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Duplán örömteli, hogy Mezõfalvának új közparkja lesz a
korábbi Piac tér helyén. A beruházással megoldódik a terület vízelvezetése, ami nagyon
fontos, mert a község neuralgikus pontja volt ilyen szempontból. A vízrendezésen kívül az is fontos, hogy gyönyörû, szökõkutas pihenõhely lesz
ott, ahova – bízom benne –
pihenni, beszélgetni járnak
majd ki a falubeliek.
Az önkormányzat sikeres
pályázatának eredményeként
húszmillió forintot nyert a tervek megvalósítására. A csomópontban megváltozik a
közlekedési rend, megszûnt az
átjárás a gépkocsikkal kitaposott nyomvonalon. Ezt már tapasztalhatták mindazok, akik
az utóbbi idõben a környéken
jártak. A park körvonalai kez-

denek kirajzolódni. Térkõvel
borított gyalogos sávok vezetnek majd a fák és a bokrok
között, középen szökõkút lesz,
körülötte pedig padok és kézi
szemetesek.
A lakókkal folyamatosak az
egyeztetések arról, hogy miként közelítik meg az ingatlanjaikat. Ezúton is köszönöm az

érintetteknek, hogy türelemmel viselik a beruházással járó
kellemetlenségeket. A kivitelezõvel is rendszeresen egyeztetünk, legutóbbi jelzése alapján tartani tudja a vállalt határidõt, tehát november végére elkészül Mezõfalva új közösségi parkja.
Márok Csaba

Tisztelettel meghívjuk

Óvoda-centenárium

Önt és kedves családját

az 1956-os
forradalmi megemlékezésünkre
Október 22-én 17 órakor
a Mûvelõdési Házba!
Program:
– Beszédet mond: Masinkáné Baranyai Mariann
képviselõ asszony
– Az általános iskola végzõs tanulóinak megemlékezése
– Verseket mond Polgár Lilla színésznõ

Óvodánk ebben a hónapban ünnepelte alapításában
100. évfordulóját. E jeles esemény alkalmából kiállítás nyílt, a nagyszabású ünnepséget pedig október
11-én tartottuk (Részletes beszámoló a 8-9. oldalon)

– Vetítés a forradalom eseményeibõl (korabeli felvételek)
A mûsor elõtt és után kiállítás tekinthetõ meg a forradalom képeibõl
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Sikerrel szerepelt a Nõikarunk
A látássérültek országos
egyesületének Horizont Kultúrcsoportja szervezésében – a
Biblia éve tiszteletére – nagyszabású egyházzenei találkozó volt szeptember 20-án Budapesten a Vakok Általános
Iskolája Nádor termében. A
találkozóra hazánk különbözõ
részeibõl és Szerbiából is érkeztek látókból és látássérültekbõl álló csoportok, zsúfolásig megtelt a Nádor terem az
énekesekkel és az érdeklõdõkkel. Mezõfalváról a Nõikar
vendégszerepelt.
Bereczkiné Bihari Erzsébet, az említett klub vezetõje,
a rendezvény egyik szervezõje bevezetõjében elmondta:
épek és fogyatékkal élõk olyan
csoportjai jöttek el, akik szeretik a zenemûveket, azokat is,
amelyek bibliai szövegekre
készültek, valamennyien fontosnak tartják a Biblia értékeinek terjesztését. Ennek jegyében jött el kilenc énekkar a találkozóra, hogy a rendezvénnyel is kölcsönösen közelebb kerüljenek egymáshoz az
egészséges emberek és a sérült
társaik.
A bevezetõt követõen e sorok írója, a találkozó másik
szervezõje beszéde elsõ felében a Bibliáról, majd a találkozónak helyet adó iskoláról
és a Nádor teremrõl tartott rövid tájékoztatót. A Biblia görög szó, jelentése: könyvek,
könyvecskék. A Biblia két
részbõl, Ószövetségbõl és Újszövetségbõl áll. Az Ószövetség csaknem ezer évet ölel fel,
45 könyben olvasható, az Újszövetség alig egy évszázadot
tesz ki, amely 27 könyvben
található meg. A Bibliát szentírásként is emlegetik, a reformátusok elsõ jelentõs Bibliáját Károli Gáspár fordította,
amely Vizsolyban jelent meg
1590-ben. Káldi György a legkiválóbb katolikus bibliafordító volt.
A Nádor teremrõl elhangzott: hazánkban a vak gyermekek intézményes nevelését,
oktatását József nádor (községünk alapítója) kezdeményez-

te 1825-ben. A vakok iskolája
mai épülete 1904-ben észült el,
Baumgarten
Sándor
és
Herczegh Zsigmond tervei
alapján. A hangversenynek
helyszínt adó terem kiváló
akusztikájú helyiség, alkalmas
ilyen zenei rendezvények
megtartására. A II. világháború után díszteremnek nevezték, és 1995. óta Nádor teremként ismert, minden év szeptemberétõl a következõ év
májusáig tartanak itt hangversenyeket. Zsellér Imre (Róth
Miksa tanítványa) készítette
1930-ban a Nádor terem kivételes ékességét, hazánk legnagyobb összefüggõ, színes
ólomüveg kompozícióját.
Szárnyaltak a dallamok
szeptember 20-án is a teremben. Orgonamuzsikával kezdõdött a találkozó, majd a vendég csoportok reneszánsz, barokk és huszadik századi dalokat mutattak be. A Mezõfalvi Nõikar ötödikként lépett fel,
Nyulasiné Lakos Angéla tanárnõ, karvezetõ irányításával.
Az énekkar bemutatása kapcsán örömét fejezte ki, hogy itt
lehetnek a Nádor teremben.
Ebben a teremben több tény is
emlékeztet József nádorra,
akinek a jóváhagyásával jött
létre a mi falunk, az egykori
hercegfalva, ma Mezõfalva.
Mûsorukon gregorián és reneszánsz mûvek szerepeltek. De
elhangzott Halmos László
egyik miséje is, amelyet dr.
Bodolai György kísért orgonán. Csodálatos volt a mûsor!
Dr. Máriási István zenetörténész értékelésében – mivel
szakrális mûveket énekeltek –
dicsérte a kórusok érthetõ, átélt jó szövegmondását, a hangszerek bevonása, a kamarazene-betétek fokozták az élményt, a közösségi érzést.
Sokszínû volt a résztvevõ
énekkarok mûsora, mindannyiunk örömére szárnyaltak
a dallamok. Befejezésül – a
közös ima után – ajándéktárgyat, emléklapot vehettek át a
kórusok vezetõi ezen a szép
napon.
Lak István

Szüreti mulatság volt

Sikeres volt Mezõfalva idei
szüreti mulatsága. A rendezvény
október negyedikén volt.
A program a szombat déltõl
kezdõdõ szüreti hírveréssel indult,
utcáról utcára jártak a felvonulók,
mindenütt örömmel fogadták õket
a falubeliek. Megállók voltak a
Tájháznál, körforgónál, a Csokonai és Zrínyi utca keresztezõdésében. A felvonulás 15 órakor indult a Tájháztól.
A
táncosainknak
szinte
szusszanásnyi idejük sem maradt,
máris kezdõdött az esti bál az általános iskola tornatermében. A
helyi és a vendég csoportok bemutatóit vastaps kísérte, és a vacsora is nagyon finom volt.
A mûsorban a következõk
mutatták be repertoárjukat:
– Mezõfalvi Néptánccsoport
– Alsógallai német nemzetiségi énekkar és tánccsoport

– Mezõfalvi német nemzetiségi gyermekek tánccsoportja
A bált a tarjáni Schneider fúvószenekar kísérte, tagjai nemcsak polkát, hanem mindenféle
zenei stílusú zenét játszottak, a
résztvevõk hajnalig mulattak.
Köszönetet mondunk a támogatásért: a Mefõfalváért Egyesületnek, az óvoda konyhai dolgozóinak. A szervezõi és egyéb
munkában sokat segítettek nekünk:
Baratiné Hevesi Inci ,
Váradi Sándor, Váradi Tamás,
Seregi István, Salgó József,
Salgóné Troppert Erzsébe, Fodor
Erzsike.
A fogathajtóknak is külön köszönet, és mindenki másnak aki
segített és résztvett a szüreti bálon.
Német Kisebbségi
Önkormányzat,
Mûvelõdési Ház

Segíts, hogy segíthessünk!
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
idén is megrendezi
a jótékonysági

bálját.

Idõpont: 2008. november 22. (szombat)
19 órától
Helyszín: az iskola tornaterme
Sztárvendég: Digitál

Együttes és tánckara

A zenét a bálban is a Digitál szolgáltatja.

Bõvebb információ a könyvtárban,
az óvodában és az iskolában kérhetõ!

Mezõföldi Híd
Az adonyi és a dunaújvárosi kistérség összefogásával létrejött Mezõföldi Híd térségfejlesztõ Egyesület Leader-minõsítést kapott. A döntés azt jelenti, hogy 1,5 milliárd forint
támogatást fogad be a térség
tizennyolc települése az elkövetkezendõ idõszakban. Kötöttség, hogy a támogatások
meghatározott részét mûködtetésre, pályázatokra kell költeni, az elbíráló az egyesület
lesz. Az elnyert összegeket a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Regionális
Központja folyósítja, és ellenõrzi a felhasználást is.
*
A Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület összevont
lakossági fórumot tartott október 8-án a mezõfalvi Mûvelõdési Házban. A lakossági fórumon az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III.
tengely intézkedés pályázati
lehetõségeit mutatták be. Az
érintett települések: Baracs,
Hantos, Kisapostag, Mezõfalva, Nagyvenyim.
A rendezvényen Márok
Csaba, Mezõfalva polgármestere köszöntötte a résztvevõket, majd tájékoztatás hangzott
el a Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesület munkájáról,
Molnár Tibor egyesületi elnök
részérõl. Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeit Tatár Szilvia mutatta
be. Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igényelhetõ támogatások részletes feltételeit szintén õ ismertette. Krausz Mariann az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból
a mikro-vállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások feltételeirõl tájékoztatta a megjelenteket,
majd beszélt az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból a nyújtandó, a vidéki
örökség megõrzéséhez kérhetõ támogatások feltételeirõl.
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Így döntöttünk...

Rendhagyó falufórum

Mezõfalva képviselõtestülete
szeptember 24-én tartotta soron
következõ ülését. A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának szakértõi is jelen voltak, akik
a szociális szolgáltatás átszervezésérõl tájékoztatták a testület tagjait. A szociális étkeztetés, a házi
segítségnyújtás és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás kistérségi megszervezésérõl volt szó, az
elképzelések szerint Mezõfalva
gondozási központként szerepel a
rendszerben. Természetesen mindenki – a polgármester és valamennyi képviselõ – kiállt amellett,
hogy ez az átszervezés nem jelenthet dolgozói leépítést. A testület
hozzájárult az átalakításhoz, de
magáról az átszervezésrõl véglegesen csak a részletek kidolgozása után dönt. A hozzájárulásra viszont szükség volt, mert a társulásnak minden érintett településsel egyeztetnie kell az elképzeléseket. Kihasználjuk ezzel a lehetõséget, hogy többlet forrásokat
biztosítsunk a szociális gondozásra, és a jelzõrendszeres ellátással
bõvítsük a szolgáltatások körét.

*

A képviselõk tájékoztatást
kaptak az építési, kereskedelmi

hatósági munka tapasztalatairól és
az óvodai konyha mûködésérõl.
Mindkét beszámolót elfogadta a
testület. A konyhai beszerzésekre
a körültekintés a jellemzõ, a minõség megõrzése mellett a vezetõk jelentõs árkedvezményeket
érnek a beszállítóknál, derült ki a
beszámolóból.

*

Döntött a testület arról, hogy
pályázatot nyújt be integrált közösségi szolgáltató terek kialakítására. A tervek szerint a Mûvelõdési Ház bõvítése a cél. A beruházás indokolt, mert a civil szervezetek által használt régi tanácsház épületének állaga nem minden szempontból megfelelõ. Eredményes pályázat esetén a megvalósuló fejlesztéssel a civil szervezetek az új bõvítményben kapnának helyet, végre méltó körülmények teremtõdnének a mûködésükhöz.

*

A Szõlõhegyen a 2-es sor és a
Pálinka sor közötti közterületet
Diófa sornak nevezte el a testület. A területet eddig is így hívták, de döntéssel kellett legalizálni az elnevezést.

Márok Csaba

Mindenszentek és Halottak Napja
Közeledik Mindenszentek és a Halottak
Napja, amikor minden családban megemlékeznek a hozzátartozók az elhunyt szeretteikrõl. Az ünnepekkor, illetve elõtte és utána
is nagyon sokan látogatnak el községünkbe, a
mezõfalvi temetõbe. Kérem a lakókat, tegyék
rendbe ingatlanuk környékét, méltó módon
készüljünk az ünnepre. Természetesen az önkormnyzat is kiveszi a részét a munkából, az elõzõ évek gyakorlata szerint fokozott felügyeletet biztosít a temetõ környékén a polgárõrök és a
településõrök bevonásával.

Márok Csaba

Védekezünk a falopások ellen!
Mezõfalva adott otthon a
múlt héten annak a megbeszélésnek, amelyet az erdõk védelme érdekében tartottak fontosnak az önkormányzati vezetõk és a hatóságok képviselõi. Mindenki elõtt ismert,
hogy a falopások Mezõfalván
is jelentõsen megszaporodtak.
A jelenség megakadályozására intézkedési terv készül a
Dunaújvárosi Rendõrkapitányság, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság, a Vadex

Zrt., a magánerdõ-tulajdonosok, a polgárõrségek, a vadászatra jogosultak bevonásával.
Az egyeztetésen résztvevõk
fontosnak tartották, hogy
összehangolják a tevékenységüket, végrehajtsák az intézkedési tervben vállalt feladataikat, annak érdekében, hogy
hatékonyan visszaszorítsák a
bûnözést, egyre kevesebb falopás forduljon elõ erdõinkben.
Márok Csaba

A „Beszéljük meg!” falufórum
rendhagyó volt több szempontból
is. A téma felvetése mellett az idõpont sem tekithetõ mindennapinak, hiszen a képviselõtestületnek közmeghallgatást a költségvetéssel kapcsolatban kell tartania. A helyszín sem szokványos
volt, továbbá a visszajelzések is
azt mutatják, hogy a mezõfalviak
igénylik a beszélgetéseket. (A
jegyzõkönyv a 4-5. oldalon olvasható.) Az intézkedésekrõl – amelyek folyamatban vannak – lapunk
következõ számában adunk részletes tájékoztatást.

M. Cs.

Iskolapályázat
A VÁTI Kht. a kijelölt közremûködõ szervezet, amely a sikeres iskolafejlesztési pályázat megvalósítása érdekében folyamatosan egyeztet az önkormányzat illetékeseivel és az iskola vezetõivel. Az elõkészítõ munka jó ütemben halad, a folyamat végén kiírásra kerül a közbeszerzési pályázat és elindulhat az érdemi kivitelezési munka. Az elõnyünket az
is okozza, hogy már jogerõs építési engedéllyel rendelkezünk az
átalakításra. Ha a tervezõi munka
csak most kezdõdne, akkor több
hónappal tolódna a beruházás.

Két rendõr
Szeptember elsejétõl két rendõre van Mezõfalvának. Tóth Viktor és Remsei Tamás dolgozik a
faluban – kinek örömére, kinek
bánatára... Fiatal rendõreinket keressék a lakók, ha gondjuk vagy
észrevételük van.

Bursa Hungarica
A képviselõtestület döntése
értelmében a kulturális, oktatási és
sportbizottság elfogadta a Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázat idei
tanévre érvényes pályázatának
kiírását. Jelentkezhetnek idén is
azok a mezõfalvi diákok, akik felsõoktatási intézménybe járnak,
vagy érettségi elõtt állnak továbbtanulási szándékaik vannak. Újdonság, hogy a mostani tárgyévben a térítéses képzésre járóknak
is adható a támogatás.
Az ösztöndíj tíz hónapra legfeljebb 10 ezer forint lehet, amelybõl 5 ezer forintot a szakminisztérium, 5 ezer forintot pedig az
önkormányzat biztosít. Az ösztöndíj – a korábbi évek szerint – öt
mezõfalvi diáknak adható.

dr. Woth László
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A „Beszéljük meg!” lakossági fórum jegyzõkönyve
JEGYZÕKÖNYV
Készült Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestületének 2008. szeptember 30-án 17 órai kezdettel „Beszéljük meg” címmel
megtartott fórumról.
Jelen vannak:
Márok Csaba polgármester
Bán Balázs képviselõ
Csizmadia Imre képviselõ
Horváth László képviselõ
Masinkáné Baranyai Mariann képviselõ
Sóki László képviselõ
Szántó István képviselõ
Töttõs Tibor képviselõ
Dr. Woth László jegyzõ
Kácsor Zsuzsanna jegyzõkönyvvezetõ és kb. 45 fõ mezõfalvi lakos.
Márok Csaba polgármester
nagy tisztelettel és szeretettel
köszönti a megjelenteket. Röviden tájékoztatja az egybegyûlteket az önkormányzat által elnyert pályázatokról, melyet táblázat formájában a kivetítõn láthatnak. Legkiemeltebb ezekbõl a csatornapályázat, az iskola infrastrukturális
fejlesztésének pályázata, valamint a Piac tér átalakítása. Az
ismertetõ után felkéri Ollmann
Judit iskolaigazgató helyettest,
tájékoztassa a megjelenteket a
Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységérõl.
Ollmann Judit iskolaigazgató helyettes ismerteti a Pedagógiai Szakszolgálat munkáját, eredményeit.
Kovács Attiláné: Kéri,
hogy vizsgáljuk meg annak a
lehetõségét, hogy lehetségese járda építése a Rákóczi utcai
játszótéren a focipálya mellett,
mely összekötné a Liget sort a
Rákóczi utcával. Véleménye
szerint ezt a szakaszt nagyon
sokan használják, mivel többen ezen az útvonalon mennek
az óvodába.
Márok Csaba polgármester:
Várhatóan a LEADER programban tovább fejlesztjük a
játszóteret, aminek egyik része
lehet a járda kialakítása, ehhez
azonban jó lenne egy kis
pluszforrást szerezni. A kérést

jónak tartja. A Fehérvári utca
92. sz. alatt lakó hölgy elmondja, hogy van két fiatal
motoros, aki rendszeresen az
õ háza elõtt megy, ami õt nagyon zavarja. Kérdezi, hogy
van-e hétvégén is rendõr a faluban, valamint a településõrök ezekkel a motorosokkal
szemben eljárhatnak-e.
Márok Csaba polgármester:
Szeptember 1-jétõl két rendõr
van a faluban, akik a szabálytalankodókkal szemben eljárhatnak, várhatóan ez a jövõben
javulni fog.
Klics József: A Honvéd utcai buszmegálló régebben fedett alumíniumból volt, ez
összedõlt, majd „eltûnt”. Jó
lenne helyette egy másik, akár
egy ideiglenes is. Az utcában
gond a mezõgazdasági gépek
közlekedése is, mert tönkreteszik az utat, a gazdákkal kellene beszélni. Tudomása szerint a kertek végében lett elhagyva földút, ahol ez a közlekedés mehetne.
Véleménye szerint meg kell
vizsgálni az állattartási rendeletet. Konkrétan a méhekkel
van problémája, mivel tisztító
repüléskor összepiszkítják a
kiteregetett ruhákat, megcsípik a gyümölcsöket, megtámadják az embereket. Lehete ez ellen tenni valamit?
Kérdezi, hogy áll a távolsági buszok megállására vonatkozó aláírásgyûjtés eredménye.
Márok Csaba polgármester
elmondja, hogy nemsokára
lesz pályázat buszmegállók
építésére, erre az önkormányzatnak vannak tervei. Nemcsak a Honvéd utcánál, hanem
szemben lévõ Árpád utcánál is
kellene megálló, valamint a
faluban még több helyen. Várhatóan a vidékfejlesztési pályázatban tudunk erre pályázni. A Honvéd sor mögött van
szervizút, de ez nem vezet ki
a fõútra, így nehéz a mezõgazdasági gépek közlekedése. A
gazdákkal
folyamatosan
egyeztetünk, ez és az állattartási rendelet napirenden van a

képviselõtestület elõtt. A távolsági buszok Honvéd utcai
megállására volt aláírásgyûjtés, a VOLÁN társaság erre
pozitív választ adott.
Virág Tímea: a bölcsõdés
korú gyermekek elhelyezésére újra kellene a bölcsõde,
most a szülõk a városba hordják gyerekeiket.
Márok Csaba polgármester:
A bölcsõde létrehozására szigorú feltételek vannak, sajnos
olyan sokba kerül a létrehozása, a szakemberek alkalmazása és a helyiség biztosítása,
hogy erre jelenleg nincs lehetõsége az önkormányzatnak. A
megoldás a családi napközi
létrehozása lenne, ennek kialakítási lehetõségét vizsgálja az
önkormányzat.
Horváth Béla: Miért nincs
jelen a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat képviselõje?
Jó lett volna megbeszélni az
elmúlt idõben történt eseményeket, melyrõl elmondja a
véleményét. Az önkormányzattól pedig határozott és egyértelmû fellépést várt volna.
Szerinte nem valós az az állítás, miszerint nem volt konfliktus.
Márok Csaba polgármester:
úgy látja, hogy az önkormányzatnak nem feladata egy közlekedési balesetben történõ
véleménynyilvánítás. A médiában sokszor nem az jelenik
meg, amit ténylegesen elmondunk, ezért a képviselõtestület
úgy látta jónak, hogy az
üggyel kapcsolatban nem nyilatkozunk, és a hatóságokra
bízzuk ennek rendezését.
Egyeztettem a mezõfalvi cigány vezetõkkel, jeleztem,
hogy megítélésem szerint nagyon fontos lenne jövõjük
szempontjából képzésük, továbbtanulásuk. Megállapodtunk abban is, hogy a jövõben
a családokkal leülve egyeztetjük a problémákat.
Jaksics Erzsébet iskolaigazgató: Nem ért egyet Horváth
Béla véleményével, az általánosítás veszélyes. Nem azt kell
nézni, ki honnan jött. Az isko-

lában elfogadásra és egyenlõsére nevelnek, szerinte ez a
járható út.
Masinkáné Baranyai Mariann képviselõ: Egyetértek
Jaksics Erzsébet igazgató
asszonnyal, hogy jóra kell nevelni a gyerekeket. Egyébként
pedig azt, hogy az ügyben nem
nyilatkoznak, nem egyedül a
polgármester döntötte el, hanem a képviselõtestület határozott így.
Kovács József: a Honvéd
utca és az Ady utca találkozásánál lévõ tûzcsap a föld alatt
van, ami tûz esetén veszélyes.
Mikor emelik ki?
Márok Csaba polgármester:
A faluban sok helyet elkészültek a tûzcsapkiemelések, ezek
láthatóak. A tûzcsapok folyamatos ellenõrzése fontos feladat.
Klics József: Nagyon félnek a száguldozó motorosoktól, rendszeresen az utcában
motoroznak, randalíroznak. A
fekvõrendõrök elhelyezése jó
lenne.
Horváth László képviselõ:
Az lenne a legjobb megoldás,
ha a polgármester kiküldené a
településõröket oda, ahol rendszeres a randalírozás. Õk szólhatnak a rendõröknek, így célirányosan lehetne a randalírozókat ellenõrizni.
Márok Csaba polgármester:
már két rendõr is van a faluban, a polgárõrökkel és a településõrökkel együtt járõröznek. Akik vétenek a szabályok
és törvények ellen, megbüntetik.
Márok Csaba polgármester:
ez drága dolog, de gondolkodni kell rajta, van egy-két
hosszú utca, ahová érdemes
lenne ezeket kihelyezni.
Kabai László: Szomszédja
elhanyagolt ingatlanában patkányok tanyáznak, a parlagfû
két méteres, sok a szemét az
udvaron. A jegyzõ ígéretet tett
a megoldásra, de fél éve nem
történik semmi.
Dr. Woth László jegyzõ:.
Kint voltam a helyszínen, de
nem tudtam bejutni. A hivatal-
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nak kevés eszköze van ennek
megoldására, az ingatlan magántulajdon. A felszólítás
megtörtént, foglalkozom az
üggyel, kísérletet teszek a tulajdonos felkutatására.
Ács Éva: Üdvözli a rendezvényt, jó lenne máskor is ilyen
közvetlen beszélgetés a lakosság és a falu vezetése között.
A kisebbséggel kapcsolatban
óva int attól, hogy egymásnak
uszítsák az embereket.
Balla József: A Kinizsi
utca aszfaltozására mikor kerül sor? A csatorna kivitelezésénél azt ígérték, hogy a
helyreállítással 1 %-kal jobb
utat csinálnak.
Márok Csaba polgármester:
Tudomásom szerint ezen az
utcaszakaszon nem volt meg
a megfelelõ támogatottság akkor, amikor a település teljes
úthálózatának aszfaltozása
megtörtént. A jelenlegi helyzetben azonban el kell mondani azt, hogy mostanra a kivitelezés olyan mértékben megdrágult, hogy a lakossági hozzájárulás az eredeti 15 ezer Ft/
ingatlanról 200 ezer Ft/ingatlanra emelkedett. Nagyon nehéz ebben a helyzetben a lakosságtól ilyen magas hozzájárulást összeszedni, mivel 21
ingatlanról van csak szó. Bízom abban, hogy lesz olyan
pályázati lehetõség, ahol ezt
elviselhetõ formában meg tudjuk oldani, ami akár lehet a
Páskom tó területén telkek kialakítása is.
Csizmadia Imre képviselõ:
Háromszor mentek vissza
ebbe az utcába a csatorna aknát szintezni, felemelni, kb. 8
kocsi kõzúzalékot terítettek
szét. Ha valaki az udvarában
földcserét hajt végre, és az útra
viszi, összekeveri a kõvel a
sarat, és nem tud közlekedni
emiatt, arról mi nem tehetünk.
Baratiné Hevesi Irén: Szép
lesz a Piac tér, de mi lesz a
szolgáltatóház mögötti területtel?
Márok Csaba polgármester Ez sajnos nem önkormányzati terület, de tárgyalunk a tulajdonossal, hogy ez
a rész is beilleszkedjen az
összképbe. Mivel ezek mil-

liós nagyságú beruházások,
ezért fontos az egyeztetés a
tulajdonossal.
Egy lakó kérdezte, hogy a
közpark nagyon szép lesz, de
a hajléktalanok is megjelentek,
mit lehet kezdeni velük?
Márok Csaba polgármester:
A hajléktalan ellátás nem tartozik a kötelezõ feladataink
közé. A két hajléktalant írásban felszólítottuk arra, hogy a
Dunaújvárosi
Hajléktalan
Szállóra menjenek be, mivel

#"%#&' ()*+& ,
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elhelyezésüket nem tudjuk
biztosítani.
Baratiné Hevesi Irén: Miért ebben a sátorban került
megrendezésre ez a fórum?
Márok Csaba polgármester:
Mert van! Régóta problémája
a hivatalnak, hogy nincs sátra, másoktól kellett kéregetni,
ha rendezvényt szerveztünk,
ezért vásárolta az Önkormányzat a sátrat. Így nem kell állandóan szívességet kérni. Azt
gondolom, hogy a mai fórum

elérte célját, mivel a lakók elmondhatták problémákat, feltehették kérdéseiket, melyekre
igyekeztem legjobb tudásom
szerint válaszolni, ill. azokat,
melyek egyéb intézkedéseket
igényelnek, megvizsgálni.
Más kérdés nem lévén, megköszönve mindenki részvételét, a fórumot bezárta.
Dr. Woth László
jegyzõ
Márok Csaba
polgármester
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Idõsek Napja

„Itt van az õsz...”
Itt van az õsz, és lassan már
másfél hónapja megkezdõdött
a tanítás. A nyári csendet a
gyerekek nyüzsgése váltotta
fel. Túlvagyunk az elsõ dolgozatokon, az elsõ osztályosok
megtanulták az elsõ pár betût...
Aki belép az iskola kapuján, hamar észreveszi, hogy
õszi díszbe öltözött az épült is.

Nem múlhat el idõskorúak
számára rendezett ünnepség
gyerekek szereplése nélkül,
hiszen nincs számukra nagyobb öröm az unokák látványánál. A zene tanszék növendékei négykezes és hatkezes
zongoradarabbal készültek.
A zene után iskolánk negyedik évfolyamának mûsora
következett. Nagy elismerést
kaptak a közönségtõl, hiszen
Hajdúné Virág Tünde és
Márokné Szatmári Ilona munkájának köszönhetõen teljesen
újszerû elõadásmódot láthatott
a közönség. Mosolygós arccal

HÍREI
Már az aulában színes levelek,
madárijesztõk, dísztökök fogadják a látogatókat.
Befele haladva láthatják a
kis elõsök bemutatkozó portréit a falon. A tantermekben
ugyanúgy folyatódik az õszi
hangulat: a gyerekek tanulás
közben is érezhetik a természet közelségét.

éneklõ, az emberekkel végig
szemkontaktust tartó gyerekek
elõadása láthatatlan érzelmi
húrokat pengetett meg.
A végén pedig a magasra
emelt szívecskék – mint a szeretetet legjobban kifejezõ jelkép – igazán feltette a produkcióra a koronát.
A szemekbe csalt könnyek
meghatóak voltak, és a vastaps nem maradt el.
(Forrás: mezõhír)
Az oldalt összeállította:
Ijjas Gizella

Leader-program

Október 2-án nagyon élvezetes akadályversenyen vettek részt iskolánk alsós tanulói. A verseny a Leaderprogramhoz kapcsolódott, amelynek keretében sikeresen pályáztunk a játszótér bõvítésére is. A gyerekek a délelõtt folyamán örömmel és teljes erõbedobással oldották meg a játékos feladatokat
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Kultúrnegyed
a könyvtár és mûvelõdési ház információs hasábjai

Könyvajánló
Szó-beszéd: Beszédjavító
mondókák
Nem pereg az
r a szádból? Nehezedre esik kimondani az s-et?
Bukdácsol
a
nyelved az sznél? Semmi baj,
lapozd fel bármelyik hangnál ezt a könyvet,
a tréfás beszédjavító mondókák segítségével könnyen,
játszva gyakorolhatod õket.
Sõt minden hangról megtudhatod, hogyan képezd helyesen, és hogyan melegíts be a
hangképzéshez.
Gyerekeknek, szülõknek és
óvónõknek egyaránt szól a
gyûjtemény, amely sorra veszi az ábécé hangjait, és játékos rímekkel tanít a helyes kiejtésre.
Üvegházak – gyakorlati
tanácsadó
Anyagok és
építési módok.
Berendezések
és technikák.
Alkalmazás
egész évben
Építsen saját
üvegházat a könyv segítségével: típusok, egyedi felépítmények, szolár-üvegházak, elõírások és szabályok, anyagok,
fedõanygaok, alapzatok, felépítés és berendezés, ötletek és
javaslatok, klímatechnika, fóliák és melegágyak ésszerû
hasznosítása, a legkedveltebb
üvegházi kultúrák...
Horgolt és kötött nyári
holmik
„A kötés és a horgolás újra
divatját éli!
Könyvünkben olyan
modelleket
gyûjtöttünk
össze, amelyek kedvet

csinálnak mindenkinek az elkészítéshez.” (A szerzõ)
Értsd meg kamasz gyermeked!
Fontos kérdések és válaszok szülõknek
Szülõk és a
pubertáskor...
...csupa megoldandó konfliktus.
Problémák
sora vár ránk.
De hogyan tovább?
15 éves lányunk elérkezett
az elsõ komoly kapcsolatához.
Nem túlságosan fiatal még a
szexhez? Hogyan boldoguljunk serdülõ gyermekünk hangulatingadozásaival? Gyermekeink olyannyira márkafüggõk, hogy képtelenek vagyunk
anyagilag lépést tartani velük.
Mindenképp a divatot kell követniük? Ez a könyv részletes
és kimerítõ választ ad a kamaszok szüleiben felmerülõ kérdésekre.
Népi hangszerek készítése
Fedezzük fel környezetünk
hangjait, a körülöttünk lévõ
tárgyak hangkeltési, hangszeres lehetõségeit!
A
hangszerkészítésnek nincs korhatára, gyerekek és felnõttek
egyaránt hozzáfoghatnak, sõt
legnagyobb öröm a közös
munka, majd a közös zenélés!
A könyv terjedelmi korlátai
miatt a könnyen kivitelezhetõ,
„egy üléssel” elkészíthetõ
hangszerek közül válogattunk,
az egyszerûbbektõl a munkaigényesebbekig. A XXI. század anyagaiból, hulladékaiból
(pl. konzervdoboz, PVC-csõ,
mûanyag pohár, szívószál stb.)

is készíthetünk zseniális hangkeltõket, hangszereket.
Színes gyöngydíszek –
Acrybello
Szeretnénk
gyorsan és ötletesen egyedivé
tenni ruháinkat
vagy kiegészítõket, pálcadíszeket készíteni? Színes, óriás mûanyag
gyöngyökkel ez szinte gyerekjáték! Készíthetünk belõlük
ablak- és lámpadíszeket,
kulcs- és fényképtartót, táskaés pálcadíszeket stb. Színei
tavaszt, vidámságot hoznak a
legszürkébb napokon.
Ajándéknak is kedvesek, és
mivel egyszerû velük dolgozni, még a legkisebbek is készíthetnek belõlük ajándékot
anyák napjára vagy karácsonyra.
Narnia titkai
A-tól Z-ig
A Narnia-sorozat egy teljesen
új világot nyitott
meg olvasói elõtt.
A szimbólumokat, allegóriákat
és egyéb mély jelentéstartalmú elemeket felvonultató kötetek értelmezése
azonban nem mindig könnyû
feladat. Ismerje meg a teljes
történetet! A Narnia titkai Atól Z-ig feltárja ezeknek a varázslatos meséknek a legmélyebb titkait.
Itt és most élj! Tepperwein
Kurt
A kínaiak már
évezredek óta tudják, hogy az elengedés több erõt igényel, mit a ragaszkodás. A hagyományos kínai orvoslásban ezért
az „elengedetten áramló víz”
a legerõsebb, a kemény fém
azonban a leggyengébb minden jelkép közül. A lágy, az elengedõ és a rugalmas ezzel

szemben az életet szimbolizálja. A hatha-jóga szerint annyira maradunk fiatalok, amilyen
hajlékony a gerincoszlopunk.
Minden, amihez ragaszkodunk, megakadályozza elõrejutásunkat. A híres életviteli
tanácsadó jól bevált, praktikus
módszerének segítségével elengedjük régi meggyõzõdéseinket és szokásainkat, hogy
hiteles, boldog és egészséges
életet éljünk itt és most.
Papírvirágok
A sorozat legújabb, színes
képekkel teli kötete különbözõ technikákkal és anyagokból
(papír, textilfélék, gyurma,
mûanyag) készült virágokat
mutat be. Felsorolja a megformáláshoz szükséges különféle eszközöket és módszereket.
Több mint húsz virágfajta készítését írja le, így bárki
könnyen megvalósíthatja azokat.
A francia viszony – Lewis
Susan
Mikor Natalie Moore balesetet szenved Franciaországban, édesanyja
majd beleroppan
a veszteségbe.
Kilátástalanságát
zárkózott
férje sem enyhíti, így Jessica
visszatér Franciaországba, hogy választ kapjon az élet nagy kérdéseire.
Mikor megérkezik az idilli
sziliskertbe, az ínycsiklandó
étkek és ódon borok közé, úgy
tunik új életet kezdhet, bár a
múlt így sem hagyja nyugodni. Hamarosan egyéb rejtélyekre is bukkan; megismeri a
tiltott szerelmet, felfedi a családi titkot, és nem várt boldogság költözik belé...

Gondolatperc
Szomszédod ablaka jelentõsen tisztább lesz, ha a sajátodat elõbb megtisztítod.
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Tündérkert Óvoda
100. születésnapját
ünnepelte az óvoda
Óvodánk, a mezõfalvi Tündérkert Óvoda 2008. október 11-én
ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Az óvodaalapítás eszmei szerzõje Edlinger Titusz helyi lelkész és Virág Ferenc községi bíró volt. Vajda Ödön zirci
apát adományozta a telket, és szervezõ munkájuk eredményeként
1908-ban felépült az óvoda. A
kezdeti idõkben 250-270 gyerek
járt az óvodába, akikkel két óvónõ foglalkozott: Szemlér Erzsébet
és Erhardt Erzsébet. Falunk akkoriban magyar és német anyanyelvû lakosokból állt, ezért fontos
feladat volt az óvodának az anyanyelvi nevelés. (A német anyanyelvûekkel- a magyar elsajátítása. ) A mai is élõ elsõ óvodások
visszaemlékezései szerint az óvodai foglalkozások a fehérre meszelt, padlós szobában folytak. A
gyermekek reggel érkeztek az
óvodába, a délelõtt folyamán varrással, imával, énekléssel töltöttök
el az idõt. Délután két órára jöttek újra vissza, és folytatódott a
közös játék, együttlét, a még ma
álló madárcseresznye fák alatt. A
gyermekek ruhája egyszerû, keményített és vasalt volt. Az óvoda épületét és az udvart is tisztán,
rendben tartották. Szemlér Erzsébet óvónõ 1958-ban meghalt, az
óvoda 50. évfordulója évében, így
az ünnepség a gyász miatt elma-

radt. Ettõl az idõszaktól kezdõdõen még sok vezetõ óvónõ, óvónõ,
dajka dolgozott hosszabb rövidebb ideig óvodánkban. Óvodánk
jelenleg 6 csoportos, 13 óvodapedagógus és 6 dajka látja el a 170
gyermeket. Az évfordulóra nagy
lelkesedéssel készültünk. Az elsõ
fontos feladatunk volt a kiállítás
megrendezése. Gyûjtõmunkába
kezdtünk, az elsõ óvodásokhoz
ellátogattunk, régi képeket keresgéltünk, játékokat, emléktárgyakat válogattunk. Közös összejöveteleken a régi idõkrõl beszélgettünk, felelevenítették az akkoriban tanult énekeket, verseket,
elénk varázsolták az egykori óvodás életet. Munkánkat nagyon segítették és így 2008. október 8-án
a mûvelõdési Házban megnyitottuk az óvodatörténeti kiállítást.
Bán Balázs megnyitó szavai után
az óvónõk kórusa énekelt, majd az
iskolások zongorajátékával folytatódott a mûsor. Óvodavezetõnk
méltatta az óvoda történetét majd
fényképvetítéssel egybekötve,
megtekinthették a résztvevõk a
kiállítást. A négy napos nyitva tartás alatt, sokan látogattak el a
Mûvelõdési Házba, és dicsérõ
visszajelzéseket kaptunk a rendezésért.
Az igazi ünnep azonban október 11-én kezdõdött. Reggel fél
kilenckor ünnepi szentmisét tar-

tott Elizeus atya a zirci apátság vezetõje és Szabó Gyula plébános
úr. Ünnepi beszédükben kiemelték az óvónõk munkáját, a szeretet fontosságát. Az óvónõk kórusa énekkel, Bodolai György orgonajátéka tette még meghittebbé
ezt az ünnepi pillanatot. A mise
után a temetõbe indultunk, ahol az
egykori óvodai dolgozók sírját koszorúztuk meg, emlékük elõtt tisztelegve mécsest gyújtottunk. Az
óvodába visszaérkezve már gyülekeztek a meghívott vendégek is.
Messzirõl érkezett vendégeinket
ebéddel láttuk vendégül. Az ünnepség délután 14 órakor kezdõdött. Az ország több részérõl érkeztek vendégek, sõt körünkben
köszönthettük Mannhalter Magdolna nyugdíjas kiváló óvónõt, aki
az elsõk között dolgozott óvodánkban. A mûsor a Himnusz közös éneklésével kezdõdött. Utána
a Szivárvány nagycsoport óvodásai gyermektánccal köszöntötték
a vendégeket, majd a volt óvodásaink – akik már iskolások – folytatták német tánccal a programot.
A táncok között az óvónõk kórusa énekelte Beethoven: Örömódáját és egy német dalt. Ezután
Czifra Istvánné méltatta a 100
éves óvodát az intézményünkben
dolgozó és dolgozottak munkáját.
Meglepetést jelentett számunkra,
hogy egykori óvodásunk, Kiss
Kálmán költõ, egy verssel köszöntötte meg az itt töltött éveket.
Az ünnepély emléktábla avatással
folytatódott. Az épület bejáratánál
lelepleztük a táblát, majd Elizeus
atya áldásával, a koszorúk elhelyezésével, az óvónõk énekével
tisztelegtünk az alapítók elõtt. Az

ünnep ezután polgármesterünk,
Márok Csaba köszöntõjével folytatódott, majd emléklapokat adott
át az óvodánkban egykoron és jelenleg is dolgozó valamennyi kollégának. A gratulációk után az
idõs óvodások visszaemlékezései
következtek. Meséltek óvónénikrõl, játék élményeikrõl, csínytevéseikrõl. Örömmel fogadtuk,
hogy sokan megosztották velünk
emlékeiket. Jó volt hallani, hogy
ezek a ma már 70-80 éven felüli
emberek milyen élénken emlékeznek vissza gyermekkorukra, elsõ
közösségükre. Nem felejtették el
az akkori verseket, énekeket, még
néhányat el is mondtak nekünk.
Megérett a cseresznye és a
meggy,
„A kisgyermek szedegeti le.
Szedegetem, szedegetem n,
Köténykémet telerakom én.
Zöld a piros cseresznyének levele és szára,
Egyet, kettõt, hármat, négyet
fordulunk is rája.”
A visszaemlékezést az óvónõk kórusa a Nap nyugodni tér
dallal zárta. A 100 éves óvoda
épületének nevében beszélt
Kuminka Józsefné, aki az átélt
eseményeket, örömöket, bánatokat tolmácsolta óvodánk nevében. A múlt után a jelent köszöntötte Szekeres Benjámin Kiss
Kálmán: Vigasztaló címû versével. A mûsor végét jelezte az ünnepi torta behozatala a 100-as
gyertyával és tûzijátékkal. A
gyertya elfújása után megszólalt
a Boldog Születésnapot c. dal és
közösen tapsolva, énekelve, ünnepeltük a 100 éves óvodát. A
torta elfogyasztása mellett még
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Az emléklapot átvevõ Lak István valamennyi kitüntetett
nevében ezúton mond köszönetet. Mivel az ünnepségen nem
volt mikrofonközelben, így szavak helyett sorokban fejezi ki
háláját az elismerésért.
De nemcsak azért, hanem az óvoda vezetõségének, minden munkatársának a sok munkájáért, amellyel méltóképpen megemlékeztek az intézmény fennállásának 100. évfordulójáról. Igazán méltó volt az évfordulóhoz a szervezés, az
egésznapos program kiváló megvalósítása.
Az égiek is kegyesek voltak hozzánk: a verõfényes nap, a
szép idõ, az elaludni készülõ nyár valamennyiünk örömére,
az emlékezést is könnyítette. Mindannyiunk számára emlékezetes marad az a szép szombati nap, 2008. október 11.
Lak István

Szüreti vigasság
lehetõség volt baráti beszélgetésekre is, régi arcok felfedezésére, közös emlékezést.
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
De tudjuk, hogy múlhatatlan,
Mert szívek õrzik nem szavak.”
(Végh György)
Úgy gondoljuk ez a szép nap
még sokáig emlékezetes marad
kicsiknek és nagyoknak, idõsnek
és fiatalnak egyaránt. Az óvoda
dolgozói arra törekedtek, hogy ez
az elmúlt száz év méltó ünnepként
maradjon mg mindenki emlékezetében. Ezt a munkát azonban még
nagyon sokan segítették, akiknek
most külön szeretnénk támogatásukat megköszönni.
Koppányi Péternek és feleségének Koppányiné Sági Mónikának, Csepregi Jánosnak, Oláh
Lászlónak, Molnár Zoltánnénak,
Rabi Jánosnak, a Méhecske 97.
Kft.-nek, Német Kisebbségi Önkormányzatnak, Nagy Mihálynak,
Sóki Attilának, Csizmadia Imrének, Masinkáné Baranyai Marian-

nak, Dóra Cukrászdának, Nádor
Cukrászdának, Feth Jánosnénak,
Nagy Ferencnének, Mangó ABCnek, Eprecske ABC-nek, Juhász
Tibornak, Zöldfa Étteremnek,
Kincses Istvánnénak, Orbán Józsefnek, Vitális Zoltánnak, Kiss
Lászlónak, Nyulasiné Lakos Angélának, Bán Balázsnak, Horváth
Lászlónak, Balogh Ervinnének,
Csonka Emesének, az óvoda
konyha dolgozóinak, a mezõfalvi
önkormányzatnak, a Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak, Nagy Józsefnek, Begán Józsefnek, a nagyvenyimi és a
baracsi óvodának;
és minden embernek, aki támogatta a rendezvényt.
Nagyon köszönjük:
Tündérkert Óvoda
dolgozói és óvodásai

Óvodánkban idén szeptember 25-én tartottuk a szüreti
mulatságunkat.
Az idõ szomorkásan indult,
de a mi kedvünket és lelkesedésünket ez nem zavarhatta
meg.
Hagyományainkhoz híven
szõlõtõkéket készítettünk a
felsõ udvaron, amire rákötöttük a gyerekek által behozott
szõlõket, minden csoport a sajátjára.
Begán Józsi bácsi, Fábián
Misi bácsi és Farkas Imre bácsi segített a gyerekeknek a
szõlõk préselésében. A finom
mustkóstoláshoz a konyhás

nénik sütöttek nekünk finom
pogácsát.
Miután ettünk-, ittunk megérkezett Mészáros Melinda
néni, aki harmonika játékával
tette színesebbé a délelõttünket. Vidám mulatságunkat
gazdagították a népviseletbe
öltözött óvónénik.
A szüretünket közös õszi
énekekkel és tánccal zártuk.
Köszönjük szépen: A konyha dolgozóinak
Mészáros Melindának
Begán Józsefnek
Fábián Mihálynak
Farkas Imrének a segítségüket.

(Fotók: mezohir.info. Köszönjük Horváth Lászlónak, hogy a
képeket rendelkezésünkre bocsátotta!)

Lehetõség a nagyoknak
Óvodánkban a nagycsoportosoknak lehetõséget biztosítunk az óvodai nevelésen kívül más tevékenységekre is.
Ezek a következõk: foci, balett, néptánc, hittan, német,
úszás, tánc és gyermekjáték.
Ezek a programok október és

november hónapokban indulnak. A gyerekek beszédének
javítását Alexi Ágota logopédus segíti.
Oldalt összeállította:
Korompai Nikolett és
Kondor Lászlóné
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Ahogy Mezõfalva Nagyközség Önkéntes
én látom!
Tûzoltó Egyesületérõl...
Október van, az 1956-os
forradalom évfordulója! Az
alkalomhoz illõ verset választottam, de elõbb ismerjék meg
röviden a költõt: Tollas Tibor
1920. december 21-én született a Borsod megyei Nagybarcán. Katonai iskolában tanult, 1941-ben avatták hadnaggyá. A II. világháborúban,
majd utána még két évig honvédtisztként szolgált. 1945 tavaszán mindkét kezére megsebesült, 1947-ben letartóztatták, koholt vádak alapján a
népbíróság elítélte. Kilenc év
után, 1956 júliusában szabadult.
Az 1956-os forradalomban
a budapsti Nemzetõrség összekötõ tisztje volt. 1956. december 1-én Münchenben megalapította az egyik legnagyobb
hatású emigráns irodalmi lapot, a Nemzetõrt, melynek
negyven éven át volt fõszerkesztõje.
Még megélhette a szovjet
csapatok kivonulását, és hazajöhetett az emigrációból. 1997.
július 19-én halt meg Münchenben. A nagybarcai temetõben nyugszik.

Október 23.
Rian a föld, a falak dõlnek,
Kék harsonákkal zeng az ég.
S barlangjából a dohos kõnek
Az ember újra fényre lép.
Fonnyadt testünket záporozza,
Sápadt arcunkra hull a nap,
S szédülten, szinte tántorogva,
Szabadság, szívjuk sugarad.
Sötétbõl tárul ki a szívünk:
Nyíló virág a föld felett.
A szolgaságból fényt derítünk,
Fegyver nélkül is gyõztesek.
Tarány Sándor

„Az önkéntes tûzoltó egyesület az állampolgárok önkéntes egyesülésén alapuló szervezet a helyi tûzvédelmi feladatok szakszerû végrehajtására.” – áll Mezõfalva Község
Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
Alapszabályában. Ezt a dokumentumot 1984. február 25-én
írta alá Gergõ József.
Mezõfalván évszázados
múltja van az önkéntes tûzoltásnak. Valaha élénk közösségi élet alakult a szervezet köré.
Komoly felszereléssel rendelkezett, ruhákkal, tömlõkkel,
fecskendõkkel, még egy autó
is volt a birtokában. A tagok
programokat szerveztek, utánpótlást neveltek, versenyekre
jártak, ahol helyezéseket értek
el.
A kilencvenes évek közepére szétesett a tagság, a felszerelés nagy része „köddé
vált”, az autót eladták. Így
amikor idén tavasszal egy lelkes kis csapat nekifogott, hogy
rendet tegyen a Tûzoltó szertárban, már nem sok használhatót tudtak megmenteni.
Ez a lelkes kis csapat, Sudár Mitya vezetésével, egy
évvel korábban határozta el,
hogy újjáéleszti az egyesületet. Az elõkészületi munkák
hosszasan elhúzódtak. Az elsõ
tájékoztatóra idén április 1-jén
került sor, melyen az érdeklõdõk mellett meghívottként
részt vett Mihály János, a megyei katasztrófavédelmi igaz-

gató, valamint Orosz Csaba a
Dunaújvárosi Tûzoltóság képviseletében. Mindketten támogatásukról biztosították az újjáalakuló egyesületet. A szervezet jogállásának tisztázása,
valamint a szükséges dokumentumok összeállítását követõen május 24-re összehívtuk az alakuló Közgyûlést.
Tizennégyen jelentek meg
és fejezték ki szándékukat az
Egyesület megújítását illetõen.
A Közgyûlés elfogadta az új,
egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabályt, megválasztotta
az új tisztségviselõket. Az
Egyesület elnöke ifj.Vizi Ignác, alelnöke Sudár Mihály,
titkára Virág Timea.
2008. augusztus 28-án jogerõre emelkedett a végzés,
melyben a Fejér Megyei Bíróság kimondja a Mezõfalva
Nagyközség Önkéntes Tûzoltó Egyesülete megalakulását.
Az Egyesület hosszú távú
céljai a tûzoltás, mûszaki mentés mellett Mezõfalva évszázados tûzoltó hagyományainak
ápolása, õrzése és átörökítése
napjaink és a jövõ nemzedékek számára. Fontos, hogy a
falu ifjúsága e szellemben nevelkedjen, ennek érdekében
képzéseket szervezünk iskolások számára. Szeretnénk aktívan részt venni az ország tûzoltó szervezeteinek munkájában, partnerkapcsolatokat kialakítani más települések önkénteseivel.

Az Egyesület - bár még hivatalosan nem mûködött - már
a nyár folyamán megkezdte tevékenységét. Sikerrel szerepeltünk a falunapon, vidám vetélkedõt állítottunk össze a legkisebbek számára. Gyakorlatot
tartottunk a játszótéren, ahol az
eszközeink állapotát mértük
fel, sõt ad hoc ügyességi versenyt rendeztek csapatunk tagjai. Jó móka volt! Talán sokan
örömmel fogadják a hírt, hogy
az Egyesület felvállalta a tûzcsapok ellenõrzését, állapotfelmérését és ez a munka a nyár
végén meg is kezdõdött...
Az egyesület tagsága nyitott. Bárkit szívesen fogadunk
tagjaink közé - kortól, nemtõl
függetlenül - ha egyetért céljainkkal és részt akar venni
azok megvalósításában, valamint elfogadja Alapszabályunkat. A közeljövõben bemutatóval egybekötött tagtoborzó rendezvényt tartunk,
melynek pontos helyérõl és
idejérõl késõbb nyújtunk tájékoztatást. A Dunaújvárosi
Tûzoltóság közremûködésével
tervezzük önkénteseink elméleti kiképzését.
Mezõfalva
Nagyközség
Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
tehát immár hivatalosan mûködik. Bízunk benne, hogy jelenlegi tagságunk bõvülni fog,
mert hisszük, hogy értelmes
célok mentén élénk közösségi
élet épül.
Virág Timea

Nálunk
hirdessen,
hogy vállalkozása
sikeres legyen!

Az én falum - Mezôfalva

Diákolimpia Rácalmás
Eredményesen szerepeltek
a mezõfalvi fiatalok a Diákolimpia rácalmási fordulójában: valamennyi mérkõzésüket megnyerték!
Eredmények:
Mezõfalva-Adony: 2-0
Mezõfalva-Pusztaszabolcs:
3-0
Mezõfalva-Perkáta: 4 - 0
Mezõfalva-Ráckeresztúr:
4-0
Mezõfalva-Rácalmás: 6-2

A verseny végeredménye a
következõ:
I. Mezõfalva 15 pont
II. Adony 10 pont
III. Rácalmás 9 pont
IV. Pusztaszabolcs 7 pont.
V. Perkáta 1 pont
VI. Ráckeresztúr 1 pont.
Öt mérkzésen 19 gólt rúgtunk és csak kettõt kaptunk.
Gratulálunk!
Masinka Csaba
edzõ

Eladó!
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Emlékezés

Tauz László
halálának 1. évfordulóján
„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni,
valakit várni, aki nem jön többé...
Az idõ sem gyógyítja sebeinket,
mert Te igazán szerettél bennünket,
hiába borul Rád a temetõ csendje
szívünkben élni fogsz örökre.
Szeretõ férj voltál, drága jó édesapa, boldog nagyapa,
bánatos családod nem feled soha!”

szeretõ feleséged, lányaid, vejeid,
unokáid, anyósod, testvéreid

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Otello szõlõ eladó!
Érdeklõdni:
Kovács József
Mezõfalva
Honvéd u. 27.

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.

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc, gázszerelõ
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736

Lénárt Imrét
elkísérték utolsó útjára, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Idõs beteg gondozását,
felügyeletét vállalom.
Érdeklõdni: 06-20-956-8388
Halláné Kocsis Erzsébet
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Szeretne Ön olcsóbb kötelezõ
gépjármû felelõsségbiztosítási
díjat fizetni autójára
2009. január elsejétõl?
Ha igen, kérjen ajánlatot telefonon vagy e-mailen keresztül Generali-Providencia kgfb biztosításra.
Nagy díjkedvezménnyel honoráljuk, ha
– kármentesen vezet
– cascoval együtt köti a biztosítást
– több gépjármûvet hoz társaságunkhoz
– éves díjat fizet
Az akció 2008. november 1-tõl november 28ig él.
Hívjon akkor is, ha csak tájékozódni szeretne egy kedvezõ, személyre szabott jövõ évi árajánlatról.
Minden ügyintézést helyben, mezõfalvi irodámban elintézhet.
Új szerzõdéséhez ajándék autós térképet kap ajándékba!

Te 25/518-011, 25/50-80-80
Fax: 25/518-019
Szerviz: 25/518-014Sszii
suzukibarta@vnet.hu,
Elérhetõség:
www.suzukibarta.hu
Telefon: 06-20/877-3058
E-mail: gordiusz99@freemail.hu

OPTIMARKT
Optikai szaküzlet várja Önöket

Ingyenes látásvizsgálatra
2008. 11. 18-án (kedden)
11-18 óráig
a Mûvelõdési Házban.
Kedvezményes szemüvegrendelési
lehetõség:
Szemüvegkeretek -25%
Fényre sötétedõ egyfókuszú,
bifokális, multifokális lencsék: -20%
Helyben javítást vállalunk!
Egészségpénztári tagoknak a szemüvegvásárlás
elszámolása lehetséges!
Kreisz Péter
dipl. optometrista

Kiss Krisztina
látszerész mester

KÖSSE MEG BIZTOSÍTÁSÁT
HELYBEN MEZÕFALVÁN !!!
Vagyonunk megszerzése és gyarapítása rengeteg energiát emészt fel, mégis gyakran elfelejtünk vigyázni rá.
Generali-Providencia Biztosító Zrt. Házõrzõ Családi otthonbiztosítása sem képes megvédeni az otthon melegét a nem
várt problémáktól, de széles körben nyújt biztosítási védelmet a felmerülõ veszélyek kezelésére.
Az Ön igényeihez igazodva !!!
Otthonbiztosításunk sokrétû védelmet kínál, melyet a választható módozatok teszik rugalmassá és teljessé. (elemi
károk, csõtörés, üvegbiztosítás, felelõsségbiztosítás, balesetbiztosítás, lopás és rongálás veszélyekre is védelmet nyújt)
Rugalmas díjfizetési konstrukció és egyéb kedvezmény
adási lehetõségek.
Amennyiben HÁZÕRZÕ OPTIMÁL lakásbiztosítási módozatunkat választja, most az akció keretében (készlet erejéig) 4 db energiatakarékos fénycsövet tartalmazó csomaggal
ajándékozzuk meg.
Ha bõvebb információra van szüksége, forduljon hozzám
bizalommal.
Mobil: 06-20-977-3058
Telefon és fax: 06-25-243-142
E-mail cím: gordiusz99@freemail.hu

Hitelek
Lakásvásárlási hitel
Szabadfelhasználású jelzáloghitelek
Hitelkiváltások, személyi kölcsönök
Nyugdíjasoknak és alacsony jövedelmûeknek is!
Szoc.pol. ügyintézés
Adósságrendezés intézése
Bárlistásoknak is tudunk lehetõséget kínálni!
Hívjon! Segítek!
Telefon: 06-30-295-3906

Hitel
Jelzálog hitel:
– sok a havi törlesztõ részlete?
– mi átdolgozzuk kedvezõbbre!
– adósságrendezés
Személyi hitel:
– 70 éven felülieknek is

Telefon: 06-20-774-6858

Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház. Kiadásért felelôs: Ijjas Gizella.
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.

