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A Petõfi Sándor
Iskolafejlesztési
alapítvány hírei
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány kurátorai ezúton
szeretnének köszönetet mondani
mindazoknak, akik támogatásukkal segítették munkánkat, illetve
egyúttal néhány pontban beszámolni az alapítvány munkásságáról a múlt évet érintõen.
Az alapítvány minden karácsony elõtt felkeresi az intézményvezetõket, hogy jelezzék felénk milyen támogatásra lenne
szükségük, melyeket a saját költségvetésükbõl már nem tudnának
megvalósítani. Így tudtunk az
alábbi kéréseknek eleget tenni.:
Az általános iskola kérésére
kerti játszóeszközök vásárlásának
támogatásához ötszázezer forintot
tudtunk biztosítani, így lett libikóka, mászóka, billegõ, hinta (stb.)
a gyerekekenek, akik most már
szabadidejüket "játszva" tudják
eltölteni az iskolában. A könyvtár már elavult, régi számítógép
lecseréléshez, korszerûsítéséhez
százezer forintot kapott az iskolafejlesztési alapítvány részérõl.
(A folytatást lapunk 6. oldalán
olvashatják)

Megint eltelt egy év, aminek a végén - úgy gondolom számba kell venni azokat az elvégzett feladatokat, amiket sikerült az eddigi idõszakban
teljesítenünk. Az önkormányzat kitûzött céljainak nagy részét sikerült megvalósítania.
Egy új képviselõtestület, egy
új faluvezetés állt fel 2006.
október 1-jén, ami a falu életében is változást hozott. Ebben voltak jók és rosszak is,
de olyan változást nehéz találni, amely az összes mezõfalvi
lakosnak egyformán jó. A
képviselõtestületnek elõször
még össze kellett szokni, meg
kellett ismernünk egymást,
hogy a közös célok elérése érdekében tudjunk együtt dolgozni. Megválasztásomkor is
azt mondtam, hogy úgy képzelem el a munkát, hogy közös szekerünket, meghatározzuk, hogy merre menjen és
mindenki egy irányba próbálja húzni, tolni. Ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az
alábbiakban felsorolt eredményeket fel tudjuk mutatni. Bízom abban, hogy ez az elindult folyamat a jövõben sem

fog változni és tudunk közösen tenni annak érdekében,
hogy Mezõfalva fejlõdjön,
gyarapodjon, az itt élõk életkörülményei javuljanak.
Akkor most beszéljünk
konkrétan, mi valósult meg.
1.) Parkolót alakítottunk
ki az óvoda és a polgármesteri
hivatal elõtt. Ennek indokoltságát az adta, hogy reggelente
az óvodába hozott gyerekek ne
az autók között szaladgáljanak, hanem biztonságosabban
tudjanak közlekedni.
2.) Teherautó parkoló
került kialakításra. Az ehhez
szükséges rendeletet megalkottuk, a korlátozó táblákat
kihelyeztük, így az utcákból
kikerültek a nehézgépjármûvek. Az aszfaltos utcáink burkolata nem bírja el a nehézgépjármûveket, és jelentõs mértékben károsodik. Folyamatos
lakossági panasz is érkezett,
hogy tönkre megy az út. A kitiltással azonban nem lehetetlenné akarjuk tenni a lakosok
életét, tehát aki építkezik, vagy
más célból anyagot szállíttatna, részükre kérelemre behajtási engedélyt adunk ki.

MEGHÍVÓ
Mezõföldi Híd Helyi Közösség 2008. január 24-én 17
órai kezdettel a mezõfalvi
Mûvelõdési
Házban
LEADER falufórumot tart,
melyre ezúton tisztelettel és
szeretettel meghívom.
– Köszöntõ: Márok Csaba Mezõfalva polgármestere
– Tájékoztatás az elõzetesen elismert helyi akciócso-

porttal kapcsolatos aktualitásokról. Elõadó: Molnár Tibor, HK képviselõ
– LEADER Program rövid bemutatása, munkafolyamatok ismertetése
Elõadók: Tatár Szilvia
Adonyi HVI vezetõ, Krausz
Marianna Dunaújvárosi HVI
vezetõ
– Kérdések és válaszok

Közmeghallgatás!
Mezõfalva képviselõtestülete közmeghallgatást tart
február 19-én 18 órától
a mûvelõdési házban.
Márok Csaba polgármester beszámol a múlt
évi eredményekrõl, valamint ismerteti az önkormányzat 2008. évi költségvetési lehetõségeit. Végül a polgármester és a
képviselõtestület tagjai
válaszolnak a résztvevõk
kérdéseire.
Az önkormányzat vezetõi várják a lakókat a
közmeghallgatásra!
3.) Az elõzõ intézkedés
kapcsán felmerülõ probléma
volt, hogy a Bem, Rózsa, Kossuth utcákban a mezõgazdasági jármûvek közlekedése. Ennek megoldására a Rózsa utca
végén újra megnyitottuk a
földutat. A mezõgazdasági jármûvek közlekedését azonban
ezzel az egy útnyitással megoldani nem lehet. A falunak
csak egy része elérhetõ így, a
munkát folytatni kell a gazdákkal közösen ki kell dolgozni a megoldást.
4.) A Kinizsi utca végén
lévõ Páskom tó területén megszüntettük a szemétlerakót. A
jövõ évi pályázatok között,
amennyiben lehetõség lesz rá,
úgy az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani egy záportározó kialakítására ezen a
területen.
(A folytatást a 2. oldalon
olvashatják)
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A választástól napjainkig – és tovább
Meggyõzõdésem szerint
legnagyobb mértékben a szemetelés területén sikerült elõrelépni. Itt elsõsorban a község belterületében tapasztalható javulás, a külterületen változatlan komoly szemétgócok
vannak. Nagyon sikeresnek
ítélem meg azokat a szem-étösszeszedési akciókat, amiket
az év folyamán több alkalommal is végeztünk. Szeretném
kiemelni, hogy ezen elõrelépésben nagyon komoly szerepe volt a lakosságnak is, akik
segítettek abban, hogy a szemetelõk ismertté váljanak.
Kérek mindenkit, hogy a jövõben is közösen tegyünk annak
érdekében, hogy falunk és környezete tisztább és élhetõbb
legyen, mivel meggyõzõdésem, hogy ezt csak közösen érhetjük el.
5.) Mezõfalva nagyközség
a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulásnak tagja. A
kistérség polgármesterei közös
megegyezéssel új alapokra helyezték a társulási megállapodást, a területfejlesztési feladatokat is bevonva és ennek
eredményeként a normatívára
való jogosultságot is megszereztük. Ennek jövõbeni jelentõsége azt, hogy a támogatások, normatívák egy része
csak kistérségen keresztül érhetõ el, tehát a kistérség fogadóképessége ilyen szempontból nagyon meghatározó.
6.) Intézményfenntartó társulást hoztunk létre iskolai és
óvodai szinten Hantos községgel. Fontos megemlíteni, hogy
a társulás létrehozásával nem
a hantosi iskola bekebelezését
akartuk elérni, hanem az õ létszám miatt problémájukat próbáltuk így orvosolni. Hogy ez
így történt, igazolja az is, hogy
Hantosnak négy alternatívája
volt, amit választhatott volna,
de Mezõfalva mellett döntött.
A 7., 8. osztályosok iskolabusszal átjárnak Mezõfalvára
az 1-6 osztályosok oktatása a
hantosi tagintézményben, történik. Fontos megemlíteni,

hogy a társulás a Többcélú
Kistérségi Társuláson keresztül is igényel normatívát.
7.) Az iskolában megszüntettük a szegregált osztályokat és megvalósítottuk
2007. szeptember 1-jétõl a teljes integrációt. Ehhez elõször
szakértõkkel konzultáltunk,
meghatároztuk az elvégzendõ
feladatokat, és miután mindent
befejeztünk,
bevezettük.
Egyeztettünk a szülõkkel, gyerekekkel, ill. a pedagógusokkal. Az integrációban minden
érintett
együttmûködésére
szükség van ahhoz, hogy bevezetésével a gyerekek ne sérüljenek.
8.) Folyamatosan problémát okozott a Mezõfalvi Vigasságokon az áramellátás.
Ennek érdekében egy fix rendszert építettünk ki, hogy az
áramellátás biztonságos és folyamatos legyen a rendezvényeken.
9.) Mint minden településen, itt is komoly gondokkal
küszködünk az intézményeink
kinézete, állaga miatt. Rendbe
tettük a Mûvelõdési Ház külsõ homlokzatát, valamint parkettáját. A Polgármesteri Hivatal tetõszerkezetét felújítottuk, mivel az esõs idõszakban
nagyon komoly beázásaink
voltak.
10.) A sportpálya öltözõjét
felújítottuk a MEDOSZ SE, és
egy mezõfalvi vállalkozóval
közösen.
11.) Azt gondolom, mindenki nagy örömére és megelégedésére megépült a mezõfalvi körforgó. Igaz, hogy nem
az önkormányzat beruházásban készült, viszont mindenképpen szükséges volt, hogy
az egyeztetésekben az önkormányzat nagyon keményen
helyt álljon annak érdekében,
hogy a beruházás megvalósulása elõl minden akadály elháruljon.
12.) Fákat vágtunk ki az
óvoda udvarán, valamint a
szõlõhegyi katonai objektumhoz kivezetõ mûút mellett. Az

óvodában a fakivágást az indokolta, hogy a fák virágzásakor a levegõben olyan
allergének voltak, melyek miatt a gyerekek az udvart nem
használhatták. A katonai út
melletti fák komoly gondokat
okoztak egy-egy szélvihar
után, kitörtek, eltorlaszolták
az utat. A kivágott fák helyére új fákat ültettünk, ill. fásításokat hajtottunk végre a falu
több részén is, így a Zrínyi u.
és Árpád u. találkozásánál
lévõ erdõfoltot pótoltuk ki, az
óvodaudvaron és a Semmelweis utca végén, az iskolában,
ill. a katonai objektumhoz
vezetõ út mellett ültettünk
csemetéket.
13.) Utolsóként, de nem
utolsósorban szeretnék pár
gondolatot mondani a csatorna beruházásról. Mindenki
elõtt ismeretes, hogy Mezõfalván a csatorna beruházás I.
üteme elkészült. Az esetlegesen keletkezõ hibák kijavítását a kivitelezõ cég folyamatosan végezi. A Liget sori tervezett gerincvezeték áthelyezésre került a garázs sorra. Ezt
az indokolta, hogy a lakások
garázs felõli részén folyik ki a
szennyvíz, ha elõl maradt volna a gerincvezeték, úgy fel
kellett volna vésni a burkolatokat annak érdekében, hogy
rá tudjanak csatlakozni. A garázs sori gerincvezeték kiépítésével lehetõséget teremtettünk a Rákóczi utcai lakások
rákötésére is. A Kisfaludy utcában a temetõi oldalon csatorna-gerincvezetéket építettünk ki. A szikkasztóágyas
szennyvíztelep elõírt bontási
munkálatait elvégeztük, a
fennmaradó összközmûves terület további hasznosításáról a
késõbbiekben dönt a testület.
A Kossuth utca és Vörösmarty utca között a csatornakivitelezõ és az önkormányzat közösen új járdát épített.
14.) Iparterületet értékesítettünk a Ferro-pent Kft-nek.
Bízom abban, hogy a megtelepülõ ipari vállalkozás továb-

bi befektetõk jelentkezését is
segíteni fogja.
A fent leírtak megvalósulása egy olyan közös munka
eredménye, amelyben nagyon
sok résztvevõ hatékony
együttmûködésére volt szükség ahhoz, hogy megvalósulhassanak. 2008-as terveink
között két nagy pályázat szerepel, az egyik a csatorna beruházás II. ütemének (teljes
község területére kiterjedõ)
megvalósítása, valamint az iskolai infrastruktúrafejlesztés.
Ha létrejön ez a két meghatározó fejlesztés, akkor a pénzügyi finanszírozását is komolyan meg kell vizsgálni. Ezek
az Uniós pályázatok mind
utófinanszírozottak,
tehát
meg kell õket elõlegezni. Várhatóan tavasszal jelenik meg
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv azon pályázata, ahol lehetõségünk lesz a
piacterünk rendezésére. Mindenki számára ismeretes,
hogy a község egyik szégyenfoltja egy csapadékos idõjárás után ez a terület, azonban
teljes rendezésére mindenképpen pályázati forrás is
szükséges. Fontosnak, hogy
folytassuk a járdaépítést annak érdekében, hogy a község
a gyalogosok számára is közlekedhetõ legyen. Folyamatosan figyelni kell a szemét közterületen való megjelenésének csökkentésére, bel-és külterületen egyaránt. Lehetõségeinket jelentõs mértékben
meghatározza az, hogy milyen pályázatok kerülnek kiírásra, ill. azokon milyen sikereket érünk el. Ehhez mindenképen szükségem van egy
konstruktív, együttmûködõ
képviselõtestületre, valamint
az azt kiszolgáló, jól mûködõ
hivatalra, és a lakók megértõ, támogató segítségére.
Dolgozzunk együtt, hogy
Mezõfalva elérje a kitûzött
céljait, a községben élõk életkörülményei javulhassanak.
Márok Csaba
polgármester
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A közszolgáltatások
díjváltozásai
A közszolgáltatási díjakról tárgyalt a képviselõtestület a legutóbbi ülésén. A szennyvízszippantás tarifáját elfogadta a
testület.
A kommunális folyékony hulladék elszállításáért fizetendõ összeget 1050
forint/köbméterben határozta meg. A nem lakossági szállítási díj pedig
1100 forint/köbméterre
emelkedett.
A kéményseprési díjtételek is változtak, a szolgáltatási típusonként eltérõ díjak az önkormányzat
hirdetõtábláján illetve a
könyvtárban hozzáférhetõk.
A vízdíj tekintetében
még nem döntött a testület, pontosítást kér a
DVCSH-tól.

Iskola: kiváló minõsítés
AIapfokú Mûvészetoktatási Intézmények, Szakmai Minõsítõ Testülete a Petõfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola es Alapfokú Mûvészetoktatási Intezmény (2422 Mezõfalva, József nádor u. 13. OM
azonosító 030094) 2007. évi
minõsítési eljárását lefolytatta, melynek eredményeként
2007. december 29-én az intézmény elnyerte a
Kiválóra minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény címet.
A 2007. évi minõsítési eljárás eredmenyének részletezése
A 2007. évben mûködõ
mûvészeti ág(ak), tanszak(ok)
és feladatellátási hely(ek),
amelyekre a minõsítést az intézmény megszerezte
Zenemûvészeti ág:
A mûvészeti ág minõsítése:
kiválóra minõsített mûködõ
tanszak(ok): zongora, népi
ének
Táncmûvészeti ág:

A mûvészeti ág minõsítése:
kiválóra minõsített mûködõ
tanszak(ok): néptánc
Képzõ- és iparmûvészeti
ág:
A mûvészeti ág minõsítése:
kiválóra minõsített
Mûködõ tanszak(ok): szobrászat
A minõsített alapfokú mûvészetoktatási intézmények
jegyzékét az Oktatási Hivatal
vezeti, és évente közzéteszi az
Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában és a
honlapján. A jegyzékbe vétel
a mûködtetõ szakmai szervezet megkeresésére történik, és
a bejegyzéstõl számított öt
évre szól. A minõsítési eljárással kapcsolatos információk az
Alapítványi és Magániskolák
Egyesületének
honlapján
(www.ame.hu) megtalálhatók.
További sikereket és eredményes mûködést kívánok!
Lévai Péter
a Szakmai Minõsítõ
Testület elnöke
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Alacsonyabb
a csatornadíj
A képviselõtestület megbízta a Tevel-Závod Szedres Kft-t
a szennyvíz-csatorna rendszerének üzemeltetésével 2008.
január elsejétõl. A lakosságot
érintõ fõbb változás a díjban
keresendõ, ugyanis a szolgáltató – a korábbi magas összeggel ellentétben – 445 forint
plusz áfa áron vállalta a
szennyvíz-elvezetést és tisztíttatást. A cég feladata, hogy a
szolgáltatói szerzõdést megkösse a csatornázás elsõ ütemében érintett ingatlantulajdonosokkal.

Nincs adóemelés
A képviselõtestület úgy
döntött, hogy 2008-ban nem
kívánja emelni a helyi adók
mértékét. Mezõfalva területén
az iparûzési valamint a kommunális adó az elfogadott.
Újabb adónemek bevezetését
nem tervezi az önkormányzat.

Amit a helyi adókról tudni kell
Tájékoztatjuk azon gépjármûtulajdonosokat, akik a 2007. évre
vonatkozóan – teljesítményadat
hiányában - nem kaptak határozatot, hogy a Pénzügyminisztériumtól kapott információ szerint a hiányzó teljesítményadatok megállapításra kerültek.
Ezen adatállományt az illetékes
Okmányirodák megküldik az
Önkormányzati Adóhatóságoknak. Amennyiben hivatalunkhoz az említett teljesítményadatok megérkeznek, az érintett
gépjármûvekre a 2007. évre vonatkozó elõíró határozatot elkészítjük és kipostázzuk. A határozatban szerepelni fog a gépjármûadó megfizetésének határideje.
A gépjármûadóról szóló 1991.
évi LXXXII. tv. 2008. évtõl hatályos változásai:
4. §. (3) „Ha a forgalomból kérelemre kivont gépjármûvet a kivonást követõ hónapban a kivonást kérelmezõ újra forgalomba
helyezteti, akkor az adókötelezettség – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – nem szûnik meg a
forgalomból való kivonás hónapjának utolsó napjával.” Ez alapján,
ha ugyanazon adóalany egyik hónapban kivonatja a gépjármûvet a
forgalomból, a következõ hónap-

ban forgalomba helyezi, akkor az
adókötelezettség folyamatos marad.
5. §. Mentes az adó alól:
(f) … a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvõképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élõ szülõ … a tulajdonában
lévõ 1 db, 100 kW teljesítményt
el nem érõ személygépkocsi után
….
A 164/1995. (XII. 27.) Korm.
rendelet alapján súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki
mozgásszervi betegségben szenved. A nem mozgásszervi, hanem például látás-, hallásszervi,
szívbetegségben szenvedõ jármûtulajdonos adóalany esetén
tehát a Gjt. 5. §. f) pontja alapján fizetési kötelezettség alóli
mentesség nem jár.
2. Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízszikkasztás után talajterhelési díjat
kell fizetni az önkormányzati
adóhatósághoz.

Adókötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. Nem terheli
adókötelezettség azt a fogyasztót,
aki kizárólag kerti csappal rendelkezik és szennyvízelhelyezést
nem alkalmaz. E körbe tartozó fogyasztó a bevallási nyomtatvány
V. részének kitöltésével kérjük,
jelezze vissza a feltétel fennállását.
Az alábbi utcákban mûszakilag
rendelkezésre áll a közcsatorna:
Petõfi u. 13-77; 8-80., Ady u. 5874., 1-15., Mátyás király u., Fehérvári u. 1., Liget sor, Rákóczi
u. 2-36., Piac tér, József nádor
u., Kinizsi utca, Kinizsi udvar,
Semmelweis u., Vörösmarty u.,
Kisfaludy u., Bartók u., Kossuth
u., Váci u., Velinszky u., Bocskai u., Bethlen G. u., Akácos u.,
Káposztás u., Nádas u., Rózsa
utcában a 39. és 40. szám elõtt.
A 2007-es évre vonatkozóan a
bevallási idõszak: 2007. szeptember 6.- 2007. december 31. közötti idõszak. Erre az idõszakra vonatkozó adóbevallás és a bevallott
talajterhelési díj megfizetésének
határideje: 2008. március 31.

Mezõfalván a talajterhelési
díj mértéke 180,- Ft/m3, mely az
egységdíj 120,- Ft/m3 és a területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata.
Az önkormányzati Rendelet
alapján az alábbi mentességek
vehetõk igénybe:
Mentes a talajterhelési díj
megfizetése alól az az egyedül élõ
magánszemély, aki az év elsõ
napján jogerõs határozat alapján:
a.) idõskorúak járadékában,
b.) rendszeres szociális segélyben részesül.,
Mentes a talajterhelési díj
megfizetése alól a 70 év feletti és
egyedül élõ magánszemély,
amennyiben a lakás tulajdonosa, vagy vagyonértékû jog jogosultja, vagy bérlõje és egyben
használója.
Egyedül élõ az a személy, aki
egyszemélyes háztartásban él.
A mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bejelentés
megtételével, és a bevallással
egyidejûleg a jogosultság megjelölésével - a tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot.A talajterhelési díj bevallásához szükséges
nyomtatvány a községházán kérhetõ.
Adóhatóság
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Tündérkert Óvoda
Mese... beszéd
(Miért fontos gyermekeinknek a mese!?)
Fáradt vagyok, este van, ma
is "húzós" napom volt. Végre
otthon vagyok, már éppen leülnék, amikor is gyermekem,
mint akit fölhúztak, csak
mondja, mondja...
Hányszor gondolkodtunk
már hasonlóképpen, de én
mégis azt mondom – anyaként
és óvónõként is –, hogy vegyünk egy mély lélegzetet és
üljünk esténként gyermekeink
ágyához. Ha már odaültünk,
akkor pedig akár mesélhetnénk is nekik, olyan NEKIKVALÓT.
"Jó, jó, de mi az, hogy nekik való? – kérdezhetik méltán a kedves szülõk. Egyszerû
helyzetünk van, amíg a gyermek 1-2 éves, néhány gyermekdalocska, népdal, rövid
mondóka megteszi. No nem
azért, mert nekik még mind-

Karácsony a
legszebb ünnepünk...
... hangzik olyan gyakran ez
a mondat, hiszem, hogy igaz
is. Az ünnepre készülve megváltozunk, egy kicsit (talán)
jobbak leszünk. Adakozóbbak, figyelmesebbek, a mások
problémájával szemben nyitottabbak, befogadóbbak.
Ez az odaadó szeretet és
törõdés látszott az óvodánkban
meghirdetett ruhagyûjtési akciónknál is. Rengeteg ruhanemût, cipõt, játékot, édességet
hoztak a szülõk.
Minden kisgyermek kapott
csomagot, aki erre rászorult, s
örömmel fogadták a csomagokat. Sikerült néhány boldog
percet szerezni az ajándékokkal a gyermekeknek.
Köszönet mindenkinek, aki
támogatta az adventi ajándékozó akciónkat.

egy, hanem mert gyermekeinknek az anya hangja a legcsodálatosabb élmény, még
akkor is, ha nem opera szakon
végeztünk.
Három-négy éves korban
azután jöhetnek az állatmesék,
melyek rövidek, egyszerûek,
jól követhetõ történetük van.
A kisgyermek gyorsan azonosul a fõhõsökkel.
Négy-öt évesen már lehet
választani hosszabb meséket,
történeteket, amelyekben az
állatok mellett egyszerû emberi cselekvéssorokat is meg tud
figyelni gyermekünk.
A hat-hét éveseknek pedig
a klasszikus – még a mai napig emlékezetes és értékes –
magyar népmesék az ajánlottak.
Ne higgyük, hogy bonyolult, alig követhetõ és feldolgozhatatlan az a jelenet, amikor a sárkány mind a hét fejét

egyszerre levágja a legkisebb
királyfi.
A szó szoros értelmében
agresszív a szituáció, de a sárkány nem érdemel mást a sok
gonoszságért... A jó elnyeri
végsõ jutalmát, a gonosz megbûnhõdik _ a mesevilágban –,
a történet végére minden és
mindenki a méltó helyre kerül.
A jó befejezés feloldást jelent
a gyermek lelkében és a felnõttében. A gyermek és a mesét élvezni tudó felnõtt végre
felsóhajt, megnyugszik. Méltó lezárása a napnak...
"Nekem nem meséltek,
mégis felnõttem!" – gondolják
sokan. Valószínûleg így van,
de lehetetlen, hogy nem vágyott rá! Mi legyünk mások,
szánjunk gyermekünkre – legalább a nap végén 5-10 percet
– hiszen közben mi is kikapcsolódunk és újra gyermekek
lehetünk.

Betlehem, betlehem...

Olyan hagyományt elevenítettünk fel az idei karácsonyon, ami mindig örömmel tölt el szereplõt, nézõt egyaránt. Betlehemes játékunkat mutattuk be a templomban. Sokan voltak kíváncsiak az óvodai nevelõ közösség bemutatójára. Itt voltak a hantosi tagóvoda dolgozói, az ottani kis óvisok és szüleik. Úgy érezzük,
sikerült örömet szerezni mûsorunkkal a kicsiknek és
a szülõknek

Miért is hasznos dolog még
a mese? "Berakok egy
mesekazit neki, és kész! – szinte már a fülemben cseng az ismerõs mondat. Ha ló nincs a
szamár is jó! Ez igaz. Több a
semminél, de a ló az ló, a szamár pedig csak szamár...
Az élõ szó, az anya hangja,
kincset ér a gyermek számára.
Az óvodás korú gyermek aktív és passzív szókincse a leggyorsabban, leghatékonyabban a mesék, beszélgetések,
magyarázatok során fejlõdik
az egyik legbefogadóbb idõszakban, három-hét éves korban.
Ez lesz az iskolai haladás
egyik alappillére, amelyre
azért is szükség van, hogy késõbb õ is szívesen olvasson
elõször magának, késõbb
gyermekeinek.
Mert a ló az ló. A szamár
az csak .... szamár!

Segítünk mesélni
Az esti meséhez ajánlunk
néhány könyvet a teljesség
igénye nélkül:
3-4 évesknek:
– Színes leporellók, lapozgatók
– Icinke-picenke – Magyar
népmesék
óvodásoknak
(Móra könyvkiadó)
– Volt egyszer egy kismalac – verses daloskönyv állatokról (Aquila Kiadó)
– Verses állatmesék I.-II.
(Aquila Kiadó)
– Daloskönyv (Aquila Kiadó)
– Cini-cini muzsika (Móra
kiadó)
– Forrai Katalin: "Jár a
baba, jár" (Móra Könyvkiadó)
Az oldalt összeállította:
Kiss Lászlóné
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Karácsony az iskolában
Egy mozgalmas év végén
nagy izgalommal vártuk a legszebb ünnepet, kicsik és nagyok egyaránt. A hagyományokhoz híven az adventi koszorú negyedik gyertyájának
meggyújtása után szép és megható karácsonyi mûsort láthattunk a 2. osztályosok tolmácsolásában.
Természetesen ilyenkor
vendégeink is voltak: az isko-

lafejlesztési alapítvány képviselõi, az intézmény nyugalmazott pedagógusai is megtiszteltek minket jelenlétükkel, és
sok szülõ is kíváncsi volt a
gyerekek mûsorára.
Rendhagyó módon az idén
nem magunkban ünnepeltünk,
hiszen társintézményünk pedagógusai is csatlakoztak hozzánk, és velünk töltötték a téli
szünet elõtti utolsó délutánt.

5

HÍREI

Köszönet

Hangverseny

Köszönetet mondunk a diákok és tanáraik nevében Tomics
Lászlónak és Keresztes Zsoltnak, hogy a karácsonyi ünnepélyünkre fenyõfát adományoztak.
*
A közelmúltban kellemes meglepetés érte iskolánkat: az õsszel
megrendezett Tûzvédelmi nap
szervezõjétõl, az Alcoa-Köfém
Kft-tõl 3000 dollár támogatást kaptunk, amit az intézményre fordítunk. Köszönjük szépen!

Nagy örömünkre bõvült a hagyományos adventi hangverseny
szereplõinek
„csapata”.
Az
énnekkarok mellett a mûvészetoktatás tanulói, Édl Zsuzsanna, Titz
Eszter, Tibold Liliána és Masinka
Kitti gyönyörû orgonadarabokkal
is melepték a közönséget.
Csak így tovább! Gratulálunk!

Iskolai hírek, köszönetek:
Ijjas Gizella

Klics Bence magyar bajnok

Kupákat nyertünk
Mikulás-kupa Baracs:
U-7 eredmények:
Mezõfalva - Rácalmás 1:0
Mezõfalva- Baracs II. 2:1
Mezõfalva - Baracs I. 4:1
Mezõfalva - Kisapostag 3:0
Végeredmény:
I. Mezõfalva
II. Baracs II.
III. Baracs I.
IV. Rácalmás
V. Kisapostag
Gólkirály: Kovács Krisztián
(Mezõfalva) 8 góllal
Részt vettek: Kovács Krisztián, Fülöp Máté, Maár Bence, Szekeres Benjamin, Kovács Gábor,
Kovás Kristóf, Rabi Dániel
Edzõ: Masinka Csaba

Karácsony-kupa Mezõfalva
U-9 eredmények:
Mezõfalva - Rácalmás 1:2
Mezõfalva-Dunaföldvár 2:2
Mezõfalva - Sárbogárd 1:1
Végeredmény:
I. Rácalmás
II. Dunaföldvár
III. Mezõfalva
IV. Sárbogárd
Résztvettek: Valler Kristóf,
Mazzag Gergõ, Klics Bence,
Masinka Csaba, Török Dávid,
Tóth István, Csohány Zoltán,
Ráthgéber László, Szûcs Ferenc.
U-11 végeredmény:
I. Mezõfalva I.
II. Sárbogárd
III. Rácalmás
IV. Mezõfalva II.
Edzõk: Masinka Csaba, Simon József

Az Adventi Ragyogás nyertesei
Az önkormányzat oktatási,
kulturális és sport bizottsága
idén is meghirdette az „Adventi Ragyogás” elnevezésû
versenyt, amelynek elsõdleges
célja az, hogy Mezõfalva minél szebben legyen dekorálva
karácsony elõtt, méltó környezetben várják a lakók az ünnepet.
A verseny eredményhirdetése a községi karácsonyi ünnepségen volt, amelyen Bán
Balázs, a bizottság elnöke ér-

tékelte az adventi látványt, és
átadta a díjakat. Zsûrizés elõtti este végig járták a falu utcáit, megnézték, kinek portája a
leglátványosabb, majd a bizottsági tagok közösen alakították ki a sorrendet.
Az Adventi Ragyogás
nyertesei a következõk:
1. Szántó László
2. Barati János
3. Sütõ Attila
Különdíjat vehetett át Halasi Hajnalka.

November közepén rendezték
meg a cápa és gyerek korosztály
búvárúszó Magyar Bajnokságot.
Ezen a versenyen is elindult Klics
Bence és Valler Kristóf. A verseny kezdete elõtt egy országos
csúcskísérletben vettek részt
4x50m gyorsúszásban (Borsos
Hunor és Kertész Milán társaságában), ami elvileg sikerült is, de
az elektromos idõmérõ meghibásodása miatt nem hitelesítették!
Aztán elkezdõdött az igazi
verseny! Cél a tisztes helytállás
volt! Sõt ennél több is sikerül: a
váltóba kerülésért óriási csata
volt, mert a négy helyért heten
harcoltak! Bence végül remekül
úszva harmadikként került be a
váltóba, amivel Magyar Bajnoki
címet szerzett.
„Amit terveztünk azt sikerült
teljesíteni az év fõ versenyén! A
két fiú 4x50m-en új országos
csúcsot úszott, amibe sajnos a
technika közbeszólt! Emellett
Bence a nagyok között magyar
bajnok lett, és 200m-en is közel
került a magyar csúcshoz, amit

decemberben az év utolsó versenyén megpróbálunk megúszni!
Úgyhogy teljes mértékben elégedett vagyok velük!”
Decemberben rendezték meg
az év utolsó versenyét Kecskeméten, a Mikulás Kupát! A verseny
érdekessége, hogy a versenyzõk
érem helyett egyre nagyobb mikulás csokikat kapnak, attól függõen, hogy hányadik!
Eredmények: béka korosztály:
50m gyorsúszás: 1. Klics Bence.
9. Valler Kristóf. 100m gyorsúszás:
1. Klics Bence. Gyerek korosztály:
4x100m váltó: 3. DVCSH UBSE
(tagja Klics Bence)
A verseny végén megint
összeállt a 4x50m-es béka fiú
váltó (Kertész Milán, Borsos
Hunor, Valler Kristóf, Klics Bence), hogy újra megpróbálja megúszni a magyar csúcsot. A csúcskísérlet sikerült, így mostantól
õvéké az országos csúcs.
Ezzel az idei év befejezõdött,
reméljük jövõre is szép eredményekrõl számolhatunk majd be:
László Dezsõ
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Együtt szilvesztereztünk
Régi álmom volt a faluban
egy nagy batyus szilvesztert
megvalósítani, melyre most
megkaptam a lehetõséget.
2006-ban már szerveztek a
mûvelõdési házban ilyet,
melynek a sikerébõl arra lehetett következtetni, hogy jövõre már ez a helyiség kicsi lesz.
Nálunk nem volt megszokott
az ilyen jellegû ünneplés, ezért
érthetõ, hogy még most is többen idegenkedtek ettõl, sokan
kissé zavarban voltak, amikor
hozták be a sok finomságot és
italt.
Bíztam a folytatásban, ezt
igyekeztem továbbfejleszteni.
Remélem, hogy ezek után hagyománnyá is válik falunkban
ez a mindenki számára elérhetõ esemény. Megtelt a tornaterem, sikeres volt a faluszilveszter! A vendégek nagy közösségben családias, jó hangu-

latban tudták elbúcsúztatni az
évet. Köszönet mindenkinek,
aki támogatta ajándékkal a
tombola sikerét. A teljes bevételét 118.000 forintot a helyi
iskolafejlesztési alapítvány
kapta meg. Köszönet Kovács
Istvánnak a kismalacért, ami a
sorsolás fõdíja volt. A belépõbõl befolyt összegbõl, ami a

kiadásokon felül maradt az iskola vezetésével egyeztetve
közösen asztalokat fogunk vásárolni rendezvényeinkhez.
Köszönöm a polgármester úrnak a támogatását, a jelenlétét. Köszönöm a családom és
barátaim segítségét! Boldog
új évet kíván:
Baratiné Hevesi Irén

A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány hírei
(Folytatás az 1. oldalról)
Az önkormányzat karácsonyi
meleg ebéd készítéséhez is tudunk
segítséget adni ötvenezer forint
erejéig, ezzel 150 fõt láttak vendégül. Kétszázezer forint értékben
járultunk hozzá foglalkoztató, fejlesztõ játékok vásárlásához óvodásaink részére.
Mindezen támogatások anyagi forrásai azonban az Önök támogatásainak is köszönhetõ volt. A
tavaly évi alapítványi bál nettó árbevétele megközelítette az egymillió forintot, a 2006. évi személyi jövedelemadóból származó
bevétel pedig közel hétszázötven-

ezer forint volt. Továbbá céltámogatásokat is kaptunk vállalkozóktól, cégektõl. De nemcsak az
anyagi támogatásokért vagyunk
hálásak. Az alapítótagok minden
évben rengeteg segítséget nyújtanak az alapítvány munkájának sikeres mûködéséhez, illetve ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a bál lebonyolításában, a színvonalas mûsorok megszervezésében a segítségüket nyújtották.
Az alapítvány azonban nemcsak év végén, hanem évközben
is serényen dolgozik. Kisebb csoportok, gyermekek, osztályok

Tisztelt Támogatóink!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogatták a Petõfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítványt.
A 2006. évben befolyt 609.817 forintból és a 2007. évben befolyt 769.310 forintból a mezõfalvi óvoda és az általános iskola részére fejlesztõ eszközöket, kerti játékokat
vásároltunk, támogattuk a diákok táboroztatását, valamint
hozzájárultunk az alapfokú mûvészetoktatás kiadásainak
enyhítéséhez.

Adószámunk 19097477-1-07,
amelyre az idei évben is
köszönettel fogadjuk felajánlásaikat.

megkeresésére is segítséget nyújtunk. Támogattunk sportolókat,
kulturális rendezvény látogatásait, osztálykirándulásokat. Minden
évben megjutalmazzuk az év pedagógusát, illetve közalkalmazottját. A jövõbe is fektetünk! Jelenleg is ösztöndíjjal támogatunk
olyan iskolánkból továbbtanuló
diákokat, akik felsõfokú tanulmányokat folytatnak.
Az alapítvány kuratóriuma felkéri az intézményvezetõket, hogy
ha különleges tehetségre találnak
egy-egy diákjuk között, akik segítségünkkel még magasabb színvonalra tudnák emelni a tudásukat, tehetségüket, úgy kérjük jelezzék felénk, mert mi a jövõben
is szívesen támogatjuk a továbbtanulást, nyelvvizsga megszerzését. Díjjal jutalmazzuk továbbá a
kiemelkedõen eredményes diákokat mind a sport, mind a tudomány
területén.
Az alapítvány szeretné, ha a jelenlegi megtakarításával az idei
évben is ilyen mértékben tudna
segítséget nyújtani, illetve még
merészebb, nagyobb támogatásokat adhatna mindazoknak, akik rászorulnak lakosaink, tanulóink körében! És idei évet is ilyen sikeresen, eredményekben gazdagon
folytathatnánk, mint a tavalyit.
Deák Károly
kuratóriumi elnök

Ahogy én látom!
Mindnyájan bizakodva tekintünk a jövõbe, reméljük,
hogy az új esztendõ több sikert hoz, mint az elõzõ!
Az új évet köszöntõ költõk
verseit válogatva jutottam
Kányádi Sándorhoz, aki 1929.
május 10-én született Romániában, Nagygalambfalván.
Az elemi iskola öt osztályát
szülõfalujában végezte. Középiskolába Székelyudvarhelyen járt. Ezt követõen beiratkozott a marosvásárhelyi
Színmûvészeti Fõiskolára, de
a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári diplomát 1954-ben. Soha
nem dolgozott tanárként, életét az irodalomnak szentelte.
Élete során több elismerésben
részesült, Kossuth díjat 1993ban kapott. Több verses- és
mese-kötete jelent meg. Kolozsváron él 1950 óta, írói
álneve Kónya Gábor. Ezt a
szép verset azért is választottam, mert teljesen azonosulni
tudok a mondanivalójával,
hangulatával. Kérem fogadják
szeretettel a költõ 1956-ban írt
versét:
Csendes pohárköszöntõ
újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
Legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívbõl
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért
vagy,
vissza nem fognak a kátyúk...
A többit majd apródonként
Megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
Legyen béke Gyönyörködjünk még sokáig
A lehulló hópihékbe'!
Tarány Sándor
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A néptánc együttes
felhívása
2008. július elsõ hetében NOSZTALGIA TÁNCOS TÁBOR
lesz Szalkszentmárton-ban. Aki valaha részt vett ilyen táborban, és szeretné újra élni, jelentkezzen! A táborral kapcsolatban 2008. február 20-án 17 órakor tartunk megbeszélést a mûvelõdési házban.
Érdeklõdni lehet telefonon:
Baratiné Hevesi Inci: 20/493-63-25
és Fekete Jutka: 30/253-7371
Ezúton kérek mindenkit, aki már nem táncol, és az évek folyamán bármilyen táncos ruha, cipõ, csizma, német ruha,
majorettes ruha nála maradt, hozza vissza a könyvtárba. Senki
ne õrizze otthon, mert az évfordulón szeretnénk használni!

„Olyan csend van itt nélküled,
hogy szinte hallani,
amit utoljára akartál mondani.”
Köszönetemet fejezem ki rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, jó ismerõsöknek, akik édesanyám

Gergõ Józsefné
temetésén megjelentek, fájdalmamban velem voltak.
Pityu
Gyászoló fia

Felhívás!
A Nádor Gyógyszertár

Meghívó!
Szeretettel meghívjuk a
régi táncosokat az idén 50.
jubileumát ünneplõ néptánccsoport ünnepi mûsorának megbeszélésére 2008.
február 2-án 17.30 órakor a
mûvelõdési házba!
Az évforduló idõpontja
elõreláthatóan 2008. június 7.
Szeretnénk, ha minél többen
részt vennének az elõkészületben és a lebonyolításban.

Köszönetnyilvánítás

Számítunk az alapítók és
az elõzõ generációk részvételére, részükre is szereplési
lehetõséget biztosítva.
Részletekrõl érdeklõdni
lehet:
506-989 (könyvtár),
(btvlajos@gmail.com)
Szárszó Lajos,
243-092 Bodás Gabriella
Bodás Gabriella

„Mezõfalvi utcában áll egy kis ház,
reá az Úrnak szeme vigyáz.
Nekünk e hajlék kedves tanyánk,
mert ott lakik az édesanyánk.
Pacsirta kérünk, ha arra jársz,
Zengd el szívünk legszebb dalát!”

Szeretettel köszöntjük

Deák Gyulánét
80. születésnapján!

Szeretõ lányaid, unokáid,
dédunokád,
ismerõsök, rokonok

2008. március 31-ig szombat délelõtt
9-11 óráig nyitva tart.
Készenléti szolgálat (sürgõs esetben):
hétfõ zárástól péntek nyitásig:
telefonon: 06-25-244-870
Személyesen: Molnár Zoltánné
Mezõfalva, Bartók u. 2.
A patika telefonszáma: 06-25-506-810
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Régi redõnyök javítását,
új redõnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidõ, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklõdni a Lottózóban.

Felhívás!!!
A hamis híresztelésekkel ellentétben
a temetkezési szolgáltatás
és a virágbolt továbbra is mûködik
az eddig megszokott módon!
Ezúton tájékoztatjuk a kedves lakosságot,
hogy az üzlet telefonszáma megváltozott!
Az új szám: 06-25-242-065
valamint elérhetõek vagyunk
a 06-30-308-7558
telefonszámokon.
Virágrendelés és temetkezési
szolgáltatással a jövõben is állunk
rendelkezésükre!
Tisztelettel:
Feth Jánosné
virágbolt-temetkezési szolgáltató

Szobafestést, mázolást, tapétázást,
laminált parketta lerakást,
gipszkartonozást vállalunk.
Megbízható, minõségi munkát
ajánlunk!

Érdeklõdni: 06-30-2-357-651
László József
Új kozmetika nyílt!
Mezõfalván a Semmelweis u. 38. alatt.
Kozmetikus: Feth Szilvia
Bejelentkezés: a 06-30/489-2494-es telefonszámon
vagy személyesen.
Nyitva tartás:
hétfõ, szerda, péntek: 9 - 19 óráig
szombat: igény szerint

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.

