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A batyus faluszilveszter újra
meghozta a várt sikert. A tornaterem szinte zsúfolásig megtelt. A vendégek ismét nagy
közösségben, családias jó hangulatban tudták elbúcsúztatni
az évet. Voltak ételtõl, italtól
bõségesen roskadozó asztalok,
és mellette jó hangulattól sugárzó, vidám társaságok. Szinte minden korosztály képviseltette magát, az idõsek és a fiatalok egyaránt. A legfiatalabb
bálozónk az alig hároméves
Dominika volt, aki már a második alkalommal szilveszterezett velünk.
Köszönetem fejezem ki
mindenkinek, aki támogatta a
rendezvényt és ezzel együtt a
Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványt. Köszönöm a

Eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánok mindenkinek!
Baratiné Hevesi Irén

Eredményes évet zártunk

Meghívó
Szeretettel várunk minden kedves vendéget
2008. február 14-én 19 órai kezdettel

VALENTIN
NAPI BÁLRA!!!
Helye: Általános iskola tornaterme
Zenél: eFKa zenekar (Szabó Tamásék)
Érdeklõdni az SZM tagoknál és az iskolában lehet

Az Adventi ragyogás gyõztesei
Az oktatási, kulturális és
sportbizottság idén is meghirdette az Adventi ragyogás
címû karácsonyi versenyét. A
bizottság elnöke, Bán Balázs
a Falukarácsonyon értékelte
az idei látványt, és átadta az
ajándékokat a gyõzteseknek.
Az öttagú bíráló bizottság
három családi házat tartott a
legszebbnek. Megdicsérték a

polgármester úrnak a segítségét, a jelenlétét és köszönet
mindazoknak, akik részt vettek a munkában.

bírák az iskola, a polgármesteri hivatal díszítõit, és a vállalkozók közül kiemelték
Nyuli boltot. A megajándékozottak következõk:
I.: Halasi Hajnalka, Bartók Béla utca.
II. : Birkás Csaba, József
Attila utca 17.
III.: Tóthné Németh Erzsébet, Mátyás király u. 70.

A tavalyi évben is hallhatták tõlem azt az összegzést,
amit az eltelt idõszakról és az
elvégzett feladatokról tettem.
A képviselõtestület elvégzett
feladatait próbálom összeszedni és egy olyan képet adni,
amiben láthatják, hogy ebben
az évben mivel foglalkoztunk,
miben tudtunk elõre haladni és
hol vannak hiányosságaink.
Ennek a választási ciklusnak Mezõfalva szempontjából egyik meghatározó momentuma, hogy a település
intézményvezetõi
(iskola
igazgatója, óvoda vezetõje,
mûvelõdési ház vezetõje)
nyugdíjba mentek. Óriási
változás ez egy falu életében,
ahol ráadásul ezek az emberek nagyon markáns szegmensei voltak a település életének. A váltás sohasem egy-

szerû és nagyon komoly felelõsségteljes feladat.
2007. év végén és 2008. év
elején az önkormányzat jelentõs pénzt áldozott nagyon leromlott közbiztonsági helyzet
javítására, így a két hónapra
250-250 ezer forintot fizettünk a rendõrségnek, melynek
eredményeképpen plusz rendõri jelenléthez jutott a település.
Sikerült a bûnesetek számát
kismértékben csökkenteni.
Óriási eredménynek értékelem
azt a tényt, hogy szeptember
1-jével már két meghatározó
kemény rendõre van Mezõfalvának, akik jelenlétükkel és
intézkedéseikkel jelentõs mértékû elõrelépést értek el a közbiztonság területén.
(A folytatást a 2. oldalon
olvashatják...)
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Eredményes évet zártunk
(Folytatás az 1. oldalról.)
A megyei önkormányzattal
a Fejér megyei Rendõr Fõkapitánysággal és a Regionális
Munkaügyi Központtal együttmûködve sikerült beállítanunk
három fõ településõrt, akik foglalkoztatása jövõ év április végéig tart. Mezõfalva közbiztonsági helyzetének érdekében
rengeteget tesznek a polgárõrök is. Sajnálatos dolog, hogy
egy közlekedési baleset kapcsán „elhíresült” a település. Az
eset kapcsán kialakított negatív sajtóvisszhang és média túlkapásokra csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy az ügy
a mai napig nincs lezárva. A
képviselõ-testület reakciója,
melynek formája határozatban
testesült meg, egyértelmû és
nagyon pozitív.
Iskolánkban is komoly változásokat hozott a 2008-as év.
2008. augusztus 1-jétõl kinevezett igazgatója van az intézménynek. Sikeres pályázatot
nyújtottunk be a ROP-ba, ahol
275 millió forintos projektünkre 249 millió forint támogatásra lettünk jogosultak. 2008. április 30-án a TIOP-ba nyújtottunk be informatikai pályázatot, amiben eszközöket nyertünk 30 millió forintos értékben. A HEFOP-ban idén a nyári táborozáshoz nyertünk jelentõs támogatást, közel 6,5 millió forintot. A HEFOP kapcsán
azonban el kell mondani azt is,
hogy az elõzõ pályázat elszámolása még a mai napig nem
fejezõdött be. Iskolánkban tanterem átszervezést hajtottunk
végre, melynek eredményeként
az alsós és felsõs osztályok
szétválasztásra kerültek. Ennek
köszönhetõen jelentõs mértékben csendesedett az iskola. Elindítottuk az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot. Itt a feladatellátások tekintetében fontos megemlíteni, hogy a jelenlegi pedagógus szakgárda került bevonásra a szakszolgálatba, beleértve természetesen a
tagintézményekben dolgozó
kollégákat is. A normatíva le-

hívások tekintetében azonban
jelenleg is komoly munka folyik annak érdekében, hogy a
TKT-n keresztül igényelhetõ
kiegészítõ normatívákat le tudjuk hívni. A mûvészetoktatás
furulya tanszakkal bõvült.
A mûvelõdési ház vezetõje
év elején nyugdíjba ment. A
mûvelõdésszervezõi állásra
egy fõt sikerült felvennünk, aki
azonban az év folyamán nem
találta megfelelõnek számára a
feladatot és közös megegyezéssel elment. Jelenleg a mûvelõdésszervezõi feladatokat megbízási szerzõdéssel látjuk el, a
jövõ év elejétõl pedig tervezzük az intézmény átalakítását
úgy, hogy szakfeladatként mûködtetjük a továbbiakban, ennek elsõdleges indoka, hogy
költségtakarékosabban mûködünk és egészségtelennek is
tartanám a két emberbõl az
egyiket kinevezni vezetõnek.
Pályázatot nyújtottunk be az
IKSZT cím elnyerésére, jelenleg pályázatunk hiánypótlását
teljesítettük és várjuk az ezzel
kapcsolatos döntést.
Az óvoda vezetõje is ebben
az évben ment nyugdíjba. Pályázatot írtunk ki, melynek
eredményeképp
Kondor
Lászlóné, Erzsike lett az óvoda új vezetõje. Örömteli számomra az, hogy a gyermeklétszám nem csökken. Idén volt
100 éves az óvodánk, amit méltóképpen ünnepeltünk. Külön
kiemelném azt a fajta együttmunkálkodást, amit a régi és az
új óvodavezetõ végzett az ünnep megszervezése érdekében.
A szociális intézményünkben is változás állt be, a vezetõ
felmondott. Az õ álláshelyére
jelenleg nem írtunk ki pályázatot, mivel elindult a TKT keretében történõ átszervezés. A
vezetõi feladatokat az intézmény helyettese látja el. Sajnálatos dolog az, hogy ennek az
apparátusnak nagyon sok
üggyel kell foglalkoznia.
Az egészségügyben a II.
körzet háziorvosa, Dr. Tassy
Péter leszakvizsgázott, (kiváló-

an megfelelt) ez számunkra azt
jelenti, hogy az Országos Alapellátási Intézet volt eddig ennek
a körzetnek a fenntartója, azonban onnantól, hogy megvan a
doktor szakvizsgája, átkerül a
feladat az önkormányzathoz.
Az egyik takarítónõ nyugdíjba ment, akinek határozott
idejû visszafoglalkoztatását
még egy évig vállaltuk. Örömteli számomra, hogy az egészségügyben két fiatal, szakmailag felkészült orvos van, ami
biztosítja a betegek megfelelõ
szintû ellátását. Jelentõs változás még, hogy a vizitdíj az év
elején került eltörlésre.
Községünk életében komoly vihart kavart a temetõ
helyzetének rendezése. A
konfliktus úgy alakult ki,
hogy a régi gondnok szerzõdését a katolikus egyház, mint
tulajdonosa a temetõnek, felmondta. Az új gondnok pedig
különbözõ elvárásokkal élt a
temetkezési vállalkozások
irányába. Plusz költségek jelentkeztek, amiket nem volt
mindig tiszta, hogy kinek kell
vállalnia. A régi állapot szerint az önkormányzat fizette
a temetõvel kapcsolatos valamennyi felmerülõ számlát. A
folyamat vége az lett, hogy világossá tettük, hogy kinek mi
a feladata a temetõ fenntartásával kapcsolatosan. Az önkormányzatnak kötelezõ feladata a köztemetõ fenntartása, ezért vállalta, hogy a felmerülõ közüzemi díjakat fizeti. Minden egyéb fenntartással kapcsolatos költség az
egyházat terheli, és õ köteles
eljárni a hatóságok felé is, ennek megfelelõen viseli a fejlesztésekkel kapcsolatos terheket. (urnafal építés, ravatalozó elejének fedetté tétele,
tetõszerkezetének teljes átépítése)
A csatorna pályázatunk támogatási szerzõdését aláírtuk,
aminek elsõ módosításán is túl
vagyunk. Sikerült az üzemeltetésre egy céget alapítani. A
csatorna I. ütemének garanci-

ális munkái jelenleg is folynak
a településen.
A Rózsa utca és a Bem utca
végén, az út mellé egy fasort
telepítettünk, védve a település lakóit az északi oldalról. Itt
ezer fa került elültetésre.
Folytatjuk
a
Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatot, melynek eredményeképp
az idén is sikeresen 5 fõt támogatunk.
Az önkormányzati lakásértékesítés keretében elõször eladtuk a Vörösmarty u. 77-et,
most pedig a Vörösmarty 34.
értékesítése történt meg.
Fontos változás még, hogy
intézményfenntartó társulásunk 2008. évben Daruszentmiklóssal bõvült. Komoly feladat ez, mind az óvodai, mind
pedig az iskolai szinten.
Nagyon komoly kezdeményezés indult a falopások
visszaszorítása, erdõk védelme érdekében, itt az erdõgazdálkodók, vadászatra jogosultak bevonásával rendõrségi
akciók zajlanak a településen.
Erre azért volt szükség, mert
a tavalyi évben Mezõfalván
egy teljes fasort kivágtak ismeretlen tettesek, több milliós kárt okozva ezzel a tulajdonosnak.
Egyedi falufórumot tartottunk a Rákóczi utcai zöldterületen felállított sátrunkban,
ami a lakosság körében is pozitív visszhangot váltott ki. Az
ilyen jellegû megbeszéléseket
a jövõben is meg szeretném
tartani.Folyamatban lévõ pályázataink folyamatosan megtekinthetõk mind az önkormányzat hirdetõtábláján, mind
pedig a község honlapján is.
Rengeteg feladat áll elõttünk
a jövõ évben is, a koncepció
kapcsán csak a jelenleg futó
pályázatok befejezésével és a
mûködés szinten tartásával
foglalkoztunk, a konkrét normatívák ismeretében bízom
abban, hogy lehetõségeink bõvülni fognak.
Márok Csaba
polgármester

Az én falum - Mezôfalva

További terveinkrõl, röviden
A múlt év értékelése mellett
essen szó az idei tervekrõl is.
Munkánk meghatározója lesz a
költségvetés elfogadása, amelynek ismeretében fel tudjuk mérni azt, hogy lehetõségeink lesznek 2009-ben. Mint már említettem, a buszmegálló építése az
elsõ helyen szerepel a megoldandó feladatok között. Azonban tudom azt is, hogy sok helyen szükség lenne új járdára is.
Változik idén a közcélú foglalkoztatás, amely konkrétan azt
jelenti, hogy a kormány "Út a
munkához" programja törvényi
kötezelettséget jelent. A segélyezettek azon részének, aki
munkaképes, dolgoznia kell. A
munkaügyi központ keretében
történõ közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos részletek jelenleg még nem ismeretesek.
Tovább szeretnénk folytatni
azt a küzdelmet, amelyet a tele-

pülésünk tisztaságának javítása
érdekében indítottunk tavaly.
Számítunk a mezõfalviak segítségére.
Pályázataink közül a csatornázásra vonatkozónak még csak
az elõkészítésével tudunk foglalkozni. Elkészítjük a második
fordulós pályázatot. amely várhatóan év végére beadásra kerül, valamint elkészülnek a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzések dokumentációi.
Másik elnyert pályázatunk,
az iskolai infrastruktúra fejlesztése, amely ott tart, hogy az elõkészítés mindhárom mérföldkövét teljesítettük, a közbeszerzési anyagot állítjuk össze, és hamarosan elindítjuk a feltételes
közbeszerzési eljárást.
Több lakó is megkeresett azzal, hogy a Piac téren elkészült
parkban komoly süllyedéseket
tapasztaltak. A kivitelezõ talaj-

cserével gondoskodott a fák
megfelelõ ültetésérõl. A frissen
telepített humuszban valóban
gödrök keletkeztek az idõjárás
és a tömörülés miatt, de megnyugtatok mindenkit: a nyertes
vállalkozás két éves garanciát
vállalt, amelynek részeként minden ilyen problémát kijavít. Szomorúság az, hogy az egyik kis
tuján már keresztül gázolt egy
bicikli. Térfigyelõ kamara telepítésén gondolkodunk a térre,
hogy a község értékeit megvédjük. Továbbá készülnek azok a
táblák, amelyek szabályozzák a
tér környéki közlekedést. Hangsúlyozom, az új közpark területe nem parkoló. A közlekedés
biztonsága érdekében tervezzük,
hogy az öregek napköziotthona
elõtti részen az átmenõ forgalmat kizárjuk.
Márok Csaba
polgármester

Ne vágják ki az út menti fát!
Felszólítjuk a lakókat, hogy
Mezõfalva képviselõtestületének 2/
2004. II. 25 számú önkormányzati
rendeletét a köztisztaság fenntartásáról szíveskedjenek betartani.
A lakó kötelessége az ingatlana környékén lévõ közterületek
tisztán tartása. Azonban a rendeletben szereplõ tisztántartási kötelezettség nem jelenti a terület feletti
rendelkezés jogát. Az utóbbi idõben tapasztalhattuk azt, hogy vannak olyan tulajdonosok, akik úgy
gondolják, hogy az ingatlanuk melletti út rendeben tartása azt a lehetõséget is magában foglalja, hogy
az út melletti fasort kivághatják.
Ha ez így lenne, Mezõfalván
már nem lenne utak melletti fasor,
egy sem.
Bizonyára a rendkívüli idõjárási
helyzet is okozza azt, hogy az illegális fakivágással kapcsolatosan
sok a feladat és a félreértelmezés.
Szeretném leszögezni: Mezõfalván senki nem kapott olyan engedélyt, amely feljogosítja az úttest melletti fák kivágására. Sem a
polgármester, sem a jegyzõ ilyen
jellegû engedélyt ki nem adott, nem
is adhatott.
Nyomatékosan felhívom a lakók figyelmét arra is, hogy jelezzék azokat az eseteket, amelyek
nem a saját területükön történnek.
A rendõséggel közösen folytatódik
az erdõk védelmében megszervezett akcióprogram is.

Ennek keretében rendszeresen
járõrözünk az erdészekkel közösen
Mezõfalva bel- és külterületein.
A faállomány védelme érdekében lefolytatott akciók során eddig
a rendõrség hét személy ellen tett
szabálysértési feljelentést.
Mezõfalva jegyzõje a fenti személyek ellen összesen 180 ezer
forint büntetést szabott ki.

Az önkormányzati rendeletet be
nem tartók szabálysértést követnek
el és 30 ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújthatók.
Azonban a szabálysértés természetkárosítással párosítva már akár
elzárást is jelenthet.
dr. Woth László
jegyzõ

A Közterületek tisztántartása
3.§. (1) Az ingatlan elõtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület)
tisztántartása, gyomtalanítása a tulajdonos, vagy használó kötelessége.
(2) A tulajdonos kötelessége az ingatlana elõtti járdaszakaszról télen a hó
eltakarítása, a síkos járdaszakasz síkosságot gátló anyaggal (homok, hamu, fûrészpor) való behintése.
(3) A közutak mentén kiképzett árkok, átereszek tisztántartása az érintett
ingatlan tulajdonosának kötelessége.
(4) A tulajdonosnak a közutak mentén keletkezett fûtermést szükség szerint,
de évenként legalább 4 alkalommal le kell kaszálni, és el kell szállítania.
4.§. (1) Az ingatlanok mellett húzódó közterületen elhelyezett növények
gondozásáról a tulajdonos (használó) köteles gondoskodni.
(2) Az árok és kerítés közötti erre alkalmas területen virágosítani, sövényt,
vagy fát ültetni oly módon lehet, hogy az a gyalogosjárdán közlekedõket, illetve
az elektromos hálózatot ne zavarja.
(3) A parkosítást rendszeresen gondozni kell.
5.§. (1) Az intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek elõtti
járda, valamint a csapadékvizet elvezetõ árokszakasz áteresz tisztántartása, hótól, jégtõl való takarítása, síkosság megszüntetése érdekében az intézmény, az
egységes vezetõje köteles intézkedni.
(3) A közterületek területének rendezettségérõl, tisztántartásáról a Képviselõtestület a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
6.§. (1) Közterületet beszennyezni, szemetet, hulladékot eldobálni, szennyvizet, vagy más szennyezõ folyadékot közterületen kiönteni, vagy magánterületrõl közterületre folyatni tilos!
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Bizottsági ülés
Mezõfalva önkormányzatának
oktatási, kulturális és sportbizottsága január 21-én 16 órai kezdettel tartja ülését
A bizottsági tagok értékelik a
karácsonyi és a szilveszteri programokat. Szó lesz a Móricz Zsigmond Könyvtár és Mûvelõdési
Ház intézményi átszervezésérõl.
A mûvelõdés-felelõs és a könyvtáros ismerteti az idei terveket,
valamint tájékoztató hangzik el
lapunk mûködtetésérõl. Végül a
bizottsági munkaterv összeállítása és elfogadása, illetve egyebek
lesz napirenden szerdán.
Bán Balázs
a bizottság elnöke

Nincs gázhelyzet
A nagy hidegek és az országos
gázellátási gondok miatt Mezõfalván nem kellett korlátozást elrendelni. Az iskola fejlesztésével kitûzött cél aktualitása egyértelmûvé
vált: a pályázat egy része fûtéskorszerûsítésre vonatkozik, és geotermikus energia hasznosítása szerepel benne.
M. Cs.

Pályázunk
a buszvárókra
Az önkormányzat pályázatot
nyújt be 2009-ben buszvárók,
buszöblök építésére. A pályázai
anyag összeállítása az újság szerkesztésével azonos idõben történt.
Bízom benne, hogy a fokozott lakossági igénynek részben meg tudunk felelni azáltal, hogy a buszmegállók kérdésében is elõbbre
lépünk.
M.Cs.

Megoldás?
A Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás körül problémák
voltak, amelyekrõl az újságokban is
olvashattak községünk lakói. A
gondok elsõdleges oka, hogy nagyon komoly kezdeményezés és
feladat átszervezni a szociális ellátásokat. A város közgyûlése úgy
ítélte meg, hogy további egyeztetések szükségesek azért, hogy az átállás ne okozzon gondot sem a dolgozóknak, sem az ellátottaknak.
A kistérségi feladatellátás megszervezését mindenképpen meg kell
oldani 2009-ben, mert különben a
többcélú társulás jövõre nem lesz jogosult a normatívára.
Mezõfalván a tavalyi évben indult egységes pedagógiai szakszolgálat kistérségi szintû kiterjesztését
is feladatul tûzte ki a társulás, azért,
hogy további normatívákhoz juthassunk.
M. Cs.
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Tündérkert Óvoda
Mozgalmas volt a december
Óvodánkban az egyik legmozgalmasabb hónap a december. Egyik program követtea másikat. A legnagyobb
élményt a Mikulás érkezése
jelentette. Minden gyermek
lázasan készülõdött énekekkel, versekkel. Különösen a
kiscsoportos gyermekek izgultak, hiszen számukra ez
volt az elsõ találkozás a
Mukulás bácsival. Természetesen a zsákból elõkerültek a
várva várt ajándékok is. A nagyobb csoportok ellátogattak
a nagykarácsonyi Mikulásházba is.
Alighogy elmúlt ez az ünnep, máris elkezdtük a készülõdést a karácsonyra. Az udvaron egy nagy karácsonyfát
díszítettünk, amit Iván Sándor
ajándékozott az óvodának, és
ezúton köszönjük neki. Elkészítettük a hagyományos betlehemünket is, ami nagyon
tetszett a gyerekeknek. A terasz, az öltözõk, a csoportszobák karácsonyi díszben pompáztak, és hetente gyújtottuk

az adventi koszorúkon a gyertyákat.
Az ünnepélyt megelõzõen
vásárt rendeztünk, ahol az
óvoda dolgozói által készített
karácsonyi díszeket, apró aján-

dékokat – és még sorolhatnánk
– lehetett megvásárolni.
Az idei évben is szerveztünk a szülõi munkaközösség
segítségével ruhagyûjtési akciót. Sok-sok ruha és játék
gyûlt össze, így jónéhány családnak tudtunk egy kis örömet
szerezni a szerény adományokkal.
A karácsonyi ünnepélyt a
csoportokban december 19-én
tartottuk. A nagycsoportosok
betlehemes játékokkal, a többiek énekekkel, versekkel készültek. Sok-sok új játék és
apró meglepetés várta õket
ezen a szép délelõttön.
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriuma is meglepett bennünket
karácsony alkalmából: 250
ezer forintot adományozott
óvodánknak, amit az udvari
játékok fejlesztésére kívánunk
felhasználni. Köszönjük a
gyermekek nevében!
Hagyományainkhoz híven
délután a templomban az óvó-

nõk és a három vendégszereplõ, betlehemes játékot adtak
elõ. Ezután az énekkar és a
gyermekkórus
karácsonyi
koncertje következett, csodálatos énekekkel.
A falu karácsonya december 20-án volt az iskolában,
ahol az óvoda Pillangó csoportja is szerepelt. A szép
élménydús program után jöhetett egy kis szünet, az otthoni
igazi karácsony, és a pihenés,
hogy január ötödikén újult erõvel kezdhessük az új évet!

Köszönjük
Köszönetet mondunk
az Etol Aromaház Kft.
vezetõjének, Ács Sándornak a Katica csoport
szponzori támogatásáért.
Katica csoport
dolgozói és óvodásai
Az oldalt összeállította:
Bálint Györgyné
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HÍREI

Karácsony az iskolában
Az iskola karácsonyi ünnepélyét – a szokásainkhoz híven – a téli szünet elõtti napon tartottuk 2008-ban is. A
tornaterem ünnepi fényben
ragyogott ezen a csodálatos
napon, és kellemes karácsonyi muzsika töltötte be az intézmény falait. Nagy örömünkre a második osztályosok színvonalas, a néphagyományokat is bemutató mûsorral kedveskedtek a vendégeknek. Boldogok voltunk azért
is, mert a mûsort nem csak
iskolánk közönsége láthatta.
A nézõk között ültek a Petõfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány kuratóriumának
tagjai, nyugdíjas pedagógu-

Adventi
rajzverseny
A Dunaújvárosi Kistérségi
Iroda által meghirdetett Adventi rajzversenyen iskolánk
tanulói remekeltek és a következõk értek el helyezést:
Alsó tagozat: Czifra Anna
Felsõ tagozat: Fánczi Kitti
Közönségdíjat
kapott
Padovánó Angéla
Gratulálunk a nyerteseknek!
tantestület

sok, és a szülõk közül is nagyon sokan ünnepeltek velünk, a gyerekeikkel együtt.
Az alapítvány kuratóriumi
tagjai nem érkeztek üres kézzel, a korábbi évekhez hasonlóan most is megleptek bennünket, illetve a tanulóinkat
ajándékokkal: kiállítási paravánokat kaptunk, valamint
anyagi hozzájárulást „hoztak”
a mûvészetoktatásban részesülõ gyermekek tandíjához.
Köszönjük az ajándékokat!
Reméljük mindenki jól
érezte magát az iskolai karácsonyon, és természetesen jövõre is nagy-nagy szeretettel
várjuk az érdeklõdõket, az ünnepi vendégeket.

Köszönjük
a fenyõfát!
Köszönetet
szeretnénk
mondani az iskola diákjai és
pedagógusai nevében Marton
Sándorné Terike néninek és
Klics Józsefnek, akik a karácsonyi ünnepélyünkhöz fenyõfát ajánlottak fel.
Köszönjük:
tantestület
Az oldalt összeállította:
Ijjas Gizella
Fotók: mezohir.info
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Kultúrnegyed
a könyvtár és mûvelõdési ház információs hasábjai

Meghívó
Rembrandt bibliai
témájú rézkarcainak
másolataiból nyílik
kiállítás a mûvelõdési
házban.
A tárlat megnyitója
február 7-én 16 órakor lesz.
Megnyitja:
dr. Reisinger János
irodalomtörténész,
biblikus professzor
A professzor elõadást is
tart a megnyitó után, az embereket érintõ témákról beszél.
A képeket az Oltalom
Alapítvány bocsátja rendelkezésünkre.

Köszönjük a fát
A falu karácsonyfájaként
feldíszített fenyõt Váradiné
Czebei Valéria ajánlotta fel.
Mezõfalva lakói nevében is
hálásan köszönjük!

Sikeres koncert
Nagy örömünkre szolgált,
hogy a falubeliek közül sokan
vettek részt községi karácsonyi
ünnepségen, december 20-án,
amelyre a környezõ településekrõl is érkeztek vendégek. A karácsonyi program részeként
lenyûgözõ zongora-hangversenyt hallhattak a vendégek.
Baráth Bálint, nemzetközi hírû
zongoramûvész megszakítva
párizsi tanulmányait és koncertet adott Mezõfalván.
Bízunk benne, hogy Baráth
Bálink zongoraestje felejthetetlen élmény volt. A mûvész nemcsak a zeneértõket nyûgözte le
játékával, hanem elvarázsolta a
zenekedvelõket is.
Ijjas Gizella

Gondolatperc
A ponyva azoké, akikhez a
mûvészet nem szól, s akik nem
szólnak a mûvészetekhez.
Kodolányi János

Könyvajánló
Gyermekeknek:
Kalózenciklopédia
Avast, szárazföldi patkányok! Ragadjatok kardot, és
vágjatok neki a hajmeresztõ
kalandnak a hét tenger legszilajabb hajóján! Találkozzunk
kegyetlen gyilkosokkal, vessünk horgonyt rossz hírû kikötõkben, és igyekezzünk életben maradni minden idõk legvéresebb kalózkalandjai során! És utazunk, hajózunk,
mert hajózni kell! Végigjárjuk
egykori kalózok nyomában a
Földközi-tengert. Megállunk
Máltán egy kis rabszolgalesre,
majd föl, Amerikára! De itt
sem idõzünk soká, irány
Ázsia!
Csodás mesék nagyobbaknak
Ez a gyönyörûen illusztrált
válogatás 37 bájos történetet
tartalmaz a magyar népmeseirodalomból, valamint a magyar irodalom klasszikusaitól,
mint pl. Móra Ferenc, Gárdonyi Géza vagy József Attila. A
gyerekek a magyar népmesék
jól ismert, furfangos hõseivel
találkozhatnak, vagy éppen
felfedezhetik Tündérország
csodáit.
Emmett, Jonathan: A legszebb ajándék
„Azt a vizes sárkupacát!
Már megint esik!” – mérgelõdik Vakondok, amikor egy
esõs, õszi délutánon Nyuszihoz indul. Útközben a barátai
is csatlakoznak hozzá. A
hosszú út végén kiderül, ez a
látogatás miért az esõs napok

legszebb ajándéka… Kíváncsi
Vakondok barátunk a világ
csodáinak megismerése után
(Ide nekem a Holdat, Téli varázslat) új dolgokra csodálkozik rá. A Vakondok, Mókus és
Süni, a három jó barát a cudar, esõs idõben nekiindul,
hogy meglátogassa Nyuszit.
Amikor hosszú és fárasztó út
után megérkeznek Nyuszi
vackához, kiderül, hogy az
üres kézzel érkezõ Vakondok
egy mindennél fontosabb dolgot hozott beteg barátjának. 2
éves kortól ajánljuk.
Felnõtteknek:
Bálint Gyula György: Kutyapaprikás
A szegedi író második novelláskötetével jelentkezik. Írásai ezúttal is a realista próza
hagyományait követik: valós,
huszadik századi, jellegzetesen
magyar életsorsokat bont ki.
A. J. Christian - Mérõ László - Popper Péter - Sas István:
Hazugság, önámítás, érdek
Nem szívesen beszélünk,
gondolkodunk rossz dolgokról,
ezért aztán felkészületlenek,
védtelenek vagyunk velük
szemben. Menekülünk elõlük,
holott bátran szembe kellene
fordulni velük. Gyakran nem
mondunk igazat. Legtöbbször
kénytelenségbõl, érdekbõl, de
sokszor csak félelembõl. Mert
a képzeletünk irreálisan felnagyítja a kockázatot. Sõt, magunkat is hajlandók vagyunk
becsapni. Gondosan õrizzük
önmagunkról alkotott illúzióinkat, abban a hitben, hogy ak-

Hitel ügyintézés
– Lakásvásárlási
– szabad felhasználású
– Jelzálog hitelek
– Hitelkiváltás
– Személyi kölcsön

kor már olyanok is vagyunk.
Észrevétlenül nagy árat fizethetünk ezért. Mert a valótlanságok a saját lelkünket is rombolják. Ez a kötet arról szól, hogy
miért érdemesebb az igazságot
vállalni. Lehet, hogy kellemetlen olvasmány, de hasznosak a
lelki következményei.
Hajni István, Kolozsvári Ildikó: Tájak és Ételek Magyarországon
Könyvük az autentikus
Magyar konyhát mutatja be
úgy, ahogy az ételeket a mai
napig készítik a pásztorok
Hortobágyon, a Palócok Nógrád megyében, a Székelyek
Erdélyben stb. receptekkel. A
könyv melléklete egy DVD,
melyen a fõzés folyamatai láthatóak. Ezt színesíti a DVD-n
bemutatásra kerülõ különbözõ
népcsoportok néptánca, éneklése, zenélése is.
De Mari, Silvana: Az utolsó tünde
Egy kicsi tünde, egy nemrég született bolyong erejét
megfeszítve, magára maradottan a kietlen, széltépte, esõverte vidéken. Eljött a Sötétség
Kora. Övéi mind egy szálig
odalettek a barátságtalan Tünde Zugokban, ahová számûzték õket. Az emberek gyûlölik a tündéket. Mindenki gyûlöli a tündéket. Egy asszony és
egy férfi -noha maguk sem értik, mi okból- mégis pártfogásukba veszik, s Yorsh, a kicsi
tünde velük vándorolván döbbenten ismer magára egy õsi
prófécia üzenetében.

Nyugdíjasoknak és kis jövedelmûeknek
is, szocpol, adósságrendezés ügyintészése.
BAR-listásoknak is tudunk lehetõséget
ajánlani!
Telefon: 06-30-295-3906
Rabi Istvánné
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Éjszakai foci: siker
Tizenegy csapat, tizennyolc
kiló elfogyasztott kenyér, két
és fél kiló zsír, valamint két
kiló lila hagyma az éjszaki történet egyik eredménye. És mi
a másik? Egy remek bulimeccs, sok jó pillanattal, de az
sem mellékes, hogy a jótékonykodás is sikeres volt. 16
ezer forintotot adtak át a szervezõk Mezofalva utánpótlásának!
Természetesen
minden
résztvevõ csapat rendkívüli

sportteljesítményt tudhat maga
mögött. Büszkék lehetnek rá,
bármilyen eredménnyel is távoztak!
Eredmények:
1. Fevi BT, 2. Zöldséges, 3.
Lajoska és társai, 4. Kutivíz
Legjobb játékos: Barta
Norbert
Gólkirály: Erdélyi Dominik
(Bõvebben a mezohir.info
honlapon olvashatnak az éjszakai focitornáról.)
Horváth László

Németh Attila országos csúcsa
A múlt év utolsó versenyét
a búvároknál Kecskeméten
rendezték, ahol kitettek magukért a versenyzõk. A Mikulás
kupán a legnagyobb sikert
Németh Attila érte el, aki a
4x100m-es delfin váltóval új
országos csúcsot úszott. Ez a
verseny levezetés volt az országos bajnokság után, de így
is szép eredmények születtek.
Eredmények:
Cápa korosztály: Klics
Bence 3. hely (50 m pillangó),
2.hely (100 m gyors)
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Az olvasó írja....

Adventi ragyogás
Köszönetünket szeretnénk
kifejezni az önkormányzat oktatási, kulturális és sportbizottságának, hogy a 2008-ban
meghirdetett Adventi ragyogás elsõ helyezettjének díjazta a házunk díszítését, és szemet gyönyörködtetõnek tartotta azt.
Mi 21 éve minden advent
elsõ vasárnapján már fénypompába öltöztetjük a portánkat, nem versengés címén!
Szeretnénk új és újabb dekorációt megvalósítani, ami
eddig talán sikerült is, és re-

méljük, még sokáig tehetjük.
Csodálatos érzés, hogy az emberek észreveszik, és gratulálnak a megvalósult munkánkhoz!
Érdemes minden karácsony
tájékán ellátogatni a Bartók
Béla utcába, mert csodálatos
látvány, hogy fénypompában
úszik az utca.
A mezõfalvi vállalkozók
részérõl nem csak egy jellemezte az ünnepet, mi több üzletet láttunk feldíszítve!
Tisztelettel:
Halasi család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Slett Ferenc
Gyerek korosztály: Németh Attila: 9. hely (50m
gyors), 7. hely (100m delfin),
1.hely (4x100m delfinváltó)
új országos csúccsal és 1. hely
(4x100m gyorsváltó)

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Feth Jánosnénak a segítõkészségéért!
Gyászoló család

Kedves Vásárlóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy virágboltunk február
2.-tól új helyre költözik! Új címünk:

Mezõfalva, József nádor u. 21.
Nádor Üzletház
(volt kisáruház a húsbolt mellett)
Kibõvült áruválasztékkal várjuk Önöket!
Virág-ajándék, zöldség-gyümölcs, brikett, vetõmagok,
háztartási és vegyi áru, konzervek, fûszerek, tésztafélék, palackozott ital, üdítõk, édességek…. stb.
Nyitvatartás:
Hétfõ-péntek 7-17 óráig
Szombat 7-12 óráig
Vasárnap 7-10 óráig
Ebédidõ 12-13 óráig
Szeretettel várjuk Önöket új üzletünkben!
Elérhetõségeink:
Feth Jánosné
József nádor u 21.
Tel: 06-30-308-7558 vagy 06-30-489-2494
Tájékoztatjuk Önöket,hogy temetéssel kapcsolatban továbbra is
0-24 óráig állunk rendelkezésükre!
Ügyeletei cím: Mezõfalva, Semmelweis u. 38.
Tel: 06-30-308-7558
Feth Jánosné

Drága Deák Gyuláné
szeretettel köszöntünk

81. születésnapod alkalmából
A földön sok ember él, milliárd is megvan,
De az egész földön, belõled csak egy van.
Szeress minket, mert mi nagyon szeretünk,
Hisz oly jó elmondani, hogy TE vagy nekünk.
Kérjük a jó Istent, óvjon, védjen Téged,
Adjon NEKED egészséget, hosszú, boldog életet.

Szeretõ lányaid, unikáid, dédunokáid,
ismerõsök, rokonok
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Két verseny
Mikulás kupa, Mezõfalva:
Elõkészítõ
korcsoport
(2001-02-03)
16 kg Bökönyi Imre II.
18 kg Futó Anrnold II.
20 kg Rónai Péter I.
23 kg Puskás Kristóf III.
28 kg Szalai Bálint I.
33 kg Takács Richárd III.
45 kg Ardrovics Dávid I.
Gyermek
korcsoport
(1999-2000)
26 kg Nagy Renátó III.
24 kg Palkovics Patrik I.
28 kg Takács Gábor III.
Karácsony kupa Kaposvár:
Elsõ helyezettek: Androvics Dávid, Palkovics Patrik,
Nagy Renátó, Szalai Bálint,
Takács Richárd, Kernács Pál.
Második helyezettek: Rónai Péter, Futó Arnold
Harmadik helyezettek:
Bökönyi Imre, Biczó Zoltán
Tombor István

Köszönjük!
Ezúton szeretnénk megköszönni Kovács Zoltán vállalkozónak, a Birkózó DSKnak nyújtott támogatását.
Anyagi hozzájárulásával
két verseny teljes költségét
átvállalta.
Sportbaráti tisztelettel:
Tombor István

Merényi kupa: mezõfalvi gyõzelem
Oroszlánként
küzdött
Masinka Csaba legénysége a
vasárnapi Merényi kupán. A
2000-2001-ben születettek mérkõzése ragyogó kezdet és követendõ példa a többi korosztály
számára. Elsõ mérkõzését
Pusztaszabolcs együttesével
vívta Mezõfalva. Az ellenfélnek
nem sok esélye volt, szinte tarolt a mezõfalvi gárda. Végül
4:0 -nál állt meg az „eredményjelzõ tábla”.
Másodikként a dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola együttese következett. Az
eredmény itt is 4:0 a mezõfalviak javára. A két nyert mérkõzés óriási reményt keltett az ifjú
futballistáinkban. Jó esély nyílt
a döntõbe kerülésre. Harmadikként a Vasvári Pál Általános Iskola csapata következett. Óriási küzdelemben ezúttal a dunaújvárosiaknak sikerült gyõztesként a pályáról levonulni. Szerencsére a vereség ellenére döntõt játszhatott csapatunk, hiszen
a pontállások egyenlõsége miatt a gólarányok jelentették a
végsõ sorrendet. Itt derült ki,
hogy csak egyetlen gólkülönbséggel, de mi vagyunk a nyerõk!
Következett az utolsó összecsapás. Baracs iskolájának
együttesét kellett legyõzni a kupáért. A Magyar Bajnokságot is
megszégyenítõ iramban kezdtek

A kupagyõztes mezõfalvi csapat
a csapatok. Szinte oroszlánként
küzdött mind a két együttes. Az
ötödik percben elõször a mezõfalviak szerezték meg a vezetést.
Egy ragyogó baloldali indítást
sikerült egy remek góllal befejezni. Sajnos nem sokáig örülhettek, pár percre a középkezdéstõl hamar egyenlítettek a
baracsiak. A gól után mindkét
kapu elõtt több helyzet is kialakult, azonban egyik fél sem tudott a másikon felülkerekedni.
Végül a félidõt 1:1 -gyel zárták
a csapatok.
A második játékrészben heroikus csatát vívott a két gárda.
Futottak, lõttek, hajtottak a mindent eldöntõ találatért, de nem

Mikulás és Karácsony kupa Mezõfalván
Hagyományteremtõ jelleggel Mikulás kupa került
megrendezésre Mezõfalván,
amelyben az U-13 korcsoportban a következõ eredmények születtek:
I. Sárbogárd
II. Mezõfalva (I.)
III. Rácalmás
IV. Mezõfalva (II.)
Az okleveleket a felnõtt
csapat játékosa, Fórizs Attila adta át.

Szintén hagyományteremtõ
céllal Karácsony kupa volt decemberben Mezõfalván, amelyen az U-11 csoport eredményei a következõképpen alakultak:
I. Adony
II. Sárszentmiklós
III. Mezõfalva
A Karácsony kupa U-9 korcsoportjának végeredménye:
I. Sárszentmiklós
II. Mezõfalva (I.)

III. Adony
IV. Rácalmás (I.)
V. Mezõfalva (II.)
VI: Rácalmás (II.)
Gólkirály: Ráthgéber László Mezõfalva (I.), 11 góllal.
Az okleveleket a felnõtt
csapat kapusa, Rajna Tamás
adta át.
Külön köszönet Hepp Vilmosnak a játékvezetésért.
Masinka Csaba
edzõ

sikerült egyik csapatnak sem
bevenni a másik hálóját. A mérkõzés végére maradt az 1:1.
Hétméteresek következtek.
2X3-as rúgással kell eldönteni
a kupa sorsát. Az elsõ rúgóként
Baracs kihagyta. Másodikként
Mezõfalva berúgta. Majd újra
Baracs következett. Nagy kérdés: Kihagyják-e? A baracsi játékos nem hibázott, Mezõfalva
viszont igen, így az állás újra
döntetlen. Hátra volt az utolsó
lövés. Aki itt hibázik, az elbúcsúztatja csapatát a kupától!
Az óriási feszültséget a mezõfalviak bírták jobban. Mezõfalva kapusa hárított, míg a az
ellenfélé védhetetlen gólt kapott. Óriási küzdelemben egy
kiváló partnerrel szemben Mezõfalva nyerte a serleget!
A Merényi kupa dobogósai:
I. Mezõfalva
II. Baracs
III. Adony
IV. Vasvári iskola
Legjobb játékos: Kovács
Krisztián (Mezõfalva)
Legjobb kapus: Takács Marci (Baracs)
Horváth László
www.mezohir.info

(További részletek és a kupán készült fotók találhatók a
mezohir.info honlapon...)

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

