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Visszafogott lakossági érdeklődés mellett tartott közmeghallgatást – pontosabban
fogalmazva közügyekről szóló tájékoztatót – Mezőfalva
képviselőtestülete
február
14-én délután. Márok Csaba
polgármester tájékoztatójában
elhangzott:
A 2011-es év a falu életében is nagyon jelentős évnek
számít, mivel 200. évfordulóját
ünnepelte a település. Méltó
módon adóztunk az elődeink
előtt, felavattuk Dréta Antal
szobrát, Varga László elkészítette a településfát, és partnerkapcsolatokat létesítettünk.
Ez évi rendezvényeink programkínálata minden eddigit
felülmúló volt és nagyon nagy
öröm számomra, hogy a lakossági megjelenés is számottevő
volt, hangsúlyozta a polgármester.

A MEDOSZ SE komoly
támogatást kapott a társasági
adóból, ennek köszönhetően
már este is nappali fényben
láthatják a pályát. Ez a világítás hatékonyságát tekintve
többszöröse a réginek, energiafogyasztását tekintve viszont
a fele annak. A befolyt összegekből az utánpótlás nevelés
eszközrendszerét próbáljuk
fejleszteni egységes melegítő,
széldzseki, táska, labda beszerzésével.
A társasági adó felajánlásának
lehetősége a jövőben is folytatódik, bízunk abban, hogy az öltöző
épületét is felújíthatjuk, valamint
locsolórendszert és fűnyíró traktort
vásárolhatunk. A projekt keretében
kialakításra kerül a MEDOSZ SE
honlapja is.
Tavalyi évünket jelentős mértékben befolyásolta a pályázatok
megvalósítása.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Március 15.

Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját a
2012. március 14-én
17 órakor tartandó
ÜNNEPI
MEGEMLÉKEZÉSRE
a művelődési házba!
Műsort adnak az iskola diákjai.
A megemlékezés után koszorúzást tartunk a Petőfi-emlékfalnál.
Várunk mindenkit!
Emlékezzünk együtt!

Tavaszváró óvodabál
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
a 2012. március 10-én 19 órakor
tartandó

Tavaszváró Óvodabálunkra

Helyszín: az iskola tornaterme
Zene: Turi zenekar
Jegyek az óvodában és a szülői munkaközösség
tagjainál kaphatók.

Fergeteges volt az iskola szülői munkaközösségének Valentin napi
bálja. A műsor csúcspontja a nyitótánc volt, a 8. osztályosok
csodálatosan keringőztek

Kedves Mezőfalvi Lakók!
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt az óvoda Tavaszváró
Báljára. Intézményünk évek óta szervezi ezt a rendezvényt a szülői
munkaközösséggel közösen, hiszen számunkra ez a báli bevétel
jelenti az újabb játéklehetőségek és rendezvények megvalósítását.
Ilyen programok voltak: a Kolompos együttes, Alma együttes
zenés gyermeknapi műsora, a gyerekek karácsonyi ajándékai, a
kerti mozgásfejlesztő játékeszközök vásárlása.
Ezért is kérnénk mindenkit, hogy részvételükkel, támogatásukkal segítsék óvodánkat, hogy az elkövetkezendő időben is tudjunk
óvodásaink számára minél több élményt biztosítani.
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Tisztelt lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2012 év elején több az előző év
utolsó napjaiban elfogadott törvény, illetve más jogszabályváltozás lépett életbe. Az újonnan
bevezetett jogszabályok közül
több közvetlenül érinti a lakosságot is – amennyiben – befizetési kötelezettséget írnak elő,
vagy súlyosbítanak.
Jelentős mértékben megnőtt
a talajterhelési díj alapösszege
120 Ft-ról 1200 Ft-ra és ehhez
jön az érzékeny vízbázis miatti
1,5-ös szorzó, így 1800 Ft talajterhelési díjat kell fizetni annak,
aki az ingatlanja előtt kiépített
csatornarendszerre nem csatlakozik rá. Az díj számításának
alapja az elfogyasztott ivóvíz mennyisége, csökkentve a
jogszabály szerint „locsoló víz
mennyiségével. A díj önbevallás
alapján kerül kivetésre és adók
módjára behajtható.
Fontos változás, hogy a Hulladékgazdálkodási tv. változása
kapcsán egyszerűsödött, bizonyos személyes adatok kezelésének lehetősége és így
mód nyílik a felhasznált ivóvíz
mennyiségének és az elszállított
szippantott szennyvíz mennyiségének összehasonlítására.
Ez lehetőséget biztosít a
jövőben arra, hogy az egyes
csatorna közművel nem rendelkező ingatlan tulajdonos a
vízfogyasztással arányosan keletkezett szennyvíz mennyiség
elhelyezéséről milyen formában
gondoskodott. Amennyiben
nem tudja az ingatlan használója igazolni, hogy a szennyvizet a kijelölt szippantónak adta
át, úgy a jegyzőnek eljárást kell
indítania környezetszennyezési
bírság kiszabása miatt a környezetvédelmi hatóságnál.
Mezőfalván 2004. óta a
szennyvízszippantást kötelező
közszolgáltatásként Bognár
József látja el és csak ő jogosult
a szennyvizet az ártalmatlanító
helyre elszállítani.
Kérem, szolgáltatását feltétlenül vegyék igénybe, hogy
a hatósági eljárás elkerülhető
legyen.
dr. Woth László
címzetes főjegyző
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Közügyekről szólva
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az iskola pályázatunk elszámolása egy év két hónap után megérkezett. 15 millió Ft, úgy gondolom jelentős összeg ahhoz, hogy
az önkormányzatnak ez likviditási
gondokat okozzon. Az iskolához
kötődik még az az informatikai
pályázat, melynek keretében interaktív táblák 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 művelődési házéra pedig most
invitáljuk olvasóinkat.
Az önkormányzat gazdálkodására tavaly is a takarékosság volt a
jellemző. Beadott pályázatunk van
a LEADER keretében a 2012. évi
Lecsó- és szüreti fesztiválra, játszótérfejlesztésre, illetve az önkéntes
tűzoltók pályáztak eszközbeszerzésre, valamint a sport öntözőberendezésre. 2011-ben sem múlt el
az év csatorna nélkül, az idei pedig
meghatározó – kezdő éve – lesz a
beruházásnak.
A 2012. év Mezőfalva költségvetését tekintve megint komoly
évnek számít, úgy gondolom az
az önkormányzat, aki 900 millió Ft-os költségvetést készít, az
komoly munkát is végez, mondta
a polgármester. Iskolánk szintén
komoly év elé néz, mivel megszűnik iskolafenntartó intézményi
társulásunk. Az óvodában régi
álmunk az óvodai tornaszoba, bízunk benne, lesz a megvalósítására
pályázati kiírás. A polgármester
hangsúlyozta az óvoda konyha pozitív szerepét, dicsérte a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményben dolgozók kiváló
szakmai hozzáállását, az egészségügyi ellátás színvonalát, a civil
szervezetek segítőkészségét, ös�szefogását, valamint a polgárőrség
közbiztonság javítása érdekében
végzett munkáját.
Az idei év komoly pályázata lesz az település észak-keleti
részének bel- és csapadékvíz-elvezetése. A közmeghallgatáson
térképen láthatták az érdeklődők
hogyan képzelik el a tervezők a beruházást, és milyen műszaki megoldások várhatók. Elhangzott: idén
is szerveznek majd virágosítást,
amiben az önkormányzat vezetői
számítanak a lakosság segítségére.

A művelődési ház kertjét is szeretnénk szebbé tenni.
A jövő évre vonatkozóan borúlátóak a kilátások. 2013. január
1-jétől az állam átveszi az iskolák
működtetését. Iskolánk speciális
helyzetben van, mivel nemcsak
egy általános iskola, hanem alapfokú művészetoktatási intézmény és
egységes pedagógiai szakszolgálat
is. Az épületben található a községi
könyvtár is. Az egyeztetések most
folynak, az állam képviselőinek
nyilatkozataiból egyértelműen az
derül ki, hogy nem akarják a színvonalat csökkenteni, hanem egységesíteni, kérdés, hogy esetünkben
ez mit jelent: előrelépést, szinten
tartást, vagy visszalépést. Mindent
meg fogok tenni annak érdekében,
hogy a keretek között Mezőfalva
elért pozíciói ne sérüljenek, mondta a polgármester.
2013. január 1-jétől járások kialakítása történik, ami természetesen az
önkormányzatokról feladatelvonást

jelent. Az egészségügy területén az
alapellátás önkormányzati feladat, a
szakellátás pedig állami feladat lesz.
A 2013-as megváltozott feladatokról
az idei évben még több végrehajtási
rendelet is kell ahhoz, hogy a törvények az előírt határidőben működni
tudjanak.
Márok Csaba arra kért mindenkit, hogy az önkormányzat
által szervezett rendezvényeken
minél nagyobb számban jöjjenek
el és vegyenek részt, mert ezek elsősorban a mezőfalviakért vannak.
Majd azzal zárta mondandóját,
hogy tegyünk közösen azért, hogy
településünk a jövőben is fejlődjön,
környezetéből kimagasodjon és
iránymutató legyen.
A közügyekről szóló tájékoztató végén a polgármester, illetve a
képviselőtestület tagjai válaszoltak
a belvízzel, a külterületi szemételhelyezéssel, valamint lapunkkal
kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre.

Tűzifát kaptak a segítségre szorulók
Sokak számára komoly segítséget jelentett az a tűzifa, amelyet az év
elején biztosított az önkormányzat. Szeretném elmondani, hogy a rendszer hogyan működött. Az önkormányzat egy 2011. év végén megjelent
BM rendelet alapján igényelt 80 m3 tűzifát, amelyet a VADEX Zrt.
biztosított. Az önkormányzat támogatásként köbméterenként 12 ezer
forintot (+áfa) kapott, melyet 2.000 (+áfa) forinttal kellett kiegészíteni,
illetve az önkormányzat feladata volt a tűzifa kiszállítása is. A fát még
a havazás előtt beszállítottuk a tűzoltó szertárhoz és az iskolaudvarra,
innen vittük ki kistraktorral az érintetteknek. Az erdőről a fát a gazdák
segítségével hoztuk be, a kocsira saját embereink rakták fel kézzel (ekkor
két közmunkás volt összesen), a gazdák pedig beszállították.
Köszönöm a segítséget a Simon Kft.-nek, a Rabi családnak, Jakab
Istvánnak, Csepreghy Jánosnak és a Deák családnak. Az így beszállított fát újra kocsira raktuk és kiszállítottuk az érintetteknek. Ebben
a kiszállításban még segítségünkre volt Molnár Gyula és Simon Zsolt
kisteherautóval, ill. Kvárik László lovas fogattal. Az érintettek listája
a szociális bizottság bevonásával készült. A környéken talán csak mi
voltunk az egyedüli önkormányzat, aki ebben részt vett.
Természetesen kaptunk hideget, meleget, mert akit elutasított a
bizottság, annak ez problémát okozott. Ám aki kapott tüzelőt, az jó
minőségű tűzifához jutott.
Úgy gondolom, hogy óriási segítség volt ebben a rettenetes hidegben,
mivel olyan helyzet is volt, hogy szombaton a szociális gondozó, aki
polgárőr segítségével, autóval körbejárta a veszélyeztetett embereket,
négy olyan embert talált, akinek azonnali segítség kellett, nekik saját
autóval vittük ki a fát.
Szeretném hangsúlyozni, hogy nem tudja a falu átvállalni száz
családnak a téli tüzelő ellátását, mivel ez a támogatott tűzifa egyszeri
lehetőséget jelentett. Továbbá nem szeretnénk, ha a kiosztott fa cserealap
lenne, mert aki értékesíti, annak számolnia kell azzal a szankcióval,
hogy kizárja magát a további szociális támogatási körből.
Márok Csaba
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Üzemeltetnék
az árkokat
Az önkormányzatot megkereste a Vízitársulat azzal,
hogy tavaly elég sok közmunkást foglalkoztattak, és idén is
szeretnének ilyen programban
részt venni. A társulat szeretné
üzemeltetni az önkormányzat
tulajdonában lévő árkokat,
erre szerződést kötni, hogy a
közmunkát megfelelően dokumentálni tudják. A képviselőtestület egyhangú döntéssel támogatta a Vízitársulat kérését.

Földtulajdon
Az önkormányzat tulajdonában vannak olyan kisebb
földterületek, amelyeket nem
használnak. A polgármester
javasolta a képviselőtestületnek, hogy ezeket a területeket
becsültessük fel, és esetlegesen
licit formájában értékesítsük.
A testület egyetértett azzal,
hogy a következő ülésre ez az
előterjesztés készüljön el.

Ellenőriztek
Az iskolai beruházás vonatkozásában megkaptuk a
végső összegzést a támogató
szervezet ellenőreitől, erről a
főjegyző tájékoztatta a testületet. Megállapították: a pályázatnak megfelelően készült el
minden, apróbb hibák voltak,
ám azok nem jelentettek pénzügyi hátrányt, csak korrekciót.

Névadó
Százhalombattai delegáció
járt a közelmúltban Mezőfalván. Az önkormányzat vezetői
azért keresték meg településünket, mert művelődési házukat Zenálkó Etelkáról, egykori
tanítónkról (Tutuska néniről)
szeretnék elnevezni. Ennek
kapcsán a küldöttség megnézte
településünket, kilátogatott Tutuska néni sírjához, majd pozitív benyomásokkal tértek haza.
A 2-3. oldalt összeállította:
Márok Csaba
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A képviselők
tárgyalták...
Mezőfalva képviselőtestülete január 25-én ülésezett, és a
képviselők döntött a 2012. évi
munkatervről, közszolgáltatási
díjat állapítottak meg, illetve a
közművelődési beszámolót
hallgathatták meg a könyvtár
és a művelődési ház részéről.
A törvényileg meghatározottra korlátoztuk a testületi ülések számát a munkatervben, mert sok rendkívüli
ülésre számíthatunk idén is
közbeszerzések miatt. Az eljárások időpontjait előre nem
tudjuk meghatározni, emiatt
lesz szükség a testület soron
kívüli döntéseire.
A közszolgáltatási díjjal külön foglalkozunk. A könyvtár

beszámolójánál szó volt a programokról, valamint elhangzott,
hogy kis mértékben változtak a
díjak. A művelődési ház esetében
korábban elfogadtuk az idei évi
rendezvénytervet. A képviselők
jónak ítélik Mezőfalva kulturális életét, sok volt a rendezvény
tavaly, és jó volt azok látogatottsága is. Idén is olyan eseményeket
szeretnénk kínálni, amelyek vonzóak a helybéliek körében, például: József nádor-hét, Vigasságok,
Lecsófesztivál, Advent.
A törvényi változások miatt
módosította a képviselőtestület a helyi szociális rendeletet.
Bekerült a változtatás során az
idei vívmányunk, a téli szociális tűzifa támogatás is.

Szolgáltatási díj
A szennyvíz szippantásának és elszállításának díjáról
tárgyalt a képviselőtestület.
A szolgáltató három javaslatot adott be az önkormányzatnak, egyik díjemelésre, a
másik alapdíjra és mellette
csökkentett díjra vonatkozott, a harmadik lehetőségként pedig a szerződés felbontását tartalmazta, arra az
esetre, ha a testület az előző

két javaslat közül egyikkel
sem ért egyet.
A szennyvíz-szippantás és
-szállítás
köbméterenkénti
díja a lakosság részére 1300
forintban, közületek számára
1400 forintban (plusz áfa) lett
megállapítva.
A főjegyző úr tájékoztatása
szerint az alapdíj meghatározása nem jogszerű, ezért a testület a díjemelést fogadta el.

Művelődési ház avató
és Nőnap!
Szeretettel meghívjuk Mezőfalva lakóit a felújított,
bővített és akadálymentesített művelődési ház átadó ünnepségére.

Időpont: 2012. március 9. 17 óra

Avató beszédet mond L. Simon László országgyűlési
képviselő és Márok Csaba polgármester.

Meglepetés műsor!
A hivatalos rendezvény
nőnapi programmal zárul!

Urai voltunk
a helyzetnek!
A helyi védelmi bizottság
ülésezett a nagy hidegek beállta előtt, február első napjaiban,
amelyen szakemberek bevonásával egyeztettük a feladatokat.
A szociális intézményünkben
tartott megbeszélésen a dolgozók javaslatát elfogadva
döntöttünk arról, hogy február 4-én szombaton a polgárőrökkel közösen körüljárják a
krízishelyzetben lévőket. Találtak olyan helybélit, akinek
még kályhája sem volt. Neki
szereztek kályhát is, valamint
intézkedtek az azonnali segítségre szorulóknak is. Az egészségügyi ellátás biztosított volt,
háziorvosunk, dr. Tassy Péter
felajánlotta, hogy itt marad a
problémás hétvégén, ha szükséges lesz. A lakók szintén
segítőkészek voltak, mindenki
azzal járult hozzá a hóhelyzet
megoldásával, amivel tudott.
Azért vannak gondok is.
Nem mindenki veszi komolyan, hogy az ingatlan előtti
közterületet az ingatlan tulajdonosnak kell rendben tartani,
gondoskodni a hó eltakarításról. Pedig a helyi rendelet is
kimondja, hogy ezen területek
rendben tartásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia.
A nehéz időszakot zökkenőmentesen éltük át, úrrá lettünk a helyzeten. Mindenkinek nagyon-nagyon köszönöm
a konstruktív segítséget.

4

Az én falum - Mezôfalva

Német nemzetiségek megyei
találkozója Mezőfalván
„Legjobb magyarok a németek” - ezzel a kijelentéssel indította köszöntőjét L.
Simon László országgyűlési
képviselő a mezőfalvi sváb
bálon. A kijelentésben ezúttal semmi kivetnivaló nincs,
hiszen Hercegfalva alapításakor nagyon sok sváb családot
telepítettek erre a területre. A
sváb emberek szorgalmának és
munkájának köszönhető, hogy
településünk ma is szerepel a
magyar térképen.
A Fejér Megyei Német
Területi Kisebbségi Önkormányzat az idén Mezőfalván
tartotta hagyományos éves
bálját, melyre a megye egész
területéről érkeztek vendégek.
A nagy sikerű rendezvényt
a megyei Német Kisebbségi
Önkormányzattal karöltve a
helyi Német Kisebbségi Önkormányzat szervezte.
Először adott otthon Mezőfalva a Fejér Megyei Német
Területi Kisebbségi Önkormányzat hagyományos éves
báljának. A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat szervezésében és a megyei Német
Kisebbségi Önkormányzat
támogatásával megvalósult
rendezvény egy nagyon jó
hangulatú bállá sikeredett,
melyre a megye számos, német ajkú településéről jöttek
vendégek. A szépen díszített
iskolai tornateremben igazi
sváb hangulat alakult ki, ahol
a Mezőfalvi Nőikar és iskolánk
német táncokat kedvelő gyermekcsoportja mellett móri,
valamint adonyi együttesek is
bemutatták hagyományőrző
produkciójukat.
Az este első mozzanataként
L. Simon László a FIDESZ
országgyűlési képviselője köszöntötte a vendégeket. "A
legjobb magyarok a németek"
A kijelentés helyes értelmezéseként L. Simon László
elmondta, hogy nagyon sokat

köszönhet a magyarság a betelepített németeknek, mert
munkájukkal és szívósságukkal komoly áldozatot hoztak
országunk felépítésének, fejlődésének érdekében. A hagyományőrzésre, és a múltunk
emlékeinek ápolására éppen
azért kell nagy hangsúlyt fektetni, hogy az elődök munkája
ne legyen hiába való. Szerencsére a mai időkben már egyre
többen akarják megismerni az
őseik nyelvét és kultúráját, ami
jó esélyt ad a továbbéléshez a
jövő nemzedékének.
A köszöntők sorában L.
Simon Lászlót Márok Csaba,

Mezőfalva polgármestere követte, aki rövid beszédében elmondta, hogy nagyon örülünk
ennek a lehetőségnek, hogy
Mezőfalván rendezhetjük a 3.
Megyei sváb bált. Majd külön
köszöntötte az ideérkezett
vendégeket Adonyból, Balinkáról, Gántról, Mórról, Pusztavámról, Székesfehérvárról,
Újbarokról, és Vértesboglárról.
Márok Csaba beszédében
köszöntötte a falualapító és
falugyarapító német elődeinket. 1811-ben a Bakony és
a Vértes térségéből kerültek
sváb családok az alapításkori
Hercegfalva területére, akik

Köszönet

Köszönetünket nyilvánítjuk ki a mezőfalviaknak, akik segítettek nekünk e rendezvény létrehozásában azzal, hogy megvették a
belépőjegyet, tombolaajándékokat vagy a vendégek fogadásához és
kínálásához italokat hoztak valamint árultak. Köszönet illeti a pedagógusokat, akik segítettek a kiállítás elrendezésében és a tornaterem
feldíszítésében.
Külön köszönet az óvodától kapott dekorációs anyagokért valamint az óvodai konyha dolgozóinak a szombati pogácsasütésért,
melynek alapanyagát az önkormányzat ajándékozta.
Nem utolsósorban hálánkat fejezzük ki a fellépő hagyományőrző
csoportjainknak, az énekkarnak és gyermektánccsoportnak valamint
vezetőiknek, Nyulasiné Lakos Angélának és Csonka Emesének lelkes
és sikeres munkájáért.
Örömünkre szolgál,hogy az intézmények és lakosok összefogásával együttműködésével sikerült létrehozni e színvonalas megyei
szintű német nemzetiségi rendezvényt.
Köszönet mindenkinek!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében:
Molnárné Troppert Mária

jelentős szerepet játszottak
községünk felépítésében. Az
1946-os nagyarányú kitelepítés után is van községünkben
olyan réteg, akik szívesen emlékeznek vissza szüleik, nagyszüleik által tapasztaltakra,
és az elmesélt történetekre.
Örömmel vesznek részt a hagyományőrzésben és a múltunk felkutatásában.
A tradicionális visszatekintés után Márok Csaba polgármester a jelenkor helyi német
vonatkozású hagyományőrzésére és az ehhez kapcsolódó
tárgyi, kulturális és oktatási
eredményeinkre hívta fel a
figyelmet. Utolsó szavaiban
polgármesterünk
megköszönte a bál létrehozásában
közreműködők adományait és
az áldozatos munkát.
Az est következő programjaként a kulturális műsorokra
került sor, melynek végén mindig óriási elismeréssel tapsolt a
közönség.
A bál további részében
pedig a pilisvörösvári Donau
Power zenekar gondoskodott
a talpalávalóról.
Az estéről készült képeket
és videót megtekintve (www.
mezohir.info) az olvasó is
meggyőződhet a szombat esti
hangulatról!
Horváth László
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Csodás napok
a Makk Marcsival
Nagyon mozgalmas volt
a 2011-es év a Makk Marcsi
Családi Napközi életében. Év
elején ellátogattak hozzánk a
szociális gyámügy, az ANTSZ,
a Magyar Államkincstár és a
bölcsődék módszertani szakemberei és elismeréssel szóltak
munkánkról, mindent rendben
találtak.
Egész nyáron nyitva voltunk, szerencsére igény is volt
rá. Szeptemberben beindult a
mini angol Vámos Edinával és
Mr. Monkeyval. Jelenleg is heti
alkalommal ellátogatnak hozzánk. A gyermekek táncolva,
énekelve tanulnak verset, énekeket, szavakat.
A képviselőtestület jóvoltából október 3-tól az önkormányzati lakásba, a Semmelweis utca 9-be költöztettük át
az egész napközit. Dobrádiné
Marika segítségével hamar
megkaptuk az engedélyeket.
Fekete István és sok szorgos
kéz segítségével az udvar és
az egész gyerekbirodalom
tiszta és biztonságos lett. A
felújításban és a költözésben
is sokan segítettek, mindenkinek nagyon köszönjük. A
gyerekek birtokba vették az új
intézményt, örültek a tágasabb
játéktérnek. Év végén az iskolafejlesztési alapítványtól kapott pénzből udvari játékokat
vásárolhattunk
A finom ebédet februártól
az óvoda konyhája biztosítja,

és a Szociális Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény
dolgozói juttatják el hozzánk.
Az előző évben 12 Mezőfalvi családnak, 4 közeli
településről érkező családnak
tudtunk segíteni az állandó
gyermekfelügyeletben. Időszakosan 14 gyermek járt
hozzánk, ők hetente pár alkalommal, vagy csak 1-2 órát
tartózkodtak nálunk.
Jelenleg a napközi napi létszáma 6-7 fő.
Áraink idén se változtak,
8-16 óráig négy étkezéssel:
2000 fotint naponta, délelőtt
vagy délután két étkezéssel
1000 forint, 8-11óráig tízóraival 700 forint/ alkalom. A
szülő igényeihez igazodva.
Ijjas Gizella művelődés�szervező remek ötleteinek
szívesen adunk helyet, tervezünk baba-mama teadélutánokat, gyermekekkel kapcsolatos
előadásokat, kötetlen beszélgetéseket. Várjuk az igényeket,
ötleteket az előadók személyét
és az előadások témájárt illetően a napköziben, telefonon,
vagy a könyvtárban. Minden
javaslatnak örülünk. Sószoba
( légúti betegségek megelőzése) kialakítására vágyakozunk,
amihez szponzorokat keresünk. 2012-ben is szeretettel
várunk minden kisgyermeket
és szülőt!
Juhászné Bokor Brigitta
Tel.: 06308240075

Szociális
intézményünk hírei
Tájékoztatjuk
Mezőfalva lakóit, hogy a rendkívüli időjárás miatt a Szociális,
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény dolgozói 2012.
február 4-5-én hétvégi ügyeletet tartottak. A polgárőrök
segítségével szociális gondozóink meglátogatták azokat a
családokat, vagy egyedülálló,
esetlegesen
veszélyeztetett
helyzetben lévő személyeket,
akik információink szerint támogatásra szorultak.
Meleg teával, zsíros kenyérrel és vészhelyzet esetén tüzelővel, illetve gyors és szakszerű
intézkedéssel segítettek ott,
ahol szükséges volt.

Kérjük településünk minden lakóját, hogy figyeljenek
oda egymásra, fogjanak össze,
segítsenek a közelükben lakó,
esetleg nehéz helyzetben lévő
rokonuknak,
barátjuknak,
ismerősüknek, vagy jelezzék felénk, ha valahol súlyos
problémával
találkoznak!
Kérjük még, hogy feleslegessé
vált meleg ruhákat, dzsekiket,
sapkákat, sálakat, lábbeliket
stb. juttassanak el intézményünkbe!
Segítségüket előre is köszönjük! Az intézmény dolgozói nevében:
Nikolinné Héring Edit
intézményvezető

Lemondani jó?
Manapság annyi mindenről
kell lemondani az embernek:
lakásfelújításról, jobb autóról,
külföldi nyaralásról, stb., ha csak
néhány egyszerűnek tűnő, hétköznapi dolgot nézünk. Aztán
persze van, aki nem mond le szinte semmiről sem, mert ez vagy az
neki jár, ahogyan a reklámban is
hallhatunk alkalmanként. Van, aki
alig képes rá. Talán még hitelt is
képes felvenni, csak azért, hogy az
ésszerűséget is meghaladó igényeit
és vágyait kielégítse! A lemondás,
a böjt és az ezekhez hasonló kifejezések gyakran ellenérzéseket
váltanak ki a mai kor emberéből.
Pedig hányszor mondanak le gyermekük javára az édesanyák, vagy
tartanak böjtöt a siker érdekében
a sportolók. Ezek a kifejezések láthatatlanul is részei mindennapjainknak. Februárban megkezdődik
a nagyböjti idő. Felmérül a kérdés,
hogyan tartson böjtöt az ember a
mai világban. Gyakran csak az
életböjtre gondolunk ilyenkor,
pedig a böjtnek megvannak a sajátos gyakorlatai. Az Egyház ma
csak Hamvazószerdára és Nagypéntekre ír elő szigorú böjtöt,
nagyböjt péntekjeire hústól való
tartózkodást. A böjt kiterjed más
külső javakra: kedvenc étel, ital,
szórakozás, alvás, beszélgetés, tréfálkozás, stb. S bár jellemző a külső tett, de lényege egy belső válság:
elfordulunk a saját akaratunktól,

és Isten akaratához fordulunk.
Hiszen Krisztus is engedelmes
lett értünk, egészen a kereszthalálig. Külső életünket kicsit
visszaszorítjuk, és a belsőnk felé
fordulunk, magunkba szállunk. A
legalapvetőbb böjtölés: tartózkodni a bűntől. Fontos eleme ennek az
időszaknak a bűnbánat, bűneink
beismerése, és az életünk jobbítására való szándék. A bűnbánati
cselekmény része a megbocsátás is.
Tanuljunk megbocsátani! Őszinte
szívből, semmi viszonzást és hálát
nem várva, mindenkinek, aki ellenünk vétett! A nagyböjti idő arra
is alkalmas, hogy felülvizsgáljuk
imaéletünket. Az imádságban, elmélkedésben, lelki olvasmányban
a lélek közvetlenül Istenhez emelkedik: a teremtményektől a Teremtőhöz, a hasznostól az igazsághoz,
az anyagiaktól a szellemiekhez, a
hétköznapok túl sok külső eseményétől a belsőhöz fordul. Ne csak az
önként vállalt gyakorlatokban buzgólkodjunk, hanem elsősorban az
állapotbeli kötelességekből adódó,
Istentől küldött feladatok elvégzését, vagy a kísértésképpen jelentkező megpróbáltatások türelmes
elviselését ajánljuk fel naponta! Ne
féljünk a lemondástól és a böjttől!
Isten nem szenvedésre és önkínzásra kér, hanem önfegyelemre, a
lelkünk ápolására, és a másikra való
odafigyelésre bíztat bennünket.
Valter atya
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Nagy siker volt a Valentin napi bál!
A február hónap kiemelkedő eseménye iskolánkban a
szülői munkaközösség tagjai
által szervezett Valentin napi
bál. Az összeszokott, kiváló
csapatmunkát végző közösség az idei évben is sok-sok
munkával, körültekintéssel
szervezte meg a rendezvényt.
Településünk lakói évről-évre
azzal fejezik ki lelkesedésüket,
hogy szívesen és nagy számban vesznek részt a mulatságon. Sokan tombola tárgyak
felajánlásával is hozzájárulnak az est sikeréhez, melyet a
gyermekek nevében ezúton is
szeretnénk megköszönni.

Iskolánk pedagógusai és diákjai örömmel és izgalommal
készültek az ez évi báli szereplésre. A színes és változatos
program sok gyermeket mozgatott meg. Elsőként az énekkar (Karai József feldolgozásában) A kertemben kinyílott
című francia népdalt adta elő.
A művet Lajtos Anna kísérte zongorán, vezényelt Lajtos
Imréné. Gossek: Gavotte című
művét Jassó Mária és Aszalay
Anna közös produkciójában
hallgathattuk meg. Felkészítő
tanáraik: Tótin István és Fehér
Teréz voltak. Csonka Emese
tanárnő tanítványai egy olasz

Cél az akkreditáció!

Iskolánk már két éve működik
Regisztrált Tehetségpontként.
Pedagógiai munkánk kiemelt
fontosságú célja, hogy tehetséges
tanulóinknak megfelelő kereteket
tudjunk biztosítani ahhoz, hogy
képességeiket maximálisan kibontakoztathassák. Az alapfokú
művészetoktatás, az emelt szintű
nyelvoktatás, és a dunaújvárosi
sportegyesülettel közösen működtetett birkózó szakosztályunk
sok diáknak ad lehetőséget arra,
hogy tehetségét kiteljesíthesse.
Eredményeiket látva az iskola
vezetése és tantestülete eldöntötte, hogy ezen a területen is
elérkezett az idő arra, hogy egy
szinttel feljebb lépjünk, és Akk-

reditált Tehetségponttá váljunk.
Ehhez számos feltételt kell teljesíteni. Többek között minimum
területi színtű Tehetség napot
kell szerveznünk, melynek költségeit pályázati forrásokból kívánjuk előteremteni. A Nemzeti
Tehetség Program frissen kiírt
pályázatai közül kettőn is indult
az intézmény. Kétszer másfél millió forintnyi összeget szeretnénk
elnyerni, hogy módunk legyen
egy színvonalas térségi néptánc
fesztivált, és egy országos birkózóversenyt rendezni Mezőfalván.
Mindkét programot áprilisra tervezzük. A pályázati dokumentáció elkészült, az elbírálást március
végére várjuk.

néptánccal, Tarantellával léptek színpadra. Ez után Valler
Kristóf zongorajátékában gyönyörködhettünk. Tótin Katalin
tanárnővel Bach: c-moll menüettjével készültek az estre. Kovács Mercédesz a Nox
együttes Szeretem című dalát
énekelte. Produkciójában közreműködött Scheidl Boglárka,
Bálint Bence, Molnár Fanni és
Sceidl Márton. Felkészítő tanáraik: Nyulasiné Lakos Angéla és Csonka Emese.
Következő műsorszámként
Ossik Mónika játszotta furulyán Bach Menüettjét. Felkészítését Tótin István irányította. Szabó Luca Beethoven
darabot zongorázott, ő Fehér
Teréz tanítványa. Néptáncosaink és népi énekeseink közös

produkciójában a Republic
együttes Ha itt lennél velem
című népszerű dalát láthatta
és halhatta a közönség. A koreográfiát Csonka Emese készítette. Kovács Virág Karolin,
Mihály Mónika, Tarr Petra,
Virág Enikő és Klics Andrea
felkészítő tanára Nyulasiné
Lakos Angéla volt. A műsort
a nyolcadik osztályosok tánca zárta. A 13 pár keringővel
kápráztatta el a közönséget. A
csodálatos produkciót Csonka
Emese tanárnőnek köszönhetjük.
A színvonalas programot,
a finom vacsorát és kellemes
mulatságot 267 vendég élvezhette hajnalig. Köszönet érte
az iskola Szülői Munkaközösségének!

Kérjük, segítsenek!
Közeleg az adóbevallás! Kérjük tisztelettel,
hogy adójuk 1%-át ajánlják fel a Petőfi sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány javára!
Kis odafigyeléssel sokat segíthetnek a gyermekeknek!

Adószám: 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

7

Az én falum - Mezôfalva

Területi műveltségi Vendégségben jártunk
vetélkedő iskolánkban
A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére,
hogy - a kézirat tanúsága szerint - Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Csekén
a Himnusz szövegét.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket.
Az emléknapon országszerte
számos kulturális és művészeti
rendezvényt tartanak. E naphoz
kapcsolódva rendeztük meg is-

kolánkban 2012. január 24-én
– az idei tanévben második alkalommal – területi műveltségi
vetélkedőnket 3-4. osztályos
tanulók számára.
A versenyre 11 település l7
csapata nevezett. Egy hangulatos, kellemes délutánt töltöttünk
el neves magyar költők verseit
boncolgatva. A játékos feladatok
megoldása során nagy tudásról
tettek tanúbizonyságot a diákok.
Köszönjük iskolánk vezetőségének a színvonalas rendezés
lehetőségét, az alsós tanítók támogató segítségét, a felkészítő
pedagógusok munkáját és a gyerekek lelkes részvételét.
Szabóné Kovács Erika
Balláné Spitz Mariann

Az izgalmas vetélkedő végén
a következő eredmények születtek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gyurgyalag csapat - Dunaföldvár
Zenemanók csapat - Dunaújváros, Móricz Ált. Isk.
Magyarok csapat - Pusztaszabolcs
Iringó csapat - Nagylók
Versfaragók csapat - Dunaújváros, Móricz Ált. Isk.
DMZS csapat - Dunaföldvár
Tigrisek csapat - Iváncsa
Bagolyfiókák csapat - Iváncsa
Előszállás csapat - Előszállás
Delfinek csapat - Sárosd
Költemény-mesterek csapat - Dújv., Dózsa Ált. Isk.
Rímfaragók csapat - Besnyő
Szerencsegyerekek csapat - Sárosd
Szuper hármas csapat - Előszállás
Honfoglalók csapat - Mezőfalva
A három ész lány csapat - Dunaújváros, Petőfi Ált. Isk.
Leopárd csapat - Mezőfalva

Az egységes pedagógiai
szakszolgálat valamennyi szakembere és az alsó tagozatért felelős igazgatóhelyettes is részt
vett a daruszentmiklósi Szederinda Tagóvoda által szervezett
szakmai napon. Pedagógusaink
Pektor Gabriella előadásában
hallhattak az óvodai mozgásfejlesztés fontosságáról, mód-

szertani lehetőségeiről. Az
„Örömteli gyermekévek” elnevezésű, általa jegyzett program
keretében kollégáinknak lehetősége nyílt arra is, hogy ők
maguk a gyakorlatban történő
alkalmazást is kipróbálják. Egyöntetű véleményük, hogy rendkívül tartalmas és értékes napot
töltöttek Daruszentmiklóson

Félidőhöz érkezett a tanév
Január 20-ig iskolánk diákjai kézhez kapták félévi értesítőjüket. Elsőseink és második osztályos tanulóink szülei
szöveges értékelés formájában
tájékozódhattak gyermekeik
tanulmányi előmeneteléről. A
többi évfolyamon, élve a törvény adta új lehetőségekkel,
érdemjegyekkel minősítették
a pedagógusok az első féléves
teljesítményeket. Sajnos, az
idei tanévben is vannak olyan
diákjaink, akik nem tudták
teljesíteni a minimum követelményeket. Ennek hátterében
legtöbbször a rendkívül magas
hiányzási átlagok állnak. Az iskolába csak hellyel-közzel járó
diákok nem tudják lemaradá-

sukat pótolni, mivel ők azok,
akik a napközit, tanulószobát,
vagy egyéb felzárkóztató foglalkozásokat sem látogatják.
Szerencsére ez a hozzáállás
végzőseink között nem volt jellemző. A csoportbontások, és
felvételi előkészítők nyújtotta
lehetőségeket többségük igyekezett maximálisan kihasználni,
így a január 21-én középiskolai
felvételi vizsgákon tisztességgel
helytálltak. Az eredmények ismeretében diákjaink a napokban
döntik el véglegesen, hogy mely
középfokú intézményben kívánják folytatni tanulmányaikat.
Bízunk benne, hogy mindenkit
az általa elsőként megjelent intézménybe fognak felvenni.

Szülői értekezletet tartottunk Hantoson
2011 decemberében a
parlament elfogadta az új
köznevelési törvényt. Ebben
témában, illetve a tantestületben bekövetkező várható
változásokról összevont szülői
értekezletet tartottunk Hantosi Tagiskolában. Az intézmény
jövőjéről, a 2012-2013-as tanév szervezéséről egyeztettünk
a szülőkkel. Egyetértésüket és

támogatásukat kértük ahhoz,
hogy gyermekeik a következő tanévtől már az ötödik
osztálytól a mezőfalvi anyaintézményben tegyenek eleget
felső tagozatos tankötelezettségüknek. A megbeszélés
végén a résztvevők többsége
egyetértett a javaslattal, s támogatásukról biztosították az
elképzeléseket.
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Tündérkert Óvoda
Bemutató
foglalkozások
Szakmai munkánk megújítására, egymás munkájának
jobb megismerésére, új ötletek
átvételére házi bemutató foglalkozásokat tartunk. A nagycsoportokban kezdtük, ahol
is láttunk komplex környezet
foglalkozást az évszakokról,
tartásjavító
vitamintornát,
matematikai ismeretszerzést
a formákról mozgással kombinálva, játékos foglalkozást
a téri tájékozódásról. Középső
csoportokban a mozgáskotta
óvodai lehetőségeibe láttunk
bepillantást, majd pedig a
mesék világába csöppentünk,
ahol szintén a komplexitás
érvényesült, bábozással a testrészek játékos megismerésével.
Sokat tanultunk egymástól,
amit a további folytatás még
gazdagabbá tesz.

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki
a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak, segítségével sikerült egy új televíziót
vásárolni óvodánk számára. A
karácsonyra kapott fényképezőgéppel sok képet készítettünk,
amelyet együtt tudunk nézni a
gyerekekkel az új tévén. Nagyon
örülünk a hasznos ajándékoknak, ami a mindennapjainkat
teszi élménydússá.
Köszönjük Deák Bence szüleinek a gyönyörű madáretetőt,
amit készítettek a Napsugár csoportnak. A gyerekek nagy örömmel figyelik óvodánk udvarán a
madáretetőnkben
csipegető
kismadarakat.
Köszönjük Farkas Attilának és Jásper Jánosnak, hogy a
Szivárvány csoportnak a polcait
felfúrták.
Köszönjük Maárné Mészáros Erikának az óvodának nyújtott támogatást.

Madárbarát óvoda
lettünk

Óvodai nevelési programunk kiemelt fontosságot tulajdonít a környezet védelmének, óvásának! Kertünkben sok
idős fa él, melynek rengeteg
madár a lakója. Egész évben
figyeljük őket, gondoskodunk
róluk. Télen a hideg beálltával
feladatunk még fontosabb!
Etetőket és itatókat helyezünk ki, rendszeresen etetjük
kis védenceinket. A gyerekek
örömmel figyelik az etetők látogatóit. Nemcsak cinegéket,
verebeket, hanem egy egész
csapat tengelicet is láthatunk.
Sok madár nevét megtanulták,
próbálják beazonosítani őket.
Nagy örömünkre egy mókus
is kertünk lakója, neki diót
adunk.
Felvettük a kapcsolatot a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel,
akik éves programunkat és
munkánkat értékelve Madárbarát Óvodának nyilvánította

a mezőfalvi Tündérkert Óvodát. Jutalmul egy madarat ábrázoló táblát kaptunk, melyet
óvodánk falán helyezünk el.
Büszkék vagyunk a címre és
reméljük gyermekeinket, madarakat vigyázó, óvó kisemberekké tudjuk nevelni.
Óvodánk Szivárvány csoportja madáretető készítő
versenyt hirdetett az odajáró
szülők-gyerekek részére. Cél
az új ötletek és a fantázia ös�szekapcsolása, otthoni együttdolgozás. Remek alkotások
születtek változatos anyagokból. (tejesdoboz hánccsal bevonva, faetető-itató kombinációja, műanyag palackból etető). A versenyben a gyerekek
szavaztak, a nekik legjobban
tetszőre. Az első helyezett: Sipos Dávid etetője lett. A család
együtt dolgozott, szép színesre
festették ki alkotásukat. Gratulálunk, nyereménye oklevél
és egy madaras könyv.

Maci-nap

Védőnői vizit

Február 2-án több csoportban Maci-napot tartottak
a hagyományőrzés kapcsán. A
Micimackó csoportban pizsama partis programokat, játékokat szerveztek.
Vendégül látták a Csigabiga csoport óvodásait, együtt
versenyeztek, játszottak. Kellemes, közös délelőttöt töltöttek el.

Január 17-én negyedéves
egészségügyi ellenőrzésüket
végezve meglátogattak bennünket a védő nénik. Minden
csoportban megnézték a gyerekeket, ellenőrizték a hajuk
tisztaságát. Mindent rendben
találtak. Mindig szívesen fogadjuk a látogatásukat, hiszen
fontos számunkra a partnerkapcsolat ápolása.

Továbbképzés
Januárban több kolléganő is
részt vett különböző továbbképzéseken. Győriné Varga
Edit Előszálláson egy négynapos képzésen volt "Vitamintorna" címmel. Egy új tartásjavító,
utánzásra épülő tornát tanult
meg, amit aztán bemutató foglalkozás keretében ismertetett
meg kollégáival.
Január 20-án hat óvónő
vett részt Daruszentmiklóson,
egy a tagintézményünk által
szervezett szakmai továbbképzésen "Örömteli gyermekek"
címmel, amit Pektor Gabriella
mutatott be. Megismertette
az ő általa kifejlesztett tornát,
ahol is különböző mozgásos
játékokat láthattak, tanulhattak
a résztvevők. Milyen egyszerű
eszközökkel, milyen jókat lehet
mozogni, játszani.
Január végén pedig Kovácsné Huber Zita és Klárné Huszta Renáta Ercsiben vettek részt
továbbképzésen a "Tehetségkibontakoztatás a drámapedagógia módszerével" címmel. Rózsa Ildikó tréningen mutatta be
a tehetség kibontakoztatásának
lehetőségeit a drámapedagógia
módszereivel. Sok-sok lehetőséget, játékot, tevékenységet,
módszert láthattunk, melyek
segítségével már óvodában feladatunk a tehetséges gyermek
felismerése, fejlesztése, a tehetség kibontakoztatása.

Féléves szülői
értekezlet
Január 23-án és 24-én féléves szülői értekezletet tartottunk, melynek fő témái a
féléves értékelés, az elkövetkezendő programok és egyéb
aktuális események voltak.
Az oldalt összeállította:
A Szivárvány csoport
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Február (Februarius) - Télutó - Böjtelő hava - Jégbontó hava

Jeles napok, népszokások

A hónapok neve latin
eredetű. Római hagyomány
szerint a hónapoknak állítólag Romulus király adott első
ízben nevet. Az első római
naptár a mezei munkák szempontjából fontos tíz hónapot
vehette figyelembe. Az i.e. 700
körül beiktatott naptárreform
idején vált a részévé a fennmaradó téli holtidő az új tizenkét
hónapos holdnaptárnak.
A klasszikus szerzők szerint
az év második hónapjának latin neve a februm, "tisztulás"
szóból eredhet, mivel a február a decemberi és a januári
vigasságokra következő testilelki megtisztulás (purgálás)
idejének számított.
A februári hónaphoz számos esemény: születés, halálozás, nemzeti ünnepek,
emléknapok, világnapok kapcsolódnak.
De vajon tudjátok, hogy milyen népi hiedelmek fűződnek
az év második hónapjához?
Ha nem, akkor ebben a
cikkben rövid leírást olvashattok a februári népszokásokról.
Február 2. Gyertyaszentelő
Boldogasszony
A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. Nagy ünnepségeket (úgynevezett lupercaliát) rendeztek, fáklyás-gyertyás körmenettel indultak
el a Plútó istenétől elrabolt
gabonaistennő, Ceres keresésére. A keresztény egyház azután gyertyaszentelő ünneppé
nevezte át ezt az ünnepet. A
szentelt gyertya (ami Krisztus
jelképe) pedig az egészség és
szerencsevarázsló eszközévé
vált. Úgy tartották a gyertya
megvédi a csecsemőket, a betegeket és a halottakat a gonosz
szellemektől.

Február 3. Balázs napja
Szent Balázs püspök és vértanú napja, aki eredetileg orvoslással foglalkozott, nevéhez
sok beteggyógyítás fűződik.
Többek között egy fiú életének
megmentése, akinek halszálka
akadt a torkán, és a fiú anyja
hálából ételt és gyertyát adott
neki. Ennek emlékére van a
Balázs-áldás vagy balázsolás,
amikor a pap két gyertyát tart
a hívők álla alá e szavak kíséretében: "Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására
szabadítson meg téged Isten
a torokbajtól és minden más
betegségtől".
De ehhez a naphoz kapcsolódik még a "balázsjárás",
amikor is az iskoláskorú gyerekek házról házra jártak és
adományokat gyűjtöttek. A
játékban tízen szerepeltek. A
perselybe összegyűjtött pénzt
az iskola vagy a templom céljaira fordították, az ajándékképpen kapott ételeket pedig
megették.
Február 5. Ágota napja
A néphit szerint gonoszűző hagyománya van e napnak.
Ilyenkor körülsöprik a házat,
az ólakat, hogy kiűzzék a házi
férgeket, bogarakat.
Február 6. Dorottya napja
Időjárásjósló-nap. Az Ágotától megszorított időjárást, a
hideget Dorottya tágítja, azaz
enyhíti.
Február 10. Skolasztika
napja
Ez a nap Kolos napja, azaz
a termőnap. Ezen a napon szedik, gyűjtik az oltóágat s ezzel
a gondosan eltett oltóággal
oltják majd a gyümölcsfákat
gyümölcsoltókor.

Február 14. Bálint napja
Bálint nap, azaz Valentin
napja. A Valentin napi szokások az ősi pogány templomáldási ceremóniákból alakultak
ki. 496-ban Gelasius pápa rendelte el, hogy Szent Valentin
napját február 14-én ünnepeljék. Az angolok már 1446-ban
ünnepelték ezt a napot. Valentin egyébként magyarul Bálintot jelent, ezért nálunk Bálint
napként is szokták emlegetni.
Magyarországon 1990-ben
éledtek fel a nap megünneplésével kapcsolatos szokások és
rendezvények.
Régen szerelmi pratikákat,
boszorkányságokat vettetek be
e napon a fiatal lányok a kiszemelt fiúk megszerezésére
vagy arra, hogy megőrizzék
szerelmeiket.
Példának megemlítek néhányat:
- Olyan almát kell enni,
amelyiknek kilenc magva van.
Azt a kilenc magot bele kell
tenni egy óvatlan pillanatban a
kiválasztott fiú zsebébe, akkor
biztos, hogy bele fog szeretni a
praktikát végző lányba.
- Meg kell gyújtani egy szál
gyufát, megvárni, amíg elég, s
amerre ekkor dőlni fog, abból
az irányból fog jönni a szerelmes.
- Azokat a szerelmeseket a
hiedelem szerint nem lehetett
semmilyen módszerrel elválasztani egymástól, akiknek
összekulcsolt kezüket a két
anya szenteltvízzel lemosta, a
vizet pedig a fejükre öntötte.
E pár ellen nem használt semmiféle szemverés, igézés vagy
rontás.
Termésjósló napnak is tartják, ugyanis, ha ezen a napon
hideg, száraz az idő, akkor jó
lesz a termés.

Február 16. Julianna napja
Julianna ókeresztény vértanú volt. A néphit szerint ettől
a naptól az idő melegebbre
fordulását várják, de ha mégis
havazik, akkor "bolondoznak
a Julisok", azaz megrázzák a
dunyhájukat.
Február 19. Zsuzsanna
napja
Zsuzsannát házasságtöréssel vádolták (hamis vád
alapján). Ehhez kapcsolódik
a Zsuzsanna játék (többszereplős), amikor is eljátsszák
Zsuzsanna történetét.
A néphit szerint, ha ezen
a napon megszólal a pacsirta,
akkor közel a tavasz.
Február 22. Üszögös Szent
Péter napja
Ezen a napon nem dolgozik
senki, mert a hiedelem szerint
szerencsétlen nap, és minden,
amibe belefognak üszkös lesz.
Időjósló nap is, mert azt
tartják, hogy amilyen idő van
ezen a napon, olyan lesz József
napján is.
Február 24. Mátyás napja
Ez a nap Mátyás apostol ünnepe. A középkorban
a szenteket a rájuk jellemző
tárgyakkal ábrázolták, hogy az
írástudatlanok is rájuk ismerjenek. Mátyás apostolnak a bárd
volt "jelképe". A néphit szerint
Mátyás megkönyörül az embereken, a bárdjával megtöri a
jeget és elűzi a hideget.
Innen ered a következő
népi szólás: "Ha Mátyás jeget
talál, akkor töri, ha nem talál,
akkor csinál." Az ezen a napon
fogott csukát "Mátyás-csukájának" nevezik és egész évben
bő fogást ígér.
Ijjas Gizella
művelődési ház vezető
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Falutörténeti vetélkedő eredmények
(1. forduló)

Treiber Ottó –
könyvbemutató
A zord idő ellenére közel
ötvenen gyűltek össze február
15-én este a könyvtárban, hogy
részt vegyenek Treiber Ottó
Vihar után című könyvének
bemutatóján. Az előadáson fel
elevenítették többek között a
60-as éveket, a fejlődő vasmű
és a kiépülő Dunaújváros mindennapjait.
A jelenlévők bepillanthattak a tsz-ek világába és a Kádár
- korszak hétköznapjaiba. Végül a rendszerváltás pillanatai

elevenedtek meg a bemutatón.
Mindez a szerző és Pekarek
János újságíró beszélgetésén
keresztül tárult a résztvevők
elé. A rendezvényt nagyon
élvezetessé tette ifj. Pálfalvi
János karakterisztikus előadása, aki a könyvből olvasott fel
részleteket. Elmondható, hogy
minden jelenlévő egy igazi élménnyel lett gazdagabb ezen
a találkozón.
Horváth István
könyvtáros

Az idei vetélkedő első fordulójában az alábbi eredmények
születtek:
„A” csapat
10 pont
Cy. A. K.
10 pont
Mini Manók
9 pont
Párduclányok
10 pont
Pumák
9 pont
Táncosok
10 pont
Triumvirátus
10 pont
Tudorok
10 pont
A maximálisan elérhető pontszám: 10 pont
A következő forduló leadási határideje: 2012. március 5. (hétfő). A feladatlapokat a könyvtárban kérjük leadni!
Valamennyi versenyzőnek további sikeres kutakodást kívánok!
Horváth István
könyvtáros

Könyvtári díjváltozások

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 17/2009. (II.25.) számú határozatával meghatározott
és a 17/2010. (II.24.) számú határozatával módosított Móricz
Zsigmond Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának 4. pontjában rögzített könyvtárhasználati és szolgáltatási
díjait 2012. január 1. napjától történő hatálybalépéssel az alábbiak
szerint módosítja:
a.) dokumentumok szkennelése A/4 20 Ft/oldal
b.) dokumentumok spirálozása:
		 - 20 oldalig
400 Ft/dokumentum
		 - 50 oldalig
500 Ft/dokumentum
		 - 50 oldal felett
600 Ft/dokumentum
c.) könyvtárközi kölcsönzés díja
600 Ft
d.) irat faxolása: első oldal
420 Ft
minden további oldal
105 Ft

A havazás, a fagy igencsak próbára tett mindenkit az elmúlt hetekben. De – mint az a képen is látszik – vidám pillanatokat és
kellemes élményeket is tartogatott a tél. Kezdődött a szibériai
hideggel, aztán a lehullott nagy mennyiségű hó nehezítette életünket, közlekedésünket. Múlt hét végén pedig a nagy szél tetézte
a bajt: hóátfúvások miatt csütörtökön lezárták a Sárbogárd felé
vezető utat, mert az járhatatlanná vált. De bízzunk benne, hogy
túl vagyunk már a nehezén

11

Az én falum - Mezôfalva

Falutörténeti
vetélkedő II. forduló
A csapat neve:...........................................................
1. Fényes Elek szerint a XIX. század közepén hány
fő volt Hercegfalva lakossága?
..........................................................................
2. Mely épületek semmisültek meg az 1865 júniusában bekövetkezett tűzvészkor?
..........................................................................
3. Hány főből állt falunk képviselő testülete az 1880
- as években?

Ahogy én látom!
Megjött a kemény tél, naponta hallunk tüzelő nélkül fagyoskodó, hajléktalan embertársainkról. Sőt, egyre többen halnak meg a fűtetlen lakásokban.
A társadalom hiába igyekszik,
eddig nem sikerült megoldást
találni a hajléktalan, elszegényedett emberek helyzetének
megnyugtató kezelésére.
Erről eszembe jutott Eötvös József 1833-ban írt verse.
A költő, Báró Eötvös József
1813-ban született és 1871ben halt meg. Mint író, nagy
tekintélyű politikus a reformmozgalom egyik irányítója, élharcosa volt.
Az első független magyar
kormány vallás és közoktatás-

ügyi miniszterévé választották.
A szabadságharc kitörése után
megretten az erőszakos cselekményektől, családjával külföldre menekül. 1853-ban tér
haza: az uralkodó és a nemzet
megbékélésén fáradozik. Az
1867-ben megalakult magyar
kormányban megint Ő kapja
a vallás- és közoktatásügyi
tárcát.
Nevéhez fűződik a kötelező
és általános népoktatás bevezetése. Irodalmi tevékenységének elismeréseként, 1835-ben
az Akadémia levelező tagjává,
1839-ben tiszteleti taggá, majd
1866-ban az Akadémia elnökévé választották.
Tarány Sándor

Az óra már éjfélt ütött,
A föld már néma lőn.

Miért nem nyughatom?
Szegény és elhagyott vagyok,
Hideg a tél nagyon!”

..........................................................................
Ily késő éjszaka ki jár
4. Kiket tömörített az 1895 tavaszán megalakult PolOtt kinn a temetőn?
Melléd temetve én is itt
gári Olvasókör?
5.

..........................................................................
Mikor volt az iskola átadása? (év, hónap, nap)

6.

..........................................................................
Melyik évben kapott falunk vásártartási jogot?

Egy árva gyermek andalog,
Szívét bú tölti el;
Hisz az, ki őt szerette még,
Többé már fel nem kel.

..........................................................................
7. 1918 nyaráig hány hercegfalvi férfi harcolt az I.
Világháborúban?

Anyja sírjára ül, zokog
Az árva kis fiú:
„Anyám, oh kedves jó anyám!
Szívem beh szomorú!

..........................................................................
8. Miért kellett 1918-ban ideiglenesen bezárni akkori templomunkat?

Mióta eltemettek itt,
Azóta bús fiad.
Nincs a faluban senki most,
Ki néki csókot ad;

..........................................................................
9. Kinek a kezdeményezésére alakult meg 1918 novemberében a Nemzeti Tanács Hercegfalvi Bizottsága?

Nincs senki, aki mondaná:
Szeretlek gyermekem!
Puszta a ház, hideg szobám,
Nem fűtenek nekem.

..........................................................................
10. Keressen rá az interneten, a Wikipédiában a
„Mezőfalva” címszóra, és a szócikk alapján sorolja fel
azt a három községet, amelyek a 20. században váltak
ki Mezőfalva területéből?
..........................................................................
..........................................................................

Az árva búsan zengi így
Kínos panaszait;
Felelve rá a téli szél
Üvöltve felsivít.
A gyermek fázik, könnyei
Elállnak arczain;
Borzadva néz körűl, de itt
A holtak hantjain
Mély nyugalom uralkodik;
A csend irtóztató,
Csak szél sóhajt a fákon át,
Sziszegve hull a hó.
Fölkelne, jaj! de nincs erő;
Lankadva visszadűl
A kedves dombra, - felsóhajt,
S mély álomba merül.

És ím az árva boldogul,
Jól érzi most magát:
Elmúltak minden gondjai;
Az álom hív barát.
Szíve még egyszer feldobog,
Mosolyognak ajkai;
Csöndes-nyugodva alszik ott Meghaltak kínjai.
1833.
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A felkészülés derekán
Megkezdődött a a 2011-2012es idény tavaszi felkészülési
időszaka. A felnőtteknél egy
Megye I. osztályú többszörös
gólkirállyal erősítenek. "Ha a
felkészülésen mutatott erőnlét megmarad, akkor a 60. perc
után bárkit be tudunk darálni"
- ígérte Masinka László! A cél
továbbra is a Megye I. osztályba való feljutás!
Az IFI -nél egyelőre nincs
tudomásunk játékos mozgásról. Masinka Csaba gárdája
biztosan őrzi vezető helyét a
tabellán.
A rövid téli pihenő után
újult erővel láttak neki a bajnokságban szereplő csapataink
a 2011-2012-es idény tavaszi
felkészülésnek. Teremkupákon túl most már a szabadtéri
tréningen és edzőmeccseken
van a hangsúly. Bár az időjárás egyelőre nem segíti a focistákat, azonban nincs olyan
akadály, amit ne tudnának
legyőzni.
A felkészülési időszak derekán kerestük meg Masinka Lászlót a felnőtt csapatot
edzőjét, hogy hol tartanak,
illetve vannak-e személyi változások az együttesben?
- Két hete edzetek. Ez mit
jelent gyakorlatilag? Erőnléti,
vagy technikai felkészítés folyik,
esetleg mindkettő párhuzamosan?
- Az első két hétben inkább
a fizikális dolgokra megyünk
rá. Megítélésem szerint február közepére olyan állapotba
lehet hozni a csapatot, ami már
megfelelő lehet. Természetesen az erőnléti képzés mellett
taktikai dolgokról is beszélünk.
A felkészítő időszak edzőmérkőzései kiváló lehetőségek az
elképzelések kipróbálására.
- A decemberi évzárón elhangzottak különböző tervek
a játékosállomány bővítésére,
a csatársor erősítésére. Hogyan
alakul a keretünk?
- Ahogy az évzárón is elhangzott, maradunk a helyi
srácoknál. A bővülés annyi-

ban igaz, hogy Král László
már biztosan a mi játékosunk
lesz. Ő egy idősebb, rutinosabb
támadó, akitől a fiataljaink tanulni fognak. Valamint a Laci
beleillik abba a csapatmorál-

volt két helyzetünk, de nem
sikerült, hiányzott a befejező
ember. Ilyenkor ha kapunk
egy gólt, akkor könnyen megzavarodhat, vagy összeomolhat
a csapat. Ő az az ember, aki

ba, ami már kezd egészen jól
kialakulni. Tehát emberileg is
egy igazán jó srác!
- Milyen múltja van ennek
a játékosnak, ami pluszt jelent
majd?
- Král László többszörös
gólkirály volt a Megye I. osztályban. Ő egy vérbeli támadó
és befejező ember. Ha a sérülés
elkerüli, akkor biztosan 10 gól
felett fog rúgni a 15 mérkőzésből, és jó pár gólpasszt is ki fog
osztani. Az elmúlt időszakban
nagyon sok olyan meccsünk
volt, ahol egy-két gólos vezetés mellett el lehetett volna
dönteni a mérkőzést, mert

a gólerőssége mellett a nagy
tapasztalatánál fogva ezeken
a nehéz helyzeteken is átsegítheti az együttest.
- Vannak áthúzódó sérülések
az őszről. Ez mennyire befolyásolja majd a tavaszi rajtot? Fontos posztokról van itt szó, mint
például Váradi Tamás posztjáról.
- Tamás hiánya biztosan
érzékenyen érinti a csapatot.
Sajnos a tavasz rá fog menni
a felépülésére.
- Kivel lehet helyettesíteni?
- Próbálkozunk több megoldáson. Ágoston Feri ha túl
lép a jelenlegi sérülésén, akkor Ő is jó választás lehet, de

gondolkozom Viniczai Feriben is. Szerintem meg tudjuk
oldani.
- Az ősszel egy német típusú,
kimondottan támadó játékot vázoltál fel az együttes követendő
stílusának. Ez most még nagyobb
hangsúlyt kell kapjon, mert óriási elvárásnak kell megfelelnie a
csapatnak. Gyakorlatilag vereség
nélkül kell végigjátszani az időszakot ahhoz, hogy a Megye I.
osztályba feljussunk.
- Hogy mennyire német stílus, vagy nem, azt nem tudom,
de az biztos, hogy próbáljuk
erőltetni a támadó futballt, a
racionális futballt. Én annak a
játéknak a híve vagyok, hogy
ha támadunk, akkor mind a
11 ember támad, és ha úgy
alakul, hogy védekezni kell,
akkor mind a 11 védekezik.
Itt ki szeretném emelni, hogy
a hozzáállásért le a kalappal a
srácok előtt! Ezen a téli felkészülésen 14-15-nél kevesebben szinte nem is voltunk
edzésen. Ha ez így megmarad,
akkor én abban biztos vagyok,
hogy tudunk olyan játékot
produkálni, ha máshogy nem
is, de a 60. perc után bárkit be
fogunk tudni darálni.
Ami pedig a kérdésben is
felvetődött, nekünk szinte nem
szabad hibázni. Most öt pont
a hátrányunk, amit számolhatunk két pontnak is, mivel ha
Ercsiben nyerünk, akkor csak
két pont a hátrányunk. Természetesen ez mellet oda kell
figyelni a mögöttünk lévő csapatokra, hiszen például Abának is ugyanannyi pontja van,
mint nekünk, csak gólaránnyal
vagyunk előttük. Én most
már úgy gondolom, hogy az
első három csapat között fog
eldőlni a továbbjutás. Célunk
az első hely. Ha ne adj Isten, ez
nem sikerül, akkor a második
helyet mindenképpen meg kell
szerezni!
(Mezőfalva sportéletét képekben is követhetik a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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Dobogós hely a Merényi Kupa
utolsó fordulójában!
Bronzéremmel végeztek a
mezőfalvi gyerekek a városi
sportcsarnokban a Merényi
Kupa utolsó találkozóján. Az
I. korcsoport - 1-2. osztályosok - versengésén nagyon erős
mezőnyben kellett bizonyítani a rátermettséget. Masinka
Csaba tanítványai jól kezdtek
a csoportmérkőzéseken, így
joggal jutottak tovább. Sajnos a
helyosztón és az elődöntőben a
sok kihagyott ziccer miatt kevésbé volt sikeres az együttes,
de a végén így is sikerült elérni
a dobogó alsó fokát.
Dunaföldvár A és B, Vasvári A és B, Rácalmás, Adony
(Adony nem jelent meg!),
Baracs, Mezőfalva, Pusztaszabolcs és Kulcs csapatainak nevezésével rendezték
meg szombat délelőtt a városi
sportcsarnokban a Merényi
Kupa utolsó fordulóját. A
nemes versengésen az I. korcsoportban az 1-2. osztályos
általános iskolások mérték
össze tudásukat, ahol igen szép
mezőfalvi siker született. Masinka Csaba tanítványai a csoportmérkőzésekben nyújtott jó
teljesítménynek köszönhetően megérdemelten jutottak a
helyosztóba és az elődöntőbe.
Sajnos az igazi tétmeccseken
már sok hibával játszottak.
Ennek ellenére elégedettek lehetünk, hiszen bronzéremmel
térhetett haza a csapat!
Eredetileg az eredmények
alapján csak a negyedik helyen
végeztünk volna, azonban a
harmadik-negyedik helyért
folytatott küzdelemben úgy
kaptunk ki, hogy az ellenfél a Vasvári B - a nagyobb tudású
csapatából - Vasvári A - a kapust és néhány játékost becserélt. Gyakorlatilag jogosulatlanul szerepeltek ellenünk, így a
szervezők a végső eredményhirdetésnél Mezőfalvának adták a harmadik díjat!
A csoportmérkőzésekben
Dunaföldvár B együttesével

kezdett a Masinka legénység.
Jó iramú mérkőzésen először
Mezőfalva talált a hálóba,
majd az ellenfél egyenlített.
Rövid idő múlva újra Me-

detésnél kiderült, nem teljesen
szabályos keretek között kaptunk ki, mivel a Vasvárisok
az erősebb "A" csapatukból a
kapust és még néhány játékost

zőfalváé lett az előny, ami az
összecsapás végéig már nem is
változott. Mezőfalva - Dunaföldvár B 2:1
Második
akadályként
Kulcs csapatát kellett legyőzni. Gyorsan megszületett a
mezőfalviak vezető találata,
szinte csak a kulcsiak térfelén
játszottunk, és ez a mérkőzés
végéig így volt. A végeredmény
ennek megfelelően alakult: 5:0
Mezőfalva javára.
Az első kettő mérkőzés
után a csapat átvonult a nagyobb játéktérrel rendelkező
nagyterembe, ahol Pusztaszabolcs ellen 0:0-ás döntetlennel
fejeztük be, pedig nagyon sok
lehetőségünk adódott a gólszerzésre. Kár volt a sok, szép,
befejezetlen akcióért!
Az elődöntőben a sportiskolás Vasvári B ellen kellet
felvenni a kesztyűt. Itt is nagyon sok helyzetet sikerült
kialakítani a mieinknek, de
ez az ellenfél kifogott rajtunk.
Vasvári B - Mezőfalva 1:0.
Mint utólag az eredményhir-

szerepeltettek a keretükben. A
végső összegzésnél azonban a
szervezők korrigálták a szabálytalanságot, és így a vereség ellenére Mezőfalváé lett a
harmadik hely!
A hazai gólszerzők:
Erdélyi Kevin 2 gól, Zsákovics Botond 2 gól, Erdélyi
Márk 1 gól, Kvárik Richárd 1
gól, Kovács Olivér 1 gól.
Eredmények a Merényi
Kupa I. korcsoport, 1-2 osztályosok mérkőzésein:
1. Dunaföldvár A, 2. Vasvári
A, 3. Mezőfalva, 4. Vasvári B, 5.
Rácalmás, 6. Pusztaszabolcs, 7.
Baracs, 8. Dunaföldvár B
Gólkirály: Békési Ármin Dunaföldvár (6 gól)
Legjobb játékos: Sztarek
Béla - Pusztaszabolcs
Legjobb kapus Virág Levente - Vasvári A
(Gratulálunk az edzőnek
és a csapatnak! Az utánpótlás eseményeit folyamatosan
nyomon követhetik a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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Leader hírek
A LEADER pályázatok
második körben történő beadására 2011. október 1. és
december 5. között volt lehetősége.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011től nyújtandó támogatások
részletes feltételeiről szóló
76/2011 (VII. 29.) VM rendelet alapján, a LEADER
közösségi célú fejlesztés, LEADER vállalkozási alapú fejlesztés, LEADER rendezvény,
LEADER képzés, LEADER
tanulmányok, LEADER térségen belüli együttmuködés
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 beérkezett 121 darab
pályázatból érdemi vizsgálat
nélkül 7 db került elutasításra.
A beérkezett pályázatokhoz kapcsolódó hiánypótlások kiküldését a Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület Munkaszervezete 2012.
január 30. határidővel teljesítette. A hiánypótlásokat nem
elektronikusan, hanem papír
alapon kell benyújtani az illetékes LEADER HACS munkaszervezetéhez (Mezőföldi
Híd Térségfejlesztő Egyesület
2458 Kulcs, Rákóczi u. 139.)
A hiánypótlás teljesítéséhez a szükséges adatlapokat,
nyomtatványokat a módosított 149/2011. (IX. 20.) MVH
közlemény tartalmazza, melyet az Egyesület honlapjáról a www.mezofoldihid.hu
Letölthető dokumentumok
menüpontból letölthető.
A beérkező hiánypótlások
feldolgozásának várható határideje 2012. február 27.
A beérkező hiánypótlások
feldolgozását Egyesületünk
munkaszervezete az MVH
régiós kirendeltségének közreműködése mellett végzi.
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Boldog Nőnapot!

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

Polgárőrök évzárója

Szokásos évzáró rendezvényükre gyűltek össze a
mezőfalvi polgárőrök január
20-án este a nyugdíjas otthon
épületében. A hagyományoknak megfelelően most is volt
hivatalos rész, ahol az elmúlt
évi gazdálkodásról, és az elvégzett munkáról hallhattak
beszámolót az egyesület tagjai.
A bő egy millió forint költségvetésű szervezet jelentős sikereket könyvelhet el a 2011-es
esztendőben is. Sóki László
elnök beszámolójában elhangzott, hogy fontos szerepe volt
a polgárőrségnek a mezőfalvi
közbiztonság minőségének
megőrzésében. A rendőrséggel és egyéb társszervekkel,
intézményekkel kialakított jó
kapcsolatoknak köszönhetően
számos eredményt mutathat
fel a társulat.
A visszajelzések alapján
nagy szükség van a polgárőrök
további munkájára, melyhez a
feltételek - a támogatóknak
köszönhetően – adottak voltak. Az adó egy százalékának
felajánlásából például 212 ezer
338 forint segítette a működést! Mindezek mellett nem
lehet említés nélkül hagyni azt

sem, hogy sokan az egyesület
tagjai közül saját gépkocsival,
saját üzemanyaggal adnak
szolgálatot!
A mezőfalvi polgárőrök
2011-ben 237 napot voltak
szolgálatban, ebből 163 önálló
járőrözés és 74 rendőrrel közösen adott szolgálat. Összesen
2264 órát töltöttek szabadidejükből a községünk érdekében.
A polgárőr autóval 2011-ben
6328 kilométert futottak, de
ebben nincs benne a saját gépjárművel teljesített szolgálatok
kilométere!
A hivatalos rész záró eseményeként a 20 éve aktív
tag Varga László – korábbi
polgármesterünk – munkáját köszönték meg. Maradva
még a köszöneteknél, a polgárőr hozzátartozókhoz is
elismeréssel szólt Sóki László,
aki kifejezte, rendkívül hálás az
egyesület a feleségek türelméért és megértésért! Valamint
külön köszönet illeti azokat
az intézményeket, embereket,
akik egész évben sokat tettek a
helyi polgárőrség működésért!
(Bővebben a mezohir.info
intrnetes oldalon.)
Horváth László

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

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

Adószám: 18492336-1-07
Adó 1 % a polgárőröknek!
A Mezőfalvi Polgárőrség köszöni az eddigi segítséget,
és bízik abban, hogy a lakossággal és a rendőrséggel közös
erővel polgárőreink továbbra is tenni tudnak településünk
közbiztonsága érdekében.
A Mezőfalvi Polgárőrség kéri, adója 1 %-ával segítse az
őrség munkáját.

Adószám: 18485732-1-07
Köszönettel:

Sóki László
elnök
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Dr. Endl Gábor István

ügyvéd
Tel.: 25/789-709
mobil: +3630/306-9000

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

MAÁR ISTVÁN

Temetésén részt vettek, gyászunkban,
Fájdalmunkban osztoztak!
Drága emlékét megőrizzük!

Köszönetet mondunk Feth Jánosnak,
és feleségének a temetés lebonyolításáért.
Gyászoló család

HITEL
Nyugdíjasoknak is,
akár 80 éves korig!
BAR nem akadály
Érdeklődni:

06 20 532 2984

DARÁLT PAPRIKA
ELADÓ
3000 Ft/kg

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

A gyógyszertár új telefonszáma:

25/244-013

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
244-013
06/30-621-0712
06/30-912-8105

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

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.
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AUTÓSOKNAK! MOTOROSOKNAK!
Mikor ezt a „cikket” írom, még javában dübörög a tél, de
remélem hamarosan kitavaszodik, és előkerülnek a motorkerékpárok is a garázsok mélyéről.
Azért, hogy az egész motorozásra alkalmas szezonban
gond nélkül tudjunk motorozni, jobb még a jó idő beállta
előtt leszervizelni, az esetleges javításokat elvégezni motorkerékpárunkon.
Remélem még sokan emlékeznek a falunkban arra, hogy
a kezdetek kezdetén én motorkerékpárokkal foglalkoztam,
ami bevallom, még mindig a szívem csücske.
Ha autójának, motorkerékpárjának 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

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

Március 3-án, szombaton
a Piac téren 18 órától

„Akinek búja, bánata vagyon, rója azt föl az papirosra,
hozza ki és tűzze ki a papírt a télbanya szoknyájára. Szombaton este azt nyűgöt, bajt
a télbanyával együtt vetjük
máglyára!”
16 óra: Farsangi álarc
készítés a gyerekeknek az
ÖNO-ban.
18 óra: Télbanya égetése
és oltása a tűzoltóink közreműködésével, utána táncház
néptáncosaink vezetésével!
A vendégeket farsangi
fánkkal, teával várjuk!
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