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Február Böjtelő hava Télutó Jégbontó hava

Mezőfalva képviselőtestületének tagjai közmeghallgatást tartottak lapunk megjelenése előtt néhány nappal,
február 15-én 17 órától a művelődési házban. Márok Csaba polgármester ismertette
az önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepciójának
főösszegeit, valamint elmondta
a településre váró idei feladatokat.
Elhangzott, hogy idén is
egymilliárd forint fölötti főösszegű lesz a költségvetés
a nyertes pályázatok miatt.
Fontos teendő lesz a művelődési ház (Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér) felújítása, a
régi tanácsház civilházzá bővítése, az egészségház korszerűsítése.
Meghatározója lesz az
idei, valamint az elkövetkezendő esztendőknek a szen�nyvízcsatorna-beruházás II.
ütemének megvalósítása. A
négy település ugyanis el-

nyerte a csatornázás befejező üteméhez szüksége támogatást. A képviselőtestületek
folyamatosan egyeztetnek,
igyekeznek megtalálni a
minden fél számára legkedvezőbb pénzügyi konstrukciót. Amint megszületik a
döntés, azonnal tájékoztatják a lakosságot fórumok
keretében.
A polgármesteri tájékoztató
után Márok Csaba válaszolt a
közmeghallgatáson résztvevők
kérdéseire. A legtöbben a belvízgondok miatt panaszkodtak, az árkok tisztítását javasolták. Akadt bíráló, valamint
a polgármestert számonkérő
hozzászólás is.
Néhányan pedig azért
emeltek szót, hogy a 200 éves
évforduló alkalmából településünk visszakapja a Hercegfalva nevet, mások viszont a
Mezőfalvát tartanák meg, mert
mezőfalvi lakosnak vallják magukat.

Március
15.
A nőnap alkalmából
szeretettel köszöntöm
Mezőfalva hölgy lakóit,
a lányokat, asszonyokat,
édesanyákat, nagymamákat!
A képviselőtestület
tagjai nevében:
Márok Csaba
polgármester

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2011. márcus 11-én 10.30 órakor tartandó
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSÜNKRE
AZ ISKOLA TORNATERMÉBE
Az ünnepség után koszorúzás a Petőfi emlékfalnál.

Várunk mindenkit! Emlékezzünk együtt
a '48-as forradalom és szabadságharc hőseire!

Mezőfalva idén ünnepeli
a település, Hercegfalva alapításának 200. évfordulóját. A
bicentenáriumra nagyszabású
programsorozattal készülünk.
Az ünnepi események a József nádor héthez kapcsolódnak, amelyet 2011. április 4-9
között rendezünk meg.
A programnak egyelőre
csak a tervezetét tudjuk ismertetni olvasóinkkal (változások előfordulhatnak), de
márciusban már a részleteset
közöljük. A 200 éves jubileum
előkészületeiről külön rovatban tájékoztatjuk olvasóinkat
lapunk 2. oldalán.
Márok Csaba
polgármester

TAVASZVÁRÓ
ÓVODABÁL
2011. Március 12-én 19
órától
Helyszín: Petőfi Sándor
Általános Iskola tornaterme
Zene: Turi zenekar
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Érdeklődni lehet az
óvodában és a Szülői Munkaközösség tagjainál.
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A 200 ÉVES ÉVFORDULÓ ÜNNEPI HETE
2011. ÁPRILIS 4-9. (hétfőtől szombatig)
Április 4. hétfő: NYITÓNAP
16.00 óra:

Kérjük, segítsenek!
Felhívással fordulunk minden lakóhoz: segítsenek abban,
hogy a falualapító Dréta Antal szobrának anyagi fedezete
biztosított legyen. Felajánlásaikat a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány számlájára várjuk, megjelölve „Dréta
Antal szobrára”. Számlaszám:
58000016-10000018.

Készüljünk
az alkalomra!
Tisztelettel kérjük, készüljünk már most a 200 éves évforduló méltó megünneplésére,
április első hetére!
Az ingatlanát, az előtte
lévő járdát, közterületet mindenki tegye rendbe, mert sok
látogatója lesz Mezőfalvának.
Jelezték külföldről, Németországból, Kanadából, hogy
vendégek érkeznek buszokkal.
Szeretnénk, ha a látogatókban
pozitív emlékkép maradna
meg településünkről!
Márok Csaba

Családfákat
keresünk!
Felhívjuk tisztelt lakótársaink figyelmét, hogy akinek
van elkészített családfája, és
hozzájárul, hogy az kiállításra kerüljön a József nádor
héten, március 20-ig adja le
a könyvtárban.
Tisztelettel:
az ünnepi hét
rendezőbizottsága

Ünnepélyes megnyitó
helyszín: Művelődési Ház
Ünnepi beszédet mond: Márok Csaba polgármester
Varga László településfájának bemutatása
Mezőfalva történetéről előadást tart Dr. Erdős Ferenc, a Fejér Megyei
Levéltár igazgatója

Április 5. kedd: IFJÚSÁGI NAP
15.00 óra:
Nemzedékek találkozója
helyszín: Művelődési Ház
A mezőfalvi Néptáncegyüttes meseelőadása
17.00 óra:
Ki mit tud községünk történetéből? - helytörténeti vetélkedő döntője
helyszín: Művelődési Ház
Április 6. szerda: MOZGÁS NAPJA
10.00 óra:
Vállalkozók találkozója
helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
15.00-17.00 óra: Asztalitenisz az iskolában ( József nádor-kupa)
17.00-17.30:
Birkózó bemutató
17.30:
Gála futballmeccs
Április 7. csütörtök: IRODALMI NAP
16.30 óra:
Zenés délután a Művelődési Házban
Zenés, verses teadélután a helyi költők verseivel, zeneiskolások szereplésével
Vendégeink: Kiss Kálmán költő és Kiss Tibor, a Quimby frontembere
Április 8. péntek: NÉMET NEMZETISÉGI NAP
12.00 óra:
Disznóvágás a Tájháznál
15.00 óra:
felvonulás
17.00:
Német nemzetiségi csoportok bemutatója, Mezőfalvi Női Kar,
Német tánccsoportok bemutatója
18.00 óra:
Vacsora és táncest a vértessomlói Heimattöne Zenekar kíséretében
helyszín: iskola tornaterme
Április 9. szombat:
09.00 óra:
10.00 óra:
11.00 óra:
12.30 óra:
13.00 óra:
15.00 óra:
15.30 óra:
17.00 óra:
19.00 óra:
20.00 óra:

A FALUALAPÍTÁS 200. ÉVFORDULÓJÁNAK NAPJA
Ünnepi Szentmise a templomban a Szent Korona másolatának jelenlétében
Koszorúzás a falualapítók szobránál
Ünnepély
helyszín: iskola tornaterme
a 200 éves évforduló fáinak elültetése
ebédszünet
az óvoda megtekintése, óvodás néptáncosok fellépése
séta a temetőben, éneklés a kitelepítettek emlékére
Nótaest
Rauf Pál és Szentendrei Klára nótaénekesek fellépésével
helyszín: iskola tornaterme
BALÁZS FECÓ koncert a diszkó épületében
Nosztalgia diszkó
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Közbeszerzések
A február elején tartott
rendkívüli képviselőtestületi
ülésen a civilház, valagyis a
régi tanácsház és környékére
elnyert pályázat, valamint az
egészségház fejlesztésére elnyert pályázat közbeszerzési
kiírásáról döntöttünk.
A közbeszerzés olyan sajátos, közpénzek elköltését szabályozó rendszer, ahol a szempontrendszerből teljesen ki
van zárva a szubjektum. Tehát
nem mi döntjük el, hogy adott
esetben melyik vállalkozóban
bízunk meg, hanem a beadott
ajánlatokat pontrendszer szerint kell elbírálni, és akié a legkedvezőbb, azt kell nyertesként
megbízni a munkákkal. Az
önkormányzat közbeszerzési
tanácsadót alkalmaz, aki lebonyolítja az egész eljárást.
A művelődési ház bővítésére kiírt pályázatra első körben magas ajánlatok érkeztek,
amelyeket a testület nem tudott elfogadni. Újra indítottuk
az eljárást, amelyre 10 ajánlattevő jelentkezett, reméljük,
közülük lesz olyan, amely az
általunk becsült költségvetés
szerinti árat ajánlja.
M.Cs.

Nyertünk a csatornára!
Jó hírt taltalmazó levelet
bonthattunk fel 2011. január
20-án: a KEOP Fejlesztési
Igazgatóság tájékoztatott arról, hogy a „Mezőfalva, Baracs,
Nagyvenyim és Kisapostag
szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése című KEOP
1.2.0/2F-09-2010-0042
azonosító számú pályázatát
az igazgatóság támogatásra
érdemesnek ítélte. A projekt
megvalósításához nettó 1 milliárd 854 millió 476 ezer 448
forintot a kohéziós alap és a
Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában
biztosítja”.
Tehát a négy településes
csatornabővítésünk nyert. A
folyamat ott tart, hogy az első
forduló kapcsán a közbeszerzési dokumentációk minőségbiztosítását végzi a fejlesztési
igazgatóság. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat, amelyeket kértek, benyújtottuk két héttel ezelőtt.
A minőségbiztosítás lezárása
után kötjük meg a támogatási
szerződést, és utána kerülhet
kiírásra a közbeszerzési pá-

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriuma nevében szeretnénk megköszönni azt, hogy az alapítványt
jelentősen, nagy bizalommal támogatják Mezőfalva lakói.
A hagyományok szerint a 2009-es jótékonysági bál bevételéből komoly ajándékot tettünk a karácsonyfa alá a
gyerekeknek. Az óvodának 300
ezer forintot adtunk babaház építéséhez, az iskolai művészetoktatás támogatására pedig 1 milló 10
ezer forint volt. Az évzáró ünnepségeken kiosztott jutalom könyvek pedig 74 ezer forintba
kerültek. A könyvtár 50 ezer forintot kapott ifjúsági ismeretterjesztő dokumentumokra. A művelődési ház pedig
egy 50 ezer forintos gyermekrendezvény lebonyolításához
kért támogatást. A gyermekjóléti intézménynek 100 ezer
forintot adott az alapítvány a rászoruló gyerekek karácsonyához. 2010-ben az iskola beruházásánál összefogtunk az
iskolával, a szülői munkaközösséggel és segítettük az öltöző szekrények beszerzését 1 millió forinttal. A 2010/11-es
tanévben is folytattuk Kiss Melinda, tehetséges operaénekes
tanulmányainak támogatását. Minden évben kiosztottuk az
„Év Pedagógusa”, „Év Alkalmazottja” címet. Új színfoltja
az alapítványi támogatásnak az „Év Diákja” cím, amelyet
2009/10-ben Igel Dániel nyert el.
Az alapítvány támogatja a középfokú nyelvvizsga megszerzését. 2010-ben befolyt SZJA 1 % bevételünk 545 ezer 269

lyázatok. Ez nagyon komoly,
nagy érdeklődésre számot
tartó munka.
Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a beruházás
minél előbb elkezdődhessen.
A lakossági szerepvállalás még
tárgyalás alatt van. Az előző
képviselőtestület jóváhagyta,
hogy egy ingatlantulajdonosnak 200 ezer forintnál többet
ne kelljen fizetnie a csatornáért.
Ezt szem előtt tartjuk. A négy
önkormányzat folyamatosan
egyeztet, és mérlegeli a lehetséges pénzügyi konstrukciókat,
próbálja kiválasztani közülük a
legjobbat. Utána alakulnak meg
a csatornamű társulatok a településeken.
Az önkormányzat eddig
nem kötött szerződést senkivel. Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy mindaddig, amíg mi meg
nem jelöljük meg, hogy kivel
kell szerződni, addig a lakók
ne kössenek előtakarékossági
szerződéseket senkivel.
A szennyvízcsatorna beruházás nagy öröm, nagy büszkeség – nagyon nagy munka lesz.
Márok Csaba
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Leállítottuk
a fakivágást!
Tájékoztatom a lakókat,
hogy a mezőfalvi temetőben
történt fakivágásokkal kapcsolatosan az önkormányzat
azonnal intézkedett. A temető
gondnoka vágott ki fákat, önkormányzati engedélyt, hozzájárulást nem kért. Vagyis az
önkormányzatnak ehhez semmi köze. Tudni kell: a terület
a Mezőfalvi Római Katolikus
Egyházközségé, tehát, az ő
engedélyük alapján ténykedik
a temetőben a gondnok.
A jegyzővel közösen kimentünk a helyszínre, telefonon jeleztem a vállalkozónak,
hogy azonnal hagyja abba a
fák kivágását. Nem tűrhetjük
el, hogy Mezőfalva értékeit,
a több mint százéves fákat
eltávolítsák, mégpedig mindenféle szakértői vélemény
nélkül. Ugyanis akkor lehet
fákat kivágni, ha szakértői
véleménnyel alátámasztják,
hogy azok betegek. A temetőben kivágott fák metszlapja
nem arra utalt, hogy bármilyen bajuk lenne.
Márok Csaba

volt, magánszemélyek 200 ezer forintot fizettek be, a faluszilveszterezők 150 ezer forinttal járultak hozzá az alapítvány
céljainak megvalósításához, illetve Szabó Istvánné díszpolgári
kitüntetéséhez járó pénzből 50 ezer forintot ajánlott fel. Az
alapítvány folyamatosan pályázik a nemzetközi civil alap programra, amelynek révén különböző
eszközökhöz juttatja az intézményeket. 2010/11-es tanévben is folytatjuk a művészetoktatás támogatását,
508 ezer forinttal. Iskolai igényre
177 ezer 600 forintot biztosítunk parafa táblák beszerzésére,
valamint a jutalom könyveket 70 ezer forinttal állítottuk be. Az
óvodai babaház további 200 ezer forintot igényelt, a művelődési
ház 100 ezer forintot kért gyermekrendezvényekre.
Az alapítvány segíti a fejlesztéseket. A 200. évforduló
kapcsán falualapítónk, Dréta Antal szobrának elkészítésére
felajánlott összegeket fizethetik be a cél megjelölésével az
alapítvány számlájára.
Úgy gondoljuk, akik az alapítvány mellett teszik le a voksukat biztosak lehetnek abban, hogy az általuk felajánlott
összegeket mezőfalvi gyerekek kapják. Soha nem fordult elő,
hogy az alapítvány eltért volna a céljaitól. A helyben befolyt
pénzeket helyben költjük el. Bízunk benne, hogy a régóta jól
és tisztán működő alapítványunkat idén is fogják támogatni,
hogy ezeket a pénzeket itt, helyben költhessük el!
Az Alapítvány Kuratóriuma

Jó ügyet szolgál
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A felvételi
viszontagságai
Évek óta riogattak szüleink
és tanáraink a felvételivel, de
mi ezt csak az utolsó hónapban
kezdtük el fölfogni. Ijedtünkben aztán nekiálltunk az előző
években kiadott feladatlapok
áttekintésének. Mielőtt megláttuk az elsőt, meg voltunk
győződve róla, hogy mindent
tudunk.
Ekkor szembesültünk a
szomorú valósággal, hogy az
eddig vadgalamb módjára ismételt szót: „túdom, túdom”
elfelejthetjük. Miért is? Azért,
mert kiderült, hogy tanárainknak igaza lett, többet kellett
volna tanulni. Viszonylag rövid
időnk volt arra, hogy pótoljuk
a hiányosságokat. Igyekeztünk,
sokat gyakoroltunk.

Eljött a mumusként emlegetett nap, a január 22-e. Minden környező faluból sereglettünk Dunaújvárosba. Már az
iskolaajtóban éreztünk egy
kis remegést a gyomrunkban,
amely fokozódott az osztálytermek padjaiban. Amikor
megláttuk a feladatlapokat,
megnyugodtunk, könnyűnek
ítéltük azokat. Lassan mindannyian szembesültünk azzal,
hogy hogy hogyan sikerült ez
az első nagy megmérettetés.
Most aztán izgulhatunk,
hogy ezekkel a felvételi eredményekkel felvesznek-e abba
az iskolába, ahová menni szeretnénk.
Szabó Szindbád
8.b

Felvételi pedagógusszemmel
Az általános iskolai tanulók
életének egyik mérföldköve a
felvételi vizsga. Az itt elért
eredmények meghatározzák,
hogy diákjaink melyik iskolában folytathatják középiskolai tanulmányaikat. Éppen
ezért minden évben különös
gondot fordítunk arra, hogy
tanulóinkat jól felkészítsük
erre a megmérettetésre. Ezt
a munkánkat nagyban segíti a felvételi tárgyak 7. és 8.
évfolyamon történő csoport-

bontásos oktatása. A most
felvételiző gyerekek az elsők,
akik 2 féléven keresztül tanultak ebben a formában.
A korábbi felvételi eredményekhez képest statisztikailag
kimutatható a tanulók teljesítményének növekedése. Az
elért magas pontszámoknak
köszönhetően a mezőfalvi
diákok jó eséllyel indulhatnak
a legszínvonalasabb középiskolákba. Szívből örülünk a jó
teljesítményeknek!

Kérjük, segítsenek!
Közeleg az adóbevallás! Kérjük tisztelettel, hogy adójuk 1%-át
ajánlják fel az alapítvány részére. Tudjuk, hogy ezt sokan megteszik,
hiszen így gyűlt össze az elmúlt évben több mint 700 000 forint.
Kis odafigyeléssel sokat segíthetnek a gyermekeknek!
Kérjük, figyeljék az újságot, mert ettől a hónaptól kezdve minden
alkalommal közöljük a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
adószámát: 19097477-1-07, ahová felajánlásaikat megtehetik.
Eddigi támogatásukat nagy tisztelettel köszönjük. Őszintén
bízunk abban, hogy továbbra is fontosnak tartják céljainkat, gyermekeink jövőjét!
az alapítvány kuratóriuma

HÍREI

Műveltségi vetélkedő
a Magyar Kultúra Napján

Több, mint százötven évvel ezelőtt Giuseppe Mezzofanti olasz
bíboros és nyelvész a következőket
mondta a magyar nyelvről, amelyet 57 más nyelven kívül szintén
beszélt: „Tudja, melyik nyelvet
tartom a görög és latin mellett,
minden más nyelv előtt, leginkább dallamosnak és a verselés
szempontjából leginkább fejlődésre képesnek? A magyart! Az
új magyar költők verseit ismerem,
ezeknek dallamossága teljesen
magával ragadott. Ügyeljen, ebben
a nemzetben egyszerre csak fel fog
tündökölni egy költői lángész, aki
teljességgel igazolja jóslatomat. A
magyarok, úgy látszik, még maguk
sem tudják, micsoda kincs lakozik
nyelvükben”.
Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink ismerjék és megismerjék
népünk költészetét, kiemelkedő
alakjait. Erre jó alkalmat adott
a Magyar Kultúra Napja, melyet
minden év január 22-én ünnepelünk. Ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz megírását.
Iskolánk hagyományteremtő
céllal az idei tanévben első alkalommal rendezte meg 3-4. osz-

tályos tanulók számára magyar
költők életéből és verseiből műveltségi vetélkedőjét. Felhívásunkra 8
csapat jelentkezett a környező településekről.
A versenyzők alapos felkészülésről tettek tanúságot a játékos,
változatos, gondolkodtató feladatok megoldása során. Szoros volt a
verseny, de voltak jók és jobbak. A
helyezések a következők:
1. Iringók - Nagylók
2. Gézengúzok - Iváncsa
3. Kis költészek - Pusztaszabolcs
4. Pegazusok - Mezőfalva
5. Fekete rigók - Iváncsa
6. Olvasgatók - Rácalmás
7. Szuper 3D - Rácalmás
8. Lepkék - Mezőfalva
Minden résztvevőnek és felkészítő tanítónak gratulálunk!
További sikeres munkát kívánunk!
Köszönjük a megrendezés
lehetőségét és a díjakat iskolánk
vezetőségének!
Jövőre találkozunk ugyanígy,
ugyanitt!
Balláné Spitz Mariann
Szabóné Kovács Erika
tanítók

Meghívó zenekedvelőknek
2011. március 4-ére Lajtos Imréné
operalátogatásra várja a kedves érdeklődőket

Puccini: Bohémélet című művében Rost Andrea énekli
Mimi szerepét. Az előadás a Magyar Állami Operaházban lesz. Indulás 16 órakor a Művelődési Ház elől.
A jegy és a buszköltség ára összesen: 2300 Ft.
Jelentkezni Lajtosné Marikánál az iskolában.
Mindenkit szeretettel várunk.
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Tehetségpont lettünk!
Iskolánk pedagógusai régóta szívügyüknek tekintik a
tehetséges tanulók fejlesztését.
Számos módon gondozzák a
különböző témában megmutatkozó tehetségígéreteket. A
leglátványosabb formája ennek a tanulmányi versenyekre
való felkészítés. Valamennyi
munkaközösségünk a maga
területén figyelemmel kíséri
a körzeti, területi, megyei és
országos versenyeket, illetve
több tanulmányi versenyt mi
magunk rendezünk.
Az idei tanévben a tantestület egyhangú döntése alapján
csatlakoztunk a Tehetségpont
Kárpát-medencei hálózathoz,
melynek célja, hogy összefogja és segítse azokat a szervezeteket, amelyek deklarálják
a tehetséggondozás iránti elkötelezettségüket. A regisztráció megszerzéséhez komoly
feltételeknek kell teljesülnie. A
tehetséggondozás első lépéséként az intézménynek meg
kell határoznia a tehetségazonosító stratégiáját. Az azonosított tehetségek fejlesztése,
gazdagítása, a tanulók gyenge
és erős oldalainak fejlesztése
nagy szakmai kihívás a velük

foglalkozó pedagógusoknak.
Iskolánk kezdetben három
tehetségterület kiemelt gondozását vállalta fel. Ezek a
következőek: nyelvi tehetségek
az idegen nyelv oktatása terén,
művészeti tehetségek az alapfokú művészetoktatás keretein
belül, sporttehetségek elsősorban a birkózás sportágban.
Azok az intézmények, szervezetek, amelyek a Tehetségpont
hálózat tagjai, jogosultak a fent
bemutatott nagyon szép logo
használatára, mely jelképezi
a tehetséggondozás alapvető
szemléletét.
A regisztrált Tehetségpontok nemcsak gyakorlati munkájukhoz kapnak segítséget a
képzések, konferenciák által,
hanem jóval több lehetőség
áll előttük a tehetséggondozás anyagi feltételeinek megteremtéséhez is. Ezt kihasználva intézményünk már indult a
2011 januárjában megjelenő
Oktatásért Közalapítvány által
kiírt pályázaton.
Iskolánk távlati célja, hogy
egy év múlva akkreditált Tehetségponttá váljon, mellyel
még több lehetőséget teremt
a tehetséggondozásra.

Az alsó tagozat hírei

Tanulmányi versenyek
Hagyományainkhoz híven
az idei tanévben is megrendezésre kerültek tanulmányi
versenyeink. A versenyeken a
következő eredmények születtek:
Szövegértési verseny
I.évfolyam
1. Koppányi Tímea
Szabó Beatrix
Varga Vivien
Garbacz Bendegúz
Zsákovics Botond
2. Kaltenecker Réka
Igel Bálint
Kovács Balázs
3. Kovács Szimonetta
Oroszi Balázs
Tóth Adrián
II.évfolyam
2.a

1. Hajnal Marcell
2. Gárdonyi Réka
Jásper Karina
3. Rácz Tamás
Rabi Dániel
2.b
1. Radó Szabolcs
2. Kertész Dániel
3. Németh Norbert
III. évfolyam
1.
Katona Kitti
Vámosi Noémi
2.
Mihályi Daniella
3.
Jézsó Vivien
Németh László
IV. évfolyam
1.
Tauz Fanni
2.
Tarr Petra
3.
Bodás Dalma
Nyelvtan-helyesírás
II: évfolyam

Angyalok aranyban,
bronzban…

Előző lapszámunkban már
beszámoltunk iskolánk népi
énekes tanítványainak sikeréről
a Fejér megyei népdaléneklési
versenyen. A területi döntőn
karácsonyi dalcsokorral szereplő „Angyalok” csapata kiemelt arany minősítéssel jutott
tovább a megyei döntőbe, melyet 2011. január 28-án, Cecén rendeztek. A megye több
helyszínéről közel 250 gyermek
és kísérő pedagógus vett részt
az egész napos versenyen. Az
öttagú szakmai zsűri - Vakler
Anna elnöklésével - minden
szólistát és szereplő csoportot
2.a
1. Hajnal Marcell
2. Farkas Réka
3. Rabi Dániel
2.b
1. Szabó Cintia
2. Németh Norbert
3. Komjáti Krisztián
III. évfolyam
1.
Katona Kitti
2.
Vámosi Noémi
3.
Mihályi Daniella
IV. évfolyam
1.
Tarr Petra
2.
Bodás Dalma
3.
Hajnal Dániel
Szépírás verseny
I. évfolyam
1. Kaltenecker Réka
Garbacz Bendegúz
2. Szabó Fanni
Klics Márton
3.Koppányi Tímea
Zsákovics Botond
Matematika verseny
I. évfolyam
1. Varga Vivien

minősítő oklevéllel jutalmazott.
A mezőfalvi lányok bronz minősítést szereztek, ami a magas
színvonalú versenyen igen dicséretes teljesítmény. Felkészítő
tanár: Nyulasiné Lakos Angéla,
köszönetet mondunk Koncz
Tímeának, aki a felkészítőként
és kísérőtanárként is sokat segített.
Gratulálunk az „angyaloknak”:
Bodás Dalma, Horváth
Petra, Kovács Mercédesz,
Mihályi Mónika, Nyári Anita, Szilva Dzsenifer, Tarr Petra,
Virág Enikő
Klics Márton
Oroszi Balázs
2. Kovács Balázs
Garbacz Bendegúz
3. Szabó Levente
II. évfolyam
2.a
1. Farkas Réka
2. Hajnal Marcell
3. Rácz Tamás
Takács Balázs
2.b
1. Kertész Dániel
2. Komjáti Krisztián
3. Németh Norbert
III. évfolyam
1.
Katona Kitti
2.
Simon Ármin
Takács Bence
3.
Mihályi Daniella
IV. évfolyam
1.
Barati Bence
2.
Bodás Dalma
3.
Jásper Marcell
Bordács Marcell
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Európa szívében
Valami elindult, valami amire
régóta vártunk….
Településünket meghívták egy
két napos konferenciára, melynek
otthont és helyszínt a Dunaújvárosi Főiskola új, impozáns,európai
színvonalú A. épületében tartottak meg.
DANUWIN 2011 Konferencia 2011. 02. 03-2011. 02. 04.
A konferenciát az ECOTECH Közép-Európai Technológiai és Innovációs Nonprofit
Közhasznú Zrt. rendezte. Ez a
gazdasági társaság a Dunaújvárosi
Főiskola százszázalékos tulajdona.
A DANUWIN 2011 elnevezésű
konferencia, a 2010. december
10-én létrejött, KÖZÉP-DUNA TÉRSÉGI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PLATFORM
megalakulásának folyományának
is tekinthető.
A Platform 7 taggal alakult
meg, melynek tagjai a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara,
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Dunaújvárosi
Főiskola, az ISD DUNAFERR
Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a HANKOOK TIRE Magyarország
Gyártó és Kereskedelmi Kft., a
HAMBURGER HUNGÁRIA
Kft.,a FERROBETON Zrt. A
Platform nyitott, ezért a területen
érintett a gazdasági szereplők és
önkormányzatok csatlakozhatnak
hozzá. A Platform megalakulásának elsődleges célja és egyben
küldetése, hogy a Magyarország
gazdaság fejlettségi szintjének
figyelembe vételével , valamint
a 2011. jan. 15-től hatályos Új
Széchenyi Terv célkitűzéseivel
összhangban ( melynek lényege a
reálszféra, az önkormányzatok és
a társadalmi szervezetek közötti
összefogás és együttműködés)
megszervezze, összehangolja és a
jelenlegi szintnél magasabb fokú
összefogást produkáljon. Szem
előtt tartja azt a tényt, hogy előtérbe kell helyezni az intenzív
minőségfejlesztést, a fejlesztési
stratégiákat, koncepciókat, programokat és a rendelkezésre álló
források felhasználásának koordinálását. A Platform Dunaújváros központi szerepét preferálja és meghatározza a közép-dunai
térség fejlesztésének fő irányait.A
két napos konferencia az Integrált
Térségi Gazdaságfejlesztési Közép-Európai Innovációs és Technológiai-Transzfer címmel került
megrendezésre. A konferencia ,
hogy létrejöhetett rengeteg ember
fáradhatatlan munkáját dicséri,
amely a profizmusról adott tanúbizonyságot. Mind az előadók, az
előadások, a vendéglátás, a precíz

szervezés minden szinten fantasztikusan jól sikerült. Több külföldi
prominens személyiség érkezett
a konferenciára és mi magyarok
nem vallottunk szégyent. Az első
nap 2011. febr. 3-a a Közép-Duna térség gazdaságfejlesztési lehetőségeiről szólt. Az első előadó
és egyben ünnepélyes köszöntő,
Dr Bognár László a DF rektora
volt. Beszédében a „Csodavárás”
kifejezéssel jellemezte a Platform
megalakulását és beszélt arról is,
hogy nagyon szeretné, ha a dunaújvárosi térség (Magyarország
központi része) iparilag jobban
ki lenne használva. Ez legyen az
elérendő cél! A nagybefektetők
összefogására van szükség.
A következő személy Dunaújváros első embere Cserna Gábor
polgármester úr köszöntötte a
konferencia részvevőit. Beszélt az
Új Széchenyi Tervről. Elmondta
milyen fontos ez a terv a magyar
gazdaság, vállalkozások beindításához, megújulásához. Ennek érdekében minden lobby erőt bevett
a régió, de ez csak összefogással
elképzelhető.
A köszöntések és beszédek
sorát Králik Gyula a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, folytatta. Látszott rajta
mennyire elkötelezett és a kamara részéről is többen támogatták
jelenlétükkel (Dr. Kováts Miklós,
Dr. Markovics György, Dr. Bozsits Attila.) Beszélt a korábban
méltán méltatott Platform megalakulásáról. A közös stratégiákról, melyek a gazdaságfejlesztés,
terület- fejlesztés, a humánerőforrás és oktatás, valamint az innovációs fejlesztés fontosságáról
szóltak. A kreativitás mutatóiról
(3T dimenzió), mely a technológia, tehetség, tolerancia hármasából állnak. A közlekedésről
beszélt mennyire fontos lenne,
ha az M8-as autópálya itt nálunk
találkozna az M6-al. Dunaújváros Régióközpont és logisztikai
nagyhatalommá válna. A feladat
komplex együttműködés, közös
pályázatok ,kormány programok.
Őt követte Salamin Géza
VÁTI Kft. A Nemzetgazdasági
Minisztérium képviseletében. Az
EU illetve a hazai területi kihívásokról beszélt. A térség szereplői
csak a kommunikációval, a közös
optimummal érhető el eredményesebb fejlődés.
Következő előadó Déri András a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság
képviseletében tartott előadást.
A logisztika tágabb feladat, mint
közlekedés. A reálgazdaság ös�szetartó politikai hátteret igényel.
Infókommunikációra van szük-

ség. A fenntartható fejlődés pedig
nemcsak a környezetvédelemről
szól.
Az előadók sorát Martin Dale
a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója követte. Mindenki csodálkozott milyen szépen és érthetően beszél magyarul. Elárulta a
felesége magyar nő. Az előadása
a Siemens globális ellátási lánc
programjáról szólt. A jó hír az,
hogy új beszállítót keres és az a
MAGYAR! Beszélt arról, hogy
vásárolna jó és okos ötleteket,
erősítené a hazai üzletet, csökkentené az importokat és növelné
a közvetlen exportot. A Siemens
elősegíti a kiváló, innovatív kezdeményezések, hogy megjelenjenek
a világpiacon.
Dr. Olajos Péter Államtitkár
úr a Zöldgazdaság fejlesztésért
és Klímapolitikáért felelős szakember következett. Ő a megújuló
energia felhasználást támogató
fejlesztési programokról beszélt.
Komplex szemlélet mód: Zöldpolitika, zöldipar,zöldgazdaság.
Környezet technológia, melynek
függvényében a megújuló alternatív energia illetve energia hatékonyságról volt szó.
A következő előadó Valerii
Naumenko vezérigazgató ISD
Dunaferr Zrt. tartott prezentációt
az Acélipar fejlődésének lehetőségeiről és feltételeiről. Az acél és
a koksz logisztikai feltételeit környezet kímélő módon, a vasúton
való szállítást helyezte előtérbe.
Elképzelései között szerepel egy
széles nyomtávú vágányhálózat.
Az energetikai fejlesztés keretében egy új erőmű létrehozásáról
beszélt. Valamint az ezzel kapcsolatos másodlagos hőről , ami
a víz recirkulációjával termelődik és így egyfajta olcsó energia
forráshoz juttathatná a várost.
Közös hulladék tárolás, központi
hulladékégető (kommunális hulladék).Szociális felelősségről szólt
Naumenko és egy nagyon szépen
megfogalmazott mondat hangzott
el: „Nem örököltük a földet csak
kölcsön vettük és egyszer vissza
kell adnunk a gyerekeinek.”
Dr. Sziklai Zoltán ügyvezető
igazgató Hamburger Hungária
Kft. A Kft. fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges erőforrásigény. Az ügyvezető előadásában
arról beszélt milyen fontos lenne
a hazai piacról beszerezni az újrahasznosítható hulladék papírt.
Az elektromos energia díjak illetve a földgáz árának aránytalanul
magas költségeiről szólt, mely a
szomszédos tagállamokban jóval
alacsonyabbak. Sajnálattal fejezte
ki, hogy a jegybanki alapkamatot a
magyarok 6%-on tartják mester-

ségesen, mikor az euribor 1,61%,
a lengyeleknél pl.: 3.75%. Mi a
következménye, hogy mesterségesen tartjuk a forint erősségét?
Magyarországon a vállalkozások
nem fogják tudni tartani, fenntartani a termelést.
Süli János a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-helyettese következett. Az atomerőmű
fenntartásáról, hosszú távú fejlesztéseiről szólt az előadás. Az
atomerőmű sokat fordít K+Fre (laboratóriumi körülmények
közötti üzemeltetés. Az anyag
viselkedése- az anyag öregedésének vizsgálata)20 év üzemidő
hosszabbítás a cél. Terv 60 évre
bővítés. 4 blokk (90%-os kihasználtság) minden évben 1 blokk
főjavítás alatt. A hagyományos
blokkok leszerelése. Az Ország�gyűlés elvi hozzájárulását adta az
új alaperőmű megépítéséhez. Jelenleg 5000 ember dolgozik és az
új blokk beüzemelésével további
5000 embernek tud biztosítani
megélhetést. Paks-Híd? Kalocsa
térség beintegrálása a régióba?
Felmerülnek ezek a kérdések a
térség erősítésével kapcsolatban.
Hankook Tire képviseletében
Lee Sang IL ügyvezető igazgató
helyett Roy Katalin marketing
menedzser igazgató képviselte a
Dél-Koreai Abroncsgyártó Vállalatot. Maga a cég 70 éves és 7-ik
a világon az árbevételét tekintve.
Európában az a 5-ik helyen áll.
Rácalmáson 2007-ben kezdődött
el a gyártás. 36 országba jut el a
termékük.
Dr. Parragh László a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
Elnöke következett. Beszélt a
valódi konvergenciáról (felzárkózásról).Az egyensúly és növekedésről. Egyfajta gazdasági
filozófiai váltásról. Fenntarthatóság, versenyképesség javításról.
Adó csökkentésről, a bürokrácia
csökkentésének szükségességéről,
reformokról (oktatás, nyugdíj).
Elmondta, hogy tarthatatlan a
helyzet az EU-s pénzeket, forrásokat át kell csoportosítani, hatékonyabban kell beosztani. (Elbírálás). A gazdaságpolitika kudarc!
A monopol helyzet megtörése, a
hatóság eszközeivel! Privatizációs szerződések újratárgyalása!
Ágazati különadó bevezetése (ne
legyen jövedelem visszaszívás!) Az
állam gazdasági szerepét erősíteni
kell! A képzések a gazdaság közelébe való húzása.
Dr. Belina Károly a Kecskeméti Főiskola dékánja a MercedesBenz Manufacturing Hungary
Kft. Fontosnak tartja, hogy egy
komoly vállalkozás megfelelő százalékban (a bevételeinek
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figyelembe vételével) költsön
kutatás+fejlesztésre, hogy a mindenkori aktuális fejlesztési követelményeknek mindig megfeleljen. A szakképzett munkaerő,
a mérnökök használhatósága,az
eladható tudás nagyon fontos.
A felsőoktatásban megjelenő, az
autóiparral kapcsolatos képzésekről szólt, hogy milyen jó dolog
az együttműködés a főiskolák és
egyetemek között.
Ezen a napon az utolsó előadást a Stratégiakutató Intézet
Nonprofit Kft. képviseletében
Varga Csaba Elnök úr tartotta.
Már az előadás elején őszintén
szólva mindenkit józanító pofonütésként ért: „a nem stabil
viszonyok miatt nem ér véget a
világválság. Paradigmaváltásra
van szükség, nincsenek rendben
a viszonyok. Újra kell gondolni,
megfontolni, a szándékokat kialakítani. A globális világválságot
csak a lokális szintű felemelkedés
mentheti meg. Társadalmi megerősödés a cél. A változás lokális
szinten megy végbe először is,
irányítható és összetartás jellemzi.
2011. 02. 04. A konferencia
második napja, melynek címe:
Térségi innováció és technológiai transzfer Közép- Európában
(szakmai nap).Ezen a napon több
külföldi és magyar szaktekintély
tartott előadást a szakterületeiken
végzett kutatásokról és az elért
eredményeik sikeréről.
A konferencia utórezgései apropóján kérdeztem:
Tisztelt Elnök úr a konferencián említette, hogy az Új Széchenyi
Terv kertében 2000 mrd. forint
lesz elérhető a magyar gazdaság
számára. A kamara milyen intézkedéseket, segítséget tervez, hogy
ez a kitűnő lehetőség minél több,
a térségben részt vevő gazdasági
szereplőhöz, vállalkozáshoz eljuthasson, hogy fejlődni tudjanak a
recesszió ellenére?
Az Új Széchenyi Terv keretén
belüli összeget a társadalom , a
gazdaság és a kultúra területein
fogják szétosztani, melyeket pályázatok útján lehet lehívni. Az
rendben van, hogy egy terület fejlődésnek indul, de nem elég mindenhez a pénz, itt több feltételről
van szó. Először is kell egyfajta
fogadókészség. Nem temetői ravatalozókat, főtereket, szökőkutakat
kell ezekből a pénzekből építeni.
Hanem a kis és közép vállalkozásokhoz fognak ezek a források
eljutni. Ma a magyar gazdaság
alappillér köveinek kell, hogy legyenek. Valamint kell egy olyan
háttér, amit nagyon nehezen lehet
megfogalmazni. Kreatív-innováció ez a legmegfelelőbb fogalom,
de nem szeretem az idegen kifejezéseket. Másképp fogalmaznám
meg: A tudás és a kreativitás egy
fának a gyökere, az innováció a fá-

nak a törzse és a lombozat pedig
a hatékonyság és termelékenység.
Ez igaz az élet minden területén.
Csak a hatékony és megújulásra

Králik Gyula Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamara elnök
képes gazdaság tud az embereknek jó életminőséget, táplálkozást,
ruházkodást, mobilitást (utazást)
biztosítani.
Megalakult a Paltform 2010.
dec. 10-én, 7 alapító taggal és
valóban további bővülés várható,
hiszen a környékbeli településeket, vállalkozásokat érdekli. Ez
a konferencia, telítettségéből is
látszott. Milyen lobby indult már
el a kormány felé, milyen csatornákon fog eljutni az üzenet: Itt
vagyunk! Vegyetek észre minket,
minden adottságunk meg van itt
Európa szívében?
Valóban a Platform nyitott,
a küldetése, hogy a felek olyan
közös térségi gazdaságfejlesztési stratégiát alakítsanak ki és
fogalmazzanak meg, hogy a
Közép-Duna térségében élő és
gazdálkodó emberek érdekeit is
magába foglalja. Biztosíthatunk
mindenkit arról,hogy ezek a felek
együttesen vállalják, hogy eszközeikkel és lehetőségeikhez mérten
a munkában a legmagasabb színvonalú innovatív tevékenységgel
vesznek részt.
Dr. Jenei István az ECOTECH Zrt. vezérigazgatójához
szól a következő kérdés: A Platform céljai milyen úton fognak
eljutni a kormányhoz?

Dr. Jenei István ECOTECH Zrt. vezérigazgató
Szakértői csoport foglalja csokorba a gondolatokat a kormány

számára, amely csoport egy megvalósíthatósági tanulmányt készít.
A tanulmány tartalmazza majd
az adottságokat, szándékokat
a szereplők szándékait. Milyen
forrásokat kell integrálnia tervek,
szándékok megvalósításához.
A zrt. mit tekint a legfőbb feladatának?
Elevenné kívánja tenni a kapcsolatot az ipar illetve a Főiskola
között. Tudás és a szakemberek
szabad vándorlását kívánja megvalósítani, továbbá a zrt. a Dunaújvárosi Főiskola kompetenciái
segítségével a helyi ipar igényeit
szeretné elsősorban kielégíteni.
Dr. Szántó Jenő Oktatási
Rektor helyettes úré a következő kérdés. Sokszor szóba került
a képzések mikéntjei, szintjei, a
képzések összehangolása az ipar
igényeivel, hogy is történik itt
nálunk a Dunaújvárosi Főiskolán? Vannak esetleg új tervek, vagy
esetleges változtatások?
A munkaadóknak hosszú idő
óta elvárása lenne, hogy a műszaki
képzés arányát növeljük. Nehezen
futnak fel a műszaki szakok nem
igazán preferáltak,ha a jelentke-

Dr. Szántó Jenő Okt. Rektor helyettes
zők arányát nézzük. A Dunaújvárosi Főiskola az alapképzések
tekintetében számos alternatívát
kínál. A jelentkezőknek anyagmérnök, gépészmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser területekhez. Ugyanakkor a
nagyvállalatok igénylik a két éves
felsőfokú szakképzésben végzetteket is. Ilyenek többek között,
a gépipari mérnökasszisztens,
informatikai mérnökasszisztens,
logisztikai szakügyintéző stb..
Ami az érettségi után két év alatt
megszerezhető a tudását, végzettségét tekintve körülbelül azonos
a régi technikusi végzettséggel.
Ezek az emberek képesek munkafolyamatok tényleges kivitelezésére illetve középszintű irányító
feladatok elvégzésére. Ez a munka
kapcsolatot teremt a szakmunka
és a mérnöki munka között. Ezt
a végzettséget elsősorban a gyakorlati tudás jellemzi. Azonnal
munkába állhat vele. Jelentős a
munkapiaci értéke, ugyanakkor
bármikor nyitva áll az út,ha szük-
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ség van a felsőfokú tanulmányok
elvégzéséhez. Érettségi megléte
egy alapkövetelmény, de ezután
kétfelé ágazhat az út az egyik irány
az érettségire alapozott szakképzés illetve az érettségire alapozott
szakirányú felsőfokú szakképzés.
Ennek a kimenetele kettős, első
esetben szakmunkás bizonyítvány, másik esetben valamilyen
mérnökasszisztensi bizonyítvány
megszerzése. Életpálya szempontjából mindegyik út járható
és egymásba átjárható.
Nagyszerű kezdeményezés,
még nagyszerűbb emberekkel.
Nekik van jövőképük. Egy hír,
egy cikk egy konferenciáról. Az
egyszerűen gondolkodó ember,
aki a hétköznapi gondjaival küzd
(ami természetesen nem véletlen)
talán oda sem figyel e fajta híradásra. Pedig higgye el mindenki,
akár tanuló, fiatal felnőtt, szülő,
aktív dolgozó vagy éppen munkanélküli, vagy a vállalkozó, aki kínlódik csak. Észre kell venni, hogy
egy lehetőség mellett megyünk
tovább. Ha becsukott szemmel
járunk és ráadásul süket fülekkel
csak süllyedünk tovább a depres�sziós, válsággal teli hétköznapokba. Biztos,hogy lemaradunk és
nem teszünk semmit azért, hogy
megpróbáljuk jobbá tenni az életünket vagy legalább a gyerekeink életét. Itt egy kezdeményezés
minden oldalról megtámogatva.
Megnyilvánulások, kutatásokkal
igazolt sikerek. Vállalatok, vállalkozások kik munkát ajánlanak
az egyszerűbb,de szakképesített
munkavállalók számára. Oktatási
intézmények a lehetőségek számtalan sorát tudják biztosítani. Alternatív energia. Mennyi kutatásokkal igazolt és a gyakorlatban
is működő szép példa. Hogyan
csökkentsük a költségeinket,
úgy a munkában, vagy az energiahordozókkal kapcsolatosan.
Ezek az előadásokon elhangzott
okos gondolatok mind megadták a választ, de a kreatív tudásra
továbbra is szükség van. A kör
soha nem zárul le mindig nyitva
áll, mert maradnak kiaknázatlan
területek. Tudós stratéga felhívja
a figyelmet honnan lehet építkezni. Mikor hatékony egy közösség? Ébresztő mindenkinek!
Tegyünk egymásért, segítsük
egymást és ezt a legalacsonyabb
a legkisebb szinten kezdjük. Egy
ilyen szinten lokalizált csoportra
lehet egészségesen építkezni. Jó
erős talapzatként megállnak rajta
a szerkezet falai, amelyre újabb és
újabb szinteket és később a tér
minden további irányába lehet
építeni, bővíteni.
Masinkáné Baranyai Mariann
Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzata
Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság elnöke

8

Az én falum - Mezôfalva

Tündérkert Óvoda
Még tart a tél, olvassunk mesét,
játsszunk együtt!

Farsang...

Lelkes, izgalmas készülődés jellemezte a farsangi hetet
az óvodában. Február 11-én
pénteken tartottuk a gyerekek
farsangját. Szép csoportok,
hangulatos dekorációk várták
a jelmezbe öltözött, vidámságra vágyó gyerekeket. Versenyjátékokkal,
táncversennyel,
zsákbamacskával színesítettük a

délelőtti programot. Valamen�nyi csoportban lehetőséget biztosítottunk a szülőknek, hogy
betekintsenek a farsangolásba,
fényképezhessenek, a gyerekekkel együtt mulassanak, játsszanak. A farsangi hagyományok
ápolásához nélkülözhetetlen a
farsangi fánk, amit ebédre fogyasztottak el a gyerekek.

Sajnos a számítógép, DVD
világában elmarad a családi
együttlét a gyerekekkel. Pedig
nem ez fog az emlékében megmaradni a gyerekek felnőtté
válásában. A közös játékhoz,
meséhez szeretnék néhány
gondolatot fűzni:
„Ha ma kihagyod az esti
mesét, holnap már lehet, hogy
nem kéri a gyermeked. Ha ma
nem ülsz oda vele a társasjáték mellé, előfordulhat, hogy
a jövő héten késő lesz.
Ők ma gyerekek és a babázást, legozást nem pótolhatod
be 5 év múlva.

Ha most kihagyod az
együttlét perceit, évek múlva
már a beszélgetést sem igénylik.
Ha most nem sétálsz velük kézen fogva, pár év múlva
végleg elengedik a kezed, és a
kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.
Visszahozhatatlanok és
megismételhetetlenek a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.
Téglák ezek, amelyre és
amelyből a felnőtt élet felépül.
Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény.”

Köszönjük
a segítséget

Madáretetés

A Katica csoport köszöni
Kiss László lakatosnak, hogy
csoportjukba elkészített egy
fali polcot. A Micimackó csoport szeretné megköszönni
Farkas Imre nagypapának a
madáretető készítését.

Kedves mezőfalvi
lakosok!
„Január, január mindig
hócsizmában jár”…
Karácsony után élményekkel, mesélnivalókkal telve
jöttek vissza a gyerekek az
óvodába. A havas, néha zord
időjárást is igyekeztünk szebbé tenni benti programokkal,
de a kinti levegőzést és a téli
örömöket (hógolyózás, madáretetés stb.) is igyekeztünk
a lehetőségekhez mérten napi
szinten végezni.
Bemutató foglalkozások
Házi bemutató foglalkozást tartottunk 4 alkalommal,

középső és nagycsoportokban.
A Napsugár csoportban matematika és környezetismeret, a
Micimackó csoportban irodalom, a Szivárvány csoportban
anyanyelv témakörben. A bemutató foglalkozást az egész
kollektíva megtekintette.
Továbbképzés
Óvodánkból 5 óvónő vett
részt
Daruszentmiklóson
január 21-én egy szakmai
továbbképzésen. Az előadás
témája: A beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek
segítése.

Az előző évekhez híven a
Delikát 8 tovább folytatja a
„NYERJEN JÁTSZÓTERET” akcióját.
Kérjük mindenki segítségét,
hogy DELIKÁT 8 ételízesítő
vásárlásával járuljon hozzá a
játszótér megnyeréséhez.
Az üres ételízesítő zacskókat kérjük juttassák el a
Tündérkert Óvodába, hogy
esélyt kapjunk a győzelemhez.
(Nagyon sok kód kell, mert a
lakosság létszámát veszik alapul.)
Fogjunk össze gyermekeinkért, a játszótérért!

Az óvoda kertjébe minden
csoport kihelyezte a madáretetőjét, és figyelemmel kísérjük,
hogy mikor, melyik etetőt látogatta több kismadár, hova kell
eleséget pótolni.

Szülői értekezletek
Január 17-én a szülői
munkaközösség tagjainak volt
megbeszélés az óvodában. A
napi feladatokon túl a közelgő
óvoda bállal kapcsolatos tennivalókat beszélték meg a szülői
munkaközösség tagjai.
Január 24-én tartottuk
csoportonként a féléves szülői értekezletünket, melyen
tájékoztattuk az anyukákat a
II. félévi feladatainkról és értékeltük az első félévünket. A
csoport szülői munkaközösség
tagjai ismertették a báli feladatokat és kérték több területen
a szülők segítségét.
Az oldalt összeállította:
Dr. Békési Béláné
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Falutörténeti vetélkedő II.
Idén ünnepeljük Mezőfalva – Hercegfalva alapításának
200. évfordulóját. Ebből az alkalomból lapunk hasábjain
egy helytörténeti vetélkedőt indítunk útjára, amely három
írásbeli fordulóból és egy döntőből áll.
Az írásbeli fordulók anyagát az újság januári, februári és
márciusi számában közöljük. A vetélkedőre 3 fős csapatok
jelentkezését várjuk, gyerekeket és felnőtteket egyaránt.
A döntőre a József nádor – héten kerül sor. A győztes
csapat jutalma egy parlamenti látogatás lesz!

A kitöltött feladatlapokat a könyvtárban kell leadni.
Kérjük, a feladatlapra írják rá a csapat nevét. Az első forduló leadási határideje: 2011. március 4. A megoldások
megtalálhatók a Mezőfalva története című könyvben. A
könyv elérhető a könyvtárban és a legtöbb mezőfalvi családban. Az első forduló eredményeit a következő számban
közöljük.
Horváth István
könyvtáros

A csapat neve: ........................................................................................................................................................................
1. Az 1848. márciusi események voltak – e valamilyen hatással falunk közcsendjére?
................................................................................................................................................................................................
2. Ki volt Ács Károly?
................................................................................................................................................................................................
3. A 19. század végén hány olvasókör működött Hercegfalván?
................................................................................................................................................................................................
4. Mikor alakult meg a Hercegfalvi Önkéntes Tűzoltótestület?
................................................................................................................................................................................................
5. Falunk 1850 és 1854 között járási székhely volt. Hány mezőváros és hány falu tartozott ebbe a járásba?
................................................................................................................................................................................................
6. Kit választottak meg a falu bírójának 1868- ban?
................................................................................................................................................................................................
7. Falunkban a 19. században melyik két nyelvet használta az egyház?
................................................................................................................................................................................................
8. Melyik évben épült településük óvodája?
................................................................................................................................................................................................
9. Melyik országos lap tudósított 1898. május 2.-i számában Hercegfalváról, ahol egy újabb sztrájk kitörése fenyegetett?
................................................................................................................................................................................................
10. Az I. Világháború idején honnan érkeztek menekültek falunkba (Legalább két területet kérünk megnevezni)?
................................................................................................................................................................................................
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Falutörténeti vetélkedő
– második forduló
Nagy örömömre szolgált, hogy az előző számban közölt feladatlapot összesen 16 csapat töltötte ki. Alább olvashatók az
első forduló eredményei. Gratulálok minden lelkes csapatnak az
elért eredményéhez, és bíztatok mindenkit a további kutakodásra,
hiszen a döntőbe a három írásbeli fordulóban elért összpontszám
alapján lehet bekerülni. A következő forduló kérdéseinek helyes
válaszai a Mezőfalva története című könyv 54 - 114. oldalain
találhatók!
A következő forduló leadási határideje: március 4., péntek.. A
következő lapszámban közöljük a második forduló eredményeit
és a harmadik forduló kérdéseit is.
Minden kedves résztvevőnek további eredményes versenyzést
kívánok!
Horváth István
könyvtáros
Eredmények:
Czifra család:
Favágók:
Gagyi mamik
Hercegfalva testőrei:
Hercegnők:
Jobbágyok:
Kiss család:
Kőművesek:
Mezőfalva Nagyközségi
Nyugdíjas Klub:
Mezőfalva történészei:
Mindig minden
Körülmények között:
Nagyi és az unokák:
Okoskák:
Okostojások:
Triumvirátus:
Várvédők:

A maximális pontszám: 10 pont
9 pont
9 pont
5,5 pont
7 pont
6 pont
9 pont
9 pont
9 pont
9 pont
5 pont
7,5 pont
9 pont
7 pont
7 pont
9 pont
7 pont

Felhívás

A Mezőfalváért Egyesület felhívással fordul Mezőfalva lakóihoz, civil szervezeteihez!
Az Önkéntesség Éve, valamint falunk 200. évfordulója tiszteletére önkéntes munkára hívjuk Mezőfalva lakóit, civil szervezeteit. Takarítsuk ki a temető
elhagyott, ősi sírparkját! 1800-as évekből fennmaradt
díszes sírkövek találhatók, amelyek a munkánk eredményeként a falu számára láthatóvá válna.
2011. március 5-én, és 19-én 8,30-ra várjuk a
munkában részt venni akaró jó szándékú személyeket a temető bejáratánál.
Kérjük, védőkesztyűt, gereblyét, a férfiak fejszét,
baltát hozzanak magukkal.
2011. április 2-án faültetést tervezünk. Erről a márciusi újságban olvashatnak.
Kiss Attila
egyesület elnöke

Kérjük, adója 1 %-ával segítse
a Mezőfalváért Egyesület
céljainak megvalósítását!

Adószám: 18492336-1-07

Valentin napi bál az iskolában

Mezőfalván mindig telt
házas rendezvényként tartják
számon az iskolai bálokat. Ezúttal sem kell szégyenkezniük
a szervezőknek.
A Valentin nap alkalmából szinte csurig megtelt a
tornaterem. Természetesen
a szórakozás mellett azért
mindig jut egy kis jótékonykodásra is, hiszen mi más
lenne az életünk értelme, ha
nem gyermekeink felnevelése
és támogatása?
A szponzorok és a résztvevők gáláns bőkezűségének kö-

szönhetően az idén is jelentős
segítség érkezik az osztálykirándulásokhoz és a gyereknapi
rendezvényekhez.
A bál megrendezéséhez
nagyon sokan óriási áldozatot
vállaltak, kezdve a szervező
Szülői Munkaközösségtől a
felszolgálókig, a gyerekükért
mindent megtevő szülőkig, az
iskola alapítványáig szinte felsorolhatatlan azok száma, akik
ebben részt vettek.
Mindenkinek nagy köszönet és elismerés jár!
Horváth Lászó

Forrás és további fotók: mezohir.info
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Kedves Mezőfalvi lakók!

Sajnálatos módon téves híresztelések jutottak tudomásunkra a temető gondnokával, illetve
az általa végzett feladatokkal,
munkákkal kapcsolatosan.
Képviselőtestületünk ezért
úgy döntött a félreértések elkerülése végett ezúton tájékoztatja
a tisztelt lakosságot az alábbiakról:
Mezőfalván a temető az
egyház tulajdonában van. Az
önkormányzat hozzájárul a rezsiköltségekhez
A katolikus egyház a temető
megfelelő, és szabályos működéséhez szerződést kötött a temetőgondnoki feladatok ellátására
a Turcsán Temetkezéssel. Aki
rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek a fent említett pozíció betöltéséhez szükségesek.
Minden hónapban képviselő
testületi gyűlésen megbeszéljük
többek között a temetővel kapcsolatos teendőket, feladatokat,
egyeztetve a temető gondnokkal
is.
2010. szeptemberi gyűlésen
elhangzott, hogy jogszabály írja
elő a külső, fedett ravatalozó
létrehozását.
Megfelelő szabályok betartásával megkezdődött ezen
feladat megvalósítása, melynek
első lépése az volt, hogy 2 db fa
kivágása szükségessé vált a tervező előírások szerint. Felmerült
az a gond is, hogy van a temetői

parkban jó néhány olyan fa, mely
kivágása vagy éppen "csonkítása"
szükségessé vált. Ezen fák megjelölése szakemberek bevonásával
történt. Tudjuk, hogy a fák meghatározó képet alkotnak, sokunk
érzelmileg is kötődik a szép
gesztenyefasorhoz. Azonban tudomásul kell vennünk, a kijelölt
fák síremlékeket veszélyeztetnek.
Sajnálatos módon be is következett, hogy egy nagyobb viharban
a letört, korhadt ág sírhelyet rongált meg. Még fontosabb a személyi biztonság védelme.
Ezek a rendelkezések nem a
mezőfalvi egyházközösség „saját döntései”, hanem jogszabály
írja elő.
1999. évi XLIII. Törvény
5. § (1) A temető fenntartója
a temető tulajdonosa, illetve az,
aki kezelői joggal rendelkezik.
13. § (1) A temetőfenntartó
feladata a temető rendeltetés�szerű használatához szükséges
építmények, közművek, egyéb
tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú
zöldfelületek
karbantartása,
szükség szerinti felújítása és
gondozása.
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény végrehajtásáról
(3) A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz veze-

tő utat, a ravatalozó környezetét
parkszerűen kell kialakítani és
gondozni.
(4) A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy
az segítse a tájékozódást, és ne
akadályozza a közlekedést.
(3) Az építmények, sírjelek,
növényzet
állagmegóvásáról
úgy kell gondoskodni, hogy az
a temetőlátogatók biztonságát
ne veszélyeztesse.
Nagyközségünk 200 éves
alapítására a temetőnk is megszépül, megújul. A régi sírboltozatok megközelíthetőbbek
lesznek, így a látogatóba érkező
hozzátartózok megfelelőbb körülmények között róhatják le
kegyeleteiket. Egy kis „pihenő
park” létrehozását tervezzük a
hátsó részen, ahová a hozzátartozók eddig csak a bokrok
közötti bujkálással jutottak el.
Ehhez azonban szintén szükséges az elvadult, és elhanyagolt
növényzet megritkítása.
Szeretnénk, ha mindezek
tudomásulvételével a felkorbácsolódott kedélyek megnyugodnának.
Egyéb egyházi hírek:
Meghatározásra került
a 2011-es évi egyházadó mértéke is: 3.000 Ft felnőtt személyenként.
Tisztelettel:
Mezőfalvi Nagyközség
Egyházi képviselő testülete

Kirándulás

A Művelődési Ház kirándulást szervez

Mohácsra, a busójárásra,
március 6-án, vasárnap.

Indulás: 9 órakor, a Művelődési Ház elől
Részvételi díj: 2300 Ft/fő
Jelentkezési határidő: február 28.
Érdeklődni: Ijjas Gizella művelődésszervezőnél
a 06-30-461-2531-es telefonszámon
vagy a könyvtárban lehet!
Bízunk benne, hogy a busójárás részletes programjának ismertetése felkeltette az érdeklődésüket és minél többen jelentkeznek a kirándulásra!
Ijjas Gizella

„Ahogy én
látom!”
Az elmúlt hetekben, hónapokban sajnos sok olyan esemény történt a környezetünkben, ahol a közösség összefogására, segítségére volt szükség.
Mezőfalvát támadta meg szélvihar, öntött el bennünket víz,
de a „ vörös kakas” , a tűz sem
kerülte el községünket.
Az újjá alakult önkéntes
tűzoltó csapatunkat tudom,
sokszor dicsérték - de nem
eleget! Legutóbb a Kinizsi
utcai tűznél tevékenykedtek
példamutatóan! Elsőnek értek
a helyszínre, és mire az állami
tűzoltók kiértek, ők már biztosították az oltóvizet! Ezzel
a tevékenységgel nagymértékben segítették a hivatásosok
munkáját. Minden elismerést
megérdemelnek.
A magam módján én is
szeretnék fejet hajtani előttük,
ezért nekik ajánlom a következő verset:
Karádi György:

Hívjátok a Tűzoltókat!
Mikor recsegve-ropogva ég a ház,
Mikor robbanni készül palackban a gáz,
Mikor szét kell vágni a roncs autókat,
Hívjátok a Tűzoltókat!
Ha beázik a pince és a padlás,
Ha villámként jön felülről az áldás,
Ha menteni kell rosszakat és jókat,
Hívjátok a Tűzoltókat!
Mikor viharban leszakad az ág,
Mikor az őrült újra a turulra hág,
Mikor nem tudtok már a bajban jobbat,
Hívjátok a Tűzoltókat!
De, ha együtt vagyunk és zene szól végre
És a történeteknek soha sincs vége,
Borral telt pohárral koccinthatunk jókat,
Hívjátok a Tűzoltókat!
Tarány Sándor
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„Tűz van babám!”

Az utóbbi időkben elszaporodtak a lakástüzek Mezőfalván. Mindenképpen beszélni
kell róla, hiszen valami megváltozott környezetünkben.
Évekig szinte alig keletkezett
tűz falunkban, azonban a közeli múltban jelentősen megnövekedett a komoly károkkal
járó esetek száma. Sok kérdés
felmerülhet a szakemberekben és a nem szakemberekben egyaránt, vajon a fűtési
szokásaink átalakulása, vagy
más okok is közrejátszanak?
Erről beszélgettünk Vízi Ignáccal a Mezőfalvi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület vezetőjével,
aki egyben a Székesfehérvári
Tűzoltóság megelőzési osztályvezető helyettese.
A beszélgetés mellett természetesen hasznos tanácsok
is elhangzanak. Sőt! A térségben talán egyedülálló módon,
térítés nélkül házhoz is kimennek - igény estén - , hogy
segítsék a mezőfalvi lakosokat
a tűzmegelőzésben!
- Első kérdésként rögtön felmerül az emberekben, hogy valami megváltozhatott környezetünkben és életvitelünkben,
mert ennyi lakás-tűzeset még
nem volt, mint az utóbbi egykét évben. Egyre többen állnak
át a spórolás miatt a vegyes
tüzelésre? Esetleg olyan tradicionális ismeretek hiányoznak,
amit nagyapáink tudhattak, és
generációkon keresztül átörökíthették? Mára sok dolog megváltozott a házak anyagától kezdve az életvitelünkön keresztül
szinte minden. A szakember ezt
hogyan látja?
- Megváltozott, az biztos! Nem csak Mezőfalván,
hanem nagyobb területet
tekintve is találkozunk sok
olyan tűzesettel, ahol a keletkezési ok valószínűsíthetően,
vagy megállapítottan a tüzelő
berendezés. Gyakorlatilag ez
egy fő tűzkeletkezési ok.
Úgy gondolom én is, hogy
a drágulások révén az emberek

visszatérnek a hagyományos
szén vagy fatüzelésű módokhoz. Ennek viszont van jó
néhány veszélye a gázkészülékekkel szemben. A hőkibocsá-

- Mindenféleképpen tudatosítani kellene bennük, hogy
ez veszélyes! Azt is tudni kell,
hogy ezeknek a tüzelőberendezéseknek a szabályait is figye-

tartja szükségesnek odamenni
egy tűzoltóhoz tanácsért, segítségért. Elolvassák a szórólapokat
cikkeket, azután meg elfelejtik,
hanyagolják a téma fontosságát.
Milyen megoldások lehetnek
annak érdekében, hogy közvetlenebb és hatékonyabb legyen a
megelőző munka?
- Természetesen, mint a
helyi tűzoltó egyesülethez,
bármelyikünkhöz nyugodtan
lehet fordulni kérdéssel, vagy
segítség ügyében. Ha még arra
is igény van, hogy menjünk és
nézzük meg, hogy ez így megfelelő-e, azt is megtesszük.
- Ingyen és bérmentve?
- Természetesen!

A Kinizsi utcai tűzben a könnyűszerkezetes ház teljesen kiégett!
tás sokkal nagyobb a kályha,
kandalló környékén. Szemben
a gázkészülékekkel, ahol egy
zárt térben, ellenőrzött körülmények között folyik az égés.
Egy nyílt terű tüzelőberendezésnél, mint a kandalló, sokkal nagyobb a veszély. Jellemző például, hogy a kipattanó
szikra a környezetben lévő
éghető anyagokat meggyújtja.
Odapakolunk esetleg ruhát
szárítani, vagy a felhasogatott
fát, de nagyon sokféle dologgal
találkoztunk már.
Egy másik nagyon jellemző
tűzkeletkezési ok a salak! Kihamuzáskor nem gondolják az
emberek, hogy parázs lapulhat
a salakban, és ezt nem megfelelően kezelik. Nem éghető
edényben kellene ezt gyűjteni, és olyan helyre kivinni,
ahol nem okoz veszélyt. Sajnos, nagyon sokan felelőtlenül
műanyag vödörben helyezik el
a már leéget égéstermékeket.
- Tanítani kellene az embereket? Valamilyen szinten fel kellene készíteni őket az ilyen fajta
fűtési mód biztonságosságára?

lemben kell tartani. Nyilván
vannak általános tűzvédelmi
szabályok, de oda kell figyelni a
tüzelőberendezés gyártója által
javasolt előírásokra. Ha ezeket
betartjuk, akkor szavatolható,
hogy ez a berendezés biztonsággal üzemeltethető.
Természetesen
rögtön
megváltozik a helyzet, amikor
ezeket a berendezéseket egy
éghető padozatra tesszük, telepítjük. Ennek is megvannak
a szabályai, hogy akkor nem
éghető anyagot kell aláhelyezni, és szintén fontos, hogy két
méteren belül ne legyen éghető
anyag felhalmozva, elhelyezve.
Az is veszélyes lehet, ha például a vizes kabátot rárakjuk
a tüzelőberendezésre száradni,
és csak akkor vesszük észre a
bajt, amikor már ég a lakás!
- Milyen segítséget kaphatunk
a tűzoltóktól, hogy elkerülhessük
ezeket az eseteket? Több internetes tűzoltó honlapon hasznos
tanácsokat olvashatnak az érdeklődők, de ezt kevesen keresik
fel célzottan. Az emberek nagy
többsége nem mer, vagy nem

- Az emberi tényezőkről még
nem esett szó. Mennyire jellemző
a környezetünkben lévő rend, illetve rendetlenség a tűzeseteknél?
- Nagyon sok esetben olyan
helyen történik tűz, ahol rendetlenség, káosz van a fűtő-,
melegítőberendezések környékén. Tele van limlommal,
ruhával, papírral a terület. Sokszor gyűjtögetnek az emberek
mindenféle dolgokat, amit
maguk sem tudnak mire használni. Nem csoda hát, az ilyen
körülmények szinte vonzzák
a bajt. És mindezt megtetőzik
a felelőtlen magatartással az
emberek.
- Legvégül milyen módon értesíthetjük a tűzoltókat?
- A 105-ös ingyenesen
hívható számon a központban rögzítik a bejelentést. Ez
a szám akkor is tárcsázható, ha
nincs a kártyán pénz! A helyi
tűzoltók számán is jelezhetnek: 06 30 9128105 Hívhatnak minket bármikor!
Köszönöm a beszélgetést!
Horváth László
(Az interjú teljes terjedelmében a mezohir.info oldalon
olvasható.)
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Gondolatok egy
megemlékezésről

A Jobbik helyi szervezete
megemlékezett a II. Világháború magyar elesett hőseiről.
Az ünnepi beszédben elhangzott, hogy a helyi lakosság kis
létszámban képviseltette magát. Úgy látszik elfelejtettünk,
(vagy nem tudunk, netán nem
merünk?) emlékezni.
Nem tudom megmondani,
hogy az I. Világháborús emlékművet mikor koszorúztuk
meg hivatalosan, vagy nem
hivatalosan. Az emlékmű
„szakszerű” kezek tevékenysége nyomán néhány éven belül
tönkre megy. A zöld máz nem
a bronz természetes oxidációjának színe. Rézgálic az,
amely a helytelen sósavkezelés
következménye. Az emlékmű
teljes restaurálása kb. 2,5 millió forintba kerül egy hozzáértő árajánlata szerint, amely
tartalmazza a szobor elszállítását, műhelyben történő restaurálását, a talapzat javítását
és a betűk újraaranyozását. Két
éve kezdeményeztem a szobor
felújítását, de sajnos az önkormányzatnak nem volt rá pénze,
és sajnos az óta sincs. Folyamatosan keresek pályázati lehetőséget, eddig mindhiába.
A szobor újjá öntésének
jelenlegi ára 30 millió forint.
Elgondolkodtató, hogy az
1920-as évek Hercegfalvája

adományokból ilyen gyönyörű
emlékművet hozott létre. Sok
nagyváros is megirigyelné.
A II. Világháború 65-éve
véget ért, de hőseinknek nincs
méltó emlékműve. Ne feledjük,
utódainktól csak annyi megbecsülésre számíthatunk, amen�nyit mi adunk elődeinknek.
Egy alakos, élő nagyságú bronz
szobor talapzattal, amelyre az
áldozatok nevei elférnek, 16
millió forintba kerül.
Vajon van 1500 fő Mezőfalván, aki hajlandó 3-éven
át évente 2500 forintot adományozni? Ha igen, 11 millió
már megvan. Önkormányzat
hajlandó 1-2 milliót évente
elkülöníteni? Civil szervezetek
hajlandóak segíteni?
Ha akarjuk, három éven
belül lehet egy méltó emlékműve a II. Világháborúban
elesett hősöknek. A jelenlegi
obeliszk visszakerülhetne a
temetőbe, ahol az eredeti tulajdonosa nyugszik.
Az Önkormányzatnak meg
kell találnia azt a napot vagy
napokat, amelyen hivatalos koszorúzással a falu megemlékezik a hős halottairól. Ezen kívül minden szervezet bármikor
megemlékezhet, koszorúzhat.
Csak rajtunk múlik.
Kiss Attila
volt képviselő

A Jobbik helyi szervezetének ötletére társadalmi összefogással,
Hegyi László keze munkáját dicsérve újra a régi helyén magasodik a II. világháborús emlékmű, felújításra kerültek a háború
áldozatainak nevét tartalmazó táblák is. Szorgos helybéliek az
emlékmű környékét is rendbe tették

Katolikus hírek

Betegek szentsége
A betegek kenete az utolsó
kenet? Elhívták a papot, készíthetjük a koszorút? Félelmek és féligazságok, melyek
még ma is kísértenek. Az
alábbi sorokkal szeretném a
tévedéseket eloszlatni, és segítséget nyújtani a betegek
szentségének felvételéhez.
A szentségekben Krisztussal találkozunk, Krisztus által
pedig Istennel. Isten szeretete jelent meg közöttünk Jézus
Krisztusban. Ami egykor Jézusban látható volt, az ma - az
általa alapított - egyházban és
az egyház szentségeiben látható.
„Beteg valaki köztetek?
Hívassa az egyház papjait.
Imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság
megszabadítja a beteget, az Úr
megkönnyebbíti őt, ha pedig
bűnben van, bocsánatot nyer.”
( Jak 5,13)
Ez a szentírási idézet Jakab
leveléből egyértelműen megtanít bennünket a betegek
szentségének jelentőségére.
Amikor az ember élete veszélybe kerül - akár rendkívüli
betegség, akár az idős kor miatt -, fontos, hogy a szenvedő
keresztény testi-lelki enyhülést nyerjen Istentől.
A papok nem saját hatalmukból, hanem küldetésükkel
járó hivataluk erejénél fogva
képesek vigaszt és enyhülést
nyújtani a betegeknek. A pap
személyében maga Krisztus
látogat el a bajbajutott emberhez, hogy a keresztény ember
szenvedését a saját maga szenvedéséhez kapcsolja.
Napjainkban - sajnos többnyire nem vesszük elég
komolyan ezt a szentséget.
Ennek az az oka, hogy túlzottan hozzákötik az emberi
élet utolsó óráihoz. Pedig a
szentséget nem azért alapította Krisztus, hogy a keresz-

tény halált valamiféle jámbor
halállá változtassa át, hanem
azért, hogy minden emberi
szenvedést megszenteljen és
ezáltal értelmet adjon neki.
Szükséges tehát, hogy akinek
élete veszélybe kerül, éljen a
szentségben kapott kegyelmekkel. Lehet, hogy épp ennek a szentségnek az erejében
lesz képes a teljes gyógyulásra,
de - ha Isten másképp akarja
- ez a szentség segítheti hozzá sorsának elfogadására és
az örök életbe való nyugodt
átköltözéshez.
A hozzátartozók, családtagok felelőssége igen nagy.
Sokszor beteg hozzátartozóink örülnének a szentségnek,
de már nem képesek azt a
maguk erejéből kérni. Beteghez papot hívni nem valamiféle lemondás a beteg életéről,
hanem a lehető legnagyobb
ajándék, amit a veszély idején
adhatunk. Ne halogassuk a
hívást! Nincs annál rosszabb
- a hozzátartozók számára és
a pap számára sem -, amikor
a pap már nem ér oda.
Plébániánk nagy területi
kiterjedése miatt is különösen
fontos, hogy időben értesítést
kapjon a lelkipásztor, ha valaki
rászorul a szentségre. Ez a rászorultság már akkor fennáll,
amikor a beteg járóképtelen,
nem képes a maga erejéből
elmenni a templomba.
De ugyancsak veszélyes
életkor a 60. életév betöltése
utáni időszak. Keresztény életünkhöz a 60. életév betöltése
után hozzátartozik a betegek
szentségének évente egyszer
való felvétele, illetőleg az előtt
is, ha valaki komoly betegségben szenved.
Szeretettel arra kérek tehát mindenkit, hogy jelezze,
ha környezetében katolikus
betegről, szenvedőről van tudomása.
Valter atya
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Adó 1 % a polgárőröknek!
A Mezőfalvi Polgárőrség köszöni az eddigi segítséget,
és bízik abban, hogy a lakossággal és a rendőrséggel közös
erővel polgárőreink továbbra is tenni tudnak településünk
közbiztonsága érdekében.
A Mezőfalvi Polgárőrség kéri, adója 1 %-ával segítse az
őrség munkáját.

Adószám: 18485732-1-07
Köszönettel:

Sóki László
elnök

Közepes eredmény
a Merényi kupában
Utánpótlás csapatainknál
az idei esztendő egy kicsit
más volt a Merényi kupában,
mint amit megszokhattunk
a korábbi években. Más volt,
mert most nem vertük tönkre
ellenfeleinket, és nem vonulhattunk haza éremmel a nyakunkban. Ennek ellenére egy
cseppet sem kell aggódnunk
az ifjú focistáink miatt, mert
ez az év nem az elsőségről
szól, hanem a csapatépítésről, a csapaton belüli helykeresésről.
Erős mezőnyben találta
magát a mezőfalvi utánpótlás
az idei Merényi kupa sorozatban. Az előzetes esélylatolgatás során nem is kecsegtettek
minket vérmes reményekkel
az edzők, hiszen szinte minden korosztályunknál egy év
korkülönbséget kellett leküz-

Masinka Csaba és tanítványai

deni. Természetesen erre a
fiúk nem voltak alkalmasak,
viszont a tisztes helyállás ezúttal sem maradt el. Nagyjából
elmondható, hogy jó közepes
eredménnyel zártuk a küzdelmeket. Az edzők egyhangúlag
a csapatépítésre helyezték a
hangsúlyt, meg az élő mec�csek pozitív élményeire. A
mérkőzések során azért voltak
nagyon szép megvillanások,
olykor pedig csüggedések, de
ez természetes.
Végső összegzésként nagyon fontos tapasztalatokat
szereztek a fiúk, és emellett
még önmagukhoz képest szépen teljesítettek.
Gratulálunk!
(A mezőfalvi sport történéseit napi szinten követhetik a
www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László

1. Kevés a GYES?
2. Várják vissza dolgozni, de nem tudja hova tenni kisgyermekét?
3. Nem akarja behordani a városba, bölcsődébe?
4. Jó lenne egy olyan hely, ahol csak az ön gyermeke számít?
5. Szüksége lenne egy- két órás gyermekfelügyeletre?

MI SEGÍTHETÜNK!!!

Mezőfalva központjában működik a Makk Marcsi Családi
Napközi, ahol lehetőséget nyújtunk egész napos, fél napos, alkalmi gyermek felügyeletre. Születésnapi zsúrok lebonyolítását
is vállaljuk.
Pár szó a családi napköziről:
Kis létszámú (maximum 7 fő) előnye hogy kevesebb a betegség.
Több figyelem jut a gyerekekre, minden gyermek egyéni bánásmódban részesül, szokásait, igényeit tiszteletben tartjuk.
Kedvező nyitva tartás (egyenként alkalmazkodunk a szülő
munkabeosztásához)
Keretein belül a speciális szükségletű gyermekek gondozása
is megoldható.
Ha sikerült érdeklődését felkelteni hívjon minket további, bővebb
információért!
Krisztina: 06/30-300-11-95
Brigitta: 06/30-824-00-75
Cím: Mezőfalva József nádor u. 9.

Edzőváltás a csapatoknál!

Derült égből villámcsapásként érte a mezőfalvi labdarúgást szerető közönséget,
hogy mindkét élcsapatunknál
menesztették az edzőket. A
MEZŐSPORT Kft. többségi
tulajdonosának és a MEDOSZ SE elnökségének közös
egyeztetése után a 2011-es
tavaszi szezon levezénylését a
felnőtteknél Masinka László, az
IFI-nél Masinka Csaba végzi.
Igencsak felkorbácsolták
az érzelmeket a felkészülési
időszak utolsó harmadában
történt események! Általában
akkor menesztik a csapatok
szakmai irányításáért felelős
edzőket, amikor nem jönnek az
eredmények. Mezőfalván ezzel
szemben két olyan együttes
éléről kellett távoznia a dirigenseknek, ahol a bajnokság
megnyerésének komoly esélye
látszott. Az okokról ezidáig
csak annyit tudni, hogy az új
felállásban nagyobb biztonsággal érhetünk fel a dobogók

legfelső fokára. Az edzőcserék
célja nem más, mint bebiztosítani a továbbjutást - áll az
egyesület vezetésének indoklásában.
Természetesen egy ilyen
váltást nehéz érzelmek nélkül
megélni mind a csapatoknak,
mind a szurkoló közönségnek. Emberek dolgoznak emberekkel. Mindenkinek van jó
és rossz oldala, de végső soron
az eredményt fogják majd értékelni. Csak ez fog majd számítani, és mellette feledésbe
merülnek a súrlódások, problémák. Az úgymond "minőségi
váltásnak" biztosan lesz pozitív
hozadéka, hiszen nem a rosszat
cserélték le valamilyen jóra, hanem az eredményest a várhatóan még eredményesebbre.
Nagy várakozással tekintünk a tavaszi szezon elé!
(Az edzőváltás történetéről
részletes információkat olvashatnak a www.mezohir.info
oldalon!)

15

Az én falum - Mezôfalva

Falugazdász
ügyfélfogadása
keddenként 8 és 12 óra között a
könyvtárban
Soós Barna falugazdász:

06 70 436 2466



Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik

KONDOR JÓZSEFNÉ

temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek,mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Dr. Endl Gábor István
ügyvéd
Tel.: 25/789-709
mobil: +3630/306-9000

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

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.



Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

MAROSI ISTVÁNNÉ

temetésén résztvettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

Köszönetünket fejezzük ki továbbá Feth Jánosnak és
Fethné Editnek a temetés lebonyolításáért.
Gyászoló család



Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

VIOLA IMRÉNÉ

(sz. : Németh Erzsébet)
temetésén részt vettek
és jelenlétükkel enyhítették fájdalmunkat.
a Gyászoló család

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

Középkorú,
szakképzett hölgy

idősek és betegek
házigondozását
és ápolását vállalja.
Nyírőné:

06 30 916 0814
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NŐNAPI MEGHÍVÓ

Az önkormányzat és a Művelődési Ház
szeretettel meghívja
Önt és kedves csládját
2011. március 8-án, kedden
17 órakor tartandó
Nőnapi műsorára
Vendégünk:

MARIÓ
A HARMONIKÁS
MINI CSEMEGE bolt rendkívüli
ajánlata!
Babapelenkák folyamatosan bővülő kínálatban!

Ízelítő árainkból:
MINI, MIDI, MAXI, JUNIOR
méretű babapelenkák egységesen

31 Ft/db

UP & GO
zsákos kiszerelésű gumis derekú nadrágpelenka

36 Ft/db

áron mennyiség korlátozás nélkül kaphatók.
Jó minőségű nedves popsitörlőkendő 290 Ft/csomag

Valamint a megszokott áru kínálatunkkal:
- tej és tejtermék
- vegyi áru
- felvágottak
- tartós élelmiszerek
- zöldség, gyümölcs

Hétköznaponként 14 órától friss sütésű kenyér
és pékáruval várjuk vásárlóinkat.
Nyitva: hétköznaponként 7 - 11, 14 - 17 óráig
szombaton 7 - 10 óráig

Helyszín: Művelődési Ház
A belépés díjtalan.
Információ: 06 30 461 2531

MEZŐFALVI
TÉLTEMETÉS
A női ruhába öltöztetett télbanya körbehordozása, a
telet megszemélyesítő szalmabáb megégettetésére várja
a jobb időkre vágyó embereket!

Február 26-án, szombaton
a Piac téren 18 órától
Akinek búja, bánata vagyon, rója azt föl az papirosra,
hozza ki és tűzze ki a papírt a télbanya szoknyájára.
Szombaton este a nyűgöt, bajt a télbanyával együtt vetjük máglyára.
18 óra: Télbanya égetése a néptánccsoport közreműködésével, utána Táncház

A vendégeket farsangi fánkkal, teával,
forralt borral várjuk!

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.

