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Eseményekben, ünnepekben
és tennivalókban gazdag év
volt a tavalyi. Idén befejezzük
a művelődési ház felújítását és
folytatjuk a csatornázást.
A 2011-es év az önkormányzat életében is nagyon
jelentős évnek számított, mivel a település a tavalyi évben ünnepli megalapításának
200. évfordulóját. Mezőfalva
bicentenáriumának
évfordulójára komoly ünnepséget

Közmeghallgatás
Az önkormányzat 2012.
évi költségvetési koncepciójáról közmeghallgatást tartunk, amelynek időpontjáról
az újság megjelenése után,
január 25-én dönt a képviselőtestület. A közmeghallgatás részleteit plakáton
tesszük közzé. Figyeljék a
hirdetőtáblákat!

szerveztünk. Előzetesen dr.
Erdős Ferenc úr koordinálásával elkészítettük Mezőfalva
története című könyvének
átdolgozott kiadását. Emlékplakettet készítettünk az évfordulóra, illetve elhatároztuk
a falualapító Dréta Antal szobrának felállítását. Az alapítási
ünnepségünket megtisztelte
dr. Réthelyi Miklós erőforrás
miniszter úr is. (Folytatás a 2.
oldalon.)

Kérjük,
segítsenek!
Közeleg az adóbevallás!
Kérjük tisztelettel, hogy
adójuk 1%-át ajánlják fel az
alapítvány részére.
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

Meghívó
Szeretettel várunk minden kedves vendéget
2012. február 11-én 19 órai kezdettel

VALENTIN
NAPI BÁLRA!

Helye: Általános iskola tornaterme
Zene: Mészi és társai
Érdeklődni az SZM tagoknál
és az iskolában lehet.

Csodás karácsonyi ünnepség volt az óvodában. Az adventi felkészülést játszóház és betlehemezés is színesítette, amelyekről
külön is olvashatnak az intézmény oldalán. (5. oldal.)
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A közösségnek, az összefogásnak
valódi ereje van Mezőfalván
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Réthelyi Miklós erőforrás miniszter úr a Dréta szobor
felállításához egymillió forintos
támogatást ítélt meg. Díszvendég volt még Dékány Sixtus
zirci apát úr is. A településfa
elkészült, melyet Varga László
volt polgármester úr készített
aprólékos munkával, bemutatva, hogy településünkre honnan
érkeztek lakók, illetve hová telepítettek ki hercegfalviakat.
Az egyik ilyen betelepítő
hellyel, Kisújfaluval felvettük
a kapcsolatot és mivel nekik is

Dréta Antal szobrának ünnepélyes avatása
szimpatikusak voltak a mezőfalvi emberek, testvér-települési
szerződés aláírására került sor
2011. június 18-án Kisújfalun,
majd egy héttel rá – a Mezőfalvi Vigasságokon – itt Mezőfalván. Kisújfalu Mezőfalva első
testvér-települési kapcsolata.
A Német Kisebbségi Önkormányzat közreműködésével
Jamniczky Zoltán egy ausztriai,
Linz melletti települést talált,
melynek neve Herzogsdorf,
magyarul Hercegfalva. Baráti
látogatást tettünk Molnárné
Troppert Máriával és Jamniczky Zoltánnal Herzogsdorfban,
ahol Alois Erlinger polgármester úr szívélyesen fogadott
és megmutatta települését. A
képviselőtestülettel közösen
eldöntöttük, hogy az augusztus huszadikai Lecsófesztiválra

meghívjuk a herzogsdorfiakat.
Meg is érkeztek egy busszal,
egy fúvós zenekarral és emlékezetessé tették a Lecsófesztiválunkat, illetve mi is pozitív
élményekhez juttattuk őket.
Velük abban maradtunk, hogy
ők is nagyon szívesen látnak
majd bennünket, így a tavaszi
időszakban mi is kilátogatunk
Herzogsdorfba. Természetesen ugyanúgy, ahogy Kisújfalu esetében, szándékaink itt is
egyértelműek, testvér-települési
kapcsolatot szeretnénk kiépíteni velük.
A 2011. évi rendezvényeink programkínálata minden
eddigit felülmúló volt. Nagyon nagy öröm számomra,
hogy a lakossági megjelenés is
számottevő volt. A 200 éves
évforduló József nádor hetét
nagy számban látogatták. A
vigasságok megszokott három napja is rengeteg látogatót
vonzott. A Lecsófesztivál kapcsán kiderült, hogy az emberek nagyon igénylik azt, hogy
augusztus 20-án egy ilyen
jellegű kötetlen rendezvényt
is bevegyünk az évi programsorozatba. Sikeres volt a 2011.
évi szüreti bál, illetve magas
színvonalú volt a Dréta Antal
egyházzenei kórustalálkozó.

Az adventi négy vasárnap
szintén arról győzött meg, hogy
nagy jelentősége van, a Piac tér
igazi közösségi térré vált. Mikor a civil szervezetek vezetőit
megkérdeztem az ősszel arról,

zatok megvalósítása. Az iskola
pályázatunk elszámolása egy év
két hónap után érkezett meg.
Az iskolához kötődik még az
az informatikai pályázat, melynek keretében interaktív táblák

Csodálatos volt a Piac téren a közös advent
kívánják-e, hogy megrendezzük az adventi rendezvénysorozatot, ők kiálltak amellett,
hogy erre nagyon nagy szükség
van, és mindenki egyhangúan
támogatja. Minden rendezvényünk előtt egyeztetés volt a
civil szervezetek bevonásával
és közösen határoztuk meg és
hajtottuk végre azokat. Talán ez
is oka annak, hogy sikeresnek
mondhatjuk ebből a szempontból az elmúlt évet.
Jelentős mértékben befolyásolta a múlt évünket a pályá-

Utánpótlás-nevelési siker
A sportélettel kapcsolatban mindenképpen meg kell említeni, kiemelni, hogy 2012. évben a kormány úgy határozott, hogy a látvány
sportágakat, köztük a labdarúgást is támogatni kívánja. A támogatás
formája pedig úgy alakult a törvény és a kapcsoló rendeletek alapján,
hogy a társasági adót fizető gazdasági egységek a fizetendő adójuk
70 százalékát felajánlhatják utánpótlás-nevelésre.
Ehhez egy pályázatot kellett beadni a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, melynek elbírálása után a Mezőfalvi MEDOSZ SE 16,8
millió forint társasági adóból származó támogatás elköltésére nyert
jóváhagyást, melyben természetesen kismértékű önrész is van.
Köszönjük mindenkinek a támogatását, segítségét és munkáját,
amelynek eredményeként az edzőpálya megvilágításának kiépítése
már elkezdődhetett. Tisztelettel várjuk a további felajánlásokat is a
sport utánpótlás nevelése érdekében. Tisztelettel:
Cseke Ottó
a MEDOSZ SE elnöke

kerültek beszerzésre, Mezőfalvára, Hantosra és Daruszetmiklósra is. Ez a gyerekeknek
egy olyan új ismeretátadási
lehetőséget biztosít, ami nagyban javítja az oktatás szakmai
színvonalát.
Az egészségház beruházása
befejeződött, átadása megtörtént, a használatba vételi engedélyt megkapta az intézmény,
de a záró kifizetési kérelmek és
elszámolások elhúzódása miatt
ezt is csak idén tudjuk véglegesen befejezni. Művelődési ház
beruházásunk hosszú-hos�szú idő után elért oda, hogy a
műszaki átadás megtörtént, és
közbeszerzési eljárást folytatunk le az eszközök beszerzésére.
Gazdálkodásunkról
elmondható, hogy takarékos volt
2011-ben is az önkormányzat.
A Többcélú Kistérségi Társulással az elszámolási nehézségek rendeződtek és elmondhatjuk azt is, hogy az intézményi
társulásunk működése is megfelelő volt.
Beadott pályázatunk van a
LEADER keretében a 2012.
évi lecsó és szüreti fesztiválra, játszótérfejlesztésre, ill. az

Az én falum - Mezôfalva
önkéntes tűzoltók pályáztak
eszközbeszerzésre, valamint a
sport öntözőberendezésre.
Összességében a múlt évről elmondhatjuk azt, ahhoz,
hogy azt a rengeteg rendezvényt, azt a rengeteg feladatot elvégezhessük, ahhoz egy
komoly együttműködésre volt
szükség. Mindenki – legyen
az civil szervezet, önkormányzati képviselő, hivatali dolgozó
– kivette a részét maximálisan
abból, hogy ilyen sikeres évet
tudhatunk magunk mögött.
A folytatásról, vagyis az idei
évről a képviselőtestület január
huszonötödikei ülésen lesz szó,
ahol a képviselők elfogadják a
2012-es munkatervet, illetve
megtárgyalják a rendezvénytervet. Fontos felatatunk lesz
a beruházásaink pénzügyi elszámolása, befejezése, gondolok itt az Egészségházra és a
művelődési házra. Az utóbbi
intézmény ünnepélyes átadása
is megtörténik majd idén. Az
időpontról tájékoztatjuk a lakókat.
Az önkormányzat vezetői,
dolgozói idén is folyamatosan
figyelik a pályázatos lehetőségeket, azonban jelentős rangsorolásra van szükség, mivel a
rendelkezésre álló önrészeket
felemésztették a korábbi sikeres, pályázati támogatással
megvalósult beruházások, fejlesztések. A 2012-es év előttünk álló pályázata a belvíz
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Rendezvényterv

Átadtuk a szépen felújított, modern egészségházat
elleni védekezés kapcsán a település észak-keleti részének vízrendezésére benyújtott önkormányzati pályázat, amelynek
keretében a vízelvezető rendszer kerülne felújításra. Gondolok itt a bolondvári árokba
becsatlakozó árokrendszerre.
Ennek a pályázatnak az előzetes anyagát tervtanács értékelte,
támogató véleményének birtokában adhattuk be a támogatási
igényünket. Várunk a döntésre.
Régi dédelgetett álmunk az
óvodai tornaszoba létrehozása.
Ezzel kapcsolatban pályázatot
adtunk be a minisztériumhoz,
de sajnos visszajelzést még nem
kaptunk, nem tudjuk hogyan áll
az elbírálása. Óvodához kötődő információ, hogy a családi
napközi átkerült egy önkormányzati lakásba, és ott folytatja tevékenységét. Fontosnak
tartjuk ennek az intézménynek

Csatorna: példás a lakók hozzáállása
A tavalyi évünk sem múlt el csatorna nélkül, és a beruházás
meghatározója lesz az idei évünknek is. A képviselőtestület által
kidolgozott és javasolt módozatát a második ütem megvalósításának
a megalakult és mára bejegyzett Vízi Közmű Társulat közgyűlése
elfogadta és jóváhagyta.
A megvalósításra létrehozott önkormányzati társulásunk folyamatos munkája az Energia Központ elvárásai szerint történik. A
kivitelező és a mérnök dokumentációját újra felülvizsgálják, a minőségbiztosítási észrevételeket elvégeztük és visszaküldtük az Energia
Központnak és várjuk, hogy megkapjuk a jóváhagyó határozatokat.
A malmok sajnos nagyon lassan őrölnek. Még mindig ott tartunk,
hogy a csatorna beruházás kivitelezői és mérnöki tenderei a szakmai
felülvizsgálat alatt vannak.
Köszönöm, hogy a lakosság ilyen fegyelmezetten áll a beruházáshoz, ennyire komolyan vette a közműtársulat elnökének fizetési
felszólítását, és elindult a befizetés. Mezőfalván – a szándéknyilatkozatok összegyűjtéséhez hasonlóan – most is példamutató hozzáállást tanúsított.

a létét, mert fontos, hogy munkába állhassanak azok a szülők,
akiknek állásuk van, és legyen
alternatívájuk a gyermekük elhelyezésére.
Iskolánál nagyobb pályázatunk nem lesz idén, viszont
folytatni szeretnénk az intézmény informatikai fejlesztését,
és további kisebb pályázatokon
is indulni kíván az iskola.
A szociális ellátó szolgálatunk fontos feladatot lát el, mégpedig kiválóan. Az önkormányzat komoly erőfeszítéseket tesz
azért, hogy a rászorulók megfelelő gondoskodást kapjanak,
eredményként számolhatunk
be például a téli tűzifával való
ellátásról, amelyet meglepetéssel
fogadtak a környező települések
is. Mezőfalva minisztériumi keretből kapott támogatást, természetesen helyi keretből is hozzá
kellett tenni, de örültünk, hogy
sok családnak segíthettünk a
szociális gizottságon keresztül.
Súlyos törvényi változtatásokra kell felkészülni ebben az
évben. Az önkormányzatokat,
intézményeket érintő törvények
megszülettek, ám ezek végrehajtásának részletei, hatásai még
nem ismertek. Tudjuk, hogy az
alapfokú oktatás 2013. január
1-től kerül állami fenntartásba, azonban arra vonatkozóan
még mindig nincsenek pontos
információk, hogy ezek visszabérlése hogyan fog működni és
milyen normatívák maradnak.
A jogszabályok nem nagyon
beszélnek társulásokról, viszont
szóban olyan jellegű megerősítést kaptunk, hogy engedik
a jól működő formák további
létét, mert nem a rombolás a

Mezőfalva 2012-es rendezvény- és programtervének
összeállításakor a tavalyihoz
hasonlóan idén is számítunk
a civil szervezetek hatékony
együttműködésére. A rendezvénytervvel kapcsolatos
megbeszélés január 24-én 16
órakor lesz a polgármesteri
hivatal nagytermében. Az önkormányzat, a civil szervezetek és az intézmények vezetői,
képviselői egyeztetik az időpontokat és az elképzeléseket.
A legutóbbi képviselőtestületi ülésen már elhangzott
egy felvetés, amely minden
testületi tag egyetértett: a
Lecsófesztivál ne augusztus
20-án hétfőn (munkanap
előtt) kerüljön megrendezésre,
hanem előtte vasárnap, hogy
utána legyen még az ünnep
nap, amikor kipihenhetik a
fáradalmakat.
Természetesen az idei
programokat is a lakosság és a
civil szervezetek támogatásával szeretnénk megvalósítani.
Próbáljuk a programokat úgy
összeállítani, hogy azok minél jobban szolgálják a lakók
igényét.
célja, hanem a gazdaságtalanul
és rosszul fenntartott intézményeknél racionális váltást hajtsanak végre. Az önkormányzati
törvény sokakat érdekel, azon
belül az, hogy milyen feladatok,
jogkörök maradnak nálunk, és
milyen további feladataink lesznek. Ezért szeretnénk egy térségi konferenciát szervezni a törvényről. Felvettük a kapcsolatot
L. Simon László országgyűlési
képviselővel, aki ígéretet tett rá,
hogy megfelelő előadót keres a
konferenciára.
Köszönöm mindenkinek
az eddigi munkáját, segítségét,
amelyre idén is számítok. Mert
vallom azt, hogy Mezőfalva
csak úgy lehet sikeres, ha azt a
bizonyos szekeret közösen, egy
irányba húzzuk, toljuk.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba polgármester
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Szociális intézményünk hírei
„Nagy dolgokat tenni nem
tudunk, csak kicsiket nagy szeretettel.”
(Teréz anya)
Örömmel értesítjük Mezőfalva lakóit, hogy a Szociális,
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény elmúlt évi
tevékenységeinek sorát szép
rendezvényekkel és szívmelengető eseményekkel zárhattuk.
Dolgozóink egész évben azért
tevékenykedtek, hogy segítő
kezet nyújtsanak a rászoruló
családoknak, gyermekeknek,
betegeknek és időseknek.
November végén a szociális munka napja alkalmából
a dolgozókat ünnepeltük.
Márok Csaba polgármester
köszöntötte a megjelent szociális szakembereket, s apró
ajándékkal lepett meg bennünket. Kis műsorral, kellemes
beszélgetéssel töltöttünk el néhány órát, s gondoltunk vissza
az eltelt dolgos hétköznapokra.
A december ismét sűrű
programokkal, és munkával telt. Az idősek klubjának
tagjai számára Mikulás napi
ünnepséget szerveztünk, ahol
a Mikulás minden idősnek rö-

Meghívó
A Fejér Megyei Területi
Német Kisebbségi
Önkormányzat
meghívja Önt 2012. január
28-án a mezőfalvi általános
iskola tornatermében
megrendezésre kerülő

III. Fejér Megyei
Batyus Sváb-bálra

A kiváló szórakozáshoz a
zenét a Pilisvörösvári Donau
Power zenekar szolgáltatja.
Büfé (szendvics, hot-dog,
kávé), italbüfé, tombola.
Helyfoglalás: 19 órától, a
program kezdete: 20 óra.
Érdeklődni lehet:
Molnárné Troppert Mária:
70/451-5085
Móricz Csabáné:
30/285-0222

vid vers kíséretében adta át kis
csomagját.
Intézményünk dolgozói
minden vasárnap ügyeletet
biztosítottak az adventi gyertyagyújtás rendezvényein. Ezzel igyekeztünk hozzájárulni
ezeknek a szép, ünnepi, közösségformáló eseményeknek
a sikeréhez.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat karácsonyi
ünnepségén támogatóink jóvoltából az óvodakonyha által
készített finom ebéddel vendégeltük meg a gondozott családokat, majd élelmiszereket,
gyümölcsöt, édességet tartalmazó családi csomagot és játékokat is kaptak a meghívott
gyerekek. Rendezvényünket a

Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány támogatta, amelyet
ezúton is köszönünk a kuratórium minden tagjának. A "cipős doboz ajándékokat" a helyi
általános iskola pedagógusainak, és az azokat beküldő családoknak szeretnénk ezúton is
megköszönni. A dunaújvárosi
Mentőszolgálat alapítványtól
műfenyőket kaptunk, amelyet
szintén a rászoruló családok
kaptak meg. Az ő támogatásukat is köszönjük!
A gyermekek és az idősek
karácsonyán is a Nagycsaládosok egyesületének néhány
tagja adott elő egy szép karácsonyi musical részletet. Az
idősek ünnepélyén a családi
napközi egyik vezetőjének

FIGYELEM!
2012. január 25-én 13-15 óráig használt ruha akciót
tartunk a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben, a Mezőfalva Piac tér 3. szám alatt.

A kiválasztott ruhák ingyen elvihetők!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az intézmény dolgozói

jóvoltából hallgathattuk meg
egy fiatalokból álló vonósnégyes színvonalas műsorát. Az
időseink is készültek versekkel,
énekkel, így az ünnepségük
nagyon szép és hangulatos
volt. Krisztofory Valter atyának köszönjük, hogy megtisztelte rendezvényünket, s
meleg szavakkal beszélt az
időseinkhez, és méltatta az ünnepet. Az idősek karácsonyát
a polgármesteri hivatal anyagi
támogatásával rendezhettük
meg. A GWE Budafilter Kft
ügyvezető igazgatója, Simon
Lajos úr nagylelkű felajánlása
tette lehetővé, hogy 25 rászoruló család az ünnepekre élelmiszer csomagot kaphatott.
Köszönjük azoknak a képviselőknek, vállalkozóknak,
intézményeknek, szervezeteknek a segítségét, akik kisebbnagyobb anyagi, vagy tárgyi
hozzájárulással segítették az
ünnepségeink megszervezését,
az ajándékok és élelmiszer csomagok összeállítását! Reméljük, hogy ezzel sok mezőfalvi
családnak tettük szebbé a karácsonyát!
Nikolinné Héring Edit
intézményvezető

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
– Urunk bemutatása a templomban

Mária karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben előírt
módon bemutatta a jeruzsálemi
templomban a tisztulási áldozatot, s gyermekét felajánlotta Istennek. Ez az ünnep a találkozás
ünnepe is. Jézus, születésekor csak
a csodálkozó pásztorok képviseletében találkozott népével.
Gyertyaszentelő napján a szent
törvények értelmében találkozik a
templomban a papsággal és a prófétákkal (Simeonnal, Annával), a
maga örök papságának és prófétai méltóságának előre hirdetőivel
és előképeivel. Alázatosságból és
emberi természet teljes felvételének megmutatására vállalja az
előírt szolgálatot, de valójában az
Ő jelenléte szenteli meg a szent
helyet, ezáltal lesz teljessé a Sion

hegyén lévő templom szerepe a
történelembe. Beteljesedés ünnepének is nevezhetjük, hiszen
a babiloni fogság után a proféták
azzal vigasztalták a népet, hogy
az újjáépült templom ugyan nem
lehetett oly szép, mint a Salamon által épített régi templom,
de sokkal nagyobb kitüntetésben
lesz része: a várva-várt Messiás
itt fog megjelenni. S az Úr valóban megjelenik ezen a napon,
Simeon és Anna személyében a
választott nép boldogan fogadja azt, akire a századok vártak.
A karácsonyi kisdedet eddig mi
is a Szent Család zártságában
szemlélhettük. Most azonban
eljön, hogy boldog örömben találkozzék a teljes közösséggel, az
Egyházzal. Fényességet, az örök-

kévalóság fényét hozza el nekünk.
A gyertyaszentelés és a gyertyás
körmenet, az ünnepi fények felvonulása Máriát is ünnepli, mert Ő
hozza a templomba Gyermekét,
a népek megvilágosítására szolgáló igazi Fényt. Ezért nevezzük
Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepének. Fénnyel a kezünkben
szeretnénk elébe menni, mint a
világosság gyermekei, gyertyáinkat az igazi Világosság elé hozzuk.
A karácsonyi ünnepkör csillagfényes szent estével kezdődött,
s most gyertyafényes ünneppel
zárul le. Vigyük magunkkal otthonainkba Krisztus fényét, hogy
megerősítsen minket, és a szeretet fénye világítsa be mindennapi
életünket!
Valter atya
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Tündérkert Óvoda
Advent

Karácsony

Miután a Mikulás távozott
havas birodalmába, mi az óvodában folytattuk a Karácsonyi
készülődést. Nem csak szívünket, lelkünket készítettük az
ünnepre, hanem óvodánk épületét is feldíszítettük. Ünnepi
díszbe öltöztettük a teraszon
a korlátot, az óvoda udvarán
felállítottuk kis Betlehemünket, s feldíszítettük óvodánk
karácsonyfáját is. Minden
csoportból ünnepi hangulat
és illat áradt, jelezvén a Karácsony közeledtét. December
11-én a falu ,,Advent a téren”
rendezvénysorozat keretében a
Szivárvány és Pillangó csoportból Tóth Melinda,Jásper Máté,
Rabi Dóra,Bodor Jázmin, Horváth Viktor, Takács Annamária,
Fűrész Csenge, Németh Balázs
karácsonyi versekkel, énekekkel,
csengettyűszóval tette meghitté
az ünnepet.

Minden csoportban nagy izgalommal várták a gyermekek ezt a
napot. Csillogó szemekkel, szívükben szerettel és nagy várakozással,
ünneplő ruhába öltözve érkeztek a
karácsonyi díszben pompázó csoportokba. Tízórai után a csoportokban elkezdődött a karácsonyi
ünnepély. Beszélgettek a Jézuska
születéséről, versekkel, énekekkel
köszöntötték az ünnepet. A műsor után izgalommal bontogatták
a sok-sok ajándékot, és vették
birtokukba a különböző játékokat. Minden gyermek a csoport
ajándéka mellé kis mesekönyvet
is kapott, melyet haza is vihettek.
Nagy örömmel köszöntöttük
a vendégeket. A Csiga biga csoportban Borbély Anikót, Szivárvány csoportban Deák Károlyt,
Feth Róbertet, Pillangó csoportban Márok Csaba polgármester
urat, Szabó Lászlóné, Marika
nénit, Kristofory Valter atyát és
a szülőket. Köszönjük, hogy velünk együtt énekeltek, ünnepeltek
óvodánkban.
Köszönjük A Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítványnak
az óvodánknak ajándékozott
fényképezőgépet, videókamerát
és a televízió készülék vásárlására
jogosító adománylevelet. Mindhárom technikai eszköz nagy
segítség munkánkban. Általuk
színesebbé tehetjük a gyermekek
mindennapjait, és rögzíthetjük
közös élményeinket.

Betlehem a Szivárvány csoportban

A nagycsoportosok december
19-én délután betlehemes játékkal
zárták az évet. A gyermekek nagy
izgalommal készültek, próbáltak,
különösen amikor a jelmezek is
előkerültek. Mindenki ügyesen
szerepelt, szépen szóltak az énekek és a versek. A meghívott vendégek és a szülők nagy örömmel,

érdeklődéssel fogadták a műsort.
A gyermekek is nagyon élvezték
saját előadásukat, a szereplést, ami
nagyon jól sikerült.
A betlehem után átöltözve,
ünneplő ruhában léptek a gyerekek a szülők elé, hogy karácsonyi
műsorukkal kellemes ünnepeket
kívánjanak.

Ruhagyűjtés

Évek óta a Szülői munkaközösség segítségével ruhagyűjtést szervezünk azoknak
a gyermekeknek, akik nehéz
anyagi körülmények között
élnek. Több helyről is kaptunk
felnőtt és gyermek ruhákat,
cipőket, játékokat. Köszönjük
mindazoknak, akik hozzájárultak a ruhagyűjtéshez, feleslegessé vált ruháikkal, hogy egyegy családnak szebbé tették a
karácsonyát.

Vásár az óvodában

Az óvodában egész decemberben az óvónénik és dajka
nénik lázas készülődésbe fogtak. Kis karácsonyi ajándékokat
készítettek a december 14-ei vásárra. A szülők sok portéka közül
választhattak (mézeskalács, ablakdíszek, karácsonyfadíszek…)
A bevételt a gyermekekre,óvodai
programokra fordítjuk.

Óvónénik Betlehemes műsora
Karácsony a szeretet, összetartozás és a kis Jézus születésének
ünnepe. A családok értékrendjének megváltozása miatt sokkal nagyobb feladat hárul ránk,
hogy a gyermekek érzelmeit és
legfőképpen a szeretetet kihang-

súlyozzuk. Ennek szellemében
került sor a már hagyományos
Betlehemes játékunkra december 18-án a templomban. Jóleső
érzés volt, hogy sokan eljöttek,
megnézték és maghallgatták ezt
az ünnepi műsort.

Köszönet

Szeretnénk megköszönni Kelemenné Bokor Gabriellának a felajánlott fenyőfát, Fekete Istvánnak
és a Közmunkásoknak a fa kivágását,
felállítását, Matlag Ferencné (Butikos Ági néninek) a szalmabálákat.
(Valamint még egy köszönet annak
az illetőnek, aki az előző két bálát az
óvoda kerítése mellől elvitte.)
Köszönetet mondunk annak a
kedves mezőfalvi hölgynek aki szi-

nezőkkel, kifestőkkel, könyvekkel,
apró játékokkal kedveskedett óvodásainknak.
Külön köszönetet mondunk Németh Györgyné Juliska néninek, aki
gyermekei óvodás füzetét elküldte
óvodánkba, amelyben régi óvodás
versek, mondókák vannak. Örültünk, hogy gondolt ránk, hiszen
mindennapjainkban nagy hasznát
vesszük.

Továbbképzés
December 16-17-én Győriné
Varga Edit kolléganőnk Előszálláson vett részt ,,Vitamin torna"
című továbbképzésen. Egészségmegőrző zenés óvodai tornaprogram alapjaival ismerteti meg
a résztvevőket. Tevékenységközpontú Pedagógiai Programunk
egyik nagyon fontos feladata az
egészségmegőrzés. Ennek minél
sokoldalúbb megvalósítására is kapunk többféle módszert, technikát,
amit a mindennapokban is tudunk
hatékonyan alkalmazni. A továbbképzés januárban folytatódik.

Összeállította:
Danczi Gáborné
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Legyél a Télapó manója!
Ezzel a szlogennel hirdettük
meg ez évi adománygyűjtő akciónkat. Már évek óta hagyomány,
hogy advent idején nemcsak az
ajándékvárás, hanem az ajándékozás öröme is megtölti a szívünket. Átélhetjük a közmondás
igazságát: Nemcsak kapni, de adni
is öröm!
Beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy sok gyerek fenyőfája alá
talán egyáltalán nem kerül ajándék, és milyen szomorú lehet az ő
ünnepük. Az is szóba került, hogy
nehéz helyzetben levő családokat
nemcsak a televízió távoli országokat bemutató tudósításaiban láthatunk, hanem a segítségre szorulók
itt élnek köztünk, talán az egyik
osztálytársuk vagy szomszédjuk az.

A szülők, osztályfőnökök, és a
gyerekek segítségével az idén is a
Családsegítő Szolgálat támogatásával a mezőfalvi gyerekeknek
szerettünk volna örömet szerezni.
Száznál is több szépen becsomagolt ajándékdoboz állt az alsósok
által feldíszített karácsonyfa alatt
az iskolában, és indult el útjára,
hogy meglepetést szerezzen kicsiknek és nagyobbaknak. Köszönjük valamennyi szeretettel
elkészített ajándékot, és reméljük
azzal, hogy megtanították tanulóinknak az ajándékozás örömét,
egész életre szóló útravalót adtak
nekik abból, hogy milyen kevés is
elég lehet ahhoz, hogy jobb emberré válhassanak.
Baricza Zsuzsa

Karácsonyi játszóház
December közepén az alsós
munkaközösség karácsonyi
játszóházat szervezett tanulóink számára.
Tanítóink útmutatása szerint három helyszínen készíthettek ajándékokat, díszeket a
résztvevők. A gyerekek nagy
örömmel vitték haza a délután

folyamán szebbnél szebb munkadarabjaikat.
Az
együttmunkálkodás
több tekintetben is hasznos
volt, hiszen segített a gyereknek felkészülni, ráhangolódni
az ünnepekre, valamint fejlesztette kézügyességüket és
kreativitásukat.

HÍREI

Karácsonyi koncert
Hagyományainkhoz híven a karácsonyi koncerten
idén is a zeneművészeti és a
táncművészeti ág növendékei
adtak ízelítőt tudásukból. A
zongora, fafúvós és népi ének
tanszakos tanulók már letették
sikeres félévi vizsgáikat, így ez
az ünnepi alkalom a félév lezárásának is tekinthető, ahol
a jók között is a legjobbak
örvendeztettek meg minket
játékukkal.
A változatos, színes műsorszámok nagy tetszést arattak
a közönség körében. Csonka
Emese 1. osztályos néptáncosai imádni valóan táncoltak,
felavatva ezzel az új mobilszínpadot, melyet egy pályázaton nyert az iskola. Fehér
Teréz és Tótin Katalin zongoristái ( Jézsó Vivien, Hajnal
Marcell, Valler Kristóf, Szabó
Luca, Turcsán Fruzsina) változatos darabokat mutattak be
kiváló színvonalon. A fafúvós
tanszak minden hangszerével
szerepelt a műsorban. Tótin
István növendékeinek (Rónai Péter, Jassó Mária, Csergő
Péter, Ossik Mónika) játéka

különleges élményt nyújtott
a koncerten. Nyulasiné Lakos Angéla népi énekes lányai
(Maár Csenge, Tarr Petra,
Kovács Mercédesz) karácsonyi ihletésű népdalokkal készültek, illetve a könnyűzenei
műfajokban is jeleskedtek. Az
est egyik kiemelkedően megható műsorszáma a néptáncosok betlehemes játéka volt,
ahol a 2-3-4. osztályosok ötletes jelmezekkel és díszletekkel
tették érzékletesebbé a kisded
születésének történetét.
A koncert záró száma, a
Fehér karácsony című dal
meghitt, bensőséges hangulata minden résztvevőt megérintett. A népi énekes lányok
(Gárdonyi Réka, Kovács Mercédesz, Maár Csenge, Mihályi Mónika, Szekeres Brigitta,
Szilva Eszter, Tarr Petra, Virág
Enikő) gyertyafényes énekükben arról daloltak, hogy e dallam mindenkit elkísér majd.
Reméljük, valóban így történt,
s e csodálatos ünnepi koncert
sokféle dallama, mozzanata
elkísérte a közönséget a karácsonyi ünnepek idején.
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Karácsonyi ünnep
Fárasztó,
programokkal
zsúfolt hónapot és évet zárt
le a második évfolyam ünnepi
műsora december 20-án, az
iskola tornatermében. Balláné Spitz Mariann és Szabóné
Kovács Erika tanítónők által
válogatott szép versek és Móra
Ferenc dramatizált Didergő
király című meséje mosolyt
csalt a szép számú ünneplő
közönség tagjainak arcára.
Ezen a szép napon a szülőkön
kívül vendégeink voltak az
intézmény nyugalmazott pedagógusai, dolgozói, a szülői
munkaközösség vezetője, önkormányzati képviselők, Márok Csaba polgármester és a

osztálya és a napközi új szőnyegeket kaphatott, egy-egy
izgalmas társasjátékkal egyetemben. A felsősök ajándékai
magnók, és tantermi ülőkék
voltak. Az IPR programban
résztvevő tanulók az ünnepek
alkalmából karácsonyi meglepetés csomagot vehettek át,
mely az édességen kívül könyvet és játékot rejtett magában.
Az iskola kültéri pingpongasztallal, ütőkkel és floorball
készlettel ajándékozta meg a
felsősöket. A kicsik sok-sok
labdának és ugráló köteleknek
örülhettek. Az iskolafejlesztési
alapítvány jóvoltából pedig egy
régi vágyunk teljesülhetett. A

Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány képviselői, Szabó
Istvánné, Feth Róbert és Deák
Károly. A felnőttek számos
karácsonyi ajándékkal lepték
meg a diákokat. Az Integrált
Pedagógiai Rendszer nyújtotta
pályázati lehetőségeket kihasználva az alsó tagozat minden

kuratórium anyagi fedezetet
biztosított arra, hogy az intézmény saját, professzionális
hangosító berendezést vásárolhasson. Sok ember munkálkodott azon, hogy meghitt, szép
és gazdag karácsonya legyen a
mezőfalvi iskolának, melyért
ezúton mondunk köszönetet.

Köszönetnyilvánítás
Az iskola valamennyi tanulója és dolgozója nevében
ezúton mondunk köszönetet Pötör Károlynak és a Nyuli
családnak a felajánlott csodálatos fenyőfákért, melyek az
iskola auláját és a tornatermet díszítették az ünnepek alatt.

Harmadik gyertyagyújtás

Adventi készülődés
Iskolánk egyik szép hagyománya, hogy advent időszakában minden pénteken
a nagyszünetben összegyűlik
közösségünk, s az arra legméltóbb diákjaink gyertyát
gyújtanak az iskola koszorúján, mely minden évben egy
virágkötészeti remekmű, s Füredi Zsuzsanna keze munkáját
dicséri.
Az ünnepre való lelki felkészülésben Márokné Szatmári
Ilona és Baricza Zsuzsanna tanítónők 3.a és 4.b osztályos tanítványai által előadott kedves
műsorok segítettek bennünket
hétről hétre.
A 2011-es évben gyertyát
gyújtottak: Nagy Eszter 1.a,
Temesvári Donát 2.b, Németh
Norbert 3.b, Jézsó Vivien 4.a,
Tarr Petra 5.a, Jassó Mária 6.b,
Márok Bence 7.a és Turcsán
Fruzsina 8.a osztályos tanulók. Mindnyájukra nagyon
büszkék vagyunk! Akárcsak
azokra az első osztályos tanulóinkra, akik a települési
adventi randevúk keretében a
harmadik gyertyagyújtáshoz
ünnepi műsorral készültek.
Felkészítő tanáraik: Nyuliné
Bauer Szilvia, Sivák Zita és
Horváth Lászlóné. Az iskola

képviseletében felléptek még
Nyulasiné Lakos Angéla népi
énekes tanítványai és Csonka
Emese tanárnő néptáncosai.
A szülői munkaközösség tagjai az általuk készített finom
süteménnyel, Zsákovics Ági
néni pedig finom teával örvendeztette meg a Piac térre
kilátogató embereket.
Az advent jegyében ismét
példamutató összefogásról tett
tanúbizonyságot településünk
közössége.
A karácsonyt megelőző
utolsó tanítási héten az idegen
nyelvi munkaközösség szervezésében diákjaink angol és német nyelvű színielőadásokon
vehettek részt. A nagy nyelvi
pontossággal és bátor kiállással
előadott darabokat Molnárné
Troppert Mária és Sótiné Papp
Elvira tanárnők tanítványai jóvoltából élvezhettük.
Iskolánk pedagógusai, s a
velük együttműködő szülők
sok-sok program szervezésével
segítették tanulóinkat abban,
hogy már a karácsonyra való
készülődés állapota is élményszerű legyen. Visszatekintve az
elmúlt hónapra megállapíthatjuk, hogy fáradozásuk nem volt
hiábavaló.

Nem várt ajándék a fa alatt
Iskolánk december hónapban abban a megtiszteltetésben
részesült, hogy a Megyei Kormányhivatal vezetőjétől, Balogh
Ibolyától ajándékkönyveket vehettünk át. Az átadási ünnepségen Czifra Anna 7.a osztályos tanuló képviselte társait. A Jókai
Mór összes művét tartalmazó díszkiadású kötetek a Kossuth
Könyvkiadó jóvoltából kerülhettek a tanuló ifjúsághoz. Megyénkből rajtunk kívül még négy iskola tanulói örülhettek a
becses ajándéknak.
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„Én így látom!”
A napokban kezembe akadt
egyik napilapunkban egy érdekes
olvasói levél. Ady Endre Karácsony című versét elemzi a levél
írója,- én teljes mértékben egyetértek vele; „...Többszöri elolvasásával arra döbbentem: a nagy költő sorai nem Krisztust, Máriát, a
pásztorokat, a bölcseket idézi meg,
hanem a zsarnokot és az áldozatot.
Mély igazságérzettel érzékelteti, hogy egyesek örök betegsége
a heródesi gőg, a hatalmi irgalmatlanság, a pöffeszkedő zsarnoki szemtelenség, a más vélemény
eltiprása.
Az egész vers szinte az igazságért való kiállás. 2011 végén is
aktuális ránk, magyarokra; kicsit
átköltve a poéta sorait, felnyöghetünk mi is: beteg a mi világunk,
vagyis a mi országunk - nagybeteg..."

Ady Endre:
KARÁCSONY

Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja
Ha mennyé kén' a földnek válni,
Hogy megváltóját befogadja.
Ma úgy kén', hogy egymást öleljék
Szívükre mind az emberek,De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg...
Kihűlt a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi nagyság,
S minden igazság a kereszté...
Elvesztetté magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világrajöttét, Beteg a világ, nagy beteg...
Ember ember ellen csatázik.
Mi egyesítsen, nincsen eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve...
Óh, de hogy állattá süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!...
Hatalmas ÉG, új Messiást küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!...
Eddig a vers, a költő 1899-ben
írta. Ha belegondolunk, mintha a
napokban vetette volna papírra.

Tarány Sándor

Január - Boldogasszony hava - Télhónap - Fergeteg hava

Jeles napok, népszokások

Január 1. Újév
A polgári év kezdőnapja. A
pogány Rómában az évkezdetet Janus tiszteletére tartották,
kicsapongással ünnepelték.
Az emberek jókívánságokat
mondtak, ajándékokat adtak
egymásnak. A január eleji
évkezdet a Gergely-féle naptárreform (1582) óta vált általánossá. Ez a nap jelentette
az újévet, valamint a télközépi
ünnepkört. Számos népszokás,
hiedelem kapcsolódik ehhez a
naphoz, amelyet napjainkban
már csak kevesen ismernek,
használnak. Egyik népszerű
szokás volt az újévi jókívánságok elmondása házról-házra
járva, amiért a háziak almával,
dióval kínálták a köszöntőket.
Újévkor az egész év sikerét
igyekeztek biztosítani, nagyon
fontos volt a jó cselekedet az év
első napján, és sokféle tiltással
is találkozhatunk.

kívül hittek gyógyító hatásában, mely mindenféle betegségre jó volt, de használták a
mezőgazdaság és állattartás
területein is. A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a
házszentelés, melyet ma már
kevésbé használnak.
Vízkereszt utáni második
vasárnap
E napon emlékeztek meg
Jézus első csodatételéről, mely
imádkozással, énekléssel, evéssel, ivással társult. A pap - a római misekönyv szerint - ezen

Január 3. Genovéva napja
Párizs védőszentje (442502), népének vigasztalója
Január 6. Vízkereszt
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus
születésnapját és az évkezdetet
is ezen a napon ünnepelték. Az
egyház ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekről,
és Jézus megkeresztelkedéséről. E naptól kezdve szenteli a
vizet a keleti egyház, a középkortól pedig a nyugati egyház
is. A víz megkereszteléséből,
(megszenteléséből) ered a
magyar vízkereszt elnevezés.
A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján végezték a
templomban, de haza is hordták meghinteni vele a házat, a
gonosz szellemek ellen. Ezen

a napon olvasta fel a kánai
menyegzőről szóló evangéliumont. A kánai menyegzőn
(a János evangéliumában leírt
legenda szerint) Jézus a vizet borrá változtatta. A kánai
menyegzőt több háznál is eljátszották, majd ezt követően
hozzáláttak az evéshez, iváshoz, amit a vendégek hoztak
magukkal.

Január 17. Remete Szent
Antal napja
Remete Szent Antal (i.sz.
250) szerzetes volt, akit a háziállatok védőszentjeként tiszteltek. A középkorban előfordultak járványszerű mérgezések,
melynek tünetei hasonlítottak

az orbáncéhoz. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és
az ehhez hasonló mérgezést. A
betegeket imádságokkal, ráolvasással próbálták gyógyítani.
Az ehhez kapcsolódó hiedelmek a hitújítás korában elhalványultak, de később újra éledtek Páduai Szent Antalként.
Január 18. Piroska
Piroska napjához fűződik
ez a mondás: „Ha Piroska
napján fagy, negyven napig el
nem hagy".
Január 20. Sebestyén napja
Az ország Sebestyén-kultusza a pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ össze. Amikor
a járványok kialakulnak a nép
hozzá imádkozik.

Január 22. Vince napja
A drávaszögi falvakban
ún. vincevesszőt vágtak, amit
a szobában vízbe állítottak. A
kihajtott vesszőkből jósolták
meg a következő év termését. A gazdák szerint ezen
a napon sok bort kell inni,
hogy bő legyen a termés. Az
időjárás is meghatározó volt,
például szép, napos idő esetén
jó bortermést reméltek, rossz
idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak.
Január 25. Pál napja
Ezt a napot pálfordulónak
is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, mely szerint a Jézust üldöző Saul ezen a napon
tért meg, és innentől Pál apostol néven emlegetik. Ezen a
napon pálpogácsával haláljóslást is tartottak. A családtagok
számára készített pogácsákba
libatollat tűztek, és akié sütés
közben megperzselődött arra
halál várt a következő évben.
Ijjas Gizella

Az én falum - Mezôfalva

Útiélményeket hallhattunk
December
14-én, Ekler
Györgyné Erzsike néni útibesz ámolóját
hallgathatták
meg az érdeklődők az El
Camino zarándokútról. A sok
helyen megható és magával
ragadó előadás
bő két órán át
tartott.
Ijjas Gizella

„Mindenki Kálmán bácsija”
„A szüleim tanítók voltak
Mezőfalván. Gyakran randevúzott nálunk a falu értelmisége, felcsavarták a szőnyeget,
táncoltak, énekeltek – és apám
rendszeresen elmondta egy –
egy versét is. Érződött rajtuk
Ady költészetet de nagyon erős
érzelmi töltéssel tudta előadni
őket. Ezeken a különös partikon én a zongora alatt üldögéltem, - de világosan emlékszem, milyen erős hatással volt
rám apám szavalása.” - részlet
Kiss Kálmánnal folytatott beszélgetésből, melyben szüleire,
és édesapjára, Kiss Kálmán volt
iskolaigazgatóra emlékezik.
A család 1925-ben költözött Mezőfalvára, Kálmán
bácsi a falu meghatározó
személyisége lett. Igazgatóként szaktanárokat hozott az
iskolába (többek között Hámori Lajos bácsit is). A ta-

nítás mellett a vérében volt a
kultúra szeretete. A zene és a
versek meghatározták az életét. Számtalan nótát szerzett,
verset írt, amiket elő is adott
különböző összejövetelek alkalmával.
Ajtajuk mindig (éjszaka is!)
nyitva állt a barátok és a tanítványok előtt. A háború után
színjátszó kört szerveztek,
számtalan darabot és operet-

Virágos kérés!

tet adtak elő. Felesége, Rózsa
néni zongorázott és tanította
be az énekeket, Kálmán bácsi
az óriási díszleteket festette.
Mezőfalván szinte nincs
olyan család, ahol valakit ne
tanítottak volna.
Kálmán bácsi 1982-ben, 78
évesen hunyt el, feleségével a
mezőfalvi temetőben nyugszik.
A családban tovább öröklődött a kultúra szeretete. Fia,
Kiss Attila pedagógus, lányai
Kiss Beáta gyógyszerész és
Kiss Mariann, aki a dunaújvárosi kórházban dolgozik.
Másik fiúk, Kiss Kálmán,
pedagógus, költő, Dunaújvárosban tanított, a mai napig a
Versbarátok Klubjának elnöke.
Fiai, Kiss Endre, szintén pedagógus és Kiss Tibi, a népszerű
Quimby együttes énekese és
frontembere.
Ijjas Gizella

A kivitelező elkészült a művelődési ház belső felújításával. A termek nagyon üresnek, kopárnak tűnnek virágok nélkül. Tegyük otthonosabbá együtt
a közösségi házunkat! Kérjük akinek megunt, vagy a szobába túl nagy virága
van ajánlja fel a művelődési háznak. Előre is köszönjük!
Ijjas Gizella
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CIVIL SAROK
„Ha elmúlik karácsony a Szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá nem alszik ki még…”
Bizonyára sokan ismerik a
fent idézett karácsonyi dalt, és
talán sokan vallják is, amit a dal
üzenni kíván.
Mi valljuk és hisszük is!!
Viszont ahhoz, hogy ezt
meg is tudjuk valósítani némi
segítségre is szükségünk van. A
Katolikus Karitasz csoport azzal
a céllal alakult, hogy a Hit és a
csekély anyagi támogatás segítségével valamiféleképpen „erejétől”
függően segítsen a mezőfalvi rászoruló és hátrányos helyzetben
lévő embereken. Ez lehet pár jó
szó, vagy egy kisebb csomagocska, mely tartalma -sajnos- inkább
csak a helyzet szomorúságát tudja
néhány pillanatig feletetni, mint
megszüntetni.
A csomagokat a csoport tagjai
személyesen viszik és vitték el az
elmúlt években is, így a 2011-es
évben is, elsődlegesen azzal a
céllal, hogy a kis ajándék mellet
pár jó szó és a Katolikus Hit ereje
segítségével a rászoruló ember az
adott helyzetet kicsit könnyebben
átélje. Mi nem tudjuk a problémákat megoldani, nem tudjuk
senki hitelét átvállalni, kifizetni!- de tudunk szeretni és ezt a
szeretetet megpróbáljuk átadni
azoknak, akiket meggyötört az
élet és egyre nehezebb szeretnie
és akár élnie.
Eddigi tevékenységünk nem
volt túl nyilvános, de ettől az évtől tervezzük, hogy mások, olyan
emberek bevonásával, akik vallják
és hiszik a Hitet és a fent idézett
dal mondanivalóját, igyekszünk a
falu adta lehetőségeken belül segítséget nyújtani mindenkinek,
aki úgy érzi, szüksége van rá és
nyitott a segítségre.
Aki szeretne hozzánk tartozni
és e nemes feladatokban önkéntes
munkával részt venni jelentkezzen Kőkuti Józsefné Annus néninél. Annus néni minden mise
előtt és után várja a jelentkezőket.
Szeretetben és békességben
gazdag boldog új évet kíván:
A Karitasz csoport
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TREIBER OTTÓ

Falutörténeti
vetélkedő ismét

A tavalyi évhez hasonlóan
idén is helytörténeti vetélkedőt
indítunk. Ismét 3 fős csapatok
jelentkezését várjuk, gyerekekét és felnőttekét egyaránt. A
vetélkedő három írásbeli fordulóból és egy döntőből áll. Az
írásbeli fordulók kérdéseit az
újság januári, februári és márciusi számában találják meg. A
döntőre a József Nádor - héten
kerül sor. A helyes válaszok
megtalálhatók a Mezőfalva
évszázadai című könyvben
(Szerk.: Erdős Ferenc - Keszi

Tamás). A könyv megvásárolható a Könyvtárban vagy
a Polgármesteri Hivatalban.
A kitöltött feladatlapokat a
könyvtárban kell leadni 2012.
február 6- ig. Az első forduló eredményeit a következő
számban olvashatják.
Mezőfalva évszázadai c.
könyv kölcsönönözhető a
könyvtárból! Jó kutakodást,
eredményes versenyzést mindenkinek!
Horváth István
könyvtáros

Courths-Mahler, Hedwig:
Magdalena áldozata
Magyar nyelven legutóbb
1999-ben volt olvasható a
népszerű német romantikus
bestseller-szerző Magdalena áldozata című regénye. A
történet elején, 1914-ben két
német fiatalember menekül
a Himaláján keresztül. Korábban mindketten brit üzleti vállalkozóként dolgoztak
Honkongban.
Singer, Isaac Bashevis: A
Moszkát család
A fél évszázad történetét (a
századelőtől a második világháború végéig) átívelő regény
főhősei egy lengyelországi zsidó család tagjai - a Moszkát
família. Az ő kalandos történetük elevenedik.
Csernus Imre-Dobai Benedek-Tárnok Alfonz: Drogma
Nyolc év elteltével kerül ismét kiadásra a kötet, amelyet
Csernus Imre drogspecialista
pszichiáter, Dobai Benedek,
huszonéves költő és Tárnok
Alfonz, a filmkészítés rögös

útján elindult ifjú művészember közösen írt. A triász mindegyik tagját személyes és szoros kapcsolat fűzte a droghoz.
Zétényi Zsolt-Molnár Pál:
A Szent Korona vonzásában
Zétényi Zsolt magyar jogász - és ennél jóval több is
egyben: olyan elkötelezett
jogtudós, aki évtizedek óta
meghatározó szerepet vállal
a jogalkotás folyamatában, a
magyar politikai és közéletben, hűen kitartva eszméi, a
hagyományos értékek, a Magyarsághoz fűződő elkötelezettsége mellett.
Magyar Péter: Berlusconi:
pénz, hatalom, botrányok
Silvio Berlusconi személye
évtizedek óta megkerülhetetlen az olasz közéletben. Sokak szemében a populizmus
megtestesítője, a tömegkommunikáció mestere, aki tévécsatornái révén széles választói
támogatást tudott szerezni. A
semmiből jött, s vált Olaszország leggazdagabb üzletemberévé.

A könyvtár új könyvei

szeretettel meghívja Önt, kedves
családját és barátait
2012. február 15-én, 18 órára a Mezőfalvi Móricz Zs. Nagyközségi Könyvtárba (Mezőfalva, József Nádor u. 13.)
VIHAR UTÁN című regényének
BEMUTATÓJÁRA
A szerzővel Pekarek János újságíró
beszélget.
A könyvből részeteket ifj. Pálfalvi János
ad elő.
Az íróval és a művel való megismerkedésen túl a helyszínen lehetőség lesz
a könyv illetve korlátozott számban a
történet első részét tartalmazó Szélben,
Viharban kötet megvásárlására is.
Manapság ritkán születik
regény a szó eredeti értelemében. Formabontó alkotásokkal, posztmodern szövegekkel, krimikkel, könnyű
olvasmányokkal tele vannak
a könyvespolcaink, de regény,
az élet bonyolult viszonylatait
ábrázoló alkotás kevés. Treiber
Ottó „Vihar után” című második könyve klasszikus értelemben vett regény. A nevünkben
íródott. Aki olvasta a szerző
„Szélben, viharban” című első
könyvét, élvezettel fogja felvenni a történet fonalát ebben
az új alkotásban is. Úgy fogja
érezni, mintha le sem tette
volna az előzőt. Ugyanazzal a
főszereplővel fog találkozni: az
évszázadokig örökletesnek hitt
parasztsorból felkapaszkodó,
már nem annyira ifjú emberrel, aki valószínűleg a szerző
alteregója, hiszen az önéletrajzi
ihletés benne van az írás minden sorában. Mégis különbözik az önéletrajzoktól abban a
tekintetben is, hogy benne van
kortársainak sorsa is.
Az első könyv, a „Szélben,
viharban” című mű egy kis Vas
megyei faluból indulva, az1940
- es évek elejétől az egyetemi
éveken, majd a forradalom pécsi eseményeinek bemutatásán
keresztül, a megtorlás embert
próbáló szakaszán át kalauzolja el az olvasót a menedéknek
érzett dunaújvárosi helyszínig.
A második kötet, a „Vihar után”
címmel, 1960-tól, a Kádár korszak konszolidációjától a rend-

szerváltásig terjedő időt fogja
át. Bemutatja a korszak élhetőségét, az alkalmazkodásunkat
a diktatórikus körülményekhez,
majd a diktatúra fellazulása idején először még rejtett, később
egyre nyíltabb lázadozásunkat,
szervezkedéseinket; előkészítve
a társadalom megrázó, mégis
békésen végbemenő, de gyökeres megváltozását.
A regény a szerzőtől megszokott, nagy erejű elbeszélő
stílusban rajzolja meg az életünket. Őszintén írja le, mit
miért tettünk, hogyan éreztünk, milyen kihívásoknak
voltunk kitéve, mik voltak a
nagy és a kis hibáink. A regény tempója meghaladja az
előzőét, talán éppen az egyre
gyorsuló történelem miatt. De
ebben közrejátszik az elbeszélő nézőpontja is. Szándékosan
keskenyre alakított ablakon át
- de az ablakpárkánytól mindig az egész európai horizontig
tekintve – rajzolja meg bukdácsolásunkat, olykor egyensúlyt
vesztett iramodásunkat addig
az évig, amelyben kikiáltották
a Harmadik Köztársaságot.
Ideiglenesen. Az ezt következő évek történései, a várakozások és megcsalt remények,
kisiklott sorsok, küzdelmek és
emberi gyengeségek már nincsenek a könyvben. Kár. Azt,
talán majd mások fogják bemutatni; ha csak a szerző meg
nem gondolja magát.
Pekarek János
újságíró
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Falutörténeti vetélkedő
A csapat neve:.................................................................................................................................................
1.

Milyen bronzkori leletek kerültek elő Mezőfalva határában? Nevezzen meg kettőt!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2.

Milyen római kori lelet került elő Ménesmajorban?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3.

Hol voltak a falu területén avar kori temetők? Nevezzen meg két helyszínt!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

4.

Mezőfalva területén hol voltak Árpád - kori települések? Nevezzen meg két helyet!
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5.

Melyik évben említik először a mezőföldi kunokat?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6.

Melyik királyunkat támogatták a kunok a 16. század első felében?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

7.

Kinek a tiszteletére szentelték Újmajor első templomát?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

8.

Mikor döntött az Úriszék falunk benépesítéséről? (év, hónap, nap)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

9.

Engedélyezte- e az Uradalom szőlő telepítését a betelepülőknek?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

10. Ki volt Hannig András?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Hogy érzi magát doktor úr?

Öt évvel ezelőtt foglalta el a
Mezőfalvi II-es körzet háziorvosi
székét Dr. Tassy Péter. Hogyan
került községünkbe, és milyen volt
az elmúlt időszak a körzeti orvos
szemével? Változott-e a mezőfalviak egészségi állapota? A doktor
úrral folytatott beszélgetés végén
az orvossal, mint magánemberrel
is megismerkedhetünk egy kicsit.
- Tisztelt doktor úr! Mikor is került Mezőfalvára?
- 2006 májusában.
- Kezdő orvosként került ide. Ez
gyakorlatilag mit jelent? Mit gondolt abban az időben: Az Isten háta
mögé elraktak, jaj, mi lesz velem?
- Azért annyira nem voltam
friss végzős! 2001-ben végeztem,
tehát 2006-ban már öt éve dolgoztam. Belgyógyászaton és az
ÁNTSZ-nél a közigazgatási résznél, a betegellátásnál is. A házi orvoslással valóban kezdő orvosként
debütáltam.
- Tehát önálló munkavégzést
kívánó állásban nálunk dolgozik
először.
- Így van. Ilyen még nem volt
előtte. Azt, hogy az alapellátási intézet engem ide helyezett, azt nem
teljesen így kell érteni. Mezőfalvát én választottam magamnak.
Az alapellátási intézet közreműködésére azért volt szükség, mert
még nem volt szakvizsgám, így
az elhelyezkedést az intézet, mint
munkáltató biztosította.
- Körülnézett az akkori munkaerőpiacon, hogy hol, milyen szabad körzet
van, és ennek megfelelően döntött?
- Természetesen ekkor hívtam
fel az önkormányzatot telefonon és
érdeklődtem a körzet helyzete után,
valamint tájékozódtam az alapellátási intézet programjáról.Tulajdonképpen én ajánlottam az intézetnek,
hogy rajtuk keresztül ezt a státuszt
be tudom tölteni, és így került aztán
sor a meghallgatásomra.
- Mi volt a motiváció? Földrajzi
elhelyezkedés szempontjából közel
van Mezőfalva más nagyvárosokhoz, vagy esetleg családi szempontok?
- Megyén belül kerestem állást.
Nem szerettem volna több száz
kilométert utazni, bár így is kell
negyvenet, de ez elérhető távolságban van az otthonomtól.

- Öt évvel ezelőtt került hozzánk.
Az önálló munkavégzést követelő
munkahelyek állásait általában ambiciózus emberek szokták elnyerni.
Önnek volt valamilyen „világmegváltó” elképzelése? Milyen tervekkel
jött ide?
- Azért más a házi orvoslás,
mint a kórházi, mert itt saját maga
ura az ember. Tulajdonképpen a saját elképzeléseit tudja véghezvinni,
és nem úgy, mintha a kórházban
dolgozna a hierarchia 10. helyén,
ahol legkevésbé érvényesülnek az ő
elképzelései. Itt más munkáról van
szó, mintha a kórházban dolgozna
az orvos, mert első emberként találkozik a beteggel. Tulajdonképpen nem csak a definitív ellátás, a
végleges ellátás lenne a háziorvos
feladata, hanem az egészség megőrzés, a betegség megelőzés. Ez
utóbbi fontosabb lenne, mint a
betegség gyógyítása, hiszen ha sikerülne mindig megelőzni a bajt,
azzal sokkal előrébb lennénk.
- Mikor idekerült Mezőfalvára,
milyen állapotokat talált? Rettenetes
állapotokat, vagy egy átlagosat?
- Amikor idekerültem, akkor
már másfél éve betöltetlen volt
a körzet, annak minden következményével. Az elmúlt másfél
év alatt járt itt vagy tíz orvos, aki
rövidebb-hosszabb ideig helyettesített. Nyilván nem volt gazdája a
körzetnek, és ilyen helyen általában
kevés "rendszer" van a munkában.
Ráadásul én sem dolgoztam előtte háziorvosként, tehát nem volt
egyszerű a kezdet. Mellette továbbképzésekre is kellett járnom,
valamint a gyakorlati időket is be
kellett szereznem, amik a szakorvosi vizsgámhoz kellettek. Nem
sírom vissza ezt az időszakot! Egy
év volt, amíg a gyakorlatokra kellett
menni, és 2008 végén szakvizsgáztam. Több mint két évet töltöttem
el az alapellátásban.
- Tehát ideérkezésekor ki kellett
találni egy alapkoncepciót. Rendbe
kellett tenni a saját körzet dolgait.
Hogyan fogadták az itteni kollégák?
- Mint említettem, az előttem
lévő helyettesítő korszakban nem
volt egy konkrét dolog, amihez az
embernek lehetett volna igazítani
az életét.

- Úgy fogadták, mint egy "megváltót"?... Jó ez egy kicsit túlzás!
- Nyilván az nem én voltam, de
egy stabilabb pontot jelentettem,
mert van egy orvos, aki kiszámítható, rendszeres időben rendel, és
lehet rá számítani a jövőben is.

Dr. Tassy Péter
- A két körzet létszámilag egyforma nagyjából?
- Igen. Közel ötezer fős település Mezőfalva. Körülbelül ezer, aki
a gyerekkörzetbe tartozik. Marad
négyezer fő, ami nagyjából egyenlő
arányban oszlik meg.
- Egészségi állapotban mennyire
különleges községünk?
- Összehasonlítási alapom még
nagyon nincsen. Az évek alatt előforduló betegségeket alapul véve úgy
látszik, hogy nagyon előre törnek a
daganatos betegségek, bár ha a halálozási és megbetegedési statisztikát
nézzük, akkor a szív és érrendszeri
betegségek vezetnek. Sajnos tényleg
nagyon tör előre a rák!
- Visszatérve a kollégákra, itt
már egy kész asszisztencia várta.
Könnyen sikerült megtalálni a közös
hangot velük?
- Igen. Nem volt ebből különösebb gond, hogy elfogadják az
új felállást.
- Öreg, vagy fiatal körzet Mezőfalva a betegek életkorának szempontjából?
- Ha a korfát megnéznénk,
akkor döntő többségben az idősebbek vannak. A gyerekek eleve
gyerekkörzetbe tartoznak, így a 14
év alattiak elő sem fordulhatnak itt.
Sajnos egy elöregedő társadalom
jelenleg a nyugat-európai és a keletet-európai is, és ennek megfelelő

az itteni szerkezet is. Tehát én azt
veszem észre, hogy inkább idősebbek, akik felkeresik a körzetet.
Ehhez hozzátartozik, hogy 1950
beteg tartozik a praxishoz, és szerintem van olyan, akivel az elmúlt
öt-hat évben nem is találkoztam.
Ide van bejelentkezve, de nem jön.
Nyilván csak azzal találkozom, aki
eljön. A munkások, a fiatalok kevesebb problémával küszködnek, így
velük előfordulhat, hogy eddig még
nem találkozott a tekintetünk.
- Sokkal előnyösebb egy betegség kialakulását megelőzni, mint a
kórt kezelni. Ez gazdasági szempontból és a beteg szempontjából
is előnyösebb. Nem mindegy, hogy
egy stroke, vagy infarktus után kell
a beteg lábadozását elősegíteni,
vagy egy szűrés alkalmával időben
elcsíphető a baj.
- Mit tud tenni ezért egy orvos?
Azt mondja a betegnek: Irgum-burgum, látni akarom a jövő héten!
- Mint korábban mondtam,
csak azokkal tudok foglalkozni, akik bejönnek hozzám, vagy
azokkal, akikhez hívnak, mert már
rosszul vannak, és nyilván a prevenció is azokra szorítkozik, akikkel
találkozom. Természetesen ennek
a munkának vannak nehézségei
és gátjai. Nem egyszerű rávenni
az embereket az életmódváltásra,
vagy a gyógyszeres kezelés pontos
betartására. Alapvetően azt látom,
hogy amíg valami nem fáj, az nem
jelent problémát. A prevenciónak
pedig pont az a lényege, hogy nem
akkor kell kezelni, amikor már fáj!
- Pedig a vizitdíjat is eltörölték,
tehát ingyen lehetne jönni az orvosokhoz, akár szűrésre is! Lenne jelentősége ennek?
- Azt gondolom, hogy igen. A
statisztikailag vezető betegségek
tekintetében is jelentős előrelépés
lenne, ha az emberek félévente,
vagy évente megjelennének. Például a magas vérnyomás, vagy a
cukorbetegség nagyon sok embert
érint, és ennek gondozása rendszeres orvos-beteg találkozót igényel.
Ahogy korábban jeleztem, sokan
úgy vannak vele, amíg nem fáj,
addig nincs gond. Nem hiszik el,
milyen szövődmények alakulhatnak ki. Aki későn jön, az csak ma-
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gán tapasztalhatja meg, és amikor
már kialakult a baj, akkor sokkal
nehezebb rajta segíteni.
- Elérkezett a 2008-as év. Megszerezte a szakvizsgát. Adott lett
minden egy jó vidéki praxishoz.
Ennek ellenére volt egy időszak,
amikor nem Mezőfalván gondolta a
folytatást. Aztán mégis meggondolta,
és visszatért hozzánk.
- Sokat számít, hogy az ember
mennyi időt tölt el egy helyen. 3-5
évnek is el kell múlnia, míg egy orvosnak sajátja lesz a körzet. Nálam
pont ennyi telt el. A "sajátja" az
annyit jelent, hogy elegendő információ áll rendelkezésére azokról,
akikkel már találkozott, és arra nem
kell időt fordítani, hogy az előzményeket megismerje az ember.
Abból, hogy én itt akartam
hagyni Mezőfalvát, annyi igaz,
hogy a szakvizsgám után a családommal kimentünk külföldre
tájékozódni az ottani feltételekről.
Össze sem hasonlítható az ittenivel, de summázva a dolgokat, és
számításba véve a családi helyzetünket - ekkor volt nyolc hónapos a
lányunk - rájöttünk, hogy nem való
nekünk a külföld. Feleségem és a
gyerekem is megbetegedett Finnországban. Azt sem tudtuk, hová
szaladjunk, mi, egészségügyi ellátásért! Tehát láttuk, hogy mennyire
ki vagyunk szolgáltatva egy idegen
országban, éppen az egészségügyi
ellátásban. Összefoglalva: azt
gondolom, mint ahogy az összes
orvos gondolja szerintem, hogy az
egyszerűbb választás Magyarországon maradni. Természetesen,
ha ennek megvannak a megfelelő
feltételei. Nyilván az ember magyarul tud, itt nevelkedett, ebben
a társadalomban szocializálódott,
tehát a legegyszerűbb választás ez.
Néhány helyen kétségbe vonják a
működés feltételeit. A felelősen
gondolkodóknak azt kell mérlegelni, hogy mi a fontosabb, illetve
Magyarországon mennyire stabil a
helyzet, és mennyire látja az ember
biztosítva a jövőjét.
- Ebben a döntésben segített valamilyen személyes kötődés a körzet
betegeihez?
- Amikor úgy döntöttünk, hogy
itt maradunk Magyarországon, akkor nem volt kérdés, hogy Mezőfalvát elhagyjuk-e? Azt gondolom,
hogy itt a feltételek jónak mondhatók az országos viszonylathoz szá-

mítva. A település elég nagy ahhoz,
hogy ez a körzet fenntartható legyen.
Itt van a közelségben tizenegynéhány kilométerre egy kórházzal
rendelkező nagyváros. Székesfehérvár sincs messze. Tehát elérhetőek
a szakrendelések, és belátható időn
belül mentő is tud jönni. Van itt
helyszíni vérvétel, és ennek az eredménye másnapra megérkezik. Ezek
olyan dolgok, amik nem mindenhol
mondhatóak el Magyarországon egy
körzeti orvos munkájával kapcsolatban, hogy ennyire megkönnyítsék az
orvos munkáját, illetve ennyire kön�nyen hozzáférhessen a diagnosztikához, az eredményekhez.
- Telt-múlt az idő. A feltételek
adottak voltak. Ön végezte a munkáját, aztán az utóbbi időben nagyot
változott a mezőfalvi egészségügyi
ellátás, mert jelentős átalakításokra
került sor az épületen. Mennyiben
jelent ez segítséget a munkában?
- Az Európai Unió segítségével létrejött beruházás jelentősen
megkönnyítette az életünket. Egy
újabb vizsgálóhelyiség került kialakításra, amit mi ambulanciának
hívunk, valamint a számítógépes
eszközpark is megújult, ami gyorsítja a munkánkat.
- Megkérdezték önöket a beruházás elején, hogy mit tartanának
jónak?
- Természetesen felmérték lőtte
az igényeket, és így összességében
azt mondhatom, hogy a beruházás
- az apróságoktól eltekintve - jól
sikerült. A környéken ilyen volumenű munkáról az egészségügy
fejlesztésben nem tudok. Az itteni
fejlesztés példa értékű!
- Most már tisztább, tágasabb,
modernebb, komfortosabb módon
folyik a rendelés. Azonban van egy
nem mindennapi helyzet, nevezetesen, hogy két körzetet kell vinnie
egyszerre, mert a másik körzet orvosa
családot alapított. Ez okoz-e gondot?
- Tavaly júniusban a doktornő
szülési szabadságra ment. Tetézte
a helyzetet, hogy az Egészségház
felújítása is elkezdődött. Át kellett
költözni a rendőrség épületébe, ami
egy szükségmegoldás volt, de mi is
és a betegek is derekasan viseltük
a helyzetet. Szerencsénk volt, hogy
nyári időszakra estek a munkák,
amikor kisebb a betegforgalom.
Az őszi, nagyobb beteglétszámú
időszakra már visszaköltözhettünk. Azt gondolom, meg tudunk

felelni a lakossági elvárásoknak.
A doktornő másfél évet mondott,
addig szeretne maradni otthon, és
mi is ezt jelentettük le. Ez azt jelenti, hogy a 2012-es évben is két
körzetet kell ellátnom.
- Nyilván a két körzet asszisztenciájának nagyon össze kell dolgozni,
hogy ez flottul menjen. Hogyan értékeli a munkájukat?
- Szerintem ez jól működik!
Ebben szerepet játszik a rendőrségi átköltözés is, ahol még jobban
összekovácsolódtunk a kis helyen.
Szinte egy légteret szívtunk, mert
fél méterre volt a rendelők bejárata
egymástól. Ez az összefogás megmaradt a költözés után is. Szerintem nagyon jó a kapcsolat, illetve
az együttműködés.
- Áttekintve az elmúlt öt évet,
mire lenne büszke és mire nem?
- A háziorvosnak elég sok felelőssége van. Nem is mindig a
definitív betegségellátásnál - hogy
most felismerem az akut bajt, vagy
sem - hanem a megelőzés során
tett tevékenységet figyelembe
véve lehettek elmaradásaim, amit
az elején be lehet tudni a gyakorlatlanságnak, vagy a rutintalanságnak.
Vagy esetleg a nagy betegforgalomnál sérülhet a kellő alaposságra
való törekvés. Természetesen azon
vagyunk, hogy ezekből a hibákból
minél kevesebb forduljon elő.
A „büszkeséget” inkább fordítsuk sikerélménynek. A napi
munka során legtöbbször krónikus
betegeket kezelünk, akiknek nincs
egy pirula, amit bevesz, aztán meggyógyul. Itt szinte szélmalomharcot
folytatunk. Van viszont sikerélmény
olyan típusú betegségeknél, ahol
például egy időben diagnosztizált
daganatos beteget megoperálnak, és
a sikeres utókezeléssel teljes értékű
emberré tettük. Ráadásul évek múltán is tünetmentes. Ilyen egyéni sikertörténetek szerencsére adódnak,
ami segít a hétköznapi őrlőmalmok
nyomait eltüntetni.
- Ha kapna időt, amit csak saját
magára fordíthatna, mi lenne, amivel
legszívesebben foglalkozna?
- A négyéves és a féléves gyerekeink eléggé behatárolják a
magánélet lehetőségeit. Sajnos
nagyszülői segítségre nem számíthatunk a nagy távolságok miatt.
Szegeden és Gyöngyösön élnek, és
a családi életbe nem tudjuk őket
bevonni, így amit a családalapítás
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előtt sportoltam, abból elég sokat
le kellett adni. Annak idején teniszeztem. Szívesen venném, ha
ebbe a sportba vissza tudnék térni.
Fiatal koromban versenyeztem is.
Illetve foglalkoznék a saját egészségmegőrzésemmel, mert könnyű
a székből adni a tanácsokat, de én
is ugyanolyan ember vagyok, mint
a többi. Tehát igazából a saját
egészségemre is egy kicsit jobban
odafigyelnék, az étkezésre, a testmozgásra és azokra a szabadidős
dolgokra, amik kikapcsolódást jelentenének.
- Nemcsak a munkahelyen találkozhattunk az elmúlt évek során
Önnel, hanem közösségi rendezvényeken is. Egyszer, mint egészségügyi
szolgálat, másszor, mint család. Azt
mondják, minél több időt tölt el az
ember egy közösségben, annál nehezebb „megszökni”!
- Így van. Korábban sportrendezvényen segítettem ellátni az
esetleges pácienseket, de például a
legutóbbi falunapra már családostul eljöttünk, és nagyon jól éreztük
magunkat. Tervezzük, hogy kibővített létszámmal - második gyerekünkkel is - a következő falunapon
is részt veszünk. Ez mindenképpen
azt jelenti, hogy egyre erősebb a
kötődésünk a faluhoz.
- Most már megkérdezhetem:
Mezőfalván hogyan érzi magát
doktor úr?
- Köszönöm a kérdést! Elmondhatom, hogy jól! Azt is
mondhatom, nem bántam meg,
hogy 2006-ban ebbe belevágtam
és itt vágtam bele. Nyugodtan állíthatom, hogy az országos állapotokhoz képest itt sokkal jobb állapotok
uralkodnak. Ha megyei szinten
nézzük, akkor is jó, de az ország
keleti részét figyelve, ahol 130 körzet van betöltetve, különösen jó. A
háziorvosok átlagéletkora 50 év felett van, és sokan még 70 év felett
is praktizálnak. Ezek mind olyan
dolgok, amik később a betegeket is
érintik. Amíg van orvos a településen, addig ezt kevesebben értékelik,
de ezeken a hátrányos területeken
jobban megérzik az egészségügyi
ellátás hiányosságait. Azt gondolom, hogy Mezőfalva jó irányban
halad, és a jelenlegi egészségügyi
szolgálat állapota országosan is jó!
- Zárszóként: jó egészséget kívánok Önnek és kedves családjának!
Horváth László
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SPORT SPORT
Merényi Kupa
Labdarúgó Emléktorna
IV. korcsoport (19971998-ban születettek) labdarúgás
Időpont: 2012. január 7.
(szombat)
Helyszín:
Dunaújváros
Sportcsarnok
„A” csoport: Vasvári, Mezőfalva, Apostag, Baracs, Nagyvenyim, Széchenyi
„B” csoport: Arany, Pusztaszabolcs, Perkáta, Dunaföldvár, Kulcs, DVSI (versenyen
kívül)
Alig kezdődött el a 2012es esztendő, máris túl van az
első megmérettetésen az U16-os csapatra épülő, iskolánk IV. korcsoportos ( 7 - 8.
évfolyam) csapata.
A már hagyományos dunaújvárosi Merényi Kupán
vettünk részt. Nagyon kiegyensúlyozott és színvonalas
tornát láthattak a nézők. A
környék általános iskoláinak
csapatai két csoportban küzdöttek egymással. Összesen
hat mérkőzést játszottunk, és
mérkőzésről mérkőzésre javuló játékot produkáltak a srácok. Sajnos az első mérkőzést
rögtön egy nem várt vereséggel kezdtük, ami öröm, hogy
ez volt az egyetlen találkozó,
amit így zártunk. A mezőny
kiegyensúlyozottságára jellemző, hogy csapatunk ezen
az első meccsen kapott egyetlen góllal zárta a tornát, és így
is csak az 5. helyet sikerült
megszerezni! De elégedettek
lehetünk ezzel az eredmén�nyel is, hiszen a döntő lehetősége is benne volt a csapatban!
Sajnos az 1 x 10 perces játékidő kevés volt, és egy - egy
hiba, vagy éppen egy pozitív
teljesítmény döntően befolyásolhatta a mérkőzést!

Mezőfalvi eredmények:
Az
„A”
csoportban:
Helyosztók:
Baracs-Mezőfalva
1:0
Mezőfalva - Széchenyi 0 : 0
5. helyért:
Mezőfalva - Perkáta
1:0
Mezőfalva - Apostag
6:0
Nagyvenyim - Mezőfalva 0 : 1
Vasvári - Mezőfalva
0:0
Végeredmény:
1.
Arany
2.
Széchenyi
3.
Pusztaszabolcs
4.
Baracs
5.
Mezőfalva
6.
Rerkáta
7.
Vasvári
8.
Dunaföldvár
9.
Nagyvenyim
10. Kulcs
11. Apostag

A második fordulóban
az ötödik hely

Január 15-én vasárnap délelőtt Dunaújvárosban került
sor a Merényi-kupasorozat
második fordulójára, ahol az
általános iskolák 5-6. osztályainak együttesei mérték
össze tudásukat. A mezőfalviak ezúttal is derekasan állták a
sarat. Nagy csatában a 12 csapat közül az 5. helyet sikerült
elcsípniük. Az eredmény szépségéhez még az is hozzátartozik, hogy a kupán 5 városi és
7 vidéki együttes csapott össze,
és a vidékiek közül Mezőfalva
lett a legeredményesebb!
A vasárnapi találkozók
szüneteiben Südi László edző
lapunknak elmondta: nagyon
büszke a fiúkra, mert lelkesedésben és akaratban erőn felül
teljesítettek. Az eredményességet nehezítette, hogy három
meghatározó játékost is nél-

külöznie kellett ennek a korosztálynak, mivel ez az iskolák
közötti verseny, így ezek a játékosok más együtteseket voltak
kénytelenek erősíteni. Ennek
ellenére ragyogó eredménynek könyvelhető el a mostani
felállással elért 5. helyezés.
A fordulók eredményei:
Mezőfalva - Kulcs 2:1; Petőfi - Mezőfalva 3:0; Vasvári
- Mezőfalva 1:0; Mezőfalva Perkáta 3:1; Pálhalma - Mezőfalva 0:2 (Pálhalma leány
csapat és nem számít a kupa
eredményébe.); Dunaföldvár
- Mezőfalva 0:0
A helyosztón az 5. helyért
Nagyvenyimmel kellet megküzdeni, ahol az eredmény
1:1 lett. Végül hetesekkel
győztünk 2:1-re.
Gratulálunk a fiúknak!
Horváth László

Góllövőink: Sági Roland
3; Balogh Imre 3; Horváth
Patrik 1.
Kiemelném a védelem teljesítményét és Antal Ádám
kapusunkat, aki sokat tett a
siker érdekében ( öt mérkőzésen nem kapott gólt!). Sajnos
az első mérkőzésen megsérült
Papp Martin kapusunk, aki
nem tudta vállalni a játékot a
továbbiakban. Sérülése szerencsére nem komoly!
Szintén kiemelhetem Sági
Rolandot és Balogh Imrét is,
akik vezéregyéniségek voltak,
de a többiek is helytálltak!
Névsor: Sági Roland, Balogh Imre, Horváth Patrik, Horváth Zsolt, Antal Ádám, Papp
Martin, Pock Máté, Kertész
Norbert, Vizi Krisztián, Suplicz lászló
Südi László
edző

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

509-876
506-930
506-987
506-900
506-985
510-510
06/30-400-3047
06/70-4171-999
506-837
506-925
506-889
506-888
506-810
06/30-621-0712
06/30-912-8105
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Faluszilveszter újra
együtt
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2011-ben is közel 200
vendég volt jelen az iskolában
szervezett Faluszilveszteren.
A már szinte hagyományként
működő batyus jellegű rendezvény minden évben meghozza
a várt sikert.
Az ételtől, italtól roskadó
asztalok, a különböző álarcok,
trombiták és egyéb kiegészítők
alapozzák meg a szilveszteri
hangulatot.
Ehhez hozzájárultak nagyszerű zenészeink is, akik már
több ízben jártak nálunk, húz-

ták nekünk a kitűnő talpalávalót.
Ismételten minden korosztály képviseltette magát a
bálon, gyerekek és felnőttek
egyaránt jól érezték magukat.
Köszönetem szeretném kifejezni mindenkinek, aki részt
vett, és jelenlétével támogatta a
rendezvény sikerét. Köszönöm
mindazoknak, akik segítettek a
szervezésben és a munkában.
Eredményekben gazdag,
boldog újévet kívánok mindenkinek!
Baratiné Hevesi Irén

Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy
a Zrínyi Miklós 49. szám alatti

MINI CSEMEGE
üzletünkben a

PB gázpalack cseréje 4.700 Ft-ra mérséklődött.
Nyitva tartás naponta
6.30-11-ig és 14.00-17-ig
Szombaton: 6.30 -11.00

Műszaki egyetemista lány

matematika-fizika
korrepetálást,

vállal kiskolástól érettségizőkig

06-30-600-6478

Patikai felhívás!
Tisztelt Mezőfalviak!
A cafeteria rendszer keretében számos munkáltató
él az Egészségpénztár lehetőségével.
Kérem mindazokat, akik egészségpénztári tagok, és
kártyájuk van, jelezzék a patikában minél előbb, hogy
melyik biztosítóval vannak kapcsolatban. Mert akkor
gyógyszertárunk is szerződés köt azzal a biztosítóval.
Így helyben is használhatják az egészségpénztári kártyájukat, mindent arra vásárolhatnak meg a patikánkban.
Együttműködésüket köszönjük:
Dr. Valéria, a patikusuk: Molnár Zoltánné

Pályázati hírek
Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011 (VII. 29.)
VM rendelet alapján, a LEADER közösségi célú fejlesztés,
vállalkozási alapú fejlesztés, rendezvény, képzés, tanulmányok,
térségen belüli együttműködés
jogcímek keretében megvalósuló projektekre a LEADER-

tervben foglaltaknak megfelelően a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülethez a 2011.
pályázati időszakában összesen
121 darab pályázat érkezett be.
A pályázatok feldolgozását
az egyesület munkaszervezete
az MVH régiós kirendeltségének közreműködése mellett
megkezdte. Bővebb tájékoztatást, és LEADER-rel kapcsolatos tudnivalókat találnak az
érdeklődők az egyesület honlapján: www.mezofoldihid.hu.

DARÁLT PAPRIKA
ELADÓ
3000 Ft/kg

Virág Ernőné – Hajdú György
Mezőfalva
Vörösmarty utca 10
Tel:06/30 4124-874

Hirdessen
„Az én falum – Mezőfalva” újságban!
Minden mezőfalvi családhoz eljut!
Megéri!
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AUTÓSOKNAK!

Néhány szó a lengéscsillapításról
Elhasználódott lengéscsillapítókkal hosszabb a féktávolság, kanyarodáskor, már 57 km/órás sebességnél elveszítheti
uralmát a jármű felett, már 81 km/óra sebességnél az autó
„vízisízni” kezd, a rossz lengéscsillapítók befolyásolják a
fény-szórók hatékonyságát.
Ezek a tényezők további alkatrész meghibásodásokhoz
is vezethetnek, ezért ajánlott minden 20 000 km után ellenőrizni a lengés-csillapítók állapotát is.
Ha autójának üzemeltetésével kapcsoltban tanácsra van
szüksége, várom megkeresését.

MÁRKAFÜGGETLEN JAVÍTÁS!

- Ingyenes átvizsgálással
- Gumiszereléssel, klímázással, hibakód olvasás,- törléssel
- Bankkártyával történő fizetési lehetőséggel
- Vállalt ár és határidő betartásával......stb

Várjuk MEGLÉVŐ és LEENDŐ megrendelőinket!
Árajánlat-kérése csak egy telefonhívásba kerül!
06-30/271-7143
Kovács Zoltán autószerelő mester

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.

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

Mezőfalva tüzelőanyag
kereskedés
Karácsonyi
akciós árak
Barna szén (Lignit): 1900 Ft/ mázsa
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2450 Ft/mázsa
Hasogatva:
2550 Ft/mázsa
Mezőfalva Szőlőhegy,
Honvédségi út eleje
30/2811-504, 30/7380-922

Kedvezményes házhoz szállítás feltételeiről
telefonon érdeklődjön!

Véradás lesz
Február 14-én kedden
14 és 17 óra között
a nyugdíjasklub épületében!

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.

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 2012. január 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 00001

