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Helyszín: Tájház
9 óra: Megnyitó
9.10 óra: kézmûves foglalkozások a Napsugár játszóházzal (gyöngyfûzés, tojásfestés,
rajzolás, arcfestés, hajfonás,
kézmûveskedés)
Húsvéti Posta egész nap a
helyszínen: alkalmi bélyegzés,
személyes bélyeg megrendelése, valamint alkalmi kiadványok árusítása
10.30 óra: Nyuszi-futás a Mûvelõdési Házig és vissza – rajzkiállítás megtekintése
11.30 óra: emléklapok kiosztása
12. óra: ebéd
13 óra: rajzverseny értékelése
13.30óra: Húsvéti népszokások – néptáncos bemutató
14 óra: Nyuszi simogatás és futtatás
17 - 21 óra: Tini buli a Mûvelõdési házban
Szeretettel várunk mindenkit a húsvéti rendezvényre:
Ijjas Gizella

„Meddig alszol még hazám?”
Az l848. március 15- rõl való
megemlékezés szép és kedves elõadásában tette fel a fenti kérdést
az egyik szereplõ fiú. Mintha csak
az Egyházunk egyik énekének kezdõ sorát mondaná: „Ébredj ember mély álmodból, megszabadulsz rabságodból”.
„Rabok legyünk vagy szabadok?” ismétlõdött a kérdés a színdarabban. Sokféle rabság létezik:
e tényt írja le Gárdonyi is az „Isten rabjai” címû regényében.
Mindenki valaminek, vagy valakinek a rabja. Van szellemi, lelki, erkölcsi és fizikai rabság. Rab
lehet valaki, amikor külsõ erõk,
hatalmak okkal- ok nélkül kényszerítik az embert rács mögé. Van
rabság, amelyet az ember önmagának szerez, amikor láthatatlan
bilincsek rabja lesz. A vasból való
bilincset az ember leveheti önmagáról vagy más, veszi le róla.De a szellemi, lelki, erkölcsi - láthatatlan bilincset csak önmaga tudja kioldani.
Ettõl a bilincstõl, ebbõl a rabságból akar minket Jézus és az
Egyháza a szentségei által megszabadítani. A böjt nemcsak a test
számára hasznos és egészséges,
de elvezet bennünket a szív és az
értelem, új szabadságára, az
anyagtól való függetlenséghez. Ez
az új szabadság, új értékeknek ad
teret bennünk. A böjt megkönnyíti az Istenhez való visszatérést. A
fizikai önmegtagadás mellett a
Biblia a szív és a lélek megtisztítását kéri.
„A szíveteket szaggassátok
meg, ne a ruhátokat” figyelmeztet a próféta (Joel,2,13).
Amikor az ember a szíve helyett csak a ruháját szaggatja,
vagy éppen „rázza a rongyot” addig a szív képtelen az Istenfia halk
hangját meghallani. „Bizony
mondom böjtöléstek soha, soha
nem szerez nektek meghallgatást
a magasságban” (Iz. 50. 1-9). Az
idõ betelt, mondja Krisztus: „Tartsatok bûnbánatot és higgyetek az
Evangéliumban!” (Mk.1, 12-15)
Az idõ betelt és a világ nagy részét a még arctalan háttérhatalom

böjtre fogja. De ez a böjt nem válik erénnyé. Ez büntetés lesz. Csak
az önként és jószívvel vállalt testi,
szellemi, erkölcsi fegyelmezettségbõl lesz erény, és csak ez hoz szabadulást az egyén és a nemzet számára. Csak az Isten „rabja” embere lehet szabad, mert az Isten
rabságában- szolgálatában- élni
a legnagyobb szabadság. És ha
már valaki szellemében, lelkében
szabad, akkor azt hiába dugják a
külsõ hatalmak a rács mögé, mert,
hogy fizikai értelemben ki a rab
és ki a szabad, az-e aki a rács külsõ illetve a belsõ oldalán áll ez
pusztán nézõpont kérdése. Ezért
kedves mezõfalviak, ha nem pusztán Istenszeretetbõl, de legalább
jól felfogott egyéni és nemzeti érdekbõl kövessük Ninive lakóit a
bûnbánatban, hogy a pusztulástól megmeneküljünk. Ne követlejünk az Istentõl más jelet, legyen
elég a Jónás próféta jele- mondja
Jézus.
Kérjük Istent mindenhol, s ott
„hol õseink sírjai domborulnak”
és az unokák ott imádkozva leborulnak- ahogy a márc. 15-i megemlékezéskor gyermekeink mondták. Itt a szép mûsorban ifjaink
Szent István örökségét „Édes
Hazámnak” nevezték, és nem
más címmel illették.
A lelke mélyén mindenki erre
vágyik, amint ezt Weöres Sándor
írja: „Valaha én is Úr akartam
lenni,/ Óh, bár jó szolga lehetnék!/
De jaj, szolga csak egy van: az
Isten,/ s uraktól nyüzsög a végtelenség!”.
Úrhatnámsággal, büszkeséggel, rongyrázással, sem az egyén,
sem a nemzet nem tud kilábalni a
szellemi, erkölcsi és gazdasági
nyomorból.
„Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal
meg, a halál nem lesz többé úrrá
rajta.” (Róm. 6, 8-11)
Ezekkel a Szent Páli szavakkal,
kívánok lelki, szellemi megújulást,
üdvös böjtöt és boldog, állelujás
húsvétot a feltámadt Krisztustól!
Szabó Gyula
plébános
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A közmeghallgatáson történt...
A képviselõtestület közmeghallgatást tartott február
12-én, a Mûvelõdési Házban.
A falugyûlés alapvetõen a
költségvetés elfogadása elõtt
kerül összehívásra, annak érdekében, hogy a lakók érdemi
javaslatai bedolgozásra kerülhessenek a költségvetésbe. A
költségvetés elõzetes véleményezését a pénzügyi bizottság
megtette. Szántó István, a bizottság elnöke a falugyûlésen
ismertette a kiadási és bevételi fõösszegeket, utána jelezte,
hogy a bizottság elfogadásra
javasolja a költségvetést.
A 2009-es költségvetésben
az önkormányzat egyik fontos
célkitûzése az, hogy az úgynevezett gazdasági válságot az
önkormányzat lehetõleg ne
gerjessze tovább, ezért az önkormányzati intézményeknél
leépítést nem tervezünk. Ami
lehetõség Mezõfalván azt próbáljuk kihasználni, tehát inkább a bevételek növelésére
tettünk lépéseket.
Mindenki elõtt ismeretes,
hogy 2008. szeptembertõl pedagógiai szakszolgálatot indítottunk el, tehát ezzel az új
szolgáltatással bõvült az intézményi társulás. Idén januárban
sikerült elérnünk azt, hogy a
város közgyûlése is jóváhagyta azt a logopédiai szerzõdés-

módosítást, ami lehetõséget
teremtett arra, hogy Mezõfalván és Daruszentmiklóson ez
a szakszolgálat lássa el a logopédiai feladatokat, iskolai és
óvodai szinten egyaránt.
Átszervezést hajt végre az
önkormányzat a könyvtár és
mûvelõdési ház terén, a folyamat most zajlik. Az önálló intézmény megszüntetésre került, és szolgáltatások szakfeladatként kerültek az önkormányzathoz. A lépés elsõdleges indoka a költségtakarékosság, de létszámilag és más
szempontból leépítést nem terveztünk, csak ésszerû szervezéssel, átszervezéssel próbáljuk megoldani a feladatokat.
Például: az iskola egész területét – beleértve a könyvtárat
is – egy önálló takarítói csoport takarítja.
(Az átszervezés minisztériumi véleményezése megtörtént, a képviselõtestület az átszervezési döntést meghozta a
közmeghallgatás után, február 25-én.)
A kettes körzet háziorvosa,
dr. Tassy Péter az Országos
Alapellátási Intézet alkalmazottja volt, mivel nem volt
szakvizsgája. A doktor úr sikeresen letette a szakvizsgát,
így átkerült az önkormányzathoz. Tehát ma már mindkét

Az iskolához kapcsolódó pozitívum az infrastrukturális pályázat, amelyet elsõ fordulóban elfogadásra érdemesnek ítélt
az irányító hatóság. A támogatási szerzõdés megkötéséhez három mérföldkövet kellett teljesíteni. Mi minden egyes mozzanatot, mérföldkövet próbáltunk pontosan teljesíteni. Bízunk
benne minden rendben lesz a pályázattal kapcsolatosan. A
következõ lépésként feltételes közbeszerzési pályázat kerül kiírásra a kivitelezésre. Azért feltételes, mivel támogatási szerzõdéssel még nem rendelkezünk, viszont csak annak megkötése után történhetnek kifizetések. Fontos, hogy a közbeszerzés
lezárásáig – ami információm szerint június közepe – legyen
támogatási szerzõdésünk is. Mivel bizonyos munkákat (nyílászáró-cserét, belsõ átépítéséeket, festéseket, burkolatcseréket) csak abban az idõszakban tudnak elvégezni a szakemberek, amikor nincs tanítás, fontos volt, hogy a nyári szünet kezdetére kiválasszuk a kivitelezõt, hogy késlekedés nélkül elkezdhesse a munkát. A közremûködõ szervezetnél ígéretet kaptunk arra, hogy a pályázatunkat elõbbre veszik, nehogy
csússzon a bírálat ideje, és csak – teszem fel – augusztusban
tudjuk elkezdeni a beruházást. Csúszás esetén veszélybe kerül
a vállalt, jövõ április-májusi befejezési határidõ. Nyílászárót
cserélünk az iskolában, átépítjük a fõbejáratot, leszigeteljük
az épületet, geotemikus fûtést alakítunk ki, burkolatot és világítást korszerûsítünk, festetünk, mázoltatunk és elvégeztetjük
a teljes akadálymentesítést. Ez utóbbinak egyetlen lehetséges
módja van, mégpedig az, ha liftet építtetünk.

felnõtt körzet háziorvosa a
község alkalmazásában van.
Tavalyi évrõl idénre áthúzódó beruházás a Piac tér rekonstrukciója. Mindenki elõtt
ismert, hogy pályázati úton
nyertünk támogatást a tér felújítására, parkosítására. A pályázathoz szükséges önrészt az
önkormányzat kifizette tavaly.
A folyamat most ott tart, hogy

2009. évi költségvetési fõösszesítõ
Cím/Alcím

Bevételi elõirányzat

I. Polgármesteri Hivatal
1. Polgármesteri Hivatal
2. Általános Iskola
3. Napköziotthonos Óvoda
4. Szociális és gyermekjóléti intézmény
II. Kisebbségi Önkormányzatok
1. Német Kisebbségi Önkorm.
2. Cigány Kisebbségi Önkorm.
MINDÖSSZESEN:

2.számú melléklet
ezer Ft
Kiadási elõirányzat

1 166 884
844 852
295 539
16 694
9 799

1 166 884
472 375
538 349
110 984
45 176

1 110
555
555

1 110
555
555

1 167 994

1 167 994

helyszíni ellenõrzés megtörtént, és rendezõdhet a támogatás kifizetése.
Daruszentmiklóssal, Elõszállással és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal közösen vett részt az iskolánk egy
HEFOP-pályázaton, amelynek a lezárása megtörtént, az
utolsó pénzügyi elszámolás
van már csak hátra.
Tavaly év végén lehetõség
nyílt arra, hogy falufejlesztés
címszó alatt adjunk be pályázatot. Ennek keretében Mezõfalvának a Fehérvár felõli részén településkaput, lassító
sziget kialakítását irányoztuk
elõ. Valamint a Honvéd utcai,
Árpád utcai busz öböl komplett kialakítása szerepel a tervben. Mindkettõre nagy szükség van.
Az utóbbi idõben elõtérbe
került a közbiztonság kérdése.
El kell mondanom: szeptembertõl két rendõre van községünknek. Mégpedig olyan két
rendõre, akik járják a településeket, intézkednek, vagyis
tevékenyen részt vállalnak a
közbiztonság javításában, hét-
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végén is. Az ügyeleten keresztül el lehet a rendõreinket érni az 25/510-510-es telefonszámon.
Komoly erõfeszítéseket tettünk a falopások visszaszorítása érdekében a rendõrséggel
közösen. Ennek eredménye is
van. Az erdészek elmondása
alapján idén nem volt olyan
komoly falopás, mint tavaly.
Csatorna beruházásunknál
a tervezõi közbeszerzés zajlik.
A közbeszerzési kiírás megjelent, a kiválasztás lesz majd
soron, illetve készül a megvalósíthatósági tanulmány és a
költséghaszon-elemzés,
mindkettõ szükséges a második fordulós pályázat beadásához, amit várhatóan ez év végén fogunk megtenni.
A csatorna beruházás második ütemérõl Rácz Krisztina projektmenedzser tájékoztatta a közmeghallgatáson
résztvevõket. Elmondta, hogy
hol tart az uniós pályázatunk,
amivel várhatóan ennek az
évnek a végére készülünk úgy
el, hogy a második fordulós
pályázatot be tudjuk adni. Tehát legkorábban 2010-ben indulhat a kivitelezés.
A hozzászólások között
Varga Géza azt firtatta, hogy
költségvetési koncepcióról,
vagy rendeletrõl beszélünk,
mert ha koncepció, akkor még
beépíthetõk a lakossági javaslatok, az elfogadott rendeletbe viszont már nem. Szintén õ
kérdezett rá, hogy milyen be-

ruházásokat tervez az önkormányzat idén, a Piac tér finanszírozása áthúzódó-e, a járda
nélküli utcákban lesznek-e
gyalogos járdák... Erre azt tudom elmondtani, hogy a falugyûlést a költségvetéssel kapcsolatos vélemények megismerése miatt hívtuk össze,
hogy a javaslatokat bele lehessen építeni a rendeletbe. Tehát
a lakók tájékoztatása és véleményének kikérése nélkül a
testület nem fogadta el a költségvetési rendeletet. A 2009es évre vonatkozóan magáért
beszél a költségvetési fõösszeg, az 1,2 milliárd forint!
Ami azt is elárulja, hogy azért
történik településünkön valami...
Minden nemû külsõ segítség, pályázati forrás nélkül
nem látok lehetõséget járdák építésére ebben a gazdasági helyzetben. Ha lesz
lehetõségünk rá, természetesen megcsináljuk, mert
nagyon indokolt lenne a
járdahelyzetet javítani.
A Piac tér finanszírozása áthúzódó. Az önrészét teljesítette az önkormányzat, viszont a
forrás kincstár felõli része még
nem érkezett meg.
Szántó István, a pénzügyi
bizottság elnöke is elmondta:
látni kell azt is, hogy az önkormányzat pénzügyi tartalékot
képez, amely elsõdlegesen a
pályázati önrészek finanszírozására szolgál. Az iskolai be-

Mennyi lesz a hozzájárulás?
A közmeghallgatáson elhangzott kérdésként, hogy
mennyi lesz a csatornázás lakossági hozzájárulás? Hallani 250 ezer, sõt 350 ezer forintot is a faluban. A lakosság
hozzájárulására vonatkozóan az elõzõ ciklusban ígéretet
tett a képviselõtestület arra, hogy a második ütemben résztvevõknek sem kerülhet többe a beruházás, mint azoknak,
akik az elsõ ütemben vettek részt. Tehát: elõtakarékossággal
200 ezer forintot kellett vállalnia mindenkinek 80 hónapra, havi 2500 forinttal. Vagyis a második ütemben résztvevõknek sem lehet ennél több.
Más kérdés, hogy maga a beruházás mennyibe kerül,
milyen önkormányzati terhet jelent. Erre a részletes megvalósíthatósági tanulmány és a költséghaszon-elemzés elkészülte után lehet válaszolni, mert az a támogatás intenzitás meghatározása után derül ki.
Kitûzött cél, hogy olyan díjakat határozzunk meg, amelyet valamennyi mezõfalvi család ki tud fizetni.
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A szolgáltatóháznál nagy a sár, mit lehet tenni? Az
önkormányzat rendezte a saját területén a tér burkolását. Ami azon kívül esik az magánterület. Ugyanakkor a szolgáltatóház tulajdonosa megígérte: a tavasszal lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy a
kifogásolt helyzet javuljon
ruházás 275 millió forint bekerülési költsége, és ebbõl
27,5 millió az önkormányzatra jutó önrész.
Kovács György kérdezte,
hogy a régi gyakorlati kerttel
mi a terv. Válaszul azt kapta,
hogy a Páskom-tó területének
egy részére (ami most a Kinizsi utcai aszfaltos út vége melletti rész) záportározónak van
tervezve, ami a csapadékvíz
szikkasztásáról gondoskodik.
A gyakorlati kert további részében pedig lakótelkeket alakíttat ki az önkormányzat. Viszont telkeket csak közmûvesítve lehet értékesíteni. Ennek
a pontos kidolgozása még folyamatban van.
A Piac tér nem érdemelte
volna meg a közvilágítást? A
kérdés jogos. A válasz: természetesen megérdemelte volna.
Azonban a forrásra is gondolni kellett. A tervezõ minden fa
tövébe kandelábert tervezett,
ám erre nem volt pénz. De tudjuk és látjuk, hogy a családsegítõ felõli oldalon sötét a tér
este, tehát ki kell helyeztetni a
tavasszal azokat a kandelábereket, amelyeket már megvettünk.
Horváth László az után érdeklõdött, hogy miként és hol
kell bejelenteni a közvilágítással kapcsolatos gondokat. Nos,

a közvilágítási hibákat a polgármesteri hivatalban kell bejelenteni Dobrádi Istvánné
mûszaki elõadónál. A javítás
azonban ütemezetten történik.
Minden egyes elromlott lámpához nem vonulnak ki a szerelõk, hanem csokorba gyûjtik a bejelentéseket. Van olyan
lámpa, amelyet kosoras jármûrõl lehet csak javítáni, másikakat pedig létráról.
A lakók érdeklõdtek az útjavítások felõl is. A Semmelweis utcai kihajtó került konkrétan szóba. A templom felújítására pályáztunk az egyházzal
közösen, amelynek része volt
a templomkert felújítása is.
Ahhoz kapcsolódóan terveztük
az útszakasz helyreállítását is,
de az egyház pályázatírója által elkészített tender sajnos a
pályázatunk nem nyert.
A segélyezés átalakítása is
téma volt. Az út a munkába
program két részre osztja a
segélyezetteket. Egyik a rendszeres szociális segélyre jogosultak köre, amit a jegyzõ állapít meg határozatban, a törvény álal meghatározott szempontok alapján. A másik körbe tartozók az úgynevezett
rendelkezésre állási támogatásra jogosultak. (A közmeghallgatás folytatását a következõ oldalon olvashatják.)
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A közmeghallgatáson
történt
(Folytatás a 2-3. oldalról.)
Nekik alapvetõ feltétel,
hogy minimum 90 napot kell
dolgozniuk egy évben. Mezõfalván ez jelentõs mennyiségû
munkavégzést fog eredményezni, amire vonatkozóan
készül a közfoglalkozási terv,
amelyet a testület a márciusi
ülésén fogad el. Településünkön 57 fõ az, aki közmunka
végzésre kötelezhetõ lesz. Ehhez kapcsolódó kérdés, hogy
a támogatások elbírálásakor
készül-e környezettanulmány.
Indokolt esetben kimennek az
elbírálók. A bizottságokban
olyanok ülnek, akiknek nagy
helyismeretük van, ezért nem
szükséges minden egyes esetben környezettanulmányt készíteni, mivel – például a várossal ellentétben – nálunk
nagyjából mindenki ismer
mindenkit.
Horváth László, Vörösmarty utcai lakó felvetette: a széles utcákban jó lenne sövényt
ültetni. Ennek azonban költsége van, meg kell vizsgálni,
hogy a telepítés mennyibe kerül. A lakó felajánlotta, hogy
az ültetésben illetve növények
megszerzésében segít. Abban
maradtunk, hogy megvizsgáljuk a lehetõségeket. A problémát az okozza, hogy rengeteg
a közmû (telefonkábel, gázvezeték, csatorna, víz, telefon),
nem mindegy hova és mit lehet ültetni az utak mentén.
Szintén helybéli lakó jelezte, hogy szemét van az úgynevezett nagyvenyimi úton. A
közfeladatokat ellátó segélyezettek egyik feladata éppen az
lesz, hogy a külterületen is elõre tudjunk lépni a szemetelés
visszaszorítása
érdekében.
Úgy gondolom, hogy belterületen már sokat javult a helyzet, de a falu határában is nagyon fontos lenne végleg felszámolni az illegális hulladéklerakókat.
A jövõ útja a szelektív hulladékgyûjtés lenne. Jó kezde-

ményezés, hogy gyûjtjük a pet
palackot, a fémet és papírt.
Lehetõsége van mindenkinek
az elektronikai hulladéktól is
megszabadulni: le kell vinni a
hasznavehetetlen eszközöket a
tûzoltó szertárhoz és betenni
az ott elhelyezett konténerbe.
Illetve elõzetes egyeztetés
alapján a gumiabroncsokat is
elszállítja az együttmûködõ
cég, tehát azokat sem kell a
határban eldobálni, csak be
kell jelenteni a hivatalba és
gondoskodunk az elszállításról.
Hétvégi árusítás a faluban...
Az önkormányzat vezetõi
olyan megoldást kerestek a
mozgó árusítással kapcsolatban, amely a lakóknak is megfelelõ, ezért szabályozási javaslatokat vártak a közmeghallgatáson is. Felmerült, hogy
csak a helyi vállalkozásoknak
adjunk ki engedélyt. El kell
mondani: van akinek jó és ragaszkodik ehhez a szolgáltatáshoz, másokat zavarnak a
csilingelõ autók. Nehéz olyan
megoldást találni, amely mindenkinek elnyeri a tetszését. A
képviselõtestület dönt majd a
témában, esetleges idõkorlátot
szab meg az árusoknak.
Kérdésként, vagyis kérésként merült fel, hogy mikor
lesz bankjegykiadó automata
községünkben. Elmondható:
megkerestem a számlavezetõnket, az OTP vezetõjét ezzel a kéréssel, a banktól nem
kaptam hivatalos választ a mai
napig sem, szóban annyi tájékoztatást adtak, hogy ne reménykedjek.
A több mint kétórás közmeghallgatást konstruktívnak
értékeltem. A lakók hozzászólásai, javaslatai rámutattak a
mezõfalviak igényeire, arra,
hogy a betervezett munkák
mellett milyen igényeket kell
szem elõtt tartania a képviselõtestületnek.
Márok Csaba
polgármester

Élmény volt a fürdõ
Az élményfürdõ terheléses próbáján vehettek részt iskolánk alsó, majd a felsõ tagozatosai. Sõt a tagintézményekben tanulók is eljutottak a fürdõbe, tehát elmondhatjuk,
nemcsak a mezõfalvi gyerekek, hanem a hantosiak, illetve
a daruszentmiklósiak is lubickolhattak.
A diákoknak óriási élményt szereztünk. Úgy gondoljuk,
ez nagy lehetõség volt, hiszen bizonyára van és lesz olyan
gyerek, aki – sajnos – ezen a csoportos fürdõzésen kívül nem
jut el ilyen helyre.
Köszönjük a dunaújvárosi élményfürdõ vezetõjének a segítségét. Valamint hálásan köszönjük Rácz Máriának, a dunaújvárosi önkormányzat okatási és kulturális bizottsága
vezetõjének, hogy felajánlotta a látogatási lehetõséget és lehetõvé tette gyermekeink számára a fürdõlátogatást.
„Fürdõköpeny, szappan, fürdõpapucs, törölközõ – jó nagy és
a fényképezõgép az elmaradhatatlan diktafonnal be a táskába. Szatyor a hónalj alá, irány a garázs!
Rövid indítás után kocsi leállít.
Tûz vissza a szobába, hiszen a legfontosabb kellék a fürdõnadrág
otthon maradt!
Megérkezvén a helyszínre,
elsõ dolog felmérni a területet. A
látvány önmagáért beszél. Fiatal,
csinos hoszteszek, igényes mappákba rendezgetik a sajtó számára összeállított anyagot. Van minden. CD és DVD, színes nyomtatott anyag, névjegykártya, valamint két ingyen jegy egész napra.
A helyiség terített részén szépen
sorakoznak a szendvicsek. Va-

gyunk már egypáran, de még senki nem mer a pult felé oldalazni.
Rövid regisztrálás után némi
ücsörgés következett. Végül a nézelõdést megunva és erõt gyûjtve
felbátorodtam, hogy a csinos
hosztesztõl elkérjem a Mezõhír
számára elõkészített promóciós
anyagot.
Hamar túlestünk a hivatalos
megnyitón. Szerencsére a házigazdák sem erõltették a dolgot.
Gyakorlatias emberekre utaló
módon – beszéljen helyettünk inkább a látvány – a fürdõ megtekintésére invitálták a vendégeket.” (Részletet olvashattak a
mezohir.info tudósításából. Bõvebben leírás és további fotó az
internetes honlapon található)
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Elfogadott költségvetése van Mezõfalvának
A képviselõtestület február
25-én tartotta soros ülését,
amelyen az önkormányzat
2009. évi költségvetése volt a
fõ téma. Meghallgatták a tagok a könyvtár és mûvelõdési
ház beszámolóját, valamint
megvitatta az idei rendezvénytervet.
Az intézményi társulás miatt a költségvetést együttesen
kell elfogadnia az érintett három településnek. A daruszentmiklósiak már elõtte véleményezték a költségvetést,
emiatt nem vettek részt az ülésen. A hantosiak viszont jelen voltak, és Virág József polgármester úr támogató javaslatára a társközség képviselõi
egyhangúlag elfogadták az iskola költségvetését.
Szántó István, a pénzügyi
bizottság elnöke elmondta: a
bizottság elfogadásra javasolja a mezõfalvi testületnek a
költségvetési rendeletet. Bán
Balázs képviselõ úr a civil
szervezetek és a Mezõfalvi
Vigasságok
támogatásáról
kérdezett. Elhangzott, hogy a
civil szervezetek támogatása a
múlt évhez hasonlóan szerepel
a mérlegben, illetve a vigasságokra a Mûvelõdési Ház költségvetésében szerepel a rendezvényre elkülönített 2,1 millió forint.
Kiegészítõ információként
elmondtam, hogy az önkormányzat pályázatot írt ki a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Intézmény vezetõi állására.
Erre azért volt szükség,mert a
szociális feladatok kistérségi
átszervezése elhúzódik, az intézmény vezetését pedig a
szakfelügyelet állásfoglalása
alapján meg kell oldanunk.
A Fejér Megyei Közgyûlés
megkeresett bennünket azzal,
hogy járuljunk hozzá „A mezõfalvi keresztek” címû kiadvány megjelentetéséhez. Az
önkormányzat biztosította a
kért anyagi támogatást. Továbbá az ülésen résztvevõ civil szervezetek vezetõi is jelezték, hogy szintén segíteni sze-

retnék ennek a kiadványnak a
megjelentetését.
A keresztek tulajdonjoga
még nem tisztázott. A gondozása azonban a képviselõtestület és a polgármesteri hivatal is fokozott figyelmet fordít
a jövõben.
A civil szervezetek ebben a
munkában is segítséget ajánlottak. Egy kereszt komplett
felújítása nagyon magas, félmillió forint körüli összegbe
kerül.
Tarány Sándor javaslatára
a Mezõfalváért Egyesületnek
kellene a keresztek helyreállításával, valamint késõbbi gondozásával kapcsolatos teendõket felvállalnia, koordinálnia.

A képviselõtestület meghozta a szükséges határozatokat, szabályzatokat a mûvelõdési ház és könyvtár átszervezésérõl. A döntésnek megfelelõen április 15-tõl a tevékenységeket önkormányzati
szakfeladatként látjuk el. Az
intézmény létszámilag annyira lecsökkent, hogy önálló
fenntartása nem indokolt. A takarítás átkerült az iskola takarításához. Két azonos végzettségû szakember, a mûvelõdésszervezõ és a könyvtáros közül az egyikõjük vezetõi kinevezésének nem láttuk értelmét.
Költségtakarékossági oldalról
is elõnyösebb önkormányzati
szakfeladatként fenntartani a

Érdekegyeztetés
Az önkormányzat költségvetésének
elfogadása
elõtt
munkavállalalói Érdekegyeztetõ Fórum került össszehívásra
február 28-án. Az ülésen a költségvetésrõl volt szó. A legérdekesebb felvetés az volt, hogy az
önkormányzat nem egy piaci
alapon mûködõ vállalkozás.
Bevételei alapvetõen a központi
normatívákból származnak.
További mozgásterünket az
a bevétel jelenti, amelyeket
egyéb forrásból tudunk biztosítani, és ami a pályázati önrészre kellene, hogy elég le-

gyen. Fontos elhatározás: helyi adó emelésében nem gondolkodott a képviselõtestület
a 2009. évi költségvetés
összeállításakor.
A mûvelõdési ház átszervezésével kapcsolatban is felmerült kérdés: megszûnik-e a
könyvtár? A válasz megnyugtató: természetesen nem szûnik
meg a könyvtár, csak szervezetileg lesz másként ellátva a feladat.
A tanácskozás végén az egybegyûltek egyhangúlag javasolták elfogadásra a költségvetést.

Szabályoztuk a mozgóárusítást
A képviselõtestület február
25-én megtartott ülésén döntött
a mozgóárusítás szabályozásáról.
A rendeletmódosítási határozat értelmében hétfõtõl péntekig
8 - 18 óráig járhatják a mozgóárusok a települést. Szombaton
csak 10 és 14 óra között engedélyezett ez a tevékenység. Vasárnap pedig tilos a mozgóárusítás, hogy pihenhessenek a
Mezõfalván élõk. Felmerült,
hogy a fagylaltos autó lehetne
kivétel, mivel igény van rá, továbbá a cég adófizetõje az önkormányzatnak.
Figyelmet kell arra is fordítani, hogy az árusítók engedéllyel rendelkezõk legyenek.

Fokozottan felhívom a lakók figyelmét arra, hogy ismeretlen
személyektõl ne vegyenek semmit, ne engedjenek be ismeretleneket az otthonukba! A hiszékenység nagy veszélyt rejt magában. Egy helybéli idõs bácsit
becsaptak: fát vett egy autóról,
kifizette árut, aztán vitatták az
összeget, majd visszapakolták a
fa egy részét a teherautóra és elmenekültek, amikor rendõrt
akart hívni. Ebbõl is okulva ne
vegyenek meg ismeretlen eredetû árukat. Az önkormányzat
hozzájárulásával senki sem házalhat, ezt tartsák szem elõtt. Vigyázzunk egymásra és értékeinkre!
Márok Csaba

könyvtárat illetve a mûvelõdési házat.
Mezõfalva könyvtárlátogatóinak szempontjából ez az
átszervezés semmilyen változást nem jelent. Csupán költségtakarékosságról van szó,
amely a szolgáltatásokat és a
díjakat nem befolyásolja.
A vízi közmûtársulatról is
szó esett az ülés egyebek napirendi pontjában. A jelenlévõk egyhangúlag döntöttek
arról, hogy a társulat tagjai lemondanak díjazásukról, és
csak azokat azoknak a tiszteletdíját tartják meg, akiknél
tényleges munkavégzés is jelentkezik. Az elnöknek illetve
a könyvelõnek vannak a továbbiakban is konkrét teendõi, mivel a garanciális munkák még zajlanak. A testületi
ülés végén a képviselõk elfogadták Mezõfalva költségvetési rendeletét.
Márok Csaba

Az olvasó kéri!
Egy mezõfalvi lakó azzal a felvetéssel keresett meg, hogy nagyon sok a szemét a külterületeken. Illegálisan helyeznek el
szennyvizet, híg trágyát is. Ennek kivizsgálása folyamatban van.
A szabálysértõkkel szigorúan próbálunk eljárni, azonban a tetten
érés nagyon nehéz.
Kérjük, jelenzzék a polgármesteri hivatalban, ha azt látja,
hogy a szomszéd a kertbe vagy az
árokba engedi a szennyvizet.
Megkeresés érkezett a lakók
részérõl amiatt is, hogy bizonyos
napszakokban büdös van a faluban. Ez nem mástól van a településen, mint attól, hogy vannak
akik a szennyvizet a kertjükbe szivattyúzzák ki, mérgezve ezzel saját magukat és a környezetüket is.
Haladéktalanul jelezzék az ilyen
eseteket a jegyzõnél, hogy hivatalos személyként haladéktalanul
eljárhasson ezekben a szabálysértési ügyekben.

*

Továbbra is várjuk véleményeiket, javaslataikat. A köz érdeklõdésére számot tartó felvetéseket közöljük. A névvel és lakcímmel ellátott leveleiket leadhatják a községháza titkárságán.
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Kultúrnegyed
a könyvtár és mûvelõdési ház információs hasábjai

Könyvajánló
FELNÕTT IRODALOM
Elizabeth Adler: Találkozzunk Provance.ban!
Cecelia Ahern: Ahol a szivárvány véget ér
Fejõs Éva: Hotel Bali
Azadeh Moaveni: Rúzsfoltos dzsihad
Passuth László: Tört királytükör
Randy Pausch: Az utolsó
tanítás.
„Azon nem változtathatunk, hogy milyen lapokat osztanak nekünk, de az már rajtunk múlik, hogy miként
játsszuk meg azokat.”
Sok egyetemi tanár ad elõ
„Az utolsó elõadás” címmel.
Az oktatókat arra kérik fel,
gondolják át, mit szeretnének
örökül hagyni, és töprengjenek el azon, mi jelenti számukra a legtöbbet.
Mary Shelley: Az utolsó
ember I-II.
Stephen White: Viharos
elme (Világsikerek sorozat)
Klas Östergren: Dzsentlmenek
Schäffer Erzsébet: Toronyiránt: Utak és emberek
Toronyiránt külsõ és belsõ
utazások egymásra felelõ történet. Szereplõi egyben hasonlóak.
Akár
vándorméhészek,
akár a jurtában élõ fiatal család, egy vonat egymás mellé
került utasai, Csen úr Hainan
szigetén, vagy a Lány, aki már
nem gyerekkora kockavárát
építi - mindannyian hazafelé
tartanak.
A helyszín hol Mexikó, hol
Nyírmada határában egy akácos, hol Borneo szigete, vagy
Zalában az Öreghegyen egy
présház, lehet a Yalong-öböl
Kínában, vagy a balástyai tanyákon egy kecskefarm -

mindhez ugyanaz az út vezet.
Lakóinak lélektõl lélekig tartó útja. Amit ha velük végigjárunk, fogódzókat találunk a
magunk megszenvedett, megáldott, életünk utolsó pillanatáig tartó utazásához.
Murakami Haruki: Norvég
erdõ
Stephenie Meyer: Twilight
– Alkonyat
Christopher Paolini: Elsõszülött: Az öröksé 2.
Christopher
Tolkien
(szerk.) - J. R. R. Tolkien:
Hurin gyermekei
Robert Ludlum: Bourne Átverés
Robyn Young: A testvériség
A Tesvériség feszültsége és
izgalmas akciói zseniálisan

idézik fel azt a civilizációk
közötti összecsapást, amit
Nyugaton keresztes háborúknak neveznek.
Robyn Young számos szereplõt felvonultatva mutatja
be a mindkét oldalon fellelhetõ kapzsiságot, nagyravágyást és vallási fanatizmust,
illetve bátorságot, szeretetet
és hitet.
Robyn Young: A hadjárat
A hadjárat bámulatos leíróerejû, merész és feszített tempójú, felejthetetlen szereplõket vonultat fel Keletrõl és
Nyugatról, a társadalom legalsó és legfelsõ rétegeibõl,
akik mind a történelem legdrámaibb pillanatai felé törtetnek.
Jacqueline Van Maarsen:
Barátnõm, Anne Frank
Megdöbbentõ történet egy
katolikus francia anyától és
holland zsidó apától származó kislányról, háborús viszon-

IFJÚSÁGI IRODALOM
Csingiling
Minden kisbaba elsõ kacajából tündér születik. Sokféle
tündér létezik, de sohatündér
csak Sohaországban él. E varázslatos sziget szívébe, Tündérrévbe érkezett az a kacaj,
amibõl Csingiling pattant
ki….
Miss Billy / Eleanor H.
Porter
Billy Nielson, ez a szokatlan nevû leány nagynénje halála után családi támasz nélkül
marad. Úgy határoz, hogy
édesapja gyermekkori barátjától kér segítséget és otthont.
Attól a William Henshaw-tól
aki után a nevét kapta, de akit
sohasem látott. A Henshawházat úgy éri a hír, mint derült
égbõl villámcsapás, ám a feleségét és fiacskáját gyászoló
William Henshaw szilárdan
elhatározza, hogy magához

veszi barátja gyermekét, aki az
õ nevét viseli. Az igazi bonyodalmak akkor kezdõdnek,
amikor William Henshaw a
várt kamasz helyett egy cserfes, ám gyönyörû fiatal lányt
talál a vasútállomáson.
A sötétség bûvölete Fairy Oak 2. /Elisabetta
Gnone
Festett mesék / Jósa Judit
Heidi nem tanult hiába /
Johanna Spyri
A világhírû történet második része a barátság és a szeretet erejérõl szól.
Moziba megy a Hold /
Csoóri Sándor
Szeretlek nagymama /
Jillian Harker
Szeretlek nagypapa /
Harker, Jillian; Howarth,
Daniel
Aprócska titok / Kate
Saunders

tagságairól és Anne Frankkal
kötött barátságáról.
1941 szeptemberében egy
különleges barátság vette kezdetét Anna Frank és Jacqueline van Maarsen között.
Lawrence Leslie L.: A Lófejû démon I-II.
Judith Mcnaught: Örök bizalom
Elizabeth Adler: Kalifornia, szívem
Jeffrey Archer: Kettõs
mérce (világsikerek sorozat)
Trevanian: Sibumi
Joanne Harris: Bársony és
keserû mandula
Ezt az elragadó gyûjteményt olvasni olyan, akár a
legfinomabb bonbonosdobozban válogatni a krémes, keserû, kávés vagy nugátos édességek között
Brunoli: Kézikönyv kisbabáknak kezdõ szülõkhöz /
Hassa Talpag Réka
Színia - A Magyar ház
mágikus titka: Magyar térrendezés / Bodnár Erika
Ebben a könyvben megtalálhatók azok az elvek, amelyek
szerint õseink építkeztek, így az
is kiderül, hogy a magyar ház
szerkezete bizony olyan kozmikus alapokon és jelképrendszeren nyugszik, amelyek a Teremtés folyamatának valós ismeretébõl születtek.
Képregényes világtörténet
1.: A nagy bummtól Nagy
Sándorig
50 fontos kérdés a világról / Keith Suter
Vajon milyen okok, milyen
összefüggések rejlenek egyegy aktuális jelenség hátterében?
Csecsemõk és tipegõk játékos nevelése / Young
Caroline
A gyerekek az elsõ két életévben többet tanulnak, mint
életük bármelyik másik szakaszában, és velük foglalkozóknak kulcsszerepe van ebben a
folyamatban.
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Ahogy
én látom!
Itt a tavasz, most volt a
Nõnap, ezért egy költõnõ kedves versét választottam, fogadják szeretettel.
Szécsi Margit 1928. május
28-án született Budapesten, és
1990. november 23-án halt
meg. Nagy László költõ felesége volt. Budapesten érettségizett, 1945-48 között tisztviselõként dolgozott. 1948-ban
népi kollégistaként a fõvárosi
egyetem bölcsész karának
hallgatója, ebben a korszakában már írt verseket.
Elsõ verse az Új Idõkben
jelent meg, ezt követték versei a Csillagban. Egyetemi tanulmányait félbeszakította, és
a folyóirat munkatársa lett.
Érdekelte a háború utáni újjáépítés, és a kulturális munka, ezért 1952-ben Dunapentelén fizikai munkás, majd
Pécsen kultúrotthon vezetõ.
Elsõ verseskötete 1955-ben jelent meg.

Március
Téli szellõk fújjatok csak
játszatok a hajamon.
Olvassz havat, melengetõ
márciusi szép napom.
Fagyos folyó megáradjon,
vessen bimbót minden ág,
Szebb a somfa gyenge szirma
mint a szürke jégvirág.
Március van, március van.
Ember s állat érzi már,
dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár.
Jó volna a nagykabátot
félredobni, s könnyeden
játszani és birkózni a
városvégi zöld gyepen.
Jó volna már munkálkodni;
arra vár a kert, mezõ.
Szép reményhez, szorgalomhoz
kell a fény, a jó idõ.
Pacsirtának kék magasság,
vetõmagnak tiszta föld,
Jöjj el tavasz, földrõl, égrõl
már a telet eltöröld!
Üdvözlettel:
Tarány Sándor

Iringó Színház
Mezõfalván

Február 21-én különleges
„vendégeket” fogadtunk a
Mûvelõdési
Házban.
A
dömsödi Színjátszó Kör járt
nálunk, akinek egy fergeteges
estét köszönhetünk.
Láthattuk a népi színjátszás
kiemelkedõ darabjait, amiben
bõven szerepet kapott a humor
is. A játszott darabok a Kocso-

nya Mihály házassága, a
Zördög, és a Lónak vélt menyasszony voltak.
A nézõk tanúi lehettek szerelemnek, házasságnak, örömnek, bánatnak. A darabok közti szünetben ismert operett slágerek csendültek fel. A nézõk
jókedvûen, és élményekkel
gazdagon térhettek haza.

Kiránduljunk májusban!
A
mezõfalvi
és
a
nagyvenyimi Mûvelõdési Ház
kirándulást szervez május 3án, vasárnap.
A tervezett program a következõ:
8 óra:
Indulás a Mûvelõdési ház
elõl
10 óra:
Zala falu, a Zichy grófi család kastélyának megtekintése
Dr. Reisinger János irodalomtörténész elõadása
13-14 óra:
ebéd Nágocs faluban

14-16 óra:
Somogytúr, Kunffy Lajos
Emlékmúzeum megtekintése
és séta az Arborétumban
17 óra:
haza indulás
A kirándulás költsége körülbelül 1400 forint. (Magában foglalja az ebéd és a belépõk árát!)
Jelentkezni április 15-ig lehet a könyvtárban, valamint a
06-30-641-9179-es telefonszámon.
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ

Tavasz és húsvét
A könyvtár új folyóiratokat szerzett be, melyekben különbözõ barkács technikákkal készült ötleteket találhatnak
a tavaszi és húsvéti készülõdéshez. (részletes leírásokkal,
mintarajzokkal)
- Kreatív gyermek
- Dekorációs ötletek
- Kreatív ötletek Húsvétra (Sabriana)
- Tavasz & Húsvét (Kreatív ötletek)
- Barkácsötletek
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A Mûvelõdési
Ház áprilisi
programjai
Április 4.
Tojásfa állítás a Napsugár
Játszóház közremûködésével
Április 6. 17 óra
„Mezõfalva értékei” címû
fotókiállítás megnyitója, díjak
átadása
Április 11. 9 óra
Húsvét a Tájháznál
Április 14. 19 óra
József nádor hét
Április 25.
16 óra: Tavaszi tárlat megnyitója (Mezõfalván élõ mûvészek alkotásainak kiállítása)
17 óra: Tavaszi orgonahangverseny (Tóka Szabolcs
orgonamûvész elõadása)
Április 30. 17 óra
Gyerekekrõl felnõtteknek
II. rész (Belépés díjtalan)

Véradás
Március 26-án, csütörtökön
délután véradás lesz az iskolában. Várunk minden segíteni szándékozó véradót!

Sportbál
A MEDOSZ SE bált
rendez május 1-én 19
órai kezdettel az iskola
tornatermében.
A bálra belépõk igényelhetõk a könyvtárban, a bajnoki mérkõzések idején a
sportpályán a korosztályos
edzõknél valamint a vasboltban!
A bál egyben jótékonysági rendezvény is, Mezõfalva sportjának támogatására.
Tiszteljék meg rendezvényünket jelenlétükkel, hiszen ez egy kiváló alkalom,
hogy akik a sportpályán régen találkoztak, azok újra
együtt lehessenek!
MEDOSZ SE
(A bál részleteirõl többet
is olvashatnak a következõ
újságban, plakátokon és a
www.mezohir.info honlapon!)

Az én falum - Mezôfalva
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

HÍREI

A Petõfi-hét eredményei
A Petõfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény hagyományosan minden évben
megrendezi a Petõfi-hetet a március 15-ei nemzeti
ünnephez kapcsolódóan. Ezen a héten az iskola tanulói tanulmányi és sportversenyeken vehetnek részt.
Az eredmények az alábbiakban olvashatók!

Alsó tagozat tanulmányi verseny
„Azt, amit már tudsz, próbáld meg jól felhasználni a
gyakorlatban, s ha így teszel,
idõvel fölfededmajd a rejtett
dolgokat, amelyekre kíváncsi
vagy. Hasznosítsd, amit tudsz,
és ez segít majd tisztázni, amit
még nem ismersz.” (Rembrandt)
Hagyományainkhoz híven
a 2008/2009. tanévben is megrendeztük tanulmányi versenyeinket. Afeladatokat sok
kisdiák oldotta meg több-kevesebb sikerrel.Mindenkinek

gratulálunk, aki próbára tette
tudását, de a jók között is vannak jobbak! Álljon most itt
azoknak a neve, akik a dobogón végeztek!
1. osztály
Írás: 1. Katona Kitti (1.a),
2. Rónai Péter (1.a), 3.Koppányi Noémi (1.a) Különdíjat
kapott: Puskás Kristóf (1.b)
Matematika: 1. Katona Kitti (1.a), Mihályi Daniella (1.a),
Takács Bence (1.b), Vámosi
Noémi (1.a). 2. Deák Csaba
(1b), Hajdú Barbara (1b),

Mohai András (1b), Tolnai
Renáta (1b). 3. Jézsó Vivien
(1.a).
2. osztály
Írás: 1. Hajnal dániel (2b),
2. Hajdú Cintia (2.a), 3. Bódás
Fanni (2.a)
Nyelvtan-helyesírás: 1. Barati Bence (2.a), 2. Bodás
Dalma (2.a), Dócs Cintia (2.b),
3. Tauz Fanni (2.a)
Matematika: 1. Bodás
Dalma (2.a), 2. Barati Bence
(2.a), 3. Takács Richárd (2.b),
Tóth István (2.b)
Szövegértés (olvasás): 1.
Bodás Dalma (2.a), 2. Jásper
Marcell (2.b), Tarr Petra (2.a),
3. Takács Richárd (2.b)
3. osztály
Nyelvtan-helyesírás:
1.
Valler Kristóf (3.b), 2. Jassó
Mária (3.b), 3. Ágoston Réka
(3.b), Klics Bence (3.a)

Matematika: 1. Ágoston
Réka (3.b), 2. Valler Kristóf
(3.b), 3. Feke Olivér (3.b),
Klics Bence (3.a)
Szövegértés (olvasás): 1.
Ágoston Réka (3.b), 2. Valler
Kristóf (3.b), 3. Nikó Laura
(3.a)
4. osztály
Nyelvtan-helyesírás: 1. Keresztes Nóra (4.a), Görög Petra (4.b), 2. Varga Tibor (4.b),
3. Simon Noémi (4.a), Kovács
Ádám (4.b).
Matematika: 1. Márok Bence (4.a), 2. Keresztes Nóra
(4.a), 3. Ossik Mónika (4.b)
Szövegértés (olvasás): 1.
Márok Bence (4.a), 2. Keresztes Nóra (4.a), 3. Nagy Veronika (4.a), Simon Noémi (4.a)
Minden versenyzõnek és
felkészítõ tanítónak gratulálunk és további eredményes
munkát kívánunk!

Petõfi-kupa - sportverseny
1-2. osztályosok
I. 2.b osztály, II. 2.a osztály, III. 1.a osztály, 3-4. osztályosok, I. 4.b osztály, II. 4.a
osztály, III. 3.a osztály
Dalverseny
1. évfolyam
I. Tolnai Renáta (1.b), II.
Vámosi Noémi (1.a), III. Koppányi Noémi (1.a)
2. évfolyam
I. Tarr Petra (2.a), II. Szalai
Virág (2.a), III. Azurák Flóra
(2.b)
3. évfolyam
I. Aszalay Anna (3.b), II.
Padováno Angéla (3.a), III.
Valler Kristóf (3.b)
4. évfolyam
I. Kovács Virág (4.a) II.
Domanyek Daniella (4.b), III.
Virág Enikõ (4.b)

Versmondó verseny
1. évfolyam
I. Gyetvai Emese (1.a), II.
Németh László (1.b), III.
Rónai Péter (1.a)
2. évfolyam
I. Orosz Zoltán (2.a), II.
Tarr Petra (2.a), III. S z i l v a
Eszter (2.b)
3. évfolyam
I. Valler Kristóf (3.b),
Aszalay Anna (3.b), II. Jassó
Mária (3.b), III. Tóth Attila
(3.a)
4. évfolyam
I. Kovács István (4.a), II.
Vámosi Nikolett (4.b), III.
Gombita Dorina (4.a),
Az 5. évfolyam irodalmi
versenye
Petõfi: János vitéz
I. 5. b csapata

Palkó Anna, Szabó Luca,
Szántó Angéla
II. A daruszentmiklósi
tagiskola csapata: Drozdik
Dániel, Gégény Krisztina,
Jankovics Dániel
III. 5.a csapata: Balogh
Imre, Gombita Attila, Masinka
Bianka
6. évfolyam –irodalom
Arany János: Toldi
I. 6.a csapata: Kovács
Zsombor, Móricz Mercédesz,
Tóth Noémi, Virág Dorottya
II. 6.c csapata: Garda Bettina, Kovács Dániel, Radó
Alexandra, Vadicsku Richárd,
Weingertner Vivien
III. 6.b csapata: Ferkel József, Molnár Fanni, Szentpáli
Zsombor, Tóth Mónika
7. évfolyam –irodalom

A reformkor és a szabadságharc költõi
I. 7.a csapata:Fánczi Liliána, Hajnal Gréta, Krizsány
Dóra, Szabó Tímea
II. 7.a csapata: Dobai
Márk, Kovács Gábor, Sudár
Ádám, Szücs János
(Folyattás a 7. oldalon)
III. 7.b csapata: Azurák
Tamás, Mekota Bernát, Mihályi Máté, Petrovics Renátó
A 8. évfolyam irodalmi
versenye
A Nyugat költõi, írói
I. 8.b csapata: Görög
Dóra, Vajnár Diána, Volent
Fanni
II. 8.b csapata: Gyõri Valéria, Ozohánici Anett, Szabó
Dorottya
(Fyoltatás a 7. oldalon)
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II. 8.a csapata:Nemes Orsolya, Tóth Nikoletta, Vass
Mariann
III. 8.a csapata: Horváth
Dominika, Kovács Aletta Valéria, Valicsek Klaudia
A 7. évfolyam történelmi
versenye
A reformkor és a szabadságharc
I. 7.b csapata: Benedek
Csilla, Pap András, Végh Stefánia
II. 7.b csapata: Gál Zsolt,
Mekota Bernát, Petrovics
Renátó
III. a daruszentmiklósi tagiskola csapata: Horváth
Dorina,Menyhárt Melinda,
Molnár Alinka
8. évfolyam – történelem
a II. világháború
I. 8.b csapata: Görög
Dóra, Tibold Dalma, Vajnár
Diána

II. 8.b csapata: Póck
Márk, Salgó József, Szabó
Dorottya
III. 8.a csapata: Kovács
Aletta Valéria, Nemes Orsolya, Valicsek Klaudia
Rajzverseny
téma: szabadságharc
I. Gál Zoltán (7.b), II.
Végh Stefánia (7.b), III. Kovács Gábor (7.a), IV. Takács
Tímea 7.b
Népdaléneklési verseny
Szólóének kategória:
5-6. évfolyam
I. Kovács Mercédesz (5.b),
II. Polácskó Viktória (5.a)
7-8. évfolyam
I. Pándi Enikõ (7.a), II. Pap
András (7.b), III. Takács Tímea 7.b
Csoportos kategória
I.7.b osztály csoportja: Kiss
Dominka, Pap András, Simon
Viktória,Takács Tímea

Messze földön híresek a mezõfalvi bálok. Kitûnõ hangulat, rengeteg érdeklõdõ jellemzi az összejöveteleket. A mulatozás mellett – nem elõször - jótékonysági
szerepe is volt a rendezvénynek. Az idei Valentin-napi
bál bevételeit a szervezõ Szülõi Munkaközösség a
gyerekek javára ajánlotta fel
(Fotók: Horváth László)

II.8.b osztály csoportja:
Gyõri Valéria, Kéri Nikolett,
Ozohánici Anett, Tibold
Dalma, Tóth Alexandra,
Volent Fanni
III. 5.a/b csoportja: Papp
Alexandra, Polácskó Viktória
Német nyelvi szépkiejtési
verseny
3. évfolyam
I. Valler Kristóf (3.b), II.
Aszalay Anna /Jassó Mária
(3.b), III. Farkas Alexandra
4.évfolyam
I. Márok Bence / Keresztes Nóra (4.a), II. Czifra
Anna (4.a) / Vámosi Nikolett
(4.b), III. Zsákovics Kevin
(4.a)
5-6. évfolyam
I. Palkó Anna (5.b), II.
Scheidl Boglárka (6.a), III.
Kovács Mercédesz (5.b)
7-8. évfolyam
I. Kovács Aletta Valéria
(8.a), II. Gárdonyi Petra
(7.a),III. Vajnár Diána
(8.b)
Angol nyelvi szépkiejtési
verseny
5. évfolyam
I. Szabó Luca (5.b)/
Turcsán Fruzsina (5.a), II.
Masinka Bianka (5.a), III. Igel
Dániel (5.a)
6. évfolyam
I. Szabó Szindbád (6.b),
II. Ágoston Gergõ (6.b), III.
Vizi Richárd (6.b)
7. évfolyam
I. Végh Stefánia (7.b), II.
Benedek Csilla (7.b), III.
Mekota Bernát (7.b)
Paint - rajzverseny
I. Balogh Imre és Balogh
Dániel (5.a), II. Turcsán Fruzsina (5.a) /Sági Roland (5.b),
III. Horváth Zsolt (5.a)
Word - szövegszerkesztõ
5-6. évfolyam
I. Papp Alexandra és Kovács Mercédesz (5.b), II. Szabó Luca és Fánczi Kitti (5.b),
III.Molnár Fanni 6.b
7. évfolyam
I. Kovács Bianka (7.b), II.
Gál Zoltán (7.b), III. Bálint
Bence (7.b)
Power Point bemutató
6. évfolyam
I. Szabó Szindbád és
Hornperger Arnold (6.b), II.
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Kovács Zsombor (6.a) és Vizi
Richárd (6.b), III. Tóth Mónika (6.b),
7-8. évfolyam
I. Takács Tímea (7.b), II.
Dósai-Molnár Mária (8.a), III.
Mezei Klaudia (7.b)
Reklámszlogen verseny
különdíjasai
Mezei Klaudia (7.b), Kovács Bianka (7.b), Simon Viktória (7.b)
Matematika verseny
5. évfolyam
I. Szautner Máté (5.b), II.
Szántó Angéla (5.b), III. Nyári
Anita/Bayerle Bianka (Hantos)
6. évfolyam
I. Vizi Richárd Ignác (6.b),
II. Hornperger Arnold (6.b)
7. évfolyam
I. Sudár Ádám (7.a), II.
Szabó Tímea (7.a), III. Fánczi
Liliána (7.a)
8. évfolyam
I. Görög Dóra (8.b), II.
Ozohánici Anett (8.b), III.
Nemes Orsolya/Mekota Donát
(8.a)
Ötödölõ verseny
5-6. évfolyam
I. Szentpáli Zsombor (6.b),
II. Hornperger Arnold (6.b),
III. Hepp Dalma (6.b)
7-8. évfolyam
I. Pándi Lajos (7.a), II.
Garbacz Szilárd (7.b), III. Ásványi Péter (8.a)
Területi tanulmányi és
sportversenyek
Német nyelvi verseny Ráckeresztúr
I. Palkó Anna, Ossik Angéla, Szautner Máté (5.b), III.
Hornperger Arnold (6.b),
Scheidl Boglárka (6.a), Virág
Dorottya (6.a), V. Bencze
Dorka (6.a), Molnár Fanni
(6.b), Tóth Mónika (6.b)
Birkózás - Trencsény,
Szlovákia
I. Hornperger
Arnold
(6.b), II. Bognár Gergõ (6.a),
III.
Szentpáli
Zsombor
(6.b) / Igel Dániel (5.a)
Kézilabda - diákolimpia
körzeti verseny Nagyvenyim
4. helyezés
Az oldalakat
összeállította Nyulasiné
Lakos Angéla

Az én falum - Mezôfalva

10

Körzeti levelezõs olvasási
verseny Mezõfalván
Ötödik éve rendezünk körzeti olvasási versenyt 3-4. osztályos
tanulók
részére
iskolánkban.A 2008-2009-es
tanévben a "Reneszánsz éve"
miatt Mátyás mondákat választottuk feldolgozásra.
A verseny két fõ részbõl
állt. Az elsõ fordulóban levelezõs, szövegértõ feladatokat
kaptak a benevezett csapatok,
négy alkalommal.
Az alsó tagozatosok körében jó hírneve van ennek a
hagyományos versenysorozatnak. Ez a versenyforma tetszik
a körzet pedagógusainak, tanulóinak, hiszen minden évben jelentõs létszámban szeretnének résztvenni a diákok
az olvasási versenyen. Idén 15
faluból, 61 csapat, 183 tanulója jelentkezett írásban a fordulókra.
A második rész, amely egyben a döntõ is volt, az iskolánkban került megrendezésre.
A levelezõs verseny eredményei alapján a 14 legjobb csapat mérte össze tudását 2009.
március 4-én.
Az igazgatónõ köszöntõje
után megkezdõdött az izgalmas, kreatív gondolkodást
igénylõ vetélkedõ. A feladatokban kíváncsiak voltunk
Hunyadi Mátyás életútjára, az
õ életéhez kapcsolódó mondakör ismeretére. A kezdeti izgalom után jó hangulatban oldották meg a gyerekek a játékos feladatokat.
A nagyon szoros pontozásos eredmények miatt a zsûri
nehéz munka elé nézhetett.
Amíg a kollégák döntöttek a
helyezésekrõl, addig finom

uzsonnát kaptak a vendégek,
amelyet a takarító néniknek és
az óvoda konyhásainak köszönhetünk. Szabó Lászlótól
üdítõt kaptunk a vendéglátáshoz, és Ági néni híres iskolai
teájától frissülhettek fel a gyerekek. Köszönjük!
A fennmaradó idõben megtekinthették a csapatok elõzetes, rajzos munkáibólkészített
kiállítást az aulában.
Mi tudjuk, hogy a feladatok megoldása sok felkészítést, felkészülést, kutatómunkát igényelt pedagógustól,
tanulótól egyaránt. Éppen
ezért az elismerõ okleveleken kívül értékes könyveket,
ajándékokat kaptak a csapatok, és egy-egy emléket a segítõ tanárok. Ehhez támogatást nyújtott az iskolánk, az
Erste Bank és Szatmári János. Köszönjük!
Az eredményhirdetés után
így búcsúztunk el egymástól:
„Jövõre veletek ugyanitt!”
Eredmények: I. Fellegvár
(Ráckeresztúr), II. A három
udvarhölgy (Ráckeresztúr),
III. Fekete Sereg (Kulcs), IV.
Pandák (Pusztaszabolcs), V.
Született kémek (Mezõfalva),
VI. Pumák (Mezõfalva), VII.
Krónikások (Nagylók), VIII.
Mókuskák (Seregélyes), IX.
Róbert király (Ráckeresztúr),
X. Diabló (Pusztaszabolcs),
XI. Hollók (Mezõfalva), XII.
Szorgalmas sünök (Kisapostag), XIII. Csillagok (Ráckeresztúr), XIV. Rejtélyestély
(Nagykarácsony).
A verseny szervezõi:
Balláné Spitz Mariann és
Szabóné Kovács Erika.

Pet palack gyûjtés!
Elmarad a következõ gyûjtés, bizonytalan ideig nem tudjuk összeszedni a petpalackot, papírt, és az alumínium dobozokat, mert nem veszik át. Kérünk mindenkit, ha tudja
tárolni, akkor gyûjtse. Jelezni fogjuk a következõ idõpontot, amikor össze tudjuk szedni.
A Nyugdíjas klubhoz se hordják, mert mi sem tudjuk tárolni.
Köszönjük mindenki megértését, és eddigi segítségét!
NCSE

Szavalóverseny
Iskolánk szavalóversenyének eredményei:
5. évfolyam: I. Szabó Luca (5.b),II. Horváth Petra (Hantos),
III. Szántó Angéla (5.b)
6. évfolyam: I. Virág Dorottya (6.a), II. Hornperger Arnold
(6.b), Kovács Zsombor (6.a), Szentpáli Zsombor (6.b),III. Garda Bettina (6.c)
7. évfolyam: I. Fánczi Liliána (7.a), Szücs János (7.a), II.
Benedek Csilla (7.b)
8. évfolyam: I. Görög Dóra (8.b), II. Vajnár Diána (8.b), III.
Nemes Orsolya (8.a), Geri Anita Ica (8.a)

Ajánlja fel
adója 1 %-át
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
A vártnál is nagyobb sikere
volt a Mûvelõdési
Házban
megrendezett
nõnapi nótaestnek. Rauf Pál
elkápráztatta
dalaival a hölgyeket.
Solti
János elõadása
is
bravúros
volt, akrobatikusnak
ható
„mutatványai”
sikongatásra
és nevetésre
késztette
a
hölgy vendégeket, akik meglepetést is kaptak
a nõnapi rendezvényen
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Tündérkert Óvoda
Elûztük a telet
Elégettük óvodánk udvarán
a kiszebábot február 26-án.
Minden csoport télbúcsúztató
énekeket, verseket mondott. A
közös éneklés után hangos kiabálással, csörömpöléssel ûztük el a telet, amíg lobogott a
kiszebáb lángja. Délután minden óvodás büszkén vitte haza

az általa készített bábot. Másnap aztán úgy tûnt, tényleg elûztük a telet, mert elolvadt a
hó, megjelent a kertekben a
hõvirág és azóta napról napra
kellemesebb, melegebb az idõ.
A télbúcsúztatóra a Pillangó
csoport egy verset is írt, amit
az alábbiakban közlünk.

Pillangó csoport:

Tavaszváró
Huss tél, huss innen,
Jöjj tavasz, jöjj kikelet.
Melegen süss napsugár,
Ne fázzon a kismadár.
Huss tél, huss innen,
Jöjj tavasz, jöjj kikelet.
Virágok nyíljanak,
Pillangók szálljanak.

Játszótérláz
A felhívásunknak
köszönhetõen egyre
többen juttatják el
óvodánkba a „Delikát 8” vonalkódokat.

Eddig 46 kg
ételízesítõrõl tudtuk beküldeni a
kódot.
Arra kérünk mindenkit, aki támogatja az akciót, segítse
a gyûjtést a játszótér elnyeréséhez.
Köszönjük a támogatásukat!

Egészség délután
az óvodánkban
Egészség délutánt szerveztünk az óvodában február 18án. Meghívott vendégeink voltak: dr. Mallár Erzsébet fogorvos, dr. Bartos Krisztina háziorvos, dr. Illyés Margit gyermekorvos, Hedrickné Kaló
Eszter védõnõ.
Szó volt a mai kor gyermekbetegségeirõl, amit a rohanó életünk és kényelmünk hoz
magával és ezáltal egyre kevesebb idõ jut egymásra és gyermekeinkre otthon is.
Érdekes és új dolgokat hallhattunk a helyes fogápolásról,
az étkezésrõl, az egészséges
lábbelikrõl és a lázcsillapításról. Ezek a témák útmutatóul
szolgáltak arra, hogy valóban
odafigyeljünk gyermekeink
mennyi vitamint fogyasztanak

naponta, mit esznek és azt hogyan. Sajnos tapasztaljuk,
hogy futva, szaladva esznek
a gyermekek, nem asztalhoz
ülve családi légkörben kerül
elfogyasztásra az étel.
Sajnos nem volt túl nagy
az érdeklõdés, de reméljük,
hogy akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, jól
érezték magukat,sok hasznos
információhoz jutottak és kérdéseikre is választ kaptak a
szakemberektõl.
Köszönjük
részvételt:
Szekeresné Orsinak, Sudárné
Katának, Mazzag Edinának,
Kertészné Csillának, Némethné Mariannak, Csicsákné
Áginak, Kovácsné Erikának,
Zsákovicsné Katának és az
elõadóknak.

Köszönet
Köszönetet szeretnénk mondani Farkas
Imrének a bordásfalak felszereléséért és a
folyamatos
javítási
munkákért. Köszönjük a munkáját!
A Szivárvány nagycsoport
köszönetet
mond Kovács Dani,
volt óvodásunk szüleinek a sok plüssjátékért, amit csoportunknak
ajándékoztak.
Köszönjük, hogy gondoltak ránk!

Az oldalt összeállította:
Danczi Gáborné
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Arany a Búvár Diákolimpiáról
Február végén rendezték meg Kecskeméten a búvár Diákolimpia Országos Döntõjét. A versenyen
közel száz iskola képviseltette magát. A népes mezõnyben ott voltak a mezõfalvi Petõfi Sándor Általános Iskola tanulói is: Klics Bence, Valler Kristóf
és Németh Attila.
Ahogy megszoktuk már tõlük, most is a mezõny elsõ felében végeztek minden számban. A legeredményesebb versenyzõ Klics Bence lett, aki
négy számban indult és két
arany és két ezüstéremmel térhetett haza. Attilának és Kristófnak most nem sikerült érmet szerezni, de egyéni csúcsokat úszva teljesítették a távokat.
Eredmények:
Az I. korcsoportban Bence
és Kristóf indult, Kristófnak az
egyéni csúcsainak a megúszása volt a cél, míg Bencének a
minél több elsõség szerzése.
Most ez kétszer sikerült neki.
I. korcsoport:
50m pillangó:
2. Klics Bence,
9. Valler Kristóf
50m gyorsúszás:

1. Klics Bence,
9. Valler Kristóf
100m gyorsúszás:
1. Klics Bence,
10. Valler Kristóf
200 m gyorsúszás:
2. Klics Bence
Attila a III. korcsoportban
úszott, de mivel idén egy korcsoporttal feljebb került, így
neki is a tisztes helytállás volt
a cél.
III. korcsoport:
50m uszonyos úszás:
9. Németh Attila
100m uszonyos úszás:
7. Németh Attila
100m gyorsúszás:
8. Németh Attila
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Nõnapon rajtolt a bajnokság
A rutin gyõzött Mezõfalván, Mezõfalva-Sárbogárd
2:0; IFI 4:1
Mezõfalva, 80 nézõ; játékvezetõ: ifj. Nagy László;
asszisztensek: Balogh II Péter
és Szerényi Orsolya
Góllövõk: IFI: Ágoston
Ferenc - 4; felnõtt: Móricz
Csaba -2; Sárbogárd: Bhöm
Imre
Gyõzelemmel kezdett otthon az elsõ mérkõzésén Mezõfalva. Az IFI -ik 4:1-es, a
felnõttek 2:0-ás eredménnyel
hangoltak a tavaszi idényre.
Az IFI listavezetõhöz méltón négyet berúgott, és csak
egy szépítõ gólt engedett a
vendégeknek hazavinni. A
gyõzelem
különlegessége,
hogy mind a négy hazai gól
Ágoston Ferenc nevéhez fûzõdik.
A mérkõzés utáni villáminterjúban Gulyás Ferenc, edzõ
egy percig sem titkolta, a bajnokság megnyerése a cél.
- Milyen változásokkal indultak a tavaszi idényben?
- Két játékos abbahagyta,
vagy ideiglenesen abbahagyta a játékot. Rónai és Horváth
helyett a serdülõbõl Kuti Tamás és Márok Máté lépett a
kiesõk helyébe.

- Erõnlétileg hogy áll a csapat?
- A felkészülés 80%-át teremben töltöttük, és a fennmaradó részt a szabad ég alatt.
Úgy érzem, jól sikerült a felkészülés.
- Az õszi idényt a lista elején fejezte be a csapat. Nem
nyomasztó, hogy az év végére mindenki a bajnokság megnyerését várja?
- Mi is szeretnénk. Már a
bajnokság elején megmondtuk, hogy ez a cél. Szeretnénk
a végére ugyanezen a helyen
lenni, ahol most vagyunk.
Dolgozunk érte, és reméljük,
hogy a becsületes munkának
meglesz az eredménye.
A felnõtteknél a rutin gyõzött a fiatalság felett. Sárbogárd együttese nagyon fiatal
gárdával érkezett, így nem is
csoda, hogy a jóval idõsebb és
nagyobb rutinnal rendelkezõ
mezõfalviak mellett csak pillanatokra jutottak szóhoz.
Móricz Csaba elsõ félidõs gólja elõnyhöz juttatta a hazai
csapatot, amely elõnyt aztán
tovább növelt a második játékrészben.
Sok hibával játszottak a
mezõfalviak ezen a vasárnapon. Jóval magasabb is lehe-

Móricz Csaba másdik gólja
tett volna a gólarány. Ennek
ellenére az mindenképpen becsülendõ tény, hogy gyõzelemmel kezdtünk itthon.
A mérkõzés után idõsebb
Móricz Csaba edzõ így nyilatkozott:
- Idény elejei formában játszottuk végig a mérkõzést, bár
magabiztosan nyert a csapat
2.0-ra. Több gólhelyzetet kihagytunk a második félidõben
is, így esetlegesen a gólarány
lehetett volna nagyobb is.
Káloz ellen készülünk a
következõ fordulóban. Reményeink szerint idegenben sem
szenvedünk vereséget. Illetve

minden mérkõzést egyébként
is gyõzelemre játszunk.
Kálozról is pontokat szeretnénk hozni.
Mindenképpen jó kezdet a
vasárnapi találkozó eredménye. Remélhetõleg a folytatásban sem lesz sok szégyenkezni valója a mezõfalvi focistáknak. A cikk megjelenésekor
már túl lesznek a kálozi összecsapáson is, ahol szintén 3
pont a cél.
A sporthíreket napi frissítéssel nyomon követhetik (és
további fotókat találhatnak) a
www.mezohir.info internetes
oldalon!

Óriási akarat és remek játék
Újabb sikeres mérkõzést
tudhat maga mögött a mezõfalvi utánpótlás. Ezúttal
Baracson játszottak az U9 esek egy ötcsapatos körmérkõzést.
Nehéz megfelelni és egyforma jó teljesítményt produkálni hétrõl hétre a sportban.
Különösen igaz ez a még gyereksorban lévõ focistákra. Sokan vannak az ellenfelek, és
nem is mindig lehet õket legyõzni.
Most viszont az óriási akarat remek játékkal párosult. Öt
csapat közül a Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség tor-

náján a mezõfalviak nyakába
került az aranyérem!
A szomszéd településen
megrendezett összejövetelen
Mezõfalva mellett Adony,

Baracs egy-egy és Rácalmás
két együttese képviseltette
magát.
A torna különlegessége mezõfalvi szempontból, hogy na-

gyon sok szülõ (gyerekenként
kettõ) kísérte el a fiatalokat,
így a szurkolással és a lelkesítéssel hathatós támogatást kapott a csapat.
Masinka Csaba legénysége
meg is hálálta a támogatást. A
szemtanúk szerint káprázatos
teljesítményt nyújtottak a fiúk.
Baratiné Hevesi Irén így nyilatkozott a Mezõhírnek: Soha
nem láttunk még ehhez fogható küzdeni akarást, ilyen parázs mérkõzéseket. Szinte
szikrázott a levegõ! Kiváló játékkal, óriási hajtással, rendkívüli élményben lehetett részünk.
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Segítünk a bajban!
Tisztelt Lakók! Mint azt
korábbi cikkünkben már olvashatták újjászervezõdött a
Mezõfalvi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület.
Tagjaink részt vettek egy
negyvenórás tûzoltó tanfolyamon , amely képesítést ad tûzoltási és mûszaki mentési feladatok végrehajtására. Az
újonc tûzoltóink február 7-én
tették le a vizsgát a baracsi és
pusztaszabolcsi önkéntesekkel
együtt. Név szerint: Garbacz
József, ifj. Ferkel Ferenc
,Kaltenecker Miklós, Kovács
Tamás, Somogyi Nikolett,
Somogyi Tímea, Sudár Attila,
Sudár János, Troppert Attila.
Jelenlegi eszköztárunk nem túl
nagy, de folyamatosan kapunk
segítséget a dunaújvárosi hivatásos tûzoltóságtól , amiért
szeretnénk köszönetet mondani elsõsorban Orosz Csaba tû.
századosnak aki lehetõvé tette illetve lebonyolította a tan-

folyamot is , továbbá köszönjük a helyi lakosoknak is akik
segítik a munkánkat. Együttmûködési szerzõdést kötöttünk a polgárõrséggel, akikkel
akár közös szolgálatban is ellátjuk a feladatainkat. Tûzoltóautónk jelenleg nincs, amit
anyagi helyzetünk nem is engedne meg, ezért is fontos a
közös munka. A vezetõség elkészítette a 2009 - es év munkatervét, amelybõl néhány
pontot ismertetünk: Áprilistól
-októberig havonta legalább
egyszer gyakorlatot tartunk az
elméleti képzéseken felül az
állomány tudásának fejlesztése érdekében. Az óvodából
kaptunk felkérést, ahol a kicsiknek tartunk egy kis bemutatóval egybekötött ügyességi
versenyt. Május 30-án a
kisapostagi repülõtérre éles
tûzoltási gyakorlatra megyünk, ahol elõször fognak az
újonc lánglovagok tüzet olta-

ni. A megyében megrendezett
tûzoltó versenyeken is szeretnénk szerepelni ahová a késõbbiekben ifjúsági csapatot
indítanánk ehhez a jelentkezõket is várjuk. Rengeteg tervünk van a jövõre nézve ,
amihez sok segítségre van
még szükségünk. Bízunk abban, hogy lesznek olyanok,
akik tudnak minket némi
anyagi segítséggel is támo-

gatni. Minden hónapban beszámolunk egyesületünk munkájáról, ha erre lehetõségünk
lesz.
A BAJBAN SEGÍTÜNK!
Elérhetõségeink:06/30621-09-34, 06/30 621-07-12,
e - m a i l :
mezotuzolto@freemail.hu
Köszönettel:
Mezõfalvi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület

Mezõgazdasági támogatásokról

– Felszín alatti vizek szennyezés elleni védelme (JFGK 2)
– Szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználása (JFGK 3)
– Vizek mezõgazdasági eredetû nitrát-szennyezés elleni védelme (JFGK 4)
A 4-es JFGK elsõsorban a nitrát-érzékeny területeken gazdálkodókat, a 2-es és 3-as JFGK viszont minden támogatást igénylõt
érint.
– Állatjelölés és nyilvántartás
– sertések azonosítása és nyilvántartása (JFGK 6)
– szarvasmarhafélék azonosítása és nyilvántartása (JFGK 7; 8)
– juh- és kecskefélék azonosítása és nyilvántartása (JFGK 8a)
Ezen követelmények a már
mûködõ TIR és ENAR rendszerekben foglalt követelményeknél
többet nem írnak elõ.
Nagyon fontos a gazdálkodók
részérõl, hogy tájékozódjanak a
követelményekrõl és az elõírásokról, hiszen a megfelelõ felkészültség a legjobb módja annak, hogy a
támogatáscsökkentést elkerüljék.
További információkért kérem, forduljon hozzám bizalommal. Iroda: Dunaújváros, Vasmû
út 41. I. em./125., hétfõ-kedd:
08.00-16.30 Tel: 06-30/642-9723
Kis Katalin
ügyfélszolgálati tanácsadó,
Magyar Agrárkamara

Attól függetlenül, hogy 2009tõl nem lép életbe hazánkban az
összevont gazdaságtámogatási
rendszer, azaz az SPS bevezetésérõl szóló törvény, az idei évtõl
fokozatosan bevezetésre kerül a
kölcsönös megfeleltetés teljes
rendszere.
Mi is az a kölcsönös megfeleltetés?
A kölcsönös megfeleltetés
nem más, mint egy "szakmai követelményrendszer", amelyet a
gazdasága teljes terültén be kell
tartania minden olyan mezõgazdasági tevékenységet folytató
gazdálkodónak, aki közvetlen
mezõgazdasági támogatásban részesül, azaz az összes területalapú, illetve állatlétszám-alapú támogatás igénylése esetén. A kölcsönös megfeleltetés fõ vezérlõ
elve nem a szankcionálás, hanem
a fenntarthatóság elõsegítése és a
gazdálkodók környezettudatosságának fokozása az élelmiszer-elõállításban a meglévõ szabályozás
jobb betartásán keresztül. Nagyon
fontos kiemelni, hogy a rendszer
nem tartalmaz új követelményeket a gazdálkodók számára, mivel
az elõírások már korábban is érvényben voltak. Az viszont újdon-

ság, hogy a hatóságok - Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal - e feladatok ellenõrzését az eddigieknél jóval szigorúbban veszik. Amennyiben a gazdálkodók nem tartják be a követelményeket, úgy a támogatási
összeget csökkentik, szélsõséges
esetben akár teljes egészében törlik, ezen felül az érintett ügyfél
akár hatósági bírságban is részesülhet.
A kölcsönös megfeleltetés két
alappillére a jogszabályban foglalt
gazdálkodási
követelmények
(JFGK) és a helyes mezõgazdasági és környezeti állapot elõírásai (HMKÁ).
A helyes mezõgazdasági és
környezeti állapot (HMKÁ) elõírásait már 2004 óta be kell tartani azoknak a gazdálkodóknak,
akik területalapú, illetve vidékfejlesztési támogatásokban részesülnek. Ami újdonság ezen a területen, hogy a HMKÁ elõírások jelentõsen bõvültek. Ezeket az 50/
2008. (IV. 24.) FVM rendelet tartalmazza. A HMKÁ legfontosabb
elõírásai:
– Talajerózió elleni védelemre vonatkozó elõírások

– Vetésváltásra vonatkozó elõírások
– Tarló, nád, növényi maradvány valamint gyepek égetése tilos
– A gyepterületek túllegeltetése, valamint maradandó kár okozása tilos
– A mezõgazdasági területeket
gyommentesen kell tartani
– A hasznosítás szempontjából
nemkívánatos fás szárú növények
megtelepedését és terjedését meg
kell akadályozni
A jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket Magyarország fokozatos - 2009 és
2011 közötti - ütemezéssel vezeti
be.
2009. január elsejétõl az ún.
„A” csomagba tartozó JFGK-kat
fogják a kölcsönös megfeleltetés
keretein belül ellenõrizni:
– Természetvédelmi követelmények, melyeket Natura 2000
területeken kell betartani
– vadon élõ madarak védelme
(JFGK 1)
– a természetes élõhelyek, valamint vadon élõ állatok és növények védelme (JFGK 5)
– Környezetvédelmi követelmények
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Szeretne Ön kedvezõ díjú CASCO,
vagy lakásbiztosítást kötni Generali Biztosítónál?
Gondolom, a jelenlegi pénzügyi válság miatt minden
forint számít. Az autó és ingatlan hitelek törlesztésének
emelkedése egyre nagyobb terhet ró mindannyiunkra.
2009.április 30-áig lehetõsége van kedvezményes
CASCO, illetve lakásbiztosítás megkötésére.
Lakásbiztosítás megkötése esetén 50 év feletti szerzõdõ ügyfeleink részére, illetve Optimál módozatot választóknak 4 db energiatakarékos izzót adunk ajándékba.
Biztosítási ügyeit elintézheti helyben Mezõfalván, telefonos egyeztetés után.
Hitelre vásárolt autónál, illetve ingatlannál a biztosító
újra biztosítja a fedezeti igazolást a bank felé.
Hívjon akkor is, ha csak tájékozódni szeretne egy kedvezõ, személyre szabott árajánlatról.
Kérjen árajánlatot telefonon, vagy e-mailen keresztül
az alábbi elérhetõségeken:
Telefon : 06-20-977-3058
06-25-243-142
E-mail: gordiusz99@freemail.hu

Sárbogárdi szeszfõzdében
rövid határidõvel vállaljuk

pálinka fõzését.
Érdeklõdni: 06-30-285-1041

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik édesanyánk,

Rajcsányi Sándorné
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
gyászoló család
Külön köszönet Fethné Editnek a temetés megszervezéséért.

Szobafestést, mázolást,
tapétázást, gipszkartonozást,
laminált parkettázást
vállalunk.

Régi redõnyök javítását,
új redõnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.

Megbízható, minõségi munka.

Rövid határidõ, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklõdni a Lottózóban.

!

László Dénes
Dózsa Gy. út. 26.
30/235-7651

Az én falum - Mezôfalva

16

József nádor hét
A fõherceg lesz Mezõfalva vendége!
Április 14.

Woth Imre

16.30 óra: Koszorúzás
József nádor szobránál
Megnyitó: Márok Csaba polgármester
Koszorúzás
Emlékezõ beszédet mond: Habsburg Mihály
fõherceg, József nádor unokája
17 óra: Kulturális est
Néptáncos bemutató
„Mezõfalva értékei” – Jamniczky Zoltán elõadása
„A Biblia József nádor és Mária Dorottya baráti
körében” – dr. Reisinger János elõadása
Április 15.

16 óra: A magyar Szent Korona másolatának
fogadása!
16.30 óra: magyar Szent Korona elõadás
Elõadó: Woth Imre,a koronaõrség elnöke
Április 17.

16 óra: Kulturális est a civil szervezetek
képviselõivel a Mûvelõdési Házban
Fellépnek:
a zeneiskola növendékei
a nyugdíjasok kórusa
a nagycsaládosok egyesülete
a néptánc együttes
tanárok bemutatója
Vendégünk: Szvorák Katalin, népdalénekes,
elõadómûvész
Április 18.

10 óra: Gyermekfoci az iskola udvarán
18 óra: Nemzetiségi est az iskola tornatermében
Április 19.

10 óra: József nádor kupa
pingpong a Mûvelõdési Házban

Woth Imre 1957-ben született. A fõvárosi Kõrösi Csoma
sándor Gimnáziumban érettségizett, majd kitanulta az aranymûves mesterséget. Ötvös ékszerészként dolgozott, s 1983ban, amikor a Szent Korona hazakerült, azok között volt, akik
elsõként vizsgálták azt. A Magyar Koronaõrök Egyesületének 1995-ben lett a tagja, 2001-tõl a szervezet elnöke. A vizsgálatok során sokat vitatkozott kollégáival szakmai kérdésekben, és ez késztette arra, hogy annyit tudjon meg a Szent
Koronáról, amennyit csak lehet. azóta az ország számos városában tartott elõadásokat.

Szvorák Katalin mûsora
falunkban
Szvorák Katalin a Losonc melletti, Ipoly menti Pinc faluban
született, amely magyarok lata települése Szlovákiának. Ott élt
ötéves koráig. Az alap- és középiskolát Füleken, a magyar tannyelvû iskolában végezte. Énekelt, néptánc csoportba járt már
az iskolai években is. Neki természetes volt, hogy anyanyelvén
tanulhatott, magyar népdalokat, dalokat énekelhetett. A népi mûvészet már az õ világához tartozott fiatal éveiben is élete részét
képezte.
1978-ban felvették az ELTE magyar és könyvtár szakára. Tanulmányai mellett Katalin folytatta a népdaléneklést és már a
dalok gyûjtését is. 1981-ben volt a televízió Röpülj páva címû
mûsora, amely egy óriási lehetõséget jelentett számára. Nem a
verseny volt a fontos számára, hanem az, hogy megmutathatta
magát. Élete nagyon nagy ajándéka lett, hogy azt a versenyt megnyerte. Azután sok cikk jelent meg a felvidéki magyarságról.
Azóta nagyon sok helyen szerepelt, lemezei, CD-i jelentek meg.
13 éve népdal-éneklést tanít Szentendrén, a Vuisits Tihamér zeneiskolában. Számos zenei díjat nyert már énekesi pályája kezdete óta.
Az elõzõkben olvashattuk, hogy Szvorák Katalin honnan származik. Falunkban is számos szlovákiából ide telepített magyar
ajkú lakó érkezett, fõként betelepítéssel, még 1948-ban is. Községünk az akkori zaklatott, meggyötört helyzetben csak nehezen tudta befogadni az új családokat. Mi, az egykor iskolások,
fiatalok hamarabb barátkoztunk. E sorok írójának is lett egy barátja a betelepítettek közül, Fazekas Ferenc, aki sajnos ma már
nem lehet közöttünk. Másik barátunk pedig a Kinizsi utcában
élõ Deák Ferenc volt. Hárman nagyon jó barátok voltunk, de
Ferivel is már csak ritkán találkozunk, a távolság miatt.
Mezõfalva zon lakói, akik ismerik Szvorák Katalint, bizonyára eljönnek a mûsorára, hogy találkozhassanak vele. Várunk
minden érdeklõdõt szeretettel a mûsorára, hogy megismerhessék tartalmas és gazdag életmûvét.
Lak István

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.

