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A szennyvízcsatorna próbaüzeme december végén kezdõdött és május 31-ig tart.
Szintén jó hír: az önkormányzatok átvállalták az ez idõszakra esedékes csatornahasználati díjat a lakóktól. A rákötések
lehetõségét a vízi közmûtársulat biztosítja, azt az általa kiadott nyomtatványon lehet
igényelni. Az igénylés alapján
a helyi mûszaki átvevõ Horváth Tamás (30/3065-866) ellenõrzi és hagyja jóvá a bekötést.
A munka kezdeti nehézségein túl vagyunk, így például
azt a záró dugót is eltávolíttattuk, amelyet benne felejtett a
kivitelezõ a Kossuth utca végénél. Tájékoztatom továbbá
a lakókat arról, hogy a kivitelezõ Schumann Fischer Kft.
szakemberei addig nem vonul-

nak le a munkaterületrõl, amíg
minden hiányosságot nem pótolnak. A szerzõdésben ugyanis vállalta a cég, hogy az eredeti állapotnak megfelelõen
állítja helyre a közterületeket,
ezekrõl a beruházás kezdete
elõtt videó felvétel készült,
hogy késõbb legyen mihez viszonyítani.
Ha bármilyen problémája
van a csatorna bekötéssel illetve a végzett munkával kapcsolatban, kérem, hogy észrevételeit jelezze a polgármesteri
hivatalban.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra: az idõjárás felettébb
kedvezõ a talajmunkákhoz, a
rákötések elvégeztetéséhez.
Amennyiben valaki nem köt rá
a csatornára, a késõbbiekben
rosszul jár anyagilag.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Meghívó!
2007. január
27-én 15 órakor

Magyar
Kultúra
Napját
ünnepeljük
a mûvelõdési házban.
Mûsorunkra
és az azt követõ
táncházra
szeretettel várunk
minden érdeklõdõt.
Erdélyi Józsefné

Nem csípi a szemét?
Felhívjuk a lakók figyelmét, arra, hogy az önkormányzat hatályos rendelkezései szerint településünk területén az
illegális hulladék-elhelyezés
30 ezer forintig terjedõ szabálysértési bírsággal sújtható.
A Kinizsi és a Vörösmarty
utca végénél a Páskom-tó melletti útnál szemetet lerakó teherautó sofõrje ellen elindult
a közigazgatási eljárás! Továbbá a Kinizsi és a Vörösmarty utcákat összekötõ utat
lezárattuk, hogy a jövõben
senki ne nézze szeméttelepnek
a Páskom-tó helyét. Az ugyanis ellentétes a tó és zöldövezeti besorolással, és károsítja a
környezetet.
Mezõfalva területén is biztosított – és kötelezõ – a kom-

munális hulladék elszállítása,
mindenkinek ebben a szervezett formában kell gondoskodnia a keletkezõ szemét megfelelõ eltávolításáról. Az úgynevezett lomok begyûjtését és elvitelét pedig idén két alkalommal, tavasszal és õsszel megszervezi az önkormányzat. A
játszóház szervezésében gyûjtik a papírt, a fém dobozokat,
mûanyag palackokat, legközelebb például március 23-án
lesz ilyen akció.
Semmi okot nem látok arra,
hogy zsákokba rakott szeméttel kelljen elárasztani környezetünket. Kérem a lakókat, ne
hozzanak olyan helyzetbe,
hogy felszólítást kelljen küldeni, megbírságolni bárkit is.
Márok Csaba

Eredményes volt az önkormányzat által meghirdetett
„Adventi ragyogás" lakóházdíszítõ verseny, amelynek
díjazottjai a karácsonyi ünnepségen vehették át az elismerést Bán Balázstól, az oktatási, kulturális bizottság elnökétõl, aki képünkön az elsõ helyezettnek,
Pötör Károlynak (Velinszky u) adja át a jutalmat. Második lett Németh István (Árpád u.), 3. Tibold István
(Kinizsi u.). Különdíjat kaptak: Halasi Hajnalka és
Masinkáné Baranyai Mariann (vállalkozó)
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Változott a gépjármûadó
A gépjármûadóról az 1991.
évi LXXXII. törvény rendelkezik, melyet az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI.
törvény módosított. E törvénynek a gépjármûadóval kapcsolatos rendelkezései 2007. január 1-jétõl lépnek hatályba, s a
korábbitól eltérõ szabályokat
vezetnek be a személygépkocsik és a motorkerékpárok
után fizetendõ adómértékre, az
adómentességre, pontosítják a
gépjármûadó alanyának fogalmát, továbbá az értelmezõ rendelkezésekben többek között a
személygépkocsi, gyártási év
új fogalmát, és a motorkerékpár fogalmának pontosítását is
megtaláljuk.
A gépjármûadó alanya,
az adófizetésre kötelezett
2007. január 1-tõl a gépjármûadó alanya az a személy,
aki/amely a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999.
évi LXXXIV. törvény alapján
vezetett jármûnyilvántartásban az év elsõ napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel.
Több tulajdonos, illetve több
üzemben tartó esetén a gépjármûadó alanya az lesz, akinek/
amelynek a nevére a gépjármû
forgalmi engedélyét kiállították.
A gépjármû vásárlása év
közben is történhet, illetve elõfordulhat, hogy a gépjármûvet
év közben újra forgalomba
helyezik.
Az év közben újan vásárolt
vagy újra forgalomba helyezett gépjármû esetén az adó
alanya az lesz, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának
utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként
szerepel.
Az új súlyadó
2007. január 1-jétõl a gépjármûadó, melyet a köznapi
nyelvhasználatban súlyadónak
nevezünk, már nem a gépjár-

mû súlyához igazodik, hanem
a teljesítményéhez, vagyis a
súlyadó nem súlyt, hanem teljesítményt mér. A teljesítményhez kötött gépjármûadó
a személygépkocsi és motorkerékpár kategóriák jelentõs
részében az adó emelkedését
vonja maga után.
A törvény szerint a személygépkocsiknál és a motorkerékpároknál az adó alapja az
önsúly helyett a gépjármû hatósági nyilvántartásban kWban kifejezett teljesítménye.
Ezzel szemben az autóbusz,
a nyergesvontató, a lakópótkocsi esetében marad az adó
alapja az önsúly, tehergépjármû esetén szintén változatlan
az adó alapja, vagyis az ilyen
gépjármûveknél az adó alapját továbbra is az önsúly + a
raksúly 50%-a adja.
Egyes személyszállító gépjármûvek teljesítménye azonban nem kW-ban, hanem lóerõben van feltüntetve. Ilyen
esetekben szükséges az átszámítás, mely akként történik,
hogy a lóerõben kifejezett teljesítményt 1,36-tal el kell osztani.
A teljesítményt egész számban kell megadni, ezért az osztás eredményét – a kerekítésre vonatkozó szabályok szerint
– mindig egész számra kell
kerekíteni. A területileg illetékes közlekedési felügyelet
közli a személyszállító gépjármû teljesítményét akkor, ha ez
hatósági nyilvántartásban nem
szerepel. Ilyen esetben a közlés végett az adóhatóság keresi meg e közlekedési felügyeletet.
A személygépkocsik és
motorkerékpárok esetén a fentebb ismertetett adóalap alapulvételével a gépjármûadó
mértéke – 2007. január 1-jétõl
– a következõk szerint alakul:
– a gépjármû gyártási évében és az azt követõ 3 naptári
évben 300 Ft/kilowatt
– a gyártási évet követõ 47. naptári évben 260 Ft/kilowatt,

– a gyártási évet követõ 811. naptári évben 200 Ft/kilowatt,
– a gyártási évet követõ 1215. naptári évben 160 Ft/kilowatt,
– a gyártási évet követõ 16.
naptári évben és az azt követõ
naptári években 120 Ft/kilowatt.
A törvény szerint adóalapváltozás és a differenciált adómérték következtében az értékesebb gépkocsik, motorkerékpárok után tehát magasabb,
míg a kevésbé értékes gépkocsik, motorkerékpárok után
valamivel kevesebb adót kell
fizetni.
Adómentességekadókedvezmények
változásai
2007. január 1-jétõl változik a súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó adómentességi szabály.
Az új rendelkezések szerint
a súlyos mozgáskorlátozottságra hivatkozással a súlyos
mozgáskorlátozott adóalany
tulajdonában lévõ, illetve a
kiskorú súlyos mozgáskorlátozott esetén a szülõje, a nevelõszülõje, a mostoha- és örökbe
fogadó szülõje tulajdonában
lévõ egy db 100 kW teljesítményt el nem érõ személygépkocsi – taxi kivételével – lehet mentes az adó alól. Ha a
mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi
van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után
jár. Korábban a – jogszabályi
rendelkezés alapján – a közeli hozzátartozói, élettársi vagy
eltartási szerzõdésen alapuló
jogcímen is alapulhatott mentesség, továbbá több személygépkocsira is érvényesíthetõ
volt.
A személygépkocsikra vonatkozó adókedvezmények
közül megszûnik a legkorszerûbb környezetvédelmi követelményeket teljesítõ gépko-

csik utáni adókedvezmény. Ez
a 2006. december 31-ig 20, 30,
vagy 50%-os kedvezmény lehetett, melyet 2007. január 1jétõl már nem lehet igénybe
venni.
A személygépkocsik adókedvezményétõl eltérõen alakul a tehergépjármûvek kedvezménye. Alapszabályként
ezeknél a jármûveknél továbbra is fennmarad az adókedvezmény, de bizonyos elavult típusokra már nem vehetõ
igénybe.
Így nem lehet igénybe venni a kedvezményt az EUROII-es, azaz „4” környezetvédelmi besorolású tehergépjármûveknél, autóbuszoknál. Az
EURO-II-es konstrukciójú tehergépjármûveket
ugyanis
már 2003. óta az Európai Unióban nem lehet forgalomba
hozni.
Az EURO-III-as környezetvédelmi besorolású gépjármûvek után a 30% helyett csak
20% adókedvezmény érvényesíthetõ, az EURO-IV-es és
az EURO-V-ös környezetvédelmi besorolásnál pedig 30%
lehet a kedvezmény.
Új értelmezõ
rendelkezések
Személygépkocsi: a személyszállítás céljára készült
olyan gépkocsi, amelyen – a
vezetõ ülését is beleértve –
legfeljebb 9 állandó ülõhely
van (ide nem értve az e törvény szerint autóbuszt, valamint motorkerékpárt).
Motorkerékpár:
olyan
gépjármû, amelynek 2 vagy
3 kereke van és a tervezési
legnagyobb sebessége 45
km/óránál nagyobb, továbbá
olyan négykerekû gépjármû,
amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motorteljesítménye nem haladja meg
a 15 kW-ot.
Gyártási év: a hatósági
nyilvántartásban ilyen elnevezéssel szereplõ naptári év.
Polgármesteri Hivatal
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Nem választott
igazgatót
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Mezõfalva képviselõtestülete január 11-én tartott ülésén
értékelte az általános iskola
igazgatói állására beérkezett
pályázatokat. Négyen pályáztak erre az állásra, ám az egyik
jelentkezõ idõközben – kedvezõbb állásajánlat miatt –
visszalépett. Így három pályázó közül kellett választaniuk a
képviselõknek. Az SZMSZ
szerint az igazgató megválasztásához minõsített többségi
szavazatra van szükség. Ezt
egyik pályázó sem kapta meg,
ezért nem tudott dönteni a képviselõtestület.
A határozat értelmében az
igazgatói munkakör betöltésére újabb pályázatot ír ki az
önkormányzat.
Márok Csaba

(Folytatáaz 1. oldalról.)
Bizonyára sokan ismerik a
jogszabályt, amelynek értelmében a csatornadíjnál jóval
magasabb talajterhelési bírságot kell fizetniük azoknak az
ingatlantulajdonosoknak,
akiknek lehetõségük lenne a
szennyvíz vezetékes elvezetésére, de nem kötnek rá a rendszerre. Ezért a rendszer végleges átadása után ezt ki kell
vetni azokra a mezõfalviakra,
akik részesei a beruházás ezen
elsõ ütemének, de nem élnek
a felkínált lehetõséggel.
Nem mellékes szempont –
és a mielõbbi rákötés mellett
szóló érv –, hogy öt hónapig
ingyen használhatja mindenki

Várjuk
a pályázatokat

A képviselõtestület illetve
annak bizottságai az önkormányzat és intézményei idei
költségvetésének elfogadásán
dolgoznak ezekben a hetekben. Tavaly decemberben foglalkozott a testület a múlt év
harmadik negyedévének pénzügyi beszámolójával, valamint
elfogadta 2007-es költségvetés koncepcióját. Hiánymentes
és kisebb fejlesztéseket lehetõvé tevõ mérleget sikerült
összeállítani, amelynek konk-

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv II-ben szereplõ
pénzügyi forrásokat még nem
osztották le pályázati szintekre, ezért továbbra sem ismert,
hogy milyen lehetõségek állnak majd rendelkezésünkre. A
meglévõ tervek alapján az önkormányzat próbál majd minden pályázati lehetõséget kihasználni a jövõben is.

A költségvetés-készítés
idõszakában

Csomagot kaptak karácsonyra
Mezõfalva önkormányzata
eredményesen pályázott a
Gyermekétkeztetési Alapítvány által meghirdetett karácsonyi élelmiszercsomag-küldõ akcióra. Ennek eredményeként 30 helybéli gyermek támogatására kaptunk lehetõséget. Az érintett gyermekek és
szüleik az ünnepek elõtt vették át a nekik járó csomagot,
amelyet az alapítvány ezúttal
is az állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadók 1 %-ából rendelkezésre
álló forrásból tudott finanszírozni.

a rendszert, és ez idõ alatt mentesül a szennyvíz-szippantás
költsége alól is.
A beruházást érintõ információ: elõkészítõ bizottságot
alakítottak az érintett községek
(Mezõfalva,
Nagyvenyim
Baracs, Kisapostag) annak eldöntésére, hogy a megépült
hálózatot milyen formában és
kivel üzemeltessük a próbaüzem eltelte után. Közben természetesen készülünk a folytatásra. A második ütemet elõkészítendõen készülnek a
megvalósíthatósági tanulmányok, a tervek, annak érdekében, hogy a községünk egésze
csatornázott legyen.
Márok Csaba

retizálása zajlik még az elkövetkezendõ hetekben is. A
véglegesítéshez ismernünk
kellene az országos költségvetés által biztosítot források
pontos mértékét, ám ezek egyelõre nem állnak a rendelkezésünkre. De utána is maradnak olyan tételek, amelyeket
folyamatosan tisztáznunk kell.
Az önkormányzat költségvetését február 15-ig kell a testület elé terjeszteni.
Márok Csaba
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Kész a teherparkoló
Elkészült a tehergépjármû
parkoló a Kossuth telepnél (a
sportpálya mellett). Önkormányzati rendelet szabályozza a közterület-használatot,
így a teherautók mostantól
csak ezen a számukra kialakított helyen parkolhatnak. Január végén súlykorlátozó táblákat is kihelyeztet az önkormányzat a községben. A szigorítások a rendezettség irányába hoznak elmozdulást.

Helyreigazítás
Decemberi lapszámunkban
hibásan jelent meg Szabó
Gyula plébános karácsonyi
üdvözletének egy gondolata.
A bekezdés helyesen: "Ezúton
mondok hálás köszönetet a
kedves híveknek az ez évi
mindennemû adományért, támogatásért. Kívánok imádságos lélekkel és szeretettel a
Betlehemi Istengyermektõl
minden kedves hívemnek, és
minden jóakaratú mezõfalvi
lakosnak áldott Szent Karácsonyt és Békés Boldog Újesztendõt."

Vihar után
A nyári viharban megsérült
az iskola udvarán lévõ kemence – helyreállítása megtörtént.
Az intézmény tetõszerkezetének kijavítása pedig folyamatban van.

Újévi vandalizmus
Vandálok jártak szilveszter
éjjelén az általános iskolánál.
Betörték a kézmûves ház ajtaja melletti ablakot, leszakították a fényfüggönyt – a karácsonyi dekoráció öszetépett
darabjai másnap a földön hevertek. Feldöntötték az iskola
udvarának sarkában lévõ fa
szobrot, bedobták a tornaterem hátsó üveg ajtaját, leszaggatták az intézmény bejáratánál a dekorációs fát, az áram
alatt lévõ vezetékek szabadon
lógtak, ami veszélyforrást jelentett rájuk és másokra nézve. Ez nem volt elég: az IME

által a templomkertben felállított községi karácsonyfáról is
letépték a díszeket és a fényeket. A német kisebbségi önkormányzat feldíszítette az ünnep
elõtt az emlékmû melletti fenyõt, ezt is tönkretették.
Úgy gondolom, fontos a
községnek a meglévõ értékek
védelme. A vandálok – ezzel
szemben – sok ember munkáját gyalázták meg, tették tönkre. A történtek felháborították
a jóérzésû mezõfalviakat, az
ügyben a rendõrségi feljelentés megtörtént.
Márok Csaba
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Óvoda, óvoda, óvoda
A két ünnep között megújult
csoportszobánk. Elkészült a régóta várt beépített szekrény, tálalóval. Barati Bence apukája
felajánlotta csoportunk festését
társadalmi munkában, felesége,
Inci pedig a függönyöket varrta meg. Rabi Jánoséktól anyagi segítséget kaptunk. Bódás István a függönykarnisok felszerelésében segédkezett. Úgy
gondolom, példa értékû ez az
összefogás, amit a gyerekekért
tettek. Köszönjük.
Zsuzsa óvónéni, Reni
óvónéni, Margó néni
és a gyerekek
Köszönjük a MEZÕFOLT
Foltvarró csoportnak a tõlük
kapott falvédõt:
Kondor Lászlóné, Bálint
Györgyné, Kéri Mihályné
és a gyerekek
Köszönetet mondunk a Petõfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítványnak a karácsonyra
kapott 200 ezer forintért. A
kapott összeget kerti játékok és
fejlesztõ játékok vásárlására
szeretnénk fordítani.
óvoda kollektívája
A középsõ csoport köszöni
az SZ. M. szülõk segítségét a
Mikulás és a karácsonyi ajándékok elkészítésében.
dr. Békési Béláné
Kovácsné Hiber Zita
Köszönjük Sudár Mihálynak, hogy a galériánkat lelambériázta. Volt óvodásunk,
Feke Olivér mamájának is nagyon szépen köszönjük a felajánlott babaruhákat.
Minden évben karácsony
elõtt ruhagyûjtést szervezünk
a szülõk segítségével. Szeretnénk megköszönni azoknak,
akik ruhákat, cipõket, játékokat hoztak. Ezáltal 12 családon
segíteni tudtunk, reméljük,
örömet szereztünk vele.
az óvoda dolgozói

Betlehemmel készültünk
A decemberi hónapunk
csupa izgalom és meglepetés
volt. A gyerekekkel lázasan
készülõdtünk a közelgõ ünnepre. A csoportokat és az
óvodát ünnepi díszbe öltöztettük, énekeket, verseket tanultunk.
December 6-án a Mikulás
bácsi érkezett hozzánk. Mindenki ezt a napot várta, errõl
beszéltek a gyerekek hetek óta
és számolták visszafelé a napokat. A nagycsoportosok és
a középsõsök már bátrabbak
voltak, nagy meglepetésünkre
a kiscsoportosok sem ijedtek
meg.
Megkezdtük a karácsonyi
készülõdést, érzelmileg felkészítettük a gyerekeket az ünnep befogadására.
Nyílt nap keretében e
nagycsoprtos gyerekek meghívták szüleiket, nagyszüleiket a karácsonyi betlehemes
játékukra. A pici csoport
megtelt vendégekkel, csak a
gyertyák égtek, halk karácsonyi zene szólt mikor megérkeztek az angyalok, királyok,
pásztorok és a "Szent család"
- meghatódva állt mindenki,
szemekbõl könnyeket csalt a
látvány.
Ezzel a kis mûsorral szerettünk volna felkelteni a gyerekekben olyan érzelmeket,
melyek karácsonykor nagyon
fontosak. A legfontosabb közülük a SZERETET.
A gyerekek az óvodánkban
is minden évben kapnak karácsonyra játékokat. A sok új
játék, vagyis az ajándékok
láttán az öröm és boldogság
csillogott a szemükben. Ezért
már megérte minden erõfeszítés.
Korompai Nikolett
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Petôfi Sándor Általános Iskola hírei
Kooperáció – együttmûködés
A pedagógiai módszerek
mindig megújulnak. Változik
a bennünket körülvevõ világ,
változnak a gyerekek, nekünk
tanároknak is változnunk kell.
A „Légy jó mindhalálig” ban leírt iskolamodell ma már
nem létezik, nem létezhet. A
katonatörténetek mellett a
legtöbbször a felnõttek arról
mesélnek, hogy mi minden
történt velük az iskolában. A
mai elsõsök csak néznek amikor a hozzájuk képest öreg
30-40 évesek arról mesélnek,
hogy szünetben körbe-körbe
sétálnak az aulában, hogy óra
alatt semmilyen indokkal nem
lehetett kijönni, és a padban
hátratett kézzel kellett ülni. A
„tanárnõ” „tanár úr” megszólítás is teljesen idegenül cseng
számukra. Ma már elképzelhetetlen az a számomra is ismeretlen iskola, ahol a tanítás kezdete elõtt a diákok felállva, kórusban szavalták az
egyszeregyet. Ha feltámadna
az én elsõs tanító nénim, és
újra munkába szeretne állni,
már az elsõ nap futva menekülne az iskolából. Nem értené a gyerekeket, nem értené
a tananyagot, nem tudná követni a feladatlapok gondolatmenetét. Pedig nekem nagyon
okos, kedves, talpraesett tanítóm volt.
Már nem elég az az ismeret, amit a fõiskolán megszereztünk. Újabb diplomákat
gyûjtöttünk be, helyi továbbképzéseket tartottunk egymásnak, de sok 30-60-120 órás
képzésen vettünk részt a környezõ iskolákban, és a képzési központokban. Ezek az idõn
és az odafigyelésen kívül sok
pénzt is igényeltek, hiszen ma
már semmi sincs ingyen, 60120 ezer forint tanfolyami díjat szemrebbenés nélkül elkérnek.

Igaz ugyan, hogy az állami
költségvetés központi formában, címzett támogatásként
nyújt erre felhasználható pénzügyi keretet, de ez bizony nem
valami nagy összeg. Jól be kell
osztani, hogy lehetõleg minden pedagógus részt vehessen
ilyen továbbképzéseken, és a
pénz is elég legyen.
Ezért is örültünk annak,
hogy az elnyert integrációs
pályázat részeként, teljesen
ingyen, nem pályázati összeget leterhelõ módon három 3030 órás továbbképzési lehetõséget is elnyertünk. Helyi képzés, ingyenes, nem kell plusz
utazgatási idõt felhasználni,
mindenki részt vehet benne,
aki csak akar. Kell ennél több?
Igen! Legyen hasznos! Nyújtson elméleti, de fõleg gyakorlatban jól felhasználható ismereteket!
Az õszi szünetben lezajlott
az egyik tanfolyam. Sajnos
csak elméletet adott, sem a
képzõk, sem mi nem láttuk át,
hogy milyen gyakorlati haszna lehet az itt tanultaknak.
Kicsit félve vártuk az újabb
30 órás képzés kezdetét. De

egy perc alatt elszállt minden
félelmünk, aggodalmunk, fáradtságunk, pedig pénteken
tanítás után egészen estig,
szombaton egész nap, és vasárnap késõ délutánig tanultunk.
A „Kooperatív tanulás a
hátrányos helyzetû gyermekekért” tanártovábbképzést
két rendkívül felkészült gyakorlati szakember vezette Lányi Marietta, aki a budapesti
Gyermekek Házának (ami lényegében egy általános iskola) alapítója és pedagógiai vezetõje, és testvére Lányi Kata,
aki a felsõ tagozat egyik magyar-történelem tanára.
Amit nekünk megtanítottak az egy módszer, hogy hogyan tudjuk a tanulóinkat nagyobb együttmûködésre, kooperálásra tanítani. Mit tegyünk azért, hogy hatékonyabbak legyenek az óráink,
hogy a gyerekek ne csak tõlünk, hanem egymástól is tanuljanak.
Jó volt három napig újra
diáknak lenni! Kipróbálni és
megélni azokat a dolgokat,
amiket majd tanítványainkkal

is ki fogunk próbálni. Hogyan
alakítsunk olyan csoportokat,
ahol sajátos nevelési igényû
tanulók, átlagos ép értelmûek,
és rendkívül tehetségesek
együtt, egymással, egymástól
tanulnak.
Olyan szakmai pezsgést indított el ez a három nap, hogy
már a következõ tanítási napon,
hétfõn elkezdtük az új eszközök bevezetését, az új munkaformák kipróbálását. Sok sikerélmény ért minket, de még küzdünk a nehézségekkel. De nagyon lelkesek vagyunk, reméljük, hogy a lelkesedésünk átragad a gyerekekre is, és szívesen fognak tanulni. A program folytatásaként óralátogatásokon veszünk részt Budapesten, majd hozzánk jönnek órákat látogatni a képzõink, hogy
így is segítséget nyújtsanak a
mindennapok megéléséhez.
Végezetül álljon itt néhány
mondat a Gyermekek Házának
célkitûzéseibõl, amely sokban
megegyezik a mi céljainkkal is.
„A program személyiségközpontú iskolának vallja magát, nagyon fontos a tanulók
egész személyiségének fejlesztése. Elfogadjuk, természetesnek tartjuk, hogy minden gyerek más, egy önálló személyiség. Fontos a gyerekek mélyebb megismerése. Teret kell
biztosítani a tevékenykedés lehetõségeinek, a játéknak, munkának is, amelyben bárki lehet
eredményes, a csoport hasznos
tagja. A személyiségfejlesztés
fontos lépcsõje, hogy a tanulók
tisztába legyenek saját magukkal, tulajdonságaikkal, lehetõségeikkel és elfogadják azt.
Megtanulják, hogy mindenki felelõs a másikért. Valamint
mindenki tud segíteni – és szorulhat segítségre.”
Baricza Zsuzsa
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Én így látom
Karácsonyi témájú
verset keresve találtam
Reviczky Gyulára. Az
igazság az, hogy ennek elõtte nem emlékszem, hogy hallottam
volna róla. Karácsony
elmúlt, akkor technikai okból nem jelent
meg az oda való vers,
most a költõ másik
versét ajánlom a figyelmükbe. De elõször nézzük meg, ki is
volt Reviczky Gyula?
Arany halála után,
Ady fellépése elõtt õ
készítette elõ a modern magyar költészetet. 1855-ben született egy léha arisztokrata és egy szlovák cselédlány "törvénytelen gyermekeként.
Anyja eltûnt, az apa magához vette (mivel a házasságában nem
született gyermek), a feleség is befogadta mint sajátját. A nevelõanya halála után az apa elfelejtette fiát törvényesíteni. Vidéken házi tanítóságot vállal, hogy megélhessen. Közben írja verseit. Szakít a népnemzeti hangvétellel, õ az elsõ igazi nagyvárosi költõnk. A hivatalos irodalom – Arany is – a "kozmopolitizmus" bélyegét üti rá, viszont a fiatalok kezdik õt vezérüknek
tekinteni. Pestre visszatérve újságnál dolgozik, az élete kezd
anyagilag elviselhetõ lenni. Viszont a sok nélkülözés tönkretette az egészségét, eléri a tüdõvész. Beleszeret Jászai Mariba,
aki hûtlen szeretõ – elhagyja. Ezzel a végsõ szomorúsággal hal
meg a kórházi ágyon harmincnégy éves korában, 1889-ben.
Szeretettel ajánlom figyelmükbe a költõ alábbi versét:

Petõfi él!
(elterjedt az az álhír, hogy Petõfi szibériában raboskodik)
Petõfi él! De nem, mint hiszitek,
Nem mint bágyadt tekintetû öreg.
A kor arcára nem vésett redõt,
Fehér hajjal ne képzeljétek õt,
Fejét fenn hordja most is, szeme fényes,
Oly fiatal még, csak huszonhat éves!
Petõfi él! De nem volt soha rab,
Ne higgyétek, nem hord õ láncokat!
Kard van kezében, ajkán harci dal,
Elõre száguld, mint a bõsz vihar,
És túlharsogja az ágyúk moraját
Szent himnusza, egy szó: Világszabadság!
Petõfi él! Lánglelke fenn virraszt,
Vénség, halál sohasem érik azt,
Lázas szívével, ifjan, szabadon
Él és fog élni, édes magyarom,
Lesz trónok és országok pusztulása –
De az õ sírja mégse lesz megásva!

Két sikeres rendezvényt idézünk fel e két fotóval: gyertyafényes templomi hangversennyel, valamint községi
karácsonnyal készültünk közösen a szeretet ünnepére

Köszönjük a részvételt!
Az Ifjú Mezõfalviak Egylete hálás köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik odaadó
munkájukkal részt vettek december 19-én a községi fenyõfa felállításában, valamint
köszönetünket fejezzük ki az
Iskolafejlesztési Alapítványnak, amely hozzájárult a szaloncukorhoz, amivel sok kisgyermeket és szülõt vendégelhettünk meg december 20-

án a fenyõfa díszítésnél. Mindenki részvételét köszönjük,
aki jelenlétével megtisztelte
rendezvényünket ezen a hangulatos ünnepi délutánon.
Reméljük az idén is ellátogat
majd minél több mezõfalvi
lakos.
Ez úton szeretnénk minden
kedves lakónak sok sikert és
egészséget kívánni az új évre.
Ifjú Mezõfalviak Egylete

IME évzáró
Évzáró bulit rendezett 65
fõvel az Ifjú Mezõfalviak Egylete december 29-én, ami már
hagyomány az életünkben. A
fergeteges jókedvhez hozzájárult a nagycsaládosok három
nyitótánca, amit minden kedves vendégünk nagy szeretettel fogadott, majd az est titokzatos pontja az volt, hogy elbúcsúztatattuk mindenki Éva
nénijét (játszóházas Éva nénit), aki elköltözött, de mégsem hagyta itt végleg a játszóházat, minden második héten
14 órától 18 óráig lesz játszóház a mûvelõdési házban.

A szomorú, könnyes pillanatok után hatalmas buli volt,
karaoke-val egybekötve, ahol
három helyzettünk is lett. Az
elsõ Fürész Zoltánné, második
Klics Andrea, harmadik Bán
Balázs.
Majd a tombolának is nagy
sikere volt, sok nyereménnyel
térhettek haza vendégeink. Ez
úton köszönjük Márok Csabának és feleségének, a nagycsaládosoknak és a Darumadár Népdalkörnek, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Ifjú Mezõfalviak Egylete
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Folyóirat-ajánló
A könyvtárban helyben olvasható napilapok Dunaújvárosi Hírlap, Fejér megyei
hírlap, Magyar nemzet,
Nemzeti sport, Népszabadság. A régebbi számokat egy
hetes határidõvel kölcsönözhetik a beiratkozott olvasók.
Az alábbi hobbi és sport témájú folyóiratokat hasonló
feltételekkel bocsájtjuk az olvasók rendelkezésére:
AUTÓ 2, Autó motor, Motor Revû
Biokultúra, Kertészet és
szõlészet

Könyvtári
nyitva tartás:
Hétfõ:
13-18 óráig
Kedd:
9-12 és13-18 óráig
Szerda: 9-12 és 13-18 óráig
Csütörtök: 9-12 és 13-18 óráig
Péntek: 13-18 óráig

Burda, Praktika, Ötlet mozaik
Computer panoráma, PC
World
Fakanál, Magyar konyha,
Prima konyha
Fengh Shui, Természetgyógyász, Wellnes
Gyongy, Kiskegyed, Nõk
lapja, Story, Tina,
Júlia, Romana, Tiffany
Lakáskultúra, A mi otthonunk, Otthon, Szép házak
Guzsalyas, Historia, Kismama, Magyar horgász,
National Geographic, Ufo,
Zsaru
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány kéri,
hogy adója 1 %-ának felajánlásával segítse az alapítványi célok
elérését. A felajánlott összegek
a gyermekintézmények fejlesztését, a Mezõfalván élõ gyermekek
javát szolgálják.
Az alapítvány adószáma:
19097477-1-07

Pótszilveszteri
Batyus Bált
tart az IME
a mûvelõdési házban
január 20-án
19 órai kezdettel.

Tréning a sztresz ellen

Élõzene lesz!

Életünk folyamán megtanultuk, miképpen lehet feszültségben élni. Nem tanultuk azonban neg, hogy miként tudunk ellazulni. Ebben segíthet az AUTOGÉN
TRÉNING, amelyet dr. Bartos Krisztina háziorvos irányításával indítunk a mûvelõdési házban

Belépõjegy: 500.- Ft/fõ
Jelentkezés az alábbi telefonszámokon:
Bán Balázs: 20/967-19-15
Légrádi Ferencné: 30/440-02-10
Könyvtár: 506-985

A 3x45 perces foglalkozások keddenként lesznek, 12
alkalommal, önköltséges áron. Részletes felvilágosítás
a könyvtárban és a doktornõnél!

TOMBOLA ÉS KARAOKE!

Éljünk streszmentesen!
Fájó szívvel emlékezünk

PUSKÁS JÁNOS
halálának 1. évfordulójára.
„Nélküled már semmi nem lesz olyan mint régen,
Fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében.
Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
Szeretünk mindnyájan és nem felejtünk téged."
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik sírjára virágot, koszorút helyeznek, és emlékére
mécsest gyújtanak.
Édesapád és testvéreid

Ételt, italt, jókedvet minenki hozzon magával!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

PÓSFALVI JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönjük az Elõszállási Idõsek Otthona dolgozóinak lelkiismeretes munkáját.
Gyászoló család
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Édesapámnak,

SZABÓ SÁNDORNAK
80. születésnapja
alkalmából
további jó egészséget kívánunk.
Legkisebbik lánya,
veje és unokái

Év eleji árhullás!
S. Swift II 1.3 GLX CD klíma 2006-os évjáratú

Már: 2 330 000 Ft-tól!
S. Ignis 1.3 GLX Plusz klíma 2006-évjáratú

Hitelek
JELZÁLOGHITELEK:
Terhelt ingatlanra is, minimálbérrel
ZÁLOGHITELEK:
munkáltatói igazolás nélkül
SZEMÉLYI HITELEK:
Akár egy órán belül
BÁR, végrehajtás, megoldható!
Tel.: 06-70-240-06-08

Már: 2 230 000 Ft-tól!
Ajándék:
üzembe helyezés,
használtautó beszámítás is/ 4 db Pirelli téligumi
felnivel
1 000 000 Ft hitel felvétele esetén!
Keressen! Hívjon! Biztosan megegyezünk!
www.suzukibarta.hu

BALI -BÁLA
HASZNÁLTRUHA KERESKEDÉS

MINDEN SZERDÁN ÚJ ÁRU!!!
EXTRA ANGOL-HOLLAND MINÕSÉG!
FELNÖTT, GYEREKRUHA, LAKÁSTEXTIL
CIPÕ ÉS EGYÉB KIEGÉSZÍTÖK
MINDEN HÉTEN!!!

MINDEN KEDDEN 60FT/DB-OS AKCIÓ!
BALI-BÁLA A 100FT-OS BOLT MELLETT!!!
Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház. Kiadásért felelôs: Erdélyi Józsefné.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 16/b.
Szerkesztôség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház Mezôfalva, József N. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

