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csendességben,
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(népköltés)

Idõpont: 2010. január 22. (pénteken) 17.00
Helyszín: Mezõfalva Mûvelõdési Ház
Napirendi pontok: 1. Hol tart a Csatornázási Projekt 2010 januárjában?
2. Lakossági szándéknyilatkozatok kiosztása
Közös érdekünk, hogy tiszta, egészséges legyen településünk!
Kérjük, hogy csatlakozzon Ön is, járuljon hozzá településünk fejlõdéséhez, unokáink jövõjéhez és – nem utolsó sorban – a saját kényelméhez.
Megjelenésére feltétlen számítunk! Köszönjük támogatását!
Rácz Krisztina
projektmenedzser
Girasole Tanácsadó Kft.
A csatornaberuházás II. ütemében azok az utcák érintettek, ahol még nem épült ki a
gerincvezeték. Tehát a településen élõ lakosságnak azt a részét várjuk szeretettel a január
22-én tartandó lakossági fórumra, akik a csatorna-beruházás következõ, II. ütemében
érintettek lesznek.
A lakossági fórum célja
alapvetõen az, hogy a lakosságot tájékoztassuk arról, hogy
a beruházás II. ütemének elõkészítése jelen pillanatban hol
tart. Valamint szándékunkban

Fotónk az adventi gyertyagyújtás és a falukarácsony
meghitt hangulatát idézi... (Összefoglaló a 12. oldalon)
(Fotó: Mezõhírinfo)

áll, hogy megkérdezzük a lakosságot, és begyûjtsük azt az
aláírt nyilatkozatot, amellyel
bizonyítjuk, hogy az érintett
részeken élõk 75 százaléka rá
kíván kötni a kiépítendõ hálózatra. Az ingatlantulajdonosok
75 százalékának támogatása a
feltétele annak, hogy a II. fordulós pályázat beadható legyen. Aki nem írja alá a nyilatkozatot az sem kerül kedvezõbb helyzetbe, mivel egyrészt
a víziközmû társulat megalakulása után mindenki számára kötelezõ lesz a csatorna

használat. A lakossági hozzájárulás mértékét a pontos számok (mûszaki tartalom, pályázati forrás, önrész) ismeretében tudjuk megmondani. Az
elõzõ képviselõtestület ígéretet tett arra, hogy a csatorna II.
üteméhez tartozóknak sem
kell többet fizetniük, mint az
I. ütemben résztvevõknek.
Ehhez az ígérethez a jelenlegi
képviselõtestület is tartja magát.
Részletek a fórumon...
Márok Csaba
polgármester
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Eseménydús év áll mögöttünk
Megint eltelt egy év, és elmondhatjuk: 2009-ben nem
volt munka nélkül sem az önkormányzat, sem a képviselõtestület. Ha az évet összességében kellene jellemeznem,
azt mondanám, hogy a pályázatok éve a 2009-es év. Az elbírált pályázataink elindultak,
gondolok itt a csatorna-beruházás I. fordulójára, illetve az
iskolai ROP-os pályázatra.
Nagyon komoly ütemben terveket, pályázatokat készítettünk annak érdekében, hogy
az önkormányzat olyan pozícióban legyen, hogy egyáltalán tudjunk pályázni. Ennek
nagyon komoly anyagi terhe is
volt. A pályázatok beadásához
szükséges dokumentációkért
jelentõs összeget fizetett ki tavaly az önkormányzat.
2008-ban indult az integrált
közösségi és szolgáltató pályázat, ahol a "címbirtokos" címet
elnyertük. Ennek kapcsán lettünk jogosultak arra, hogy a
tényleges bõvítésre vonatkozó
pályázatunkat beadjuk. Elindítottuk a Civil Ház pályázatát a
kistelepülés-kép javítása címû
ROP-os pályázaton. Mindkét
említett pályázat helyszíni ellenõrzése a mai napig megtörtént. A LEADER pályázatokon az önkormányzat nagyon
komoly részt vállalt, mivel
összességében közel 20 millió
forintos nagyságrendû pályázatokat adtunk be. A vigasságok rendezvény, a kórustalálkozó, a térfigyelõ kamera
rendszer, tájház tetõcsere, a
sport fejlesztése, valamint tábor szervezése Hantoson.
A LEADER másik tengelyének megnyílásával a Rákóczi utcai játszótér végleges befejezésére is lehetõség nyílik.
A cukorgyárak bezárása miatti
diverzifikációs pályázaton a
kézmûves ház, valamint környékének rendbetételére pályázunk. Járdaépítés, parkoló
kialakítás, kerítésépítés valósul meg. Pályázati konstrukció
keretében próbáljuk felújítani
az egészségházat is. Itt az is-

kolai pályázathoz hasonló kerül kiírásra. Az illegális hulladéklerakók megszüntetésére
kiírt pályázaton az úgynevezett Venyimi út és a Márta
néni féle sarok illegális szemétlerakójának megszüntetésére nyertünk szolgáltatónk
ajánlatával 1,5 millió forintot.
A felsorolásból is látszik,
hogy a fentebb említett pályázatokon való részvételhez nagyon komoly együttdolgozás
szükséges.

Köszönöm
a képviselõtestület
munkáját, amely
lehetõvé tette,
hogy ezek
a pályázatok
elindulhassanak.
A két nyertes pályázatunk
közül mindkettõvel eljutottunk
addig a pontig, hogy kifizetési kérelmet tudtunk benyújtani és a csatornapályázatunk
kapcsán már értesítést is kaptunk, hogy számláink rendben
voltak, a kifizetésrõl intézkednek.
Iskola-felújításunk megítélésem szerint az egyik legnagyobb beavatkozás eddig Mezõfalva életébe. Igaz, hogy
csak egy utólagos homlokzat
hõszigetelés, nyílászáró csere,
teljes akadálymentesítés lett
megcélozva, azonban komoly
elõre nem látható problémákkal is találkoztunk. Az
UNIVÁZ szerkezetû épület
tetõszerkezetét valamilyen
formában beázás-mentesíteni
kell.
Mindezek mellett el kell
mondanunk azt is, hogy településünk költségvetése folyamatosan stabil, a pénzügyi elszámolások mind rendben
vannak. Ennek alátámasztásá-

ra számtalan ellenõrzési jegyzõkönyvet tudnék felmutatni.
Intézményeinkrõl el kell
mondani azt, hogy az ÖNO-ba
új vezetõt választottunk. Az
intézményi társulásunk, mind
iskolai, mind óvodai szinten
nagyon jól mûködik, köszönhetõ ez a jó vezetésnek.
Az év során egy új közfoglalkoztatási forma is bevezetésre került, az un. RÁTosokat kellett tervszerûen alkalmaznunk. Itt mindenképpen ki kell emelnem a pozitívumokat. Megpróbáltunk pályázni buszöbölre, buszváróra, azonban ez nem nyert pozitív elbírálást. Nekiláttunk a
közmunkásokkal, és közös
összefogás eredményeként az
erdészet adta az oszlopot,
Csizmadia Imre képviselõtársunk adott bontott cserepet,
ezen kívül már csak a festéket kellett megvenni. Oldalai is lesz némelyiknek, amihez a deszka már Farkas Imre
által felvágásra és legyalulásra került. Jelen pillanatban az
új körforgónál tartunk, azonban további buszmegállókat
tervezünk még a szõlõhegyi
részre is.
A közmunkások komoly
munkát végeztek a falu rendjének fenntartásában, iskolaberuházás elõre vitelében. Itt
az iskolánál a "hulladékok" eltakarításában (faablakok), valamint most a gáz földbe tétele kapcsán jelentõs mennyiségû földmunkát végeztek. Közbiztonságunk javuló tendenciája a két véglegesített rendõr
itt létével vélhetõen tovább fog
javulni, komoly segítségére
vannak a közrend fenntartásában polgárõreink és a településõrök is.
Eredményeket értünk el a
Többcélú Kistérségi Társulás
területén is a logopédiai ellátás kistérségi szintû megszervezésével a mi szakszolgálatunk bekapcsolódott a feladatellátásba. A gyógytestnevelés
feladat várhatóan 2010 szeptemberétõl indul kistérségi

szinten, aminek megint csak
mi voltunk a kezdeményezõi.
A környezõ településekkel jó
kapcsolatot tartunk fenn.
A kulturális rendezvényeink közül kiemelkedõ a vigasságok, melynek megrendezése az idei évben is sikeresnek
mondható. Nagy megtiszteltetés érte településünket, hogy a
József nádor hétre Habsburg
Mihály fõherceg úr kedves feleségével ellátogatott hozzánk,
valamint megtisztelte rendezvényünket Dr. Balogh Ibolya
a megyei közgyûlés elnöke is.
Méltón megünnepeltük az
Idõsek Világnapját, Egyházi
Kórustalálkozót szerveztünk,
és még sorolhatnám tovább a
kisebb programokat, melyek
végén az Adventi készülõdés
szerepel. Az Advent megmozdította a települést. Örömteli
volt látni, hogy az emberek
kijöttek a térre és együtt ünnepeltünk az új terünkön egy
csodálatos környezetben kialakított adventi koszorú mellett. Legfontosabb az ebben a
minden vasárnap visszatérõ
gyertyagyújtásban, hogy az
emberek örömmel jönnek ide
ki, megállnak és beszélgetnek
egymással.
Összességében megállapítható az, hogy megítélésem
szerint Mezõfalva önkormányzatának képviselõtestülete jó úton halad, döntéseivel
a település fejlõdését szolgálja, melynek elért eredményeit
részben már láthatjuk és bízom
abban, hogy a jövõben további sikereknek is együtt örülhetünk.
A 2010-es év – ami elõttünk áll – nem lesz egyszerû.
Bajlódunk tovább a csatornával és várhatóan komoly költségvetési megszorítások is
lesznek, de úgy gondolom,
hogy sosem szabad elveszteni
optimizmusunkat, és Mezõfalvának továbbra is a térség
egyik fõ mozgató rugójának
kell lenni.
Márok Csaba
polgármester
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Egyre szebb lesz az iskola
Az iskolafejlesztés kivitelezõ cége elmondhatja: az idõjárás nagyon kegyes hozzá,
kevés olyan tél volt az elmúlt
években, amikor ilyen intenzitással lehetett kõmûves munkákat végezni. A koordinációk alkalmával fel sem merül
határidõcsúszás.
A falu életében óriási beavatkozás az iskolai beruházás. De akár szülõként, akár
pedagógusként vagy diákként
aki megéli ezt, az jelentõs,
meghatározó "élményként"
marad meg. Le a kalappal a
tanárok és a diákok elõtt, mert
azért nagy türelemre van szükség, hogy tanítás mellett elviseljék a munkavégzést. Nem
annyira zajosak a dolgozók,

ám igenis figyelemre és megértésre, toleranciára van szükség. Mozgássérült mosdókat
építenek, hatalmas építkezés a
könyvtár bejáratának a liftház
kialakítása, folyamatosan zajlanak a nyílászárócserék – vagyis alkalmazkodni kell... A
keletkezõ hulladékot folyamatosan takarítjuk, hogy a lehetõségekhez képest minél rendezettebb körülményeket teremtsünk a tanításhoz.
A geotermikus fûtésrendszer kialakításával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a
szondák lehelyezésre kerültek
az udvaron. Most zajlik a kazánházban a fûtéskorszerûsítés, majd utána a szondákat
összekötik a hõszivattyúval.

A tornateremhez is megérkeztek az ablakok, vagyis ott
folytatódik a nyílászárócsere.
Az új részen tanító tanárok
meglepõdnek, amikor átmennek azokba a termekbe, ahol
még nem cseréltek ablakot.
Megállapítják: "Hú, nálatok
milyen hideg van!" Vagyis
már most érezhetõ a beruházás pozitív hatása...
A faluszilveszter a tornateremben került megrendezésre,
a termosztát 16 fokon volt, és
senki sem panaszkodott arra,
hogy hideg lenne. Ezek mindmind jelzik azt, hogy az iskolafejlesztés, az épületszigetelés hasznos, jó.
Márok Csaba
polgármester

A koncepciót már elfogadta a testület
A képviselõtestület november
25-én elfogadta a 2010. évi költségvetési koncepciót. Elmondhatjuk, hogy óriási, egymilliárd forint feletti bevételi és kiadási fõösszeg szerepel benne, ami elsõsorban a beruházások miatt van.
A koncepció készítésekor sok dolog még bizonytalan volt, de azt
már tudtuk, hogy a személyi jövedelemadó nyolc százalékos átengedése kis mértékben növekszik. Ha összességében akarnám
jellemezni a jövõ évi pénzügyi
mérlegtervet, akkor azt mondanám: arról szól, hogy be tudjuk
fejezni a pályázatainkat. Nagyon
sok megkezdett munkánk van,
amelyek megvalósítása komoly
feladatot fog jelenteni.
Az adók kapcsán némi változás van. Az iparûzési adó átkerül
az APEH-hoz, aminek módja az
év során alakul majd ki. A lakbéreket kis mértékben, öt százalékkal emelni kívánja az önkormányzat, és a talajterhelési díjat is növeljük.
A többcélú kistérségi társulással együttmûködve a jövõben egy
új képzési formát kívánunk bevezetni:
elindítottuk
a
gyógytestnevelés kistérségi szintû megszervezését. Mezõfalva
volt a kezdeményezõje, és Dunaújváros is hozzájárulását adta ahhoz, hogy a polgármester dolgozza ki a feladatellátás megszervezését a városban. Abban az esetben, ha ez sikerül, plusz bevéte-

lekhez juthat a település. Bízunk
abban, hogy Dunaújváros pozitív
hozzáállása megmarad, és a
gyógytestnevelés kistérségi szinten indulhat idén szeptembertõl.
Az iskola nyert a TIOP-os számítástechnikai pályázaton eszközöket. Mivel ez az országos közbeszerzésen eredménytelen volt,
visszaküldték hozzánk, és köteleznek bennünket az eszközbeszerzésre. Ennek lefolytatása is az
idei feladataink között lesz.
Jelentõs feladatot jelent még a
közfoglalkoztatás. Rengeteg az
olyan falubeli, aki az úgynevezett
rendelkezésre állási támogatásra
(RÁT-ra) jogosult, ami alapján a
munkaképeseket az önkormányzatnak kötelezõen alkalmaznia
kell minimum 90 napig. Ez a foglalkoztatás jelentõs terhet fog jelenteni a 2010-es évben. Természetesen a település közrendjének, köztisztaságának a fenntartása érdekében kívánjuk õket továbbra is alkalmazni. Illetve folytatni kívánjuk azokat a kis mértékû fejlesztéseket, amelyek hatnak a lakók komfortérzetére, javítják az életkörülményeket.
Gondolok itt például a buszmegállók építésére...
A szociális támogatások idén
is jelentõs terhet jelentenek majd
a költségvetésben.
Az útépítés, -fenntartás terén
keressük a pályázati lehetõségeket. Szem elõtt tartjuk a Kinizsi
utca végének esetleges aszfaltozá-

sát, és a járdahelyzet kismértékû
javítását. El kell mondani azért: a
járdaépítésnek pénzügyi akadályai vannak, hiszen akkor is komoly költségei vannak, ha közmunkások építik a gyalogutat.
Az intézményfenntartó társulásunkat nem kívánjuk tovább bõvíteni. Mezõfalva azonban a jövõben is kezdeményezõ és partner minden jó cél érdekében.
Kisapostag például a szociális intézményünkkel szeretne együttmûködési megállapodást kötni,
amit a képviselõtestület is támogat.
Az óvodáról még nem esett
szó, pedig visszatérõ probléma
a tornaszoba kérdése. Most nyílt
egy pályázati lehetõség, amely az
iskoláéhoz hasonlatos. A pályázat kidolgozásán dolgozunk
most, hiszen a tornaszobára már
kész tervekkel rendelkezik az
óvoda. Amennyiben meg tudnánk valósítani a tornaszobát, az
komoly elõrelépést jelentene. Javulna a helyzet a férõhelyek tekintetében is.
Gyermekintézménynél maradva: nem önkormányzati fenntartású, de végre elindult a családi
napközi a településen.
Összességében megállapítható: a 2010-es költségvetési koncepcióba a futó és a beadott pályázatok megvalósítását tartja
szem elõtt a képviselõtestület.

Márok Csaba
polgármester
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Tûzifát kapnak
A fakivágások ellen, az erdõk
védelmében meghirdetett akciónk
folyamatosan zajlik. A rendõrséggel közösen rendszeresek az ellenõrzések. Az utóbbi hetek esõs,
csapadékos idõjárása szerencsére
nem kedvezett a tolvajoknak, hiszen az átázott, süppedõs talajban
képtelenség a súlyos rakománnyal
haladni...
A rászorultaknak a község önkormányzata ingyen biztosít tûzifát. Felhasználjuk erre a célra az
iskolánál termelõdött hulladékot,
valamint a Váci utca Velinszky
utca végén lévõ nyarasokban
kidölt és összeaprított fát. A szociális és családsegítõ szolgálat
adatai alapján a közmunkások kiszállították a tûzifát az arra jogosultaknak, hogy ne legyenek fûtésgondok Mezõfalván.

M. Cs.

Megrongálták
a betlehemet
Sajnálatos tény, hogy a gyönyörû betlehemünket el kellett
menekíteni a vandálok, rongálók
elõl. Az egyik szobor fejét leütötték, vagy ledobták, a fejet a szalma között találtuk meg.
Összességében elmondható
azért, hogy kibírta a betlehem az
adventet, mindig volt látogatója,
és nagy örömet okozott a falubelieknek. Köszönjük még egyszer
a készítõk segítségét. Valamint
köszönjük a mezõfalviaknak,
hogy kilátogattak a gyertyagyújtásokra, és együtt készülhettünk a
karácsonyra.

M. Cs.

Betörések!
Mezõfalván betörések voltak
az elmúlt idõszakban. Nem volt
több, mint a környezõ településeken, mégis jelentõsen borzolták a
kedélyeket.
Bárki, aki legkisebb gyanús
mozgást észlel, jelentse a polgárõröknek, vagy a rendõröknek. Ha
nem teszünk valamit, akkor a bûnözõi kör még jobban elszemtelenedik. A betörések nem éjszaka történtek, hanem az esti órákban, és
változatos, hogy mit vittek el. Figyeljünk egymásra! Próbálunk elõre lépni, pályázunk térfigyelõ kamerákra. De feltétlenül kell a lakosság
együttmûködése, segítsége, figyelme, hogy eredményt érjünk el.
M. Cs.
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Díjak, változások
Testületi ülésen történt.
Decemberi ülésen tárgyalta a képviselõ testület Mezõfalván közüzemi szolgáltatást
végzõk 2010 évi árajánlatát.
Dunanett Kft. szilárd hulladék szállítás:
2010 évre 2009 évhez képest 4.9 százalék díjemelésre
tett javaslatot
Maradt az egyedül élõk
kedvezménye (alapdíj+120 liter ürítés/ 557ft/hó).
Új elemmel bõvül szolgáltatásunk palettája. 2010 évben
úgynevezett zöldjáratot indít a
Dunanett Kft. A járatok indítása a tavaszi és az õszi kerti
munkákhoz fog igazodni. A
keletkezõ nyesedéket , falevelet a kft. által biztosított zsákban szállítják el. A zsákok 400
forintért
megvásárolhatók
lesznek a helyi kereskedelmi
egységekben.
Szennyvíz-szállítás:
a
szennyvíz-szállítás lakossági
díja 1250 ft/ m3-re a közületi
díj 1100 ft/m3 +áfa módosul.
A díjat nagy mértékben
emeli az a tény, amely szerint
a csatornázatlan területen a
szolgáltatás igényébe vétele
messze elmaradt az elvárhatótól. Körülbelül 30 család szál-

líttat a területen élõ 700-zal
szemben. Õk valószínû illegálisan helyezik el keletkezõ
szennyvizüket.
A testület gondolkozik egy
egységes díj fizetési rendszer
kialakításán, mely a mért víz
fogyasztásán alapulna.
Kéményseprõ-ipari közszolgáltató 2010-évi díj tétele
8,7 százalékos emelésre tett javaslatot.
Részletes díjtételek kifüggesztésre kerülnek a polgármesteri hivatal hirdetõ tábláján!
A közüzemi szolgáltatást
végzõk 2010-évi árajánlatát a
pénzügyi ellenõrzõ bizottság
megtárgyalta és javasolta elfogadásra a képviselõ testületnek. A testület decemberi soros ülésén elfogadta a 2010.
évi díjtételeket. A csatorna
üzemeltetõ cég 2010. február
1-gyel változtatja szolgáltatási díját, melyre januárban tesz
javaslatot.
A DVCSH Kft. – ivóvíz
rendszerünk üzemeltetõje – az
elmúlt három évhez hasonlóan nem adott árajánlatot 2010évre sem.
Szántó István
PEB elnöke

Hova kerül a szennyvíz?
Felhívjuk Mezõfalva lakóinak figyelmét arra, hogy a jövõben a jegyzõ – rendõrség
bevonásával – helyszíni ellenõrzéseket fog tartani annak kiderítésére, hogy a szennyvizet
hova helyezi el az ingatlantulajdonos. A bírság elérheti akár
30 ezer forintot, de többször is
ismételhetõ.
Igazolni kell, hogy a
szennyvízet a csatornahálózatba engedi-e (díjat fizet), vagy
igénybe veszi-e a szennyvíz-

szállítási (szippantási) szolgáltatást. Vagyis azt, hogy hova
kerül a szennyvíz a lakó ingatlanáról!
Az elhelyezést igazolni
nem tudók bírságra számíthatnak. A helyszíni ellenõrzés
történhet hét közben, de akár
hétvégén is. A szigor oka,
hogy az elfogadhatónál is kevesebb, minimális az elszállított szennyvíz mennyisége...
dr. Woth László
jegyzõ

Közösen búcsúztattuk az óévet
Örömel tapasztaltuk, hogy
az óévet nagyon sokan búcsúztatták településünkön. A
helybéliek megfelelõ progra-

mot találtak maguknak a faluban. Több száz olyan lakóról
tudunk, aki a község által biztosított helyszíneken töltötte a

Szociális intézményünk hírei
A múlt év decembere mozgalmasan telt az intézményünk számára. Több eseménnyel és rendezvénnyel is megörvendeztettük gondozottjainkat. December
7-én délután Mikulás napi ünnepséget tartottunk, ahol a Bartók
Béla utcai lakásotthon gyermekei a helyi iskola 8. osztályos táncosai közremûködésével adtak
szép mûsort nevelõik kíséretében. Saját készítésû süteményekkel kínáltuk meg vendégeinket,
majd kis csomaggal leptük meg
az idõs gondozottakat.
A hónap folyamán a gondozónõink folyamatosan tevékenykedtek az intézményünk feldíszítése, az ajándékok elkészítése, a
rendezvényeink megszervezése
és lebonyolítása érdekében. Kis
angyalkákat, gyertyatartókat, dekorációkat készítettek. A gyertyatartókat a Karitász helyi szervezete juttatta el idõs, beteg embereknek. A hónap minden vasárnapján dolgozóink biztosították az intézmény nyitva tartását,
s a szükséges kellékek, eszközök
kiadását, a tea fõzését stb. az adventi gyertyagyújtások idejére.
A karácsonyi rendezvényeinkre december 22-én és 23-án
került sor. 22-én a nappali ellátásban részesülõ idõs ellátottak
ünnepsége volt. Itt a helyi általános iskola 4. osztályos tanulóinak, valamint a Mátyás király utcai Lakásotthon lakóinak mûsorát láthattuk. A színvonalas és
megható mûsor felkészítõ tanárai: Szabóné Kovács Erika,
Balláné Spitz Mariann, valamint
Gróf Ilona voltak. A gyerekek
mûsora után étel, ital, beszélgetés, zene, tánc, majd az ajándékcsomagok átadása következett. A
délután jó hangulatban telt. 23án a gyermekjóléti szolgálat
meghívott gondozottjai számára
rendeztünk ünnepséget. Itt szintén a Mátyás király utcai Lakásotthon lakói adták elõ mûsorukat
Gróf Ilona lakásotthon vezetõ
irányításával. A zöld fenyõnek és
tündérnek beöltözött gyerekek
jelmezét mindenki megcsodálta.
A gondozott gyerekeket és családjaikat ünnepi ebéd, majd karácsonyi csomagok várták. Az
iskola által meghirdetett „cipõs
doboznyi ajándék” akció is sikeres volt, sok kisgyermek örülhetett a kapott ajándékoknak. Köszönjük az iskola dolgozóinak,

külön Baricza Zsuzsa ifjúságvédelmi felelõsnek, hogy megszervezték a gyûjtést, s köszönjük
mindazoknak, akik ajándékokat
küldtek be, s ezzel örömet szereztek sok gyermeknek.
Karácsonyi rendezvényeink
sikeréhez sokan hozzájárultak.
Köszönjük az önkormányzat dolgozóinak, a polgármester úrnak,
jegyzõ úrnak, Aljegyzõ asszonynak, a képviselõtestület tagjainak, valamint az Iskolafejlesztési Alapítványnak a támogatását.
Nélkülük ezek a rendezvények
nem jöhettek volna létre. Köszönjük a helyi iskola, óvoda és
a lakásotthonok segítségét. A
helyi boltok támogatását: Alba
100 Ft-os bolt, Gremann ABC,
Dóra cukrászda, Juhász ABC,
Prajda ABC, Mangó pékség,

Felhívás
A Szociális, Családsegítõ és Gyermekjóléti Intézmény 2010. január 27én 13 órától használt ruha
akciót szervez az intézményben (Mezõfalva, Piac
tér 3.). Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk. A ruhák
saját részre, vagy családtag
részére szükséglet szerint
válogathatók.
A rászorulók nevében
köszönjük eddigi felajánlásaikat, s kérjük, hogy a
továbbiakban is juttassák
el hozzánk használt, de
még jó állapotban lévõ ruháikat, feleslegessé vált
használati tárgyaikat. Segítségüket elõre is köszönjük!
Zöldséges
bolt
(Masinka
Csabáné), Nagy Gabriella és
Matlag Ferencné boltja, a Legjobb kocsma (Benedek Sándor),
a Vasbolt (Sóki László), a Tüzép
telep (Erdélyi József). Köszönjük Dr. Thernesz Lajosné és
Masinkáné Baranyai Mariann támogatását. Végül, de nem utolsó sorban köszönet mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel és érdeklõdésükkel valamelyik rendezvényünket!
Nikolinné Héring Edit
intézményvezetõ
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Tündérkert Óvoda
„A szeretet jegyében...”
Ünnepi programjaink voltak:
Bábszínház:
December 14-én hétfõn
reggel a gyerekek már nagy
izgalommal érkeztek az óvodába. Minden évben nagyon
várják a Mûvelõdési Házban
megrendezett színházi elõadást, mely idén is nagy sikert
aratott a körükben. természetesen a Télapóé és kis segítõié
volt a fõszerep. Igazán interaktív módon zajló mókás elõadás
részesei lehettünk.
Mikulásház:
Mint minden évben, idén
sem telhetett el a Tálapóvárás
a Mikulásházban tett látogatás
nélkül. Óvodánkból ez év végén a Csiga-biga csoport vitte
el személyesen az ajándéklistáját Nagykarácsonyba. A
gyerekek elõször a Télapóval
találkozhattak, majd résztvehettek egy mesedramatizáláson, sõt még rénszarvast is
etethettek. A nap megkoronázásaként játszóházi program
következett. Élménydús, ajándékokban gazdag nap volt ez,
maradandó emlékként õrzik a
gyerekek.
Karácsonyi mesedélelõtt:
Az ünnepre való ráhangolódást a Micimackó csoportban fokozta, hogy nagymamák, dédmamák tettek látogatást, és az adventi koszorút
körülülve meséltek a régmúlt

Pályázati hírek:
Eszközfejlesztési pályázaton óvodánk nyert
egy nagyobb összeget,
melyen mozgásfejlesztõ
játékokat (trambulin,
egyensúlyfejlesztõ tölcsér) vásárolunk a gyerekeknek.

idõk szerény, da hangulatos
karácsonyairól.
Kellemes
gyertyafényes délelõttöt töltöttek együtt a gyerekekkel. Utólag is köszönjük azoknak, akik
megtisztelték jelenlétükkel az
ovisokat.
Betlehemes mûsor a
Templomban:
December 16-án szerdán az
óvónõk Betlehemes játékát láthatták azok, akik a zord hideg
ellenére eljöttek a templomba.
Karácsonyi ünnepi délelõtt:
December 18-án pénteken
délelõtt minden csoport magában, bensõséges hangulatban
töltötte a karácsonyt. A gyerekek „lázasan” várták az ajándékokat, amik nem várattak
sokáig magukra. Énekekkel,
versekkel tették még meghittebbé az ünnepet.
Ezen a délelõttön ellátogatott hozzánk az oktatási és kulturális bizottság elnöke Bán
Balázs és Kristofori Valter plébános úr is, hogy osztozzon a
gyerekek örömében.
Ugyanezen a napon Márok
Csaba polgármester és a Petõ-

fi Sándor Iskolafejlesztési alapítvány elnöke Deák Károly,
valamint Szabó Istvánné is immár hagyományként - megtisztelt bennünket és nem érkeztek üres kézzel. Ezúton is
köszönjük
a
felajánlott
300.000 forintot, amit az udvari Babaház korszerûsítésére
szertnénk fordítani.
Ez a nap még ezzel nem ért
véget, mert délután 16 órakor
a Katics csoportosok szüleiket
Betlehemes játékkal ajándékozták meg.
Falukarácsony:
December 20-án a falu karácsony ünnepén szintén szerepeltek a Katica csoportosok.
„Ilyen még nem volt…”
A mezõfalvi felnõttek és
gyerekek idén még fokozottabban készíthették fel lelkket
a szeretet ünnepére. A négy
hétvége programjai, a szép látvány és a gyertyagyújtás felemelõ és igazán közösségkovácsoló erejû volt.
A cikket összeállította:
Kiss Nóra
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Katolikus hírek
Mit vétett a fenyõ?
Advent 4. vasárnapján szépen,
közösségben készültünk a nagy
ünnepre, karácsonyra. Ugyancsak
közösségben a templomban köszöntöttük Jézus Krisztus születésének napját. Ám az ünnepi misérõl kijövet a József nádor mellszobor mellõl, illetve a plébánia elõl
eltünt a jó méretes ezüstfenyõ.
Kivágták! Már csak csonkja mutatja hol díszlett a falu örömére.
Most bizonyára egy magánlakásban pompázik. De mire jó ez?
Hisz a faluközösség örömére ültették és növekedett. Talán pár év
múltán ez letett volna a falu karácsonyfája. Így viszont csak a falu
megcsonkított torzója.
Január 2-án délután és kora
este Apátszállás és Baracs hívõ
közösségeit látogattam. Vittem
hozzájuk Jézus üzenetét és Újév
boldog reményét. Mezõfalván ez
alatt barbár kezek feltörték a plébániát és feldúlták lakrészemet.
Miért? Kérdem én, miért? Amikor
arról beszélek a hívõ közösségnek, a fény legyõzte a sötétséget,
a jó a rosszat, de a rossz még mindig talál embereket, akiket eszközként felhasznál. Iszonyatos volt a
betört, feldúlt plébánia látványa,
de ennek ellenére imádkozom a
tettesekért, s kívánom érezzék
meg Krisztus szeretetét, melegét,
s tudjanak nemet mondani a sötét
cselekedeteiknek!
Kristofory Valter
plébános

Egyházi év
Bár polgári értelemben január
1-jén kezdjük az új esztendõt, az
Egyházban már bõ egy hónapja új
évet írunk. Ugyanis az Egyház a
karácsonyt megelõzõ 4. vasárnapon, azaz Advent 1. vasárnapján
kezdi az egyházi évet.
Az Advent 4. vasárnapját követi a karácsonyi idõ, amely december 25-tõl Vízkereszt utáni
vasárnapig, idén január 10-ig tart.
Ezt követi a farsang ideje, amely
hamvazószerda elõtti nappal fejezõdik be. Idén február 16. (Húshagyó kedd) Hamvazószerdával
kezdõdik a Nagyböjt, február 17tõl 3-ig tart.Nagyböjt utolsó hete
a nagyhét, amelynek során Jézus
Krisztus szenvedéstörténetét éljük
át. Húsvéti idõ: Húsvétvasárnaptól 50 napig, azaz Pünkösdig. Jézus Krisztus feltámadását a halálból ünnepeljük ez idõ alatt. Pünkösd: a Szentlélek eljövetelének
ünnepe, május 23. Ezt követi az
évközi idõ, amely tart a következõ adventig, november 28-ig.
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Tanulmányi versenyek
Természettudományi
munkaközösség
Számítástechnika verseny, Dunaújváros
Részt vett: Gál Zoltán, Takács Tímea, Mezei Klaudia
Bolyai-vetélkedõ, matematika verseny
8.a osztály 10. helyezést ért
el. A csapat tagjai: Fánczi Liliána, Hajnal Gréta, Szabó Tímea, Sudár Ádám
8.b osztály 4. helyezést ért
el. A csapat tagjai: Benedek
Csilla, Gál Zsolt, Garbacz Szilárd, Pap András
Német Margit matematika verseny
Részt vett: Fánczi Liliána
8.a, Gál Zsolt 8.b
Komplex természettudományi verseny, Dunaújváros
Iskolánk csapata 5. helyezést ért el. A csapat tagjai:
Fánczi Liliána 8.a, Hajnal
Gréta8.a, Simon Viktória 8.b
Kézilabda diákolimpia,
Nagyvenyim
Iskolánk csapata 2. helyezést
ért el. A csapat tagjai: Fánczi
Kitti, Kovács Mercédesz, Palkó
Anna, Dienes Enikõ, Polácskó
Viktória, Masinka Bianka, Papp
Alexandra, Hepp Dóra
Kézilabda verseny, Mezõfalva
Iskolánk csapata 1. helyezést ért el.
Nyelvi munkaközösség
„Ki tud többet Berlinrõl?” német verseny, Dunaújváros
Iskolánk csapata 4. helyezést ért el. A csapat tagjai: Palkó Anna 6.b, Ossik Angéla
6.b, Szautner Máté 6.b,
Hornperger Arnold 7.b
„Ki tud többet Londonról?” angol verseny, Dunaújváros
Részt vett: Vizi Krisztián
7.b, Szabó Luca 6.b, Turcsán
Fruzsina 6.a, Fánczi Kitti 6.b

Humán munkaközösség
Rajzverseny a 8. évfolyam
számára - téma: az aradi vértanúk
I. Benedek Csilla 8.b
Mekota Bernát 8.b
II. Simon Viktória 8.b
Végh Stefánia 8.b
III. Petrovics Renátó 8.b
Szilva Máté 8.b
„j-ly?” – helyesírási verseny iskolai fordulója
5.évfolyam: I. Varga Tibor
5.b, II. Keresztes Nóra 5.a, III.
Vámosi Nikolett 5.b
6.évfolyam:I. Szabó Luca
6.b, II. Palkó Anna 6.b, III.
Szautner Máté 6.b
7.évfolyam: I. Somogyi Lilla 7.b, II. Vida Fanni 7.b, III.
Csikós Laura 7.a
8.évfolyam: I. Végh Stefánia 8.b, II. Gál Zsolt 8.b, III.
Fánczi Liliána 8.a
"j-ly?" - helyesírási verseny megyei fordulója, Székesfehérvár
Részt vett: Szabó Luca 6.b,
Varga Tibor 5.b
Területi történelmi vetélkedõ Fejér megyérõl, Nagyvenyim
Iskolánk csapata III. helyezést ért el. Csapattagok: Benedek Csilla 8.b, Szabó Szindbád
7.b, Szabó Luca 6.b, Márok
Bence 5.a
Területi szövegalkotási
pályázat, Dunaújváros
"Arany tollhegy" díjjal jutalmazottak:
Masinka
Vanessa 5.a, Márok Bence 5.a,
Keresztes Nóra 5.a, Szautner
Máté 6.b
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója
5.évfolyam: Keresztes Nóra
5.a, Ossik Mónika 5.b, Vámosi Nikolett 5.b
6.évfolyam: Palkó Anna
6.b, Gál Roland 6.a, Szabó
Luca 6.b

7.évfolyam: Vida Fanni
7.b, Somogyi Lilla 7.b,
Szentpáli Zsombor 7.b
8.évfolyam: Fánczi Liliána
8.a, Szabó Tímea 8.a, Benedek
Csilla 8.b
A mûvészetoktatás
eredményei
Adventi randevú - területi rajzverseny - Dunaújváros
Téma: Elképzelt karácsony
I. díj: Hajnal Dániel 3.b
III. díj: Mihályi Daniella 2.a
Különdíjas: Gál Zoltán 8.b
Az alsó tagozat
Móra- Hétvezér olvasási
verseny, Székesfehérvár
Iskolánk csapata 7.helyezést ért el. A csapat tagjai:
Klics Bence 4.a, Mazzag Gergõ 4.a, Valler Kristóf 4.b
Felkészítõ
tanárok:
Szabóné
Kovács
Erika,
Balláné Spitz Mariann
Mesemondó
verseny,
Nagyvenyim
1. osztály: Gyetvai Emese 1.b 4.helyezés (Felkészítõ:
Hajdúné Virág Tünde)
2. osztály: Vámosi Nikolett 2.a 4.helyezés (Felkészítõ:
Nagyné Garai Olga)
4. osztály: Gombita Klaudia 4.b 4.helyezés (Felkészítõ: Szabóné Kovács Erika)
j/ly - helyesírási verseny,
Székesfehérvár
Részt vett: Szalai Bálint 3.a
(Felkészítõ: Horváth Lászlóné), Gárdonyi Kata 4.b. Felkészítõ:) Szabóné Kovács Erika
Mikulás kupa
1.-2. évfolyam:
1. helyezés 1.a
2. helyezés 2.a
3.helyezés: 2.b
3.- 4.évfolyam:
1.helyezés: 4.a
2.helyezés: 4.b
3.helyezés: 3.a
A Mikulás kupát levezette:
Nagyné Garai Olga

HÍREI
Programok
Decemberben az alsó tagozatos gyerekek számos programon,
rendezvényen vettek részt.
A Mikulás kupa nyitotta a
sort. Az osztályok játékos, vidám
sportversenyen mérhették össze
ügyességüket. Ezt a kellemes délutánt Nagyné Garai Olgának köszönhettük.
December 14-én délelõtt a
gyerekek egy remek színházi elõadást néztek meg La Fontaine
meséibõl. A nap folytatásaként
játszóház volt az iskolában, ahol
karácsonyi ajándékokat készíthettek szüleiknek, testvéreiknek.
A 2. osztályosok aranyos versekkel, karácsonyi jelenettel kedveskedtek az iskola diákjainak,
dolgozóinak és vendégeinek a
szünet elõtti utolsó tanítási nap. A
mûsort összeállította és betanította
Nagyné Garai Olga és Baricza
Zsuzsa.
A 4. évfolyamosok az ÖNOban mutatták be ünnepi mûsorukat. A felkészülésben Szabóné
Kovács Erika és Balláné Spitz
Mariann segített.

Mosoly-díj
Decemberben a következõ tanulók kaptak mosoly-díjat:
Alsó tagozat: Szalai Bálint 3.a,
Gárdonyi Kata 4.b, Klics Bence
4.a , Mazzag Gergõ 4.a, Valler
Kristóf 4.b, Deák Csaba 2.a
Felsõ tagozat: Kiss, Máté 7.a,
Scheidl Boglárka 7.a, Kovács
Zsombor 7.a, Boros Viktor 7.a,
Papp Alexandra 6.b, Fekete Balázs 6.b, Szautner Máté 6.b, Németh Attila 6.b, Kovács Mercédesz 6.b, Szántó Angéla 6.b,
Fánczi Kitti 6.b, Szabó Luca 6.b,
Nyegota Szabina 6.b, Nagy
Szimonetta 6.b, Gál Zoltán 8.b,
Horváth Mercédesz 7.b, Dienes
Enikõ 7.b, Fánczi Liliána 8.a, Szabó Tímea 8.a, Hajnal Gréta 8.a,
Sudár Ádám 8.a, Benedek Csilla
8.b, Gál Zsolt 8.b, Garbacz Szilárd 8.b, Pap András 8.b, Simon
Viktória 8.b, Mezei Klaudia 8.b,
Takács Tímea 8.b, Vizi Krisztián
5.a, Antal Ádám 5.a, Márok Bence 5.a, Kovács Virág 5.a, Varga
Tibor 5.b, Czifra Anna 5.a, Keresztes Nóra 5.a, Zsákovics Kevin
5.a, Ossik Mónika 5.b
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Sok kicsi sokra megy
Ezt a közmondást mindenki ismeri, de nagyon ritkán gondoljuk át a valódi értelmét. Nekem 2009 adventjében volt alkalmam elgondolkozni ennek az igazságán. Novemberben ahhoz kértem az Önök segítségét, hogy egy-egy
doboznyi ajándékkal kedveskedjenek azoknak, akiknek ebben az évben talán kissé szomorkásabbá vált a karácsonyuk. Mindig csak azt hallgatjuk, hogy válság, válság,
válság! Ezt nagyon nehéz megélni a felnõtteknek is, de szinte
megmagyarázhatatlan a gyerekek számára. Tudom, hogy
sok szülõ számára már az is szinte megoldhatatlan feladat,
hogy a mindennapi életet megszervezze. És akkor jön a
karácsony, annak minden elvárásával, várakozásával, adni
akarásával..A szülõk szeretnék ajándékkal meglepni a gyerekeiket, de ebben az évben ez szinte lehetetlen.
De mindig vannak, akik szeretnének segíteni, ha tudnak. Nem nagy dolgokról van szó, talán csak egy régi kedves plüssjáték továbbajándékozásáról, vagy arról, hogy
egy kiolvasott könyvünknek talán más is örülne, vagy egy
kedvenc pulcsink ne a kukában végezze, hanem más is örüljön neki. A mi kis saját cipõsdoboz akciónknak, amelyben
a a falunkban élõ rászorult gyerekeknek gyûjtöttünk karácsonyi ajándékot, a vártnál is nagyobb sikere lett. A dobozok csak gyûltek és gyûltek, míg végül több mint 60 doboz
gyûlt össze. De ezen kívül még nagy zsákokat is megtölthettünk játékokkal, könyvekkel, ruhákkal.
A legtöbb segítséget az alsó tagozatba járó gyerekektõl és szüleiktõl kaptuk, sõt Spitz Mariann és testvére
segítségével még Dunaújvárosból is számtalan meglepetés
érkezett. Köszönöm az osztályfõnökök, a szülõk és a gyerekek segítõ gondoskodását, azt, hogy összeállították a csomagokat, hogy minden ajándékot ízlésesen és gondosan
becsomagoltak, de fõleg azt, hogy megtanították a gyerekeiknek a régi közmondás igazságát: Sok kicsi sokra megy.
Baricza Zsuzsa

Karácsony
az iskolában
A hagyományokhoz híven
a karácsonyi ünnepélyt a téli
szünet elõtti utolsó tanítási
napon tartottuk. Az utolsó adventi gyertya meggyújtása
után a 2.osztályosok színvonalas mûsorral kedveskedtek az
iskola tanulóinak és vendégeinek.
Természetesen a karácsony
nem múlhat el ajándékok nélkül. A gyerekek két darab
csocsó asztalt kaptak az Iskolafejlesztési Alapítvány jóvoltából.
Örömmel
tapasztaltuk,
hogy sok szülõ, hozzátartozó
tisztelt meg minket a jelenlétével. Reméljük, hogy a jövõben is egyre többen látogatnak
el rendezvényeinkre.

Köszönjük
a fenyõfát!

Köszönetet
szeretnénk
mondani az iskola diákjai és
dolgozói nevében Pötör Károlynak, amiért egy gyönyörû
fenyõfát ajánlott fel a karácsonyi ünnepélyünkre.
tantestület
Az iskolai oldalt
összeállította:
Nyuliné Bauer Szilvia
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Újra együtt
szilvesztereztünk
A batyus faluszilveszter a válság ellenére is meghozta a várt
sikert. Idõsek és fiatalok egyaránt
részt vettek a rendezvényen. Az
asztalok roskadásig megteltek,
mindenki gondoskodott ételrõl,
italról bõségesen. A jó hangulatot pedig zenészeink biztosították,
akik elsõ ízben jártak nálunk Mezõfalván. Örömmel fogadtam sok
ismert és megszokott arcot, akikre szinte minden rendezvényünkön számíthatunk, de sok új vendéget is köszönthettem, akik re-

mélem elvitték magukkal a mezõfalvi faluszilveszter jó hírét.
Köszönetem szeretném kifejezni mindenkinek, aki támogatta
a rendezvényt és ezzel együtt a
Petõfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítványt. Köszönöm a polgármester úrnak a támogatását és jelenlétét, és köszönet mindazoknak, akik segítettek a szervezésben és a munkában. Eredményekben gazdag, boldog újévet kívánok mindenkinek!

Baratiné Hevesi Irén

Fénylánc Magyarországért
A Fény születését várva, a téli
napfordulót a Magyarok Szövetségének Hercegfalvi Tizede december 21-én ünnepelte Bolonváron, falunk legmagasabb, 3500
éves szakrális dombján. Nem elírás az õsi vár neve. Ez tisztelgés
inkább Csuti János tanár úr, településünk szenvedélyes kutatója
elõtt. Õ úgy vélte, ez lehetett a vár
neve, csak elfelejtõdött mit jelent.
Eleink valamikor értelmessé kívánták tenni e helynevet egy „d”
betû beiktatásával, s így lett Bolondvár.
A hétvégi hatalmas hóesésnek
köszönhetõen ünneplõbe öltözött
a határ. Deák Károly vállalkozónak és polgármesterünknek köszönhetõen jutott munkagép és
pénz a kivezetõ dûlõút megtisztítására, amit nagyon szépen köszönünk.
Hét virgonc helybéli fiú szánkózott épp a dombon, akik hallgattak a szépszóra, s együtt gyûjtöttük a rõzsét a tûzhöz. Nagy
máglyát raktunk. Fáztunk, így a
megbeszélt idõ elõtt (a fénylánc

este hat órakor indul el a Börzsönybõl, s erre választüzek lángolnak fel szerteszét hazánkban),
17 órakor tüzet csiholtunk, s fürgén lángra kapott a farakás.
Jólesõ toporgással álltunk körben vagy tizenketten. Lelkünkben
és zsebünkben pedig ott lapult a
hozott vers, dal vagy ima szövege. Jómagam Horog László barátommal kart-, illetve szavainkat
egybeöltve meséltünk a hely õsi
múltjáról és a téli napforduló ünnepének történetérõl. Ezután Lacink átváltozott táltossá – majdnem parazsat is habzsolt –, s õsrégi magyar szokás szerint a kék
örök égben lakozó Istennek mutattunk be víz-, kenyér-, és boráldozatot. Majd ki-ki a magában
hozott ajándékot mondta el.
Magunk után eltakarítottunk,
így is óvtuk Földanyánkat, s tiszteletben tartottuk a vár szellemét.
Lábainkat aztán fürgén nyakunkba kaptuk, táltos paripánkra – a
gépkocsiba – ugrottunk és jókedvûen hazaszálltunk.
Horváth Béla
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Január - Boldogasszony hava - Télhó - Fergeteg hava
Népi kalendárium
(január)
Január 6. Vízkereszt:
A római egyház Epiphania
Domini azaz az Úr megjelenése
elnevezésû ünnepe. A nyugati
egyházakban e naphoz kötik a
Háromkirályok, vagy keleti bölcsek ( Gáspár, Menyhért, Boldizsár) látogatását a kis Jézusnál és
Krisztus megkeresztelkedését is.
Január 13. Veronika:
Sokhelyütt errõl a napról azt
tartják, hogy az év leghidegebb
napja.
Január 17. Antal:
Remete Szent Antalnak és
Páduai Szent Antalnak az ünnepe. Remete Szent Antal régen a
beteg emberek és állatok védõszentje volt. Páduai Szent Antal
pedig az orbáncosok (erõs
fájdamakkal járó bõrbetegség)
védõszentje. A hiedelmek szerint
ezen a napon az orbáncos beteget
meg lehetett gyógyítani, ha három
Antal nevû ember megállt az ágya
mellett, s ott elszívva egy-egy pipadohányt a betegre fújja a füstöt. A pipát tûzkõvel és taplóval
kellett meggyújtani, hétszeri csiholással.
Január 18. Piroska:
E naphoz idõjárási regula fûzõdik: „Ha Piroska napján fagy,

40 napig el nem hagy.” Házasságjóslás is kapcsolódik ehhez a naphoz: egyes helyeken azt tartották,
hogy az a lány, aki ezen a napon
piros kendõt köt a nyakába, még
abban az esztendõben férjhez
megy.
Január 20. Sebestyén:
Szent Fábián a pestisesek védõszentje, vértanú. A III. században élt, s egy ideig pápa is volt.
298-ban Diocletianus császár kivégeztette. Szent Sebestyén a lövészek és nyíllal lövõk védõszentje, az õ alakjához kapcsolódva e
nap a vadászok ünnepe. A népi
természet megfigyelések szerint e
napon indul meg a fákban a nedvkeringés, ezért az elsõ "tavaszébredõ" napnak tartották.
Január 21. Ágnes:
Idõjárásjósló nap, a régiek
megfigyelése szerint, ha ezen a
napon derült az idõ, akkor jó termés lesz az évben. E napon böjtölve, és néhány egyéb elõírást
követve a lányok megálmodják
jövendõbelijüket.
Január 22. Vince:
Vince többek között a bor védõszentje. Napja termésjósló nap.
Bálint Sándor néprajzkutató említi, hogy Vincét „õsidõktõl kezdve úgy tisztelték, mint aki legyõzi a tél sötét hatalmait, és elõkészíti lassan a közeledõ tavasz út-

A Mûvelõdési Ház állandó programjai
Hétfõ:
16-18 óra: Nagyközségi Nyugdíjasklub
(nyugdíjas klub épülete)
18-19.30 óra: Néptánc csoport
Kedd:
16.30-19.30 óra : Pingpong klub
16.30-18 óra: Nõikar Próba
Szerda:
16-18 óra : Sárgarózsa Nyugdíjasklub
(nyugdíjas klub épülete)
Csütörtök:
16-20 óra : Foltvarró klub (nyugdíjas klub épülete)
16.30-19 óra: Pingpong klub
Péntek:
17-18.30 óra: Nagycsaládosok Egyesülete
(nyugdíjas klub épülete)
Szombat:
14-17 óra: Napsugár játszóház
(kéthetente, elsõ foglalkozás február 6.)
Aki kedvet érez, hogy valamelyik klubhoz csatlakozzon, azt
szeretettel várják a vezetõk és a tagok!

ját. Nevének a vinum=bor szóval
rokon hagzása magyarázza, hogy
a szõlõmûvesek Vince névnapjának idõjárásából a következõ bortermésre szoktak jósolni.” Vince
a szõlõsgazdák napja, többfelé vidáman ülik meg ünnepét, mert azt
tartják, hogy ez a nap a szõlõvesszõ „pálfordulója”. Hetekkel
elõbb megbeszélik a gazdák, kinek a szõlõjében ülik meg a Vincét. A megbeszélt napon szalonnát, kolbászt, hurkát, kenyeret
csomagolnak, és szánkón a hegyre mennek a legtávolabbi szõlõbe. Mulatozás közben természetesen a borosüveg is kézrõl kézre
jár. Evés után gömböcöt akasztanak egy tõkére, hogy a gömböchöz hasonló nagyságú fürtök teremjenek. Mielõtt hazamennek,
vincevesszõt metszenek, és nótaszóval vonulnak haza a dombról.
A szõlõvesszõt a meleg szobában
öblös szájú üvegbe helyezik. Ha
ezek kihajtnak, akkor nem fognak
elfagyni a szõlõszemek. Vince
idõjárását mindenütt figyelemmel
kísérték a szõlõsgazdák. A tapasztalatokat így fogalmazták meg:
„Ha megcsordul Vince, tele lesz
a pince.” Ezértis köszöntötték a
Vincéket ilyen és ehhez hasonló
versikékkel: Ha megcsordul Vince, megtelik a pince. Régi igazság ez. Igaz-e, jó Vince? Most,

hogy ünnepeljük névnapodon
Vincét, Telj meg áldással Te, s
csorduljon meg pincéd!"
Január 25. Pál:
E napot Pálfordulónak vagy
Pálfordulásnak is nevezik. Pál fordulása termésvarázsló -, de fõleg
jósló nap. A szép, derült idõ sokfelé azt jelentette, hogy még
hosszan tartó hidegre lehet számítani. Az egész napi jó idõ pl. jó
termést jelent. " Ha Pál napján fúj
a szél, szûk szénatermés várható."
Ha ez a nap ködös, az a jószág
pusztulására figyelmeztet. ezen a
napon "pálpogácsát" sütöttek.
Életkor szerinti nagyságban annyi
pogácsát sütöttek, ahány családtag van. Mindegyik pogácsába
egy-egy lúdtollat tûztek. Ha sütés
közben valaki pogácsáján megégett a toll, akkor halál várt rá az
évben, ha pedig megpörkölõdött,
akkor valami betegség leselkedett
az iletõre. Az idõjárást meg is lehetett jósolni ezen a napon. Általános hiedelem szerint Pál fordulásakor a tél ellenkezõjére fordul,
vagy jégtörõ, vagy jégcsináló lesz.
Ha az ember meglátja az árnyékát, hosszú télre kell számítani.
Az állatok is jelezték e napon az
idõt. A medve ugyanis, ha e napon kijön a barlangjából, jó idõ
lesz.
Ijjas Gizella

mûvelõdésszervezõ

A Napsugár játszóház Február 6-án, szombaton 14
órától tartja elsõ foglalkozását a Mûvelõdési Házban. Kicsiket és nagyokat szeretettel várunk!

Kirándulás a Szépmûvészeti Múzeumba
A Mûvelõdési Ház február 6-án, szombaton kirándulást szervez
a budapesti Szépmûvészeti Múzeumba.
Az itáliai festészet két évszázadának remekmûvei címû kiállítása.
Több, mint 80 festõ, köztük Leonardo, Giorgione, Raffaello,
Tiziano alkotásaival találkozhatnak. Hazánkban van a világ egyik
legdrágább képe, a „Hermelines hölgy” is.
Indulás: 9 órakor a Mûvelõdési Ház elõl.
Költségek:
Belépõ: 1200 Ft(nyugdíjasoknak 600 ft)
Busz: kb. 1500 Ft (20 fõtõl kb. 800)
Jelentkezés: 06-30-461-2531 -es telefonszámon, illetve a könyvtárban lehet.

Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ
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Akcióztak
a polgárõrök

Móricz Zsigmond
Könyvtár

Könyvajánló
Felnõtt irodalom
Ékszerek termésekbõl
„Bármennyire hihetetlen, a
könyvben szereplõ ékszerek
termésekbõl készültek. A fûzési
technikák egyszerûek, könnyen elsajátíthatók, így
magunk és mások
örömére készíthetünk nyakláncokat, fülbevalókat, karkötõket és hajbavalókat.
Hogyan találj magadnak
állást?: a munkakeresés kézikönyve
Környezetünk gyógyító
növényei
Menny és pokol: Magyarország és a magyarság tör-

ténetének sorsdöntõ eseményei.
Nagy logikatréning: 300
feladat, rejtvény, játék
A pillanat zsarnoksága:
gyors és lassú idõ az információs társadalomban. T. H.
Eriksen.
Tanuljunk meg írni: a kérvénytõl a szakdolgozatig.
Evernight Claudia Gray
Ifjúsági irodalom
Detektív matek
Izgalmas matekfeladatok 8-12 évesek számára
A matek minden
ember életében fontos szerepet játszik: nélküle
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nem tudnánk játszani, biciklizni vagy bevásárolni sem - tulajdonképpen semmire sem
mennénk matematika nélkül!
Mindenkinek szüksége van
matekra a munkájához, és ez
alól a detektívek sem kivételek.
Az erõ hatásai
„A Kísérletezzünk! címû
könyvsorozatnak ebben a kötetében a nehézségi erõvel, a
röpítõerõvel és az
erõk egyensúlyával
kapcsolatos kísérleteket
gyûjtötték
össze. Pl: Labdainga, Lusta érme, Az
erõátadó víz, Tojásteszt, Akrobata villák, Mágnesvitorlás,
A tojáshéj teherbírása, Az ív
ereje, Szabadesés, Rakétakilövés, Fejre áll a világ, Csúszás
és gördülés, Tömegvonzás.

Mezõfalva polgárõrei is
csatlakoztak az OPSZ országos
akciójához, melynek elsõdleges szerepe nem az eredményesség, hanem a demonstráció volt. A rendõrséggel karöltve együtt járõröztek és közös
feladatokat láttak el. Az 50 %os részvételi létszámot meghaladó mezõfalvi akcióban szombat délután kettõ órától este
nyolc óráig teljesítettek szolgálatot a helyi önkéntesek. A polgárõr gépkocsit öt saját gépjármûvel kiegészítve három – három fõs csapatokban járták az
utcákat. Ezen a napon rendkívüli esemény nem történt, így
a demonstráció elérte a célját.
A nap végén összegezve a
tapasztalatokat arra a megállapodásra jutottak a polgárõrök,
hogy gyakrabban megismétlik
ezt az akciót, így jóval nagyobb
hatásfokkal végezhetik a bûnmegelõzõ tevékenységüket.
Fizetett választási hirdetés
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Szezon elõtti aktualitások

Az U7-es
gyerekeink sikerei
Két kitûnõ sportember teljesítményét szeretnénk megosztani önökkel. Egy óvodás
Kovács Balázs és egy elsõ osztályos Rabi Dániel felejthetetlen élményeit.
Október 23-án a székesfehérvári Sóstói stadionban 3 fiú
Baracsról, 2 fiú DVSI-bõl és
2 fiú Mezõfalváról alkottak
egy csapatot.Õk képviselték a
déli csoportban az U-7-es válogatottat. A mérkõzések 15
percben zajlottak. Öt csoportból – észak, dél, kelet, nyugat,
közép – kerültünk ki gyõztesen.
A mezõfalvi fiúk nagyszerûen játszottak, így nem is csoda, hogy a Videoton edzõi árgus szemekkel figyelték õket.
Ennek a remek teljesítménynek végül az lett a következménye, hogy a nap végén egy
újabb válogatás követõen, ismét fõszerephez jutottak a fiaink.
Ezúttal Fejér megye válogatottjában kaptak helyet a
többi gyerek között.
A következõ fellépésre az
október 25-i gálán került sor,
ahol a Videoton U-7 volt az
ellenfél.A 2x15 perc igazi kihívást jelentett az apró focisták számára.
Természetesen itt is remek
teljesítményt nyújtottak. Az
életre szóló élmény azonban
csak ezután következett! Az
esti mérkõzésen az õ sorfaluk
között futottak ki a játéktérre
a Videoton és a Debrecen játékosai.
Kovácsné

A felnõttek még pihennek,
nekik csak január 26-án indul
a rajt. A gyerekek viszont már
élesben harcolnak!
Javában tart még a téli
szünet a nagy csapatoknál,
azért mi nem maradunk foci
nélkül.
Míg a felnõttek
könnyed labdázgatással tartják karban a formát, addig a
gyerekek a hagyományos
Merényi kupa sorozaton
élesben próbálják felvenni a
versenyt az ellenfelekkel. Januári elõzetesünket természetesen a folyamatban lévõ
küzdelmekkel kezdjük:
Merényi kupa
Az általános iskolások korosztályainak meghirdetett kupasorozaton elõször a 7-8. évfolyamosoknak szurkolhattunk. A január 7-én megrendezett viadalon nem egészen
úgy sikerült a bemutatkozás,
ahogy azt a Simon József által
dirigált csapat elképzelete. A
nagyon erõs csapatok ellen
középmezõnybe várt együttesünk ezúttal csak tapasztalattal lett gazdagabb. Elkeseredésre azonban semmi ok! A
következõ hétvégén Südi
lászló csapata biztosan több
szerencsével jár.
A mezõfalviak tisztes helytállás mellett a 7. helyezést érték el.
Végeredmények:
1.Petõfi (Dunaújváros)
2. Vasvári (Dunaújváros)
3. Gárdonyi (Dunaújváros)

4.Széchenyi (Dunaújváros)
5. Nagyvenyim
6. Perkáta
7. Mezõfalva
8. Rácalmás
Erõpróba Ercsiben
Szombat délután még egy
erõpróba várt a mezõfalvi fiatalokra. Ezúttal településünktõl távolabb, Ercsiben kellett
bizonyatni a jó formát. A történtekrõl Südi László információi alapján értesülhetünk:
„Az U-16 és U-13-as csapataink Ercsiben játszottak teremtornán külön-külön 16 csapatos mezõnyben. A csapatokat 4 db négycsapatos csoportba sorolták, ahonnan a csoportok 1. helyezettjei jutottak a 4
csapatos döntõbe. Itt az U-13-

as csapat egy gyõzelem, egy
döntetlen és egy vereséggel a
csoport harmadik helyén végzett, az U-16-os csapat pedig
a csoportja második helyén!
Így egyik sem jutott tovább,
bár az idény elején jó és hasznos volt a felkészülésre a torna!”
A felnõttekrõl
A gyerekek után néhány
információ Megye II. osztályú
csapatunkról:
Az õszi szezon végén megválasztott edzõ Masinka Csaba telefonos interjúban elmondta, egyelõre pihennek a
fiúk. A labdától azért nem szakadnak el teljesen, hiszen kisebb játékokon, teremben tartják karban a futballista lábakat. A nagycsapatoknál január 26-án kezdõdik a felkészülési szakasz, ahol már 7 edzõmérkõzés lekötött állapotban
van. A 7 -bõl kettõ kivételével mindet itthon játszuk. Remélhetõleg az idõ is engedi a
pálya használatát.
Játékosmozgásról nincs tudomása vezetésnek, így az
õszi kerettel tervezik a kezdést. A többi majd a kiderül a
felkészülési szakasz végén.
(További információk és
fotók a mezohir.info internetes
honlapon.)
Horváth László
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Tarány Sándor:

Ahogy én látom!
Ladányi Mihály Dévaványán született 1934. február 12én, és Csemõn halt meg 1986.
szeptember 20-án. Alsóbb iskoláit Dévaványán, a gimnáziumot Kisújszálláson, és Nagykõrösön végezte. Székesfehérváron érettségizett. Festõnek,
grafikusnak készült, de már
korán verselt is. Fodor András
közölte gimnazista kori verseit
az Új Hangban. 1953-1957- ig
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem bölcsészkarának volt
hallgatója. 1957-tõl a Szépirodalmi Kiadó, a Magyar Nemzet munkatársa, utána 1958-tól
a Szolnok Megyei Néplap
munkatársa volt. 1959-tõl Kazincbarcikán Mûvelõdési Ház
igazgató. 1964-tõl írásaiból élt.
Független életmódjával kiállt a
társadalom prémén élõk mellet. Az 1980-as évektõl
Csemõn lévõ tanyájára vonult
vissza, ahol mezõgazdasági
munkából, és írásaiból tartotta el magát. Német, Angol,
Orosz, és Román költõket fordított magyarra.

Ajánlom, olvassák el a költõ hangulatos versét:

Ladányi Mihály:

Téli dal
A dûlõn szürke csorda: szuszog,
gõzöl a köd,
szarvuk pár jegenye, meredten,
mozdulatlan.
Akárha fejõszéken, egy fatuskón
ülök.
Hát Istenem-uram, megint
magam maradtam.
A ködöt õrizem, terelem a szelet,
este Holdat gyújtok, s még
megannyi a dolgom.
De végzem szótlanul, ami rám
méretett,
lépem a földeket, a folyókat
akózom.
De Istenem-uram, adj már
meggyfavirágot,
gombát és gólyahírt az árokpart
füvébe,
adjál egy szeretõt, gyújtsál
szemébe lángot,
hogy bírjam bírhatatlan
kegyelmed még pár évre.

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

Adventi köszönet!
Advent 3. vasárnapján a civil szervezetek látták vendégül forralt borral, teával, süteménnyel
a térre kilátogató érdeklõdõket. Mezõfalvért
Egyesület felajánlásaként kapta a bort Szatmári Lászlótól és Horváth Jani bácsitól.
Köszönjük önzetlen segítségüket.
Mezõfalvért Egyesület

Értesítem kedves vásárlóimat, hogy

Angol Minõségi
Bálásruha és Cipõbolt
nyílt a Kisfaludy út 13. szám alatt.
Minden nap akciós termékekkel bébiruhákkal és játékokkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Nyitva: hétfõ-vasárnap 8-17 óráig.
Dobainé Vámosi Gizella

Deák Gyuláné
82 éves
„Minden nap drága, minden perc kincs,
Te vagy a mi kincsünk, melybõl több nincs,
Te állsz a mi szívünkhöz mindig oly közel,
Te, kinek szeretete minket mindig ölel.
Kérjük a jó Istent, óvjon, védjen Téged,
adjon Neked egészséget, és sok boldog évet.”

Boldog születésnapot kívánunk!
szeretõ lányaid, unokáid, dédunokáid,
ismerõsök, rokonok

Régi redõnyök javítását,
új redõnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidõ, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklõdni a Lottózóban.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen
halottunk,

Marton János
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak.
Külön mondunk köszönetet Turcsány temetkezési Bt.nek,Dr.Bartos Krisztina orvosnak áldozatos munkájukért.
Gyászoló család
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Valami elindult...
2009. Adventje különlegesen
telt Mezõfalván. Az ünnepet nagy
készülõdés elõzte meg: hetekkel
korábban összejöttünk, megbeszéltük, hogyan várhatnánk méltóan a Karácsonyt.
Minden klub, szervezet segítségét kértük mind a mûsorokhoz,
mind a vendéglátáshoz.
Nagy örömömre senki sem
mondott nemet, mindenki biztosított nemcsak a részvételérõl, de
a segítségérõl is.
Küönleges dolgot tettünk:
megmutattuk, hogy tudunk közösen, önzetlenül, szeretettel együtt
dolgozni, és a jó hangulatú Adventi gyertyagyújásokon kívül ez
volt a legfontosabb.
Mindenki tett valamit a közös
cél érdekében: valakik a Piac teret csinosították, vannak, akik mûsorral készültek, vannak, akik

forrlt bort és süteményt készítettek, vannak akik anyagilag járultak hozzá a sikerhez és akik a
munkájukkal segítettek bennünket. A gyerekek nagy örömére az
állatsimogató is megvalósult.
November 29-én jöttünk össze
elõször a téren, ahol a plébános úr
szavai után az óvodás és az iskolás gyermekek mûsorát láthattuk.
Elsõként õk gyújtottak gyertát az
adventi kszorún.
A második vasárnap a Nyugdíjas Kluboké volt. A szép mûsort
és a vendéglátást is nekik köszönhetjük. Igazi meglepetésként -mivel december 6-a volt-, a Mikulás
is kilátogatott a Piac térre, ahol
cukrot és narancsot osztogatott az
apróságoknak.
Luca napja, december 13. volt
Advent harmadik vasárnapja. Ekkor Mezõfalva Civil Szerezetei

voltak a vendéglátók. Szép mûsort
láthattunk a Néptáncosainktól és
természetesen a forralt bor, a tea
és a finom sütemények sem hiányoztak.
Az utolsó, negyedik vasánap
rendhagyóan zajlott. Fél öttõl a
mûvelõdési Házban karácsonyi
ünnepséget trtottunk. Utána mentünk ki a térre, ahol a Polgármesteri Hivatal dolgozói, és Mezõfalva képviselõ-testülete látták vendégül az embereket. Karácsonyi
verseket is hallhattunk a képviselõ uraktól, asszonyoktól. A Polgármester Úr gyújtotta meg az
utolsó, a negyedik gyertyát, és kívánt Boldog ünnepeket Mezõfalva lakosságának.
Érdekes színfoltja volt a karácsonyi rendezvénysorozatnak,
hogy (többnyire) mezõfalvi vállalkozók portékáiból Adventi vásárt

tartottunk, ahol sok szép ajándék
talált gazdára.
Szerettünk volna ajándékot is
adni a falunak, ez a Piac téren felállított Betlehem formájában valósult meg.
Reméljük, sok embernek sikerült öröet szereznünk vele.
Bízom abban, hogy Mindenki jó érzéssel gondol vissza az Adventre, a programokra. Remélem,
még sokszor fogunk össze, hogy
mindenki jól érezze magát Mezõfalván.

Itt is szertném megköszönni mindazoknak a
munkáját, segítségét, akik
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ

Vissza- és elõretekintõ
Az elmúlt néhány évben megpezsdülni látszik községünk kulturális élete. Ez bizonyította a decemberi programdömping is. A
megújult Piac téren felállított
„Falu karácsonyfája”; a vasárnaponkénti adventi gyertyagyújtások; a rendkívül színvonalasra sikeredett betlehem; a különféle állatok élõben történõ felvonultatása; a Mûvelõdési Házban megtartott ünnepi program; az iskolánkban megrendezett, diákok által
adott koncertek; óvónõk és tanárnõk által megjelenített templomi
betlehemezés; a Nõikar fellépése;
az iskolában és az óvodában szervezett, rendkívül szép ünnepségek; sõt ide sorolható a színes és
nagy választékot hozó mezõfalvi
szilveszter is, amelynek keretében
például a tornateremben, a felújítási munkák ellenére is nagyszerûen sikerült a Baratiné Hevesi
Irén által szervezett községi
buli…
A több éve már meghirdetett,
„Adventi Ragyogás” címû pályá-

zatunk idén is talált jócskán partnereket a községben. Talán valamivel kevesebben „nevezetek” a
tavalyi év végén, mint máskor, viszont akik házat díszítettek, azok
kitettek magukért.
Újra nehéz dolga volt a zsûrinek, ám valamiféle eredményt
mégiscsak ki kellett alakítani. Különdíjban részesült a Halasi család. Õk, mondhatni, európai színvonalon ûzik ezt a „szakmát”.
Nem véletlenül figyelt fel munkájukra már országos napilap is.
Harmadik Masinka László, míg
második Váradi Sándor lett. Az
elsõ helyezettnek járó díjat diszkrét, ám rendkívül igényes és színvonalas teljesítménnyel Vízi Ignác nyerte el.
A mai napig fájó pont Baráth
Bálint zongoramûvész koncertjének elmaradása. Az utolsó pillanatig próbáltuk közösen „tûzben
tartani a vasat”, hiába: a nagy havazás ellen az adott estén nem tudtunk megoldást találni. Egyébiránt
idén még az elsõ félévben szeret-

nénk pótolni az elmulasztott zenei élményt. Nem valósult meg a
hagyományos éjszakai focitorna
sem. A Horváth László képviselõ
által szervezett nagysikerû eseményt az iskola átépítése hiusította meg 2009-ben.
A 2010-es évben is hasonló
fordulatszámon pörög falunk kulturális élete. A teljesség igénye
nélkül lesz március 15-e, József
nádor hét, húsvét, május 1-je, Kihívás Napja, Rock Este, Mezõfalvi Vigasságok, Kondor-kupa, néptánc-tábor, augusztus 20-a, szüreti
bál, Idõsek Világnapja, október
23-a, Mikulásfutás, karácsony,
szilveszter...
Elkészül az általános iskola
felújítása-átépítése, reményeink
szerint pályázatos támogatással
kibõvíthetjük a Mûvelõdési Házat,
melyet bizony – épp karácsonykor is megállapíthattuk – kinõttünk. A Óvodában elengedhetetlen lenne egy tornaszoba kialakítása. Próbáljuk a régi tanácsháza
épületét is karbantartani, lehetõ-

ségeinkhez mérten. Talán a templom épületén és annak környékén
is lesznek változások. Igyekszünk
minél inkább bevonni a vérkeringésbe Tájházunkat is. Labdarúgócsapatunk pedig harcba száll a
megyei I. osztályú tagságért, minden második hétvégén, hazai pályán is...
Amit pedig karácsonykor, de
más, évközi események kapcsán
is tapasztaltunk: azt az érdeklõdést és összefogást, mely tényezõk nélkül egyszerûen elképzelhetetlen a kívánt elõrelépés, olyan
nagyszerû dolog lenne megõrizni
az idei évben is. Még ha gazdasági-válság van, még ha két választás is lesz… Akkor is.
Bán Balázs
oktatási, kulturális és
sportbizottság elnöke
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