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MEZÔFALVA
2010. február

Információs és közéleti havilap

Pénzügyeinkrõl szólva
A képviselõtestület közmeghallgatáson ismerteti
a lakókkal az önkormányzat költségvetési rendeletét február 23-án 18 órától a mûvelõdési házban. A
közmeghallgatáson elhangzottakról a márciusi újságban számolunk be.
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Elöljáróban annyit: idén
nem egyszerû feladat a költségvetés összeállítása. Jelentõs
megszorításokkal küzdenek az
önkormányzatok, csökkennek
a támogatások. Komoly kihívás olyan mérleget összeállítani, amely a valóságot tükrözi. A pénzügyi bizottság többször visszatért a témára, tagjai
alaposan átgondoltak minden
tételt.
A település költségvetését
jelentõsen meghatározza a
közmunka program, és annak
velejárója. Pontos számokat
még nem tudunk, de a korábbinak kétszerese, mintegy
százmilliós nagyságrendû a

A nõ az élet forrása,
A férfi örök hitvallása.
Segítõ kéz, otthon nyugalma,
Vad ölelés forradalma.
A nõ remény és kudarc,
Figyelmes, szerelmes arc.
Harcos pillantás, huncut szem,
Hol a férfinak babér terem.

A nõnap alkalmából
szeretettel köszöntjük
Mezõfalva
asszonyait és lányait!
Márok Csaba
polgármester

szociális kiadások bevételi oldala.
Nagy feladat idén az iskola
fejlesztése. Mindenki láthatja,
hogy fokozott ütemben halad
elõre a munka. A beruházás jelentõsen befolyásolja településünk likviditását, pénzügyi
helyzetét, mivel a pályázat
megvalósítása során vannak
olyan tételek, amelyeket elõre
meg kell finanszírozni.
Rengeteget költöttünk tavaly tervek elkészítésére.
Több helyre pályáztunk, és
vannak még elbírálás alatti
tenderek, amelyek, ha megvalósíthatóak lesznek, akkor komoly tételt jelentenek a költ-

ségvetésben. Nem kívánok
engedni abból, hogy bármely
terület, intézmény is több
pénzbõl gazdálkodjon, mint
tavaly. Úgy gondolom: ha az

A közszolgáltatási díjak
csak szerény mértékben,
az inflációhoz igazodva
emelkedhetnek. Új
adónemet nem vezetünk
be. Tehát a lakókat
érintõ nagy változás
nincs a költségvetésben.
önkormányzati oldalon kevesebb a befolyó bevétel, akkor
semmilyen vonalon sem engedhetõ egyetlen területnek
sem a túlfinanszírozása.
Márok Csaba

Meghívó
Szeretettel meghívjuk önt és kedves családját

2010. március 12-én 15 órakor tartandó

ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE
A mûvelõdési házba.
Kiállítás a forradalom dokumentumainak másolataiból.
VÁRUNK MINDENKIT, ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
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Választási tudnivalók A gépjármûadóról
Tisztelt választópolgár!
Hazánkban 2010. április 11-én
kerül sor az országgyûlési képviselõválasztás elsõ fordulójára,
2010. április 25-én pedig a második fordulója. Ön a napokban kézhez kapja a választói névjegyzékbe történõ felvételérõl szóló értesítõt, valamint a képviselõjelölt
ajánlásához szükséges ajánlószelvényt.
Amennyiben ön csak a második fordulóban jogosult szavazni,
az ajánlás jogával még nem élhet,
így ajánlószelvényt nem kapott.
Ha az értesítõn feltüntetett adatai
tévesek, kérjük, forduljon a polgármesteri hivatalhoz!

Mire való
az ajánlószelvény?
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyûjtenie.
Jelöltet ajánlani nem kötelezõ, de
ha ön élni kíván ajánlási jogával,
akkor azt úgy teheti meg, ha az önnek megküldött hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját kezûleg aláírja, majd azt átadja a támogatni
kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának.
Az ajánlószelvények gyûjtése
2010. március 19-ig történhet.
Az ajánlás nem vonható
vissza.

Mit kell tudni a szavazás
helyérõl?
Ön a lakóhelye szerint kijelölt,
az értesítõn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásban akadályozva van (például egészségi
állapota miatt), úgy a szavazást
megelõzõen a jegyzõtõl írásban
kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság
két tagja fogja önt felkeresni a
mozgóurnával.
Mozgóurnát végsõ esetben a
szavazás napján -szintén írásbana szavazatszámláló bizottságtól
kérhet.

Hogyan szavazhat, ha a
szavazás napján a
lakóhelyétõl eltérõ
településen tartózkodik?
Ha a szavazás napján Magyarországon, de lakóhelyétõl eltérõ
településen tartózkodik, a jegyzõtõl kapott igazolással szavazhat.
Igazolás személyesen vagy
meghatalmazott útján legkésõbb
2010. április 9-én 16:00 óráig kérhetõ. Ha ajánlott levélbben kéri az

igazolást, a kérelemnek legkésõbb
2010. április 6-án meg kell érkeznie a jegyzõhöz. A kérelem benyújtásához letölthetõ nyomtatvány áll rendelkezésre a
www.valasztas.hu honlapon, illetve elérhetõ bármely választási irodában.
Fontos tudnivaló, hogy akár az
elsõ, akár a második fordulóra kér
igazolást, azt a fenti idõpontig kell
megtennie.
Az igazolási kérelemben meg
kell adnia nevét, személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi
szám), lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a szavazás
napján tartózkodik, valamint hogy
az igazolást az elsõ, a második
vagy mindkét fordulóra kéri-e.

Mit vigyen magával
a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni,
ha a személyiazonosságát és lakcímét megfelelõen igazolja az
alábbi igazolványok valamelyikével
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi
igazolvány)
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél,
2001. január 1-jét követõen kialakított kártya formátumú vezetõi
engedély, ezek azonban csak érvényes
lakcímigazolvánnyal
együtt fogadhatók el.

Mit kell még tudni
a szavazásról?
Szavazni csak személyesen,
reggel hat órától este hét óráig lehet. Érvényesen szavazni a
jelölt,illetõleg a lista neve alatti,
feletti vagy melleti körbe tollal írt
két, egymást metszõ vonallal lehet( + vagy X). A szavazólapokat
a borítékba helyezve az urnába
kell dobni. Ha ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még nem
a szavazat urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a
rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

Tisztelt válaszópolgár!
Amennyiben az országgyûlést
képviselõ- választással kapcsolatban bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon lakóhelye szerinti
jegyzõhöz, a választási információs szolgálathoz vagy keresse fel
a www.valasztas.hu internetes oldalt.
Kérjük éljen szavazójogával!
Választási iroda

A gépjármûadó alanya az a
személy, aki/amely a közúti
közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999.évi LXXXIV. törvény alapján vezetett jármûnyilvántartásban az év elsõ napján üzemben tartóként, ennek
hiányában tulajdonosként szerepel. Több tulajdonos, illetve
több üzemben tartó esetén a gépjármûadó alanya az lesz, akinek/
amelnyek a nevére a gépjármû
forgalmi engedélyét kiállították.
A gépjármû vásárlása év közben
is történhet, illetve elõfordulhat,
hogy a gépjármûvet év közben
újra forgalomba helyezik. Az év
közben újan vásárolt vagy újra
forgalomba helyezett gépjármû
esetén az adó alanya az lesz, aki/
amely a forgalomba helyezés
hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
Mint ismeretes 2007. január
1-jétõl a gépjármûadó, melyet
a köznapi nyelvhasználatban
súlyadónak nevezünk, már nem
a gépjármû súlyához igazodik,
hanem a teljesítményéhez, vagyis a súlyadó nem súlyt, hanem teljesítményt mér. A törvény szerint a személygépkocsiknál és a motorkerékpároknál az adó alapja az önsúly helyett a gépjármû hatósági nyilvántartásában kW-ban kifejezett teljesítménye.
Ezzel szemben az autóbusz,
a nyergesvontató, a lakó-pótkocsi esetében marad az adó alapja az önsúly, tehergépjármû
esetén szintén változatlan az
adó alapja, vagyis az ilyen gépjármûveknél az adó alapját továbbra is az önsúly + a raksúly
50 százaléka adja.
Egyes személyszállító gépjármûvek teljesítménye azonban nem kW-ban, hanem lóerõben van feltüntetve. Ilyen esetekben szükséges az átszámítás,
mely akként történik, hogy lóerõben kifejezett teljesítményt
1,36-tal el kell osztani. A teljesítményt egész számban kell
megadni, ezért az osztás eredményét - a kerekítésre vonatkozó szabályok szerint- mindig
egész számra kell kerekíteni. A
területileg illetékes közlekedési felügyelet közli a személy-

szállító gépjármû teljesítményét
akkor, ha ez hatósági nyilvántartásban nem szerepel.
Adómérték-változás:
A személygépkocsik és motorkerékpárok esetén a fentebb
ismertetett adóalap alapulvételével a gépjármûadó mértéke –
2010. január 1-jétõl – a következõk szerint alakul:
– a gépjármû gyártási évében és az azt követõ 3 naptári
évben 345 Ft/ kilowatt
– a gyártási évet követõ 47. naptári évben 300 Ft/kilowatt
– a gyártási évet követõ 811. naptári évben 230 Ft/kilowatt
– a gyártási évet követõ 1215. naptári évben 185 Ft/kilowatt
– a gyártási évet követõ 16.
naptári évben és az azt követõ
naptári években 140 Ft/kilowatt.
A légrugós vagy azzal
egyenértékû rugózási rendszerû kategóriába tartozik az útkímélõ tengellyel rendelkezõ jármû is – nyerges vontató, tehergépjármû, valamint autóbusz
után az adómérték 1200 Ft/
megkezdett 100 kg marad, azaz
e jármûveknél az adóteher nem
változik. Ahhoz azonban, hogy
e jármûvek továbbra is ezzel az
adómértékkel adózzanak, az
adózónak az önkormányzati
adóhatóságnál a közlekedési
hatóság (Nemzeti Közlekedési
Hatóság) által kiadott hatósági
bizonyítvánnyal, vagy az igazságügyi gépjármû-közlekedési
mûszaki szakértõ véleményével
vagy „útkímélõ tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi
engedély bemutatásával kell
igazolnia a „légrugózás” tényét.
A nem légrugós rendszerû
tehergépjármûvek, autóbuszok
után, illetõleg a légrugózás tényét tanúsító adózói írásbeli bejelentés hiányában az adó mértéke 1.380,- Ft/ megkezdett 100
kg lesz.
Fentiek értelmében szinte
minden gépjármûre új elõíró
határozatot készítünk, melyben
szerepelni fog az érvényes fizetendõ adó, valamint a fizetési határidõ is.
polgármesteri hivatal
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Közfoglalkoztatási
terv készült
A képviselõtestület elfogadta Mezõfalva idei közfoglalkoztatási tervét, amelyrõl
tárgyalt a Szociális Kerekasztal, és véleményezte a munkaügyi központ is. A feladat jelentõs terhet ró az önkormányzatra. A hivatal három dolgozója – Borbély Anikó aljegyzõ irányításával – egy hétig
dolgozott az anyag összeállításán. A közfoglalkoztatási
tervet a képviselõtestület és a
kerekasztal egyaránt színvonalasnak ítélte meg, és egyhangúlag támogatta.
Pozitívumként elmondható:
a közmunkások nagyon sok
feladatot megoldottak községünkben. Említhetjük a buszmegállók építését, az intézmények felújítását, és a közterületek tisztán tartását. Idén nagyobb lesz a foglalkoztatottak
létszma. Tudni kell, hogy a
bérük nagy részét az állam fizeti, ám a munkaeszközökrõl,
védõruháról, irányításukról, a
munkavédelmi szabályok betartásáról az önkormányzatnak
kell gondoskodnia.
Nagy teher ez a polgármester nyakán, hiszen közfoglalkoztatottaknak a polgármester
a munkáltatójuk.

Befogadták
a pályázatokat
A LEADER-pályázataink
befogadására kerültek, a hiánypótlás van folyamatban.
Egyik esetben sem olyan hiányosságot vetettek fel az elbírálók, amelynek a pótlása gondot okozna.
A polgárõrség pályázott térfigyelõ kamera-rendszerre, a
Mezõfalváért Egyesület pedig
egy hantosi tábor megszervezését szeretné támogatásból
megvalósítani. Pályáztunk a
tájház tetõcseréjére, nádfedelessé alakítására, valamint rendezvénysorozatra is. Az elbírálás folyamatban van, várjuk
a településünk számára kedvezõ válaszokat.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

Átmeneti otthon
A Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása létrehozta a
gyermekek átmeneti otthonát,
Nagykarácsonyban. Ezzel megoldotta azoknak a szülõknek a
gondját, akik néhány hétre, hónapra nem tudják hova tenni a
gyermeküket. Nem problémás
esetekrõl – tehát intézeti – elhelyezésrõl van szó. Olyanok, például gyermeküket egyedül,
nagyszülõktõl, rokonoktól távol
nevelõ szülõknek jelenthet ez lehetõséget, akik betegség, kórházi kezelés, mûtét utáni lábadozás idõszakára másként képtelenek a gyermekükrõl gondoskodni. Természetesen az átmenetileg nehéz helyzetbe került családokon is segít az átmeneti otthonban elhelyezés. Mint a nevében is benne van: átmenetileg.
Az intézmény átadás megtörtént, várják a gyerekeket. A
Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Társulása nem veszítette el a
normatívára jogosultságát. Mert

ellenkezõ esetben, ha nem jött
volna létre az otthon, bizony
meg kellett volna szüntetni a társulást.
Mezõfalva képviselõtestülete elfogadta a társulási szerzõdés ilyen irányú módosítását,
valamint az új intézmény térítési díjait.
A társulással kapcsolatban el
kell még mondani, hogy községünk
kezdeményezte
a
gyógytestnevelés szakszolgálati feladatellátás kistérségi szintû megszervezését. Három települést, Mezõfalvát, Hantost,
Daruszentmiklóst, vagyis a mi
társulásunkat érinti ez a változás. Baracs, Kisapostag intézményi társulása szintén hozzánk
kapcsolódhat. A többi településen Dunaújváros koordinálásával szervezhetik meg a
gyógytestnevelés szakszolgálatot, hogy plusz normatíva legyen
igényelhetõ szeptembertõl.
M. Cs.

Kivágatjuk a nyárfákat
Az önkormányzat megvizsgáltatta egy erdésszel Már Gyulával
a Velinszky utca, Váci utca végén
lévõ nyárfást. A szakember biztosította a facsemetéket annak idején, a telepítéskor. Bejártuk mind
a két facsoportot.
Már Gyula indokoltnak tartja,
hogy a Velinszky utca, Dunaújvárosi út sarkán lévõ fák kitermelésre kerüljenek. A másik oldal, a
Velinszky és Váci utca tekintetében pedig újító vágást javasolt,
ami azt jelenti, hogy minden harmadik fát kelle kivágni, hogy a
többi nõni, vastagodni tudjon.

A szakvélemény nyomán abban maradtunk, hogy a Velinszky
utcánál új facsoportot ültetnénk,
az erdész által javasolt fajtákkal.
Felhívtam a figyelmet arra, hogy
véletlenül se válasszanak allergén
fákat, amelyek problémákat okozhatnak a pollenekre érzékeny embereknél.
A kitermelés után a fák értékes részeit a fatelepen eladnánk,
és a befolyó pénzbõl finanszíroznánk a csemetéket, biztosítanánk
a kivágás költségeit. Az ágakat,
gallyakat pedig tûzifaként felajánlanánk a rászorultaknak. M. Cs.

Kultúrált jelzésre számítunk!
Az önkormányzat hó-eltakarításra ennyi pénzt még soha
nem fizetett ki, mint idén. Nem
tudunk minden útszakaszon
jelen lenni, ám, ha jelzik – de
kultúrált hangnemben –, hogy
hol vannak gondok, akkor a
polgármesteri hivatal próbál
segíteni. De kérem: mellõzzük
a minõsíthetetlen hangnemet.

A bejelentéseket emberi módon is meg lehet tenni, mert az
ingerültséggel, veszekedéssel
soha nem ér célt senki.
A múlt héten nagyon próbára tett bennünket az idõjárás. Felhívom mindenkinek a
figyelmét arra, hogy a háza
elõtti járdát, árkot mindenki
kötles rendben tartani. M. Cs.
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Munkaterv van –
de csak
a választásokig
A képviselõtestület legutóbbi
ülésén az idei testület idei
munkatervények összeállítása volt
az egyik napirendi pont. A munkatervet az ügyrendi bizottság tárgyalta. Szerepel az anyagban,
hogy az októberi önkormányzati
választások elõtt egy úgynevezett
számadást tervezünk, ahol beszámolunk arról, hogy milyen pénzügyi helyzetben van az önkormányzat, milyen kötelezettségei
vannak, illetve a 2006-2010-es
választási ciklusban melyek voltak azok a feladatok, amelyeket
megoldott a testület. Így lezárva
adjuk át az önkormányzatot az új,
választások után képviselõtestületnek.
A munkaterv szerint a jelenlegi képviselõtestület szeptember
14-én ülésezik utoljára.

M. Cs.

Csatorna: várjuk
a szándéknyilatkozatokat
A lakók tapasztalhatták, hogy
a képviselõk felkeresték õket, és
aláírásukat
kérték
a
csatornaberuházás II. ütemének
szándéknyilatkozataival kapcsolatban. Ez nagyon fontos, mert a
beadandó pályázatunk alapvetõ
feltétele, hogy mellékeljük az
érintett lakók 75 százalékának a
nyilatkozatát, amely bizonyítja:
akarjuk a csatornázást.
Nagyon pozitív a lakók fogadtatása, ami örvendetes. M. Cs.

Hol van
a településõr?
A lakók szóvátették, hogy miért nem volt a gyalogosok átkelését segítõ településõr az iskolánál.
A békétlenkedõknek mondom: az
õrök nappal és éjszaka is járõröznek a polgárõrökkel, a rendõreinkkel közösen a sorozatos betörések
miatt. Az iskolánál sajnos valóban
nem volt mindig településõr, de
erre a jövõben jobban odafigyelünk. De úgy gondolom: vannak
fontossági sorrendek. Az elmúlt
hetekben az volt a legfontosabb
feladatunk, hogy véget vessünk a
betöréshullámnak.
M. Cs.
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Ahogy én látom!
Közeledik a nõnap, ebbõl
az alkalomból Juhász Gyula
borongós, asszonyokhoz írt
szép versét ajánlom elolvasásra. Juhász Gyula Szegeden
született 1883. április 4-én, és
ott is halt meg 1937. április 6án. Tanár, költõ, hírlapíró volt.
Pszihés betegsége miatt nem
házasodott meg, az édesanyja
gondoskodására szorult. Lelki problémái megoldására
papnövendéknek állt. Kiderült, ez a világ nem neki való,
így visszatért Szegedre, és befejezte a gimnáziumot. A Szegedi Napló közölte elsõ verseit. A budapesti egyetem bölcsészkarának magyar-latin
szakát végezte el. Középiskolai tanári oklevelének megszerzése után nem kapott állást a fõvárosban. Több vidéki várost tanított, végül Szegedre került, ahol élete végéig
élt. Utolsó éveit visszavonultságban töltötte. A magány és
súlyos betegsége felõrölte,
öngyilkosságba menekült.

Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

HÍREI

BETÛZGETÕ – anyanyelvi verseny
Anyanyelvünk a leghûségesebb társunk: elkísér bennünket a bölcsõtõl a koporsóig. Segítségével hódíthatjuk
meg a születésünket megelõzõ múltat és tervezhetjük el a
lehetséges vagy éppen vágyott
jövõt. Egyszóval: az anyanyelvnek köszönhetõen válunk emberré.
A hang "felfedezése" az
emberiség történetének egyik
legnagyobb felfedezése annak
felismerése volt, hogy a beszéd, hangokra tagolható. Az
ember fokozatosan a szöveget
mondatokra, a mondatot szavakra, szótagokra, majd hangokra tagolta.
Ennek szellemében immár 3. alkalommal rendeztük
meg iskolában 2010. február
1-jén a területi Betûzgetõ
Anyanyelvi Versenyt. Felhívásunkra 12 környezõ telepü-

lésrõl, mintegy 62 második,
harmadik és negyedik osztályos tanuló jelentkezett.
A megmérettetésen a következõ eredmények születtek:
2.osztályos:
I. Szabó Bianka (Cece)
II. Török Enikõ (Pusztaszabolcs)
III. Katona Kitti (Mezõfalva)
3. osztály:
I. Csibrik Annamária
(Nagylók)
II. Kacz Kornélia (Cece)
III. Nemes Gábor (Pusztaszabolcs)
4.osztály:
I. Patai Fanni (Besnyõ)
II. Valler Kristóf (Mezõfalva)
III. Németh Réka (Sárosd)
Az írásbeli és a szóbeli forduló közötti szünetben a gyer-

Segítsenek!

Vidám anyanyelvi
verseny

mekek szavazhattak az általuk
legszebbnek talált tíz magyar
szóra. A következõ sorrend
alakult ki:
1. barátság
2. vidámság
3. kristály
4. sötétség
5. hópehely
6. televízió
7. csillag
8. utazás
9. hullám
10. napsugár
Köszönjük iskolánk vezetésének támogatását, az alsós munkaközösség, valamint
a magyar szakos kollégák segítségét.
Gratulálunk a diákoknak!
Balláné Spitz Mariann
tanító
Szabóné Kovács Erika
tanító

Juhász Gyula:

Ó asszonyok...
Ó asszonyok, ti forró italok,
Ragyogó mérgek, szép bûnök, /
ti balgák,
Az életút hozzátok kanyarog
S a vágy felétek tárja vézna /
karját,
Ti vagytok a szivekben a dalok,
Ti vagytok a megváltás és /
vigasság,
Ó asszonyok, ti selymes takarók,
Szép szõnyegek, ti szõkék és /
ti barnák,
Ti soha, soha el nem fáradók,
Ó asszonyok, ti mindenféle /
fajták,
Szentek, vadak, viharzók, /
álmadók,
Kerestem rajtatok a lelkem /
arcát
S e keresésben lelkem elhagyott,
Ti hoztátok az életem kudarcát,
Én tõletek már oly távol vagyok,
Mint a halál, õrûltség és /
igazság!
Tarány Sándor

Kérjük tisztelettel, hogy
adójuk 1%-át ajánlják fel az
alapítvány részére. Tudjuk,
hogy ezt sokan megteszik,
hiszen így gyûlt össze az
elmúlt évben több mint
700 000 forint.
Kis odafigyeléssel sokat
segíthetnek a gyermekeknek!
Kérjük, figyeljék az újságot, mert ettõl a hónaptól kezdve minden alkalommal közöljük a Petõfi
Sándor Iskolafejlsztési
Alapítvány adószámát:
19097477-1-07, ahová felajánlásaikat megtehetik.
Eddigi támogatásukat
nagy tisztelettel megköszönjük, és õszintén bízunk
abban, hogy továbbra is
fontosnak tartják céljainkat
– gyermekeink jövõjét!
az alapítvány
kuratóriuma

2010. február 10-én rendezték meg a dunaújvárosi Petõfi
Sándor Általános Iskolában a
város és városkörnyéki Vidám
Anyanyelvi Versenyt, a 4. évfolyamos diákok számára.
Iskolánkat Ágoston Réka
4.b, Feke Olivér 4.b és Klics
Bence 4.a osztályos tanulók
képviselték. Tanulóink szoros
küzdelemben utasították maguk mögé a városi csapatokat,
és szerezték meg az elõkelõ
III. helyezést.
A gyerekeket Szabóné Kovács Erika és Balláné Spitz
Mariann készítette fel.

Mosoly-díj
Januárban mosoly-díjban
részesültek a következõ tanulók:
Farkas Réka 1.a, Vass Virág 1.a, Rabi Dániel 1.a, Jásper
Karina 1.a, Pintér Dzsenifer
1.a, Kertész Dániel 1.b, Sudár
Dániel 1.b, Födelevics Zoltán
1.b, Németh Norbert 1.b, Berki Zoltán 2.a, Kovács Gina 2.a,
Bökönyi Imre 2.b, Fánczi Gergõ 3.a, Horváth Nikolett 3.b,
Domanyek Nikolett 3.b, Kovács Gréta 4.a, Padováno Angéla 4.a, Nikó Laura 4.a, Subi
Zsolt 4.b, Gombita Klaudia
4.b, Simon Józef 5.b, Fánczi
Liliána 8.a, Gál Zsolt 8.b,
Petró Valantin 8.a

Helyesírás
A dunaújvárosi Gárdonyi Géza Általános Iskola 2010. február 4-én rendezte meg hagyományos helyesírási versenyét 3.
évfolyamosok számára. Iskolánkat Szalai Bálint 3.a és Jásper
Marcell 3.b osztályos tanulók képviselték, akik ügyesen helytálltak a nehéz verseny során. A gyerekeket Horváth Lászlóné
és Sivák Zita készítette fel.
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Tündérkert Óvoda
Elkezdõdött
a második félév
Az ünnepek és a téli szünet
után, óvodánkban is megkezdõdött a második félévi munka.
Januárban két óvónõ vett
részt Nagyvenyimen, egy
hasznos és tartalmas továbbképzésen: „Drámapedagógia
alkalmazása az óvodában”
címmel. Különbözõ játékokat
tanulhattak arról, hogyan fogadtassák el a gyermekekkel
társaik másságát, tudjanak velük is barátságot kötni.
Január 26-án tartotta mind
a 6 csoport a féléves szülõi
értekezletet, melynek fõ témái
a féléves értékelés, az elkövetkezendõ programok és egyéb
aktuális események, problémák voltak. Sajnos az érdeklõdés 1-2 csoportban a vártnál
kisebb volt.

Itt a farsang, áll a bál...
Bár még javában tombol a
tél, február 3-án, pénteken már
megtartottuk a farsangi mulatságunkat. Ötletes jelmezek,
színes dekoráció, sok-sok versenyjáték, finomságok, zenemóka-tánc jellemezte ezt a délelõttöt. A szülõk is aktívan
részt vehettek a programokban. A fényképek megtekinthetõk a „Mezohir.info” portálon.

Bemutatkoznak
a tanítók
Február 8-án a két nagycsoport ismét szülõi értekezletet
hívott össze, melyen a leendõ
elsõs tanító nénik, az igazgatónõ és az alsós ig.helyettes
tájékoztatták a megjelenteket
arról, hogy az iskola milyen
tanulási módszerekkel dolgozik az elsõ osztályban, valamint milyen egyéb programokkal várják a szülõket és a
gyerekeket. Az év végéig még
számtalan lehetõség lesz az ismerkedésre és tájékoztatásra.

Fõzzünk játszóteret!
Ismét folytatódik a Delikát
8 „Fõzzön játszóteret” akciója. Kérünk minden kedves lakost, szülõt, szervezetet, intézményt, hogy juttassák el a
Delikát 8 ételízesítõ vonalkódját óvodánkba, hogy ezáltal
egy új játszótérrel gazdagodhasson falunk.

Zenés délelõtt
A két nagycsoport február
9-én, zenés délelõttön vett
részt a mûvelõdési házban.
Fehér Terike és növendékei
mutatták be tudásukat. Jó néhány hangszerrel ismerkedhettek meg a gyerekek, majd a
néptáncosokat nézték meg.
Bevonták az óvodásokat is,
közös énekléssel, zenéléssel
tették élményszerûvé ezt a napot. Biztos sok kisgyermek
kedvet kapott a zenetanuláshoz, a bemutató kapcsán. Köszönjük ezt a kellemes délelõttöt.
Köszönetet
szeretnénk
mondani Bali Zoltánnénak, aki
videokazettákat ajándékozott
óvodánknak.
Az oldalt összeállította:
Bálint Györgyné

Báli meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt
a 2010. március 13-án,
19-órakor kezdõdõ

Tavaszváró Óvodabálunkra,
a Petõfi Sándor Általános Iskola tornatermébe.
Érdeklõdni az óvodában, és a szülõi munkaközösség
tagjainál lehet.
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Figyeljünk egymásra! Horgász szerencse
Egyre több községünkben
a bûncselekmény, a lopás, a
rablás… Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek környezetünkben felbukkanó, lassan
járó, szemlét tartó, idegen személyekre és jármûvekre.
Ügyeljünk
egymásra;
szomszédainkkal ápoljunk jó
viszonyt és fogjunk velük
össze, hiszen közös az érdek:
biztonságban élni.
Ne dõljünk be különféle ismeretlen nyereményjátékok
sikerrel kecsegtetõ, sõt azt

egyenesen megígérõ, számunkra azt már jó elõre garantáló szirénhangjainak.
Ha kételyeink vannak, nyugodtan kérjünk igazolványt
hivatalos ügyekben eljáró,
otthonunkba becsengetõ személyektõl.
Továbbá nagyon óvjuk
magánszféránkat, és ezzel
együtt értékeinket feltûnõen
szívélyes és barátságosnak
tûnõ, ismeretlen egyénektõl.
Megéri…
Bán Balázs

Mezõfalván

Biztonság, nyugalom, védelem!

Huszonnégy órában hívhatja
a polgárõrséget!
Mezõfalva polgárõreit a 0630/621-0712 számon értesíthetik, ha gyanús személyeket, gépjármûvet, vagy eseményeket látnak.
Minden jelzésre reagálunk!
A mezõfalvi polgárõrség számán a nap 24 órájában tehetnek jelzéseket, melyre minden esetben reagálnak. Bizonytalan helyzetek esetén is tegyenek bejelentést, ez esetben is
kimennek a helyszínre. A polgárõrök azonnali kapcsolatba
tudnak lépni a rendõrséggel, ha a helyzet úgy hozza.
Amennyiben valamilyen oknál fogva nem érik el a polgárõrséget, akkor minden esetben rendelkezésre áll a rendõrség telefonszáma: 0625/510-510!
Tóth Viktor (rendõr) elérhetõ: 06-30/400-3047-es számon.
Mezõfalvi Polgárõrség

Értékeik védelmében
Mindnyájan tudjuk és érezzük,
hogy egyre nagyobb méreteket ölt
a betörések számának növekedése falunkban. Magától érthetõ,
hogy saját lehetõségeinkhez mérten igyekszünk védekezni ellene.
Kértem árajánlatot olyan cégektõl, akik ingatlanok védelmével foglalkoznak. Ezek a vállalkozások 5000-6000 forint/hó közötti összegért és 15-20 perccel a riasztás után érkeznének a helyszínre és ott elvégeznék a szükséges
feladatokat.
Véleményem szerint ez nagyon drága és lassú intézkedés.
Arra gondoltam, hogy ilyen vállalkozást itt helyben kellene létrehozni.
Ennek elõnyei:
– Riasztás esetén gyorsan a
helyszínre ér.

– Minél többen csatlakozunk
hozzá, annál olcsóbb.
– Nemcsak Mezõfalvát, a Szõlõhegyet is vigyázza.
– Az ügyfeleivel szerzõdést
köt, és az abban foglaltakért felelõsséggel tartozik
– Az egyedülállók védelmét is
ellátja

Aki úgy gondolja, hogy
szükség lenne ilyen szolgáltatásra kérem jöjjön el
február 24-én 17 órakor
kezdõdõ megbeszélésre a
mûvelõdési mázba. Az
összejövetel célja, hogy
felmérjük az igényeket és
a részleteket is megbeszéljük.
Tisztelettel:

Virág Attila

A horgászatot szokták hobbi, idõtöltés, asszonykerülõ
lehetõség, és még ki tudja,
milyen jelzõvel illetni. Sportnak azonban csak az igazán
megszállottak tartják. Ez utóbbi állítás fényes bizonyítéka a
Magyar Horgász februári számában megjelent lista kilenc
halfajában felsorolt 2009-es
fogásrekord. A szerencsés
sportemberek között ezúttal
mezõfalvi honfitársunk is
megtalálható, aki a tavalyi
idény csuka rekordere.
A tudósítás így szól a lapban:
„A 2009. év eddig bejelentett legnagyobb csukája akadt
Czifra Attila mezõfalvi horgász vörösszárnyú keszeggel
csalizott fenekezõ szerelésére
október 23-án délben, a me-

zõfalvi horgásztóban. Súlya
13.37 kiló volt, a többi paramétert a horgász a nagy izgalmában nem mérte meg.”
(Forrás: Magyar Horgász)
Természetesen az idézett
újság nem írhatta meg a pontos helyszínt, de lapunknak ez
nem akadály. A rekordfogást
a Virág-tavon sikerült horgászunknak kiemelni a vízbõl.
Gratulálunk!
Hogy más halrajongónak
lesz-e ekkora szerencséje, azt
nem lehet garantálni, azt viszont igen, hogy a Mezõfalva
környéki tavakat látogatva
megnõ az esély erre a szerencsére. Különösen, ha az elõbb
említett Virág-tavon lógatják
a zsinórjaikat!
Horváth László

Katasztrófahelyzet alakult ki a hófúvás miatt szombaton!
Helyenként háromméteres hófalat épített a szél. Sárbogárd
felé egy ideig járhatatlan volt az út, ám a közútkezelõ hamar úrrá lett a helyzeten...
Fotó: Horváth László
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Idén elõször ülésezett a bizottság
Az év elsõ oktatási, kulturális és sportbizottsági ülésén a
Makk Marcsi Családi Napközi
két vezetõjétõl, Feketéné Dankó
Krisztinától és Juhászné Bokor
Brigitta megtudtuk, hogy decemberben elhárult a tûzoltók által támasztott utolsó, egyben
igen nagy akadály, így mûködésük már nem forog veszélyben.
Jelenleg négy gyermek jár hozzájuk; a jogszabály szerint maximum hét járhatna. A szülõk
akár reggel héttõl délután fél ötig
is igénybe vehetik ezt a szolgáltatást. A költség egy gyerek esetében negyvenezer forint és az
étkezési díj napi 500 forint ebben kiszállítással négy(!) étkezés szerepel. Ezt a havi 50 ezer
forintot nem mindenki tudja elõteremteni, ezért a vezetõk, azon
túl, hogy támogatókat is keresnek, kérik az önkormányzat segítségét. Ha a gyermekek étkeztetési költségeinek felét át tudná vállalni a község (jelenleg ez
összességében havi 20.000 Ft),
akkor jelentõsen javulhatna a
vállalkozás pozíciója. Felmerült,
hogy ha egyéni, civil vállalkozásról van szó, akkor hogyan kerülhet képbe az önkormányzat.
Horváth László képviselõ kérte
is ennek jogi elemzését. De a bizottság tagjai úgy gondolják,
hogy Mezõfalván ez a családi
napközi óriási ûrt tölthet be, hiszen bölcsõde létesítésérõl pillanatnyilag sajnos nem lehet szó.
Mindezzel egyetértett Kondor

Lászlóné óvodavezetõ és Szántó István képviselõ, a pénzügyi
bizottság elnöke is. Megtudtuk
azt is, hogy a családi napközi hamarosan, talán már a jövõ hónaptól non-profit szervezetté válik, így még inkább és még nagyobb mértékben lehetséges lesz
az állami támogatás lehívása.
Az elmúlt év végi programdömpinggel kapcsolatban mindenki egyetértett azzal, hogy jó
irányban halad a kulturális élet
Mezõfalván. A decemberi események mindenképpen ezt támasztják alá. Feltûnõ volt a mezõfalvi emberek összefogásának
nagysága és ereje, melyet mindenképpen meg kell õriznünk,
hisz ez óriási kincs. Meghívott
vendég volt Kvízné Miklós
Ottília, a községi betlehem
agyagbábuinak megalkotója. Bizottságunk megköszönte azt az
áldozatos munkát, mellyel a kézmûves hölgy nagyot emelt a Piac
téren kialakított ünnepi képen.
Idén a tér másik oldalára (ahol
most az árusító helyek voltak)
kerülhet át a betlehem, így az
szélvédettebbé válhat. Kvízné
Miklós Ottília elmondta: bõvíti
a repertoárt kisállatokkal, igyekszik még „jászolosabbá” varázsolni a mûvet. Itt köszönjük
meg Feke Judit munkáját is, aki
felöltöztette a szereplõket.
A szilveszteri községi buli
kapcsán Baratiné Hevesi Irén kifejtette: nagyon örült annak,
hogy félelmei és az érkezõ hí-

rek ellenére sikerült jól megszervezni és lebonyolítani a rendezvényt az iskola tornatermében,
ahol közel 160 ember remekül
érezte magát.
Ijjas Gizella mûvelõdésszervezõ idei programtervezetében
aláhúzta: az országos ünnepségeken túl, a nehéz gazdasági
helyzet ellenére igyekszik a község hagyományos programjait
megõrizni. Ha az anyagi lehetõségek engednék, még további, új
színeket is hozna a kulturális
életbe… Tervezi stabil szponzorok felkutatását is, amely természetesen embert próbáló feladat
lesz. A konkrét, éves beszámolóra februárban kerül sor csakúgy, mint a könyvtár esetében,
Papp Márta részérõl.
A Bizottság 2010-es munkaterve is elkészült szeptemberig.
Hiszen, hogy mi lesz az októberi választások után, azt még senki sem tudja…
Az idei évben némileg változik a civil szervezetek és szervezõdések támogatására vonatkozó pályázati feltételek. A tavaly módosított közmûvelõdési
rendeletünk rendelkezik errõl.
Ezt egy felhívó levél formájában, február elején minden érintett kézhez kapta, így egy hónap
áll rendelkezésre a feltételek
írásbeli teljesítésére.
Kondor Lászlóné, óvodavezetõ kérte a bizottság és a képviselõtestület erkölcsi támogatását ahhoz, hogy a Tündérkert

Óvoda elnyerhesse a "Zöld
Óvoda" címet. Ehhez az önerõt
és fejlesztést nem igénylõ környezetvédelmi kiíráshoz a pályázatot január végéig kellett benyújtani. Természetesen mindkét grémium támogatta az ügyet.
Baratiné Hevesi Irén tájékoztatta a bizottságot arról, hogy elkezdõdött a nyári Nosztalgia
Néptáncos-tábor
szervezése,
mely idén Mezõfalván lesz.
Községünkben eddig nem volt
ilyen rendezvény, bár a lehetõség felmerült már többször is.
Tavaly Kulcson találkoztak a
táncosok. A résztvevõk úgy gondolták – mivel a sportpálya nagy
– községünk iskolaudvarán tartanák a rendezvényt. Itt a tábori
jellemzõk jobban dominálhatnak, tisztálkodás szempontjából
is megfelelõbb a helyzet; központban van a tábor, ahol
könnyebb gondoskodni az
egyébként önköltséges étkeztetésrõl és a bolti ellátásról is.
Közel helyezkedik el a Piac tér
és a Tájház; ha pedig esik az esõ,
a tornaterembe lehet vonulni. A
szervezõk keresik a támogatókat, ám önkormányzati segítségben is bíznak. A tábor a Vigasságok utáni héten lesz. A csúcspont azon a héten, szombaton
este vár a résztvevõkre, amikor
a szervezõk hagyományosan
vendégül látják a táncosokat.
Bán Balázs
oktatási, kulturális és
sportbizottság elnöke

Farsang a családi napköziben
A Makk Marcsi Családi
Napköziben januártól nagy
volt a készülõdés: vártuk a farsangi mulatságot. Maszkokat
festettünk, termet díszítettünk
és közben minden gyerek hangosan énekelte az" Itt a farsang
áll a bál" nótát. Február 6-án
jelmezbe öltöztünk, hogy elûzzük a telet. Nagy farsangi
bulit csaptunk, a kicsikkel és
a szüleikkel együtt. A hercegnõk, Hófehérke táncoltak,
pókember gitáron kísérte a
zenét, Fifi a virág és a kis bohócunk játék halacskákat pecázott. Pocakunkat Ozsvald

Annus néni sütötte farsangi
fánkkal töltöttük meg. Sokat
játszottunk, énekeltünk, táncoltunk. A napközibe továbbra is várjuk a kisgyermekeket.
FIGYELEM! ÁRCSÖKKENTÉS!
Márciustól havi díjunk:
28 ezer forint, napi díjunk:
1400 forint, óradíj 200 forint.
Szeretettel várunk mindenkit akár 1-2 órára is.
Cím: József nádor út 9.
Telefonszám:
06/30-300-11-95 Kriszta
06/30-824-00-75 Brigi
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FOLTVARRÓ KIÁLLÍTÁS
A foltvarrók kiállításának megnyitója:

2010. március 17-én (szerdán)
16.30-tól a mûvelõdési házban.
A kiállítás megtekinthetõ:
március 18 - 19. között 8 - 16 óra között
Várjuk azokat a kedves látogatókat, akiket érdekel
a helyi foltvarró kör tagjainak munkái.
A kiállításon láthatnak terítõket, párnákat,
ágytakarókat, faliképeket és sok-sok igényesen
elkészített textília munkákat, melyeket
a mindennapjaikban is használhatnának,
vagy csak kellemessé tehetnék velük napjukat.
Mezõfolt tagjai

Babaruhabörze
Kismamák, kisgyermekes anyukák figyelem!
Ha szeretnéd szépen, olcsón felöltöztetni
gyermekedet, szeretettel várunk
az elsõ

MEZÕFALVI BABABÖRZÉRE
Baba- és gyermekruhák, babakocsik,
babafelszerelések, játékok várnak
kedvezõ áron.
Helyszín: Mûvelõdési Ház Mezõfalva
Idõpont: március 12. péntek, 9 - 12 óra között.

Az oldalt összeállította: Ijjas Gizella

Meghívó
Az Oltalom Alapítvány kamarakiállításának
megnyitója
március 8-án, hétfõn
17 órakor lesz a mûvelõdési házban.
A megnyitón Dr. Reisinger János tart
elõadást.
A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel várunk!

A mûvelõdési ház
rajzpályázatot
hirdet

HÚSVÉT
címmel
2010. március 22-ig várunk a könyvtárban minden olyan
rajzot, amelyben valamilyen húsvéti jelkép, motívum esemény
látható.
A képeket bármilyen technikával készíthetik, méretük A/4es legyen.
Az elkészült munkákból március 29-én kiállítás nyílik.
A díjazottak értékes tárgynyereményeket kapnak.
Eredményhirdetés április 3-án, a Piac Téri Húsvéton lesz.

Húsvéti lakásdíszítõ
foglalkozás
Március 27-én, szombaton 14-18 óra között várunk minden alkotókedvû felnõttet a mûvelõdési házba, ahol tavaszi
és húsvéti díszeket (kopogtató, asztaldísz, stb.) készíthetnek profi virágkötõk segítségével!
A helyszínen sok alapanyagból választhatnak, amit megvásárolhatnak.
Kérjük, aki tud, hozzon magával:
– kombinált fogót
– ollót vagy metszõollót
– ragasztópisztolyt
Mindenkit szeretettel várunk, dekoráljunk együtt!
Elõre jelentkezni az 506-985-ös és a 0630/461-2531-es
telefonszámokon lehet.
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Emlékezetes évünk volt
Mezõfalva
Nagyközség
Önkéntes Tûzoltó Egyesülete
történetében biztosan emlékezetes marad a 2009-es esztendõ. Szeretnénk egy kis beszámolót adni azoknak a lakosoknak, akik figyelemmel kísérik
egyesületünk tevékenységét,
ismernek vagy éppen, eddig
még nem hallottak rólunk.
Januárban még szerényen
fogtunk neki az éves terv
összeállításának, amikor is
tagjaink oktatásán, a tûzcsap
ellenõrzéseken és a gyermekprogramokban való részvételen kívül csak reménykedhettünk abban, hogy 2009-ben
eszközeinket is fejleszteni tudjuk. A tavasszal és a nyáron
több rendezvényen is sikerrel
szerepeltünk. A tavasszal benyújtott pályázatunk eredményeként az elnyert támogatásból augusztus elején egy, az
egyesület céljait leginkább
szolgáló és számunkra nagyon
sokat jelentõ tûzoltó autót vá-

sároltunk. Augusztus 20-án
már ezzel az autóval önálló
mûszaki mentési és tûzoltási
bemutatót tartottunk a játszótéren. Idõközben remek közösségi élet alakult ki egyesületen belül is, illetve két tûzoltó egyesülettel is sikerült baráti kapcsolatot kialakítani,
név szerint Baracs és
Pilisborosjenõ települések tûzoltóival.
Együttmûködési
megállapodást kötöttünk Dunaújváros Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságával is.
Természetesen céljainknak
megfelelõen több esetben is

segítséget nyújtottunk az arra
rászorulóknak. Öt alkalommal
tûzesetek, két alkalommal
mûszaki mentés, egy esetben
állatmentésben mutattuk meg,
hogy lehet ránk számítani. A
félreértések elkerülése érdekében tudni kell, hogy a hivatásos tûzoltókkal ellentétben segítõ tevékenységünket nem
tudjuk állandó készenléttel teljesíteni, de ennek ellenére eddig minden esetben - ha jelzést
kaptunk - a helyszínre tudtunk
vonulni.
A novemberben rendkívüli
közgyûlést kellett összehív-

Összességében kijelenthetjük, hogy
2009-ben terven felül teljesítettünk és ennek tükrében 2010-ben bátran határozhatunk meg hasonló célokat. Mindezek
elérése érdekében kérjük adójuk 1%-val
támogassák egyesületünk mûködését.
Adószámunk: 18502112-1-07 Köszönjük!

nunk, ahol az idõközben tisztségérõl lemondó Virág Tímea
helyett kellett új titkárt választanunk. Decemberben az Adventi programokból vettük ki
részünk.
Szerencsére az év folyamán
szép számmal akadtak támogatók is, akik szakfelszerelésekkel, tûzoltó készülékekkel,
munkával vagy egyéb értékkel
támogatták egyesületünket. Itt
szeretnénk köszönetet mondani a Gyógyszertárnak, Mezõdent Fogászatnak, AlcoaKöfém Kft-nek, Aiksz Plusz
Kft-nek, Dunaújváros Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságának, Rabi Józsefnek, Hajdú
Dénesnek, Tauz Mihálynak,
Feth Róbertnek, Deák Károlynak, Mezõfalva Önkormányzatának és mindenkinek, aki
segíti, segítette tevékenységünket.
Mezõfalva Nagyközség
Önkormányzatának
Tûzoltó Egyesülete
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SPORTÉLETÜNK

A felkészülés idõszakát élik
Mezõfalva sportéletében
a következõ jeles események voltak, illetve eredmények születtek az elmúlt idõszakban.
A január legjobban
teljesítõ csapata az U9!
Színházi jelzõvel „uborkaszezonnak” is hívhatnánk a januárt,
sportesemények szempontjából.
Szerencsére azonban ez nem egészen így van!
A felnõttek éppen csak elkezdték szokásos tavaszi forduló elõtti alapozó edzésüket, a gyerekek
viszont már élesben, kupasorozaton próbáltak hírnevet szerezni
maguknak. A január így fõleg teremben zajlott, ahonnan nem
rossz eredményekkel térhettek
haza ifjú focistáink. Az idei év
elsõ hónapjában „legjobban teljesítõ” csapat címet az U9-esek érdemelték ki!

Merényi kupa
Az általános iskolák számára
kiírt Merényi kupával vette kezdetét a 2010-es futballszezon. A
mezõfalviak nem kezdtek olyan
jól, mint a tavalyi évben, azonban
ez ne okozzon senkiben csalódást,
hiszen erõs ellenfelek között,
többnyire a középmezõnyben végeztek csapataink. A négyfordulós kupasorozaton elõször a 7 - 8.
osztályosok küzdelmének szurkolhattunk. A Merényi kupa nyitófelvonásában 8 csapat közül a
7. helyen végeztek a mezõfalviak, ami nem egy kiemelkedõ eredmény. Tisztes helytállásként viszont mindenképpen értékelhetõ.
Jelentõsen javulásnak lehettünk tanúi a következõ hétvégén!
Tórizs Attila vezényletével az
U11-esek 3 vereséggel, két döntetlennel és két gyõzelemmel a
középmezõny hatodik helyén végeztek.
U13-asok is szép reményekkel
érkeztek Dunaújvárosba A szép
remények majdnem valóra váltak.
12 csapat között, jó csoportmérkõzések után az 5. pozíciót szerezték
meg. A hétvége teljesítményét
Südi László edzõ jónak értékelte.
Merényi kupán 2. helyezéssel
dobogós eredmény az U9eseknél!
Szép sikert könyvelhettek el az
U9-esek. Masinka Csaba által ve-

zényelt általános iskolások mindent megtettek a végsõ gyõzelemért. Az elsõ helyért folytatott
küzdelemben azonban a baracsiak
most útjukat állták.
Az U9-esek két gyõzelemmel
és egy döntetlennel csoportelsõként jutottak a döntõbe. A végsõ
összecsapásként a tavalyi riválissal, Baraccsal kellett megküzdeni. Sajnos az idén nem sikerült
felül kerekedni a szomszéd település csapatán. Bár ehhez az is
hozzájárult, hogy nem teljesen
tisztán játszottak a baracsiak. Mivel a kupa az általános iskolásoknak lett kiírva, és a versenyszabályzat szerint az egy iskolába járókból lehet csapatokat nevezni,
a baracsiak között volt egy mezõfalvi is. Hiába jelezte Masinka
Csaba a mérkõzés elején ezt a
tényt, csak a második játékrészben érvényesült a kiírás. Ekkorra
már 4 góllal elhúzott az ellenfél.
A nagyarányú vezetés eléggé demoralizálta kis csapatunkat. Bár
jól indult a második félidõ, mert
két találattal is gazdagabbak lettek a mezõfalviak, azonban az idõ
már kevés volt a mérkõzés eredményének megfordításához. Talán, ha az elején nem játszanak
olyan megilletõdötten a fiúk, vagy
a másik fél is korrekten betartja a
szabályokat, akkor még szebb
eredmény születhetett volna!
A kupa végén Masinka Csaba
edzõ így nyilatkozott:
- Nagyon elégedett vagyok a
csapatommal. Igazából nem is
vártam ilyen jó helyezést, hiszen
teljesen megújult gárdával kellett
nekivágni a kupának. A tavalyi
csapatból négyen maradtak, és két
U7-es is játszott, akik még nagyon
kicsik ebben a korosztályban. Tehát nagyon fiatal csapattal álltunk
ki, ez is közre játszott, hogy nem

az elsõ helyen végeztünk. Sokkal
erõsebb együttesek ellen kellett
felvenni a harcot. Úgy érzem,
erõnkön felül teljesítettünk!
U13, U16 Ercsiben
A Merényi kupa elsõ fordulójának napján délután az U-16 és
U-13-as csapataink Ercsiben játszottak teremtornán külön-külön
16 csapatos mezõnyben. Az
együtteseket 4 db négycsapatos
csoportokba sorolták, ahonnan a
csoportok 1. helyezettjei jutottak
a 4 csapatos döntõbe.
Az U -13-as csapat egy
gyõzelem,egy döntetlen és egy
vereséggel a csoport harmadik
helyén végzett. Az U-16-os csapat pedig a csoportmásodik! Sajnos, ez az eredmény a továbbjutáshoz nem volt elegendõ, ennek
ellenére erõnléti és futballtechnikailag hasznos volt torna!

Bajnokjelöltek kupája
Südi László írása:
Helyszín: Dunaújváros Sportcsarnok
Ideje: 2010.január 31.
Verseny résztvevõi: U-I6-os
csapatok (1994-1995 születésûek)

Nagyszerû kezdeményezés révén, Mergl István (nagykarácsonyi edzõ) ötlete alapján került elsõ
alkalommal kiírásra a fent jelzett
névvel ez a kupa. A felkészülésen
túl, hagyományteremtés céljából
szervezett tornát ezután évente
megrendezik a remények szerint.
A fõdíj az eredeti Bajnokok Ligája
serleg másolata volt.
Tizenegy csapat nevezett, melyeket két négycsapatos és egy háromcsapatos csoportba soroltak.
Csoportonként az elsõ 2-2 csapat
jutott tovább, így mi a második
helyen jutottunk be a hatos középdöntõbe. Két, hármas csoportban
folytatódtak a küzdelmek. Sajnos
nagy küzdelemben itt alulmaradtunk és a torna 4. helyén végeztünk

Felnõttek
Bár a felnõtteknél még csak a
felkészülési szakasz zajlik, azért
hír itt is akad valamennyi. A nagycsapat háza tájáról Masinka Csaba számol be:
Erõnléti edzések zajlanak fõleg, de már játszani is volt alkalmunk. Legutóbb Szabadegyházát
fogadtuk baráti mérkõzésen. Az
edzéseket java részt az õszi gárda
tagjaival tartjuk, bár némi személyi változás lesz majd a keretben.
Sebestyén és Ivacs Baracson folytatja. Helyettük két mezõnyjátékost és egy kapust igazoltunk.
Barna Gábor Iváncsáról, Bozoki
Márk a DVSI-bõl, Tüskés Gábor
pedig Soltról érkezett hozzánk.
Komolyabb sérülés nem nehezíti a csapat életét, így teljes erõvel
koncentrálhatunk a felkészülésre.
Horváth László
(A mezõfalvi futballsport történéseit napi frissítéssel és részletesen
olvashatják
a
www.mezohir.info oldalon!)

Szobafestést, mázolást,
tapétázást, laminált
parketta lerakást vállalunk.

Megbízható, minõségi munka!
+3630/2357-651
László József, Mezõfalva, Dózsa György út 26.
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Politikai hirdetés

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk,

özv. Czakó Mátyásné
temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, vagy gyászunkban bármilyen módon osztoztak.
Külön mondunk köszönetet Fethné Editnek, Dr. Bartos
Krisztina orvosnak, valamint a Mezõfalvi Idõsek Otthona
szociális dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Ha radikális változást szeretne,
szavazzon a JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
képviselõjelöltjére!

ROZGONYI ERNÕ 1998 és
2002 között a MIÉP országgyûlési
képviselõje volt, jelenleg a gárdonyi Jobbik tagja. A szocializmus évei alatt nem volt párttag, sõt államellenes izgatás miatt eljárást is indítottak ellene. Fontosnak tartja, hogy egy egységes nemzeti elkötelezettségû tábor jöjjön létre a Jobbik vezetésével, amely
képes a magyar emberek érdekeit képviselni.

GYÕZZÖN A JOBBIK,
NYERJEN AZ ORSZÁG
A kisiklatott rendszerváltás vesztesei a magyar emberek, haszonélvezõi a gátlástalan, harácsoló politikusbûnözõk, akik a régi sztálinista alkotmánnyal bebetonozták a
hatalmukat. A becsületes, munkából élni kívánók tömegei
megélhetési gondokkal küzdenek. A választók többsége
annyira kiábrándult az eddigi pártokból, hogy már lemondana hazájának és saját sorsának alakításáról.

D r . E n d l G á b o r I s t v á n Minden szerdán 15 órától
ügyvéd ügyvédi fogadóórát tart

a Mezõfalvi Polgármesteri Hivatalban.

Tel.: 25/789-709, mobil: +3630/306-9000

Bejelentkezni telefonon lehet.
Politikai hirdetés
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EXTRA ANGOL
TURI
Minõségi angol, holland bálás ruházat
a Kiskápolna mögötti butiksoron.

NÉZZEN BE, MEGÉRI!
Minden hétfõn bálabontás!
NEXT, MEXX, GAP, ADIDAS, NIKE
és hasonló márkájú használt gyermek
és felnõtt ruházattal, folyanatosan frissített
Te 25/518-011,
25/50-80-80
árukészlettel, napról-napra
csökkenõ
Fax:árakkal
25/518-019
várjuk kedves vásárlóinkat!

Szerviz: 25/518-014Sszii
suzukibarta@vnet.hu,
Ne feledje, hogy a használt sokszor
www.suzukibarta.hu
többet ér, mint az új!

Meghívó
A MÛVELÕDÉSI HÁZ SZERETETTEL
MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
2010. március 6-án, szombaton
17 órakor tartandó

NÕNAPI MEGLEPETÉS
MÛSORÁRA
Helyszín: Mûvelõdési Ház
A hölgy vendégek ajándékot is kapnak!
A belépés díjtalan! Információ: 06 30 461 2531

Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Mûvelôdési Ház, Mezõfalva. Felelõs: Ijjas Gizella.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Szerkesztôség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezôfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

