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Kellemes húsvéti
ünnepeket kívánunk
Mezõfalva lakóinak!
A képviselõtestület
nevében:
Márok Csaba
polgármester

A február 23-án tartott közmeghallgatáson, valamint a
másnapi
képviselõtestületi
ülésen egyaránt elhangzott,
hogy az egymilliárd forint feletti költségvetés a pályázatoknak köszönhetõ. Vannak már
nyertes, vagyis a megvalósítás
folyamatában lévõ sikeres pályázataink, ilyen például az iskola korszerûsítése, a csatornázás második üteme, valamint az illegális hulladéklerakók felszámolása.
Illetve vannak olyanok,
amelyek szaknyelven fogalmazva futó pályázatok: be
vannak adva és várjuk az elbírálást. Futó pályázatunk például az integrált közösségi szolgáltató tér, vagyis a mûvelõdési ház bõvítésére beadott
igényünk. A pályázat befogadó nyilatkozatával már rendelkezünk, ami nagyon pozitív

jel. A civilház pályázatra vonatkozóan tisztázandó kérdéseket kaptunk, tehát a tartalmi
ellenõrzés zajlik. A régi tanácsháza és környéke, a templomkert, az orvosi rendelõ
elõtti út komplex rendbetételét. Futó pályázat az orvosi rendelõ korszerûsítése.
Nemcsak az önkormányzat,
hanem helyi civil szervezetek
is adtak be a térfigyelõ rendszer kialakítására, rendezvényekre, a sportpálya korszerûsítésére (ami világítást, locsolórendszert és eszközbeszerzést jelent), valamint nyári táborra a támogatási kérelmüket
a Leader kiírására. A tájház tetõszerkezetének a cseréjére,
vagyis az épülethez illõ nádtetõ kialakítására vonatkozó
pályázatot pedig már befogadták, ami kedvezõ jel.
Márok Csaba

József nádor
hét
A József nádor hét idén nem
az április tizedikei héten lesz,
hanem április 26-tól 30-ig. A
halasztás legfõbb oka az április
11-én tartandó országgyûlési
választás, amellyel azonos idõben nem célszerû nagyrendezvényt tartani. Másrészt a Habsburg fõherceg is csak akkor,
vagyis a hónap vége fel ér rá,
jelenlétével megtiszteli rendezvényünket. Továbbá az avatásra váró, gyönyörûen felújított iskolánk aulájában szeretnénk
megtartani a zongorakoncertet.
A tervezett programban szerepel április 29-én, csütörtökön
német nezetiségi est szerepel. A
régi mozi épületét zenei est keretében avatjuk fel. Pénteken
kulturális esttel zárul a hét, helyi civil szervezetek és népzenészek közremûködésével.
Ijjas Gizella

A költségvetés szöveges indoklása
I. BEVEZETÕ
A jogszabályi kötelezettségünknek megfelelõen összeállítottuk a 2010. évi költségvetési rendeletünk tervezetét. Az állami
költségvetési törvényt 2009. december 11-én hirdették ki. Sajnos
a benyújtott törvénytervezet és a
megszavazott között lényeges eltérés nem tapasztalható. A megszorító intézkedések nem kerülték
el az önkormányzatokat sem. A
normatív támogatásokat minden
területen csökkentették, a hivatalos verzió szerint csak a járulék 5
%-os mérséklése miatt. Valójában
az inflációval évek óta nem számolnak központilag, pedig ez a
rezsiköltségeknél nem kis mérték,
ezt tetézi még az ÁFA 5 %-os
emelése, a rehabilitációs hozzájárulás drasztikus növelése is.

A költségvetési hozzájárulásoknál a szociális ellátások támogatásának összege növekszik
(közmunkaprogram), így összességében magasabb támogatással
kalkuláltunk. A normatívák csökkenése mellett az állandó lakosságszám is kevesebb 56 fõvel
2009. január elsején az elõzõ évihez képest, ezért a lakosságszámra kapott juttatások emiatt is kevesebb összeget mutatnak. Az
ellátotti létszám (szociális és oktatási területen) minimálisan növekszik.
A költségvetési törvény nem
tartalmaz a közmûvelõdési,
könyvtári feladatokra, a pedagógusok továbbképzésére és a diáksportra normatívákat (összesen
6.457 ezer Ft volt tavaly), illetve
a többcélú kistérségi társuláson

keresztül elérhetõ támogatásokat
is mérsékelte.
A személyi jövedelemadó 8 %os átengedésének összege 7 millióval növekszik a tavalyihoz képest, azonban a kiegészítés nem
éri el a koncepcióban kalkulált
összeget, de még a 2009. évitõl is
több mint egy millió Ft-tal kevesebb.
A költségvetés fõösszegét
1.163.536 ezer Ft-ban javasoljuk
megállapítani. Ez az összeg
28.113 ezer Ft-tal nagyobb a koncepciótól.
Az emelkedés legfõbb okai: nõ
a támogatások és az elõzõ évi
pénzmaradvány összege, több
pénzt fordítunk a közcélú munkára és a szociális ellátásokra.
(A költségvetés folytatása és
táblázat a 4-5. oldalon.)
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Húsvéti programok a Piac téren
2010. április 3. Nagyszombat
Sallay László tojáspatkoló
Délelõtt
9 óra
Megnyitó
mester munkáinak
9 - 11 óra Kézmûves foglalkozások a Napsugár Játszóházzal
tojásfestés különbözõ technikákkal, gyöngyfûzés, húsvéti díszek
kiállítása és rajzkiállítás
9 - 11 óra Lovaglás
11 óra
Kristofory Valter plébános úr húsvéti gondolatai
a Mûvelõdési Házban
11.10 óra
Nyuszi-futás a Játszótéren
pénteken és szombaton
11.45 óra
Versenyek:
Nyuszikeresés a fûben
Locsolóvers-mondó verseny
Tojásfutás (korlátozott létszámban)
Tojásgurítás (hozott tojással)
„Kié a Legnagyobb nyúl Mezõfalván?”
Rajzverseny értékelés, lufihajtogató bohóc
Délután
Óvodások tavaszi mûsora
Keressük a legnagyobb nyulat Mezõfalván!
Táncház a Mezõfalvi Néptáncegyüttessel
„Áldás, békesség Húsvét szép szombatján”
Aki úgy gonolja, hogy az õ nyula „viszi el a pálKeresztes Nagy Árpád énekmondó mûsora
mát”, jöjjön a tapsifülessel együtt április 3-án, 11
Tapsifüles, a varázslatos húsvéti nyúl címû meseelõadás
órára a Piac térre, a Legnagyobb nyúl versenyre.
Egész nap
A gyõztes ajándékot kap.
Nyuszi és bárány simogatás, ugrálóvár, arcfestés,
Ijjas Gizella
henna, hajfonás, Húsvéti vásár, kürtõskalács, koktélok,
mûvelõdés-szervezõ
büfé, vattacukor, civil szervezetek süteményei

Felhívás!

FESTENDÕ TOJÁST HOZZ MAGADDAL!

Mindenkit szeretettel várunk!

Katolikus hírek
Nagyböjt
A szentírásban olvashatjuk,
Jézus Krisztus mielõtt tanítását elkezdte volna, 40 napra a
pusztába vonult. Ez az idõ a
lelki felkészülésre szolgált.
Mi keresztények nagy ünnepeink elõtt például húsvét és
karácsony, idõt szentelünk a
kellõ felkészülésre.
Ezt az idõt nevezzük nagyböjtnek, illetve adventnek.
A nagyböjt kifejezés már
nevében hordozza, valamirõl
lemondunk ez idõ alatt. Sokan
ilyenkor azt mondják, hogy a
húsról. Az igaz, hogy a nagyböjt bizonyos napjain ( hamvazószerdán és péntekek) húsételektõl tartózkodunk, de ez
az idõszak sokkal gazdagabb,
mintsem csak a húsevés illetve annak megvonásáról lenne
szó.

Az ember testbõl és lélekbõl áll. A böjti idõszak alkalmat ad rá, hogy többet törõdjünk állapotunkal. A test megfegyelmezése segíthet abban,
hogy több lelki jót tehessünk.
Jobban megismerhessük önmagunkat és segíthessünk rászoruló embertársainkon. Példának hozom itt a Katolikus
Karitasz a nagyböjt folyamán
tartós élelmiszert gyûjt és ad
át rászoruló családoknak.
Ha önmagunkat jobban
megismerhetjük, egy kicsit
többet tehetünk embertársainknak, közelebb kerülhetünk
Jézus Krisztushoz is, aki nagypénteken életét adta minden
emberért, s feltámadásával
húsvét hajnalán legyõzte a halált.
Valter Atya

Nagyhét Mezõfalván
március 28. Vasárnap reggel fél 9 Virágvasárnapi szertartások és szentmise.
április 1. Nagycsütörtök este 6 Utolsó vacsora szentmiséje
április 2. Nagypéntek délután 3 Keresztút, utána passió és
kereszthódolat.
április 3. Nagyszombat este 7 Feltámadási szertartások.
április 4. Húsvét vasárnap reggel fél 9 Ünnepi szentmise
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Konstruktív volt a közmeghallgatás
Közmeghallgatást tartottunk február 23-án Mezõfalván. A képviselõtestület tagjai
a lakosság elé tárták a 2010.
évi költségvetést, valamint elmondtuk, hogy milyen terveink vannak. Elsõdleges céljaink között szerepel, hogy a
futó pályázatainkat pénzügyileg is végig vigyük, és realizáljuk a beadott pályázatainkat is.
A csatornázással kapcsolatban volt korábban egy lakossági fórumunk, amelyen kiveséztük a beruházás második
ütemét. Voltak olyanok, akik
ezzel kapcsolatban is kérdéseket tettek fel a közmeghallgatáson, feltehetõen azért, mert
nem vettek részt a tájékoztatón. A lakók hívták fel a hozzászólók figyelmét arra, hogy
a részletek felõl a fórumon érdeklõdhettek volna.
Felmerült az is, hogy az
önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szerzõdések
mennyire nyilvánosak, pontosabban: titkosítottak-e? Polgármesteri válaszomban elmondtam, hogy a közbeszerzések – mivel uniós pénzekrõl beszélünk – nemcsak Magyarországon nyilvánosak,
hanem az unió hivatalos honlapjára is felkerülnek. Tehát
valamennyi uniós vállalkozás
számára elérhetõk. Tehát abszolút nyilvánosak, semmilyen titkosítáról nem beszélhetünk. Valamennyi pénzlehívásunk ellenõrzött módon törté-

Országgyûlési
választások
Hazánkban 2010. április
11-én kerül sor az országgyûlés képviselõválasztás elsõ fordulójára, 2010. április 25-én
pedig a második fordulójára.
Mezõfalván a szokásos –
értesítõben szereplõ – helyeken szavazhatnak a választópolgárok reggel hat és este hét
óra között.
dr. Woth László
jegyzõ

nik, és a kifizetési kérelem
valamennyi mellékletét többszörösen ellenõrzik, mielõtt
bármilyen pénzt átutalnak számunkra. A megkötött szerzõdésektõl nem akarunk és nem
is tudunk eltérni. A rendszer
olyan, amely a visszaélés lehetõségét is kiküszöböli.
A szõlõheggyel kapcsolatban volt számtalan kérdés, felvetés. Az igazsághoz hozzá
tartozik, hogy a nagy havazások idején valóban áldatlan
állapotok is kialakultak ezen a
külterületen. Ennek ellenére a
lakók nagyon kultúrált hangnemben adtak hangot nemtetszésüknek, leginkább észrevételeket tettek, amelyeket feljegyeztünk, és amelyekre a jövõben próbálunk odafigyelni.
Ugyanakkor felmerült a közmeghallgatáson, hogy a belterületen is akadnak komoly
gondok, rendezésre váró feladatok. Az önkormányzatnak
ezeket kell elsõdlegesen kezelnie. Az utak állapotáról és a
kutakról szintén szó volt – ezeket megfontoljuk, és próbálunk megoldást találni. Ugyancsak megoldásra váró kérdés,
hogy ellenõrizzük az üresen
álló, gondozatlan portákat,
határozottan lépjünk fel a tulajdonosaikkal szemben.
Úgy látom, konstruktív volt
a közmeghallgatás. Mezõfalva költségvetése egymilliárd
forint fölötti fõösszeggel rendelkezik. A költségvetést a lakossági fórum másnapján el-

fogadta a képviselõtestület, a
fõbb adatait közöljük lapunkban, és a részletek megtekinthetik a www.mezofalva.hu hivatalos honlapon.
Az egymilliárd forintos fõösszegeknek az az oka, hogy
nagyon komoly beruházásokat
él meg a falu. Ilyen például az
általános iskola modernizálása és a csatornázás második
üteme.
Felvetõdött, hogy a mezõfalvi honlapon még régi adatok, az orvosok között például még a Pozsonyi doktor szerepel. Ellenõriztük: téves a
megállapítás, mert a honlapon
aktuális adatok szerepelnek.
Varga László, Mezõfalva
korábbi polgármestere is hozzászólt a költségvetéshez.
Nagyra értékeltem a megállapításait, annál is inkább, mert
több önkormányzati cikluson
keresztül volt rálátása az
ügyekre, és pontosan ismeri a
nehézségeket, buktatókat, a
pénzügyi kilátásokat. Azt
mondta: jó a költségvetés, addig nyujtózkodik, amíg a takaró ér. Pozitívumként megjegyezte azt is, hogy minden
mezõfalvi forinthoz hozzá tudunk tenne egy pályázati forintot is. Felhívta a lakók figyelmét arra, hogy ne mindent
csak az önkormányzattól várjanak el, hanem mindenki tegye meg azt, ami a dolga –
például tartsa rendben a háza
elõtti területet –, Mezõfalváért.
Márok Csaba

Tavasszal felszámoljuk
az illegális hulladéklerakót
A Környezetvédelmi Minisztérium pályázatot írt ki
korábban illegális hulladéklerakók megszüntetésére. Éltünk
a lehetõséggel a szolgáltatóval, vagyis a Dunanett Kft.-vel
közösen.
Felmértük ugyanis a területet – mivel feltétel volt, hogy
a terület önkormányzati tulajdonú legyen –, és megállapítottuk, hogy a Nagyvenyim

Mezõfalva közötti földút mellett jelentõs mennyiségû szemetet dobálni ki rendszeresen
az emberek évek hosszú sora
alatt.
Az ottani külterületen lévõ
áldatlan állapotok felszámolására pályáztunk és nyertünk
másfél millió forint. A munkálatok hamarosan, idén tavasszal elkezdõdnek.
M. Cs.
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Nem szabad
általánosítani
A Dunaújvárosi Hírlapban
megjelent az az információ,
hogy mezõfalvi gyerekeket
fogtak el, akik Dunaújvárosban
mobil telefonokat vettk el erõszakkal kisebb társaiktól. Szeretném pontosítani az adatokat,
mivel településünkre nézve negatív kicsengésû hozzászólás is
megjelent a lapban az újságcikkre reagálva.
A gyerekek úgy mezõfalviak, hogy itteni tartózkodási
hellyel rendelkeznek, mert a
mezõfalvi lakásotthonban nevelkednek. Vagyis nem mezõfalvi lakosok gyermekei. Pusztán annyi kötõdésük van településünkhöz, hogy nálunk, a
Bartók Béla utcai házban helyezte el õket a hálózat.
A másik fontos tudnivaló: a
fiatalok elfogásában a hely körzeti megbízottak segítettek.
Rendõreink találták meg a szállásukon azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján a kapitányságra elõállították õket.
Nem vagyok hajlandó szó
nélkül eltûrni, hogy általánosítva olyasmi kerüljön be a köztudatba, hogy a mezõfalviak
bûnözõk. Biztosan élnek itt
olyanok is, akik megszegték
már a törvényt, ám nagy hiba
az egyes esetekbõl kiindulva általánosítani.
Márok Csaba

Elfogadott
költségvetés
A képviselõtestület február
24-én tartott ülésén fogadta el
Mezõfalva költségvetési rendeletét. A pénzügyi mérleget
több fordulós egyeztetés elõzte meg, nagyon komoly elõkészítõ munkát végeztek a polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályának dolgozói. Megbízható, pontos számokat, adatokat kaphattak a képviselõk.
Az intézmények költségvetési mérlegét természetesen a
társulásban partner Hantossal
és Daruszentmiklóssal közösen fogadtuk el, együttes felügyelõ bizottság ellenõrzése
mellett.
M. Cs.
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A 2010. évi költségvetési rendelet
Az intézményi kiadásoknál
béremeléssel nem kalkuláltunk, a
soros emelések, jubileumi jutalmak és a növekvõ közmunkási
létszám bére miatt lesz magasabb
a bértömeg a tavalyi elõirányzathoz képest. A járulékok nagyságrendje az 5 %-os mérséklés miatt
alacsonyabb lesz, azonban az eddig adómentes juttatások nagy része után 25 %-kal adózni kell januártól, emiatt a dologi kiadások
szaporodnak. A társult önkormányzatokkal és intézményvezetõkkel elõzetesen egyeztetve megállapodtunk abban, hogy a munkáltatói SZJA-t átvállaljuk, azonban az évente háromszor juttatott
csekély összegû ajándékot nem
adjuk a dolgozóknak, annak magas járulékos terhe miatt.
A dologi kiadások 17 millió
Ft-tal nõnek a koncepcióhoz képest, mert a kifizetõi SZJA-t a járulékoknál terveztük (8.828 ezer
Ft), a rehabilitációs hozzájárulás
mintegy ötszörösére emelkedett,
az iskolánál pedig meg kellett a
tetõt javítani beázás miatt.
A 39.234 ezer Ft-os céltartalékunk várhatóan elegendõ fedezetet nyújt a benyújtott pályázatok
önerejére (IKSZT kialakítására 19
millió Ft, LEADER-es pályázatokra 7 millió Ft, egészségügyi pályázatokra), az utófinanszírozott
támogatási részek ideiglenes megelõlegezésére, ill. elõre nem látható rendkívüli kiadásokra.

II. BEVÉTELEK
Az 1.163.536 ezer Ft-os bevételi fõösszeg megoszlását tekintve a mûködési bevételek 3,1 %ot, a sajátos mûködési bevételek
21,9 %-ot, a felhalmozási bevételek 0,5 %-ot, a támogatások 68,3
%-ot, míg az egyéb finanszírozási bevételek 6,2 %-ot tesznek ki.
A bevételeket a 2. és 3. számú
mellékletek részletezik forrásonként és intézményenként is.
Mûködési bevételek:
A mûködési bevételek várhatóan 3 millió Ft-tal csökkennek
(36.610 ezer Ft) az elõzõ évihez
képest, a koncepcióhoz viszonyítva közel egymillió Ft-tal nõnek. A hatósági jogkörhöz köthetõ bevételek, az egyéb saját bevételek valamelyest gyarapodnak, melynek következtében
ÁFA is módosul. A pályázati
pénzek (fordított ÁFA) egy részét utólag térítik meg, így igénybe kell vennünk átmenetileg a lekötött pénzeszközeinket, emiatt

csökken az elérhetõ kamat az elõzõ évihez képest.
Az egyéb saját bevételeknél a
könyvtár szolgáltatási díjainak
emelésével számoltunk, viszont a
bérleti díj (kevesebb árus, a középiskola szünetel) és a továbbszámlázott bevételek várhatóan
csökkennek.
Az intézményi térítési díjak
mérséklõdnek a gyermekintézményekben annak ellenére, hogy a
létszám nem csökken. Az ingyenesen és kedvezményesen étkezõk
száma nõ, az iskolában a teljes térítési díjat fizetõk száma minimális, továbbá kiterjesztik jövõre a
7. osztályos gyermekvédelmi kedvezményezettekre is az ingyenességet. Az élelmezésvezetõvel történõ egyeztetést követõen nem
terveztük a térítési díj emelését,
mert azzal a még dolgozó szülõket terhelnénk tovább, de a többség élelmezési normáját önkormányzatunknak kellene még nagyobb mértékben kiegészítenie.
Az ellátottak étkezési térítési
díját méltányossági alapon nem
tervezzük elengedni. Egyedül a
mûvészetoktatásnál élünk a hátrányos helyzetû tanulók esetében térítésmentesség megállapításával
(285 ezer Ft).
Az önkormányzati helyiségeit, eszközeit szerzõdés alapján a
vállalkozó gyermekorvos, fogorvos és a különbözõ társadalmi
szervezetek használják térítésmentesen, azonban ez a kedvezmény nem számszerûsíthetõ, mert
nem lett megállapítva a fizetendõ
díj. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 2.
számú tájékoztató részletezi.
Az önkormányzat sajátos mûködési bevétele a koncepcióhoz
képest 1.342 ezer Ft-tal csökken
(254.253 ezer Ft). Összetételét tekintve nõ a helyi adók nagysága
(1.100 ezer Ft-tal), míg az átengedett bevételeké mérséklõdik
2.830 ezer Ft-tal.
A magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adója minimálisan növekszik, az iparûzési adó
pedig várhatóan 800 ezer Ft-tal,
fõként az ideiglenes tevékenységek miatt.
A gépjármûadó mértéke 2010.
január elsejétõl 15 %-kal emelkedik ugyan, de egyre több idõt vesz
igénybe a hátralékok behajtása.
A személyi jövedelemadó 8 %os átengedését a 2008. január elsejei lakosságszám alapján az
adott évre befizetett adóból központilag számították ki. A koncep-

cióhoz képest 3.630 ezer Ft-tal
kevesebb kiegészítést kapunk (a
törvénytervezet nem tartalmazott
számszerû adatot).
A lakbérek esetében a decemberben megszavazott emeléssel
kalkuláltunk. A talajterhelési díj
10 %-kal növekszik, az adópótlékok és bírságok összege úgyszintén.

Társulás 19.845 ezer Ft-ot igényelt önkormányzatunk részére,
azonban ez várhatóan csökken év
közben amiatt, hogy nem a tényleges gyereklétszám után készült
az igénylés.
Tárgyévi bevételeink összesen
- a pénzmaradvány és a finanszírozási bevételek nélkül 1.091.953 ezer Ft-ot tesznek ki.

A felhalmozási és tõkejellegû
bevételek:
Nagyságrendjét tekintve 6 millió Ft-ot tesz ki ez a bevételi forrás. Itt a vadászati jog értékesítésébõl származó bevétel, egy építési telek értékesítése és a vízmû
koncessziós díja szerepel, ez utóbbi némileg elmarad a koncepciótól.

Egyéb, finanszírozási bevételek:
Az idei évrõl átvitt pénzmaradványunkat 61.583 ezer Ft-ra becsüljük, mert a decemberi bérek
és egyéb juttatások, a pályázatoknál megelõlegezett ÁFA és az utófinanszírozott számlák növelik a
záró pénzkészletet. A pontos
összeg a beszámoló elkészítésekor
válik ismertté. A záró pénzkészlet tartalmazza azt a 30 millió Ftot is, melyet év közben tartós betétként kötöttünk le (december
végén lejárt a lekötés). A 10 millió Ft névértékû értékpapírt csak
a tartalék felhasználása esetén
bontjuk fel.

Támogatások, támogatásértékû bevételek:
Ezeken a jogcímeken 795.090
ezer Ft-ot várunk, amelynek 43 %át az iskolafejlesztés és a szennyvíz-csatorna II. ütemének elõkészítésére elnyert fejlesztési támogatás teszi ki. A csatornával kapcsolatos elsõ kifizetés teljesült
decemberben, az iskolai fejlesztésnél csak a saját erõt fizetjük, a
támogatás teljes egészében áthúzódik az idei évre.
A költségvetési támogatást
372.596 ezer Ft-ra kalkuláltuk,
amely összeg 15.302 ezer Ft-tal
magasabb a koncepciónál. A támogatást a 3/a. melléklet részletezi. A tavalyihoz képest számottevõen csökken a szociális és
gyermekjóléti feladatok normatívája (-2.760 ezer Ft), az iskola (12.203 ezer Ft) és az óvoda (7.562 ezer Ft) teljesítményarányos
támogatása, az egyéb közoktatási
hozzájárulások (SNI-s tanulók,
nemzetiségi oktatás, társulási intézményi) további 4.962 ezer Fttal. A szakszolgálatra csak azért
kapunk több pénzt, mert több fõt
alkalmazunk. Az egyes szociális
feladatok kiegészítõ támogatására (segélyezés, közcélú munka)
több mint 50 millió Ft-tal kapunk
több pénzt.
Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásánál némi növekedés várható amiatt, hogy a II. sz.
orvosi körzetre az idén kapunk 12
havi támogatást.
Az oktatási társulásban résztvevõ önkormányzatok hozzájárulását a tavalyihoz képest nagyobb
mértékben irányoztuk elõ az oktatási célú normatívák csökkenése miatt. A Többcélú Kistérségi

III. KIADÁSOK
A kiadási elõirányzatokat
1.163.536 ezer Ft-ban javasoljuk
megállapítani. A ráfordítások 34,9
%-át a személyi juttatások, 8,8 %át a munkaadói járulékok, 31,1 %át a felhalmozási kiadások, 15,4
%-át a dologi kiadások alkotják.
5,4 %-át a különféle szociális támogatások, 3,4 %-át a tartalék és
a fennmaradó 1 %-át egyéb kisebb
tételek teszik ki (hiteltörlesztés,
pénzbeli juttatás, felújítások,
pénzeszköz-átadások).
A lakosság, ill. egyéb szervek
részére kölcsönt nem folyósítottunk, egyéb kedvezményt nem
nyújtunk.
Fejlesztési kiadások:
Felhalmozási kiadásra 359.119
ezer Ft-ot terveztünk, felújításra
az évente szokásos 2.864 ezer Ftot a vízmû rekonstrukciós munkáira.
A fejlesztések közül 246.748
ezer Ft-ot költünk az iskolára,
110.871 ezer Ft-ot a csatornázás
terveire, és 1.500 ezer Ft-ot a hivatalnál számítástechnikai fejlesztésre az 5. számú melléklet szerint.
Az iskola nyert a TIOP pályázaton számítástechnikai eszközöket, de az eredeti kiírástól eltérõen részt kell vennünk a beszerzés
lebonyolításában, mert a közpon-
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ti közbeszerzési eljárás nem volt
sikeres.
A benyújtott pályázatok önerejére tartalékoltunk, sikeres elbírálás esetén döntünk a keret átcsoportosításáról.
A mûködési kiadások 757.971
ezer Ft-ot tesznek ki. A kiadásokat intézményenként, ezen belül
fõbb feladatonként a 4. számú
melléklet részletezi a kiemelt elõirányzatok mélységéig.
A Polgármesteri Hivatalhoz
tartozó feladatokra 344.943 ezer
Ft-ot terveztünk, melynek 56 %-a
személyi juttatás és járulék, 23 %a dologi kiadás, a többi pedig szociális és egyéb támogatás.
A közfeladatokat a tavalyi
szinten szeretnénk biztosítani. A
2 parkõr mellett 2 fõállású dolgozót foglalkoztatunk a községgazdálkodásban, õket átlagosan 47 fõ
közmunkás segíti a munkában
(57.851 millió Ft-ba kerül, melynek 95 %-át térítik). A koncepcióban még csak 30 fõvel kalkuláltunk, de november óta bõvült a
rászorultsági kör. Tavaly még egy
részükkel szakipari munkákat is
meg tudtunk oldani (pl. meszelés,
kõmûves munka), de a mostani
gárdával már nehezebb lesz. A
Honvéd sori buszmegállók mellett
el szeretnénk érni, hogy minden
megállóban legyen fedett hely
(külterületen is). A szociális étkeztetésben az ebédhordást bízzuk
a közmunkásokra, így nem kell
külön tiszteletdíjat fizetnünk. Kisegítõket tettünk az iskolába, a hivatalba, konyhára és a könyvtárba is, hogy a megnövekedett feladatokat el tudjuk látni.
A szociális támogatások meghaladják a 66 millió Ft-ot. A rendelkezésre állási támogatás több
mint 26 millió Ft (+ 5 millió Ft), a
jogosultak száma emelkedik a lakásfenntartási támogatásnál (+ 1,6
millió Ft). Az ápolási díjnál és a
szociális segélyeknél is minimális bõvülés várható. Az idei évben
az ápolási díjakat csak 75 %-ban
térítik meg.
A köztisztasági tevékenységnél jelenítettük meg az illegális
szemétlerakó megszüntetésére elnyert 1,5 millió Ft-ot és saját erõként ennek ÁFÁ-ját.
Az útépítésnél, útfenntartásnál
keressük a pályázati lehetõségeket, szem elõtt tartjuk a Kinizsi
utca felsõ végének aszfaltozását.
A közvilágítás költsége az áremelés miatt magasabb lesz. Az
áramszolgáltatást a telefonhoz
hasonlóan szeretnénk megpályáztatni, de most ezeket a kiírásokat
felfüggesztették.
A szennyvíz-csatorna építésének I. üteméhez felvett hitelt az
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2010. évi Költségvetési fõösszesítõ
2. számú melléklet
Me.: ezer Ft
Cím/Alcím
Bevételi elõirányzat
I. Polgármesteri Hivatal
1 162 396
1. Polgármesteri Hivatal
849 395
2. Általános Iskola
284 109
3. Napköziotthonos Óvoda
18 201
4. Szociális és gyermekjóléti intézmény
10 691
II. Kisebbségi Önkormányzatok
1. Német Kisebbségi Önkorm.
2. Cigány Kisebbségi Önkorm.
MINDÖSSZESEN:

idei évtõl fizetjük teljes évre vonatkozóan.
A hivatal kiadásai jubileumi
jutalmak, a decemberi juttatások
miatt növekednek, valamint a
gyes-en lévõ dolgozó munkába állásával, ill. egy fõ felmentésével
számoltunk. A dologi kiadások itt
is a kifizetõi SZJA és a rehabilitációs hozzájárulás miatt gyarapodnak. Az idei évtõl elõírja a köztisztviselõi törvény a cafeteria rendszer
bevezetését. Hivatalunk a már eddig is adott juttatásokat tervezte be
(étkezési hozzájárulás, üdülési
csekk, internetutalvány) a járulékos
költségekkel együtt.
Az egészségház fejlesztéséhez
pályázatot nyújtottunk be, de régió szinten kevés a támogatott intézmények száma. A mûvelõdési
ház programjaihoz a LEADER-es
pályázat komoly anyagi segítséget
nyújtana.
A különbözõ társadalmi szervezeteknek nyújtott 6.914 ezer Ftos támogatást a 6. számú melléklet részletezi.
Szociális intézmény:
Az intézmény mûködtetésére
47.210 ezer Ft-ot irányoztunk
elõ. Az ebédhordásra nem költünk, ugyanakkor a szociális étkeztetésre jutó dologi kiadás növekszik, mert az igénybe vevõk
száma emelkedett az elõzõ évekhez viszonyítva. Jelenleg minden
létszámot betöltünk, úgyhogy újból a teljes alkalmazotti létszámmal tudják az egyre szaporodó
feladatokat ellátni. A dologi kiadásoknál kisebb eszközbeszerzésekkel számoltunk, mert nincs
zárható szekrény a vezetõi irodá-

Kiadási elõirányzat
1 162 396
503 760
501 906
109 520
47 210

1 140
570
570

1 140
570
570

1 163 536

1 163 536

ban, továbbá a számítástechnikai
eszközök is fejlesztésre szorulnak. 5-6 közmunkás segíti a szociális ellátást, az õ elhelyezésük
technikai feltételét is biztosítanunk kell.
Tündérkert Óvoda:
Az idei évre 109.520 ezer Ftot terveztünk a három tagintézményre. Pályázat alapján igényelhetünk forrást informatikai eszközökre, az integrált pedagógiai
program alkalmazására, saját költségvetésünkbõl biztosítjuk a különféle szakmai eszközöket a tavalyi szinten.
A mezõfalvi óvodában négy
dolgozó nyugdíjazása merült fel.
A jelenlegi gazdasági helyzetben
két fõ felmentésére látunk lehetõséget, mivel ez 40 éves jubileumi
jutalom kifizetésével (5 havi bér)
és helyettesítéssel is jár.
Az óvodai tornaszobára hamarosan megnyílik a pályázati lehetõség.
Általános Iskola:
Az általános iskola fenntartására 255.158 ezer Ft-ot kalkuláltunk. ennek 77 %-a személyi juttatás és annak járuléka, a fennmaradó 23 % dologi elõirányzat.
Az iskola létszáma változatlanul 60 fõ, a megnövekedett feladatokat túlórában látják el (napközi,
mûvészetoktatás, szakszolgálat).
A három intézményben szakos
áttanítással biztosítják a magasabb
szintû oktatást.
Itt is fontosnak tartjuk a pályázati kiírások figyelését, mert így
juthatnak hozzá a mûvészetoktatásban, a nemzetiségi nyelvokta-

tásban, integrált nevelésben és a
szakmai informatikai oktatásban
többletforráshoz. Ez a tevékenység a jövõben még nagyobb hangsúlyt kap a normatív támogatások
csökkentése miatt.
Az iskolai beruházás megvalósítása során folyamatosan merülnek fel hiányosságok. A tetõt ki
kellett javíttatnunk, az öltözõszekrények is cserére szorulnak, a falakon lévõ lambériákról nem is
beszélve.
Tárgyévi kiadásaink konkrét
feladatra
tervezett
összege
1.119.954 ezer Ft, a tárgyévi bevétel 1.091.953 ezer Ft, a tárgyévi 28.001 ezer Ft-os hiány finanszírozásának alapja a 2009. évi
pénzmaradvány.
Az idei költségvetés tervezetérõl fentiekben tudunk számot adni.
Forrás oldalon nem rendelkezünk
nagyobb lehetõségekkel, a kiadási elõirányzatokat ennek megfelelõen, ill. a vállalt kötelezettségek
figyelembevételével alakítottuk
ki. További - önként vállalt - feladatok ellátására nem látunk módot, csak a meglévõ keretek csökkentése mellett.
A rendelettervezetet egyeztetjük a kisebbségi önkormányzatokkal, az intézmények vezetõivel, a
társult önkormányzatokkal, véleményeztetjük érdekegyeztetõ fórumon az alkalmazotti közösségekkel, az oktatási intézmények
szülõi szervezetével, a diákönkormányzattal, a könyvvizsgálóval, a
PEB-bel. Az egyeztetések eredményérõl a testületi ülés elõtt mindenki tájékoztatást kap.
Márok Csaba
polgármester
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Tanulmányi versenyek
Hagyományainkhoz híven az
idei tanévben is megrendezésre kerültek tanulmányi versenyeink.
Több tantárgyban mérhették össze
az elsõ négy évfolyam tanulói tudásukat. A versenyeken a következõ
eredmények születtek:
Matematika
1. osztály 1. a osztály: I.
Rabi Dániel II. Rácz Tamás, III.
Takács Balázs, Vass Virág. 1. b
osztály: I. Pándi Alex, II. Kertész
Dániel, III. Németh Norbert
2. osztály I. Katona Kitti 2. a,
II. Takács Bence 2. b, Simon Ármin 2. a, III. Vámosi Noémi 2. a
3. osztály I. Bordács Marcell
3. a , II. Bodás Dalma 3. a, III.
Barati Bence 3. a
4. osztály I. Valler Kristóf 4.
b, II. Klics Bence 4. a, III. Szabó
Martin 4. a
Szövegértés:
1. osztály 1. a osztály: I. Hajnal Marcell, II. Vass Virág, Rabi
Dániel, III. Farkas Réka. 1. b osztály: I. Németh Norbert, II. Kovács Kristóf, III. Pándi Alex
2. osztály I. Deák Csaba 2. a,
II. Jézsó Vivien 2. a, Katona Kitti
2. a, Koppányi Noémi 2. a, Vámosi Noémi 2. a, III. Kovács Zoltán 2. b, Mihályi Daniella 2. b

Ajánlja fel
adója 1 %-át
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

3. osztály I. Tauz Fanni 3. a,
II. Fánczi Gergõ 3. a, III. Hajnal
Dániel 3. b
4. osztály I. Gombita Klaudia
4. b, Kovács Gréta 4., II. Aszalay
Anna 4. b, Feke Olivér 4. b, Kovács Gyula 4. b, Valler Kristóf 4.
b, III. Ágoston Réka 4. b, Falusi
István 4. b, Farkas Alexandra 4.
b, Gárdonyi Kata 4. b, Masinka
Csaba 4. b, Padováno Angéla 4. a
Szépíró verseny 1. a osztály:
I. Vass Virág, II. Jásper Karina,
III. Szilva Dorina, 1. b osztály: I.
Pándi Alex, II. Németh Norbert,
III. Kertész Dániel
Nyelvtan-helyesírás:
2. osztály I. Rónai Péter 2. a,
II. Jézsó Vivien 2. a, Katona Kitti
2. a, III. Koppányi Noémi 2. a,
Vámosi Noémi 2. a
3. osztály I. Tarr Petra 3. a, II.
Tauz Fanni 3. a, Bodás Dalma 3.
a, III. Jásper Marcell 3. b,
4. osztály I. Jassó Mária 4. b,
II. Valler Kristóf 4. b, III. Klics
Bence 4. a
Minden részt vevõ tanulónak
és felkészítõ tanítónak gratulálunk
a sikeres helytállásért!
Matematika verseny
Körzeti matematika versenyt
rendezett a dunaújvárosi Arany

János Általános Iskola 3-4. osztályos tanulók számára. Iskolánkat
Bódás Dalma 3. a, Szabó Martin
4. a és Valler Kristóf 4. b osztályos tanulók képviselték. Diákjaink ügyesen helytálltak a versenyen. Gratulálunk!
Helyesírási verseny
A dunaújvárosi Kõrösi iskola
rendezte meg az idei tanévben a
4. osztályosok körzeti helyesírási
versenyét. Iskolánkat Valler Kristóf 4. b osztályos tanuló képviselte, aki a IV. helyen végzett. Gratulálunk!
PETÕFI - HÉT EREDMÉNYEI
Minden tanévben megrendezzük – iskolánk névadójának tiszteletére – a Petõfi-hetet. A 2009/
2010. tanévben erre március 8 12. között került sor. A gyerekek
változatos programokon vehettek
részt és mérhették össze tudásukat.
Nézzük milyen eredmények
születtek!
Petõfi-kupa
1 -2. osztály I. 2. a, II. 1. a, III.
1. b, IV. 2. b
3 - 4. osztály I. 4. a, II. 3. b,
III. 4. b, IV. 3. a
Versmondó verseny
1. osztály I. Pintér Dzsenifer
1. a, II. Zsoldos Viktória (Hantos),
III. Kertész Dániel 1. b

Kányádi Sándor verseny
„Én elõször mindig megszagolom/ a könyvet, beszívom a képeket és a betûket./Aztán úgy érzem:
én vagyok a mese/és a könyv az
olvasó."
(Ágai Ágnes)

Hagyományainkhoz híven
az idén is megrendeztük, szövegértõ levelezõs olvasási versenyünket. A 2009/2010. tanévben Kányádi Sándor Virágon vett vitéz címû könyvébõl
válogattunk meséket.
A négy fordulóból álló elõdöntõre 13 környezõ településrõl 46 háromfõs csapat jelentkezett. A döntõre a 15 legjobban teljesítõ csoportot hívtuk meg.
A versenyt 2010. március
1-jén iskolánkban rendeztük
meg. Az alábbi eredmények
születtek:

I. Iringó
csapatNagylók, II. NagyokosokRáckeresztúr, III. GéniuszokCece, IV. Acélbikák- Mezõfalva, V. Ezüstdelfinek- Mezõfalva, VI. Táltos paripák- Mezõfalva, VII. Oroszlánok- Mezõfalva,
VIII.
GepárdokKisapostag, IX. GyöngyvirágNagylók, X. Csipet-csapatSárosd, XI. Kisokosok- Cece,
XII. Rözselányok- Mezõfalva,
XIII. Három kisveréb- Sárosd,
XIV. Hóharmat- Seregélyes
Köszönjük a támogató segítségét az iskola vezetésének,
az alsó tagozat tanítóinak,
Koppányi
Péternek
és
Zsákovicsné Ági néninek!
Szabóné Kovács Erika
tanító
Balláné Spitz Mariann
tanító

HÍREI
2. osztály I. Németh László 2.
b, II. Kovács Gárob 2. a, Vámosi
Noémi 2. a, III. Weywara Viktor
(Hantos)
3. osztály I. Mogyoródi
Luca 3. a, II. Fûrész Dóra 3. b, III.
Szabó Anna Mercédesz (Hantos)
4. osztály I. Gombita Klaudia
4. b, II. Aszalay Anna 4. b, III.
Kovács Gréta 4. a, Szûcs Ferenc
István 4. b
Dalverseny (egyéni)
1. osztály I. Szekeres Brigitta
1. a, II. Matlag Karina 1. b, III.
Takács Balázs 1. a
2. osztály I. Szalai Virág 2. b,
II. Balogh Bence 2. b, III. Katona
Kitti 2. a
3. osztály I. Azurák Flóra 3. a,
II. Tarr Petra 3. a, III. Mogyoródi
Luca 3. a
4. osztály I. Aszalay Anna 4.
b, II. Szûcs Ferenc István 4. b, III.
Padovano Antonietta Angéla 4. a
Dalverseny (csapat)
1-2. osztály I.
Balogh
Bence, Ferkel Tamás, Takács
Bence 2. b osztály
3-4. osztály I.
Mogyoródi Luca, Bodás Dalma, Vidács
Vivien, Tarr Petra 3. a, II.
Padovano Antonietta Angéla,
Kovács Gréta 4. a, III. Gárdonyi
Kata, Gombita Dorina, Farkas
Alexandra 4. b

Mosoly-díj
Februárban a következõ tanulók részesültek mosoly-díjban: Kvárik Richárd 1.a , Papp
Zsolt 1.a, Szilva Donna 1.a,
Sümegi Dániel 1.a, Matlag
Karina 1.b, Orbán Krisztián
3.a, Balázs Dániel 4.a,
Hópárducok 4.b, Vadlovak
3.a, Kedvencek klubja 3.a,
Tigrisek
3.a,
Hannah
Montanah 3.b, Görög Petra
5.b, Kovács Marcella Kitti 5.b,
Ozohánicsi Zsanett 5.b, Ossik
Mónika 5.b Fánci Liliána 8.a,
Szautner Máté 6.b, Keresztes
Nóra 5.a, Vida Fanni 7.b
Az oldalt összeállított:
Bauer Szilvia
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Tündérkert Óvoda
„Hívogat az iskola,
kapuját ki tárja”
Gyorsan elmúlt három év a
Csiga-biga csoport és a Katica csoport életében. Nagycsoportosok lettek, sok-sok feladat, esemény színesíti napjaikat.
Ami legjobban izgatja szülõt,
gyermeket egyaránt, hogy óvoda után milyen lesz az iskola, ki
lesz a tanító néni, milyen lehetõségek várják õket a tanulás
mellett. Ezekre a kérdésekre választ is kaphattak a február 8-án
tartott szülõi értekezleten, ahol
az igazgatónõ valamint a két leendõ elsõs tanító néni beszélt elképzeléseikrõl.
Párhuzamosan a gyerekek
is találkozhattak a tanító nénikkel, szerdai napokon. Jó lehetõség nyílt ezeken a találkozásokon az ismerkedésre, mé-

lyebb kapcsolat kiépítésére.
Nagyon jó dolognak tartjuk,
hogy március 9-tõl heti egy
alkalommal a délutáni órákban
a nagycsoportosok „iskola nyitogató” programon vehetnek
részt. Reméljük ez a program
megkönnyíti az átmenetet az
óvoda-iskola között, s szeptembertõl ismerõsként üdvözölhetik majd egymást tanító
nénik – gyerekek.
Szintén nagycsoportosokat
érintõ program volt a
fényképezkedés, ezzel is megkönnyítve a szülõk dolgát, hiszen elkészültek a diákigazolványhoz szükséges fényképek
is. Persze emellett készült kedves, az óvodás éveket idézõ
csoportkép, valamint egyéni
kép is.

Kiszebábokat készítettünk
Hagyomány évek óta óvodánkban a február végi Kiszézés, télûzés.
Mi is a kiszézés?
Húsvét elõtt virágvasárnap
a lányok egy szalmabábút (kiszebábot készítettek, amit seprûnyélre kötöztek) Ezzel búcsúztatták végleg el a telet.
Rongyokba, öregasszonyos
ruhákba öltöztettek, minél csúnyább legyen. Majd végig vitték a falun, s közben énekeltek, kereplõkkel, dobokkal
hangoskodtak. A kertek mögötti patakhoz mentek, ahol
körbetáncoltak, énekeltek hozzá, majd a vízbe dobták vagy
elégették.
Ezt tettük mi is február 25.én az óvoda apraja, nagyja a
kertben gyülekezett, vendégül
hívták a két elsõ osztályt is.
Közösen elégettük a kisze bábot, énekkel, mondókával
igyekeztünk elûzni a telet.

Kisze-kisze
Kisze-kisze szalmából
perzselõdj a lángoktól.
Vörös táncban hamvadj el
nekünk most már tavasz kell.

Kisze bábú
Felhõk fodrán napfény csillan
tél hidege most elillan.
Kisze bábú tûzben égett
tavaszt hozzon az igézet.

Sarkady Sándor:

Télkergetõ
Kelj, kelj kikelet
seprûzd ki a hideget
ereszd be a meleget
dideregtünk eleget.

Az oldalt összeállította:
Kiss Lászlóné

Tavaszváró óvodabál
Hagyományos óvodabálunkat 2010. március 13-án tartottuk az iskola tornatermében. A
tavaszi pompába öltöztetett terem szép számmal benépesült
a bálozó vendégekkel. Kis csúszással, de elkezdõdhetett a
mûsor is amelyben nagycsoportos gyerektáncosok mutatták be táncos, körjátékos mûsorukat. A mûsort betanította:
Kiss Gáborné. Õket követték az
általános iskola alsós néptáncosai Csonka Emese indításával,
Moldvai körtáncokkal. Nagyon
szép produkciókat láthattunk,
amelyeket a közönség vastapssal jutalmazott.
A mûsor után a vacsora következett, majd elkezdõdhetett
a mulatozás, amelyhez a talpalávalót Mészáros Gábor és
zenekara szolgáltatott.

A fülbemászó dallamok
hamar a táncparkettre csalogatták a vendégeket és igazi
báli hangulatot teremtettek. A
mulatságot a tombola sorsolásával szakítottuk meg. Rekord
mennyiségû tombolát vásároltak a vendégek, igaz szép ajándékok is kerültek kisorsolásra.
A fõnyeremény egy kerékpár
volt, amelyet a felajánló
visszanyert, de átadták a rendezvények szervezésében folyamatosan résztvevõ és segítõ Zsákovicsné Áginak.
Ezután hajnalig tartó tánc
következett. Reméljük mindenki jól érezte magát, s készül a következõ óvoda bálba.
Köszönet mindenkinek, aki
munkájával, anyagi támogatásával, tombolával segítette a
bál létrejöttét, sikerességét.

Házi bemutatók
A programok mellett bemutató foglalkozásokat tartottunk a
két nagycsoportban. Fontosnak tartjuk szakmai továbbképzéseinket, betekintést nyerhetünk egymás munkájába, új módszerekkel, eszközökkel, technikákkal ismerkedhetünk meg.
Középsõ csoportban folytatódnak márciusban a bemutatók.
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Húsvéti lakásdíszítõ
foglalkozás

CIVIL SAROK

Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub

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.

Valentin-napi bál
Szülõi munkaközösségünk
ismét sikeresnek értékelheti a
Február tizenharmadikai Valentin-napi bált.
Ismét sokan örvendeztettek
meg minket jelenlétükkel.
Több mint 60 gyermek szép,
színes mûsora emelte rendezvényünk színvonalát. A bál
szervezésével közösségünk
célja minden évben az, hogy
az iskola tanulóinak támogatást tudjunk nyújtani az osztálykirándulásokhoz.
Természetesen a résztvevõ
kedves vendégeink, állandó
támogatóink és segítõink nél-

kül ezt nem tudnánk megvalósítani. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik eljöttek a bálunkba, vagy bármilyen formában segítették, támogatták a rendezvényünket.
Külön köszönet a mûsorban
résztvevõ gyerekeknek és az
õket felkészítõ pedagógusoknak a színes mûsorért. Szeretnénk, ha a jövõben is ilyen
nagy érdeklõdéssel fogadnák
bálunkat, és támogatnák közösségünket céljaink megvalósításában.
Baratiné H. Irén
SZM vezetõ

Fafaragó kiállítás
Március 8-tól 16-ig különleges kiállítást láthattak az érdeklõdõk a Mûvelõdési Házban. Németh Gyula kemenesaljai fafaragó iparmûvész
képeivel és Csûri Krisztina budapesti fotós természetfotóival találkozhattak az érdeklõdõk. A
kiállítás anyaga már
több mint 300 helyen
volt látható az országban és külföldön
Ijjas Gizella

A nyugdíjasklub Mezõfalván 1975-ben alakult. Foglalkozásait kezdetektõl a régi tanácsháza épületében tartotta.
Ahogy múltak az évek, a
tagság létszám egyre nõtt, már
110-en voltunk, a régi helyiséget is kinõttük. Énekkar is alakult a klubtagságokból, mert
nagyon szeretünk énekelni.
Ezek után rendszeresen szerepeltünk közöségi rendezvényeken, baráti találkozókon.
Részt veszünk a nagyvenyimi
Pünkösdi Dalostalálkozón és a
dunaújvárosi Adventi Randevún.
2001-ben a klub felvette a
Sárgarózsa nevet.
2003-tól a klub vezetõje
hivatalosan Cséplõ Balázsné
(Éva) lett. A tagok száma változó, de mindig 50 fölött volt.
Az énekkar vezetõje Vass
Józsefné (Margit). Az õ munkáját ezúton is köszönjük.
Évek óta végezzünk a falu újságjainak kihordását.
A klubnak jelenleg 65 aktív tagja van. A foglalkozásokat szerdai napokon tartjuk 17
órától a régi tanácsháza klubtermében.
Szeretünk énekelni, mulatni és kirándulni.
Programjaink:
február 20. Névnapi ünnepély

Március 10. Nõnap
Március 27. 20 éves évforduló
Április 17. Kirándulás
Cserkeszõlõre
Május 5. Anyák és apák
napja
Május 22. Névnapi mulatság
Június 19. Kirándulás
Kiskunmajsára
Augusztus 21. Névnapi
mulatság
Szeptember 18. Szüreti bál
Október 6. Idõsek Világnapja
November 20. Névnapi ünnepség
December 22. Karácsony
2011. Január 8. Szilveszter
Március 27-én ünnepeljük
fennálásunknak 20. évfordulóját, amelyen részt vesznek a
falu vezetõi, a volt klubvezetõk és azok a nyugdíjasaink,
akik eddigi munkánkat segítették és jótanácsokkal láttak,
vagy látnak el.
Aki úgy érzi, hogy klub életét bõvebben is szeretné meg
ismerni, azt a foglalkozásainkon szívesen látjuk.
A vezetõség igyekszik,
hogy mindenki szívesen jöjjön
és jól érezze magát.
Sárgarózsa Nyugdíjas
Klub vezetõsége
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Márciusi népszokások
Nevét a háború római istenérõl, latinul Martius, azaz a Marsról kapta. Rómában ez volt az év
kezdõ hónapja. Az ókorban azt
tartották, hogyha a háborút március havában indítják, akkor szerencsés kimenetelû lesz.
Március 12. Gergely nap:
Ez a nap az iskoláskorú gyermekek színjátékszerû játékának
napja, aminek adománygyûjtõ
célja volt. Gergely napján vetélkedõket, diákpüspök-választást és
felvonulásokat rendeztek.
Március 18. Sándor nap:
Az elsõ meleget hozó szent
napja.
Március 19. József nap:
A második meleget hozó szent,
Szent József a famunkások védõszentjének, Jézus nevelõapjának
napja.
Március ezen napjához idõjárás-, termésjóslás és haláljóslás is
fûzõdik. Ha szivárványt látunk,
akkor jó búza- és bortermés ígérkezik. De ha rossz idõ van, akkor
sok lesz a halott.
Sokhelyütt ezen a napon engedik ki elõször a méheket és a legelõkre a marhákat, és ezen a napon ültetik el a fokhagymát és a
krumplit.
De ez idõ tájt várták vissza a
gólyákat is, amelyek tollazatának
tisztaságából jósoltak. Ha tiszta
fehér volt a tolluk színe, akkor
szûk esztendõ várt rájuk, viszont,

ha koszos volt, akkor bõ termésre
számíthattak.
Március 21. Benedek nap:
A harmadik meleget hozó
szent, a nursiai Szent Benedek
napja. Neve a latin Benedictus
szóból származik, melynek jelentése áldott. Ez a nap a tavasz elsõ
napja és a napéjegyenlõség idejének napja is egyben.
Régen ezen a napon zsírt és
fokhagymát szenteltek, amelynek
késõbb gyógyító erõt tulajdonítottak. A szentelt fokhagyma fõzetével kenegették a tífuszos beteg
fejét és hasát.
Idõjósló nap is, mert ha ezen a
napon dörög az ég, akkor száraz
lesz a nyár.
Ha Sándor, József és Benedek
napokon süt a nap, akkor hosszú,
meleg nyár várható, ha nem süt,
akkor hosszú, lucskos lesz az õsz.
Március 25. Gyümölcsoltó
Boldogasszony napja:
Jézus Szentlélektõl fogantatásának napja, ilyenkor oltják be a
fákat. A hiedelem szerint ezt az
oltott fát nem szabad letörni, mert
abból vér folyik, de levágni sem
lehet, mert aki ezt megteszi, megvakul. Fecskehajtó napnak is nevezik, mert a jó idõ ekkorra hazahajtja a vándormadarakat. Egyéb
idõjóslás is tartozik ehhez a naphoz: ha megszólalnak a békák,
akkor még 40 napig hideg lesz.
Ijjas Gizella

Nõnapi mûsor
Március 6-án, szombaton
tartottuk a hölgyek köszöntését a Mûvelõdési Házban.
Tarány Sándor képviselõ úr
bevezetõ gondolatai és szép
verse után operettgálát láthatott a közönség. Taskovics Judit és Turpinszky Béla
operetténekesek elkápráztatták
dalaikkal a hölgyeket.
Bravúros, jó hangulatú,
néha megható elõadás volt,
amely után a vendégek meglepetés virágot is kaptak.
Reméljük, sikerült a nõnapot emlékezetessé tennünk.
Ijjas Gizella
mûvelõdés-szervezõ

Nosztalgia tánctábor
III. Wünsch nosztalgia tábor!
2010. június 29-tõl július
04-ig újra nosztalgia táncos
tábor, ezúttal Mezõfalván
Elsõ alkalommal nyilt lehetõség, hosszú évtizedek óta,
hogy Mezõfalva ad helyet a
táncos tábornak, ahová 12
helyrõl érkeznek csoportok.
Nagyon sok, színes programmal várják az érkezõ táborlakókat, vendégeket a szervezõk. Kérjük a helyi, régi és a

Húsvéti hagyományok, népszokások
Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Jézus kereszthalálának és feltámadásának emlékére.
A
zsidó
vallásban
Pészachkor (jelentése elkerülni,
kikerülni) ünneplik az egyiptomi
fogságból való szabadulást.
Magyarul a kovásztalan kenyér ünnepének is nevezik, mert
a fáraó annyi idõt sem adott a zsidóknak az Egyiptomból való távozásra, ameddig a kenyerüket
megkeleszthették volna, ezért a
vízbõl és lisztbõl gyúrt kelesztés
nélküli pászkát ették. Az ünnepet
megelõzõ 40 nap a Nagyböjt, Jézus 40 napos pusztai böjtjének
emlékére.
A felkészülés, a lelki és testi
megtisztulás ideje.
A Húsvét ünnepi elõkészületei a hagyomány szerint már Hamvazószerdával megkezdõdnek,
innentõl kezdve 40 napig lemondunk az ételrõl - úgy, ahogy Jé-

zus lemondott értünk életérõl. A
negyvennapos böjt utolsó hete, a
Nagyhét, Virágvasárnappal kezdõdik. A Nagyhét napjai Jézus
jeruzsálemi eseményeihez kapcsolódnak, illetve a népszokások
ezeket elevenítik fel. Virágvasárnap a bevonulás napja. Általánosan elterjedt szokás a nagymise
elõtti barkaszentelés, melyet a pap
aztán kioszt a hívek között. (Virágvasárnap elnevezése a római
egyházban Dominicca palmarum
"pálma-vasárnap", ezért mediterrán vidékeken ilyenkor pálmaágat
vagy olajágat szentelnek. A pálmaszentelés szokása már a VII.
században elterjedt volt Itáliában.)
A megszentelt barkának gyógyító, rontásûzõ szerepet tulajdonítottak. Gyakorta leszúrták a földbe, azt tartva, hogy elûzi a férgeket.
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora és a tanítványok lábának
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megmosásának napja. Ma ez a
vendégszeretet jelképe.
Nagycsütörtökön elhallgatnak
a templomok harangjai, azt tartják, hogy a harangok Rómába
mennek, ott gyászolják Krisztust.
Szokás volt ilyenkor kereplõvel
zajt kelteni, így gondolták elûzni
a gonoszt és így helyettesítették a
harangokat. Liturgikus szokás a
nagycsütörtöki lábmosás. Általában magas rangú egyházi személyek mosták meg ilyenkor tizenkét szegény ember lábát. Szintén
liturgikus eredetû szokás a
pilátusverés vagy égetés. A templomban a gyerekek éktelen zajt
csaptak (verték a padokat), vagy
a falu határában Pilátust jelképezõ bábut égettek. Elterjedt szokás
Nagycsütörtökön a virrasztás, annak emlékére, hogy Jézus az Olajfák-hegyén virrasztott.
Nagypéntek pedig Jézus
keresztrefeszítésének napja, a

jelenlegi táncosokat, hogy minél többen jelentkezzenek, támogassanak minket és vegyenek részt rendezvényünkön. A
következõ újságban közzétett
megbeszélés idõpontjára jelezzék részvételi szándékukat.
Bõvebben a táborral kapcsolatban érdeklõdni lehet telefonon vagy személyesen a szervezõknél: Feke Jutka: 0630/
253-7371, Baratiné H. Inci:
0620/493-6325, vagy a csoport tagjainál.
gyászünnep, e napon halt kereszthalált Jézus. A keresztények körében a bûnbánat, a mély gyász és
a szigorú böjt napja. A templomokban az oltárokat letakarják, a
harangok némák. Ezen a napon a
Passiójáték, élõképes felvonulások világszerte ismert szokások.
Rómában minden évben a Pápa
közremûködésével elevenítik fel
a Keresztút (Via Crucis) stációit.
Nagyszombat már a Feltámadás
jegyében zajlik. Elindulnak a körmenetek, a templomokban gyertyát
gyújtanak és lezárul a böjt is.
Nagyszombathoz tartoznak a
jellegzetes ételek is, mint például
a tojás, a bárány és a kalács. Húsvét vasárnap maga a Feltámadás
napja. Ekkor sokan megnézik a
Napfelkeltét, majd a hagyomány
szerint bárányt fogyasztanak. A
bárányevés az „áldozati bárányságot", azaz Jézus halálát szimbolizálja. Ezért nevezik õt a mai napig Isten Bárányának.

Ijjas Gizella
mûvelõdés-szervezõ
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Tarányi Sándor

Ahogy
én látom!
Áprily Lajos 1887. november 14-én született Brassón
Jékely Lajos néven, és 1967.
augusztus 6-án halt meg Budapesten. Elemi iskoláit
Parajdon végezte, a gimnázium elsõ osztályát Székesfehérváron, ezután Kolozsváron a
református gimnáziumban tanult. A kolozsvári egyetemen
magyar-német szakon tanári
oklevelet szerzett. 1922-ben
Dijonba utazott, ahol diplomát
szerzett francia nyelv tanításához. 1924-ben elvállalta a kolozsvári Ellenzék vasárnapi
irodalmi mellékletének szerkesztését. 1926-ban Kolozsvárra költözött, ahol a református kollégiumban tanított.
1928-tól az Erdélyi Helikon
folyóirat szerkesztõje volt.
1944-ben nyugdíjazták, a Visegrád melleti Szentgyörgypusztán telepedett le. 1962ben a Munka Érdemrendel
tüntették ki. Most, hogy ezeket a sorokat írom, minusz
celsius fokok vannak kint, de
nincs mese, itt a tavasz! Ezért
olvassák a költõ gyönyörû tavaszköszöntõ versét:

Áprily Lajos:

Mennék eléd
Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyû léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szûzies még és illattalan,
de sejtetõ, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltetõ varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyílakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melybõl napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!

ÖNKORMÁNYZAT

A bizottság ülésén történt...
A legutóbbi oktatási, kulturális és sportbizottsági ülésen
a tagok pontosították és a kialakult formában, egyeztetve
a képviselõtestület munkatervével, elfogadták az idei,
szeptemberig szóló bizottsági
„forgatókönyvet”.
Az „Én falum Mezõfalva”
címû újságunkkal kapcsolatban elhangzott: egyre többen
érzik magukénak a lapot, szívesen írnának cikket. Ezért bizony gyakran már több az
írás, mint a felület, ahol ezeket meg lehetne jelentetni.
Ugyanakkor a civil szervezetek és szervezõdések tagjai
még mindig nehezen kaphatóak arra, hogy klaviatúra elé
üljenek, így róluk kevesebb
információt tartalmaz a lap,
életük ezért nem tükrözõdik
vissza úgy, mint az intézményi. Ha õk nem tájékoztatnak
a saját házuk tájáról, akkor
sajnos arra nincs kapacitás és
anyagi keret, hogy egy újságíró vagy cikkeket szívesen író
egyén havonta úgymond beszállítsa tõlük a híreket.
Örömteli
dolog,
hogy
havilapunk és a mezõhír
internetes portál együttmûködése felhõtlen, így egymást
képesek erõsíteni.
A hivatalos honlapunkról is
esett szó. Nagy Sándor szerkesztõ nem tudott megjelenni,
de arról tájékoztatott korábban, hogy a webfelület fejlesztésére nincs anyagi forrás pillanatnyilag, míg a friss információk közlése azért marad el,
mert egyszerûen nem kap
anyagot, amit feltehetne. A
kapcsolattartónak felkért Ijjas
Gizella mûvelõdés-szervezõ
elismerte, hogy valóban akadozik a gépezet, mivel nagyon
kevesen érzik szívügyüknek a
hivatalos honlapot. Az intézményeknek sajátjuk van, míg
a civilek, az újságunkhoz hasonlóan, nemigen kaphatóak
önszántukból a hírközlésre. A
Bizottság egyértelmûen leszögezte: aki Mezõfalvára kíván-

csi, az elõször vélhetõen a hivatalos honlapra kattint, ezért
rendkívül fontos, hogy az naprakész legyen! Ennek megfelelõen kell ehhez az anyagokat összegyûjtenie a kapcsolattartónak.
A bizottság korábban azt is
megfogalmazta:
lehetõség
szerint nemzeti ünnepeink
elõtt az ünnep napján tisztelegjünk. Erre jó alkalom lett volna március 15-én, ám ezt a bizottság javaslata ellenére 12én ünnepeltük meg Mezõfalván…
A könyvtár és a mûvelõdési ház számolt be a bizottság,
késõbb pedig a képviselõtestület elõtt a tavalyi évrõl, illetve az idei tervekrõl. Bizottságunk elolvasta, majd meghallgatta Papp Márta könyvtáros
és Ijjas Gizella mûvelõdésszervezõ beszámolóját. A grémium, némi módosításokkal,
mindkét szakirány dokumentumait tartalmasnak és szakmailag alkalmasnak találta,
ahogyan késõbb a képviselõtestület is. A könyvtárban nagyon kis mértékben emelkedtek az árak és némileg módosult, szakmai indokokat elfogadva, az internethasználat tarifatáblázata is.
A Húsvét programtervezete igen gazdagnak mondható,
ami a tavaly megkezdett hagyományteremtõ rendezvény
méltó-, sõt azt felülmúló folytatása lehet. Az elképzelések
szerint ezúttal a Piac tér lenne
az esemény központja.
A József Nádor Hét idén
egy héttel késõbb lesz az országgyûlési választások miatt.
Az április 12-én kezdõdõ héten a tervek szerint minden
napra jut valamilyen program,
ami azért is megnyugtató, mert
így valóban egy teljes, kulturális programokkal teli hétrõl
beszélhetünk majd községünkben.
A Rock Este-Mezõfalvi Vigasságok-Kondor
Kupa
„hármasegység” kapcsán el-

hangzott: a Leader-pályázatok
eredménye még nem ismert,
így a programok megszervezésével tovább nemigen lehet
várni. Amennyire amúgy is
jutna keret az idei költségvetésbõl, azt záros határidõn belül le kell fixálni, és ha a pályázaton rendezvényszervezésre nyerünk forrást, akkor
majd hozzá lehet tenni mindehhez. Más kérdés, hogy addigra az igazán közkedvelt
zenészek már mind elkelnek… Sajnos a pályázatos
malmok is nagyon lassan õrölnek…
A Rock Este, ahogyan az
elmúlt évben, úgy most is egyelõre bizonytalan helyzetben
van...
A Kondor Kupáról Horváth
László és Kondor Lászlóné
adott információt: idén a szervezõk visszatérnek a gyökerekhez, és kizárólag sporteseményekkel várják az érdeklõdõket.
A Vigasságok utáni héten
községünkben
Nosztalgia
Néptáncos-tábort
tartanak
Baratiné Hevesi Irén és Feke
Judit (fõ)szervezésével. Miként a költségvetésben erre
külön forrás nem biztosítható,
így az önkormányzat anyagilag ehhez nem tud hozzájárulni. Az iskola udvarát, a színpadot, a sátrakat, a tornatermet
és a mellékhelyiségeket, kétkezi munkát, vizet és áramot
tudja „csupán” támogatásként
nyújtani.
A Makk Marcsi Családi
Napközit a bizottság javaslata ellenére nem támogatja a
képviselõtestület,
ugyanis
erre jogalapot és forrást nem
talált a költségvetési vita során…
A Mezõfalvi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület az idei költségvetésben külön kasszát kapott az önkormányzattól, amit
a társaság ki is érdemelt már.
Bán Balázs
oktatási, kulturális, és
sportbizottság elnöke
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Könyvújdonságok
Dan Brown : Az elveszett
jelkép
Jerome Coctoo: Boldogságkeresõk
A Róma közeli tengerparti
kisvárosban játszódó történet két
fõhõse egy helybéli író, Dimitri
Biaggiotti és egy New York-i
nõ, Elizabeth Hogan. Kettejük
véletlenszerû találkozása indítja el az események forgatagát.
Miközben közös sétáik alatt
egyre jobban megismerik egymást és lélekben kitárulkoznak,
szembesülnek a múlttal és a jelennel. A történetet mindvégig
megfûszerezi az itáliai vidék
bája, az ott élõ emberek kedvessége, valamint szerelmek, érzelmek és kérdések sora. A kérdések, amelyek válaszra várnak,
izgalmassá és letehetetlenné teszik a könyvet.
Barbara Erskin: A harcosok hercegnõje
Jess, a fiatal londoni tanárnõ
erõszak áldozata lesz. A támadó személye ismeretlen, de Jess
attól tart, valamelyik ismerõse
volt a tettes. A nõvére walesi
házába vonul vissza, de ott sem
talál nyugalomra: egy titokzatos

gyermekhang riasztja fel álmából. Két évezreddel ezelõtt végzetes ütközet zajlott a szomszédos völgyben Caratacus, a brit
törzsek vezére és a megszálló
római sereg között. A büszke
király fogságba esik; feleségével és lányával, Eigon hercegnõvel együtt Rómába hurcolják.
Jesst magával ragadja a történet,
és nyomozni kezd Eigon sorsa
után. A szálak Rómába vezetnek. Jessnek nincs többé maradása a walesi tanyán. Az örök
városba utazik, ahova azonban
egykori támadója is követi.
Rácz Zsuzsa: Nesze neked
Terézanyu!
Kéki Kata - alias Terézanyu
-, a munkanélküli újságíró egy
csapásra válik ismert szerzõvé,
mint a mesékben. Ám a siker
úgy katapultálja ki életébõl a
fõhõst, hogy a fal adja a másikat. Terézanyu ijedtében világgá megy, meg sem áll az Óperencián túlig. Pedig még sosem
járt ilyen közel ahhoz, amit mindig is keresett...
Lee Child: Elveszett holnap
Gérard Denizeau: A zenei
mûfajok képes enciklopédiája

Könyvtári díjváltozások
A könyvtári szolgáltatások
díjai a következõk lesznek április 1-tõl:
Internethasználat:
– érvényes diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulóknak
naponta az elsõ fél óra ingyenes, utána minden megkezdett
fél óra 90 Ft
– Diákigazolvánnyal nem
rendelkezõk számára minden
megkezdett fél óra 90 Ft
Április hónaptól már az általános-, a közép- és felsõoktatásban tanuló diákok számára is ingyenes az internet-használat elsõ fél órája. Ezzel
ugyanazokat a feltételeket biztosítjuk minden tanuló számára. Bízunk benne, hogy hozzá-

járuljunk a sikeres tudás megszerzéséhez.
Fénymásolás díja:
A/4: 20 Ft/oldal
A/3: 40 Ft/oldal
Nyomtatás
díja
(HPdeskjetre):
Fekete betûs: 30 Ft/oldal
Színes betûs: 60 Ft/oldal
Kép:
– (9x13 cm): 90 Ft
– A/4: 360 Ft
– Nyomtatás fénymásolóra:
20 Ft/oldal
Könyvtárközi kölcsönzés
díja:
– 400 Ft/dokumentum
Az árak az áfát tartalmazzák.
Papp Márta
könyvtárvezetõ

Az újszerû zenetörténet a
mûfajok egymásutánjára fûzve
mutatja be a zene történetét az
ókortól napjainkig. A mûfajok
differenciálódásából a klasszikus korra kialakul néhány vezetõ mûfaj, amelyek a zenei életet
uralják, majd egyre csökken számuk, és új mûfajok már nem
jönnek létre. A mûformákat, stílusokat, fõ mûveket és a legjelentõsebb szerzõket mutatja be
a gazdagon illusztrált kézikönyv.
Tóth Krisztina: Vonalkód
Vonalkód - ez a különleges
jel díszített mindent, ami a hetvenes években Nyugatról érkezett. Ez az idõszak alakította ki
Tóth Krisztina generációjának
értékrendjét, ízlésvilágát - és kitörölhetetlen félelmeit, megváltoztathatatlan reflexeit. A Vonalkód novelláiban egyik legnépszerûbb költõnk a legszemélyesebb történeteken keresztül
idézi meg e kort: részvéttel, de
nem sajnálattal ír szorongásról,
kitaszítottságról, „hiszen gyereknek lenni még így is jó volt.
Valamennyire.”

Gyermekeknek
Keresd meg, mi volt a középkori várakban
A könyvek felépítése követi
a népszerû sorozat többi kötetéét, de ezúttal a középkori várakkal, és különbözõ idõkben élt
harcosokkal ismerkedhetnek
meg a gyerekek.
100 állomás, 100 kaland - Erdély története
A sorozat ezen kötete Erdély
kalandos történetébe kalauzolja
olvasóit Daciától egészen az Európai Uniós csatlakozásig. Megtudhatjuk, miért nevezik Erdélyt
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Tündérországnak, miért jelentõs
Erdély történetében a hetes
szám, miért hívták kurucfejedelemnek Thököly Imrét, honnan
származtatják magukat a furfangos székelyek, s még sok érdekességrõl.
A hercegnõ és a béka(Walt
Disney mese)
Maldonia hercegét a gonosz
dr. Facilier békává változtatja.
Az egyszerû származású Tiana
hiába próbálja egy csókkal
visszaváltoztatni, mivel a lány
nem hercegnõ, õ is békává változik. A mágikus átok megtöréséhez együttes erõvel kell megtalálniuk a jó vudút ûzõ Odie
mamát, de ehhez egy hosszú,
kalandokkal és veszélyekkel teli
utat kell megtenniük.
Mesemondó
gyerekek
könyve
„A kötetbe negyven érdekes,
egyszerû szerkezetû, rövid lélegzetû, könnyen megtanulható
történetet válogattam. Fõként
saját gyûjtésembõl, de néhányat
más gyûjtõktõl is átdolgoztam.
Végül tíz jó tanácsban foglaltam
össze azokat a tudnivalókat,
amelyek a legfontosabbak a sikeres szerepléshez. E gyûjteményt szeretettel ajánlom minden meseszeretõ gyermeknek és
az Öregbetûs Könyvek sorozat
olvasóinak”.
Kalóz szigetek kincse
Micsoda rémes egy vakációt
töltöttem a déli tengereken! Elõször egy bajuszmeresztõ repülõút, aztán egy repülõgép-szerencsétlenség a tengeren, majd egy
fárasztó partot érés a lakatlan szigeten, ahol éjszakánként furcsa
zajokat hallani. Vajon Ezüstmancs kalózkapitány szelleme
még mindig kísért? Papp Márta

Folyóirataink közül…
A könyvtárba az alábbi idegen nyelvû folyóiratok járnak:
– Speak up (angol nyelvû)
– Spatzenpost (német nyelvû)
– Topic (német nyelvû)
A könyvtárba az alábbi lakberendezéssel és kertészkedéssel foglalkozó folyóiratok járnak:
– Otthon
– Lakáskultúra
– Kerti kalendárium
A folyóiratok legfrissebb számát helyben olvashatja bárki, a régebbi számokat a beiratkozott olvasók egy hetes
határidõvel kölcsönözhetik.
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Csak becsületgólra tellett
Enying - Mezõfalva 4:1; IFI
3:2
Nem sikerült igazán jól a
2010-es tavaszi rajt Enyingen.
Mind a két együttesünk pontot vesztett! A becsületet az
IFI-nél Márok Máté, a felnõtteknél pedig Tauz Ákos mentette meg.
Az IFI és a felnõttek is pontot hullajtottak Enyingen!
A fiataloknál a nagyon
rossz elsõ félidõ után már hiába ébredezett a mezõfalvi gárda. A háromgólos hazai vezetés ledolgozásához kevésnek
bizonyult a hátralévõ idõ, pedig igyekeztek fiaink. Különösen az utolsó húsz percben láthattunk reménykeltõ akciókat,
azonban ez csak a második
szépítõ gólra volt elég. Márok
Máté ezen a találkozón két
góllal mentette meg az IFI becsületét.
A mérkõzés végén Gulyás
Ferenc edzõ keserûen csak
annyit jegyzett meg: "Amilyen
a felkészülés, olyan lett a végeredmény!"
A felnõtteknél a 12. percben Tárkányi Zsolt góljával a
hazai csapat szerezte meg a
vezetést. A találat nem szegte
kedvét a vendég Mezõfalvának. 20. percben megszületett
a válasz. Baloldalon Tauz
Ákos remek labdát kapott,
amit a hosszú sarokba küldött.
1:1.
Az elsõ félidõ elõtt pár
perccel újabb enyingi támadást
követõen ismét hazai gólnak
örülhettek a szurkolók. Ezúttal Tóth Balázs volt eredményes. 2:1
A pihenõ utáni ötödik percben kapuscserére kényszerült
a mezõfalvi csapat. Rajna Tamást az újonc Tüske Gábor
váltotta. Szükség is volt a cserére, mivel az enyingi gárda
több gólveszélyes támadást is
felépített a mezõfalvi kapu
elõtt. A szerencse egyelõre
azonban elkerülte az enyingieket. Egészen a második fél-

idõ 35. percéig így volt, amikor a szemfüles Molnár Zoltán tovább növelte a vendéglátók elõnyét. 3:1
Az újabb találat teljesen
összezavarta a mezõfalvi soro-

kat. Három perc sem telt el, a
negyedik hazai gólnak is akadt
gazdája. A végsõ „döfést”
Krizsán István fejes jelentette.
A találkozó végeredménye így
4:1-re alakult.

Az U9 újra a dobogó legfelsõ fokán!

Ismét szép sikernek örülhetnek a mezõfalvi futballrajongók. A
Sárszentmiklóson megrendezett tornán a mezõfalviak taroltak! Négy
csapat, a székesfehérvári Felsõvárosi Iskola, Sárbogárd, Sárszentmiklós
és Mezõfalva részvételével zajló megmérettetésen 15:1-es gólkülönbséggel községünk fiataljai bizonyultak a legügyesebbeknek. A sikert
még jobban kiemeli, hogy a gólkirály is a Masinka Csaba által vezetett gárdából került ki. A mezõfalviakat erõsítõ, a csapatba frissen igazolt Szekeres Sebastien 6 góllal talált be az ellenfél hálójába!

A mérkõzés végén Masinka
Csaba, a mezõfalviak edzõje
így foglalta össze a történteket:
– Úgy éreztem a találkozó
elején, hogy több lesz majd
számunkra ebben a meccsben.
A második félidõ 2:1-es állásánál volt egy fordulópont,
ahol a helyzeteinket be kellett
volna rúgni. Két ziccert is kihagytunk! Sajnos nem érvényesítettük a helyzeteinket,
pedig a döntetlen elfogadható
lett volna.
A csapat összetétele sem
volt teljesen optimális. A baloldalon hiányzott két ballábasunk, õket nehezen lehetett
pótolni, és a taktikai utasításokat sem sikerült maradéktalanul betartani. Megbeszéltük,
hogy a hátsó sor és a baloldal
gyengesége miatt visszazárunk, és onnan indítunk kontrákat, de nem sikerült. A középpályán is van mit erõsíteni!
Jövõ héten Adony ellen,
már más összetételû csapattal
próbálunk jobb eredményt elérni. Határ Máté, Szilva Tomi,
Szepesi Konrád, Boje Gyuri
játéka remélhetõleg hozzájárul
a reménybeli pontok megszerzéséhez.
Horváth László
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Fontos telefonszámok
Polgármesteri hivatal: ......................................... 509-876
Általános iskola: .................................................. 506-930
Óvoda: ................................................................. 506-987
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat: ........... 506-900
Könyvtár: ............................................................ 506-985
Rendõrség ügyelet: ............................................. 510-510
Tóth Viktor (körzeti megbízott): ............ 06/30-400-3047
Remsei Tamás (körzeti megbízott: ........ 06/70-4171-999
Polgárõrség: ........................................... 06/30-621-0934
Orvosi rendelõ:
dr. Bartos Krisztina: ............................................ 506-837
dr. Tassy Péter: ................................................... 506-925
dr. Kosztándi-Molnár Éva: ................................. 506-889
Védõnõ: ............................................................... 506-888
Gyógyszertár: ...................................................... 506-810

Petpalack és papír gyüjtés!
Ismét lesz gyûjtés! Kérünk mindenkit, hogy az összegyûlt
papírt, mûanyag flakont és sörös dobozt március 26-án reggel
6-óráig, szóródás mentesen helyezzék ki az utcára.
A késõbb kitett hulladékot nem tudjuk elszállítani. Egyéb
hulladékot, szemetet ne tegyenek a zsákokba!
A petpalackok kupakjait, ha lehet, külön szedjék, mert gyûjtjük egy beteg kisgyerek számára.
Köszönjük:
NCSE
Fizetett politikai hirdetés
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A búvárúszó diákolimpiáról
Kecskeméten rendezték
meg nemrégiben a búvárúszó diákolimpia országos
döntõjét. A versenyen ott voltak a mezõfalvi
Petõfi Sándor
Általános Iskola diákjai is,
akik most iskolájukat képviselve ugrottak
medencébe a bajnoki címekért. Egyébiránt közel ötven
iskola küldte el a legjobbjait
erre a diákolimpiára.
A versenyzõk edzõje, László Dezsõ kérdésünkre elmondta: Németh Attila a két rövidebb
számban állhatott fel a dobogó
második fokára, míg Klics Bencének a legjobb eredménye
most egy hatodik helyezés lett.
Bence idén egy korcsoporttal
feljebb lépett, így neki nehezebb lesz érmeket szereznie,

ráadásul a verseny elõtti héten
még beteg is volt.
A mezõfalvi Petõfi iskola
tanulóinak eredményei:
II. korcsoport:
Klics Bence: 6. helyezés 50m gyorsúszás, 8. helyezés 50m delfinúszás, 12. helyezés
- 100m és 200m gyorsúszás.
III. korcsoport:
Németh Attila: 2. helyezés
- 50m és 100m uszonyosúszás,
8. helyezés - 200m gyorsúszás.
Bán Balázs

Az én falum - Mezôfalva
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A Zöldfa Étterem ajánlata:
Április 3-án, szombaton,

Húsvéti locsolóbál
Vendégvárás: 19 órától
Vacsora: 20 órakor

Menü:
Fõtt, füstölt csülök, tormás almasalátával
Rozmaringos báránysült, szalmaburgonya ágyon, tavaszi zöldségekkel
Mákos lepény grillázott meggyel

Italt hozhatsz magaddal!
Asztalfoglalás személyesen az étteremben.
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Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy vállaljuk:
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– esküvõk, lakodalmak
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– ballagások, osztálytalálkozók
t
p
ené Belé
z
– családi rendezvények
A
– üzleti tárgyalások
– halotti torok
– és egyéb rendezvények teljeskörû lebonyolítását.

T

Éttermünkben elõfizetéses étkeztetést is biztosítunk 600 Ft/fõ áron.
A Sodexo és Le Déjeuner étkezési utalványokat elfogadjuk,
rendezvények alkalmával is.
Bõvebb információkért forduljon hozzánk bizalommal az alábbi telefonokon!
+36 30 346 3526
+36 30 905 4960

Az én falum - Mezôfalva

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetüket fejezzük ki mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk,

Tóth Lászlóné
született Bokor Anna
temetésén résztvettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
gyászoló család

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.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy
a

Feth Virágboltban
Garafam zöldség és virág vetõmagok széles választékát kínáljuk 2010-ben is!
Üzletünkben kapható még viaszos vászon, valamint állateledelek.
Áprilistól palánták, tápoldatok, virágföldek, mûanyag balkon termékek nagy
választékban kaphatók!

Jubileum, 15 évesek lettünk!
Menyasszonyi csokrokból, tápoldatokból, 20-25 kg
virágföldbõl, temetkezésnél családi fõ koszorúból
-15 % engedmény egész évben!
Nyitva tartás : hétfõtõl - péntekig: 8 - 17 óráig, szombaton: 8 - 12 óráig.
Elérhetõség: 2422 Mezõfalva Semmelweis u. 38., Feth Jánosné, +36 30 308 7558.
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Dr. Endl Gábor István
ügyvéd
Tel.: 25/789-709
mobil: +3630/306-9000

Minden szerdán 15 órától
ügyvédi fogadóórát tart
a Mezõfalvi Polgármesteri Hivatalban.
Bejelentkezni telefonon lehet.

Nálunk
hirdessen,
hogy vállalkozása
sikeres legyen!

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.

