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A közelmúltban rendezték
meg az úszók diákolimpiájának megyei döntõjét Székesfehérváron, ahol a mezõfalvi
Petõfi Sándor Általános Iskola két tanulója, Klics Bence és
Németh Attila is elindult.
A két kiváló búvárnak most
uszonyok nélkül kellett versenyeznie a minél jobb helyekért. A szokatlan versenykörülmények a fiúknak nem
okoztak különösebb gondot,
mert Bence itt is megmutatta
mit tud, ugyanis a "sima"
úszók között is sikrült érmet
szereznie. A második helye
remek eredmény, de a továbbjutáshoz sajnos nem volt elég,
mivel az országosra csak az
elsõk juthattak tovább.

Eredmények:
I. korcsoportban Klics Bence 50 méteres gyorsúszásban
második, 50 méteres hátúszásban hatodik helyezés.
III. korcsoport: Németh
Attila 100 méteres gyorsúszásban tizedik, 100 méteres hátúszásban kilencedik helyezés.

Legközelebb február 14én (lapzártánkkor) szálltak
vízbe a búvár diákolimpia országos döntõjében, ahol szintén az iskolájukat képviselhették. Az eredményekrõl
következõ lapszámunkban
olvashatnak.
(Fotók mezohir.info)

Nõnap!
A magam és a képviselõtestület tagjai nevében
szeretettel köszöntöm a Mezõfalván élõ
Márok Csaba
lányokat, asszonyokat, édesanyákat!
polgármester

Meghívó
A Mûvelõdési Ház szeretettel
meghívja önt és kedves családját
2009. március 13-án 18 órakor tartandó

Ünnepi
megemlékezésünkre
Program:
Ünnepi mûsor a Mûvelõdési Házban
Koszorúzás a Petõfi-falnál
Gyertyás felvonulás
Kiállítás a forradalom dokumentumainak másolataiból
Várunk mindenkit: ünnepeljünk együtt!

Meghívó
A dömsödi Iringó Színjátszó Kör
és a mezõfalvi Mûvelõdési Ház szeretettel
meghívja Önt és kedves családját
február 21-én, szombaton 16 órakor
egy feledhetetlen, vidám estére, amelyben az
eredeti népi humor, a dal is megtalálható.
Az elõadott darabok:
Kocsonya Mihály házassága
A Zördög
A lónak vélt menyasszony
A mûsorok közötti szünetben nóták,
énekek csendülnek fel.
Szeretettel várunk mindenkit:
szórakozzunk együtt!
Jegyek a könyvtában és a helyszínen 500
forintos áron kaphatók.
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TORKOS
CSÜTÖRTÖK
2009. FEBRUÁR 26.
2009. február 26-án az idén elõször a mi konyhánk is csatlakozni
kíván az immár három éve megrendezésre kerülõ

torkos csütörtök akcióhoz.
Menünk erre a napra: Bakonyi sertésborda rizs, káposzta
saláta
Fizetendõ:
felnõttek 1 adag
275,-Ft
iskolások 1 adag
135,-Ft
alkalmazottak 1 adag 220,-Ft
Jelentkezés: korlátozott számban – jelentkezési sorrendben – befizetéssel együtt 2009 február 23-ig naponta 8-13
óráig a polgármesteri hivatal konyháján.
A menüt éthordóban el lehet vinni, illetve az ebédlõnkben el lehet fogyasztani 12 órától 14 óráig.
De mi is a torkos Csütörtök?
„Nagy Ízutazás 2006” kampányának legsikeresebb eseménye volt, azóta rendezik meg országszerte egyre nagyobb
sikerrel.
A magyar néphagyomány és szokásrend egyik kiemelt
jelentõségû idõszaka a Farsang. Ez a Húsvétot megelõzõ,
Vízkereszttõl Hamvazószerdáig tartó, váltakozó hosszúságú idõszak számos érdekes, már-már elfeledett népszokásnak ad teret. Ilyen például a Farsang elejét jelzõ „regélõ hétfõ” vagy a „farsang farkát” jelölõ három jeles nap, a Húshagyó Kedd, a Hamvazó Szerda és a Torkos Csütörtök. Az
egyik ilyen népszokás felelevenítésével, a Hamvazó Szerdát
követõ Torkos Csütörtök újjáélesztésével szeretnénk ráirányítani a figyelmet a hagyományok csodálatos tárházára.
Torkos Csütörtökön - annak ellenére, hogy a húsvéti 40 napos böjt kezdetét jelentõ Hamvazó Szerdát követõen ünnepeljük - ismét szabad volt húst fogyasztani, sõt bizonyos területeken a csütörtöki torkoskodás „kötelezõ” volt, már csak
a farsangi maradékok elfogyasztása céljából is.
Használja ki ezt a lehetõséget, és torkoskodjon idén elõször a mi éttermünkben is !

Vízi-közmû küldöttgyûlés!
A helyi Vízi-közmû Társulás az alábbiakban tájékoztatja a lakosságot a csatorna-beruházással kapcsolatban elvégzett munkák állapotáról:
Elkészült a csatorna-beruházás I. üteme. A garanciális
munkák javítása Mezõfalva
területén szinte 100 %-ban
megvalósult. Ebbõl 2008. decemberében látható volt több
utca (Pl.:Bocskai, Váci,
Velinszky, Semmelweis) aszfaltozásának helyreállítása, a
csõhálózaton a vízbetörési
helyek kijavítása és a terület
helyreállításának elvégzése.
A felmerült igény szerint
csatorna gerincvezeték bõvítést hajtottunk végre a Kisfaludy utca ipari területén.
A Fehérvári út - Liget sor
csomópontjának ideiglenes
helyreállítása
megtörtént,

mely javított hálózat után a
kamerázás elvégzését követõen lesz végleges.
A tél elmúltával különbözõ
nyomvonal megsüllyedésének
helyreállítása várható.
A Vízi-közmû Társulás
2009. évi küldöttgyûlése február 23-án 16 órai kezdettel,
a polgármesteri hivatal tanácskozótermében lesz.
Témája:
1.) a beruházás befejezésének munkálatai
2.) 2009-es VKT költségvetésének elfogadása
3.) II. ütem helyzetérõl
való tájékoztatás
4.) a csatornával kapcsolatos egyebek, bejelentések.
A küldöttek írásos meghívót kaptak.
Csizmadia Imre
VKT elnöke

Felhívás!
Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik a csatorna I. ütemében érintettek és részletfizetési kötelezettségüknek nem
tettek eleget, hogy hátralékukat rendezzék annak érdekében,
hogy az állami támogatást folyamatosan le tudjuk hívni.
A hátralékok rendezése nélkül az állami támogatást nem
tudjuk lehívni, akkor az érintetteknek az állami támogatás
és a tényleges bekerülés közötti részt is be kell fizetni.
Nem fizetés esetén a Vízi-közmû Társulás a nem fizetõk
listáját és tartozásukat behajtásra átadja a jegyzõnek, aki
köteles azt közadók módjára behajtani.
A hátralékosoknak felszólítást küldünk ki, melyen láthatják a hátralék összegét és a befizetés összegét.
Csizmadia Imre
VKT elnöke

Állattartók nitrát adatszolgáltatási kötelezettsége
Ezúton kívánom felhívni a
figyelmét az állattartóknak,
hogy az 59/2008. (IV. 29.)
FVM rendelet értelmében az
adatszolgáltatás és nyilvántartás vezetésérõl szóló kötelezettségek nemcsak a nitrát érzékeny területen mezõgazdasági tevékenységet folytatókra, hanem a nem nitrát érzékeny területen a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást
végzõ természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ gaz-

dasági társaságokra is vonatkoznak.
Háztartási igényt meghaladó mértéknek minõsül az állattartás, ha baromfi esetében
3 számosállatot, vegyes állattartás esetében 5 számosállatot meghaladja az állatállomány nagysága (például 1 tehén, 2 ló és 10 hízó állatállomány felett). Egy számosállat
megfelel: 500kg évi átlagos
élõtömegû állatnak vagy állatcsoportnak. A fent jogszabályban használt számosállat kifejezés helyett általánosan alkal-

mazható az állategység (ÁE)
elnevezés.
2008.január 1. és december
31. közötti idõszakra az adatszolgáltatást a rendelet 6. számú melléklete szerinti adatlapon kell 2009. február 28-ig
teljesíteni a mezõgazdasági
tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak.
2008. szeptember 1. és
2009. augusztus 31. közötti
idõszakra az adatszolgáltatást
már 2009. december 31-ig kell
majd teljesíteni.

A nitrát adatszolgáltatási
bírság mértéke a mulasztás,
illetve az elõírások megszegésének mértékétõl függõen
10.000 és 100.000 forint közötti összeg lehet, mely a kötelezettség teljesítéséig ismételhetõ.
Az adatszolgáltatás teljesítéséhez kérje a segítségemet.
Iroda: Dunaújváros, Vasmû
út 41. I./125. hétfõ-kedd:
08.00-16.30 Tel: 06-30/6429723 Kis Katalin ügyfélszolgálati tanácsadó, Magyar
Agrárkamara.
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Közmunka!
Komoly átalakítás zajlott 2009.
elején a közmunka terén. A közhasznú foglalkoztatottakat a munkaügyi központ által regisztrált
munkanélküliek. A közcélú foglalkoztatottak pedig a rendszeres szociális segélyezettek körébõl kerültek ki. A közmunka annyiban alakul át, tekinettel az Út a munkába
programra, hogy a közhasznú foglalkoztatás szinte a nullára redukálódik, a közcélú foglalkoztatás viszont két részre oszlik. Az egyik a
törvény elõírásai szerint besoroltan
rendszeres szociális segélyre jogosultak – tehát nem munkaképesek
– köre, a másik pedig munkára képesek köre. Az utóbbiak úgynevezett rendelkezésre állási támogatást
fognak kapni, amire csak akkor jogosultak, ha minimum 90 napot dolgoznak egy évben. Az önkormányzat megvizsgálja, hogy mekkora
pénzeszközt kíván ehhez hozzátenni, mekkora létszámot tudunk foglalkoztatni. Jelentõset szeretnénk
elõre lépni a szemétkérdésben. Ha
ez egy nagyobb számú munkacsoportot jelent, akkor ennek a csoportnak a dolga lesz a belvíz és
vízkárelhárítási, parlagfû-mentesítési munkák elvégzése mellett gyakorlatilag minden település-ellátási feladatra.
Az önkormányzatnak külön
közfoglalkoztatási tervet kell készítenie erre vonatkozóan, amelyet a
képviselõtestület fog jóváhagyni
márciusban. A terv alapján határozzuk meg a prioritásokat, amelyeket
a közcélú foglalkoztatottaknak el
kell végezniük.

Kistérségi szinten
A Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása keretében
szerzõdéskötésre került sor a
logopédiai feladatok ellátására. Ez azért jöhetett létre, mert
a januári soros közgyûlésen
Dunaújváros Megyei Jogú
Város Közgyûlése jóváhagyta a feladat-ellátási szerzõdés
módosítását. Ezáltal a mezõfalvi szakszolgálat látja el a logopédiai feladatokat a székhely
településen
és
Daruszentmik-lóson. Várhatóan a szeptemberi indulásra utána járunk és kidolgozzuk annak lehetõségét, hogy a szolgálatot milyen módon tudjuk
kiterjeszteni a másik társult
községre, Hantosra is. A további szakszolgálati feladatok
ellátása tekintetében folynak
az egyeztetések a kistérségi
szintû kiterjesztés lehetõségérõl. Bízunk benne, hogy minél
több gyereket tudtunk ellátni,
mert ez egy nagyon komoly
feladat, amelyre plusz normatívát hívhatunk le, így szakszolgálatunk kiadásait tudjuk
fedezni!
A szociális feladatok tekintetében Mezõfalva kezdeményezésére elindult egy egyeztetés a várossal. Az átszerve-

Készül a költségvetés
Az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének kidolgozása folyamatban van, a tényszámok alapján dolgozik az apparátus a koncepció átdolgozásán. Prioritást kap az
elnyert pályázatok befejezése, illetve az intézményi létszám megtartása. Azért próbálunk a lehetõségekhez mérten a pályázatokon is elindulni. Pályáztunk a LEADER-program keretében a Székesfehérvár felõl bejövõ útnál egy településkapu
kialakítására, valamint a Honvéd és
Árpád sori buszöböl kiépítésére. Az
idei tendereken a közútkezelõvel
közösen próbálunk eredményt elérni, így beszélhetünk három tervrõl:
sebességmérõ berendezést, további buszöblöket, valamint belsõ körforgalmú csomópont kiépítésében
gondolkodunk közösen.
A nagy beruházás idén az iskola infrastrukturális pályázata,
amelynek feltételes közbeszerzési
eljárás elõkészítõ tárgyalása a múlt
héten volt, ezen a szakértõ összeál-

lította a dokumentációt és kiírásra
került a feltételes közbeszerzési eljárás. Bízom benne, hogy a támogatási szerzõdés aláírására is sor
kerül addigra, mire az eljárás lefolytatódik, ezáltal idõt nyerhetünk
azokra a munkákra, amelyeket tanítási szünetekben, vagyis a nyáron
kell elvégezni. A támogatási szerzõdéshez úgynevezett mérföldköveket kell teljesíteni. A harmadik
mérföldkövet is leadtuk, errõl
visszajelzést még nem kaptunk, viszont az elsõ kettõt teljesítettük, tehát menetrend szerûen haladunk
elõre.
A képviselõtestület várhatóan a
február 25-én tartandó ülésén – a
lapzártánk utáni közmeghallgatáson
elhangzottakra is figyelve – tárgyalja újra a költségvetést. Felmerült a
Semmelweis utcában lévõ önkormányzati telkek értékesítése, amely
mindenki számára elérhetõ formában, pályázat útján fog megjelenni.
M.Cs.

zés nálunk egy intézményt
érint, míg más településeken
csak egy-két embert. Dunaújváros pedig a teljes intézményhálózat mûködtetése a tét,
emiatt kell pontosabban, részletesebben egyezetni az átszervezés konkrétumait. Tudni
kell: a feladatellátást 2009-ben
még megoldotta a jelenlegi
formában a társulás, 2010-ben
viszont az átszervezést meg
kell szervezni, ellenkezõ esetben a Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Társulás elveszíti a
normatívára való jogosultságát.
Márok Csaba

Felhívás!
Mezõfalva Nagyközség
Önkormányzati Képviselõtestülete pályázatot írt ki a
Szociális Családsegítõ és
Gyermekjóléti Intézmény
vezetõi állására. Részletes
felvilágosítás a polgármesteri hivatalban kérhetõ, illetve a pályázat teljes szövege megtekinthetõ a
www.mezofalva.hu honlapon.
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Bizottsági
változások
A képviselõtestület bizottságaiban átszervezõdés volt a közelmúltban. Masinkáné Baranyai Mariann
képviselõ asszony lemondott a szociális bizottsági elnöki mandátumáról, mivel tanulmányokat folytat,
mellette ideje nem engedi meg,
hogy az elnöki teendõkkel megfelelõen tudjon foglalkozni. A képviselõtestület az egészségügyi és szociális bizottság elnökének megválasztotta Kiss Attilát, az ügyrendi
bizottság elnökének Töttös Tibort.
Salgó József, a testület újonnan
megválasztott tagját pedig a szociális bizottság tagjának választotta meg.

Javaslatokat
várunk!
Több lakói is szólt a közelmúltban amiatt, mert nehezményezi, hogy különbözõ mozgó
árus autók járják a falut. Kérjük a
mezõfalviakat, akinek errõl véleménye van, mondja el a polgármesternek, a képivselõtestület
bármely tagjának, vagy jelezze a
községházán annak érdekében,
hogy amennyiben rendelet módosításra kerül sor, akkor lakossági támogatottsággal tudjuk
meghozni a döntést.

Kérdezzenek! – Válaszolunk!
Egy lakó, megkeresett azzal a prob lémával, hogy a
közbiztonsági helyzet tarthatatlan a Szõlõhegyen. Kiemelten jelezte a gyorshajtást,
azt, hogy Fehérvár felõl
érzezõk beszáguldanak a faluba.
Válaszom a következõ. Település kaput tervezünk építeni a fehérvári behajtóhoz,

ami éppen azt a célt szolgálja, hogy az autós kénytelen
legyen lelassítani a terelõ sziget miatt. A szõlõheggyel
kapcsolatosan mások még
nem jelezték a problémát.
Megkértem a körzeti megbízottakat, hogy többet járõrözzenek a Szõlõhegyen és
tájékozódjanak a problémáikról.

A képviselõtestület oktatási bizottsági ülésén felmerült, hogy
az újság hasábjain foglalkozzunk a lakosság észrevételeivel,
gondjaival. Olvasók egymás közötti véleménycseréjének, üzengetésének továbbra sem kívánunk teret adni az újságban, a
közérdekû problémafelvetéseknek viszont igen. Ha a mezõfalvi polgároknak bármilyen – hangsúlyozottan a köz érdeklõdésére számot tartó – gondjával megkeres, annak utánajárunk és válaszolunk az újság hasábjain. A névvel és lakcímmel ellátott leveleiket leadhatják a községháza titkárságán.
Márok Csaba
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Ajánlja fel
adója 1 %-át
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriuma a
mezõfalvi gyermekek
nevében is köszöni az
eddigi támogatásokat.
Egyúttal kéri, hogy
az adó 1 %-ával továbbra is segítsék a
kitûzött célok megvalósítását!
Az adóbevalláshoz
mellékelt felajánlói
nyomtatványt kérjük
az alábbiak szerint
töltse ki.
Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
Az alapítvány
adószáma:
19097477-1-07

HÍREI

Betûzgetõ anyanyelvi
verseny Mezõfalván
A tanévkezdéskor, tavaly
szeptemberben ismét meghirdettük a körzeti "Betûzgetõ"
anyanyelvi versenyt a 2-4. évfolyam számára. Felhívásunkra 10 településrõl jelentkeztek.
2009. január 28-án 81 versenyzõt és kísérõiket fogdtuk
az iskolánkban.
A harmadik osztályosok
köszöntõje után az igazgatónõ
szólt az izgalomtól csillogó
szemû tanulókhoz és a kollégákhoz. Kosztolányi Dezsõ
nyomán kérte õket, hogy nyelvünk általuk legszebbnek ítélt
szavait egy papírlapra írják fel,
amelyeket egy fedeles kosárban gyûjtöttünk. Ezeket késõbb összegezzük és közöljük
az újságban, hgy mindenki láthassa a mai tanulók nyelvi ízlését.
A verseny két részbõl állt.
Az elsõ fordulóban anyanyelvi tárgyi tudásukra voltunk
kíváncsiak. A második rész-

ben hallás után öt szó hangjait
kellett visszaadni a gyerekeknek, úgymond hangoztatni,
betûzgetni.
Ez a verseny a tanulók olvasási, beszéd-, valamint a
helyesírási készségét fejleszti.
Úgy gondoljuk, a megmérettetés elérte célját. Anyanyelvünk ápolása és a szókincsbõvítés mellett diákjaink nyelvtani tudása is gyarapodott a
felkészülés ideje alatt.
Úgy láttuk, hogy mindenkinek tetszett az iskolánk és
szívesen töltötték a várakozás
idejét a folyosókon sétálgatva,
nézelõdve, ötletgyûjtéssel és
kézmûvességgel. Sokan jelezték, hogy egy év múlva is itt
lesznek nálunk, mert ez egy jó
hangulatú, színvonalas verseny volt.
Köszönjük, hogy a hosszú
délután zökkenõmentes lebonyolításában, a zsûrizésben,
jutalmazásban segítségünkre

volt az iskolavezetés, a magyar
és történelem szakos kollégák,
és az alsós munkaközösség
minden tagja. Eredmények:
2. évfolyam:
I.
Nemes
Gábor
(Pusztaszabolcs)
II.
Debreceni
Bálint
(Pusztaszabolcs)
III.
Farkas
Máté
(Kisapostag)
3. évfolyam:
I. Juhász Csenge Anna
(Pusztaszabolcs)
III. Fésü Fanni (Cece)
III. Valler Kristóf (Mezõfalva)
4. évfolyam:
I. Vigyikán Gyöngvér
(Pusztaszabolcs)
II. Keresztes Nóra (Mezõfalva)
III.
Horváth
Máté
(Pusztaszabolcs)
A verseny szervezõi:
Balláné Spitz Mariann
Szabóné Kovács Erika

Itt a farsang, áll a bál

(További fotók a mezohir.info internetes honlapon)

Az iskola farsangi mulatsága idén is nagyon jól sikerült, reméljük, felejthetetlen élmény volt a diákoknak
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Tündérkert Óvoda
Régi idõkre emlékszel-e még...
Nyugdíjas és a jelenleg is dolgozó kollégáink nagy izgalommal
érkeztek óvodánkba január 30-án.
Czifra Istvánné (Pannika) nyugdíjba vonulása alkalmából egy kis
ünnepséget szerveztünk. Munkájának fontosságát az itt eltöltött 40
év hûen bizonyítja. 1967-ben érkezett a Napközi Otthonos Óvodába a fiatal, mindig tettre kész
lány. Egy éves szerzõdéssel indult
az óvónõi pályája. A gyermekek
iránti szeretet, az elhivatottság érzése irányította a fõiskola, a diploma megszerzése felé, sok gyermeket nevelt, okított, szülõket,
szocialista brigádokat aktivizált
társadalmi munkára szervezett,
így szépítette az óvodánkat. A
falu vezetõsége is támogatta munkáját. Gondoskodott az óvodai
szakmai munka színvonalának

emelésérõl, továbbképzéseket,
bemutató foglalkozásokat szervezett a járás óvónõinek.
Az eltelt 30 év vezetõi munkája során sokat változtatott intézményünk arculatán. Csoportok
kialakítása, mosdók felújítása, te-

rasz egybe építése, fûtés korszerûsítése, nagy kert átrendezése, fa
játékok vásárlása mind az õ munkáját dicséri. Sokoldalú személyisége a közéleti tevékenységben is megmutatkozott. Mindenhol jelen volt, szervezett, intézkedett, irányított. Kimagasló tevékenységéért „Mezõfalváért”
kitüntetést kapott, majd szakmai
munkája elismeréséért a Magyar
Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét vehette át.
Elérkezett a pihenés ideje.
Kollektívánk egy vidám, emlékezetes estével búcsúzott egykori
vezetõnktõl. Reméljük, sikerült
meglepetésekkel
gazdagítva
széppé tennünk Pannika számára ezt a napot! Kívánunk neki vidám, szeretet teljes nyugdíjas
éveket!

Meghívó
az óvodabálra
Tavaszváró óvodabált
rendez a Tündérkert
Óvoda szülõi munkaközössége március 14-én,
19 órától a Petõfi Sándor
Általános Iskola tornatermében.
A jó hangulatot a Turi
Zenekar, az óvodai
SZM, valamint a dolgozók közössége garantálja.
Érdeklõdni a szülõi
munkaközösségnél és az
óvodában lehet!

Köszönet
A Szivárvány csoport köszönetet mond Juhász Mihálynak,
amiért decemberben hozzájárult
ahhoz, hogy elmehessünk a Mikulásházba. A 25 ezer forintos támogatásból a belépõket fizettük a
gyerekeknek. Nagy élmény volt
nekik a látogatás, ezért az élményért hálásak vagyunk Misi bácsinak! Köszönjük szépen!

Fõzzünk
játszóteret!
A 2008-ban kirobban játszótérláz sikerén felbuzdulva
a Delikát8 idén is meghirdette
játszótérépítési
pályázatát.
Sorsolással 6 játszótér épül fel
2009-ben, a 7. játszóteret pedig a legtöbb pályázatot beküldõ település nyeri, a 8. játszótér pedig automatikusan azé a
településé lesz, ahonnan a lakosság számához viszonyítva
a legtöbb beküldés érkezik.
A felhívásnak eleget téve
óvodánk vállalta, hogy a gyûjtés fõvédnöke lesz. Kérünk
mindenkit, aki szívesen csatlakozik az akcióhoz, juttassa el
az óvodába az összegyûjtött
DELIKÁT8 vonalkódokat,
hogy továbbíthassuk a pályázati címre. A falu összefogásával lehetõvé válik újabb játszótér kialakítása, illetve a
meglévõ felújítása, korszerûsítése.
Csatlakozzanak a Tündérkert Óvodához, hogy sikeres legyen az akciónk!

Színházlátogatás

Január elöl jár, a nyomán február...
Nincs olyan óvoda, ahol ne
ünnepelnék meg a farsangot.
Milyen ünnep is az a farsang?
Miért van akkor nagy vigaság,
dinom-dánom, miért öltöznek
az embrek jelmezbe? A maskarás farsangkor olyan szokás,
amire nagyon nagy szüksége
van a munkáját dolgosan végzõ
emberenek és a naponta óvodába kocogó, korán kelõ kisgyermeknek. Miért? Mert minden
emberben lakik az a vágy, hogy
jó volna néha másnak lenni! Ez
a vágy teljesült február 6-án a
Tündérkert Óvodában. Maskarába öltözhettek a gyerekek, felnõttek egyaránt. Színes forga-

taggá váltak az óvoda folyosói,
termei. Serényen maszkírozta
magát az óvoda apraja nagyja.
Felvonultak katonák, kalózok,
mesehõsök... A vidám hangulatot fokozták a jól kitalált versenyjátékok: lekváros kenyér
evõ verseny, szörpivó verseny,
célba dobó verseny – lehetett
szurkolni a barátokért, társakért.
Vidám napot töltöttünk együtt,
amelyet megkoronázott a konyhás nénik által sütött farsangi
fánk. Öröm, jó hangulat... Kelle ennél több?

Az oldalt összeállította:
Korompai Nikolett

A Hetet egy csapásra címû mesét néztük meg a szivárvány csoportba járó gyerekekkel és a szülõkkel közösen december 12-én, a
Bartók színházban. Az élmény felejthetetlen volt, és terveztük, hogy
legközelebb is elmegyünk! Hamar
eljött ez a legközelebbi alkalom,
mert január 21-én a Kolompos
együttest néztük és hallottuk.

Egészségnap
Egészségnapot szerveztünk a
szülõknek február 18-án (lapzártakor) az óvodában. Meghívott
vendégeink: dr. Illyés Margit
gyermekorvos, dr. Mallár Erzsébet fogorvos, Hedrickné Kaló
Eszter védõnõ, valamint dr.
Bartos Krisztina háziorvos.
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Kultúrnegyed
a könyvtár és mûvelõdési ház információs hasábjai

Gyerekekrõl felnõtteknek
A tavaszi hónapokban tervezzük útjára indítani három részbõl álló programsorozatunkat Gyermekekrõl felnõtteknek címmel. Célunk egy olyan kisközösség létrehozása, amely lehetõséget nyújt új, idõszerû nevelési kérdések megbeszélésére,
megteremti az együtt gondolkodás feltételeit.
Olyan problémákat és lehetõségeket szeretnénk felvetni,
amelyek mindenki számára ismerõsek, testközeliek.
Az elsõ alkalmat követõen a résztvevõk közösen határozhatják meg a következõ elõadások témáját, érdeklõdésüknek
megfelelõen.
A gyermekére se legyen gondja! Az elõadások alatt gondoskodunk a kisgyermekek felügyeletérõl a könyvtárban.
Az elsõ elõadás idõpontja:
március 5. 17 óra
Gyermekekrõl felnõtteknek (I.)
Életkori sajátosságok.
A megfelelõ nevelési módszerek.
Mitõl problémás egy gyermek?
Problémakezelés, de hogyan?
Gyermekekrõl felnõtteknek (II.)
A nehezen kezelhetõ gyermek.
Magatartászavarok.
Miért bünteti a szülõt a gyermek?
Az erõszak erõszakot szül.
Gyermekekrõl felnõtteknek (III.)
„Már százszor megmondtam...”
Hogyan lehet véget vetni
a háborúskodásnak a szülõ és
a gyermek között?

Foltvarrók
kiállítása
A helyi
MEZÕFOLT
tagjainak munkáiból
nyílik kiállítás
a Mûvelõdési Házban.

Én így látom!
Február 14. Valentin nap, a
szerelmesek napja. A legenda
szerint Valentin pap volt egy római templomban, Claudius császár uralkodása idején. A császár
rájött, hogy a nõtlen férfiak sokkal jobb katonák, mint a házasok,
ezért betiltotta a házasságkötést a
hadseregben.
Valentin sajnálta szegény szerelmeseket, és titokban továbbra
is összeadta a fiatal párokat. Tevékenysége nem maradt titokban, Claudius megtudta és halálra ítélte az áruló papot. Így lett
a Valentin nap a szeretet, a szerelem ünnepe.
Ebbõl az alkalomból nem magyar költõt, hanem az angol
költõóriás William Shakespeare szerelmes szonettjét választottam, olvassák, fogadják szeretettel.
Tarány Sándor
Shakespear: LXXV. szonett
Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
S tavaszi zápor fûszere a földnek;
Lelkem miattad örök harcban él,
Mint fösvény, kit pénze gondja öl meg;
Csupa fény és boldogság büszke elmém,
Majd fél: az idõ ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha azt szeretném,
Majd, hogy a világ lássa kincsemet;
Arcod varázsa csordultig betölt
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok más gyönyört,
Csak amit tõled kaptam s még kapok.
Koldus-szegény királyi gazdagon,
Részeg vagyok és mindig szomjazom.

Tisztelt Adózó!
Kérjük adója 1 %-ával támogassa a helyi polgárõrséget, amely társadalmi munkában végzi
tevékenységét és az Ön támogatásával még többet tudna tenni, többet járõrözni a faluban a közbiztonság javítása érdekében.
Mezõfalva Nagyközség
Polgárõr Egyesülete

A megnyitó március 19-én 16 órakor kezdõdik.

Kiállítás megtekinthetõ:
Március 19. 16.00-18.00
Március 20. 8.00-17.00
Nézze meg falunk hobby-varróinak munkáit!

Adószám:
18485732-1-07
Köszönjük a támogatását:
mezõfalvi polgárõrség
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MGYLSZ Kupa

Az olvasó írja...

Rozsdás lelkek
Szokásos hétköznapi edzéshez készülõdött a mezõfalvi
utánpótlás focicsapat, amikor
észrevették, hogy nincs a helyén a szponzortól nemrég kapott futballkapu. Rövid keresgélés után nyilvánvalóvá vált,
hogy abba a kapuba már nem
rúgnak gólt a gyerekek, mert
arra valakinek nagyobb szüksége volt.
Mostantól – jobbik esetben
– valamelyik családi ház udvarán készülõdhet a 11-es lövéshez a családfõ, de sajnos valószínûbb, hogy kisebb darabokra vágva egy fémkereskedésben végezte a gyerekek által
nagyon hiányolt sporteszköz.
„Mélyérzésû” embertársaink! Ezzel a választással az élet
játékterének nem túl szerencsés térfelét sikerült megszerezni magatoknak, de legyen
az innentõl a ti kaputok, a „pokol kapuja”... fél lábbal alighanem már rég beléptetek rajta.
Mekota Ferenc

U.9. Baracs, 2009. 01.24.
I. Adony,
II. Mezõfalva
III. Rácalmás I.
Gólkirály: Ráthgéber László (Mezõfalva) 6 gól
U.7.Mezõfalva 2009.02.08.
I. Mezõfalva
Tündérkert Óvoda
II. Adony
III. Enying
Eredményeink:
Mezõfalva-Enying 0-0
Mezõfalva - Kisláng 2-0
Mezõfalva - Adony 3-0
Résztvevõk: Rabó Dániel,
Puskás Attila, Kovács Kristóf,
Kovács Balázs, Kertész Dániel, Sudár Dániel, Klics Márton. Gratulálunk!
Masinka Csaba
edzõ

Merényi Kupa

A megyei gyermek labdarúgó szövetség körzeti labdarúgó tornájának I. fordulójában a '98/99-es korosztályos
csapat II. helyezést ért el.

II. korcsoport:
A '98/99-es korosztály: VII.
helyen végzett
III. korcsoport:
A '97/96-as korosztály II.
helyen végzett
IV. korcsoport:
A '94/95-ös korosztály IV.
helyen végzett
Simon József

Eladó!

Eladó!

Mezõfalván családi ház,
3 szoba, amerikai konyha
+ nappali,
felújítottan eladó.
Ár: 19,9 millió forint.

Mezõfalva Déli dûlõben,
fõútra nyíló 660 négyszögöles zártkert eladó.
Fúrt kút, villany van.

Eredmény!

Érdeklõdni: 30/877-1003

Érdeklõdni:
25/787-486, 20/391-6648

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyám

Szaniszló Lászlóné
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
gyászoló család
Ezúton mondok köszönetet dr. Bartos Krisztinának, Gabikának és Ibolyának az áldozatkész segítségükért, amelyet édesanyám
hosszú betegsége során tanúsítottak.
Köszönöm a Családsegítõ Otthon dolgozóinak, Mártikának,
Évának és Melindának az évekig tartó gondos ápolást és a sok
szeretetet, amelyet édesanyámnak adtak.
Köszönöm Szabó Gyula plébános úrnak a lelki támaszt és
vígasztalást, amit a családnak nyújtott.
Farkas Istvánné

Boldog Születésnapot!
Deák Ferencnének
Mezõfalva, Damjanich u. 27.

Közelgõ születésnapjához
szeretettel gratulál
a Horváth család
Miki, Rózsa, Micu és Levi

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

Nótaest
A Mûvelõdési Ház szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
a 2009. március 7-én 17 órakor
tartandó

Nõnapi nótaestre
Felllép:
Rauf Pál nótaénekes
Solti János operetténekes
Kísér: Bojsza György zenekara

A Magyar Posta és a Mûvelõdési Ház
rajzpályázatot hirdet

Húsvét címmel.
2009. április 3-ig várunk a könyvtárban
minden olyan rajzot, amelyen valamilyen
húsvéti jelkép, motívum, esemény látható.
A képeket bármilyen technikával készíthetitek,
méretük A/4-es legyen.
Az I. II. III. helyezett rajzokból
postai képeslap vagy bélyeg készül!
A díjazottak tárgynyereményeket is kapnak!

A hölgy vendégek meglepetést is kapnak!
A belépés díjtalan. Információ: 06-25-506-985

Fotópályázat
„Mezõfalva értékei”
címmel

A Mûvelõdési Ház pályázatot hirdet Mezõfalva
értékeinek összegyûjtése céljából.
Várunk minden olyan fotót, cd-t, amelyen községünk
természeti,
építészeti értékei
életképei láthatók.
A pályzók döntik el, hogy mit tartanak szépnek a
faluból. (lehet az például egy fa, épület vagy bármi
egyéb)
A fotókat, cd-ket 2009. április 3-ig várjuk a
könyvtárban. Az összegyûjtött munkákból április
6-án kiállítás nyílik.
Az I. II. III. helyezetteket értékes nyereményekkel jutalmazzuk!
A résztvevõknek jó szórakozást, kellemes idõtöltést kívánunk!

Családfa
Ha érdeklik olyan információk, melyet a felmenõirõl meg lehet tudni: vajon hol és hogyan éltek, volt-e közöttük kiválóság, mi volt
a foglalkozásuk, milyen betegségben szenvedtek, miben haltak meg, szegények voltak-e,
vagy gazdagok…?
A válaszok megleléséhez próbálunk segítséget mutatni,
2009. március 7. 10 órakor a könyvtár
olvasótermében Mányoki Zsolt vezetésével.
„Hasznos szolgálatot tesz a hazának
ki családja múltját feltárja,
hiszen egy-egy család múltja,
a haza történelmének egy-egy lapja.”

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.

