklétszám 126 főről 160
főre nőtt. Fontos a jövőnk számára a gyermekek megfelelő
körülmények közötti oktatása,
gondozása. Nem csak
a régi épület felújítása és az új szárny felépítése történt meg az
elmúlt 2 évben, de jelentős eszközfejlesztés
is létrejött:mind bútorok, játékeszközök,
szőnyegek, az új tornaszobába még tornaeszközök beszerzése is megtörténik a
közeljövőben. Az ünnepélyes óvodaavatót
augusztus 24-én tartottuk. 234,75 millió

forint állami, valamint uniós támogatással megvalósult
a pályázat. Az udvar rész is
megváltozott, az aréna típusú
előtérrel, az új járdával. Az udvar kialakításához köszönjük
Balogh Tibor (Alap-ép. ker),
Simon Zsolt, Halmosi Károly,
Szabó István, Hódosi János
által felajánlott facsemetéket,
bokrokat, tujákat.
Az ünnepség kezdetén
Márok Csaba polgármester úr mondott köszöntő be-

szédet. Ezután következett a
Pillangó csoport óvodásainak
kis műsora, melyet a meghívott vendégek örömmel fogadtak. Az ünnepi hangulatot Tar Petra éneke, és Csuka
Marcell harmonika játéka
színesítette. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Lebanov József főosztályvezető,
dr.Molnár Krisztián a Fejér
megyei közgyűlés elnöke, dr.
Simon László kormánymegbízott, és Varga Gábor országgyűlési képviselő.
A felújított konyhát és
épületeket megáldotta
Bérczi Bernát zirci apát,
Nagy Richárd református lelkész és Kristofory Valter katolikus plébános. Az ünnepség
folytatódott a szalagátvágással, a konyha és
az óvoda új épületének
megtekintésével, majd
állófogadással zárult.
Köszönjük kedves
vendégeinknek, hogy
megtiszteltek minket

jelenlétükkel. Továbbá köszönjük a Kop-Lan. Kft, Siba
Nándor képviseletében a Sparing Ökölvívó Egyesület, Kovács Richárd részéről felajánlott
eszközöket, továbbá Hatvani
Norbert által felajánlott rajzeszközöket. Ezúton szeretném
megköszönni kolléganőimnek
a megnyitó előtti aktív munkájukat, az előkészületekben,
szervezésben való részvételt. S
végül, de nem utolsó sorban
köszönjük a „diákmunka” keretében nyújtott segítséget azoknak , akik nélkül nem valósulhatott volna meg a megnyitó
előtt az új épület kitakarítása, rendberakása. Köszönjük a
konyha dolgozóinak az állófogadáson felszolgált kítűnő ételeket, dr. Lentner Csabáné Ijjas
Gizellának és Nagy Csillának a
frappáns szervezést.
Szeptember 3-án örömmel
fogadtuk a gyerekeket a régi
és az új épületben, a tornaszobát, az új fejlesztő szobát és
más helyiségeket kihasználva.
Az óvoda kollektívája
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BÚCSÚ –
fogorvosunk elköszön...
Egyre többen rebesgették már...
Keringtek mende-mondák személyi változásról fogászatunk kapcsán. És aztán valóban, a legros�szabb verzió vált valóra: rendkívül
közkedvelt fogorvosunk, Dr. Hadászi Eszter távozik Mezőfalváról.
Az ő búcsúlevele következik:
„Egy éve még idegenként
léptem át a Semmelweis utca 1.
szám alatt álló Egészségház kapuját. Nem kellett sok idő hozzá, hogy otthonomnak érezzem
és hogy „hazajöjjek” ide minden nap. A kollégák szeretete, és
hogy az első perctől befogadtak a
kis közösségükbe, nagyban megkönnyítette a dolgomat. Ezért
nagyon hálás vagyok nekik! Aztán szépen lassan - valójában igen
gyorsan - emberekkel telt rendelőbe sétálhattam be minden nap.
Olyan emberekkel, akik bizalmat
szavaztak nekem, nekünk. Csodálatos érzés, hogy ma, egy évvel később, mikor végigmegyek
az utcákon, szinte nem is látok
olyan embert, aki még nem járt

nálam, akivel még nem beszélgettem. Rengeteg szeretetet, jó
szót kaptam nap, mint nap. Tudom, milyen nehéz leküzdeni a
fogorvostól való félelmet, éppen
ezért próbáltam nemcsak orvos lenni, hanem egy kicsit több,
hogy együtt küzdhessük le a félelmeket, a berögződéseket, hogy
a negatív tapasztalatok helyébe pozitívak kerülhessenek. Úgy
gondolom, hogy sok esetben sikerrel jártunk e téren.
Mezőfalva. Egy település, ami
egy éve még ismeretlen volt számomra, viszont mára örökre az
emlékezetembe véste magát, és
ahova mindig boldogan fogok
visszatérni.
Most szomorúsággal a szívemben, de sok élménnyel gazdagodva búcsúzok Önöktől! Köszönök mindent!
Dr. Hadászi Eszter”
q
A fogorvosi ellátást a Jenei Fogászat továbbra is ellátja
(szerk.)

FELHÍVÁS!
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja
a tisztelt lakosságot, hogy
Mezőfalva Településfejlesztési koncepciójának, Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének véleményezési anyaga elkészült.
A véleményezési anyag dokumentációi megtalálhatók és
letölthetők a www.mezofalva.hu internetes oldalon.
A településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv,
valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv felülvizsgálata a teljes közigazgatási területre kiterjed.
A véleményezési anyagra vonatkozó helyi vélemények
megismerésére

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

tartunk: 2018. október 3-án 17:00 órakor
Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácsterme
A felülvizsgálattal kapcsolatos írásos észrevételeiket 2018.
október 20-ig, az alábbi címen tehetik meg:
Márok Csaba polgármester
Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatala
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
email: hivatal@mezofalva.hu
A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29.§ szerinti,
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 200/2016. (X. 26.) számú
Képviselő-testületi határozat alapján jelenik meg.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

A varázslatos Székelyföld

Iskolánk 36 tanulója júliusban ismét Székelyföldön,
Erdélyben töltött el egy felejthetetlen hetet. Minden
alkalommal lenyűgöz bennünket az erdélyi emberek
vendégszeretete, segítőkészsége, közvetlensége. A július
eleji esőzés miatt újra kellett
tervezni a programjainkat, de
szerencsére egyet sem kellett
kihagynunk. Az idén a Békás-szorossal és a Gyilkos
-tóval kezdtünk, mivel a felázott talaj ezt a túránkat nem

hátráltatta. Másnap már a “só
program” is kivitelezhető volt,
a Sókarszt bejárása után jöhetett a sóbánya, majd a jól megérdemelt sófürdő. A legjobban
várt program ismét a Madarasi-Hargita meghódítása volt.
Az elénk táruló gyönyörű panoráma minden fáradtságunkat azonnal elfelejtette. Ezzel a látvánnyal sohasem lehet
betelni. A túra után a Balu
kalandparkban mindenki levezethette a feszültségét és
próbára tehette bátorságát. A

korond főutcáján tett séta során nagyon sok igényes kézműves népművészeti terméket fedezhettünk fel. Az idei
meglepetés, amit a házi gazdáink segítségével sikerült
megvalósítanunk, mindenkinek nagy örömet okozott.
Nem minden nap van lehetőségünk traktorral kirándulni a
környező dombokon, természetesen bízva abban, hogy talán medvét is láthatunk. (Na,
ez csak vicc volt!) Nagyon kel-

lemes hangulatban, egy nagy
családként töltöttünk el ezt a
hetet Erdélyben.
Köszönöm mindenkinek
a segítségét, de külön szeretném megköszönni kollégáim:
Koncz Tímea, Sivák Zita, Kölesdiné Hajas Dóra és Nyuliné Bauer Szilvia munkáját,
akik a nyári pihenés helyett
gyerekeink gondtalan nyaralásáért dolgoztak.
Hajas Erika
táborvezető

Erzsébet-tábor Fonyódligeten

Az augusztus sem múlhatott el táborozás nélkül. Itt
40 diákunk vehetett részt egy
egyhetes balatoni nyaraláson.
Az időjárás is nagyon kegyes
volt hozzánk, napjaink elsődleges programja volt a balatoni fürdőzés. A közvetlen
Balaton part, a sok érdekes, izgalmas program minden nap
kellemes elfoglaltságot jelentett a gyerekeink számára. A
fürdés mellett maradt idő a
kalandparkban kipróbálni az
erőnlétüket,
ügyességüket,
sárkányhajózni, lézerharcban
megmérkőzni vagy éppen falat mászni. A “Nem adom fel”

együttes koncertje után mindenki könnyes szemmel, elérzékenyülve hagyta el a ren-

dezvénysátrat, jó volt látni,
hogy gyermekeink mennyire
átszellemültek a látottak után

és valóban megérintette a lelküket ezeknek az embereknek a mássága. Nagyon büszkék voltunk a csapatra, hogy
ennyire komolyan vették ezt a
megható programot és ismét
bebizonyították, hogy nem
szégyen kimutatni érzéseiket
és egy tapssal mennyi örömet
lehet okozni másoknak.
Köszönet illeti kollégáimat, Koncz Tímeát, Balogh
Tímeát és Kölesdiné Hajas
Dórát, akik segítségemre voltak a hét folyamán, hogy gyermekeink pozitív élményekkel
térhessenek haza a táborból.
Hajas Erika csoportvezető
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Hat, mozgalmas
nap krónikája

2018. július 1-jén 33 tanuló és 4 pedagógus indult útnak a fonyódligeti Erzsébettáborba.
A nyertes pályázatnak köszönhetően iskolánk tanulói
6 napot tölthettek a Balaton
partján. Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk,
szikrázó napsütéssel és hideg
vízzel várt minket a tó. Ez az
apróság azonban nem zavarta a csapatot, már első nap bemerészkedtek a bátrak, boldogan bizonygatva a parton
maradóknak, hogy a víz igazán kellemes.
Gyerekeink idén a “zöldek”
táborát erősítették. A tartalmas programok során segítségünkre voltak a TESÓK, akik
nagy népszerűségnek örvendtek a diákok körében.
A korábban megszokottakat is felülmúlva az 1 hét során gazdag programkínálatból
válogathattunk. Olimpikonok
és világbajnokok részvételével sárkányhajó túrán vettünk
részt, gokartpályán próbálták
ki ügyességüket a gyerkőcök.
Nagy örömünkre a Garabonciás együttes is szórakoztatott
bennünket. Visszatérő program volt a trambulinozás, a
játszótéren barátságok szövődtek. Nagy kihívást jelentett a táborban kialakított kalandpark, ahol szuperhőseink
többször is teljesítették a nehéz pályák feladatait. Kedden
a sportban mérették meg magukat felnőttek és gyerekek

egyaránt. Természetesen minden számban rengeteg oklevelet gyűjtöttünk be. Nagy
élményt jelentett a kutyás bemutató is, melynek során sok
érdekes dolgot tudtunk meg
négylábú segítőinkről. Délután várt minket a vízi kalandpark, miközben a parton
bogárbemutató színesítette a
programot. A fürdőzés szünetében jól esett a forró palacsinta is. Szerdán a “Hősök
napja” keretében megismerkedtünk a katonák, rendőrök,
tűzoltók, mentősök munkájával, de a Grippen szimulátor
kipróbálása volt csak az igazi
kihívás. Ping-pong bajnokaink lettek két kategóriában is,
szafari vetélkedőn három csapatunk is indult. Focistáink is
a dobogós, harmadik helyet
szerezték meg. Csütörtökön
“1 perc és nyersz” vetélkedő
keretében mérettük meg magunkat, számtalan újabb oklevelet zsebeltünk be. A nap folyamán sétahajózás, fürdőzés,
sárkányhajózás, Ki-mit-tud,
lézerharc, koncert és a táborzárás volt még a programkínálatban. Pénteken fáradtan,
de élményekkel gazdagodva indult haza kis csapatunk.
Bízunk benne, hogy még sok
éven keresztül lesz lehetőségünk ilyen színvonalas, gazdag programokkal fűszerezett
táborban részt venni.
Pedagógusként így összegeznék: Ezekért a napokért is
érdemes!
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Szeretettel
köszöntjük
az elsőseinket!

Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános
Iskola és AMI 1.a
Osztályfőnök: Szabóné Kovács Erika, Kolozsi Krisztina, pedagógiai asszisztens: Kéri Istvánné
Androsovits Gréta, Androvics Márk, Csohány Vanda Kiara,
Fekete Csanád, Fodor Zétény, Gyenei Kevin Péter, Jancsovics
Lilla Anita,Kis Dániel István, Klárik Bianka, Milics Izabella
Seron, Nagy Csenge Luca, Németh Anasztázia, Ozsváth Kevin,
Pálfalvi Adrián, Pintér Brendon, Pintér Jázmin Letícia, Prescher
Vanda Anita, Suvada Kira Málna, Szabó Zorka, Udvardi Petra,
Virág Bianka (hiányzók: Kacz Jafet, Kacz Sém)

Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános
Iskola és AMI 1.b
Osztályfőnök: Csibrikné Dobai Orsolya, Németh Szimonetta, pedagógiai asszisztens: Takács Jánosné
Bódis Szebasztián, Erdélyi Krisztián József, Halupa Hanna Erzsébet, Heller Ramóna,Koncz Nimród Kende, Lakatos
Melani Szonja, Márhoffer Tibor, Nagy Csenge, Nagy Dominik, Ozohanici Zsófia, Pesei Sándor, Pintér Dominik, Prémusz
Jázmin Lili, Rostárs Róbert Nándor, Rozsnyai Boglárka, Sipos
Ádám, Szalontai Nikolasz Patrik, Sztojka Kevin János, Sztojka
Rikárdó Dzsúlió, Urbán Levente, Vas Viktor (hiányzó: Erdélyi
Krisztián József )
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Ünnepeljük együtt
az Idősek világnapját!
Szeretettel meghívjuk a nyugdíjasokat és minden érdeklődőt

2018. október 2-án 16 órai kezdettel
a Kiss Kálmán Művelődési Házba
az Idősek Világnapja alkalmából
tartandó ünnepi műsorra.

Program:

– Köszöntőt mond Márok Csaba polgármester
– A falu legidősebb lakóinak köszöntése
– Tündérkert Óvoda óvodásainak műsora
– Általános iskola 4. osztályosainak műsora
– Tarnai Kiss László nótaénekes

Ünnep és Lecsófesztivál
Az augusztus huszadikai
ünnepségre, Lecsófesztiválra a korábbi évektől eltérően
nem koncerttel készültünk,
hanem az István a király című
előadást tekinthették meg a
mezőfalviak.
Úgy gondolom, jól sikerült, sokan kilátogattak, színvonalas volt és új színfoltot
vittünk bele a programjainkba. A lecsókat illetően pedig
a legnagyobb kondérja ez-

úttal is az önkormányzatnak
volt, a minőséggel nem volt
gond egyetlen főzőhelynél
sem. A győztesnek járó elismerést pedig a kisújfalusiak
gyűjtötték be a csirkecombbal
„fűszerezett” lecsójukkal. Köszönöm mindenkinek a segítséget, a munkát a felajánlást,
Széchenyi pékségnek a finom
új kenyereket, azt, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

ÚJ ESZKÖZÖK A KISS KÁLMÁN
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően a művelődési ház új eszközökkel gazdagodott a közelmúltban: 3 laptop, 2 okostelefon, 2 tablet, projektor, bel- és
kültéri wifi elérhetőség szolgálja a hozzánk betérők igényeit.
Az eszközök a művelődési ház nyitvatartási idejében bárki
számára elérhetőek és használhatóak!
Kiss Kálmán Művelődési Ház
dolgozói
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Horgászkártya regisztráció
a Kiss Kálmán Művelődési Házban!
(DJP Pont)
A Magyar Országos Horgász Szövetséggel (MOHOSZ)
kötött együttműködési megállapodás értelmében segítjük a digitális horgászkártya regisztrációjában a DJP Pontokra betérő horgászokat. A horgászok számára a horgászkártya kiváltása
2019-től kötelező lesz, azaz 2019 január 01-től e nélkül nem
lehet semmilyen területi horgászengedélyt kiváltani.
A MOHOSZ kampány a szerint a horgászkártya igénylést szeptember 01-től lehet kezdeményezni. A horgászkártya
igénylést a MOHOSZ által kijelölt horgászkártya regisztrációs pontokon lehet, jellemzően a horgászegyesületeknél (illetve
azok kijelölt partnereinél), vagy elektronikusan a mohosz.hu oldalon. Ez utóbbi esetben (vagyis elektronikus igénylés esetében
áll a DJP Hálózat a horgászok rendelkezésére. A megadott oldalon először be kell regisztrálni (e-mail címmel), majd az azonosító és jelszó segítségével bejelentkezve lehet a kártyát igényelni. A folyamat végtelenül egyszerű és logikus.

FELHÍVÁS
Értesítjük az érdeklődőket, hogy a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők fogadóóórái a következőképp
alakulnak a Kiss Kálmán Művelődési Házban, 2 hetente
szerdánként 13 órától:
szeptember 19. , október 3. , október 17. , október31. ,
november 14. ,
Kissné Kata csoportvezető
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Könyvajánló
A boszorkány
Camilla Läckberg, Animus Kiadó, 2018
A négyéves Linnea eltűnése egy fjällbackai tanyáról mindenkiben fájdalmas emlékeket idéz fel. Harminc évvel ezelőtt
ugyanis épp ezen a helyen veszett nyoma egy másik kislánynak,
akit később holtan találtak. A meggyilkolásával két tizenhárom
éves lányt vádoltak, de mivel kiskorúak voltak, megúszták a börtönbüntetést. Csupán véletlen, hogy Linnea pont akkor tűnt el,
amikor egyikük, az azóta világhírűvé vált Marie Wall színésznő
visszatért a városba, hogy filmet forgasson?
Noha Patrik Hedström valószínűtlennek véli, a nyomozócsoport elkezdi kivizsgálni, lehet-e összefüggés a két eset között. Ebben segítségükre van Erica Falck is, aki régóta dolgozik
a harminc évvel ezelőtti bűntényről szóló könyvén. Megkezdődik a hajtóvadászat, ám a helyieken eluralkodó félelem többet
követel: boszorkányüldözést. Márpedig annak több évszázados
hagyományai vannak errefelé...
Ég veled - Iskolák versenye első kötet
Leiner Laura, L&L Kiadó, 2017
Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel ezelőttig, egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég
nem a korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják.
Miután átveszi a tizenegyedikes bizonyítványát, az évzáró
után váratlan felkérést kap az igazgatótól: részt vehet egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok
megoldásában számítanak rá.
Hanna környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a
megmérettetésre, így a Szirtes Gimnázium négyfős csapata elindul az Iskolák Országos Versenyén.

Könyvtári percek

A Templomunk 80. születésnapjára készült, a templomunk építését és szentelését bemutató fotókiállítás anyaga mappába rendezve elérhető és megtekinthető a könyvtárban.
Horváth István
könyvtáros
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Megújított csapattal vágtunk
neki a 2018-2019-es idénynek

Mezőfalván jelentősen erősödött a Medosz SE első osztályú csapata. A nyári időszak
után új játékosokkal és visszatérőkkel is bővült az együttes.
Érkezők: Márki Dénes (Sárbogárd), Godslove Ukwuoma, Facskó József (Bicske),
Tóth Norbert, Bozoki Dávid (Baracs), Paget Olivér,
Nagy Márk (Géderlak), Garda Bence (PASE), Rátgéber
László (Perkáta). Távozók:
Boros Benjamin (Ausztria),
Oroszi László, Velez Donát
(Harta), Balogh Dániel, Balogh Imre (Előszállás), Szabó Gábor (Nagyvenyim), Vörös Balázs (Nagylók), Hercsik
Ádám. Az idei startról Cseke
Ottót a Medosz SE elnökét
kérdeztük.
– Neveket lehet emlegetni
pozitívan, de ez mindig attól
függ, hogy ezeket a neveket
miként tudják maj összerakni
egy-egy mérkőzésre. Lehet itt
kis nevekből jó csapatot csinálni és lehet nagy nevekből

kevésbé sikeres felállást ös�szerakni. Siker több tényezős,
hiszen függ a közösségen, az
edzőn, tudnak-e egymásért
küzdeni a pályán, az öltözőn
belül és kívül. Ha ez meglesz,
akkor lehetnek szép reményeink.
– Melyek ezek a remények?
– Mindenképpen feljebb
szeretnénk végezni a korábbiakhoz képest. Az 5-8. hely elérhető, ha reálisan nézzük.
– Az elmúlt szezonban komoly gondok jellemezték a
sportkör anyagi működését.
Változás ezen a téren?
– A működtetést rendbe
tettük. Sajnos a beígért pénzek nem érkeztek meg és ez
felborította a háztartásunkat.
Talán úgy néz ki, erre félévre
kiegyenesedtünk. Az év végi
zárásnál fog realizálódni, hogyan áll pontosan az egyesület
csapatilag, anyagilag - válaszolt a kérdésekre Cseke Ottó.
A szezon első négy fordulójában két győzelem, egy

döntetlen és egy vereség volt
eddig a csapat mérlege. Jól
kezdtünk Az Ikarus-Maroshegy ellen, hiszen a tavalyi bajnoki esélyest sikerült idehaza
4:1-es győzelemmel két vállra fektetni. A következő hétvégén Sárbogárdon lett volna
esély tovább növelni a pontok
számát, azonban 5:2-es súlyos
vereséget szenvedtek a fiúk.
Csorbát köszörülni a harmadik fordulóban idehaza Martonvásár ellen lehetett volna,
de csak 0:0-ás döntetlennel
fejeződött be a találkozó. A
negyedik fordulóra viszont
megrázta magát a csapat. 0:1ről fordítottak Masinak László fiai 2:1-re Tordassal szemben. Erről készült idénynyitó
összefoglalónk záró fejezete:
Az első félidőben gyengébb
hazai támadások mellett inkább Tordas irányította a játékot. A 19. percben baloldali beadást csúsztatott fejessel
a vendég Szabó a hazai hálóba. 0:1. Szünetig mindkét

térfélen adódott helyzet gólszerzésre, de egyik csapat sem
talált be a másik kapujába.
A pihenőt követően teljesen
más játékfelfogással pályára
futó mezőfalvát láthattunk.
Tordasnak jutott néhány veszélyes helyzet, de igazából
Mezőfalva dominált. Az 54.
percben szintén baloldali támadás révén jutott el a labda
Tordas tizenhatosáig. A beadásból Godslove beadását
Sági József küldte a hosszú
sarokra. 1:1. A találatot követően sok helyzettel tovább
folytatódtak a mezőfalvi rohamok. Gól azonban csak a
94. percben született. Hazai
akcióból Ráthgéber fejesével
Mezőfalva otthon tartotta a
három pontot.
A következő lapszámban az első osztály mellett az
utánpótlásról is olvashatnak
információkat. Frissen pedig
a www.mezohir.info oldalon
követhetik az eseményeket!
Horváth László

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. szeptember 18-án, 1800 példányban.
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T. Vásárlóink!
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy üzletünk
nyitva tartása megváltozott:
Hétfőn, kedden, csütörtök és pénteken
   délután 13-16 óráig,
szerdán és szombaton
   délelőtt 8 - 12 óráig várjuk önöket.
Kiszállításunk az alábbiak szerint változik a jövőben:
Október 1-től március 31-ig tartó időszakban minden héten egy alkalommal, pénteki napon fogjuk házhoz szállítani
a szikvizet.
Április 1-től szeptember 30-ig tartó időszakban pedig ismét két alkalommal kedden és pénteken történik a házhozszállítás.
Gázpalack igényüket előzetes telefonos megrendelés alapján Mezőfalva belterületén, hétköznapokon, díjtalanul házhoz szállítjuk!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Sárgarózsa
nyugdíjas klub

Az elmúlt két hónap mozgalmas volt a klub életében. Örömmel vettünk részt Daruszentmiklóson a 14. nyugdíjas olimpián.
Sajnos most helyezést nem sikerült elérnünk, de számunkra a
részvétel a fontos, nagyon tanulságos, és egyben szórakoztatóak ezek a találkozások. Köszönjük a finom ebédet, és a kitűnő
szervezést, a faluház vezetőinek és Hornok Gergő szervezőnek,
akik az esős nap ellenére nagy örömmel várták a közeli települések nyugdíjas klubjait.
Augusztusban megtartottuk a 3. negyedéves név és születésnapi bálunkat. Köszöntöttük 14 tagunkat névnapjuk alkalmából, és 6 főt pedig születésnapja alkalmából. Két házaspárnak
volt házassági évfordulója, Őket is köszöntöttük. A 45. házassági évfordulóját ünneplő házaspárnak egy kis ünnepi műsort
állítottunk össze.
Részt vettünk 18-án a kenyérszentelésen, ahol asszonyaink
magyar ruhát öltöttek magukra. Utána pedig lecsót főztünk
mintegy 40 főre.
20-án nagy örömmel vettünk részt A Daruszentmiklósi falunapon, melyre a helyi önkormányzattól kaptunk meghívást,
11 fő lépett fel a délutáni programsorozaton. Ezúton köszönjük
még egyszer az ebédet és mindazt a sok jót amit ezen a napon
tőlük kaptunk. Nagyon jól éreztük magunkat.
Augusztus utolsó hétvégéjén szüreti bált tartottunk melyre
hagyományainkhoz híven felvettük a magyar ruhát. Sok gyümölcsöt hoztak tagjaink. Szeretnénk megköszönni a falunkban
élő házaspárnak a sok szőlőt, amit felajánlottak a klubnak. A
bálon Kulcsról voltak vendégeink, a Vidám emberek egyesületéből, velünk mulattak, és nagyon jól érezték magukat.
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MEGÚJULT TERASSZAL VÁRJA KEDVES VENDÉGEIT
A ZÖLDFA VENDÉGLŐ ÉS PIZZÉRIA
Mezőfalva József nádor 10/c

Októberi Pizza akció!
Egész hónapon keresztül:

A 32 cm-res pizzát 900 Ft-ért
Az 50 cm-res pizzát 1800 Ft-ért adjuk!!!

FIGYELEM FÉLÁRAS AKCIÓ!
OKTÓBER 11-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN, A HELYBEN
FOGYASZTOTT SÜLTES ÉTELEINKET FÉLÁRON ADJUK!
Jó étvágyat kívánunk!

Nálunk fizethet: készpénzel, bankkártyával, papír alapú utalványokkal,
Széchenyi pihenő kártyával (Szép kártya) OTP, MKB, K&H
Telefonszám: 0630-579-7907, 0625-242-416
Nyitva minden nap 11órától-22 óráig

Hagyományőrző szüreti mulatság

Az idei évben kicsit korábban tartottuk a szüreti mulatságot, de nem bántuk, hiszen
ragyogó napsütésben zajlott
a lovas felvonulás. A szépen
feldíszített fogatok és hintók
a csikósokkal kiegészülve délután három órakor indultak
el a Tájház udvaráról. Különösen nagy öröm számunkra,
hogy az idei évben sokan eljöttek fogataikkal, hogy a falunkat egy nagyszabású felvonulással örvendeztessék meg.
Az útvonalon természetesen
most is voltak megállók, ahol
a felvonulók a táncért cserébe
süteményt, üdítőt és italokat
kaptak a kínáló falubeliektől.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden megállónál a
vendéglátást nyújtó családoknak
Az este az iskola tornatermében folytatódott, ahol

fergeteges műsorokat láthattunk meghívott vendégeinktől és természetesen
néptáncosainktól. Az idei
szüreti bálon felléptek: a Mezőfalvi Gyermek Nemzetiségi Tánccsoport, a Német
Nemzetiségi Tánccsoport, a
Mezőfalvi Néptáncegyüttes,

a Nagyvenyimi Néptánc�csoport, az adonyi Rozmaring Tánccsoport és a Vértesboglári Német Nemzetiségi
Tánccsoport.
Az este a finom vacsorával folytatódott, ami szinte az
utolsó falatig elfogyott, majd
a Schwowischi Buam zenekar

húzta a talpalávalót a bálon,
amely hajnalig tartott.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget Mindenkinek, hiszen összefogás
nélkül nem sikerülhetett volna ilyen jól az idei szüreti mulatság!
Köszönet a sok tombolaajándékért, melyet az iskola
Szülői Munkaközössége ajánlott fel, valamint más egyéni
adományozók is.
Külön köszönet a legfőbb
támogatóknak, akik pénzés boradománya nélkül nem
tudtuk volna ingyenessé tenni a belépést. Ők: Feth Róbert, Kovács István és Gárdonyi György.
Szívélyes köszönetét fejezik ki a Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Művelődési Ház.

