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Mezőfalva képviselő-testülete február 12-én, hétfőn tartotta a költségvetéshez kapcsolódó évzáró és évindító közmeghallgatását. A rendezvényen Márok Csaba, településünk polgármestere
ismertette az idei terveket (Írásunk a 3. oldalon)

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt

TAVASZVÁRÓ JÓTÉKONYSÁGI
ÓVODABÁLUNKRA,
amelyet

2018. március 10-én
19 órai kezdettel

MÁRCIUS 15.
Tisztelettel meghívjuk Önöket

2018. március 14-én,
szerdán, 17.00 órakor
az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc
emlékére tartandó ünnepségünkre

a Petőfi Sándor Általános Iskola
tornatermében tartunk.

a Kiss Kálmán
Művelődési Házba

Érdeklődni az óvodában és a szülői munkaközösség
tagjainál lehet.

műsort adnak az általános iskola 7. évfolyamos diákja.
A megemlékezés után fáklyás felvonulás a Petőfi - falig,
ahol koszorúzást tartunk.
Márok Csaba
polgármester

„Együtt, közösen gyermekeinkért!”
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Tisztelt
Választópolgárok!

Az országgyűlési képviselők 2018. évi választásának
napja: 2018. április 8.
A központi névjegyzékkel és a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek a
www.valasztas.hu/ugyintezes
weboldalon keresztül, valamint személyesen vagy postai
úton is eljuttathatók a Helyi
Választási Irodához.
Mezőfalva Nagyközség
Helyi Választási Iroda 2422
Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
Információ, névjegyzékkel
kapcsolatos ügyintézés,
kérelmek beadása:
Bodás Gabriella igazgatási
előadó 1. sz. iroda
Telefonszáma: (25) 506822; Fax.: (25) 506-820; Email címe: nepessegny.mph@
invitel.hu
Választási Iroda vezetője:
Borbély Anikó jegyző
Telefonszáma: (25) 506971; Fax: (25) 506-820; Email címe: jegyzo@mezofalva.hu
Választási Iroda vezetőhelyettese: Borosné Sógorka Auguszta igazgatási
osztályvezető
Telefonszáma: (25) 510379; Fax: (25) 506-820; E-mail
címe: ado.mph@invitel.hu
Azt a választópolgárt, aki
legkésőbb 2018. február 9-én
a szavazóköri névjegyzékben
szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe vételéről. Ezt az
értesítőt 2018. február 19-ig
kell megküldeniük a választópolgár értesítési címére, ennek
hiányában lakcímére. Aki február 9-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, azt a Helyi Választási
Iroda (HVI) tájékoztatja erről az értesítő átadásával vagy
megküldésével.

A központi névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmek (nemzetiségi választópolgárként
történő nyilvántartásba vétel,
fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes
adatok kiadásának megtiltása
iránti kérelem) folyamatosan
benyújthatók, de a nemzetiségi regisztráció csak akkor kerül átvezetésre az országgyűlési képviselők választásának
névjegyzékére is kiterjedő hatállyal, ha az eziránti kérelem
legkésőbb 2018. március 23án 16.00 óráig megérkezik. A
fogyatékossággal élő választópolgár a segítséget 2018. március 29-én 16.00 óráig igényelheti. A magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár a választáson való
részvétele érdekében a névjegyzékbe vételét, illetve adatainak módosítását 2018. március 24-én 16.00 óráig kérheti.
Ez esetben tudja őt a Nemzeti
Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe felvenni.
A szavazóköri névjegyzékre vonatkozó kérelmek fontos
határidői:
– átjelentkezéssel történő
szavazás iránti kérelemnek
legkésőbb 2018. április 6-án
16.00 óráig kell megérkeznie
– külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel iráni
kérelemnek legkésőbb 2018.
március 31-én 16.00 óráig
kell megérkeznie
– mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án 16.00
óráig kell megérkeznie ahhoz
a HVI-hez, amelynek szavazóköri jegyzékében szerepel,
2018. április 8-án, tehát a szavazás napján pedig legkésőbb
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018.
április 8-án 19 óráig tart.
Borbély Anikó
Helyi Választási Iroda vezető

Tisztelt
Ügyfeleink!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) rendelkezései értelmében 2018. január 1. napjától az önkormányzatok is kötelesek az ügyek elektronikus intézését biztosítani.
Önkormányzatunk csatlakozott az önkormányzati
ASP rendszerhez (ASP rendszer: számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó informatikai rendszer, mely biztosítja a kötelező feladatok
ellátásához szükséges alkalmazásokat, ezáltal az ügyfelek
hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását). Az önkormányzati ASP
rendszer az ügyek elektronikus intézését az Önkormányzati Hivatali Portálon (a továbbiakban: Portál) https://
ohp-20.asp.lgov.hu keresztül biztosítja. A Portál bárki számára elérhető, azonban tényleges elektronikus ügyintézési
funkciói elektronikus azonosításhoz kötöttek. A Portálon
a három legfontosabb szolgáltatás: az ügyindítás (kérelem
benyújtás), az ügykövetés és az adóegyenleg lekérdezés.
Amennyiben a Portálon nincsen formanyomtatvány,
akkor lehetőség van e-Papíron keresztüli ügyindításra a
https://epapir.gov.hu oldalon.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amíg a természetes
személy ügyfeleknek a jogszabály lehetőséget biztosít az
elektronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó szervezetek az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdése szerinti ügyek
tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelesek.
Az elektronikus ügyintézés során a természetes személy ügyfél és az egyéni vállalkozó ügyfél iratpéldányát
a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyre (a korábbi elnevezés szerint
ügyfélkapu tárhelyre), az E-ügyintézési tv. szerint a gazdálkodó szervezetnek minősülő ügyfelek példányát a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhelyre (más
néven cégkapuba) fogjuk küldeni.
Fentiek értelmében a gazdálkodó szervezetekkel már
kötelezően elektronikusan tartjuk a kapcsolatot, ami
azt is jelenti, hogy pl. az adóhatározatok, egyenlegértesítők
is elektronikusan kerülnek kézbesítésre. Felhívjuk a figyelmet, hogy a gazdálkodó szervezetek hivatalos elérhetőségre küldött minden irat esetén beáll a kézbesítési vélelem
akkor is, ha az iratot nem veszik át.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban további
felvilágosítás Borosné Sógorka Auguszta igazgatási osztályvezetőtől a 25/510-379 telefonszámon kérhető.
Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal
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Közmeghallgatát tartott a képviselő-testület

A fejlesztések időszakát éljük

Lapzártánkkal egy időben
tartotta a költségvetéshez kapcsolódó évzáró és évindító közmeghallgatását Mezőfalva Képviselő-testülete. Az eseményen
a polgármester elmondta, hogy
költségvetés elfogadása minden
évben nagyon fajsúlyos feladatot jelent, akkor pedig kiváltképpen az, ha a költségvetési főös�szeg a félmilliárd forint felett van,
mint például most is: az idei főösszeg 743 millió 587 ezer 884
forint. Köszönhető ez a jelentős
forrás annak, hogy az idei évben
és a múlt év végén is nagy men�nyiségű pályázati forrást tudtunk
elérni.
A költségvetésnél elsődleges
szempont a település stabilitásának megőrzése. A működésünk jó
mutatószáma a felhalmozási kiadási sor, amelyen idén 239 millió
823 ezer 309 forint, ami megint
csak azt mutatja, hogy rengeteg
fejlesztés valósulhat meg lakóhelyünkön. Jóleső érzéssel fogadtuk
a pályázatok esetében azt a változást, hogy utófinanszírozás helyett
előre, egy összegben megkapjuk a
támogatást a szerződés aláírása
után, így nem jelentett gondot a
számlák kifizetése, és nem a helyi
forrásokat terheli átmenetileg sem
az elvégzett munkák, a beruházási
számlák összege.
Ha átfogóan szemléljük az
elmúlt éveket, akkor azt látjuk,
hogy 2010 táján jelentős pályázati források, számos fejlesztést
lehetett megvalósítani. Aztán hatalmas hullámvölgy következett,
most pedig ismét hatalmasak a
lehetőségek. Úgy gondolom, Mezőfalva maximálisan ki is használ
mindent. Álmodtunk nagyokat,
szőttünk terveket, de nagyon sok
dologról nem is gondoltok, hogy
valóban sikerül megvalósítani. Jelentős fejlesztésünk az óvoda rekonstrukciója és bővítése, amelynek következtében nem lesznek
férőhelygondjaink a jövőben.
Szabály, hogy minden óvodásra
két négyzetmétert kell számolni, ennek megfelelően határozhatjuk meg az alapító okiratban
a felveendő gyermeklétszámot,
ami mostanra nagyon kevésnek
bizonyult. Mondhatni szerencsére, hiszen ez azt jelenti, hogy sok

gyermek születik, gyarapodik és
fiatalodik a település. Más részről
viszont létszámgondokat okoz,
amelyen úrrá lehetünk a mostani bővítéssel. Köszönöm a szülők toleranciáját, együttműködő
hozzáállását, amelyet a beruházás
közben tanúsítanak. Az új épületben csoportszobákat, valamint
egy tornaszobát is kialakítunk,
amely megoldja majd a gyerekek
téli mozgásigényét. A költségvetésünk tartalmazza az új épületszárny berendezési forrását is.
234 millió 750 ezer forint az óvodafejlesztésre fordítható összeg.
A másik nagy beruházásunk
az óvodai konyha bővítése. Az
étkező részben szűkösen tudtak leülni az oda érkező iskolások, roham tempóban kellett enniük, hogy végezzenek, mire jön
a következő csoport. A bővítéssel úgy gondoljuk, rugalmasabb
menetrendet tudunk kialakítani.
Az étkezde konyhai része is bővült és eszközfejlesztésre is pályáztunk. A polgármesteri hivatal
és az ÖNO épületének energetikai korszerűsítését 45 millió 324
ezer 700 forintból oldhatjuk meg,
ebből 40 millió forint a pályázati
támogatás. Nyílászárócsere, részleges akadálymentesítés és fűtéskorszerűsítés valósul meg ezekben az épületekben.
Sajnálatos tény, hogy bezárt
a takarékszövetkezet, az épületet viszont nem szerettük volna elveszíteni. Tárgyalássorozat
eredményeként a bank elfogadta a képviselő-testület ajánlatát,
így 3 millió 800 ezer forintért
megvásároljuk azt az épületrészt,
amelynek energetikai fejlesztését
is meg kell oldanunk ahhoz, hogy
használni tudjuk az épületet.
Az ECHO Innovációs Műhely közreműködésével, a térség önkormányzataival közösen
nyertünk rendezvényekkel kapcsolatos pályázati forrást, 14 millió forintot. A nyertes pályázatok
között szerepel a múlt évben eldöntött iskolafejlesztési forrás
is, 128 millió forint értékben. A
kézműves ház lesz rendbe téve, az
udvaron sportlétesítmények lesznek, a lámpák kicserélése, a tanulói vizesblokkok felújítása szintén
nagyon időszerű, de az új tanter-

mi eszközöknek is biztos örülnek
majd a gyerekek.
Mezőfalva és a térség szempontjából egyaránt jelentős a
rendőrőrs kialakítása, amelyre
3,5 millió forintot költöttünk tavaly. Idén is folytatjuk ezt a munkát, ahogyan az anyagi lehetőségek engedik.
Bízunk abban, hogy az egyház
idén be tudja fejezni a templom
északi oldalának rekonstrukciós
munkáit is.
A most megnyíló LEADER
forrásokból játszótérre, kulturális
rendezvényekre szeretnénk pályázni egyesületeinkkel közösen.
Nagyon komoly beruházás lesz a Dunaújváros és Sárbogárd közötti út idei felújítása, amely Mezőfalvát is érinti.
Ennek egyik üteme a 6-os úttól
Nagyvenyimen keresztül Mezőfalva körforgalmi csomópontjáig
tart, a másik pedig innen Sárbogárdig terjedő út. Ebből a községünket érintő szakaszra nagyjából 400 millió forint beruházási
érték számoltak.
Az útfelújítás részeként lehetőséget kaptunk arra, hogy a Váci
és Velinszky utca között buszöblöt alakítsunk ki. Ezt az önkormányzat megterveztette, az oda
vezető járdát pedig az önkormányzat saját forrásból megépítteti, és gondoskodik a megvilágításáról is. A tereprendezés már el
is kezdődött.
A tervezés, a közös jövőnk
alakításának időszakát éljük. Felhívom a lakók figyelmét, ha bárkinek bármilyen jó ötlete van, írja
le, küldje el az önkormányzatnak.
Érdeklődéssel várjuk a javaslatokat, mert ki tudja, mit hoz az
élet, milyen pályázati lehetőségek
lesznek az elkövetkező években,
amelyekkel élhetnénk. Felmerült
már kérésként a belterületi úthálózat teljes aszfaltozása, a csapadékvíz-elvezetés. Mondok én is
egy ötletet: jó lenne, ha belterületi kerékpárutat építhetnénk Mezőfalván.
*
A közmeghallgatás végén a
közlekedéssel kapcsolatban érkezett hozzászólás. Végül a képviselők adtak számot az elmúlt időszak elvégzett tevékenységről.
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LEADERfórumokat tartunk
Február 26-tól megnyílnak a LEADER pályázatoknak a közösségi fejlesztésekre
vonatkozó részei is. A lehetőségekről fórumokat tartunk a
térségben nagyon sok településen.
Mezőfalván például
2018. február 20-án
16 órakor lesz
a művelődési házban
a LEADER-fórum
amelyre várjuk
az érdeklődőket.
A pályázatokkal kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy
nem csak a vidékfejlesztési
program kínálta lehetőségekre
hívjuk fel a figyelmet, hanem a
Széchenyi Programirodán keresztül az egyéb pályázati lehetőségek is teret kapnak a tájékoztatón.
Várunk mindenkit szeretettel!

Mammográfiás
szűrés
Mezőfalván állomásozott a
mammográfiás szűrőkamion
február elején. Bízom benne,
hogy az érintett hölgyek közül minél többen elmentek a
vizsgálatra, éltek azzal a lehetőséggel, hogy nem kell sehova utazni, hanem helybe jött a
szűrés, ami nagyon fontos.

Véradás
A mezőfalvi véradáson
részt vettek irányított véradók
is, ezért nagyon hosszú ideig kellett sorba állni. Többen
nem is várták ki a sort, betértek, aztán azonnal ki is fordultak az ajtón, mert nem volt
ideje kivárni a sort. Egyeztettem a vöröskereszttel, és megbeszéltük, a legközelebbi ilyen
esetben a mezőfalviak a lakcímkártya felmutatása után a
sor elejére állhatnak.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester
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Tündérkert Óvoda
Fejlesztő játékok
Január 8-án óvodánk kollektívája fejlesztő játékokkal
ismerkedett, amelyek elsősorban a mozgásfejlesztést célozták meg. Örömmel fogadtuk
az új Olifu eszközöket, hiszen
nemcsak megnézhettük, hanem ki is próbálhattuk őket.
Az új óvodai tornaszoba felszerelésének az összeállításához ezek az eszközök, játékok is nagy hangsúlyt kapnak.
Különféle egyensúlyozó játékokat, labdákat, többfunkciós
bicikliket próbálhattunk ki.

Védő nénik
látogatása

Január 30-án ismét ellátogattak az óvodába a védő nénik, hogy az aktuális egészségügyi ellenőrző vizsgálatot
elvégezzék. Fontos számunkra a gyerekek egészséges életmódra nevelése és ennek kiemelkedő része a higiéniai és
tisztálkodási szokások elsajátítása. A gyermekek mindig örömmel fogadják őket és
harmonikus kapcsolatot alakítottak ki valamennyi csoporttal.

Báli készülődés

Hamarosan újra nagy
programra készülünk, hiszen
március 10-én tartjuk Tavaszváró Óvodabálunkat. Erre az
eseményre felnőttek, gyerekek egyaránt nagy izgalommal készülnek. Évek óta óvodásaink fellépéseivel zajlik a
műsor szervezése, most is így
történik. Lázasan készülnek a
középső és nagy csoportosok,
hogy a vendégeket meglepetés műsorszámaikkal szórakoztassák. Reméljük sokan kíváncsiak lesznek az ügyes kis
óvodásokra és jól fogják érezni
magukat a bálban. Mindenkit
nagy szeretettel várunk!

Macis napokat tartottunk

Pedagógiai programunk
fontos eleme a néphagyományok, népszokások, népi
hiedelmek, időjóslások megismertetése a gyermekekkel. Szinte minden
hónap tartalmaz
kiemelkedő jeles
napot, amelyet játékos, vidám délelőtt
keretében,
soksok tevékenységgel
gazdagítva tesszük
a
gyermekeknek
emlékezetessé, élményszerűvé. Ilyen
kiemelkedő
nap
február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja.
Ehhez a naphoz
kapcsoljuk a medve
hiedelmeket is, miszerint ha a med-

ve gyertyaszentelőkor meglátja az árnyékát, elnyúlik a
tél, de ha nem, korai tavaszra

számíthatunk. Ezt a hiedelmet valamennyi csoportban
megismertettük a gyermekekkel.
Barlangokat készítettünk, játék macikat
hoztak a gyermekek,
amelyekkel különféle
ügyességi játékokat,
meséket játszhattak,
valamint énekeltünk,
verseltünk, táncoltunk.
Maciálarcot, papírmacikat
barkácsoltak a gyermekek,
málnát, mézet, mogyorót kóstolgattak.
Minden csoport tartalmas délelőttel zárta ezt a napot és reméljük, hogy sok
ismerettel, élménnyel
lettek gazdagabbak
óvodásaink.
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Amikor a gyermek
nem rajzol…

A királylányok és az őt őrző állatok, az ég felé törő létrák és az
égig érő fák, az égen ragyogó Nap és az esőt adó felhő, a csőrükben fénymagot hozó madarak, mind egy Teremtő- adta világrendet vet a papírra, ami által mi felnőttek is közelebb kerülhetünk
létezésünk titkához. Molnár V. József írásai és tanulmánykötetei hívták fel erre évekkel ezelőtt figyelmemet, akinek munkáit
mindenkinek szeretettel ajánlom!Az elmúlt hónapokban viszont
több édesanyától is hallottam, hogy „Az én gyermekem egyszerűen nem rajzol!”, vagy pedig „Régebben olyan szívesen rajzolt
a gyermekem, mostanában meg szinte soha!”. Így időszerűnek
éreztem a „nem rajzoló gyermek” témakörét végigjárni.
Egy biztos tanács: a rajzolást erőltetni nem szabad! A gyermek soha nem muszájból rajzol, hanem a szíve közepéből. A rajz
számára nem egy alkotás, hanem minden rajzában saját belső világát mutatja meg számunkra. Ha erőltetjük, abban a pillanatban
megszakad ennek varázsa...
Másik gyakori hiba, amikor megmondjuk vagy megmutatjuk
neki, hogy mit és hogy rajzoljon, márpedig ki tudná jobban, hogy
milyen egy gyermekrajz, ha nem éppen a Gyermek? A pontos
másolásból, utánzásból általában kudarc lesz, és inkább teljesen
száműzi foglalatosságai közül a rajzolást, ami által az egyik legelemibb önkifejező eszközt veszíti el. Pedig mennyit gazdagodnánk, ha hagynánk gyermekeinket a rajzolásban szóhoz jutni!
Mindig tartsuk szem előtt, hogy a gyermekrajz nem egy teljesítmény, hanem minden esetben ajándék számunkra, amely által
a gyermekben még oly tisztán élő isteni igazságokat saját belső
világával összhangban megosztja velünk!
Mit tegyünk, ha egy gyermek valamit „nem tud” lerajzolni?
Fogjuk meg a kezecskéjét, és varázsoljuk a tenyerébe azt, amit
rajzolni szeretne! Majd mondjuk: „Amit Te szeretnél lerajzolni,
azt senki más nem tudja. Olyan napocskája, felhője, mókusa senki másnak nincs, csak a Te kezedben van benne. Engedd, hogy a
kezed lerajzolja!”
Felmérni nem tudom, csak sejtésemre támaszkodhatom abban, hogy a mai gyereket körülvevő tárgyi környezet is romboló hatással van rajzoló kedvükre. Hiszen a rajzfilmekben minden
sokkal „színesebb” és sokkal „érdekesebb”. Egyes rajzfilmfigurák
által teljesen befolyásolttá válhatnak a gyermekek. Meg aztán
sok gyerek a „szabadidejében” inkább ül a tévé vagy a számítógép előtt, amelyek szintén a rajzolás lehetőségét rabolják el tőle.
A rajz hiánya fakadhat abból is, hogy a gyermek nem meri, vagy
nem akarja megosztani belső világát. Talán mert olyan dolgokat élt meg a közelmúltban, amiket még saját maga sem tudott
feldolgozni. Ennek háttérben leginkább szorongás állhat, vagyis
inkább őrizgeti az érzéseit, semhogy megossza azt mással. Ilyen
esetben érdemes végiggondolni, hogy gyermekünk más formában is visszafogottabbá, csendesebbé, szorongóbbá vált-e. Próbáljuk felfedezni, hogy mi állhat a „hallgatás mögött”, és szükség
esetén forduljunk szakemberhez! A rajzolást pedig a szeretetteljes környezet, a gyermek megnyilvánulásaira irányuló figyelem,
és a türelem segíti leginkább. Mert a rajzolás nem is várható el a
gyermektől: vagy önként adja vagy sehogy.
Ha gyermekünk nem rajzol, adjunk időt, türelmet és sok-sok
szeretetet neki, s akkor egyszer csak megszületik a csoda. Erről
tanúskodik a mellékelt rajz, amit egy kisfiú több hónapos „hallgatás” után varázsolt a papírra...
Forrás: LurkóVilág óvodai magazin 2010. IV. évf. 1. sz.
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Megújulás: gyönyörű
lesz az óvodánk

Nyár végén még azon izgultunk, hogy időben elkészüljön a régi épület felújítása, és rendezett környezetben
fogadhassuk a gyermekeket,
azóta folyamatosan szépül, és
bővül az óvoda épülete.
Gyönyörű lett a megújult
homlokzat, az udvaron pedig
szinte gombaként nőttek ki az
új épület falai, amit boldog izgalommal figyeltünk az új folyosó hatalmas ablakai mögül
a gyermekekkel.
A mindennapok részévé vált, hogy néztük a hatalmas munkagépeket, figyeltük,
hogy miként válik valósággá mindaz, amit a tervrajzok
alapján elképzeltünk.
A napokban lehetőséget
kaptunk arra, hogy bejárhassuk az új épület minden zegét

- zugát, a valóságban is megtapasztalhassuk az épület belső elrendezését, a különböző
helyiségek méreteit.
Izgalmas volt látni a sok
szabad teret, amit hamarosan
belakhatunk a gyermekekkel,
és amik lehetővé teszik, hogy
az óvodai mindennapjainkat
egy sokkal jobb minőségben
élhessük meg.
Régi és nagy álmunk válik
valóra a tornaszobával, a két
összenyitható csoportszoba
pedig egy olyan közösségi térré alakítható, ahol meg tudjuk
majd tartani a közös ünnepeket, programokat.
Nagyon lelkesítő, jó érzés
volt ez a kis ismerkedés az új
óvodaépülettel, már alig várjuk, hogy végre birtokba vehessük!

Képünk az ünnepélyes alapkőletételen készült

Szülői értekezletek

Január közepén összeültek a szülői munkaközösség tagjai,
hogy egyeztessék a márciusi óvodabállal kapcsolatos feladatokat, amikről tájékoztatást adtak a csoportok szülői értekezletein a többi szülőnek.
A hónap utolsó napjaiban minden csoport megtartotta a félévi szülői értekezletet, melynek legfontosabb pontja az elmúlt
időszak, és a gyermekek értékelése volt. Megbeszélésre kerültek a közelgő időszak fontos programjai, mint az óvodabál, és a
gyermekek nagy kedvence, a farsang.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Egy híres szülinapos:
a HIMNUSZ

Ahány napja az évnek, annyi világnap. Vannak köztük komolyak, vannak tréfásak, van, amiről szívesen megemlékezünk, és
van, amit szinte a feledés homálya lep be.
A születésnap is egy jeles fordulónap a gyerekek és a felnőttek életében is. Ez egy különleges, örömmel várt nap. Ha a világnap és a születésnap egybeesik, akkor pedig dupla alkalom
van az ünneplésre.
A Magyar Kultúra Napja egy magyar ember számára ilyen
kiemelt ünnepélyességű napja az évnek. Mi az iskolában is mindig méltóképpen megemlékezünk róla. A gyerekek nyelvére lefordítva úgy hívjuk ezt a napot, hogy a Himnusz születésnapja.
Mivel ezen a napon tisztázta le a vers kéziratát Kölcsey Ferenc,
ezért a vers szavalásával köszöntjük az „ünnepeltet”.
A szülinapra is készülődünk, erre a napra is készülődünk.
Megnézzük a költő portréit, megvizsgáljuk a kéziratról készült
fotókat, beszélgetünk a történelmi eseményekről, és megfejtjük
a régi magyar nyelv elfeledett szavainak értelmét.
Aztán, ha elérkezik, a nagy nap összegyűlünk a tornateremben. Minden alsós az osztályfokának megfelelő számú versszakot mond el, a hetedikesek pedig befejezik a többi versszakkal a
művet. Nekünk felnőtteknek mindig szívfacsaró hallani, milyen
odafigyelve, milyen gazdag együttes hangzással csendülnek fel a
verssorok. Jó volt magyarnak lenni ezen a napon!
Baricza Zsuzsa

Kérjük, ajánlja fel
adója 1 %-át!
Az adóbevallás időszakát éljük.
Kérjük, adója 1 %-ával
támogassa alapítványunkat!

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány adószáma:

19097477-1-07
Eddigi támogatásaikat,
nagy tisztelettel köszönjük.

HÍREI

Hit- és erkölcstan
Iskolánkban a hit- és erkölcstant oktatja és egyben a
kapcsolattartó:

Kristofory Valter atya
Magyarok Nagyasszonya plébánia
Cím: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 34.
Tel: 06-25-244-047
E-mail: valteratya@freemail.hu

Nagy Richárd
református lelkész
Alap-Alsószentiváni Református Egyházközség
7011 Alap, Béke u. 10.
Tel: 06-25-220061
E-mail: nagyrichardandras@gmail.com
mobil: 06-30-455-3950

Elsősavató

Egy család életében kész
mérföldkő, amikor a féltve
óvott gyermekük iskolás lesz.
Jól érzi majd magát? Lesznek barátai? Megkedvelik
egymást a tanítójával? Hogyan győzi le majd a kihívásokat? Ügyesen ír, olvas, számol majd? Megannyi kérdés,
amelyre a lassan haladó tanítási napok megadják a választ.
Az iskola, a tanítók, de
még a tanulók is nagyon várják a találkozást az új elsősökkel. A csodájukra járnak, kész
népvándorlás indul meg az iskolában, hogy mindenki találkozhasson velük.
Nehéz venni az akadályokat, mert bármennyire is készülnek az iskolás életre, ez
mégis egy más világ. Nagy
és zajos épület, sok, ismeretlen felnőtt, az ismeretlen gyerekseregről nem is beszélve.
Megannyi szabály, számtalan
megszelídítésre váró eszköz,

furcsa szavak, néha érthetetlen utasítások! Bizony el kell
telnie egy kis időnek, mire az
iskolába lépő kisgyerekből elsős lesz.
Ezért vártuk meg az első
félév lezárását, hogy kis ünnepség keretében iskolánk
teljesjogú polgárává fogadjuk
őket. A másodikosok tréfás
köszöntője után ünnepélyes
fogadalmat tettek, amit, ha be
tudnak tartani, akkor igazán
büszkék lehetünk rájuk, mint
iskolánk új tanulóira. Tanítóiktól vehették át az intézmény
emblémájával díszített pólót,
amiben aztán büszkén feszítettek.
Szeretnénk hagyományt
teremteni ezzel a rendezvén�nyel, hiszen iskolánk történetében most rendeztünk először
ilyet. Legyen ünnepélyes az
iskolába lépés is, nemcsak a
búcsúzás, a ballagás!
Baricza Zsuzsa

Az én falum - Mezőfalva

7

Értekezlet leendő elsőseink
szüleinek

A Mezőfalvai Tündérkert
Óvoda két nagycsoportjának
szervezünk szülői értekezletet
március 5-én 16 órai kezdettel. Célunk, hogy tájékoztatást
adjunk a helyi iskola kínálta
lehetőségekről. Az osztályfőnökök várhatóan a mostani negyedik osztályok vezetői
lesznek. A német nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulóink szép eredményeket mutatnak évről évre. A szülők
az áprilisi beiratkozás alkalmával nyilatkozhatnak arról,
hogy igénylik-e gyermekük-

nek ezt a nagyon hasznos oktatást, mely 8 éven keresztül
biztosítja a német nyelv és
irodalom emelt óraszámban
való tanulását. Ekkor kell választaniuk az erkölcstan és a
felekezeti hittan oktatási kínálatunkból is. Egész napos
iskolarendszer lévén 16 óráig
foglalkoztatjuk a gyerekeket.
A délutáni órákban a művészetoktatás keretein belül lehetősége lesz tanulóinknak
néptánc tanszak, szobrászat
tanszak és zeneművészeti ág
népi ének, fafúvós és zongo-

Az iskolanyitogató
március elején
kezdődik, a szülői
pedig április
5-én lesz

ra tanszak közül választani. A
sport kedvelői is kimozoghatják magukat a választható birkózófoglalkozáson.
Intézményünkben már hagyomány, hogy leendő elsőse-

ink részére „Iskolanyitogató”
néven több alkalomból álló
foglalkozás sorozatot - 2018.
március 6. 13. 20. 27. - szerveznek a leendő osztálytanítók. Április 5-én 8.30-től
pedig a szülőket várják rendhagyó bemutatóórára a 4.a
osztályba, majd ezt követően
a látottak megbeszélésére.
Kedves szülők, szeretettel
és felkészülten várjuk gyermekeiket a 2018/2019-es tanévre! Bármi kérdésük lenne,
kérem, keressenek bennünket!
Iskolavezetés

Itt a farsang, áll a bál...

Február 8-án vidám hangulatban farsangoltak az alsó tagozat tanulói

Az én falum - Mezőfalva
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Művelődési Ház

A Don-kanyar
és a háború áldozataira
emlékeztünk

A 75 évvel ezelőtti véres
tragédia nem csak a fronton
harcolók, hanem sok tízezer
magyar család tragédiája is.
Mezőfalván szentmisével és
gyertyagyújtással emlékeztek
az elhunyt hősökre, áldozatokra. A mezőfalvi II. világháborús emlékmű oldalán az
alábbi vésett szöveg olvasható:
„ Az esztelen gonoszság áldozatai emlékére”
Január 12-én este hat órakor a mezőfalvi Magyarok Nagyasszonya Plébánia templom kápolnájában
mintegy 30 fő előtt Kristofory Valter plébános tartott
szentmisét a Don-kanyar és
a világháború áldozataira emlékezve. A szentmise beszédében kiemelte, azért imádkoznak, hogy ne lehessen többé
az „ember embernek farkasa”
és békében élhessünk nagy,
nemzeti tragédiák nélkül. A
liturgikus eseményeket követően egyházi énekeket dalolva
vonultak a résztvevők a templomkert előtti II. világháborús
emlékműhöz, ahol meggyúj-

tották a kegyelet gyertyáit. Az
emlékművet övező fa táblák
közel kétszáz elesett mezőfalvi nevét őrzik, akik nem csak
a harcokban, hanem a háborúhoz köthető eseményekben
vesztették életüket. Csanda
Teri néni a Mezőfalvi Rózsafüzér Társulat csoportvezetője régi katonadalok eléneklésével is emlékezett a hősökre,
melyet annak idején Sárbogárdról aratásra érkezett katonáktól hallott. A résztvevők
a rendezvény utáni közvetlen
beszélgetésben még megemlítették, a kommunista rendszerben sokáig nem is lehetett
beszélni a Don-kanyarban
történtekről. Csak szűk családi környezeten belül emlékezhettek elhunyt szeretteikre. A
mai időkben kezdték el tárgyilagosan említeni a magyar
történelem nagy tragédiáját a
történészek, kutatók, politikusok. A mezőfalvi II. világháborús emlékmű oldalán az
alábbi vésett szöveg olvasható:
„Az esztelen gonoszság áldozatai emlékére”. 
HL
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Óriási siker volt
az Egy csók és más semmi

Straub Dezső rendezésében
az „Egy csók és más semmi”
című zenés, vidám darab elvarázsolta a közönséget
A mezőfalvi művelődési ház szervezésében először
nyílott lehetőség Mezőfalván,
hogy a kitűnő szereposztással fellépő Pesti Művész Színház előadásán tapsolhasson a
színházrajongó közönség. A
programnak ezúttal a Petőfi
Sándor Általános Iskola tornatermében építettek színpadot, ahol mintegy 200-230
ember előtt húzták fel a függönyt.
A vidéki kulturális műsorok sorában különlegesen
nagyszerű technikával felvonuló produkció mellett a szereposztásban sem csalódtak a
rajongók, hiszen olyan neves
és kedvelt színészeket láthattunk, mint Fogarassy Bernadett, Egyházi Géza, Straub
Dezső, Lengyel Eleonóra,
Straub Péter, Oszter Alexandra, Bodrogi Attila, Benedek
Gyula, Sáfár Anikó és Dobos
Erika. A darabot Halász Imre,
Békefi István és Eisemann
Mihály írta. A díszlet, jelmez

Húros Annamária munkája.
A koreográfia Ullmann Krisztának, a zenei hangulat pedig
Bíró Attila vezetésével a színház zenekarának köszönhető.
A két és negyedórás előadás
hatalmas sikerrel zárult.
(A rendezvény végére
mindenképpen idekívánkozik, hogy nem csak az előadás

volt nagyszerű, de a mezőfalvi vendéglátás is hozta az előadáshoz méltó színvonalat.
Ahogy a program után megtudtuk, a színészek és a műszaki szakemberek nagyon
örültek a mezőfalvi vendéglátásnak: üdítők, kávék, különféle, falusias ízű szendvicsek,
minden mennyiségben... Bi-

zony ez nem mindenhol van
így! Szervezőink minden kívánságot azonnal teljesítettek!
Úgyhogy tényleg le a kalappal
a szervezők és munkatársaik előtt – kaptuk a művészek
közeli információt.)
További fotók a mezohir.
info honlapon
Horváth László
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Mezőfalván épít üzemcsarnokot
a betonelemgyártó cég

A Limelog Kft. elkezdte a
régi gyártócsarnok mellé az újnak is az építését Mezőfalván.
A dunaújvárosi székhelyű cég
bővíti mezőfalvi telephelyét,
amely munkahely-teremtés
és iparűzési adó szempontjából fontos része a község életének. Móró Gábor ügyvezető
igazgató kalauzolta Varga Gábor országgyűlési képviselőt,
Tanka Csabát, a Fejér Megyei
Közgyűlés alelnökét, Márok
Csaba polgármestert a telephelyen januárban. Mint megtudtuk: a Limelog alapvetően
építési logisztikával foglalkozik, nagyberuházások vasbeton- és acélszerkezeti elemeit
szállítja a helyszínre – jelenleg például a Puskás Ferenc
Stadionnál dolgoznak. Az
építőipari gyártással csak akkor kezdtek foglalkozni, amikor tartozás fejében átvették
a felszámolótól egy régi partnerüknek ezt a mezőfalvi te-

Móró Gábor mutatja a mezőfalvi telephelyen épülő csarnokot
Varga Gábor országgyűlési képviselőnek (b) Márok Csaba polgármesternek és Tanka Csabának, a megyei közgyűlés alelnökének
Fotó: duol.hu
lephelyét, és másfél évvel ez- eredményeként 560 millió foelőtt elkezdték feléleszteni az rint értékű fejlesztést, bővítést
akkor már hét éve gazdátlan, valósíthatnak meg, amelyből
elgazosodott területet, üzem- a vissza nem térítendő támocsarnokot. A gazdasági kör- gatás mértéke 280 millió fonyezet nekik kedvezett, és a rintot. Egy másik pályázaton
múlt év eldöntötte az irányt: a pedig további 30 millió forint
februárban beadott pályázatuk támogatást kapott a cég gép-

vásárlásra,
foglalkoztatásra.
Móró Gábor elmondta:
– Teljesen automatizált lesz
a termelésirányítási rendszerünk, ami a munkaerőt is optimalizálja. Az üzem ellátását
napenergiával biztosítjuk majd.
A fejlesztések után valóban európai szintű munkakörnyezetet tudunk biztosítani. Modern
technológiájú, hatezer négyzetméteres új gyártócsarnokot építünk, amelynek vázszerkezete
saját gyártmány, az építtetést
igyekszünk helyi vállalkozóval
megoldani. Jelenleg közel 50
dolgozónk van, az elmúlt másfél évben hússzal gyarapodott
a létszám, és további húsz dolgozó foglalkoztatására vállaltunk kötelezettséget. A polgármester segítségével igyekeznek
mezőfalviakkal feltölteni a keretet, és a teljes létszám nyolcvan körül lesz még az idén, az
új üzemcsarnok munkába állítása után.

Állást keresel vagy váltanál?
Hosszú távú munkalehetőségek Székesfehérváron!
3 műszakos és folyamatos munkarendbe keresünk:
termelési operátorokat, gépkezelőket,
targoncavezetőket és raktári munkatársakat
Hölgyek- urak és pályakezdők jelentkezését egyaránt várjuk!
Ingyenes szerződéses járatok Mezőfalváról
Székesfehárvár több iparterületére!
Kezdő bruttó havi alapbérek 172.000 – 200.000 Ft,
kiemelkedő pótlékok és béren kívüli juttatási rendszer

Márciusi állásbörze időpontjaink:
2018.03.05. (hétfő) 11:00-12:00
2018.03.21. (szerda) 11:00-12:00
Kiss Kálmán Művelődési Ház, Kinizsi u 38.
Székesfehérvár, Piac tér 8. | +36 20 367 3093 | +36 22 506 498
www.manatwork.hu | szekesfehervar@manatwork.hu
M-K. R. Sz.: 3440/2001 A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.
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Tisztelt mezőfalvi
állattartók !

Mint arról bizonyára értesültek Dr. Juhász Miklós állatorvos,
aki a községben lakott visszavonult, nem praktizál és elköltözött Mezőfalváról.
A szabad állatorvos választás alapján ajánlom figyelmükbe
állatorvosi szolgáltatásomat.
Sokaknak nem kell bemutatkoznom, mivel immár 43 éve
élek és állatorvosi tevékenységet folytatok a környéken.
1975-ben szereztem állatorvosi, (majd 1986-ban szakállatorvosi) diplomát és 1975-től 1983-ig itt éltünk Mezőfalván. Itt
születtek gyermekeink és ide jártak óvodába. 1983-tól a szomszéd községben, Nagykarácsonyban építkeztünk és itt élünk. A
mezőfalvi állattartók korábban is rendszeresen hívtak állataikhoz, és rendszeresen hozták nagykarácsonyi rendelőnkbe kutyáikat, macskáikat.
Hívásra akár haszonállatokhoz, vagy társállatokhoz (kutya,
macska) házhoz is kiszállok.
A nagykarácsonyi rendelőben minden hétköznap 16°° -17”
között ott tartózkodom, de telefonos egyeztetés alapján más
időpontban is rendelkezésre állok.
Korábban, évtizedek óta bevált, és a kutyatartók által igényelt
összevezetéses veszettség elleni eb oltást idén is a szokásos módon megszervezzük.

Birkózóverseny
Tombor István emlékére
14 csapat 130 versenyzője állt szőnyegre február 3-án délelőtt Mezőfalván, a Tombor István Emlékversenyen és IMPACT Kupán.
A Dunaferr SE birkózó szakosztálya a Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvánnyal és a Gurics György BDSE-vel közösen
2018. február 3-án, szombat 10.30 órai kezdettel rendezte meg
a „Tombor István Emlékverseny – Impact Kupa” Közép-magyarországi Diák I-II. kötöttfogású területi egyéni bajnokságot.
A Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében lebonyolított küzdelmek ezúttal is rendkívül sportszerű körülmények között zajlottak. A versenyen meghívott vendégként részt
vett Pukánszky Tibor szabadfogású birkózó és a kupát támogató vállalkozás ügyvezető igazgatója, valamint Pintér Attila a
Dunaferr Sportegyesület Birkózó Szakosztály elnöke.

A nagykarácsonyi állatorvosi rendelő címe:
Nagykarácsony Sóhordó út 6. (közvetlenül a Mezőfalváról
vezető út mellett található)
Telefonos elérhetőségem:
30/400-1560.

Dr. Képes György

Mezőfalva központjában
(Vörösmarty u. 25.)
1165 m2 alapterületű
építési telek eladó.
A telken ásott kút, közművek (gáz, cstorna) találhatók.

Érdeklődni
a 30/9365-348-as telefonszámon lehet.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett
édesanyám

Özv. Erdélyi Károlyné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó útjára elkisérték bánatunkban osztoztak.
Köszönettel:

Kuminka Istvánné

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. február 16-án, 1800 példányban.
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A Kiss Kálmán
Művelődési Házban
március 1-jén, 18.00 órakor
fellép:

Szomszédnéni
Produkciós Iroda

Jegyek elővételben
válthatók a Kiss Kálmán
Művelődési Házban
Információ: 25/506 - 832

