Az én falum

MEZŐFALVA

2011. szeptember

Információs és közéleti havilap

Egészségház:
gyönyörű lett
Tartalom

Népszámlálás október 1-től 2. oldal
Rendőrségi tájékoztató
2. oldal
Csatornázás
3. oldal
Iskolai hírek
4-7. oldal
Tündérkert óvoda hírei
8-9. oldal
Fesztiváli lecsók voltak
9. oldal
Művelődési ház
10. oldal
Ahogy én látom
11. oldal
Makk Marcsi hírek
12. oldal
Gyémántmise Zircen
13. oldal
Jó kezdet a szezon elején
14. oldal

Szeptember:
Szent Mihály
hava - Őszelő
– Mérleg hava

Elkészült a kivitelező az
egészségház felújításával. Elmondhatjuk: büszkék lehetünk
erre az intézményünkre is.
Az egészségház ünnepélyes
átadása lapunk nyomdai munkálataival, megjelenésével egy
időben, szeptember 22-én volt.
(A részletekről következő lapszámunkban olvashatnak.)

Az augusztus huszadikai ünnepségsorozat részeként idén is megrendeztük a Lecsófesztivált. Kiderült, ki főzi Mezőfalván a legjobb lecsót. Ám a lényeg nem ez volt, hanem az, hogy mindenki
remekül érezte magát

Az iskola átadásához hasonlóan itt is folyamatban van
a használatba vételi engedély. A
visszaköltözés szeptember 23án, pénteken lesz. Reményeink
szerint hétfőn már a gyönyörű
rendelőben fogadhatják betegeiket az orvosaink és a védőnők.
Márok Csaba
polgármester

Idősek
Világnapja
– később tartjuk!
Nagy öröm, hogy az általános iskola után idén az egészségház is megszépült. Fokozza
örömünket, hogy harmadik
közintézményként a művelődési ház is a kor követelményeinek megfelelő színvonalú lesz
hamarosan. A felújítási munkák javában zajlanak: cserélik
az ablakokat, vakolnak és új
részt építenek.
A művelődési ház átalakítása néhány programmal ütközik. Egyik ilyen az Idősek
Világnapja, amely október
elején van hivatalosan. Településünk nyugdíjas lakóinak e
jeles ünnepét szeretnénk méltó
körülmények között, igényes
helyszínen megtartani. Éppen
ezért elhalasztottuk a rendezvényt a művelődési ház elkészültéig.
Az időpontról plakáton,
hirdetőtáblán tájékoztatjuk a
lakókat.
Márok Csaba

Hagyományainkhoz híven a tanévnyitó ünnepély műsorában a 6.
évfolyamosok és újdonsült elsőseink is részt vállalnak. A képen
Aszalay Anna kíséri Miklós Mátyás Balázst első iskolai szerepléséhez
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Népszámlálás október 1-től!
Az Országgyűlés a 2009.
évi CXXX1X. tői vénnyel elrendelte a 2011. évi népszámlá
lást, melynek végrehajtásáról a
Kormány 305/2010. (XII. 23.)
rendelete intézkedik.
A népszámláláson az adatfelvételt 2011. október 1. és
október 31. között, a pót ös�szeírást 2011. november 8-ig
kell végrehajtani.
A teljes körű összeírás kiterjed a természetes személyekre
és lakásokra, a 2011. október
l-jén nulla órakor fennálló állapot alapulvételével, vagyis a
válaszokat mindig erre az idő
pontra gondolva kell megadni.
Az adatfelvétel során számba
vesznek az ország területén
minden lakást, lakott üdülőt,
egyéb lakóegységet, illetve
közösségi éjszakai elhelyezést
szolgáló intézményt.
Az adatszolgáltatás kötelező, kivételt képeznek az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre
és a nemzetiségre vonatkozó
kérdések, melyekre a válaszadás önkéntes. A kötelező
adatszolgáltatás megtagadása
törvény szerint szabálysértés.
Az adatszolgáltatók 3 féle
lehetőség közül választhatnak:

intemeten keresztül maguk válaszolhatnak a kérdésekre, vagy
a papír kérdőívet saját maguk
töltik ki, vagy a számlálóbiztos
közreműködésével adják meg
a válaszokat. A népszámlálási igazolvánnyal rendelkező
számlálóbiztosok már szeptember végén minden háztartásba eljuttatják az adatfelvételi csomagot, amely tartalmazza
a lakás- és a személyi kérdőív
egy-egy példányát és egy tájékozató levelet.
Október l-jétől kezdve a
számlálóbiztosok is felkeresik
a háztartásokat, hogy megtudják, kik szeretnék a kérdőíveket
papíron kitölteni vagy a kérdésekre helyben, a kérdezőnek
megválaszolni.
Az internetes kapu október
l-től október 16-ig lesz nyitva.
A papír kérdőívek önálló kitöltésére is október 16-ig lesz
lehetőség, melyet a számlálóbiztosnak kell átadni. Október
16. után már csak a számlálóbiztosok segítségével lehet
adatot szolgáltatni. A kérdések
egyszerűek,a mindennapi életűnk olyan alapvető tényezőit
járják körül, mint otthonunk,
családunk, munkánk, kötődéseink, egészségünk.

A népszámlálásnál a válaszadás bevalláson alapul, az
adatszolgáltatók által adott
válaszokat ellenőrzés nélkül
el kell fogadni, de fel kell hívni a figyelmet, hogy a törvény
szerint a valóságnak megfelelő
adatokat kell közölnie.
A hazai népszámlálások
történetében először nyílik mód a kérdőív intemetes
kitöltésére. Az internetes
kitöltés előnye, hogy nincs
meghatározott helyszínhez és
időhöz kötve: október 1. és 16.
között bárki, bárhol, bármikor
megkezdheti és abbahagyhatja. Emellett az elektronikus
kérdőív segítő útmutatásai
is könnyítik a válaszadást. A

Rendőrségi tájékoztató

bűncselekmények sértettjeinek, és
ezek (egy háztartásban élő) egyenes ági hozzátartozóinak, házastársainak, eltartottjainak, adható,
ha a sértett testi épsége, egészsége a bűncselekmény következményeként súlyosan károsodott
vagy a sértett meghalt. Feltétele
az áldozat rászorultsága, amelyet
jövedelmi viszonyai határoznak
meg. Rászorulónak tekintendő
az áldozat, akinek családjában
az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az alapösszeg kétszeresét, 171.828 Ft-ot, illetve az is,
aki a törvényben felsorolt szociális
ellátások valamelyikében részesül.
A bűncselekmény elkövetéséről
számított 3 hónapon belül igényelhető.
Mi szükséges ahhoz, hogy a
bűncselekmény áldozata az említett támogatásokban részesüljön?
- Igazolás a büntetőügyben
eljáró szervtől ( általában a rendőrségtől )

A bűncselekmények áldozatainak részére nyújtható állami
támogatásokról
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami
kárenyhítésről szóló 2005. évi
CXXXV. Törvény alapján a bűncselekmény sértettje részére az
alábbi támogatások adhatók.
1. Érdekérvényesítés elősegítése és jogi segítségnyújtás: segítség
az alapvető jogok érvényesítéséhez, egészségügyi, szociális ellátások igénybevételéhez, illetőleg
a bűncselekménnyel okozott kár,
illetve a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett jog- vagy
érdeksérelem elhárításához szakjogászi tanácsadás vagy beadvány
szerkesztése. Határidő nélkül
előterjeszthető.
2. Azonnali pénzügyi segély:
a bűncselekmény áldozata igé-

nyelheti, annak érdekében, hogy
legalapvetőbb szükségleteit fedezni tudja (szállás, ruhanemű,
utazás, élelmiszer, gyógyszer stb)
A pénzügyi segély kérdésében
méltányossági döntés alapján
határoznak, amely nem szociális
rászorultságon, hanem a bűncselekmény következtében kialakult
helyzet mérlegelésén alapul. A
kifizethető azonnali pénzügyi
segély összege legfeljebb 85.914
forint lehet. A bűncselekmény
elkövetéséről számított 5 napon
belül igényelhető.
3. Állami kárenyhítés: a bűncselekmény miatt bekövetkezett
igazolt vagyoni kár részbeni megtérítése, vagy a bűncselekmény következtében a rendszeres jövedelemben bekövetkezett csökkenés
részbeni enyhítése. Csak szándékos, személy elleni erőszakos

KUTYABAJ
Kérjük, táblával jelöljék,
ha harapós kutyájuk van.
Sajnálatos, de szinte nem
múlik el felmérés kutyaharapásos eset nélkül. Előzzük
meg a bajt, esetleg tartsák
zárva, megkötve a népszámlálás idején az ebeket.
Eg yüttműködésüket
előre is köszönjük:
dr. Woth László

kérdőívek elektronikus úton
történő kitöltéséhez szükséges
egyedi azonosító kódokat és
az internetes elérés útvonalát
2011. október 1-jéig minden
címre eljuttatják a számlálóbiztosok. Fontos tudnivaló:
ha egy háztartás az online
kitöltés mellett dönt, akkor az
azonos címen lakó személyek
mindegyike az elektronikus
kérdőív kitöltésével kell, hogy
eleget tegyen adatszolgáltatási
kötelezettségének.
A kérdőíven nem szerepel
név, és az azonosító adatokat,
így a lakcímet a feldolgozáskor
teljesen külön adatbázisban kezelik. Az adatfeldolgozás után
a papír kérdőívek megsemmisítésre kerülnek. A népszámlálásban közreműködők, köztük
a számlálóbiztosok is, titoktartási kötelezettséget írnak
alá. Az adatok csak összesített
formában kerülnek nyilvánosságra, egyedi, az adatszolgáltató
azonosítására alkalmas adatot a
KSH nem szolgáltat.
Kérem, hogy a népszámlás
sikere érdekében szíveskedjenek a számlálóbiztosokkal
együttműködni!
dr. Woth László
címzetes főjegyző
- Kérelem-nyomtatvány kitöltése
- Határidőn belül érkezzen a
kérelem
- Vagyoni kár, jövedelemcsökkenés, egészség súlyos károsodásának igazolása a kárenyhítés esetén
Hol és milyen módon lehet
áldozatsegítő támogatást kérni ?
Bármely megyei Igazságügyi
Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatánál
Fejér megyében :
FEJÉR MEGYEI IGAZSÁGÜGYI HIVATAL
Á L D O Z AT S E G Í T Ő
SZOLGÁLAT
8000 Székesfehérvár, Ady
Endre u. 21/A.
Tel.: 22/512-110, Fax: 22/312612
Ügyfélfogadás :
Hétfő : 9-13
Kedd : 13-15:30
Szerda : 8-17:30
Csütörtök : 9-13
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Csatornázás
A csatornaberuházásban
érintett négy település képviselőtestülete együttes ülésen
tárgyalta a beruházás közbeszerzési anyagait, amelyek a
törvényi változásoknak megfelelően módosításra kerültek.
A szennyvíz-beruházó önkormányzati társulás tanácsa
után a képviselőtestületek is
jóváhagyták az anyagokat.
A minőségbiztosítás és közbeszerzési eljárások lefolytatása után a munkálatok várhatóan jövő év tavaszán kezdődnek.
M. Cs.

Van tartozása?
A csatornázás I. ütemére alakult vízi közműtársult közgyűlésén döntöttek arról, hogy a társulat év
végével befejezi tevékenységét, és átadja az önkormányzatnak a vagyont és a
kötelezettségeket is.
Akinek
esetlegesen
tartozása, kiegyenlítetlen
számlája van a vízi közműtársulat felé, haladéktalanul rendezze, hogy ne
kelljen a jegyzőnek közadók módjára behajtania
ezt a tartozást.
Márok Csaba

Erdőinkért!

Szeptember 7-én közös
összejövetelen határozták el az
érintettek, hogy az erdők védelme akciót a jövőben is folytatni kívánják. Mint ismeretes,
Mezőfalva kezdeményezésére
két évvel ezelőtt kezdődött az a
téli védelmi munka, amelyben
az erdőtulajdonosok, gazdálkodók, rendőrség, polgárőrség,
önkormányzat bevonásával
tesznek azért, hogy a falopásokat visszaszorítsák.
Az akció eredményes. Kezdetekkor egy teljes fasor eltűnése miatt indult eljárás, és az
ellenőrzések eredményeként
idén arról számoltak be a
megbeszélésen jelenlévő Vadex

szakemberek, hogy Mezőfalván káreseményük nem keletkezett. Ez mindenképpen pozitív fejlemény. Természetesen
sok tényező hozzájárult ehhez
az eredményhez: a rendőrség
megelőző szerepe, a rászoruló
lakók tüzelőhöz juttatása és
az erdőgazdálkodók hatékony
együttműködése.
Az elért eredményeket a jövőben is fenn kívánjuk tartani.
Megítélésünk szerint sokkal
kevesebbe kerül a megelőzés,
mint az a kár, amelyet a fák
kivágásával, lopással okoznak
a fatolvajok.
Márok Csaba

Adófelajánlást vár a MEDOSZ
A társasági adóról szóló törvény módosítása révén a cégek
felajánlhatják társasági adójuk
70 százalékát a látványsportágaknak – így a labdarúgásnak
is. A MEDOSZ SE komolyan
foglalkozott ezzel, és az önkormányzat segítségével, szakember irányításával megkerestünk
sok vállalkozást, és elmondtuk:
szeretnénk elősegíteni, hogy a
mezőfalvi gyerekek sportoljanak, ezáltal egészségesebben
nőjenek fel.

Várjuk, hogy a MEDOSZ
pályázatát jóváhagyja-e az
MLSZ, mert ha igen, akkor a
jövőben fogadhat az egyesület
ilyen társasági adófelajánlást.
A beérkezett pénzeket utánpótlás-nevelésre lehet fordítani.
Már sok felajánlás van. De
arra kérjük a helyi vállalkozásokat, támogassák ők is a
sportolni vágyó gyerekeket a
társasági adójukkal!
Márok Csaba

Pályázati lehetőségek

táblázat tartalmazza azokat az alanyi
és tárgyai feltételeket, valamint csatolandó mellékletek listáját, amelyeket a támogatási kérelemmel együtt
szkennelt formában be kell nyújtani
az elektronikus felületen keresztül.
(Ennek az excel táblázatnak az elérhetősége: http://www.mezofoldihid.
hu/index.php?page=menu_151).
A pályázatok benyújtására 2011.
szeptember 30. - 2011. október 31.
között lesz lehetőség.
A pályázatok benyújtására elektronikus úton lesz csak lehetőség(www.
mvh.gov.hu honlap Elektronikus ügyintézés menüpontján keresztül).
A pályázatok benyújtásának előfeltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen
MVH regisztrációs számmal, amelyet
a G0001 nyomtatványon lehet igényelni (nyomtatvány elérhetőség:
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/ g001_ugyfel_regisztracios_adat_20091115_1007395).
Amikor az MVH regisztrációs
számot megkapja az ügyfél, a G946
nyomtatványon jelszót kell igényelni

A Magyar Közlönyben megjelent
a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről. A
fenti számú VM rendelet elektronikusan az alábbi honlapon elérhető:
http://www.magyarkozlony.hu/
A ÚMVP IV. tengely LEADER
program keretében, a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület térségében
az alábbi célterületekre lehet támogatási kérelmet benyújtani:
1. Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek fejlesztése
2. Kulturális, történelmi és szabadidős szolgáltatásokhoz való hozzáférés
elősegítése, meglévő és új szolgáltatások fejlesztése. Közrend és közbiztonság elősegítése.
3. Térségi és helyi vállalkozások
fejlesztése

4. Helyi vállalkozások fejlesztése,
új szolgáltatási paletták kialakítása,
versenyképességük növelése
5. Térségi együttműködés keretében kiadványok és honlap készítés
támogatása
6. Térségi együttműködések elősegítése, egységes arculati elemek
kialakítása
7. Hagyományos és népi mesterségek képzése, szakmai tudás- és képességfejlesztés
8. Társadalmi felelősség erősítése,
fenntartható együttműködési formák
kialakítása
9. Rendezvények, táborok, prevenciós tevékenységek lebonyolítása
10. Térségi tanulmányok kidolgozása
A LEADER rendeletben megjelent támogatási kérelem benyújtási
feltételek mellett a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület által megalkotott HVS célterület tervező excel
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Szomszédviták
Az utóbbi időben nagyon
megszaporodott a szomszédviták száma. Hihetetlen
ügyekkel keresik fel a lakók az
önkormányzatot, és próbálják a
döntés felelősségét a hivatalra,
a jegyzőre hárítani.
Pedig nem ez a rendezés
megfelelő formája: az emberi
dolgokat, két szomszéd vitáját
nem lehet hivatalos úton elintézni. Mert ilyen intézkedés
esetén valamelyik fél biztosan
sértett lesz, ami újabb vitás
helyzetet szül a felek között.
Kérem, mielőtt a polgármesteri hivatalhoz fordulnak, próbáljanak inkább megegyezni!
dr. Woth László
címzetes főjegyző
Mezőfalva önkormányzata
pályázatot
nyújtott be települési
vízrendezésre, amely elsősorban a Sár utcának
és környékének vízelvezetését jelenti első lépcsőben. Tervtanács bírálja el
a terveket, csak az általa
jóváhagyott dokumentációval lehet pályázni. Jó
hír: a tervtanács kisebb
változtatással támogatásra javasolta az általunk
benyújtott terveket.
a rendszer használatához (nyomtatvány elérhetősége: http://www.
mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/
default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/
g946_adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401). Ezt
követően használható az elektronikus
rendszer.
A LEADER rendelettel kapcsolatos további információkat, folyamatosan frissítve a www.mezofoldihid.
hu honlap „Letölthető dokumentumok", „Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia", „Hírek" menüpontjában
olvashatnak az érdeklődők. A jogszabályi változásokkal kapcsolatosan
(VM rendelet, IH Közlemény, MVH
Közlemény) szintén itt kaphatnak a
pályázók folyamatosan, naprakész
tájékoztatást.
A LEADER rendelettel kapcsolatosan a térségben lakossági fórumokra is sor kerül, melyek helyszínéről és
időpontjáról a későbbiekben adunk
tájékoztatást.
Márok Csaba
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület elnöke
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Interaktív táblák bűvöletében

Három évvel ezelőtt lehetőségünk nyílt arra, hogy
a TIOP 1.1.1 elnevezésű
pályázaton indulva megpróbáljunk forrásokat teremteni
az iskola infokommunikációs
eszközparkjának felújítására.
Az akkori munka eredményeként az idei év szeptemberére
megérkeztek hozzánk és tagiskoláinkba a modern oktatás
legújabb csodái, az interaktív
táblák. Mezőfalva 10. Hantos és Daruszentmiklós 4-4
eszköz boldog tulajdonosa
lett. A táblák az úgynevezett
tantermi csomagok részét képezik, melyekhez projektorok
és laptopok is tartoznak. Ezen
kívül személyi számítógépeket, (Mezőfalva 34db, Hantos
4, Daruszentmiklós 4db) és a
sajátos nevelési igényű tanulók
oktatását szolgáló eszközöket
kaptak az iskolák. A pályázat
összesen több mint 32 millió
Ft eszközberuházást jelent a
három intézmény számára,
mely teljes egészében állami
finanszírozású. Tanulóink és
pedagógusaink már régóta

vágytak arra, hogy ezeket a
modern eszközöket használatba vehessék, s ennek a
várakozásnak megfelelően
nagyon lelkesen fogtak neki
az interaktív táblák használatának elsajátításához. Az
IKT eszközök beszerzését
és üzembe helyezését végző
Albacomp cég szakemberei a
nyár folyamán tartottak oktatást pedagógusainknak, mely
részét képezte a pályázatnak.

1.a osztály
Osztálytanítók: Nyuliné Bauer Szilvia of., Horváth Lászlóné.
Balogh Alexa Vivien, Barta Fanni, Bartek Dávid, Csicsók Zita, Dienes
Mihály, Erdélyi Márk, Forrai Diána Kitti, Győri Viktor Ferenc, Győri
Viviána, Horváth Richárd Mihály, Kovács Diána Eszter, Kovács Vivien, Krausz Balázs, Miklós Mátyás Balázs, Nagy Eszter, Samu András
Dávid, Stempely Balázs, Sütő Enikő, Takács Ákos, Tokai Armand,
Vadicsku Réka Ildikó, Veres Patrik Tamás, Virág Roland

Ezen kívül iskolánk a MOZAIK Tankönyvkiadó referensének segítségével további
konzultációt szervezett, ahol
kollégáink megismerhették a
cég által kidolgozott és folyamatos fejlesztés alatt álló interaktív tananyagait. Konkrét
példákat láttunk arra, hogy
ezek hogyan építhetőek be
a mindennapi tanítási gyakorlatba, továbbá útmutatást
kaptunk arra nézve, hogy mi

magunk hogyan tudunk ilyen
típusú háttéranyagokat szerkeszteni. A számtalan alkalmazási lehetőség, és a csodálatos képi világ, a szemléltetés
kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg előttünk. Biztosak
vagyunk abban, hogy a felnőttekhez hasonlóan diákjaink is
nagy örömmel és érdeklődéssel
fogadják majd ezeket az új eszközöket, s az általuk nyújtott
tanulási lehetőségeket.

1.b osztály
Osztálytanító: Sivák Zita of.
Babecz Márk, Csicskovics Eszter Éva, Erdélyi Gyula Márió, Fabó
Evelin, Fekete Noel, Födelevics Máté, Horváth Zita Kíra, Kolompár Martin Antal, Nagy Dzsenifer Ramóna, Nagy Dzsesszika,
Nagy Krisztián, Oroszi Bence, Pesti Dávid Attila, Pirgi Dávid János, Pörgye Dorina, Sztojka Hajnalka Vanessza, Volent Gábor
Patrik, Vörös Zsanett, Zelenka Attila Miklós
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Újabb pályázat

PAPÍRGYŰJTÉS

Az iskola Szülői Munkaközössége őszi papírgyűjtést szervez
a tanulók számára. A nagy mennyiségű papír felhalmozódása
miatti hosszas várakozási idő elkerülése érdekében és a vállalkozó javaslatával egyetértve a gyűjtést két napra fogjuk hirdetni,
külön az alsó és külön a felső tagozatosok számára.
Az akció időpontja:
2011. szeptember 22. csütörtök 14 órától az alsó tagozatos,
2011. szeptember 23. péntek 14 órától a felső tagozatos diákoknak
Helye: Művelődési Ház előtti parkoló.
Kérem a kedves szülőket és a falu lakóit, segítsék a gyerekek
munkáját a gyűjtésben.
Köszönettel: az iskola Szülői Munkaközössége

A magyar közoktatás minőségét javítandó a kormányzat referencia intézmény hálózatot kíván létrehozni. Ennek érdekében
TÁMOP 3.1.7 elnevezéssel pályázatot hirdettek olyan iskolák
részére, akiknek működése, szakmai munkája példaértékű. A
kiválóságot egy szakmai minősítő testület az intézményi dokumentáció előzetes, teljes körű áttekintésével, valamint helyszíni
ellenőrzés keretében vizsgálja, majd az eljárás végén dönt arról,
hogy a pályázaton indulni szándékozó iskola megfelel-e a kritériumoknak.
Nagy örömünkre szolgál, hogy iskolánk kiváló minősítést kapott ezen a vizsgálaton, s részt vehetünk a pályázaton, melynek
beadási határideje október vége.
Az inkluzív nevelés és a tehetséggondozás területén szeretnénk referencia intézménnyé és felsőoktatási gyakorló hellyé
válni. A pályázat keretében az iskola vezetőinek olyan továbbképzéseken kell majd részt venniük, melyek felkészítenek az
ezzel kapcsolatos jogi, szervezeti, kommunikációs stb. feladatokra, továbbá egy millió forint értékben eszközök vásárlására
is lehetősége nyílik majd az iskolának.
Bízunk abban, hogy a pályázat nyújtotta kihívás további inspirációt nyújt majd kollégáinknak, s reméljük, hogy ezen a területen is megálljuk majd a helyünket, tovább öregbítve iskolánk
jó hírnevét.

Új tagok az SZMK-ban
Az iskola szülői munkaközössége nevében, ezúton szeretném köszönteni az 1. osztályos
tanulókat és az újonnan megválasztott munkaközösségi tagokat.
1.a Miklósné Greman Katalin és Kiss Anikó

1.b Horváth Tamásné és
Pörgye Károlyné
A gyerekeknek jó tanulást a
szülőknek jó munkát és kitartást kívánok!
Baratiné H. Irén
SZM. vezető

A 2010/2011. tanév versenyeredményei a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
Nagyon büszkék vagyunk arra, 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.

Verseny megnevezése
Mesemondó verseny
Nagyvenyim

Sok esetben az iskolai megmérettetések voltak a területi vagy
megyei versenyek „selejtezői”, vagyis az itt legjobban szereplő
diákok jutottak tovább, és képviselték iskolánkat és Mezőfalvát.
Az alábbi összefoglaló a kimagasló eredményeket, sikereket
tartalmazza.

Alsó tagozat eredményei

Szint Helyezés
területi

Műveltségi csapatverseny

területi

Játékos anyanyelvi csapatverseny
Dunaújváros, Petőfi S. Ált. Isk.

területi

Anyanyelvi verseny

területi

Helyesírási verseny
területi
Dunaújváros, Gárdonyi G. Ált. Isk.

I.
IV.
VIII.
VI.

Résztvevő diákok

Felkészítő tanár

Gombita Dzsenifer 1.b

Szabóné Kovács Erika

4.a csapata: Bodás Dalma, Bordács Marcell, Tarr Petra

Horváth Lászlóné

3.a csapata: Katona Kitti, Vámosi Noémi,

Nagyné Garai Olga

4.a csapata: Bodás Dalma, Bordács Marcell, Szekeres BenHorváth Lászlóné
jámin

I.

Katona Kitti 3.a

Nagyné Garai Olga

II.

Hajnal Marcell 2.a

Márokné Szatmári Ilona

II.

Katona Kitti 3.a

Nagyné Garai Olga

I.

Komjáti Krisztián 2.b

Szalai Lászlóné

III.

Temesvári Donát 1.b

Szabóné Kovács Erika

Bodás Dalma 4.a, Bordács Marcell 4.a, Takács Bence 3.b, Baricza Zsuzsanna, Horváth Lászlóné,
Takács Richárd 4.b
Nagyné Garai Olga, Sivák Zita

Versmondó verseny

területi

Matematika csapatverseny
Előszállás

területi

IV.

Matematika csapatverseny
Pusztaszabolcs

területi

I.

Barati Bence 4.a, Bordács Marcell 4.a, Jásper Marcell 4.b Horváth Lászlóné, Sivák Zita

6

Az én falum - Mezôfalva

Verseny megnevezése

Humán munkaközösség eredményei

Szint

Mesemondó verseny
Nagyvenyim

területi

Történelem verseny

területi

Helyezés

„Szép Magyar Beszéd” – szépkiejtési
területi
verseny

Verseny megnevezése

Szint

Résztvevő diákok

Felkészítő tanárok

III.

Gombita Klaudia 5.b

Nagy Margit

II.

Szentpáli Zsombor 8.b

Nagy Margit

I.

Márok Bence 6.a, Zsákovics Kevin 6.a, Szabó Luca 7.b,
Váradiné Balogh Ágnes
Szabó Szindbád 8.b

III.

Szabó Szindbád 8.b

Nagy Margit

Nyelvi munkaközösség eredményei
Helyezés

Résztvevő diákok

Felkészítő tanárok

Német nyelvi verseny
Gyöngyös, Tehetségpont

országos

III.

Ossik Angéla 7.b

„Ki tud többet a híres németekről?”
Dunaújváros

területi

V.

Palkó Anna 7.b, Ossik Angéla 7.b, Molnár Fanni 8.b, Hajas Györgyné
Scheidl Boglárka 8.a
Molnárné Troppert Mária

Német nyelvi fordító verseny
Dunaújváros, Vasvári Pál Ált. Isk.

területi

I.

Ossik Angéla 7.b

Hajas Györgyné

I.

Somogyi Lilla 8.b

Molnárné Troppert Mária

Regenbogen
Tesztverseny

Országos

Német

országos

IX.

Ossik Angéla 7.b

Hajas Györgyné

Regenbogen
Tesztverseny

Országos

Német

országos

VI.

Ossik Mónika 6.b

Hajas Györgyné

OLIMA német nyelvi színjátszó
verseny Budapest, Osztrák Intézet

országos

I.

TITOK angol nyelvi levelezős
verseny

országos

VIII.

Hajas Györgyné

Czifra Anna, Fekete Balázs, Görög Petra, Koppányi Noémi,
Kovács István, Márok Bence, Nagy Péter, Nagy Veronika,
Nyegota Szabina, Ossik Angéla, Ossik Mónika, Ozohánics
Hajas Györgyné
Bernadett, Ozohánics Mihály, Palkó Anna, Salgó Bence,
Simon Noémi, Vámosi Nikolett, Vámosi Noémi, Wittmann
Ákos, Zsákovics Kevin
4. osztályos csoport

Sörös Anikó

Angol nyelvi alapfokú C típusú
nyelvvizsga

Boros Viktor 8.a, Szabó Szindbád 8.b

Szalai Lászlóné

Német nyelvi alapfokú C típusú
nyelvvizsga

Vida Fanni 8.b

Molnárné Troppert Mária

A művészetoktatás munkaközösségének eredményei

Verseny megnevezése

Szint

Helyezés

Résztvevő diákok

Felkészítő tanárok

Népdaléneklési verseny
Dunaújváros, Gárdonyi G. Ált. Isk.

területi

arany minősítés

Bodás Dalma, Horváth Petra, Kovács Mercédesz,
Mihályi Mónika, Nyári Anita, Szilva Dzsenifer, Tarr Nyulasiné Lakos Angéla
Petra, Virág Enikő

Népdaléneklési verseny
Cece

megyei

bronz minősítés

Bodás Dalma, Horváth Petra, Kovács Mercédesz,
Mihályi Mónika, Nyári Anita, Szilva Dzsenifer, Tarr Nyulasiné Lakos Angéla
Petra, Virág Enikő

Ti-Ti-Tá Néptáncfesztivál
Baracs

területi

különdíj

Néptáncverseny
Székesfehérvár

megyei

Néptáncverseny
Ajka

regionális

4-5-6. osztályosok

Csonka Emese

továbbjutás

4-5-6. osztályos német nemzetiségi tanulók

Csonka Emese

dicsérő oklevél

4-5-6. osztályos német nemzetiségi tanulók

Csonka Emese
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Természettudományi munkaközösség eredményei

Verseny megnevezése
Matematika verseny
Kápolnásnyék

Szint

területi

Matematika verseny
Dunaújváros, Arany János Iskola

területi

Kémia verseny
Dunaújváros, Petőfi S. Ált. Isk.

területi

Informatika verseny
Dunaújváros, Bánki Donát Gimnázium

területi

Birkózó verseny
Trencsény - Szlovákia

nemzetközi

Helyezés

Résztvevő diákok

Felkészítő tanárok

V.

Vámosi Nikolett 6.b

Szentpáli Balázsné

V.

Boros Viktor 8.a

Szentpáli Balázsné

III.

Simon Noémi 6.a

Szentpáli Balázsné

V.

Ágoston Réka 5.b

Szentpáli Balázsné

VI.

Vámosi Nikolett 6.b

Szentpáli Balázsné

IV.

Boros Viktor 8.a

Jaksics Erzsébet

VI.

Szabó Luca 7.b

Jaksics Erzsébet

X.

Vizi Richárd 8.b

Sótiné Papp Elvira

I.

Palkovics Patrik 5.b

Tombor István

IV.

Szalai Bálint 4.a

Tombor István

III.

Szentpáli Zsombor 8.b

Tombor István

V.

Igel Dániel 7.a

Tombor István

Birkózó verseny
Miskolc

országos

Birkózó verseny
Tatabánya – Női diák OB

országos

III.

Nyegota Szabina 7.b

Tombor István

Birkózó verseny
Szigetvár

országos

V.

Igel Dániel 7.a

Tombor István

Birkózó verseny
Kalocsa

országos

III.

Igel Dániel 7.a

Tombor István

II.

Palkovics Patrik 5.b

Tombor István

III.

Nyegota Szabina 7.b

Tombor István

VI.

Igel Dániel 7.a

Tombor István

V.

Igel Dániel 7.a

Tombor István

II.

Nyegota Szabina 7.b

Tombor István

III.

Szentpáli Zsombor 8.b

Tombor István

V.

Igel Dániel 7.a

Tombor István

V.

Bognár Gergő 8.a

Tombor István

I.

Igel Dániel 7.a

Tombor István

I.

Szentpáli Zsombor 8.b

Tombor István

III.

Hornperger Arnold 8.b

Tombor István

III.

Nyegota Szabina 7.b

Tombor István

V.

Palkovics Patrik 5.b

Tombor István

V.

Szalai Bálint 4.a

Tombor István

V.

Nagy Renátó 5.a

Tombor István

II.

Szentpáli Zsombor 8.b

Tombor István

V.

Igel Dániel 7.a

Tombor István

III.

Nyegota Szabina 7.b

Tombor István

I.

Petrovics Ádám 1.b

Tombor István

II.

Igel Dániel 7.a

Tombor István

II.

Kovács Olivér 1.b

Tombor István

III.

Nyegota Szabina 7.b

Tombor István

Birkózó verseny
Cegléd

területi

Birkózó verseny
Karcag – Diák OB

országos

Birkózó verseny
Dorog

Birkózó verseny
Cegléd

országos

országos

Birkózó verseny
Soltvadkert

országos

Birkózó verseny
Diákolimpia - Budapest

országos

Birkózó verseny
Kaposvár

országos

Birkózó verseny
Kaposvár – Serdülő OB

országos
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Tündérkert Óvoda
Tanévkezdés
2011. augusztus 29-én a
Tündérkert óvodában megkezdődött a 2011/2012-es tanév.
Igaz ekkor még csak az óvó
nénik, dajka nénik készítették
elő a csoportokat a gyermekek
fogadására. Itt köszöntöttük új
kolléganőnket Scheidl Erzsikét, aki a Csigabiga csoportban
fog dolgozni, s ekkor készültek
el a szép dekoráció a csoportokba, faliújságokra.
Augusztus 30-án délelőtt a
tagóvodák dolgozóival együtt
Tanévnyitó értekezletet tartottunk. Itt elhangzottak a törvényi változások, megtudtuk mi
a feladatunk a 2011/2012-es
tanévben. Mindemellett a két
tagintézmény vezetője is beszámolót tartott.
Augusztus 31-én kikerültek
a játékok a polcokra és a papírmunkák is megkezdődtek.
Szeptember 1-én a régi
óvodások birtokba vehették a
Pillangó, a Szivárvány, Micimackó, a Napsugár, a Katica
és a Csiga-biga csoportokat.

Főzzünk
játszóteret!
A nagymama és anya főztje
a legfinomabb – de csak Delikáttal!
Óvodánk továbbra is gyűjti
a Delikát által kiírt pályázatra
a vonalkódokat. Továbbá reméljük, hogy a befőzések során elhasznált Koronás cukros
zacskókat sem dobták ki, mert
óvodánk azokat is gyűjti.
Arra szeretnék kérni mindenkit: bármikor hozzák be
óvodánkba, hogy esélyünk
legyen egy szép új játszótérre.
Köszönjük!
Összeállította:
Kiss Annamária

Dolgozóink

Óvodánkból
az iskolába

Csiga-biga csoport:
Kiss Lászlóné óvó néni
Scheidl Erzsébet óvó néni
Német Ferencné dajka néni

Az első osztályba lépő gyermekeket a tanító nénikkel
együtt az udvaron fogadtuk.
Elhangzott egy szép búcsúzó
ének, majd ezután jellel ellátott névtáblát kapott minden
gyermek. Kézen fogva átsétáltunk az iskolába a tanévnyitó
ünnepélyre. Az ünnepélyen
Miklós Mátyás mondott egy
szép verset az elsősök nevében. Ezután mindenki a saját
osztályába vonult s számukra
megkezdődött az iskola.

Napsugár csoport:
Bálint Györgyné óvó néni
Klárné Huszta Renáta óvó néni
Szücs Györgyné dajka néni
Katica csoport:
Kiss Nóra óvó néni
Korompai Tamásné óvó néni
Rauf Istvánné dajka néni
Micimackó csoport:
Kovácsné Huber Zita óvó néni
Kiss Annamária óvó néni
Bodorné Német Mónika dajka néni

Első napok
az oviban

Szivárvány csoport:
Györfiné Varga Edit óvó néni
Gremsperger Mónika óvó néni
Bartáné Kolmankó Andrea dajka néni
Napsugár csoport:
Tolnai Andrásné óvó néni
Danczi Gáborné óvó néni
Balogh Ervinné dajka néni

Gyűjtő akció
Minden szülőt, nagyszülőt,
ismerősöket szeretnénk megkérni, hogy feleslegessé vált
papír hulladékot ne dobja ki,
mert óvodánk október végén
papírgyűjtést szervez.
A faliújságon, valamint a
következő újságban pontosan
jelezni fogjuk a gyűjtés időpontját és részleteit. Addig is
mindenki gyűjtögesse, kötögesse csomagba a feleslegessé
vált papírt.
Előre is köszönjük.
A befolyó összeget az óvodai játékok bővítésére, szépítésére fordítjuk, s reméljük
rengeteg új élménnyel lesznek
ezáltal is gazdagabbak a gyermekek.

Köszönjük
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Farkas Imre
bácsinak, hogy munkánkat segítette. Pótolta a faliújságok, a
radiátorvédők hiányzó léceit
és megjavította a kisszékeket...
Sőt! Új faliújságot is készített
a folyosóra.

Szeptember 5-én újonnan érkező kiscsoportosokat fogadta a Napsugár és a
Micimackó csoport. Az első
lépések igaz kicsit bizonytalanok voltak, volt sírás, de pár
nap elteltével már egyre több
mosolygós arcot lehetett látni.
Vidáman próbálják ki az új játékokat, ismerkednek az óvoda
csoportjaival, dolgozóival és
persze egymással is.
Hétfőn és kedden minden
csoportban szülői értekezlet
volt. Itt elhangzottak az első
félév programjai, adatokat
egyeztettünk, kiosztottuk a
tanévre szükséges nyomtatványokat.

Köszönet

A Csiga-biga csoport szeretne köszönetet mondani László
Józsefnek aki megvette az anyagot és egyedül kifestette a
csoportot, s ráadásul gyermeke az idei évtől más csoportba jár.
Köszönetet szeretnénk mondani Tarr Szilviának a Napsugár csoport dekorációs függönyének tisztításáért.
Köszönetet szeretnénk mondani id. Kemény Ferenc vállalkozónak a kertben lévő nádtető javításáért és az új csúcs
elkészítéséért.
Köszönjük a támogatását.
A Tündérkert Óvoda dolgozói
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Fesztiváli lecsók
voltak

Kertszépítés
a szülőkkel
Szeptember 10-én szombaton szülők bevonásával megszépült a babaházunk és kerti
játékaink. Ezen a délelőttön a
játékok körüli árok is megtelt
homokkal, s így biztonságos
játék folyhat az udvaron. Köszönjük a segítséget. Ezúton
szeretnénk megragadni az
alkalmat, hogy segítséget kérjünk a babaház cserepezésének
befejezéséhez. Szükségünk

lenne kb. 20db új kúpcserépre.
Kérjük, aki tud segíteni, jelezze
felénk az óvodába.
Szeretnénk meghívni minden szponzorunkat, segítőnket, szülőt, gyermeket 2011.
szeptember 23-án 16.00-kor
tartandó Kertavató, Kert átadó ünnepségünkre, ahol egy
kis műsorral szeretnénk kedveskedni támogatóinknak, segítőinknek.

Szeretném megköszönni
mindenkinek a részvételt, a
pozitív hozzáadott értéket, ami
sikerre vitte az idei Lecsófesztivált. Mert nyugodtan kijelenthetjük: sikeres rendezvény
volt. Nemcsak a mezőfalviak
érezték magukat nagyon jól,
hanem az idelátogató herzogsdorfi vendégeink is. Utólag
köszönő e-mail levelet kaptunk tőlük, amelyben leírták,
hogy nagyon sokat jelentett
nekik a fogadtatás, amelyben
részesítettük őket. Ők is pozitívan nyilatkoztak a lecsónkról
és az egész rendezvényről.
A napot tűzijáték koronázta meg, amely minden
évben színfoltja a huszadikai
rendezvénynek. Az időjárás
is kegyes volt hozzánk, mert
kellemes időben, jó hangulatban rotyogtak a lecsók. Csak
gratulálni tudok valamennyi
résztvevőnek, mert azt hiszem,
nem az a lényeg, hogy ki nyert
és ki lett a második, hanem az,

hogy sokat mosolyogjunk, egy
vidám napot töltsünk együtt.
Bízunk benne, hogy ez a
programsorozat jövőre is folytatható lesz, meg tudjuk őrizni
ezeket a hagyományokat a már

megszokott szinten. Ennek érdekében rengeteget kell tennie,
dolgoznia az önkormányzatnak. Természetesen lehetne
komfortosabb a helyszín, és találhatnánk a fesztiválban kifogást, ha keresnénk. De azt gondolom, ez a miénk, és nekünk
ez így is nagyon megfelelő, jó.
Márok Csaba
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Szeptember - Szent Mihály Hava - Őszelő - Mérleg Hava
A régi római naptárban a
hetedik hónap volt, elnevezése a latin septem (hét) számnévből ered, (latin September,
September mensis = „Hetedik”, „Hetedik hónap”). 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 13án megemlékeztek Iuppiter,
Iuno és Minerva templomának felavatásáról, ami 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 lakomán 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 is szeptember 1-jén
kezdődött az év, de 13-a azért
is jelentőségteljes, mert 9 nap
választja el a napéjegyenlőségtől, aminek 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 ez a
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 azt az Úristen szentelése
fogja meg. Ez a nap jelezte a
dióverés kezdetét, és a fecskék
útra kelését is. Időjárásjósló
napnak is tartják, mert ha e
napon bugyborékosan esett
az eső, akkor a néphit szerint
csapadékos ősz várt rájuk.
Szeptember 12.
Mária napja:
Szűz Mária neve napja.
Az újkorban Bécs felszabadulása után vált a török alóli
felszabadulás ünnepévé, kultusza rohamosan terjedt, amit
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 evangélista napja. Sok
helyütt például a Bánátban e

héten kezdték meg az őszi
búza vetését, amit férfiak végeztek szinte szótlanul, majd
a munka végeztével magasra
dobták a vetőabroszt, hogy
akkorára nőjön a búza.
Másutt azonban ekkor nem
szántottak, mert úgy vélték,
akkor a földet fel fogja verni a
gaz. Göcsejben is pelyvahétnek
nevezték
Az e napi tiszta időből pl.
a szerémségi szőlősgazdák 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 év
fordulója (a gazdasági évet
lezáró ünnepek szeptembertől novemberig tartottak). A
Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor
hajtották vissza. Ez a nap a
pásztorok elszámoltatásának
és szegődtetésének időpontja
is, ami után kezdetét vette a
kukoricatörés. E nappal megkezdődik az ún. kisfarsang
ideje, a lakodalmazások 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 csíziós (vagy jeles napokhoz) kötődött, utána
a városi, vagy községi tanács,
vagy a hegyközségi elöljáróság
határozott időpontot adott
meg rá, ami azért volt fontos,
mert a földesúri járandóságot,

a bordézsmát így egyszerre
tudták beszedni. A különböző szőlőtermő 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 21-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,
amely elősegíti a több termést).
Göcsejben pl. a szüret végeztével lemetszették a szőlővesszőket, s mindegyik tőke
tövére egy-egy szőlőszemet
tettek, hogy következő évben
jó legyen a termés.
Időjárásjósló napnak is
tartották, mert ha Mihály itt
találja a fecskéket, akkor hos�szú-szép őszre számíthattak.
Ha Szent Mihály éjszakáján a
juhok vagy a disznók összefeküdtek, hosszú, erős telet vártak, ellenkező esetben enyhét.
A pereszlényiek kemény telet
jósoltak, ha Mihály napján
dörög.
Néhány időjárásjósló közmondás erre a napra:
Szeptember 29. után már
nem nő a fű, mondják is:
„Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehetne kihúzni
a füvet.”
„Aki Szent Mihály nap után
szalmakalapban jár, attól nem
kérdenek tanácsot.” Vagyis aki
Szent Mihály nap után is úgy
öltözik, mint nyáron szokott,
az nem lehet okos ember.
Ijjas Gizella
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A KÖNYVTÁRBAN
ELÉRHETŐ
FOLYÓIRATOK

ÍRÓ - OLVASÓ
TALÁLKOZÓ
A KÖNYVTÁRBAN!
2011. november 22-én, kedden 14 órakor író- olvasó
találkozót rendezünk a mezőfalvi könyvtárban.
Vendégek:
NÓGRÁDI GÁBOR
író, költő és forgatókönyvíró
Ismertebb könyvei többek között a Pete Pite és Az
anyu én vagyok. Olyan filmforgatókönyvek kötődnek
a nevéhez, mint a Csocsó, a Meseautó vagy a Sose
halunk meg.
És
NÓGRÁDI GERGELY
író, operaénekes
A Vau! és a Nyau! című ifjúsági regények írója, a
klasszikusok, többek között Jókai és Gárdonyi újramesélője, Albert Györgyi és Vujity Trvtko könyveinek társszerzője.
Mindenkit szeretettel várunk!
Horváth István
Könyvtáros

SEGÍTSÉG A NÉPSZÁMLÁLÁSI
KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉHEZ!
Aki a jövőhónapban esedékes népszámláláskor a népszámlálási kérdőívet elektronikus úton akarja kitölteni, a
könyvtárban segítséget kaphat a könyvtár nyitvatartási ideje
alatt. Az elektronikus kitöltés október 16-ig lehetséges!
Horváth István
könyvtáros

Az autó
Autó-Motor
Bravó
Burda
Cosmopolitan
Dunaújvárosi Hírlap
Fejér Megyei Hírlap
Garfield
Haszon agrár história
Hvg
Joy
Júlia
Képes Sport
Kiskegyed
Kismama
Lakáskultúra
Magyar Horgász
Magyar Nemzet
Motor Revü
National Geographic
Kids
Népszabadság
Nők Lapja
Nők Lapja Konyha
Otthon
Pc Word
Popcorn
Praktika
Romana Spatzenpost
100Xszép
Story
Természetbúvár
Természetgyógyász
Topic
Wellness
Horváth István
könyvtáros

„Ahogy én látom!”
A gyerekeknek kezdődik a vakáció, itt a nyári szünet, amit jó
lenne értelmesen eltölteni. Zelk
Zoltán versét ajánlom, olvassák
szeretettel. A költő Érmihályfalván született 1906. december
18-án és Budapesten 1981 április
23-án halt meg. Miskolcon járt
iskolába, de tanulmányait nem
fejezte be. Egy ideig inaskodott, de
nem tanult ki semmilyen szakmát.
1925-ben Budapestre költözött.
1928-ban jelent meg első verse a
Nyugatban. A kommunista rendszerben ünnepelt költő : Sztálin
és Rákosi Mátyás dicsőítésére ír
verseket. 1948-ban Baumgarten-díjjal, 1949-ben és 1951-ben
Kossuth- illetve József Attila díjjal
jutalmazták. Az 1956-os forradalom lelkes híve lett. A forradalom
leverése után háromévi fogságra
ítélték, amiből másfél évet leült.
Szabadulása előtt meghalt a felesége, édesanyja pedig halálos
ágyán feküdt. Zelk életbében ez
volt a mélypont, de lírájában egy
új korszak kezdődött. A szerelmes
versek mellett kedves gyermekverseket is írt.
Zelk Zoltán:
Vakáció
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Folyópartra
vagy erdőbe?
Faluszéli
zöld mezőre?
Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció!
Tarány Sándor

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri hivatal:
Általános iskola:
Óvoda:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Könyvtár:
Rendőrség ügyelet:
Tóth Viktor (körzeti megbízott):
Remsei Tamás (körzeti megbízott:
Polgárőrség:
Orvosi rendelő:
dr. Bartos Krisztina:
dr. Tassy Péter:
dr. Kosztándi-Molnár Éva:
Védőnő:
Gyógyszertár:

509-876
506-930
506-987
506-900
506-985
510-510
06/30-400-3047
06/70-4171-999
06/30-621-0934
506-837
506-925
506-889
506-888
506-810
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Meghívó
A Mezőfalváért Egyesület, a Kistérségi Szinergia Közalapítvány támogatásával 2011. október 22-én Konferenciát szervez a
Dunaújvárosi Kistérség civilszervezeteinek részére.
A Konferencia célja:
A dunaújvárosi kistérség településeiben működő civilszervezetek megismerése, működésük tevékenységük bemutatása.
A civilszervezetek számot adnak tevékenységeikről, sikereikről.
Lehetőség nyílik meglévő kapcsolatok ápolására, illetve új kapcsolatok kialakítására.
Az előadás időtartama szervezetenként 5-10 perc. Szervezetenként 1-3 fő részvételére számítunk.
Jelentkezés:
Kérjük a részvevőket, hogy október 10-ig szíveskedjenek jelezni részvételi szándékukat. Kérjük, jelezzék, hogy előadással vagy
anélkül, valamint hány fővel kívánnak részt venni a konferencián!
Cím: Kiss Attila
2422. Mezőfalva, Arany János u. 14.
kiss.attila47@gmail.com
Tel: 06 70 7725 920

Makk Marcsi hírek

Új helyen keressenek bennünket a jövő hónaptól!
Október 1-től a Makk
Marcsi Családi Napközi az
önkormányzat jóvoltából a
Semmelweis utca 9. számú
Figyelem! A napközi
gyógytornász pedagógust
keres, heti 1-2 alkalomra.

lakásba költözik. (A gyógyszertár után a második lakás.)
Továbbra is várjuk a kisgyermekeket!
Minden kedden 9.30 órakor és 10 órakor, valamint
minden csütörtökön 16 órától zenés-táncos angol foglakozásra várjuk a piciket és
szüleiket egyaránt. Az órákat
Vámos Edina tartja, aki diplomás angol oktató.

KIRÁNDULÁS
A Művelődési Ház kirándulást szervez
október 15-én, szombaton

Az úti cél: Pannonhalma - Győr - (Mór)
Részvételi díj: útiköltség 2200 Ft/fő (33 fő esetén)
belépők: 1800 Ft (felnőtt)
850 Ft (diák, nyugdíjas)
300 Ft (idegenvezetői díj)
Indulás: 8.00 órakor a Művelődési Ház elől
Jelentkezési határidő: október 10.
Érdeklődni: Ijjas Gizella művelődésszervezőnél
a 06 30 461 2531-es telefonszámon
vagy a könyvtárban lehet!

Konferencia helye:
Művelődési Ház, Mezőfalva Kinizsi u. 38.
A Konferencia részletes programját október 10-e után küldjük
meg minden résztvevőnek.
Kiss Attila
Mezőfalváért Egyesület elnöke

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttárs!
Sok szeretettel meghívunk a

BALLA ISTVÁN FOGATÉS SZEKÉRHAJTÓ
EMLÉKVERSENYRE

Időpont: 2011. szeptember 24. szombat
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 szeretettel várunk!
Mezőfalvi Lovasegylet vezetősége
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Katolikus hírek
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DRÉTA ANTAL III. EGYHÁZZENEI
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Meghívó
A Mezőfalvi Nőikar, a Művelődési Ház és a Római Katolikus Egyházközség szeretettel meghívja Önt és kedves
családját október 8-án, szombaton 16 órakor templomunk
felszentelésének évfordulója alkalmából rendezendő egyházzenei kórustalálkozóra a római katolikus templomba.

Gyémántmise Zircen
Augusztus 19-én, Szent
Bernát (a ciszterci rend legnagyobb szentje) ünnepén ünnepi szentmise keretében tettek
az újoncok fogadalmat és emlékeztek meg az atyák pappá
szentelési évfordulójáról.
Keszthelyi Miklós atya pontosan 60 éve teljesít papi szolgálatot. A főapát úr őt is köszöntette ezen a szép ünnepen.
Ebből az alkalomból Mezőfalváról is utazott egy közel

20 fős csoport az eseményre.
Küldöttségünk tagjai is részt
vettek a szentmisén, utána
egy kötetlen beszélgetés és
vendéglátós keretében emlékeztünk Miklós atyával a
Mezőfalván töltött éveire.
Reméljük, hogy községünk
és a ciszterci rend jó kapcsolata
a továbbiakban is megmaradt.
A szervezők:
Molnárné Troppert
Mária, Ijjas Gizella

Beszélgetés Istennel

Tudunk-e imádkozni? Mi
is az imádság számukra? Milyen a helyes imádság? Van,
amikor keserű orvosság, mert
nehezen akarjuk csak elmondani, elhadarjuk, hogy hamar
túl legyünk rajta. Vagy elhagyjuk, mert olykor erőfeszítést és
kitartást igényelne. Van, hogy
automatába dobott pénzként
kezeljük, s csak akkor vetjük
be, ha szükségesnek érezzük;
vagy mint valamiféle mágikus
erőt próbáljunk használni saját
elvárásainkhoz igazítva.
A legelső tennivalónk: szabaduljunk meg az imádság
helytelen értelmezésétől! Az
ima számunkra olyan, mint a
víz: folyamatosan szükségünk
van rá egész életünkben és életet ad nekünk. Jézus is gyakran
félrevonult és imádkozott. Ez a
lelki töltekezés adott neki erőt a
megpróbáltatások elviseléséhez.
Az imádság saját elhatározásunk kell, hogy legyen! Annak kifejeződése, hogy Istennel
kapcsolatba akarunk kerülni.

Ne azért imádkozzunk, mert a
templomban így szokás, vagy,
mert másoknak szeretnénk
ezzel tetszeni. Ehhez gyakran
a fizikai értelemben vett csend
is szükséges. Ezt napjainkban
néha nehéz megteremteni.
Nehéz hallgatni is, s van, aki
egyenest fél a csendtől. Pedig
csak a csendben találhatjuk meg
a belső békét. Ne hagyjuk, hogy
bármi elvonja a figyelmünket!
A szétszórtság veszélyes. Aki
reátalál a külső és belső csendre,
rátalál saját szívére is.
Az ima lehet dicserő és hálaadó imádság, kérés, bűnbánat
kifejezése, közbenjáró imádság.
Fontos, hogy Isten nem egy
szigorú tanár, aki költői szépségekben szeretne gyönyörködni. Imádságunk legyen világos
és egyszerű! Nem a csillogóra
faragott rímek vagy kilószámra
elhadart hosszú szövegek visznek minket közelebb Istenhez,
hanem az őszinte, szívből jövő
szavak.
Valter Atya

Résztvevő kórusok:
Mezőfalvi Nőikar
Zirci Városi Vegyeskórus
Viadana Kamarakórus
Dunaújvárosi Főiskola Nőikara
Alba Regia Vegyeskar

A rendezvény védnökei:
Dékány Árpád Sixtus zirci főapát
Márok Csaba polgármester

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

SZÜRETI MULATSÁG
2011. szeptember 24.

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
Mezőfalva szüreti rendezvényeire
Szüreti felvonulás
14.00 órától: Indulás a Tájház elől
Útvonal: Kossuth Lajos utca, Váci utca, Velinszky utca,
József nádor utca, Petőfi utca, Ady Endre utca, Honvéd
sor, Árpád utca, Zrínyi utca, Csokonai utca, Arany János
utca, Rákóczi utca, Piac tér.
Megállók: 1. Velinszky utca és Bem utca sarok, 2.
Körforgó, 3. Ady Endre utca (Balláék), 4. Zrínyi utca és
Csokonai utca sarok
17 órától: Programok a Piac téren:
Népi kirakodóvásár, Hintózás, Borkostoló
Vetélkedők: szőlőevő verseny, gumicsizma dobó verseny,
gumicsizma szépségverseny, feleségcipelő verseny
18 órától: Színpadi programok:
kisbírói köszöntés
Mezőfalvi Gyermek tánccsoport
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub énekkara
Nagycsaládosok Egyesületének műsora
Mezőfalvi Tánccsoport
19 órától: Sógorok mulatós műsora
20 órától: Utcabál élő zenével, közreműködik a Főnix
duó (Zaletnyik László és Tóth László)
Bort, süteményt bárki hozhat magával!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Jó kezdet a szezon elején
Eddig veretlenül szerepel
a Megye II. osztály a 20112012-es labdarúgó szezonban
Mezőfalva. Az őszi fordulók
első négy mérkőzésén csak
egyszer kellett a pontokon osztozkodnia Masinka legénységnek. A cikk írásakor a tabella
élén 12 ponttal Nagylók képviselteti magát, majd három
10 pontos csapat következik.
A lőtt gólok alapján: Ercsi,
Aba-Sárvíz és Mezőfalva.
A felnőttekről:
Döntetlennel kezdték az
őszi szezont a mezőfalvi labdarúgók. A sárbogárdi találkozón 2:2-es pontosztozkodással
még nem egészen pörgött fel
a felnőttek csapata. Masinka
László edző erről a mérkőzésről úgy nyilatkozott, hogy
szezon eleji formájukat hozták
a fiúk... Igaz, erről a döntetlenről mást nagyon nem is lehet
mondani.
Az első itthoni mérkőzésen
már sokkal jobb eredménynek
örülhettünk. Kálóz csapata
2:0-ás vereséggel hagyhatta el
a küzdőteret. A hazai mérkőzések sorában mindenképpen
dicséretes a győzelem.
A harmadik fordulóban
Enyingre látogatott csapatunk, ahol igen impozáns 4:0ás eredménynek tapsolhattak a
mezőfalvi szurkolók.
A negyedik fordulóban ismét hazai pályán kellett bizonyítani. Ezúttal Dég együttese érkezett ellenfélként. Ezen
a mérkőzésen gyakorlatilag
végig össztűz alatt tartottuk
a vendégek kapuját, akik csak
elvétve tették tiszteletüket a
mezőfalvi térfélen. Sok "balszerencsés" kimenetelű támadás után, a találkozó utolsó
negyedórájában két góllal
sikerült újabb három pontot
begyűjteni.
Az első négy forduló utáni állás:
1. Nagylók 4 4 0 0 13 2 11 12
2. Ercsi
4 3 1 0 18 7 11 10
3. Aba-Sárvíz 4 3 1 0 14 6	 8 10
4. Mezőfalva 4 3 1 0 10 2	 8 10

A negyedik találkozó után
Mezőfalva a Megye II. osztály
Agárdi Termál felnőtt csoportjának élbolyában szerepel. A
gólkülönbségek alapján sorrendben a negyedik helyen
állomásozunk. Remélhetőleg a
következőkben sikerül feljebb
kúszni a tabellán.
Masinka László edző a
dégi összecsapást követően a negyedik meccs - elmondta,

hogy lassan összeérik a csapat.
Tudatos építő munka folyik az
együttesnél, és az IFI-ből felkerültek is beilleszkedtek. A
mérkőzéseken többször vis�szaköszönnek az edzéseken
gyakorlottak. A tavalyi szezon
után határozottan felfedezhető
a javulás.
Magyar kupa:
A felnőtteknél még egy
fronton folyik a harc, mégpedig a Magyar kupában. Mezőfalva focicsapatának ebben a
versenyben sem kell szégyenkeznie, sőt az eddigi fordulók
győztes csatái után nyugodtan
kijelenthetjük, erőn felül teljesít együttesünk.
Elsőként Nagykarácsonyon
0:3-as eredménnyel léptünk a
következő mérkőzés elé. A második megmérettetésen Baracs

csapatát fogadtuk itthon. Igaz
ugyan, hogy ezúttal csak döntetlent sikerült kiharcolni, de
annak tükrében, hogy magasabb osztályban játszó ellenfél
ellen értük el a döntetlent, ez is
nagyon szép eredmény. Főleg
azért, mert ebben az esetben
az alacsonyabb osztályban lévő
csapat léphet tovább.
Baracs után egy igazi tűzijáték következett Szabadegyhá-

zán! A szintén magasabb osztályban játszó együttes ellen
elért 5:3-as győzelemben végre
megcsillant az a valódi tudás,
amit mindig is sejtettünk a fiúkban. Bár jóllehet, nem mindig jön ez elő, de azért nagyon
jó volt Szabadegyházán ebből
látni egy kis ízelítőt. A hazatérő szurkolók még a hétvégi
dégi összecsapás előtt is sokat
emlegették élményeiket erről a
találkozóról.
Tovább menetel tehát Mezőfalva a Magyar kupában.
Bármi legyen is a későbbiekben, mindenképpen emelt
Az első négy forduló utáni
bajnoki tábla állása:
1. Mezőfalva 4 4 0 0 22 2 20 12
2. Ercsi
4 4 0 0 20 1 19 12
3. P.szabolcs 4 3 1 0 22 5 17 10
4. Aba-Sárvíz 4 3 0 1 17 4 13	 9

fővel fejezhetjük be a küzdelmeket!
Az IFI-ről:
Az IFI háza táján is komoly
változásoknak lehetünk tanúi.
A háromszoros bajnokcsapat
személyi összetétele alaposan
átalakult a nyár folyamán.
Meghatározó emberek "öregedtek" ki, és újak is kerültek
az együttesbe. Jelenleg jobb
gólaránnyal Mezőfalva vezeti
a tabellát Ercsi előtt, ahol az
első négyesben még komoly
küzdelmek alakulhatnak ki.
Szerencsére Masinka Csaba
is kiváló edzői munkát végez,
aminek köszönhetően joggal
várhatjuk ifistáinkat ebben az
idényben is a dobogó valamelyik - remélhetőleg a legfelső
- fokára.
A csapatszellem és hangulat a tavalyi évhez hasonlóan
kiváló. Az új játékosok beilleszkedése folyamatos, így
nem lesz akadálya egy jó IFI
szerepésnek.
Hírek még:
Személyi változások történtek az utánpótlás vezetői
posztjain. Simon József korábbi U16-os edző megvált a
MEDOSZ SE-től. Az U16
irányítását Südi László vette
át. Természetesen Südi László az U13 vezetését sem adja
fel. Előre láthatólag két csapatot dirigál a 2011-2012-es
idényben.
Újra indul a Bozsik-program (Hivatalos nevén: OTPMOL Bozsik - program),
melyből Mezőfalva is kiveszi
a részét. Sikeres pályázat révén
településünk aktív résztvevője
lesz a tehetséges fiatalokat is
felkaroló
kezdeményezésnek. Részletekről és a helyi
vonatkozású
eseményekről
a következő lapszámunkban
tudósítunk!
(Mezőfalva sportjával kapcsolatos híreket „napi" szinten
olvashatnak a www.mezohir.
info oldalon!)
Horváth László
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Véradás

Felhívás!
Mezőfalva címeres és
feliratos pólók rendelhetők!
Érdeklődni Ijjas Gizellánál a 06-30-4612531-as telefonszámon
vagy a könyvtárban lehet.

Szeptember 29-én,
csütörtökön, a nyugdíjas
klub épületében 15-17
óra között véradás lesz
Várjuk az önkéntes
véradókat, mert nagyon
szűkösek a vérkészletek!
Aki vért ad, életet
ment!

HITEL
Nyugdíjasoknak is,
akár 80 éves korig!
Érdeklődni: 20/5322984

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.



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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Bogárdi Imre

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönet a gyermekorvosnak és Tassy doktor úrnak,
valamint a személyzetnek az odaadó ápolásáért.
Köszönetünket fejezzük ki Fethné Editnek és férjének
a temetés lebonyolításáért.
Gyászoló család

Treml Károly
halálának 7. évfordulójára

Hiába várlak nem jössz már,
Jóságos szíved örökre pihen már,
Betegségben is türelmes voltál,
Fájdalmadban is csak hallgattál.
Örök az arcod, nem száll el szavad,
Minden mosolyod a szívemben marad.

Szerető feleséged
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ELÉRHETŐSÉGEK:
Körzeti megbízott
Tóth Viktor r. zls.
Remsei Tamás r. ftőrm.
Cím: Mezőfalva, József Nádor u. 26.
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság,
Közrendvédelmi Osztály, KMB Alosztály
mb. vezetője Ongai Gábor r. fhdgy.
Tel: 25/510-510/50-98
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
Cím: 2400 Dunaújváros, Szent György u. 1
Tel/fax:25/510-510
Általános Segélyhívó:
107; 112

Áldozat- és vagyonvédelmi tanácsok

• Ha otthon tartózkodik, akkor is tartsa zárva a kaput
és a lakás ajtaját is!
• Tegye el, zárja el az udvaron tartott értékeit!
• A házalókat ne engedje be a lakásba!
• Ne vegyen elő senki előtt készpénzt otthonában!
A gyanúsnak ítélt járművekről és személyekről haladéktalanul tegyen bejelentést!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Művelődési Ház, Mezőfalva. Felelős: Ijjas Gizella.
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.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Készült 2011. március 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0006

