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Szeptember
Szent Mihály hava
Őszelő

A szeptember
mottója
„Sárgulnak a levelek,
lassan mind-mind lepereg.
Elnémul a sok madár,
fecske, gólya messze jár.
Elmúlt a nyár, itt az ősz,
Szőlőt őriz már a csősz.
Kipattant a búza szeme
vajon a babám szeret-e?
Ha nem szeret,, megbánja,
Leszek a más babája!”
(népköltés)

Idén rendhagyó módon
ünnepeltük állomalapításunk
évfordulóját. A rendezvény a
kápolnánál kezdődött a polgármester úr beszédével és az
új kenyér megszentelésével. Az
új helyszín meghitt hangulatot
adott az eseménynek. A program a Piac tér mögötti ligetben
folytatódott, ahol mezőfalvi és
vendég csapatok készítettek
ízletesnél- ízletesebb lecsókat,
amelyeket egy szakértő zsűri
bírált el. Nagy örömünkre a
fiatalabb korosztály is képviseltette magát, sőt Dombóvárról is érkeztek hozzánk lecsót
főzni. Vacsora után a színpadé
lett a főszerep, elsőként egy fehérvári táncdalénekes látogatott el hozzánk. A közel egy
órás műsor után Vincze Lilla
énekesnő szórakoztatta a közönséget. Sokan énekelték vele
a Napoleon Boulevard ismert
számait. A színpadi műsorok
befejezéseként a Dupla Kávé
együttes tartott fergeteges
koncertet. A szép tűzijáték
után még sok embernek nem
volt kedve hazamenni. A rendezvény hajnalig tartó utcabállal zárult.
Ijjas Gizella

Önkormányzati választás
Tisztelt Mezőfalvi Választópolgárok!
Október harmadikán polgármestert, hat tagból álló képviselőtestületet választanak, továbbá
ezen a napon szavazhatnak a megyei közgyűlési képviselőkre. A kisebbségi választás szintén
ezen a napon lesz.
Lapunk felajánlotta a polgármesterjelölteknek, valamint a képviselőjelölteknek, hogy bemutatkozzanak a „Az én falum Mezőfalva” hasábjain. A szöveges terjedelmet fél oldalban
maximáltuk. Mint azt látni fogják, voltak akik kihasználták a teljes felületet, mások kevesebbet
írtak. Ezért fordulhat elő, hogy vannak hosszabb, illetve rövidebb bemutatkozások. Ismerjék
meg a polgármesterjelölteket és a képviselőjelölteket!
(A választási tájékoztató és a bemutatkozók lapunk 6-15. oldalain találhatóak.)
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Sikeresen szerepelt a nőikar
Nagy öröm érte a Mezőfalvi Nőikart. Augusztus 14-én
Bakonykútiban léphettek fel,
Miklósa Erika operaénekesnő
meghívására. A 120 lelkes kis
település a művésznő lakóhelye is, a templom felszentelése
alkalmából tartott körmenetet
is ő szervezte.

Kórusunk a szentmise után
adott rövid koncertet, amit a
közönség lelkes tapssal jutalmazott. A műsor végeztével
a vendégeket és az egész falu
lakosságát(!) vendégül látták a
közösségi házban. A délután
nagyon kellemesen telt.
Ijjas Gizella

Meghívó
Tisztelt Sporttárs!
Sok szeretettel meghívunk a

Balla István Fogat-és
Szekérhajtó Emlékversenyre!
Időpont: 2010. szeptember 26. vasárnap
Nevezés: 9 óra 30-kor
Kezdés: 10 órakor
Versenyszám: 10-10 akadályból álló 2 fordulós verseny
Nevezési díj nincs!
Díjazás: Minden résztvevőnek díjszalag, és emellé egy
üveg bor jár jutalomként.
Mindenkit sok szeretettel várunk!
Mezőfalvi Lovasegylet vezetősége

A Mezőfalváért
Egyesület hírei
Egyesületünk tájékoztatja
kedves
k
olvasóit, hogy a Kistérségi
t
Szinergia Dunaújváros
és
é Vonzáskörzete Területfejlesztési
l
Közalapítvány által
kiírt
k
pályázatra egyesületünk
pályamunkát
p
adott be. A
közalapítvány
k
kuratóriuma
pályázatunkat
p
támogatandónak
n ítélte, és 100 000 forinttal
t
támogatta.
A támogatás célja „Mezőf
falvi
Vigasságok” költségeihez
t
történő
hozzájárulás.
Egyesületünk a támogatásb a rendezvény lebonyolítából
s
sához
szükséges eszközöket
(
(sátor,
sörpadok, stb.) vásárolt.

Egyesületünk megköszöni
a Nagyvenyim önkormányzata által alapított Kistérségi
Szinergia Dunaújváros és Vonzáskörzete Területfejlesztési
Közalapítványnak, valamint
az M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft.-nek,
mint lebonyolítónak a pályázati támogatást.
Kis Attila Ferenc
az egyesület elnöke
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Címzetes főjegyzőnk:
dr. Woth László
Igen ritka elismerést tudhat
magáénak dr. Woth László,
Mezőfalva jegyzője, akit címzetes főjegyzői címre érdemesített Orbán Viktor miniszterelnök. Ezt a magas szintű elismerő címet csak a munkájukat
kiemelkedően magas szakmai
színvonalon végző szakemberek kaphatják meg.
Woth László az augusztus
10-én megtartott testületi
ülésen vehette át a címzetes
főjegyzői címet. Márok Csaba polgármester, valamint L.
Simon László országgyűlési
képviselő köszöntötte az ünnepeltet. Márok Csaba kiemelte,
hogy a megyéből egyedüliként
Mezőfalva jegyzőjét érdemesítették idén erre a címre, aki
1998-tól jegyzője településünknek és aki azóta kiválóan
látja el a munkáját.
– Ez szakamai elismerés,
de ahhoz, hogy jól végezzem
el a rám bízott feladatokat,
kellett a képviselőtestület,
amellyel zavartalan volt az
együttműködés, valamint a
hivatal, amelynek tevékeny-

sége nagyban hozzájárult a
főjegyzői címhez – mondta
Woth László. – A mi munkánkban nagy szerepe van a
felelősségvállalásnak. Kiváló
kollégákkal dolgozom együtt,
akik folyamatosan képezik
magukat, hogy precízen és
pontosan tegyék a dolgukat. A
határozatok 99,7 százalékban
rendben voltak, a képviselőtestület maradéktalanul sikerült kiszolgálnunk, továbbá a
társulások és nagyberuházások

miatti többlet feladatokat is
maradéktalanul megoldottuk.
A létszám nem emelkedett,
csak a feladatok nőttek.
Woth László köszönetet
mondott a képviselőtestület
tagjainak, a hivatal dolgozóinak. Azt mondta: külön köszönettel tartozik a feleségének,
aki sokat segített neki, mindig
megbeszéltek mindent, és egymást inspirálták annak érdekében, hogy jól tegyék a dolgukat
az élet minden területén.

Tisztítsák
az árkokat!
Felhívom a lakók figyelmét
arra, hogy az ingatlanok előtti
árkok tisztán tartása nem jótétemény, hanem kötelesség!
Idén nagyon nagy esők vannak,
és várhatóan az ősz is csapadékos lesz. Bizonyára önök is
tapasztalták, hogy a legkisebb
kupac szemét is elzárja az átereszt, visszaduzzasztja a vizet,
ami problémákat okoz.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a képviselőtestület
úgy döntött, megrendeli a
falu belvíz-elvezetési tervét,
elsősorban a Kossuth utcára
és környékére vonatkozóan,
ugyanis ott fordul elő a legtöbb
probléma. A tervek elkészülek
és szeptember 13-án beadtuk
a pályázatot is a beruházás
megvalósítása érdekében. Fontos tudni, hogy támogatással
kapcsolatban nem holnapután
lesz döntés, hanem később.
Addig ki kell védeni a bajokat,
ezért ismét kérem: figyeljenek
az árkok kaszálására, takarítására, gondoskodjanak a víz
megfelelő lefolyásáról.
Köszönöm
Pertrovicsék
türelmét, megértését, mivel az
ő udvarukon keresztül kétszer
hömpölygött a víz a kertből az
utcára.
Márok Csaba

Cikluszáró képviselőtestületi ülés
A képviselőtestület szeptember 15-én ülésezett utoljára ebben az összetételben. A
választások előtti záró ülésen
megtárgyaltuk a féléves zárszámadási rendeletet, az iskola
és az óvoda beszámolóját, illetve a nyertes pályázatok közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban volt feladatunk.
Az intézményi társulás ellenőrző bizottsága megvizsgálta az első félévi pénzügyi
beszámolót és elfogadásra javasolta azt a képviselőtestületnek. A zárszámadásból kiderül,
hogy az önkormányzat az eddigiekhez hasonlóan takarékosan gazdálkodott, a fő feladatot
– a napi pénzügyeken kívül – a

pályázatok finanszírozása, menedzselése jelenti. Nemcsak az
önkormányzatra jutó önrésszel
kell rendelkeznünk, hanem a
beruházások teljes áfáját is meg
kell finanszíroznunk. Fontos,
hogy ezek az elszámolások
úgy kerüljenek benyújtásra a
pályázat közreműködői szervezetéhez, hogy lehívhatóak
legyenek, ne
igényeljenek
plusz önkormányzati ráfordítást.
Költségvetési főösszegünk
1 milliárd 200 millió 914 ezer
forintra növekedett, ami jelzi településünk komolyságát,
ugyanis két-három éve még
a fele, 600 millió forint volt.
Bevételeink 54,13 százalékos

teljesítést mutatnak a félév
zárásával, míg kiadásaink 52
százalékosan teljesültek. Vagyis időarányosan jól gazdálkodtunk.
Az intézményi beszámolókból kiemelném, hogy az
óvoda és az iskola egyaránt
magas színvonalon tartotta meg beszámolóját. A két
intézmény az elvárásoknak
megfelelően, kiválóan dolgozik együtt, egymásra épülve
végzik feladatukat, a gyerekek nevelésének folytonossága
biztosított az óvoda kezdetétől az általános iskola befejezéséig. A tagintézményekkel
való példás együttműködésük
szintén kiemelendő, valamint

az is, hogy a gyerekek szempontjából lényeges szakos ellátást a tanárok utaztatásával
oldjuk meg.
A képviselőtestület három
önkormányzati
pályázatot
vizsgált meg, ezek a következők: művelődési ház bővítése,
fejlesztése, a régi tanácsháza
és környékének rendezése, az
egészségház infrastrukturálisés eszközfejlesztése. Az eljárások lefolytatásáról a közbeszerzési tanácsadó javaslatai alapján döntött a képviselőtestület.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások a testületi
ülésen elhangzott módosításokkal kerülnek kiírásra.
Márok Csaba

4

Az én falum - Mezôfalva

2006-2010 választási ciklus beszámolója
A választások után egy hoszszú időszak lezárásaként egy új
testület látott munkához, új polgármesterrel.
A kezdeti nehézségek után
először csak az önkormányzat
belső ügyeivel foglalkoztunk.
Egyik első intézkedéseink között
szerepelt, hogy az előző képviselőtestület által hozott lakbéremelést, az önkormányzati lakásokba
lakó bérlők nem fizették és ennek
rendezése egy komoly feladat volt.
Szembesültünk azzal, hogy az önkormányzati lakások kihasználatlanok, állaguk romló, felújításukra
az önkormányzatnak pedig nincs
megfelelő mennyiségű anyagi
forrása. Ennek kapcsán csak az
úgynevezett „tűzoltási” feladatok
kerültek elvégzésre, ami természetesen a lakások állagán nem
javított.
Költségvetési gazdálkodásunkat alapvetően a takarékosság jellemezte. Az évek alatt azonban az
is nyilvánvalóvá vált, hogy Mezőfalva megnyíló lehetőségeket
maximálisan próbálja kihasználni,
aminek eredményeként költségvetési főösszegünk egymilliárd
forint fölé emelkedett. A pályázatok készítése, elbírálása, megnyerése, majd kivitelezése kapcsán egy teljesen új rendszerrel
találtuk magunkat szembe, amit
úgy hívnak, hogy uniós bürokrácia. Fontos megemlíteni itt,
hogy gazdálkodásunkat minden
évben könyvvizsgáló vizsgálta és többször estünk át átfogó
ellenőrzésen, ahol a megállapítások minden esetben pozitívak
voltak. A pályázatok ellenőrzése egy teljesen külön kör volt, a
közreműködő szervezetek helyszíni ellenőrzéseket tartottak, és
a kifizetések előtt is ellenőrizték,
hogy a dokumentációink rendben
legyenek.
Költségvetésünknél egyik jelentős tétel a szociális támogatások tették ki. A segélyeket 2 részre
bontanám, az egyik rész, amit normatív úton ad az állam, a másik
körbe pedig az adható segélyek
szerepelnek. Utóbbiakat nálunk
egy szociális bizottság bírálja és
dönti el. Szociális támogatásoknál
megszüntettük a méltányossági
ápolási díjat és a jogosultsági kritériumoknál a törvényi minimumra csökkentettük a %-os számokat.
Az első időszak egyik fontos
eseménye volt a temető kérdésé-

nek a rendezése, melynek eredményeként a fenntartás olcsóbb lett
és a fejlesztések is elindulhattak az
egyház által.
Intézményi társulást hoztunk
létre, iskolai és óvodai szinten
először Hantossal, később Daruszentmiklóssal is. Hantoson 1-6
osztály van, a 7. 8 osztály pedig
bejár Mezőfalvára, Daruszentmiklóson 1-8 évfolyammal működik a tagiskola. Az óvodások
természetesen minden településen helyben vannak ellátva. Az
iskoláknál a pedagógusok utaztatásával javult a szakos ellátás gyerekek profitáltak elsősorban a
társulásból. Az iskolában létrehoztuk az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot. Itt kell megemlíteni,
hogy az előző időszak sarkalatos
problémáját oldottuk meg azzal,
hogy megvalósítottuk a teljes integrációt. Amikor ezt megtettük,
még nem is sejtettük, hogy ennek
megtétele alapfeltétele lesz iskolai pályázatunknak. Társulásunk
működéséről egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy a résztvevő
tagönkormányzatok az együttes
testületi üléseken jónak ítélték a
működést.
Rendbe tettük a polgármesteri
hivatal tetőszerkezetét.
A könyvtár művelődési házat,
mint intézményt megszüntettük,
és mint szakfeladatot működtetjük
tovább. Fontos feladatnak éreztük,
hogy a településen élőket elhívjuk
azokra a közösségi programokra,
amit szerveztünk, ezáltal egy jó
közösséget kovácsolunk össze.
Mezőfalvának nagy értéke,
hogy a civil élet nagyon jól működik. Rengeteg civil szervezetünk
van, és ezek nemcsak papíron léteznek, hanem tagságuk aktív és
részt vesz a falu életében. A négy
év alatt az önkormányzattal való
együttműködésük példásnak tekinthető. Ez megmutatkozott a
rendezvényeink sikerességében is.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy
egy új civil szervezetünk is alakult,
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A csatornából jutott erre a ciklusra is bőven. Nagyvenyim gesztorságával megépülő első ütemet
sikerül befejezni már csak a vagyonátadás van hátra. A második
ütem I. fordulóját pályázatos úton
megnyertük és már a II. forduló
pályázatát is beadtuk.
Büszkén mondhatjuk el, hogy
Mezőfalva nem csak gesztora a II.

ütemnek, hanem a lakosság hozzáállása is itt a legpéldamutatóbb,
84 %-os.
Komolyat léptünk előre a
közbiztonság terén is. 2006-ban
olyan körzeti megbízottunk volt,
aki érdemi intézkedést nem tett.
Ma két körzeti megbízottunk
van, folyamatos jelenlétükkel és
intézkedéseikkel mindketten sokat tettek annak érdekében, hogy
ma jobb a közbiztonság Mezőfalván. Természetesen itt is van
feladatunk bőven, itt elsősorban
a szőlőhegyi problémát kell megemlíteni. Örömmel mondhatom,
hogy nagyon jól működő aktív
polgárőrségünk van, amely szorosan együttműködve a rendőrséggel
tett a közbiztonság javításáért, segítette rendezvényeink problémamentes lebonyolítását.
Fejér megyében az elsők között alkalmaztunk településőröket.
A rendőrséggel, a polgárőrséggel,
az erdőgazdálkodókkal közösen az
erdők védelme érdekében akciót
szerveztünk a falopások visszaszorítása érdekében.
Teljesen átalakult a közfoglalkoztatási rendszer. Közmunkásaink segítségével buszmegállókat
építettünk a település belterületén,
valamint a szőlőhegyi részen is.
A képviselőtestület munkáját
összegezve el kell, hogy mondjam,
hogy a testület a 2006-2010-es
időszakban nagyon komoly munkát végzett, a képviselők sokat tettek annak érdekében, hogy településünk ilyen mértékben képes volt
fejlődni. Csatorna-beruházásunk
kivitelezése településünkre vonatkozóan több mint félmilliárdos
nagyságrendű és jelenleg még el
nem bírált, de beadott település
vízrendezési pályázatunk is százmilliós nagyságrendű.
Az egészségügyi alapellátás
Mezőfalván teljes körűen biztosított. Két felnőtt körzeti orvos,
egy gyermekorvos, egy fogorvos
gyógyítja a betegeket, őket pedig
egy kisebb labor is kiszolgálja. Az
épület infrastrukturális fejlesztése
71 millió forintos főösszeggel az
elkövetkezendő időszakban fog
megtörténni.
Az önkormányzat fenntartásában működő Szociális- Családsegítő és Gyermekjóléti Intézménynél is vezetőváltás történt.
Az intézményhez sok gondozott
tartozik, ellátásuk komoly feladatot jelent.

Gazdasági
programunkat
vizsgálva megállapíthatjuk, hogy
kis mértékű előrelépés történt
a MEZŐSPORT Kft.-vel való
kapcsolattartás ügyében. Itt az
együttműködés az eredményekben is megmutatkozik. Örömmel
nyugtázhatjuk, hogy a labdarúgásban Mezőfalván 150 fiatal
vesz részt.
Gazdasági programunkban fő
hangsúlyt kapott, hogy fejlesztéseinknél prioritást kapnak azok,
amelyeknél pályázatos forrást
tudunk hozzá tenni, hogy sokkal
nagyobb mértékű fejlesztések
valósulhassanak meg ez által.
Településünket sem kerülte el
az a gazdasági válság. Terveink
között szerepeltek olyan megvalósítandó fejlesztések, melyek
valószínűleg, ha nem következik
be a válság, már előbbre tartanánk
benne. Az ipari vállalkozások ide
telepítése kapcsán a Ferropent
Kft.-nek biztosítottunk telephelyet a nagyréten, ám a gazdasági
válság miatt ez a cég is gondba
került, így tevékenységét nem
tudja olyan mértékben folytatni,
ahogyan tervezte. A nagyréten
működő másik vállalkozásnál, a
GWE Budafilter Kft.-nél viszont
komoly fejlesztés indult el, aminek eredményeként várhatóan további 40 főnek tud majd munkát
biztosítani.
Bízom viszont abban, hogy
folytatni tudjuk az elindított
fejlesztéseket. Mezőfalva Nagyközség a négy év alatt egy dinamikusan fejlődő központi településsé vált, kihasználva adottságait.
Az úniós csatlakozás kapcsán
megnyíló források tekintetében
a település méretéhez képest véleményem szerint - nagyon
jól teljesítettünk. A teljesítmények eléréséhez természetesen
közös gondolkozásra és együttműködésre volt szükség, amiről
elmondhatjuk, hogy az elmúlt
időszakban teljesült. A település dinamikus fejlődése nem jöhetett volna létre, ha nincs egy
együttműködő képviselőtestület,
ha nincs precízen működő polgármesteri hivatal, ha nincs egy
jól működő intézményrendszer
és a végén, de nem utolsó sorban, nincs mögöttünk egy olyan
lakossági támogatás, amely erőt
adott ahhoz, hogy ezek a fejlődések, eredmények Mezőfalván
megvalósulhattak.
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Mezőfalva pályázatai 2006-2010
Pályázat megnevezése

Beadás ideje

AVOP LEADER 3.5.2 labdarúgó pálya kialakítása 2006. április 30.
AVOP LEADER 3.5.2 görkorcsolyapálya kiala2006. április 30.
kítása
AVOP LEADER 3.5.2 honlapkészítés
2006. április 30.
KEOP 1.2.0 szennyvízelvezetés és tisztítás
KEOP 1.2.0 szennyvízelvezetés és tisztítás
Mezőfalvára vonatkozóan
2008. évi HÖF CÉDE pályázat épített és természeti környezet védelme, fejlesztése

2007. november 12.
2007. november 12.

Nyert

önrész
847 494

Eredménye
támogatás
4 802 465

Megjegyzés
összesen
5 649 959 elkészült 2007.08.30

Nyert

842 098

4 771 888

5 613 986 elkészült 2007.08.30

Állapota

Nyert
I. forduló
nyert
I. forduló
nyert

150 000

905 000

15.051.985

85.294.583

100.346.568

3 657 632

20 726 584

24 384 216

13 199 213

19 798 819

32 998 032 Piac tér fejlesztése

2008. április 30.

Nyert

KDOP-3.1.1 Községközpont rehabilitációja
Mezőfalván

2008. június 26.

Elutasítva

KDOP-2007-5.1.1./2F Közoktatás infrastrukturális fejlesztése c. pályázat

2008.január 25.

Nyert

26 608 946

239 480 514

Nyert

0

9 600 000

HEFOP 2.1.5 Halmozottan Hátrányos Helyzetű
tanulók integrált oktatása

1 055 000 elkészült 2007.09.15
adatok négy településre

Római Katolikus
Egyházzal közös
pályázat
266 089 460
Cigány Kisebbségi
9 600 000 Önkormányzattal
közösen
Két csoportban
6 443 958
megtörtént
A támogatás eszköz32 427 586 fejlesztés, összegszerűsége csak becsült
100 000
160 000
Az önrész társadalmi
2 500 000
munkát is tartalmaz
231 000
689 000
198 000
218 000
15 gyermek hétvégi
0 ingyenes étkeztetése
egy évig
2007-ig normatív
248 910
úton igényeltük
240 000
428.000
2007-ig normatív
1 058 015
úton igényeltük
1 427 000
768 000

HEFOP 2.1.9 Halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók nyári táboroztatása

2008. június

Nyert

0

6 443 958

TIOP 1.1.1 A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

2008. április 30.

Nyert

0

32 427 586

Településőr-hálózat támogatása

2008. év
2009. év

Nyert
Nyert

0
1

100 000
160 000

Közkincspályázat

2007. május 25.

Nyert

1 500 000

1 000 000

Könyvtár, Művelődési Ház érdekeltségnövelő
támogatása

2007. év
2008. év
2009. év
2010. év

Nyert
Nyert
Nyert
Nyert

0
0
0
0

231 000
689 000
198 000
218 000

Nyert

0

0

2008. év

Nyert

0

248 910

2009. év
2010. év

Nyert
Elbírálás alatt

30 800
0

209 200
428.000

2008. év

Nyert

0

1 058 015

2009. év
2010. év

Nyert
Nyert

0
0

1 427 000
768 000

Nyert

0

300 000

300 000

Nyert

0

257 000

257 000

2008. év

Nyert

0

5 645 358

5 645 358

2009. év
2010. év
2010. év

Nyert
Elbírálás alatt
Elbírálás alatt

0
0
0

2 964 990
3.000.000
340.000

2 964 990
3.000.000
340.000

2009. év

Nyert

0

808 000

808 000

2010. év

Nyert

0

2 250 000

Nyert

0

7 291 518

Elbírálás alatt

0

2.652.600

Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki Ebédel
2006., 2007. év
pályázat
OKM Tankönyvtámogatás Nemzetiségi feladatokhoz

OKM Művészetoktatás támogatása

közOKA-XXVI. Alapfokú művészeti intézmények
2009. év
támogatása
F.m. Közoktatásért Közalapítvány - általános
2008. év
iskola támogatása
OKM szakmai, informatikai fejlesztési feladatok
támogatása
OKM pedagógiai szakszolgálat támogatása
OKM gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék
támogatása
OKM pedagógus szakvizsga, továbbképzés
támogatása

Egészségház fejlesztése

2009/2010. tanév,
óvodai nevelési év
2010/2011. tanév,
óvodai nevelési év
I. félév
2010. év

IKSZT

2010. január 20.

Civil Ház
Leader vígasságok
Leader tájház
Leader kórustalálkozó
Illegális hulladéklerakó megszüntetése
Óvoda tornaszoba
Csatorna pályázat 2 ütem 4 település
Csatorna pályázat 2 ütem Mezőfalva
Összes nyert pályázat:

2009. év
2009. év
2009. év
2009. év
2010. év
2010. év
2010. év
2010. év

OKM esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések
támogatása, az integrációs programban résztvevő
pedagógusok anyagi támogatása

Nyert

15 286 062

55 956 634

Nyert

12 854 704

51 418 817

Nyert
19 056 005
81 163 702
Elbírálás alatt
617.836
2.471.343
Elbírálás alatt
877.500
3.510.000
Elbírálás alatt
Nyert
300 000
1 500 000
Elutasítva
Elbírálás alatt 388.418.817 1.944.601.183
Elbírálás alatt 96.258.995 481.916.292
94 332 955
554 819 958

2007-ig normatív
úton igényeltük

2009-ig normatív
úton igényeltük
Mezőfalvi és a
7 291 518
Daruszentmiklósi
tagiskola , valamint
2.652.600 a Daruszentmiklósi
tagóvoda igényelhette
71 242 696
Művelődési Ház
64 273 521
korszerűsítése
100 219 707
3.089.179
4.387.500
2 250 000

1 800 000 Befejezve
2.333.020.000
578.175.287
649 152 912
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Polgármester jelöltek:

Tisztelt
Választópolgárok!

Csizmadia Imre Attila
Márok Csaba László
Prémusz László

Október 3-án településünkön polgármestert, 6 fő
képviselőtestületi tagot - akik a listára való felvételüket
kérték és értesítést kaptak - kisebbségi önkormányzatot
választunk.
A választást lebonyolító szervezetek: a Helyi választási
Iroda, a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló
Bizottságok „felálltak” , felkészítésük rövidesen megtörténik.
A most leköszönő képviselőtestület és polgármester
eredményekben és eseményekben gazdag időszakot hagy
maga után és a még jobb folytatás igényét.
A tét tehát az a most következő választáson, hogy olyan
képviselőket és polgármestert válasszon a település, akik
felkészültek és képesek a jövő feladatainak megoldására. A
„régi” testület fő erényei közé tartozott az egymás tiszteletén
alapuló kompromisszumkészség, a település iránti feltétlen
elkötelezettség, egység a döntésben és egységes részvétel a
végrehajtásban.
A tét ennek a folytatása, ehhez kérjük, hogy jöjjenek el
minél nagyobb számban szavazni. A feladat most még nehezebb, mint 4 éve, mert a 13 helyett csak 6 képviselői hely
van. A magas részvételi arány megnöveli a megválasztott
képviselők felhatalmazásának súlyát.
dr. Woth László
HVI vezető

Bán Balázs Csaba
Cseke Ottó
Csizmadia Imre Attila
Horváth László
Ijjas Gizella
Kis Attila Ferenc
Kovács András
Kovács Ervin
Kovács István
Masinka Csabáné
Masinkáné Baranyai Mariann
Molnárné Troppert Mária Terézia
Nyuli Gábor
Oroszi Gábor
Rajcsányi József
Rácz János
Rédliné Kovács Andrea
Salgó József
Sági István
Sóki László
Szántó István
Tarány Sándor
Töttős Tibor
Vadász Ferenc
Virág Attila
Vizi Ignác

független
független
független

Képviselő jelöltek:
független
független
független
független
független
Fidesz-KDNP
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Fidesz-KDNP
független
Fidesz-KDNP
független
Jobbik Magyarországért Mozgalom
független
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Fidesz-KDNP
független
független
Fidesz-KDNP
MSZP
Fidesz-KDNP
MSZP
független
független

Polgármester és képviselőjelöltek
Csizmadia Imre
Attila
polgármester- és képviselőjelölt
(független)
1957-ben születtem a
Csongrád megyei Bakson.
1965-ben költöztünk Mezőfalvára. Itt végeztem el az általános iskolát, majd 1972-ben,
Dunaújvárosban villanyszerelői szakmunkás bizonyítványt
szereztem. 1977-ben érettségiztem. 1982-ben villamos
ipari technikumot végeztem
Budapesten, és erősáramú
technikusi végzettséget szereztem. Az ezt követő években többféle munkaterületen

dolgoztam, melynek során
először 1989-ben Szombathelyen vízműipari szakiskolai
tanulmányaimat fejeztem be,
1991-ben vendéglátó ipari
szakvizsgát tettem, 2005-ben
pedig Budapesten biztonságszervezői felsőfokú végzettségre tettem szert.

1979-ben megnősültem,
feleségem és legfőbb munkatársam Sudár Márta. Három
gyermekünk született, ma már
mindhárom felnőtt korú. Két
fiúnk önálló életet él Mezőfalván, lányunk még tanul.
1979-től többféle munkaterületen és beosztásban dolgoztam. Voltam villanyszerelő
szakmunkás, a Mezőfalvi Vízmű vezetője, majd 1985-től
másodállású fuvarozó. 1991től vendéglátó ipari vállalkozó
vagyok. Azóta működtetjük a
Gumikacsa éttermet a Mezőfalva Déli Dűlőben.
Elkötelezett
mezőfalvi lakosként fiatal korom óta
részt vettem különböző civil
szervezetek munkájában, a fa-

luközösségi életében. 10 éven
át a Nagycsaládosok Egyesületének elnöke voltam, de a
mezőfalvai sportéletben is tevékenykedtem. 1998 óta a mai
napig önkormányzati képviselő vagyok; 1994 és 1998 között
a helyi önkormányzat szociális
bizottsága, jelenleg a pénzügyi
bizottság tagja, valamint a Mezőfalvi Vízi közmű Társulat
elnökeként képviselem a választóim érdekeit.
Programismertető: 2010.
10. 2-án 17-órai kezdettel Mezőfalván a művelődési házban.
Melyre szeretettel várok mindenkit.
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Márok Csaba
polgármesterjelölt
(független)
Kedves Mezőfalviak!
Márok Csaba vagyok Sárbogárdon születtem, Mezőfalván nőttem fel. Édesanyám
itt volt tanítónő, édesapám
pedig agronómus. Két fiam
van, Máté 17, Bence 11 éves,
feleségem pedagógus.
Budapesten érettségiztem, a
Gyöngyösön, a GATE Főiskolai Karán szereztem diplomát.
Az Enyingi ÁG-ban kezdtem
dolgozni. A munka mellett
Gödöllőn vállalat gazdaságtani
agrármérnök diplomát és mérlegképes könyvelői oklevelet
szereztem. 1996-tól az agrár
közigazgatásban dolgoztam.
2006-ban kilenc jelentkező
közül választottak a falu polgármesterének. Most, amikor
ismét bizalmukat kérem, Önök
könnyű helyzetben vannak,
hisz megítélhetik 4 éves munkámat. Ígéreteimet próbáltam
betartani.

Jelmondatom „a mezőfalvi öntudat jegyében” mostanra tartalommal telt meg.
Úgy gondolom, ma jobban
figyelünk egymásra, a falusi
rendezvényeket egyre többen
látogatják, jobb az összetartás.
Fejlődött a falu: megszüntettük az illegális hulladéklerakót, megújult piacterünk, kívül belül megszépült iskolánk,
intézményi társulást hoztunk
létre a két szomszéddal. A közbiztonság is javult, melyet két
lelkiismeretes körzeti megbízottunknak és polgárőreinknek
köszönhetünk. Befejeződött
a csatornázás első üteme. A
2. ütem előkészítésére a töb-

mét, hogy az ajánló szelvény
odaadása nem kötelez senkit,
hogy arra a személyre szavazzon, akinek odaadta, hanem
döntését megváltoztathatja.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az ajánló
szelvényeket és azt a sok biztatást, amit kaptam Önöktől.

Prémusz László
polgármesterjelölt
(független)
Prémusz Lászlónak hívnak.
1965. 05. 31-én Jászberényben
születtem és 1970-ben költöztünk Mezőfalvára. Az általános
iskolát Mezőfalván végeztem.
1981-1984-ig a dunaújvárosi 340. számú Szakmunkás
Képző Intézetbe jártam ácsállványozó szakra, ahol sikeres
vizsgát tettem. 1984-ben megnősültem és született három
gyermekem, két lány és egy fiú.
1984-től 1991-ig a 26. számú
Állami Építőipari Vállalatnál
dolgoztam ácsként. 1991-től
1996-ig
Németországban
dolgoztam, majd egy évig
munkanélküli voltam. Közben
elvégeztem az autóbuszvezetői
tanfolyamot és 1997-től a mai
napig is az Alba Volán Zrt.-nél
dolgozom autóbuszvezetőként.
2002-ben elváltam, majd az új
kapcsolatomból született két
fiúgyermekem. 1998-tól 2006-

bi négy településsel együtt,
100 millió forintot nyertünk.
Büszke vagyok rá, hogy a szándéknyilatkozatokból a pályázat
beadásakor Mezőfalván 85 %
gyűlt össze. Nyertes pályázatunk van a művelődési ház
bővítésére és felújítására, az
egészségház infrastrukturális
és eszközfejlesztésére, a régi
tanácsházának és környékének
felújítására. Új burkolatot kap
a Semmelweis utca vége is. A
közmunkásokkal új buszmegállókat építettünk, amelyek
olcsóbbak, szebbek, és jobban
illenek falunkhoz, mint a drága, sárga műanyagok. Négy év
alatt sikerült elérni, hogy lesz
bankjegykiadó automata a faluban. Ezeket az eredményeket
együtt értük el, Önökkel közösen. Jövőnk is összefogást
kíván.
További terveim:
Árokrendszer-felújítás. A
tervek elkészültek, a pályázat
2010 szeptemberében beadtuk
őket.
Járdaépítési programot kell
készíteni.

ig önkormányzati képviselő
voltam Mezőfalván.
Megválasztásom
esetén
programomban szerepelne:
munkahelyek létesítése, a szociális segélyek igazságos elosztása, a Velinszky utcai buszmegálló kiépítése, járdák építése, csapadék vízelvezető árkok
építése, környezet védelme
és megóvása. Szeretném még
elérni, hogy az önkormányzat
másként viszonyuljon a polgárokhoz, hogy ha valakinek
problémája van és segítséget
kér, ne érezze magát kiszolgáltatottnak. Mindenkinek
szeretném felhívni a figyel-

A csatorna beruházás II.
ütemének megvalósítása.
Folytatni kell a mezőfalvi sport támogatását, mivel a
gyerekek egészséges felnevelése fontos feladat.
Az egyházzal közösen el
kell végezni a templom külső
felújítását.
Térfigyelő kamerarendszer
segítségével tovább kell javítani a közbiztonságot.
Méltón ünnepeljük falunk
alapításának 200. évfordulóját!
Óvodai tornaszobára, az elkészült tervekkel újra pályázni
kell.
Ha egyetértenek elképzeléseimmel, és támogatják megvalósításukat, október 3-án
szavazzanak rám!

Márok Csaba polgármesterjelölt, valamint Horváth
László, Nyuli Gábor és Vizi
Ignác képviselőjelöltek bemutatkozása 2010. szeptember
29-én 17 órakor lesz a művelődési házban.
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Bán Balázs

Cseke Ottó

képviselőjelölt
(független)
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik ajánlószelvényükkel bizalmukról biztosítottak. Újraválasztásom esetén gyógytornász
feleségemmel és kisfiammal
Mezőfalvára költözünk, így
már megszűnik a félreérthető
és félremagyarázható helyzet,
az ingázással járó kétlaki élet.
Véleményem szerint egyetlen szó mögé lehet bújtatni
mindazt, amiben javulni kell,
ez pedig a kommunikáció:
- a helyi újság (helyesírás,
stilisztika, riportok, interjúk,
több cikkíró),
- a hivatalos honlap (aktualizálás),
- és a lakossággal való aktív
párbeszéd (több falugyűlés,
képviselői fogadóórák, képviselők elérhetőségeinek nyilvánossá tétele) tekintetében.
- A civil szervezeteket be
kell vonni a döntéshozásba:
Civil fórumot kell létrehozni.
Életre kell kelteni egy Civil
klubot is, ahol a faluért tenni-

akaró polgárok összejöhetnek
és beszélgethetnek a község
dolgairól.
- A tömegsport (habtenisz,
futás) és a gyógytorna községünkben történő meggyökereztetésével, ezek fontosságát
erősítő párbeszédekkel sok
lakótársunk számára nyújthatunk kellemes kikapcsolódást,
illetve nagy segítséget.
- Be kell végre emelni a
közéletbe a Tájházat. Meg kell
ismertetni azt.
- A külkapcsolatok tekintetében, hogy a nyelvtudás
hiánya se okozzon gondot,
első körben a magyarlakta települések közötti kutatást kell
forszírozni a „testvér” után.
Ezen és más elképzelések
bővebb kifejtése a www.mezofalva.eoldal.hu weboldalon
olvasható, az „A kampány elkezdődött” című cikkben.

képviselőjelölt
(független)
Tisztelt Választópolgárok!
Cseke Ottónak hívnak,
1967. május 17-én születtem.
Alkatrészszállítással foglalkozó egyéni vállalkozó vagyok.
Igazi mezőfalvinak érzem
magam, dédszüleim 1935-ben
költöztek Hercegfalvára. Családom 3 generáció óta mindig
részt vett falunk közéletében.
Mindannyiunk szívügye volt
a futball-csapat, melynek játékosa volt a nagyapám, az
édesapám, jómagam és fiaim.
2005-ben támogató nélkül
maradtunk, az akkori játékosok elpártoltak, a semmiből
kellett építkezni. A sportkör
elnökeként vállaltam a lehetetlent. Az eredmények igazolnak, úgy érzem megérte, hogy
minden szabadidőm a játékosok és szponzorok keresésével
töltöttem. A sok munka mellett jelentős anyagi áldozatot is
hoztam a csapatért. Mint minden embert, engem is a sikerek
még jobb munkára sarkalltak.
E mellett önkormányzati

rögtön a közösségi élet közepében találtam magam,
hiszen négy fordulón keresztül szerveztem és vezettem a
„Határok nélkül” című falvak
közötti vetélkedő mezőfalvi
csapatát.
Számos társadalmi rendezvény aktív részeseként egyre
jobban megismertem a helyi lakosokat. Eljött az idő,
amikor egy civil
szervezet (Mezőfalváért Egyesület)
alapító és vezetőségi tagjaként több
elképzelésemet is
megvalósíthattam
a település javára.

Munkásságom eredményeként 400 000 Ft-os pályázati
pénz érkezett a faluba „Szív és
érrendszeri panaszok megelőzésére, valamint az egészséges
életmód népszerűsítésére”.
A közösségi tevékenységek
ezzel még nem értek véget,
hiszen 1993-tól a polgárőrség
tagja, majd 1998-tól vezetőségi tagja lettem, ahol szintén a
falu érdekében tevékenykedem
a mai napig.
A hivatalos társadalmi
funkciók mellett szívesen segítettem az IME rendezvényeit
több éven keresztül, és szinte
minden közösségi rendezvény
aktív résztvevőjeként komoly
szerepet vállaltam településünk kulturális életében. Ezek
közül néhány a teljesség igénye
nélkül:
Fél évig készítettem a kábel
tv képújságját, 2,5 évig a helyi
újság lapigazgatója voltam.
Jelenleg 8 éve működtetem
Mezőfalva egyetlen független

Horváth László
képviselőjelölt
(független)
Több mint 20 év az emberek között!
1986-ban találkoztam először a mezőfalviakkal. Dunaújvárosból - mint új jelentkező
a nagy ismeretlenségből - ebben az időben jöttem a néptáncegyütteshez. A bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy
12 éven keresztül aktív tagja
lettem a társaságnak.
1991-ben
családommal
Mezőfalvára költöztem, ahol

képviselő és alpolgármesterként aktívan munkálkodtam
falunk életében. Tagja vagyok
a helyi polgárőr egyesültnek,
szívügyemnek érzem falunk
közbiztonságát. Akár betörésről, akár katasztrófahelyzetről
vagy éjszakai járőrözésről volt
szó, számíthattak, számíthatnak rám.
Megválasztásom
esetén
szeretném folytatni a megkezdett munkát, mindent megtenni azért, hogy még több mezőfalvi gyerek egészségesebben
nőjön fel.
A mezőfalviak problémáit
magaménak éreztem, önzetlenül segítettem.
Kérem tisztelettel szavazataikat, bizalmunk előre is
köszönöm, ígérem, nem csalódnak bennem.

online hírmagazinját, a Mezőhírt!
Négy évig a kulturális bizottság külsős tagjaként tevékenykedtem, majd a következő
választáskor képviselőként a
szociális és a kulturális bizottságban kaptam szerepet.
4 éven keresztül szerveztem a
Kondor kupát. Ide kapcsolható
a hagyománnyá váló évenkénti
éjszakai amatőr futball kupa is.
2 éve pedig a sportért folytatott
munkám elismeréséül tiszteletbeli csapattaggá választott
a MEDOSZ SE.
Egész eddigi munkásságom és képviselőségem során
mindig azt tartottam szem
előtt, hogy ez a funkció nem
kiváltság és nem hatalom,
hanem szolgálat, amit csak
az emberekkel, és az emberek
között lehet megelégedésre
végezni. Ehhez kérem a mezőfalvi polgárok szavazatát,
hogy ezt a munkát tovább
folytathassam!
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Ijjas Gizella

Kis Attila Ferenc

képviselőjelölt
(független)
Ijjas Gizellának hívnak, születésemtől Mezőfalván élek.
Jelenleg a második diplomámat szerzem (a tanítói után)
andragógia-művelődésszervező szakon. A község közéletében mindig aktívan részt
vettem, 9 évig tanítottam a
helyi általános iskolában, 2008
szeptembere óta a falu művelődésszervezői feladatait látom
el. Dolgoztam a művelődési
ház és a régi tanácsház pályázati anyagain is. Útjára indítottam több új rendezvényt, melyekből remélem hagyomány
lesz: Húsvét a téren, Adventi
gyertyagyújtás, Szüreti mulatság…Örülök annak is, hogy
újságunk a kistérség legjobb
lapja lett. Eddig megvalósult
elképzeléseim kapcsán látom,
hogy jó úton járunk. Célom a
programok szervezésén túl, falunk lakóiból igazi, összetartó
közösséget kialakítani, mert

képviselőjelölt
(Fidesz-KDNP)

eredményeket csak együtt érhetünk el. Mindannyiunknak
nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat azon a helyen,
ahol élünk.
Kértem, hogy október 3-án
tiszteljen meg bizalmával!

2002-től vagyok a mezőfalvi Önkormányzat képviselője. A jelenlegi ciklusban,
kezdetben az Ügyrendi és
Vagyonnyilatkozati-, később
az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöki teendőit látom el. Egyre szűkülő források
mellett kell az egyre növekvő
gondokat megoldani.

Kovács András

Kovács Ervin

képviselőjelölt
( Jobbik Magyarországért
Egyesület)

képviselőjelölt
( Jobbik Magyarországért
Egyesület)
1963-ban születtem Dunaújvárosban. 1983-ig Nagykarácsonyban, majd Dunaújvárosban éltem.
Székesfehérváron központi
fűtés és csőhálózatszerelőként
végeztem. A Dunaferrnél elvégeztem a mozdonyvezetői,
Szombathelyen a vágánydaru
vezetői tanfolyamot. 1995-ben
érettségiztem Budapesten a
Vasútforgalmi
Szakközép-

Nevem Kovács András 57
éves vagyok.
Családi állapotom: nős,
három gyermek édesapja, és
egy 10 éves unoka nagypapája
vagyok.
1988. március óta élek
Mezőfalván, bár baráti szálak
előbb is a faluhoz kötöttek.
Kezdettől fogva figyelem a falu
életét és a településen történő
változásokat.
Lehetőségem nyílott arra,
hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom színeiben
indulhassak képviselő jelöltként az októberi választáson.
Szeretnék a falu közlekedés
biztonságán javítani.

Javaslatom:
A falu határait jelző tábláknál fekvőrendőrt, vagy a lassításra figyelmeztető jelzések
elhelyezésére lenne szükség.
A buszmegállók mellé mivel
üzletek közelében helyezkednek, el gyalogátkelő felfestését
szorgalmaznám. Az iskoláknál
piros-sárga, fényjelzések felszerelésére is nagy szükség lenne. A gyalogjárdák felújítására
illetve, új járda építésére lenne
szükség főleg a falu Fehérvár
felé vezető útszakaszán és az
újfalu részen. Mivel a falunak
ezen a részein lakik a legtöbb
kisgyermekes család és idős
emberek is.
Kérem, tiszteljenek meg
bizalmukkal, ha egyet értenek
javaslatommal.
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A következő évek további
fontos fejlesztésekről fognak
szólni. A csatorna-beruházáson kívül az orvosi rendelő,
civilház, kultúrház rekonstrukciójára kerül sor, a vízelvezető
árok-rendszer kialakítására kerülhet sor, továbbá, egyre
szükségesebb a járdák felújítása is.
A felsoroltak, csak egy
része a jövő teendőinek.
A megkezdett munka
folytatásához kérem megtisztelő támogatásukat. E
feladatok elvégzését a kormánnyal szorosan együttműködő testület képes.
Kérem Önöket, szavazatukkal támogassanak, és
támogassák a Fidesz-KDNP jelöltjeit.
iskolában. Ezután Felsőfokú termelésirányitói, később
munkavédelmi oktatói tanfolyamot végeztem. A politikával az u.n. „Rendszerváltás” óta
foglalkozom. A Dunaferrben
alapító tagja voltam az azóta
már megszűnt Szolidaritás
Szakszervezetnek.
1986-tól dolgozom a Dunaferrnél, jelenleg művezetőként.
Második házosságomban élek.
A párom is 1991-óta a Dunaferr dolgozója. „Magunknak
kell tenni azért, hogy jobbra
fordítsuk életünket.”
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Kovács István
képviselőjelölt
( Jobbik Magyarországért
Mozgalom)
1970. 07. 12-én születtem
Dunaújvárosban. Mezőfalván
élek családommal,Nóra lányom 16 éves, Gréta lányom
11 éves. Feleségem Kovácsné
Huber Zita óvónő a helyi óvodában. Erősáramú-berendezés-szerelő szakon végeztem
1988-ban, majd felvonó-szerelő vizsgát tettem. Később
hidraulikus végzettséget is
megszereztem,azóta hidraulikus vezérlésekkel és azok
karbantartásával foglalkozom
a Dunaújvárosi Papírgyárban.
A politikába 2 éve ástam bele
magam,azon belül a Nemzeti
Radikális oldalhoz sorolom tevékenységemet. A helyi JOBBIK alapszervezetében alapító
tag és egyben elnök is vagyok,

nagyon jó az országos megítélésünk. Tagja vagyok a párt
megyei választmányának, több
országos konferencián is részt
vettem. Az önkormányzati választásokon indulok a megyei
listás megmérettetésen is. Véleményem szerint itt helyben
kell elkezdeni az ország helyzetének rendbetételét, kicsiben
kell példát mutatnunk. Sajnos
a gazdaságunk igen rossz helyzetben van, előbb utóbb nem
tudják finanszírozni az önkormányzatok működését. Ezért
nagyon fontos, hogy minden
forintot megspóroljunk, és további forrásokat keressünk.
A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
szakmai gárdája mögöttem
áll, és ez Mezőfalva fejlődéséhez nagy segítség lehet. Előre is köszönöm bizalmukat
azoknak,akik rám szavaznak.

Masinkáné
Baranyai Mariann
képviselőjelölt
(független)
42 éves vállalkozó, közgazdász, jogász, (az egyetemet
befejeztem az államvizsgáim
most vannak folyamatban a
doktori cím megszerzéséhez).
Családommal, rokonaimmal
és nagyon sok bíztató baráttal,
kedves emberrel élek Mezőfalván. Az elmúlt 4 évben részt
vettem önkormányzati képviselőként az önkormányzati
munkában, falunk irányításában. Azt hiszem egy új generációváltás is történt a testületben, néhányunk személy-

ében. A nem kevés munkának
megérett a gyümölcse, sikeres
négy évet zártunk megítélésem
szerint. Ha vertikálisan nézem
a dolgokat, mi vagyunk az alján
(a kormányunk és önkormányzataink viszonyára értem) és
sok volt a feladat és követelmény, hogy eddig eljuthassunk.
(Iskola felújítás, tér, csatorna II.
ütem).
Szeretnék továbbra is részt
venni az önkormányzati fel-

Masinka Csabáné
képviselőjelölt
(Fidesz-KDNP)
Tisztelt Mezőfalviak !
Masinka Csabáné Klári
vagyok. 1971. 01. 03-án születtem egy négygyermekes
családban. 1998 óta élek Mezőfalván, férjemmel Masinka
Csabával és két gyermekünkkel.
A kereskedelemben 25
éve dolgozom, először mint
alkalmazott, majd miután lejárt a Gyesem már a munkanélküliség bennünket is elért.
Nyolc éve ezért vállalkozásba
kezdtem, Zöldség-Gyümölcs
üzletet nyitottam. A kereskedelemben eltöltött évek alatt
naponta találkozom az emberek mindennapi problémáival.
Egyszerű munkásemberként
én ezeknek az embereknek
köszönhetem, hogy az üzletem
megélhetést biztosít a családom számára. Nagyon sok a
magányos egyedül élő ember,
aki örül, ha meghallgatják
Őt. Azért szeretnék képviselő
lenni, hogy tudjak tenni azon
problémák megoldásáért ,melyek folyamatosan felmerülnek
szinte minden korosztálynál,
és akkor én is hozzájárulhatok mindennapi életük jobbá
tételéhez.
Az alábbi dolgokat fontosnak tartom megvalósítani:
adatokban, ami ezen túl még
fokozottan több teher és felelősség vállalással fog járni. A
kilátástalanság nem veheti el a
kedvünket. Soha nem voltam
egy reményvesztett ember és
a környezetemben élőket is
mindig ezzel bíztatom vagy
segítem. Kell a tudás, az informáltság és egy nagy adag
emberség. Nem szeretem az
üres szavakat, a tettek embere
vagyok. Itt Mezőfalván nem
szabad pártokban gondolkodnunk. Szinte minden politikai
irányzatból vannak barátaim,
ismerőseim. Túl kicsi ez a község ahhoz, hogy bármilyen
politikai ideológiát felvállaljon.
Ha kérünk és kapunk fogadjuk el mindegy kitől és honnan

– A szociális (közmunka)
tevékenység megreformálása
hatékonyabb kihasználása.
– Kerékpár út kialakítása,
mert az idős emberek és gyerekek sokan járnak kerékpárral,
de a főúton a nagy forgalom
miatt elég veszélyes közlekedni.
– Nagyon jó lenne egy
Szociális Otthon létrehozása, mellyel munkahelyeket is
teremtenénk és az idős embereknek nem kellene új környezetbe költözni, helyben
maradhatnának.
– A fiatalok által kedvelt
sportágak támogatása, minél
több fiatalt bevonni az egészséges életmód kialakításába.
Fontosnak tartom a fiatalok
szórakozási lehetőségét megteremteni, hogy a szabadidejüket kulturált helyen tudják
eltölteni.
– A munkahelyeknél minden lehetséges esetben a helyi
munkaerő alkalmazását szorgalmazom.
Kérem Önöket, hogy bizalmukkal a választáson október
3-án támogassanak.
van, az önzetlen segítség számít. Egy polgármestert és hat
képviselőt fogunk választani
október 3.-án. Egy maroknyi
elszánt ember a többiekért. Tájékozott, szakmailag felkészült
apparátusra lesz szükségünk.
Mindenkinek valaki szimpatikus, kedves és persze barát…
De ne felejtsük el, hogy most
objektív döntést kell hozni.
Négy évre előre meghatározóan kell dönteni. A jövőnk függ
tőle… Nekünk a településünk
lakóinak.
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Oroszi Gábor

Molnárné
Troppert Mária
képviselőjelöl
(Fidesz-KDNP)
Mezőfalván születtem , elődeim is itt éltek és dolgoztak
Herczegfalva gyarapodásáért.
Idősebbik fiam, Dániel 28 éves,
édesapja építőipari vállalkozásában dolgozik. Kisebbik fiam,
Máté 22 éves, logisztikát tanul
a főiskolán.
Jómagam 3o éve tanítok.
Először óvónőként majd tanító és tanárként dolgoztam
a mezőfalvi intézményekben.
Emellett társadalmi munkában végzek fontos dolgokat
képviselőtársaimmal együtt
a Német Kisebbségi Önkormányzatban. Szívesen részt
veszek hagyományőrző rendezvények, ünnepi műsorok
szervezésében, mert szeretem
az embereket, komolyan érdekelnek gondjaik. Fontosnak
gondolom az emberek közötti kapcsolatteremtést,a lelki
megújulást, amelynek fontos
színterei a rendezvények, ünnepek amelyeken jó lenne, ha
még többen részt vennének.
Lelkes tagja vagyok a Mezőfalvi Nőikarnak. Az egyházközség képviselőjeként ismerem
a templomba járó közösség
problémáit is. Felvetésük szerint jó lenne idősek otthonát
kialakítani Mezőfalván, hogy
aki szeretné ezt az ellátási formát igénybe venni, ne kelljen
elhagynia települését.
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Örömmel tölt el, hogy a
most leköszönő ciklusban
képviselőként részt vehettem
olyan pályázatok megvalósulásában, amelyek nyomán
megszépülnek és korszerűsödnek intézményeink, esztétikusabbá válik környezetünk.
Fontos lenne az ifjúság
számára kulturált és felügyelt
szórakozási lehetőséget kialakítani és rendszeresíteni megújuló közművelődési intézményeinkben.
Reményeim szerint a megszépült iskolában az új oktatáspolitika nyomán hangsúlyosabb erkölcsi nevelésben
részesíthetjük tanulóinkat,
ahol lelkileg is megújulhatunk. Bízom benne, hogy
egy sikeresebb pályázat nyomán gyönyörű templomunk
is régi fényében pompázhat
majd.
Meggyőződésem,
hogy
templom és iskola nélkül nincs
megalapozott jövőnk. Ha e két
intézmény fontos helyet foglal
el a következő ciklus képviselőinek gondolkodásában is,
biztos alapokra helyezik majd
gyermekeink és mindannyiunk jövőjét. Ezen gondolatok
jegyében kérem és köszönöm
támogatásukat október 3-án!

képviselőjelöl
( Jobbik Magyarországért
Mozgalom)
Tisztelettel
köszöntöm
önöket.
Oroszi Gábor vagyok, születtem keresztény munkás
család gyermekeként 1971. 4.
3-án Budapesten.
Feleségem Dunaújvárosban dolgozik. Gyermekünk,
Krisztián a Dunaferr villamos
tagozatán tanuló.
1993-ban helyezkedtem el
a Dunaferr Energiaszolgáltató kft-nél. Jelenleg a Dunaferr
Kokszolóban dolgozom.
Szeretett
családommal
2006 óta élek Mezőfalván.
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom tagja 2009 óta vagyok.
Helyi munkámat az E. P.
képviselők ajánlószelvényeinek
gyűjtésével kezdtem.
Most azon dolgozom, hogy
a helyi képviselő testületben
tudjam az önök érdekeit képviselni. Jobbik-os parlamenti
képviselők szakmai segítségével, támogatásával.
Mióta itt élek azt látom,
hogy kis községünk a fejlődésben nem jó úton jár. Mezőfalvának el kell indulni a
tényleges fejlődés útján.
Úgy gondolom, a jelenlegi
helyzet kialakulásáért nem az
itt élő tenni akaró emberek tehetnek, hanem az elmúlt évtizedek falu- és nemzetromboló
központi politikája.
Kérem, olvassa el figyelmesen ezt a programot, és hívja fel
rá ismerősei figyelmét is.
Amennyiben én a Jobbik
részéről képviselethez jutok a
település képviselő testületében javasolni fogom a szociális segélyek készpénzként
történő kifizetésének a megszüntetését azon segélyezettek
körében, akik láthatóan nem a
családjukra, gyermekeikre köl-

tik az önkormányzat illetve az
adófizetők által adott segélyt.
Településünkön szolgálatot
teljesítő kiváló rendőreinknek
nagyobb társadalmi támogatást kérünk. Kezdeményezni
fogom a szociális boltok kiépítését, ezekben a boltokban
tartanánk szükségszerűnek a
szociális kártya felhasználását.
Településen az oktatási intézményekben folyó munkákat
felül fogjuk vizsgálni. Sajnos
egyre több szülő járatja gyermekét másik településen óvodába és iskolába. Ez azt mutatja, hogy az intézményekben
súlyos probléma van. Felül
fogjuk vizsgálni és változtatunk rajta.
Településünkön
vannak
lehetőségek, melyek csekély
anyagi ráfordítással hasznot
hozhatnak. Jelenleg is van önkormányzati tulajdonban lévő
termőföld, ami parlagon hever.
Kezdeményezni
fogom,
hogy a közmunka és az Út a
munkához programon belül
ebben a földben pl.: az óvodai, iskolai konyha számára
termeljük meg a szükséges
terményeket. A keletkezett
többletet osszuk szét a rászorulók között.
Csatornahálózatunk részben került kiépítésre. Megoldást fogunk találni, hogy lehet
a leghamarabb ezt kiépíteni,
tiszta, törvényes, gazdaságosabb módszerrel.
A képviselői munkám során
nagyon fontosnak tartom a
hitelességet, a személyességet,
illetve az elszámoltathatóságot
a lakosság felé.
Szebb jövőt.
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Nyuli Gábor

Rajcsányi József

képviselőjelölt
(független)
Tisztelt Mezőfalviak!
Nyuli Gábornak hívnak. 32
éves vagyok, 20 éve Mezőfalván élek. Szüleim, édesanyám
Nyuli Istvánné született Rabi
Mária és édesapám Nyuli István helyi kereskedők. Feleségem Nyuliné Bauer Szilvia a
mezőfalvi iskola tanítója. Van
egy hároméves kislányunk,
Anna.
Iskolai végzettségemről:
Az első diplomámat a
Dunaújvárosi Főiskolán szereztem, majd ezt követően a
Miskolci Egyetemen egyetemi
végzettségre tettem szert.
2001-óta a Dunaferr Szakközép és Szakiskolában dolgozom, mint műszaki tanár.
A képviselői munkáról:
Véleményem szerint a képviselői munka a legnagyobb
megtiszteltetés, amivel a falu lakói megbízhatnak egy embert.

képviselőjelölt
(független)
Képviselői megválasztásom esetén a falunk érdekeit
figyelembe véve képviselném
önöket, benneteket. És az
alábbiak megvalósítását fogom
szorgalmazni. Mert úgy érzem,
és szerintem mások is osszák
a véleményem, hogy egy frissebb, fiatalabb, agilisebb képviselői testülettel még többet
el lehetne elérni a községünk
érdekében. Ahhoz, hogy szebb,
biztonságosabb és lakhatóbb
legyen. Ehhez kérném a támogatásotokat, támogatásukat az
alábbiakhoz:
– Járdák, utak játszóterek
építése állapotuk szinten tartása
– Nagycsaládosok, nyugdíjasok, rászorultak támogatása
megfelelő és igazságos szociális
rendszer mellet
– Munkahelyek létesítése
befektetők vonzása

Rácz János
képviselőjelölt
( Jobbik Magyarországért
Mozgalom)
Üdvözlöm önöket Rácz János vagyok!
Szerencsésnek érzem magam, mert megkaptam önöktől
a kellő bizalmat és ösztönzést
hogy induljak a képviselői választásokon. Édesanyámat biztosan sokan ismerik, Reinicz
Katalin, ő az Öregek Napközi
Otthonában dolgozik.
Magamról annyit hogy 30
éves vagyok és ugyanennyi
ideje itt is élek ebben a szép
községben. A Dunaferr Szakközép Iskolában gépjármű
technikai szakon végeztem,
majd ezt követően leérettségiztem.
Elkezdtem dolgozni a Pálhalmai Büntetés Végrehajtási
Intézetben körlet felügyelőként.
5 év szolgálati viszony után
váltottam és Dunaújvárosban a
Hankook gumiabroncs gyárá-

Ezért a képviselői munkát
csakis társadalmi munkaként
tudom elképzelni, tehát megválasztásom esetén képviselői
tiszteletdíjamat felajánlom a
falu javára. Úgy, mint templomtorony felújítása, nyugdíjasok segítése, civil szervezetek
támogatása….
További terveimről és a
képviselői munkával kapcsolatos elképzeléseimről részletesebben, hamarosan megjelenő
szórólapomon tájékoztatom
Önöket.
Végezetül meg szeretném
köszönni a tisztelt mezőfalvi
lakóknak, hogy ajánlószelvényükkel támogatták képviselői
jelölésemet: Köszönöm.

ban helyezkedtem el ahol műszak vezetőként dolgozom.
Munkavédelmi képviselőként is tevékenykedem, ahol a
dolgozók érdekeit képviselem.
Én az ifjúság kulturális, oktatási, egészségügyi, sportolási,
lakásügyi, szórakozási helyzetében szeretnék segíteni.
Támogatnánk a délutáni
foglalkozások (napközi, szakkörök) bővítését, ami csavargás
helyett leköti a gyerekeket, és a
szülőknek is segítséget jelentene a munka mellett.
Középpontba szeretnénk
állítani a fiatalok egészségnevelését és gátat szeretnénk
szabni a droghasználat terjedésének. Szeretném ha az
egyház ebben nagyobb társa-

dalmi-közéleti szerepvállalást
vállalna. A betegségmegelőzésben fontos a sport és a tudatossan egészséges életmód
szerepe. Szeretnénk visszavezetni a külömbőző rendszeres szűréseket gondolok itt a
/tüdőszűrés, nőgyógyászeti
szűréseket/stb.. Meggyőződésem hogy minden Mezőfalvi
fiatal tehetséges valamiben.
Ezeket a tehetségeket kell felfedeznünk bennük, és mindent
meg kell tennünk azért, hogy
azokat ki is tudják bontakozni. A sportot nem felesleges
luxusnak tekintjük hanem az
emberi élet szerves és nélkülözhetetlen részének, amelynek
lehetőségéhez minden embernek-fiatalnak,idősnek,férfinak

– Rendőrőrs szorgalmazása,
az önkéntes tűzoltó egyesület,
Polgárőrség támogatása
– A fiatalok itt tartása, és a
letelepedni szándékozók segítése ösztönzése.
Lakossági érdekek képviselete.

és nőnek, gazdagnak és szegénynek szeretnénk ha hozzá
férhető lenne.
És ha a fiatalok a tehetségeit ki tudják bontakozni
itt helyben és vannak lehetőségei és jól érzik magukat itt
Mezőfalván,akkor nem fognak
külfőldre menni ahogy egyre
több fiatal szánja el magát
erre a döntésre. A fiatalokat
itt szeretnénk tartani ebben a
mi községünkben hiszen a fiataloké a jövő. Erre egy olyan
megoldást találtunk ki amit
több helyen alkalmaznak vagy
alkalmaztak. Letelepedési támogatás például. Vagy bérlakás
építési programot indítanánk
el, vállalkozói és magánszféra
bevonásával.
És végűl megkérném önöket hogy közössen összefogva
a fiatalok és őnök érdekében,
segítsenek nekünk, leendő
képviselőiknek abban hogy
tegyük érdekessebbé, mozgalmassabbá, vidámabbá, biztonságossabbá a mezőfalvi emberek szabadidejét.
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Rédliné Kovács
Andrea
kéviselőjelölt
( Jobbik Magyarországért
Mozgalom)
Rédliné Kovács Andrea
vagyok. Születésemtől fogva
Mezőfalván élek, rendezett
családi körülmények között,
két „majdnem felnőtt” gyermekem van.
Mezőfalván jártam általános iskolába, majd a dunaújvárosi Bánki Donát szakközépiskolában érettségiztem.
Munka és gyerekeim nevelése
mellett közgazdasági képesítést szereztem. Az országban
az elsők között államvizsgáz-

hattam grafológiából, majd ezt
követően írásszakértői vizsgát
tettem.
Főállásban a Magyar Honvédségnél vagyok közalkalmazott, mellékállásban írásszakértéssel és grafológiával
foglalkozom.
Az Írástudományi és Bűnmegelőzési társaság tagja
vagyok, ahol jelenleg a bűnmegelőzési szekcióban hasznosítom magam, de írásszakértői kutatómunkában is részt
veszek.
Egy igazságosabb- és élhetőbb környezetet szeretnék,
ennek érdekében munkálkodom jelenleg, és a majdani
jövőben is.

Salgó József
képviselőjelölt
(Fidesz-KDNP)
Tisztelt Választók! Kedves
Mezőfalviak!
Salgó József vagyok, Mezőfalván születtem, itt nőttem fel
és jelenleg is itt élek feleségemmel és két fiammal.
Technikusi végzettséggel a
Dunai Vasműben dolgozom
váltóműszakban 25 éve.
Mezőfalvához való erős
kötődésem miatt nagyon
örültem a négy évvel ezelőtti
választáskor, hogy bizalmat
kaptam Önöktől, bár először
mint póttag, majd két éve
mint képviselő dolgozhattam
a választóink érdekében. Két
bizottságnak voltam tagja. A
szociális és kulturális bizottságnak. A szociális bizottság
munkám során szembesültem
gyakran sok család és egyének
súlyos problémáival. Őstermelőként gazdálkodom, ezért
ismerem a helyi gazdák földműveléssel kapcsolatos szinte
mindennapi problémáit.

Sági István

Szántó István

képviselőjelölt
(független)
Tisztelt Mezőfalviak!
Sági István vagyok. Köszönöm bizalmukat és támogatásukat, hogy október 3-án képviselő jelöltként indulhatok az
Önkormányzati Választáson.
1972-ben születtem, mérnöki diplomával rendelkezem.
Az ISD Dunaferr Zrt.-ben
dolgozom szakértőként. Korábban egy Kft-nél vezető
szakértőként dolgoztam vállalkozások, vállalatok, hivatalok,
önkormányzatok, egészségügyi intézmények irányítási
rendszerének megvalósítási
projektjeiben.
A Falunk közösségi érdekeit szem előtt tartva veszek és
vettem eddig is részt Mezőfalva közéletében: az ígéreteimet
és a mindenkori jogszabályokat betartva képviseltem 2005
és 2006 között Falunk lakóit és
képviselem a lakosságot a mai
napig a Mezőfalvi Szennyvíz-

képviselőjelölt
(Fidesz-KDNP)
Kedves Mezőfalviak! eltelt
újabb négy év, 2010. 10. 3-án
újra önkormányzati választás
lesz. Polgármestert és képviselőket választunk. Az elmúlt
2 ciklusban én is képviselő
voltam az önök jóvoltából.
2006-2010 közötti időszak
mint a település mint a képviselők számára izgalmas, munkában bővelkedő időszakot
jelentett. Pénzügyi bizottság
vezetőjeként számos fejlesztés
előkészítésében vettem részt .
Elsőként valósult meg régi elképzelésem közös vágyunk a
piactérrel kapcsolatban.
A legnagyobb munkát és
erőfeszítést azonban a csatorna beruházás II. ütemének
előkészítése és a pályázat levezénylése hozta. Az eredményre
komoly esélyesként várhatunk.
Az iskolánk felújítása, a művelődési ház a régi tanács ház
felújításának előkészítése a régi

beruházó Vízi Közmű Társulat
Ellenőrző Bizottságának tagjaként.
Tájékozottságomnak köszönhetően megfelelő tapasztalattal rendelkezem a képviselői feladatok ellátására.
Köszönöm támogató szavazatukat!
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Amennyiben Önök bizalmat adnak nekem október
3-án a választáson ,törekedni
fogok falunk további fejlődéséért ,hogy a munka megbecsülése a helyére kerüljön , a
megkezdett és a pályázatokon
elnyert beruházások mielőbb
megvalósuljanak, Támogatom
a helyi munkahelyek megteremtését, ipari park létrehozását, a ravatalozó mielőbbi lefedését, fiatalok helyben tartását .
Kérem megtisztelő bizalmukat az Önkormányzati választáson.

mozi épület megvásárlása, ipari
park kialakítása a falu ÉK.-részén bizonyítja , hogy komoly
munkával telt az elmúlt négy
év mely látványos megújulásban mutatkozik meg. Természetesen feladat maradt bőven.
A következő évek nagyon
fontos, megoldásra váró ügye a
munkahely teremtés, a fejlődés
ütemének fenntartása.
Kérem önöket szavazzanak
bizalmat nekem a következő négy évre is október 3-án.
Köszönöm.
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Tarány Sándor
képviselőjelölt
(Magyar Szocialista Párt)
Tisztelt Mezőfalviak!
Tarány Sándor vagyok, az
Önök bizalmából már második ciklusban Mezőfalva önkormányzati képviselője.
Mint köztudott, MSZP tag
vagyok, de következetesen tartom, tartottam magam ahhoz,
hogy a képviselőtestületi munkában nincs helye a pártoskodásnak, ott a lakosság érdekeit
kell képviselni! Ezt az alapelvet
igyekeztem eddigi munkám
során végrehajtani, - remélem,
sikerrel!
A polgármester, és a testület
megbízásából a mezőgazdasági
és környezetvédelmi bizottság
tagja vagyok.
A testületi üléseken aktívan részt veszek az egyes napirendek megtárgyalásában,
a csatornázással kapcsolatos
megbeszéléseken, a viták során
a közös álláspont kialakításán,
megfogalmazásán.

Ismertetek Önökkel néhány
javaslatomat, amit eddig még
nem sikerült megvalósítani:
1. A legnagyobb magyar,
Széchenyi István mondta:
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!” Fontosnak tartom én is, hogy ne feledjük, ismerjük a múltunkat, őrizzük az
emlékeinket. Ennek jegyében
javasoltam, a postával szemben
álló öreg eperfák védetté nyilvánítását, és emléktáblával való
ellátását. Ezzel párhuzamosan
az iskolások szakkör keretében
feldolgozhatnák a mezőfalvi selyemhernyó-tenyésztés
történetét, beleértve Selyemmajor történetét is. Az utolsó
pillanatokban vagyunk, még
élnek a községben öregek, akik
emlékeznek. Ez a tevékenység
elődeinknek tisztes mellékkeresetet biztosított.
Javaslatomat a testület meghallgatta, a megvalósításra még
nem került sor.
2. Az elmúlt években átalakult Szőlőhegy, és „megtelt”
állandó lakosokkal. Ugyan-

Töttős Tibor
képviselőjelölt
(Fidesz-KDNP)
Töttős Tibor vagyok. Az
elmúlt négy évben képviselőként az ügyrendi és öszszeférhetetlenségi bizottság
elnöke, a pénzügyi bizottság
tagja voltam. Az elmúlt évek
során megfelelő tapasztalatot
szereztem az önkormányzati
munkában. Célom az, hogy
a falu jövőjét, fejlődését minden mezőfalvi közös célnak,

feladatnak tekintse, s még
szorosabb legyen a kapcsolattartás a választópolgárok és az
önkormányzat között.
Kérem Önöket támogassák
október 3-án a Fidesz-KDNP
jelöltjeit!

akkor nagy probléma, hogy
nincsenek házszámok, így a
postás, meg mások is nehezen
találják adott esetben az ott
lakókat. Javasoltam, hogy a
közcélú munkásokkal egyszerű
fatáblákra festékkel írt táblákra írassuk, és helyeztessük ki a
házszámokat.
A testületnek tetszett az
ötlet, még nem valósult meg.
3. Nagy problémánk, különösen hétvégeken a nagyszámú
átmenő autóforgalom. Ezek az
autók nagy sebességgel száguldoznak át településünkön. Javasoltam, hogy a község bejáratainál helyezzünk el sebességet
jelző fénytáblákat. A testületnek tetszett, egyelőre pénzhiány
miatt nem valósult meg.
4. A gazdasági válság miatt egyre kevesebben tudnak
elmenni nyaralni, ugyanakkor
a környezetünkben is vannak
nagyon szép helyek.
Javasoltam, hogy jelöljünk
ki tanösvényeket, túraútvonalakat az ifjúság, a lakosság
számára. Jómagam javasoltam
a Mezőfalva-Kishantosi tó ke-

rékpáros utat, ill. a Virágh-tóBanksismánd útvonalat: amíg
a családfő pecázik, a család többi tagja elsétál Banksismándig,
és kijelölt helyen szalonnát süt,
pihen egy kicsit, és visszaballag
megnézni a papát, mit fogott.
A testületnek tetszett az
ötlet, még nem valósult meg.
Tisztelt
Mezőfalviak!
Szándékosan a nem megvalósult javaslataimat írtam össze,
hiszen a testület munkájáról
rendszeresen tájékozódhattak
az újságból, illetve az eredményeket láthatták, tapasztalhatták jártukban-keltükben.
Kérem, ha úgy gondolják, jól végeztem a testületi
munkám,és továbbra is megbíznak bennem, a képviselőválasztáson szavazzanak rám.

Virág Attila

nehézkessé és értelmetlenné
válik.
3. Vajon mi lehet a célja
azoknak a jelölteknek kik polgármesternek és képviselőnek
is jelöltetik magukat, ha nem
a minden áron való bekerülés? Ráadásul szemrebbenés
nélkül állítják, hogy értünk
dolgoznak.
Ha Ön tisztelt választó
egyetért az általam feltett kérdésekkel, nincsen más dolga
mint kihúzni a jelöltek névsorából azokat a neveket, kikre
ráismer a kérdéseim alapján,
s a megmaradt nevek máris
mutatják önnek, hogy kikre
érdemes szavazni.

képviselőjelölt
(független)
Meglátásom szerint a jelöltek 80-85%-a csak anyagi
előnyök reményében jelölteti
magát az október 3-i választáson. Állításom ezen három
kérdéssel még inkább bizonyítható:
1. Mivel magyarázza a jelöltek döntő többsége, hogy
az elmúlt négy évben a közösségi munkákban nem vett
részt, építő jellegű hozzászólása nemigen volt, viszont most
ellenállhatatlan késztetést érez
a közösségi munka iránt?
2. Falunkban, ahol a választók személyesen ismerik
a jelölteket, többségük miért
ragaszkodik mégis a pártok
támogatásához? Ha ily módon
jutnak be személyek a képviselőtestületbe, gyakran előfordul
olyan eset, mikor a pártérdek és
a választói érdek különbözik.
Ilyenkor a képviselői munka
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Vadász Ferenc
képviselőjelölt
(Magyar Szocialista Párt)
Mezőfalva ahova jó hazajönni, ahol jó élni!
Tisztelt Választók!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam azoknak, akik még
nem ismernek. Vadász Ferenc
vagyok 35 éves kohómérnök.
1987 óta lakom kisebb megszakításokkal
Mezőfalván.
Elődeim Hercegfalva alapítása óta éltek itt. Jelenleg az
ISD Dunaferrnél dolgozom, a
Termelési és Működési Igazgatóságon főmunkatársként.
Tanulmányaimat a Dunaújvárosi Főiskolán végeztem,
jelenleg pedig a Miskolci
Egyetem végzőse vagyok környezetvédelmi ágazaton. 2004
óta vagyok az MSZP tagja,
2008 óta az MSZP Fejér megyei elnökségének tagja, 2010
júniusától a párt Mezőfalvai
Alapszervezetének elnöke.
Nehéz ma Magyarországon baloldaliként politizálni,
sok előítélettel kell szembenéznünk az elmúlt 8 év kormányzását követően. Sokan
elfordultak tőlünk, de vallom,

hogy azoknak az értékeknek,
amelyeket a baloldali gondolkodás képvisel, jelen kell
lenniük a társadalomban. Véleményem szerint a települések
irányítása nem szabad, hogy a
pártpolitika színtere legyen.
A helyi önkormányzatokban
a képviselőtestület feladata a
település érdekeit képviselni
a helyi viszonyoknak megfelelően. Amennyiben bizalmat
kapok Önöktől, a következő szerintem legfontosabb - feladatok megvalósításán illetve
a következő problémák megoldásán fogok dolgozni:
– A csatorna-beruházás befejezése: Az állami bürokrácia
lassúságát sajnos nem lehet
befolyásolni, de a kivitelezés
során a lehető legolcsóbb és
leggyorsabb megoldást kell
megtalálni.
– A falu gyalogosközlekedésének javítása: Jelenleg a
településen a legtöbb helyen
nincs megoldva a gyalogosok
biztonságos közlekedése. A
legnagyobb problémának a
gyalogátkelőhelyek hiányát
látom a fontos közlekedési
helyeken (pl. buszmegállók
környéke).

Vizi Ignác
képviselőjelölt
(független)
Vizi Ignácnak hívnak, születésem óta Mezőfalván lakom.
Nős, két gyermekes családapa
vagyok. Pályafutásom 1993ban kezdtem tűzoltóként.
Hivatásom meghatározója a
munkába vetett hit. Munkám
sajátossága az állhatatosság,
emberség, önzetlen segíteni
akarás, mely úgy gondolom
személyemet is jól jellemzi.
Felsőfokú
végzettségem
megszerzése után a versenyszférában kemény munkában
sikeres vezetővé váltam, ahol
nap mint nap bizonyítottam
alkalmasságom. Önkéntesen
egyre több közösséget sikerült munkámmal és munkám
eredményeként anyagiakban is
segíteni. Különböző pályázatokon összességében több millió
forint támogatást sikerült el-

nyerni, közöttük 2007-ben
szervezett programommal általános iskolánk részére is 3000
dollárt.
2008-ban az újjászerveződő
önkéntes tűzoltó egyesület vezetőjének választottak, amely
tisztséget azóta is ellátom.
Egyesületünk
fejlődésének
alapvető feltétele a pályázatokon való részvétel, mint ahogy
ez településünk esetében is
igaz.
A képviselőségről úgy tartom, hogy az egy szolgálat és
nem kiváltság. A képviselő
az, aki összegyűjti az információkat, támogatja, segíti az
embereket, a testületben kép-
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– Buszmegálló öblök kialakítása: Igazán biztonságos
megoldást csak a buszöblök
kialakítása jelent a közösségi
közlekedésben. Ez a folyamat
már elindult, és kialakításra
kerültek buszöblök, de még
van veszélyes buszmegálló.
Köztudott, hogy nem olcsó a
megfelelő kivitelezés, de kiemelt helyen kell kezelni ezek
megvalósítását.
– A gazdákkal összefogva
az egykor működő mezőőr
szolgálat visszaállítása: Mind
a gazdák nyugalma, mind a
környezetvédelem szempontjából hasznos lenne a szolgálat
működése. Tudjuk, hogy rengeteg az illegális szemétlerakás a település környékén, és
ezeket másképpen nem lehet
visszaszorítani csak fokozott
ellenőrzéssel.
– A közbiztonság helyzetének javítása: Nagy siker a fa-

lunak, hogy saját rendőreink
vannak. Elindult egy folyamat, amely azt mutatja, hogy
a lakosság és a rendőrök között
egyre jobb a kommunikáció, de
a bűnözés visszaszorításához
még nagyobb bizalommal kell
hozzájuk fordulni.
– Civil szervezetek: A település élhetőbbé tételében nagyon nagy szerepe van a civil
szervezeteknek. Szükségesnek
tartom a civil szervezetek minél nagyobb fokú bevonását
a falu vérkeringésébe. Ezen
szervezetek létezése nagyban
segíti a falu kulturális életének felpezsdítését is, amely
területen valljuk be vannak
hiányosságaink.
Természetesen sok más
téma van még, amely foglalkoztat minket mezőfalviakat,
és persze minden embernek
megvan a saját problémája.
A bizalmat nyert képviselők
dolga, hogy nyitottak legyenek ezek meghallgatására és
készek a megoldásukra. Remélem megtisztel bizalmával Ön
is és október 3-án az én nevem
mellé és egyben Mezőfalva fejlődése mellé is leteszi a voksát.

visel minden településen élőt!
Tudom mondani könnyű, de
megtenni nehéz.
Szeretek csapatban dolgozni, ugyan akkor felelősségteljesen, legjobb tudásom szerint
elvégzem a rám bízott feladatokat. Képviselőként aktívan
tenni szeretnék közösségünkért, mint ahogy ezt „civilként”
ma is megteszem. Célom, hogy
egy élhető, szerethető települést építsünk.
Tisztában vagyok azzal,
hogy egyik pillanatról a má-

sikra nem lehet csodákat tenni.
Tudom, hogy vannak korlátok, amelyek meghatározzák
mindennapjainkat és sokszor
akadályozzák is munkánkat,
fejlődésünket.
Vannak ötleteim, látok, hallok, találkozom problémákkal,
amelyek megoldása akár „program” is lehetne, azonban ezt
elhibázottnak tartanám. Meggyőződésem, hogy képviselőt
nem az ígérgetések alapján,
hanem sokkal inkább a tettek
alapján kell választanunk.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Elsőseink

Donkó László:

Elsős leszek
Kopogtat a vadgesztenye,
Vége van a nyárnak.
Anyu mondja: Ideje, hogy
Az isibe járjak!
Kinőttem az ovit, igaz,
Nagy legényke lettem,
S a csengettyűs iskolába
Megyek szeptemberben.
Elsős leszek, vár az osztály,
Számológép, tábla,
Eszes Péter, János vitéz

1. a osztály
Osztályfőnök: Balláné Spitz Mariann
Ács Zsóﬁa, Csergő Béla, Erdélyi János Kevin, Erdélyi Tamás
Gusztáv, Garbacz Bendegúz, Igel Bálint, Kaltenecker Réka , Klics
Márton, Kolompár Milán, Koppányi Tímea, Kovács Balázs Áron,
Kovács Mária Inez, Maár Csenge, Nikó Bence Csaba, Raﬀael Dzsenifer, Somogyi Ferenc, Stempely Eszter, Sütő Nóra, Takács Tamás,
Zsákovics Botond

Hív az iskolába.
Aranyos tanító néni
Kézen fog, ne féljek,
Esztendőre a suliba
Várlak én is téged!

HÍREI
Köszönetnyilvánítás
Kedves Szülők!
Iskolánk tanulói és tanárai
nevében
n
szeretnénk megköszönni
s
azoknak a szülőknek
a nyári munkáját, akik időt,
pénzt
p
és energiát nem sajnálva
szépítették
s
az osztálytermeket.
Az
A összefogás eredményeként
diákjaink
d
barátságos, otthonos,
n
környezetben tanulhatnak.
n Örömünket csak fokozta,
h
hogy
megérkeztek az iskolába
a tanulói öltöző szekrények
i melyek az Iskolafejlesztési
is,
A
Alapítvány
nagylelkű adomán révén kerültek az intéznya
ménybe.
m
Ezúton is mindenkinek köszönjük,
s
hogy lehetővé tették
számunkra,
s
hogy a 2010/2011es
e tanévet szép, a tanulást jól
szolgáló
környezetben kezds
hessük
meg!
h
Iskolavezetés

Változások
a művészetoktatásban
Tisztelt Szülők!

1.b osztály
Osztályfőnök: Szabóné Kovács Erika
Babecz Márk, Berki Dániel, Dienes Máté, Gál Ármin, Gombita
Dzsenifer, Hajdú Elizabet, Kéri Kitti, Kollár Krisztián, Kovács
Olivér, Kovács Szimonetta, Milics Attila, Orbán Viktor, Oroszi
Balázs, Petrovics Ádám Benedek, Sebestyén Fábián, Szabó Beatrix
1., Szabó Beatrix 2., Szabó Fanni Viktória, Szabó Levente, Szabó
Noémi, Temesvári Donát, Tóth Adrián, Varga Vivien

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az alapfokú
művészetoktatás állami finanszírozásának feltételei megváltoztak.
A módosítás a térítési díjakat érinti, melyeket eddig a
Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány egy összegben fizetett. Az ő nagylelkű támogatásuknak volt köszönhető, hogy
tanulóink ingyenesen vehettek
részt ebben az oktatási formában.
Ez év szeptemberétől a
képzést igénybe vevő szülőknek, ha jelképes összeggel is,
de részt kell vállalniuk a fi-

nanszírozásból. Ez előreláthatólag egy tanévre 3000 forint
lesz, melyet két részletben a
félévekhez igazodva kell majd
befizetni az iskolában.
A térítési díj fennmaradó
részét továbbra is az Alapítvány segítségével szeretnénk
kiegyenlíteni.
Azok a tanulók,
akik
rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban
részesülnek,
mentesülnek a
térítési díj
fizetése alól, ezért
kérjük,
hogy az erről szóló határozatukat a beiratkozásra hozzák
magukkal!
Megértésüket előre is köszönjük!
Iskolavezetés
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Tündérkert Óvoda
Óvodánk életéből
Augusztus 27-én érkeztünk
kolléganőimmel először óvodába. Az élménybeszámoló
után mindenki a csoportjában
folytatta a munkát. (jelek, névsor stb.)
Augusztus 30-án a tagóvodákkal együtt értekezlet volt.
A vezető óvónő a tanévnyitó
értekezleten hallottakat ismertette, majd beszámolót hallottunk a tagóvodák életéről,
eredményeiről.
Szeptember 1. Megérkeztek óvodánkba azok a gyerekek, akik már eddig is jártak,
valamint a leendő elsősök itt
gyülekeztek tanító nénijükkel,
szüleikkel. A gyerekek az amúgy is szomorkás időben, kissé
meg voltak illetődve, de a félelem hamar oldódott, amikor
Mariann tanító néni osztályát
szólítva, az őket jelző „emblémával” ajándékozta meg a
gyerekeket.
Erika tanító néni egy kendőt kötött minden kis elsős
nyakába - majd így mentünk
át az iskolába. Az óvó nénik
minden osztályba bementek és
sok-sok piros pontot kívánva
végképp elköszöntek a volt
nagycsoportosoktól.
Szeptember 6. Ezen a napon érkeztek az új gyermekek
a csoportokba. Szülők, óvó
nénik, dajka nénik, gyerekek
izgatottan várták ezt a napot.
– „Vajon milyen lesz az óvoda?”
– gondolták magukban. Az
első napok viszonylag zökkenőmentesek voltak. A gyerekek jól viselték a szülőktől való
elválást. Csupán imitt-amott
volt hallható egy kis sírás, az is
a nap folyamán elmaradt. Úgy
tapasztaljuk, hogy a gyerekek
egyre nyitottabbak, szívesen
játszanak egymással és teremtenek kapcsolatot óvó nénijük-

kel, dajka nénijükkel. A tevékenységekkel teli napok hamar
kifárasztják őket, így ebéd után
szívesen pihennek.
Szeptember 6-án az óvodánkban megtartottuk az első
szülői értekezletünket, ahol

tájékoztattuk a kiscsoportosokat az első napról, majd
hallhattak a házirendről és az
éves feladatokról, ünnepekről. Ugyanezen a napon volt
a többi csoportban is a szülői
értekezlet.

Papírgyűjtés

Köszönet

Ismét szeretnénk elkezdeni a feleslegessé vált papírok,
könyvek, dobozok-gyűjtését.
Kérünk minden családot, hogy
segítsen bennünket ebben az
akcióba!
Előre is köszönjük. Az óvoda dolgozói.

Köszönetet
szeretnénk
mondani Tarr Szilviának a
Napsugár csoport sötétítő
függönyeinek
tisztításáért.
Gódány Imréné (Marika néni)
köszönjük a kis terítőket, szőnyegeket amit óvodánknak
adott.

Csoportjaink
Hosszú évtizedes munka
után búcsúzott az óvodától két
dajka néni (Kéri Mihályné és
Simon Józsefné), akik szeptembertől már a nyugdíjas éveiket élvezhetik. Helyükre két
új fiatal helyettes kolléganő
érkezett: Bartáné Kolmankó
Andrea és Bodorné Németh
Mónika személyében.
Így alakult óvodai csoportjaink megosztása:
Csiga-biga (kis csoport)
Kiss Lászlóné - óvodapedagógus
Hóringer Imréné - óvodapedagógus
Német Ferencné - dajka
néni
Katica (kiscsoport)
Korompai Tamásné - óvodapedagógus
Kiss Nóra - óvodapedagógus
Rauf Istvánné - dajka néni
Pillangó (középső csoport)
Tolnai Andrásné - óvodapedagógus
Danczi Gáborné - óvodapedagógus
Balogh Ervinné - dajka
néni
Szivárvány (középső csoport)
Gremsperger Mónika óvodapedagógus
Győriné Varga Edit - óvodapedagógus
Bartáné Kolmankó Andrea
- dajka néni
Napsugár (nagycsoport)
Bálint Györgyné - óvodapedagógus
Klárné Huszta Renáta óvodapedagógus
Szücs Györgyné - dajka
néni
Micimackó (nagycsoport)
Dr. Békési Béláné - óvodapedagógus
Kovácsné Huber Zita óvodapedagógus
Bodorné Német Mónika dajka néni
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Szeptember - Szent Mihály hava - őszelő
A régi római naptárban a
hetedik hónap volt, elnevezése a latin septem (hét) számnévből ered. Ezt a nevét akkor
is megtartotta, amikor már a
kilencedik hónappá lépett elő,
kivéve egy rövid időszakot,
amikor Nero Germanicus
császár önmagáról Germanicusnak nevezte el.
Noha szeptember mind a
földműves lét, mind a csillagászat és a naptár szempontjából
jeles hónap, nem dúskál római
ünnepekben.
A legjelentősebb római
ünnep: a capitoliumi triász.
Amikor is a rómaiak szeptember Idusán, azaz szeptember
13-án megemlékeztek Jupiter,
Juno és Minerva templomának felavatásáról, ám a római
patríciusok istenhármasának
egy háromhajós temploma a
Capitoliumon, amit az etruszk
Tarquinius Superbus király
építtetett.
Ezen a napon az egész szenátus megjelent a templomban
és egy nagy közös vacsorán
megvendégelte a három istent.
Ezt a szokást a sikeres aratásért, szüretért járó hálaadásként értelmezhetjük.
Ugyanezen a napon a szentély falába szöget vertek, ami
az évek számítását szolgálta.
Ez a szokás talán arra vezethető vissza, hogy volt olyan
idő, amikor szeptember 1-jén
kezdődött az év, de 13-a azért
is jelentőségteljes, mert 9 nap
választja el a napéjegyenlőségtől, minek a római naptárban
nagy jelentősége volt.
Szeptemberi jeles napok:
Szeptember 1. Egyed napja:
1-jén kezdték meg a búza,
másutt a rozs vetését. A néphit
szerint , ha e napon vetik el a
búzát, bő termésre számíthatnak. Időjárásjósló nap is e nap,

ha esik, akkor esős lesz az ősz,
ha nem esik, akkor száraz őszre számítottak. Ha karácsonykor le szerették volna vágni a
disznót, akkor e napon fogták
hízóra.
Szeptember 8. Kisasszony
napja:
Szűz Mária születésének
napja. A 11. század óta tartják
számon. Sok helyütt e nap volt
a cselédek szolgálatba lépésének az ideje. Egyes helyeken e
napon kezdték meg a gabona
vetését, e napra virradó éjszaka
kitették a vetőmagot, hogy az
Úristen szentelése fogja meg.
Ez a nap jelezte a dióverés
kezdetét, és a fecskékk
útra kelését is.
Időjárásjósló napnakk
is tartják, mert ha e napon bugyborékosan esettt
az eső, akkor a néphitt
szerint csapadékos őszz
várt rájuk.
Szeptember 12. Máriaa
napja:
Szűz Mária neve
napja. Az újkorban Bécs
felszabadulása után vált a török
alóli felszabadulás ünnepévé,
kultusza rohamosan terjedt,
ami a passaui Máriahilf (Segítő Boldogasszony) kegykép
ihlette, ami előtt a hagyomány
szerint 1683-ban Lipót császár
Bécs ostroma alatt imádkozott
a győzelemért.
Szeptember 15. Hétfájdalmú
Szűzanya:
Mária anyai fájdalmára való
emlékezés. Az Ómagyar Mária-siralom ennek a kultusznak
állít emléket.
Szeptember 21. Máté napja:
Máté evangelista napja. Sok
helyütt például e héten kezdték
meg az őszi búza vetését, amit
férfiak végeztek szinte szótlanul, majd a munka végeztével
magasba dobták a vetőabroszt,
hogy akkorára nőjön a búza.

Másutt azonban ekkor nem
szántottak, mert úgy vélték,
akkor a földet el fogja verni a
gaz. Az e napi tiszta időből jó
bortermésre következtettek.
Szeptember 29. Szent Mihály napja:
Szent Mihály arkangyal ünnepe, aki a hagyomány szerint
a túlvilágra érkező lélek bírája
és kísérője. Vele függ össze a
hordozható ravatal Szent Mihály lova elnevezés is.
Ez a nap a gazdasági évfordulója . A Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat
ilyenkor hajtották vissza. Ez
a nap a pásztorok elszámol-

tatásának és szegődtetésének
időpontja is, ami után kezdetét vette a kukoricatörés is. E
nappal megkezdődött az ún.
kisfarsang ideje, a lakomázások őszi időszaka, mely Katalin
napjáig (nov. 25.) tart.
E naphoz is kapcsolódik női
munkatilalom. Aki ilyenkor
mos, kisebesedik a keze, aki
pedig mángorol, annak egész
évben dörögni fog a háza felett
az ég.
Az Alföldön ez a nap volt
általában a szüret kezdő napja is. A szüret a 18-19. század
előtt általában jeles napokhoz
kötődött, utána a városi, vagy
a községi tanács, vagy a helyközségi elöljáróság határozott
időpontot adott meg rá, ami
azért volt fontos, mert a földesúri járandóságot, a bordézsmát

így egyszerre tudták beszedni.
A különböző szőlőtermelő vidékek miatt a szüret ideje változó volt, figyelembe kellett
venni az időjárási viszonyokat,
a különböző szőlőfajták érési
idejét. Így volt az Alföldön általában szeptember 29-e a szüret kezdő napja, Erdélyben és a
Dunántúl nagyobb részén október 15. Terézia napja, Kőszeg
vidékén október 2-én, Orsolya
napkor, Tokaj-hegyalján pedig
október 28-ig, Simon-Juda
napjáig kezdték meg a szüretet.
A szürethez, mint általában
minden betakarító tevékenységhez, termékenységrítus is
tartozik (ez olyan szokás, ami elősegíti a több
termést).
Göcsejben pl. a szüret végeztével lemetszették a szőlővesszőket, s
mindegyik tőke tövére
egy-egy
szőlőszemet
tettek, hogy a következő
évben jó legyen a termés.
Időjárásjósló napnak
is tartották, mert ha Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú-szép őszre számíthattak. Ha Szent Mihály éjszakáján a juhok vagy a disznók
összefeküdtek, hosszú, erős
telet vártak, ellenkező esetben
enyhét. Kemény telet jósoltak,
ha Mihály napján dörög az ég.
Néhány időjárásjósló közmondás erre a napra: „Szent
Mihály nap után harapófogóval sem lehetne kihúzni a
füvet.” - Szeptember 29. után
már nem nő fű.
„Aki Szent Mihály nap
után szalmakalapban jár, attól
nem kérnek tanácsot” - vagyis
aki Szent Mihály nap után is
úgy öltözködik, mint nyáron
szokott, az nem lehet okos
ember.
Ijjas Gizella
művelődés-szervező
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Szépségpont
A bőr hidratálása
A nyári hónapok folyamán
bőrünk még inkább kiszárad,
ráncok és vékony vonalak jelennek meg az arcunkon, köszönhetően a forró időnek.
Így itt az ideje, hogy tápláljuk,
hidratáljuk, előkészítsük a bőrünket az eljövendő hidegebb
téli napokra. Válasszuk a bőrünknek megfelelő hidratálót:
ha zsíros, normál, vagy kombinált a bőrünk, használjunk
könnyebb, olajmentes terméket, úgynevezett lotiont, vagy
hidratáló krémeket.
A száraz bőr extra törődést
igényel, tehát ha ez a helyzet,
akkor sűrűbb állagú krémeket
válasszunk, melyek olajakban gazdagabbak(mandula
olaj, búzacsíra olaj,szőlőmag
olaj,sárgabarackmag olaj, jojoba olaj…stb). Fontos, hogy
legalább kétszer egy nap (reggel és este) használjunk hidratálót. Ne felejtsük el óvni a
testünket is - használjunk
testápolót a nedves bőrünkön
a fürdés után.
A szép bőr titka
Ha szép bőrt szeretnénk,
akkor sok vizet, és folyadékot,
zöld teát, friss gyümölcsleveket
kell fogyasztatnunk. Ráadásul
a víz jótékony hatása, hogy
kimossa a mérgeket a szervezetből, és elősegíti az egészsé-

ges bőr kialakulását. Legalább
1,5 liter vizet kell meginnunk
ahhoz, hogy elkerülhessük a
bőrünk kiszáradását.
Együnk sok gyümölcsöt és
zöldséget! Az ősz kimondottan ennek kedvez, fogyasszunk
annyi friss terméket, amennyit
csak lehet - télen ezt nem tudjuk megtenni úgysem! Körte,
alma, szőlő, káposzta, sárgarépa, szeder és a többi mindmind ősszel érik. A legjobb
módja, hogy az alapvető vitaminokat, ásványi anyagokat és
mikroelemeket a szervezetbe
juttassuk, és így érjünk el sugárzó, gyönyörű és egészséges
bőrt.
Hidratáló, tápláló pakolás
Végy két evőkanál mézet,
egy evőkanál rozslisztet, egy
tojássárgáját, és egy kanál olívaolajat. Kutyuld össze, burkold be vele orcádat és várj
húsz percig. Száraz bőröd
puha és hidratált lesz, erről
gondoskodik a tojássárgája és
az olívaolaj. Az nem nagy baj,
ha a rozsliszt helyett sima búzalisztet használunk, ez főleg
csak sűrítőanyagként szolgál,
viszont olajból csakis az extra
szűz, hidegen sajtolt olíva jöhet
szóba, abban még benne van
minden vitamin.
Feth Szilvia
kozmetikus

Mindenkit vár
a Sárgarózsa
Kedves Mezőfalviak!
Szeretnénk önökkel megismertetni a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub életét.
Létszámunk 61 fő. Minden héten szerdán 17 órakor
tartjuk az összejövetelünket.
Negyedévenként megünnepeljük a névnapokat, mégpedig
vacsora és zeneszó mellett.
Több nyugdíjas klubbal
tartjuk a kapcsolatot, egymás
programjain részt veszünk.
Községünk rendezvényeit is
nagy örömmel látogatjuk, és
szerepelünk is, ha kell szerepelünk is, ha hívnak bennünket,
valamint örömmel segítünk, ha
megkérnek.
Felléptünk Nagyvenyimen
a Pünkösdi Dalostalálkozón,
Baracson a dalkörök találkozóján. Beneveztünk az augusztus
huszadikai ünnepség utáni lecsófőző versenyre, és második
helyezést értünk el.
Most készülünk a szüreti
bálra, amelyen bíró, bíróné és

magyar ruhába öltözött lányok
is lesznek.
Valamennyi ünnepünkre
vendégeket hívunk, így ellátogattak hozzánk a következők:
Márok Csaba polgármester úr
és kedves felesége, Bán Balázs
bizottsági elnök úr, Tarány
Sándor, Cseke Ottó, Horváth
László képviselők, Ijjas Gizike, a művelődés-szervezőnk.
Vendégünk volt a Mezőfalvi
Nagyközségi Nyugdíjasklub, a
Nagyvenyimi Nagycsaládosok
Egyesülete, a baracsi Barátság
Nyugdíjas Egyesület.
Valamennyi rendezvényről
vidáman, és jókedvvel tértünk
haza.
Szívesen látunk mindenkit,
akinek kedve van megismerni
a Sárgarózsa klub életét.
Kívánunk minden kedves
olvasónak erőt, egészséget és
hosszú, boldog életet!
Sárgarózsa
Nyugdíjas Klub
vezetősége és tagsága

A Katolikus Egyházközség hírei:
A legutóbbi egyházközségi képviselő testületi ülésen megbeszéltek szerint Valter atya a Szentháromság Kápolnában havi
rendszerességgel szombati napokon 15 órai kezdettel litániát tart.
Első alkalom: 2010. szeptember 18-án, 15 órakor, melyet Szűz
Mária, neve napjának tiszteletére ajánlott Mária napi litánia volt.
A következő október 16-án, a Búcsú utáni szombaton 15
órakor fogja tartani az atya.
Legyünk ott minél többen! Mindenkit szeretettel várunk.
Katolikus Egyházközség

Véradás!
Szeptember 30-án 14-16 óra
között véradás
a művelődési házban.
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A 2009/2010. tanév versenyeredményei a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt tanévben is számos területi, megyei és országos versenyen vettek részt iskolánk diákjai.
Sikeres szereplésükhöz az is hozzájárult, hogy a tanév során a pedagógusok helyi szinten is számtalan versenyt szerveztek, melyek
eredményeit folyamatosan közöltük. Az alábbi összefoglaló a legfontosabb, nem helyi versenyek eredményeit, sikereit tartalmazza.
Verseny megnevezése
Móra-Hétvezér olvasási
csapatverseny
Mesemondó verseny Nagyvenyim
Betűzgető anyanyelvi
verseny
Játékos anyanyelvi csapatverseny-Dunaújváros
Szavalóverseny- Sárosd
Matematika csapatverseny
Történelmi csapatverseny
Fejér megyéről- Nagyvenyim
Mesékkel és mondával
szövegalkotási pályázatDunaújváros
Simonyi Zsigmond országos
helyesírási verseny
„J-ly?” megyei helyesírási
verseny
„Ki tud többet a berlini
falról?”-Dunaújváros
„Ki tud többet Londonról?”
– Dunaújváros

Szint

Helyezés Résztvevő diákok
Alsó tagozat eredményei
Klics Bence, Mazzag
megyei
VII.
Gergő, Valler Kristóf
Gyetvai Emese, Váterületi
IV.
mosi Noémi, Gombita
Klaudia
Katona Kitti, Valler
területi
III.
Kristóf
Ágoston Réka, Feke
területi
III.
Olivér, Klics Bence
I. közön- Gombita Klaudia
területi
ségdíj
Németh László
Barati Bence, Takács
területi
III.
Richárd, Klics Bence,
Jassó Mária
Humán munkaközösség eredményei
Benedek Csilla, Szabó
területi
III.
Szindbád, Szabó Luca,
Márok Bence
Masinka Vanessa, MáAranytollrok Bence, Keresztes
hegy Díj,
területi
Nóra, Czifra Anna,
elismerő
Zsákovics Kevin,
oklevél
Szautner Máté
A mezőny Keresztes Nóra, Szautterületi
felső
ner Máté, Vida Fanni,
harmadában Fánczi Liliána
A mezőny Varga Tibor, Szabó
megyei felső harma- Luca
dában
Nyelvi munkaközösség eredményei
Szautner Máté, Palkó
területi
IV.
Anna, Ossik Angéla
Fánczi Kitti, Szabó
területi
VI.
Luca, Turcsán Fruzsina, Vizi Richárd

Felkészítő tanár
Szabóné Kovács Erika
Spitz Mariann
Hajdúné Virág Tünde
Nagyné Garai Olga
Szabóné Kovács Erika
Nagyné Garai Olga
Szabóné Kovács Erika
Spitz Mariann
Szabóné Kovács Erika
Szabóné Kovács Eika
Baricza Zsuzsa
Horváth Lászlóné
Spitz Mariann
Szabóné Kovács Erika
Váradiné Balogh Ágnes
Nagy Margit
Nyulasiné Lakos Angéla

Nagy Margit
Nyulasiné Lakos Angéla
Nagy Margit
Nyulasiné Lakos Angéla
Hajas Györgyné
Siposné Takács Tünde
Szalai Lászlóné

Verseny megnevezése

Szint

Helyezés

Résztvevő diákok
5-6. osztály német
I.
nemzetiségi nyelvet
tanuló diákjai
Tóvárosi Általános Iskola
Szautner Mété, Palkó
területi
IV.
német nyelvi versenye
Anna, Ossik Angéla
Czifra Anna, Márok
III., IV., Bence, Ossik AnVII., VIII., géla, Ossik Mónika,
Titok német nyelvi levelező
XII., XIII., Zsákovics Kevin,
országos
verseny
XVIII., Nagy Veronika, Nagy
XXVI., Péter, Nyegota Szabina,
XXVII. Kovács Mercédesz,
Palkó Anna
Ossik Mónika, Ossik
„Regenbogen”tesztverseny országos VII., VIII.
Angéla, Palkó Anna
Angol nyelvi tagozatosok
Szabó Szindbád
területi
II.
versenye
Titok angol nyelvi levelezős
6. évfolyam
országos
XVI.
verseny
Természettudományi munkaközösség eredményei
Benedek Csilla, Gál
Zsolt, Garbacz Szilárd,
Bólyai levelezős matematika
Pap András, Fánczi
területi
IV., X.
verseny
Liliána, Hajnal Gréta,
Szabó Tímea, Sudár
Ádám
Komplex természettudomáFánczi Liliána, Hajnal
területi
V.
nyi verseny
Gréta, Simon Viktória
Vámosi Nikolett, Antal
Matematika-csapatverseny területi
III.
Ádám, Szautner Máté,
Gál Roland
Matemetika-egyéni verseny területi
II.
Vámosi Nikolett
Hevesi György országos
Boros Viktor
megyei
VIII.
kémia verseny
OLIMA német nyelvű színországos
játszó verseny

Lány kézilabda
Kézilabda-diákolimpia
Kézilabda

területi
körzeti

területi

Birkózás-diák rangsor verországos
senyek
országos
országos
Birkózás- országos diák bajnokság (Budapest)
Országos bajnokság Püspökladány
Birkózás-Kaposvár

Budapest diák rangsor
Nagykanizsa-diák rangsor
Női rangsor
Orosháza-serdülő rangsor
Nemzetközi verseny-Dorog
Diákolimpia -Pécs
Országos bajnokság-Bük

országos
országos

Sport eredmények
II.
Papp Alexandra, Tóth
II.
Noémi, Pörgye Renáta,
Masinka Vanessza,
Masinka Bianka,
Polácsko Viktória,
Hepp Dóra, Hepp
V.
Dalma, Oláh Bettina,
Kovács Mercédesz,
Palkó Anna, Bozsoki
Bettina, Tibold Dalma,
Fánczi Kitti
Szentpáli Zsombor,
II., V.
Hornperger Arnold
Bognár Gergő, Igel
III., V.
Dániel
III.
Petrovics Renátó
Bognár Gergő, Szentpáli Zsombor, Petrovics
II., III., V.
Renátó, Hornperger
Arnold
Bognár Gergő
V.

meghívásos

I., II.

országos

II., V.

országos
országos

V.
I.

országos

V.

nemzetközi

I., V.

országos

V.

országos

III., V.

területi

I., II, III.

Labdarúgás
Diákolimpia

Körzeti

MGYLSZ
MGYLSZ
Diákolimpia
MGYLSZ
Diákolimpia
MGYLSZ
Körzeti döntő

körzeti
körzeti
körzeti
körzeti
körzeti
körzeti
körzeti

I.
Megyei
II.
I.
II.
II.
I.
II.
II.

Enying-meghívásos verseny

Felkészítő tanár
Hajas Györgyné
Hajas Györgyné
Hajas Györgyné

Hajas Györgyné
Szalai Lászlóné
Siposné Takács Tünde
Szentpáli Balázsné

Szentpáli Balázsné
Szentpáli Balázs
Szentpáli Balázsné
Jaksics Erzsébet

Tombor István
Tombor István
Tombor István

Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István

Tombor István

Bökönyi Imre, Pándi
Alex, Palkovics Patrik,
Androvics Dávid,
Takács Richárd
Palkovics Patrik, Igel
Dániel, Szalai Bálint
Igel Dániel
Nyegota Szabina
Igel Dániel, Petrovics
Renátó, Bognár Gergő
Petrovics Renátó, Bognár Gergő, Hornperger
Arnold
Igel Dániel
Petrovics Renátó, Igel
Dániel, Bognár Gergő
Palkovics Patrik, Androvics Dávid, Pándi
Alex, Nagy Renátó,
Szalai Bálint

Tombor István

U9
IV
U9
U7
U11
U11
U13
U13
U16

Masinka Csaba
U9
Masinka Csaba
Masinka Csaba
Tórizs Attila
Tórizs Attila
Südi László
Südi László
Simon József

Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
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Jó kezdet a szezon elején!
Eddig veretlen a mezőfalvi futball a 2010-2011-es őszi
fordulóban. A jó szereplésnek
köszönhetően egyre többen
jönnek ki a csapatok mérkőzéseire, és ez nagy segítség lehet
a későbbi sikeres folytatáshoz.
Az első öt forduló története:
Elsőként Dégen szerepeltek a
mezőfalvi focisták. Az IFI 5:2re, a felnőtt 3:0-ra győzte le
ellenfelét. A szezon eleji forma
eléggé meglátszott együtteseinken, de a nehézségeket hamar
leküzdötték, és a mérkőzések
végére mind a kettő csapat
magára talált. Dégről joggal
hoztuk el a három pontot!
Második fordulóban itthon
fogadtuk Sárszentágotát, akivel a Magyar kupában már
előzőleg találkoztunk. A két
együttes ebben az esetben sem
volt teljes mértékben partnere
egymásnak. Mezőfalva a jóval
nagyobb játékerejével hamar
két vállra fektette Sárszentágotát. Végeredmény: IFI: 5:0,
Felnőtt: 6:0
Harmadik ellenfélként Vajta
következett, ahol megint mezőfalvi sikernek tapsolhattak
a szurkolók. Az IFI 3:1 -es,
a felnőtt 3:0-ás győzelemmel
térhetett haza.

Benczik Zsolt 25 méteres gólját a világ legjobb kapusa sem tudta volna kitornázni!
Negyedik akadályként Kulcs a kétszeres bajnokkal, így, egy részben már nem is született
gárdája következett, ahol a fia- könnyű „edzőmérkőzés” után több találat... A három pont
talok csak csonka csapat ellen 14:20-ra végeztek a mieink.
azért így is járt a felnőtteknek!
léphettek pályára. Kulcsnak
A felnőtteknél csak egy gól
Ui:.A szeptemberi sportnem sikerült kiállítani a 11 főt, született. Sajnos újból vissza- összefoglaló a választási beezért 20 perc várakozás után köszönt a kimaradt helyzetek mutatkozó anyagok miatt a
indulhatott a küzdelem. Az sokasága.
szokásosnál rövidebbre sikeeredetileg 10 fővel megjelent
Ötödik fordulóban Cecére rült. Természetesen a bővebb
vendégek közül egyet a fiatal- utazott csapatunk, ahol az IFI beszámolókat elolvashatják a
korúság miatt nem engedett 7-et rúgott és 1-et kapott. A www.mezohir.info oldalon!
játszani a bíró, majd a mara- felnőttek egy jó első félidő után A következő lapszámban újra
dék 9-ből is kiállított egyet. A két gólos előnnyel vonultak részletes tudósításokkal találnyolc főre apadt Kulcsnak esé- szünetre. A pihenő olyan jól kozhatnak!
lye sem volt felvenni a harcot sikerült, hogy a második játékHorváth László

Makk Marcsi – családi napközi
A Makk Marcsi, Mezőfalva családi napközije szeretettel
várja a szülőket és a gyermekeket. Próbálják ki, hiszen
valóban családias légkörben
foglalkozunk a kicsikkel!
Számtalan kedvezménnyel
állunk a szülők rendelkezésére. Tudjuk, hogy manapság
minden fillérnek megvan a
helye a családi költségvetésben. Ezért fizetési könnyítéseket vezettünk be, amelyek
– reméljük – elnyerik a tetszésüket.
Például: üdülési csekkel is
lehet fizetni, valamint étkezési

utalványt is elfogadunk. Fizetni lehet naponta, hetente, hónap elején, vagy hónap végén,
akár részletekben is, ahogy az
a szülőknek megfelelő.
Nem muszáj egész napra
hozni a gyermeket, fél napra,
délelőtt vagy délután is igénybe
lehet venni a szolgáltatásunkat.
Új kisgyermekek jelentkezését
is várjuk, mivel a hároméveseink az óvoda csapatát erősítik
szeptembertől.
Kapunk bármikor nyitva áll,
hogy betekinthessenek a napközi mindennapjaiba.
Brigi, Kriszta
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Köszönet

Köszönet

Emlékezés

Köszönetet fejezzük
ki Janik Gyulának és
feleségének, akik a MEDOSZ SE ifi csapatának
lábszár garnitúrát ajándékoztak.
MEDOSZ SE
vezetősége

Szeretnénk megköszönni Farkas Imre bácsinak és Klics Józsefnek,
hogy segítettek felújítani,
s szebbé tenni osztálytermünket.
Loni néni
2.a osztály tanulói
és a szülők

Ménesi István
halálának évfordulójára
Földi utad 15 éve lejárt.
A csillagok útján utazol tovább.
Elmentél oda, honnan nincs visszatérés.
Ahol tested meglelte végső pihenését.
Hiába rohan az idő, szállnak az évek, emlékeid bennünk örökké élnek!
Emlékeznek:
Feleséged, gyermekeid, mindenki aki szeretett

Mezőfalva központjában
70 m2-es üzlethelyiség kiadó
Érdeklődni:
20/221-4003

Hirdessen

„Az én falum –
Mezőfalva”

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

Szobafestést, mázolást,
tapétázást, gipszkartonozást,
laminált parketta lerakást
vállalunk.
Megbízható, minőségi munka!
Télen 10 % kedvezményt biztosítunk.
Párátlanító készülék is bérelhető.
László József
06-30-235-7651

újságban!
GÁZKÉSZÜLÉKEK

Minden mezőfalvi
családhoz eljut!

Megéri!

JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736
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.
. 09 25.

Szüreti bál

Szeretettel meghívjuk Önt,
kedves családját és barátait Mezőfalva
szüreti rendezvényére!
Szüreti felvonulás
14.45. Indulás a Tájház elől, menettánc a Piac térig.
Zene: Szári Fúvószenekar
Megállók: 1. Honvéd sor 2. Zrínyi utca 3. Arany János utca
Útvonal: Piac tér - Petőfi utca - Ady Endre utca - Honvéd
sor - Árpád utca - Zrínyi utca - Csokonai utca - Arany János
utca - Rákóczi utca - Piac tér

Programok a Piac téren:
15 órától: kézműves foglalkozások a Napsugár Játszóházzal, arcfestés, állatsimogató, népi kirakodóvásár, borkóstoló, hintózás
16 órától: Szüreti csikós bemutató (lólopás, lófektetés,
lányrablás...) Szüreti munkálatok bemutatása,
mustkóstolás
17.30 órától:
Mezőfalvi Gyermek Tánccsoport
Adonyi Rozmaring Tánccsoport
Pusztvámi Énekkar
Szári Tánccsoport
Mezőfalvi Tánccsoport
20.30 órától sztárvendég: Márió, a harmonikás
Utána: Utcabál

Mindenkit szeretettel várunk!
Vacsora: pörkölt és italok a helyszínen
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Új mini csemege
üzlet nyílt!
Mezőfalva Zrínyi M. u. 49. mellett található
utcaközön. A Fehérvári úttól 50 m-re.

Amit kínálunk:
–
–
–
–
–
–
–

Kenyér és pékárú
zöldség és gyümölcs
tej és tejtermékek
ital és dohányárú
hentesárú
vegyi árú és illatszer
tartós élelmiszerek

Többek között rendkívül kedvező tej
és kenyér árakkal várjuk vásárlóinkat.
Nyitva:
H-P: 6-17 óráig
Szo-V: 07-11 óráig

MEGNYITOTTUNK!
CBA V incze ABC Mezőfalva, Fehér vár i út 32. szám alatt

Megújulva, széles választékkal:
Solti kenyér
159 Ft
CBA finomliszt
79 Ft
Új szolgáltatásokkal:
Kenyérszeletelés (ingyenes)
Bankkártya elfogadó hely
Hosszított nyyitva tartás

Nyit
Ny
itva
va tar
artá
tás:
s:
Hétfőtől-péntekig
étfőtől péntekig
Szom
Sz
omba
mba
batt-va
vasá
sárn
sá
rnap
rn
ap
p

06
06-20
20 óráigg
06-14 órááig
ig

Minden kedves vásárllót
szeretettel várunk!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Művelődési Ház, Mezőfalva. Felelős: Ijjas Gizella.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Szerkesztőség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezőfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

