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Halottak napja
A közelgő mindenszentekkor, halottak napjakor fokozott
gondot fordítunk a temető
környékén a járőrözésre, a temető rendjének fenntartására,
forgalomszabályozásra.
Készüljünk közösen az ünnepre! Kérjük, tegyék rendbe
a sírokat, ne hagyják az utolsó
pillanatra, hogy a megtelt konténereket időben elszállíthassuk, a hulladék ne maradjon a
temetőben az ünnepnapokra.

A szennyvízcsatorna hálózat kialakításának II. ütemű
beruházásával folyamatosan
haladunk előre – mint az a
PR-szervezet részletes tájékoztatójából is kiderül.
A cikk megírásához képest
is van már újabb fejlemény,
ugyanis arról számolhatok be:
újabb nagy mérföldkőhöz érkezett a beruházás azzal, hogy

lezártuk a műszaki ellenőr kiválasztására kiírt közbeszerzési
eljárást. Jelenthetem: problémamentes volt az eljárás, egy cég
kezdeményezett jogorvoslatot,
de már a hiánypótlását sem teljesítette, így végül jogorvoslat
nélkül zártuk le a folyamatot.
A műszaki ellenőri feladatokat két pécsi cég, a BEGRUP Kft. és a Mecsekérc

Zrt. által alapított Mezőfalva
BM Konzorcium nyerte. A
szerződés aláírására október
10-én délelőtt 10 órakor került
sor a mezőfalvi polgármesteri
hivatal tanácstermében.
Jelenleg a kivitelezői közbeszerzési eljárás zajlik, amelyre
11 ajánlat érkezett. Az ajánlatokat most bírálják a közbeszerzők.

Tájékoztató
a beruházásról
Mezőfalva, Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim szennyvízcsatorna hálózat kialakításának (II. ütem) beruházása a
Környezet és Energia Operatív Program keretében valósul
meg.
Lapunk 4-5. oldalán olvashatnak részletesen arról, hol
tart most a beruházás.

SEGÍTS,
HOGY SEGÍTHESSÜNK!
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
idén is megrendezi

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT
Időpont: 2012. november 17., szombat
Helyszín: az iskola tornaterme
Program: 18 óra: vendégek fogadása
19 óra: gyermekek műsora, vendégünk:
Kiss Melinda operaénekes hallgató
Nyitótánc - keringő
20 óra: vacsora
00 óra: tombola
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Rossz idő esetén a Kiss Kálmán Művelődési Házban!
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Takarítsák
az árkokat!
Tapasztalhatják, hogy a
Kossuth utcában a Dunaújvárosi Vízitársulat által foglalkoztatott közmunkások lapátolják az árkok alját, tisztítják
az átereszeket Mezőfalván is.
A legveszélyeztetettebb helyen
dolgoznak jelenleg.
Kérem az ingatlantulajdonosokat, az árkokból kilapátolt hulladékot, szemetet a
következő kommunális hulladékszállítási napon legyenek
szívesek elvitetni! Az árkok
és azok környékének a rendben tartása elsősorban a lakók
érdeke, hogy nagy esőzéskor
a víz ne öntse el a pincét, az
udvart, ne vizesedjen a ház fala.

Sikeres volt a kertészkedés

Az önkormányzat elkezdett
idén kertészkedni az önkormányzati telkeken. A munka elsődleges
célja az volt, hogy ne a gaz nőjön (azt kelljen irtani) a telkeken,
inkább hagymát, krumplit, zöldborsót, uborkát, paprikát, paradicsomot termeltünk. Az első
bejövő zöldségünk a újhagyma
volt, amiből 400 szálat vittünk
a konyhánkra, amit feldolgozás
után uzsonnaként fogyasztottak
el a gyerekek. A továbbiakban a
legnagyobb munkánk a borsóval
volt, amit leszedés után fejtettünk
a hivatalban, az idősek klubjában
és mindenütt, ahol csak vállalkoztak erre a feladatra. Összesen 250
kg borsót fejtettünk ki, amiből
szintén az óvodakonyhán főztek.
A zöldbabból – a konyhán főzött
napi 400 adagot alapul véve –
egy főzelékre és egy levesre való

mennyiség, 60 kg termett. A 16
kg uborkából saláta készült, a 30
kg paprikát, 30 kg paradicsomot
és a 40 kg hagymát szintén alapanyagként használták fel a konyhásaink. Nagy Károly (Váci utca)
további 40 kg paradicsommal
járult hozzá a közétkeztetéshez.
Krumpli még mindig van kint
a földeken, mivel másodvetésű és
még nem szedésre értett. A jövőben is folytatjuk ezt a kertészkedést. Tesszük ezt azért, mert
így tudjuk, hogy amit az asztalra teszünk az milyen minőségű,
mert egészségesen termelünk és
a termények a gyerekek egészséges fejlődését szolgálják. Terveink
szerint jövőre még egy telket bevonunk a termesztési programba,
mert a Kossuth utcában van még
egy kihasználatlan önkormányzati
terület.

Járási hivatalok
A járási hivatalok kialakításával
kapcsolatban tájékoztatást kaptak az
önkormányzat vezetői a kormányhivatal főigazgatójától és illetékeseitől
Székesfehérváron. Megtudtuk, hogy a
kialakításra kerülő dunaújvárosi járás
milyen feladatáthelyezést és munkaerőigényt jelent az önkormányzatokra
vonatkozóan. Mezőfalva esetében ez
két dolgozó áthelyezésével jár, ami
nemcsak az ő munkahelyváltozásukat
jelenti, hanem a munkaeszközeik az
áttelepítését is 2013. január 1-től.
A tájékoztatás alapján lesznek kirendeltségei és ügysegédei is a járási
hivataloknak, akik segítik a munkát.
A rendszer pontos kialakításáról
folyamatosan tájékoztatjuk majd a
lakosságot. Jelenleg a személyekre
és eszközökre vonatkozó felajánlásoknál tartunk, azokat megtettük. A
kirendeltségek helyét később pontosítják.

Ünnep a javából: kórustalálkozó és születésnap
2012. október 6-a különlegesen
fontos nap volt számomra több okból is, hiszen ezen a napon tartottuk
a Dréta Antal IV. Egyházzenei Kórustalálkozót. Egyrészt a falu ünnepei
közül a búcsú mindig kiemelt szerepet kap, melyet egyházi ünnephez, a
templom avatásához kötünk, másrészt a Mezőfalvi Nőikar idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját,
amely jó alkalom egy kis összegzésre,
ünneplésre.
Az egyházzenei találkozón
ezúttal 4 énekkar: két női- és két
vegyeskar vett részt. Százhalombattáról a Szent István Kórust láttuk
vendégül, visszatért a tavalyi győztes
Dunaújvárosi BonaVox Nőikar, és
állandó résztvevőnk a Viadana Kamarakórus is fellépett. Sajnos betegség miatt lemondta a koncerten
való szereplést a székesfehérvári Vox
Mirabilis kórus.
Kristofory Valter atya ünnepi szavai és Márok Csaba polgármester köszöntője után a Mezőfalvi Nőikar lépett színpadra. A 15 éves születésnap
kapcsán sok mindent végiggondolva
állítottam össze a műsort. Régebben
gyakori vendég volt énekkarunkban
testvérem, Lakos Zsanett, aki csodálatos szoprán hangjával többször
elbűvölte már a mezőfalvi közönséget. A mostani műsorban két műben
is énekelt szólót, majd ajándékdalt is
kaptunk tőle, melyet nagy örömmel és
többen könnyezve fogadtunk. A záró
számot, Cesar Frank: Panis Angelicus
című darabját - melyben Zsani szin-

tén csodaszép szólót énekelt - a zsűri
a különdíjra érdemesnek találta. Bár
végül nem mi nyertük el a vándordíjat, nagyon sok elismerést, dicséretet

A Viadana Kamarakórus is rövid,
de mutatós műsorral készült: magyar
szerzők a capella (kíséret nélküli) darabjaiból válogattak. Kocsár Miklós:

és óriási tapsot kaptunk a közönségtől,
és azt gondolom, ez többet jelent számunkra minden díjnál.
Először lépett fel a mezőfalvi
templomban a százhalombattai Szent
István Kórus, akik két hangszerkíséretes és szólóénekre épülő művet
hoztak, mellyel csodaszép perceket
szereztek a résztvevőknek.
A Dunaújvárosi BonaVox Nőikar
a tőlük megszokott különleges módon, a templom különböző pontjain
felállva kezdték meg műsorukat,
majd két művet adtak még elő, melyek közül a Thomson: Alleluja című
mű nyerte el legjobban a zsűri tetszését.

Hálog, hasadj meg című darabja volt
a koncert záró- és egyben a győztes
kórusműve is. Gratulálunk!
A zsűri döntése alatt - ahogyan
azt a korábbi években is megszokhattuk - a Petőfi Sándor Általános
Iskola művészetoktatásában tanuló
növendékek mutatták be tudásukat:
elsőként Aszalay Anna zongorázott,
majd Jassó Mária fuvolázott nagy
sikerrel.
Újdonságot jelentett, hogy csatlakoztunk egy jótékonysági akcióhoz.
A Gyimesközéplokban található
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium számára felajánlott óriási
könyvállomány kijuttatásához kér-

tünk és kaptunk adományokat. A
koncert befejezése hagyományosan a
Soli Deo Gloria című kánon, melyet
idén új környezetben, a Dréta Antal
szobornál énekeltünk el. Felkerekedtünk a templomból, majd énekkarok
és a közönség együttesen vonult át a
szoborhoz, ahol Kurucz Gergely vezényletével remekül szólt az összkar.
Kicsit bensőségesebb ünneplés vette kezdetét az iskolában a
koncert után. A Mezőfalvi Nőikar
életének elmúlt 15 évét igyekezett
dokumentálni az oklevelekből,
emléklapokból és fotókból álló
kiállítás, melynek összeállításában
nyújtott segítségét ezúton is köszönjük Jaksics Erzsébetnek. Soksok kedves emlék, koncertélmény
elevenedett meg számunkra is.
Meghatottan és viccelődve idéztük
fel Nemesné Tichy Ritával a kórus
alapító karnagyával a régi emlékeket, melyek ma is megmelengetik
szívünket. Az ünnepi torta kiosztása előtt köszönetet mondtam a
kórus tagjainak a 15 éves önzetlen
művészi teljesítményükért, és az e
mögött álló megfeszített munkáért.
Köszönöm, lányok!
Végül pedig ezúton is szeretném
megköszönni a képviselőtestület támogatását és elismerését, melyet sok
év óta érzünk, tapasztalunk. Köszönjük az anyagi támogatást, melynek segítségével igazán ünnepélyes fellépő
ruhával lephettük meg magunkat a
születésnapunkon.
Nyulasiné Lakos Angéla
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Köszönet a társadalmi munkáért!
A régi tanácsházánk épületéről sokan azt mondták: inkább el kellene bontani, mint
akár egy forintot is rákölteni.
Én viszont soha nem voltam a
bontás híve, inkább az építés,
az utókor számára fenntartás
fontos számomra. Községünk
egyik legrégebbi épületéről
van szó, amelyben hajdanán
könyvtár, majd a tanács dolgozott, mostanra pedig a civil
szervezetek kaptak ott helyet.
Az épület állapota romlott:
beázott a tető, málott a vakolat, életveszélyessé kezdett
válni az épület. Beadtunk egy
pályázatot a helyreállítására és
a templomkerti sétány kialakítására. Sajnálatos módon a
pályázat kiírója a támogatási
szerződés aláírása után fél évvel visszavonta a döntését. Szíven ütött bennünket ennek a
százmilliónak az "elvesztése".
Feltettük a kérdést, mi legyen
a régi tanácsházzal?
A nyáron közmunkásokkal
rendbe tettük a külsejét, kipótoltuk a vakolathiányokat
és fehérre lemeszeltük a falát.
A beázó tető rendbetételéhez
szakemberek kellettek, az önkormányzat nem tudta felvállalni, hogy önerőből rendbe
tegye a házat. Forduljunk az
emberekhez – jött az ötlet. És

Ne füstölögjünk!

Jelentős gondot okoz
településünkön is a kültéri
tűzgyújtás szabályainak a
be nem tartása. Kérem a lakókat, ne égessék el a kerti
hulladékot olyan formában
az ingatlanukon, hogy annak jegyzői bírság legyen a
vége! A teljesen kiszáradt
gally, levél elégetése még
csak hagyján, de a nedves
falevél füstölögtetése felháborodásra, bírságra okot adó
cselekmény. Kérem, legyenek
tekintettel embertársaikra!
Az önkormányzati
oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

szívmelengető volt, ahogyan
megmozdult a falu, ki mivel
tudott, azzal segített. Megvásároltuk a lécet, társadalmi
munkát hirdettünk, amelyre

tött pénz is elég volt a faanyagra. Pénteken Kovács István
birkapörköltjét fogyaszthatták el a társadalmi munkázók,
szombaton a nyugdíjasok és a

42-en eljöttek. A faluban lévő
ácsok felmérték a gerendák
állapotát (kiderült, kiállta az
idő próbáját), lefóliázták majd
belécezték az egészet, a beázott részeket megerősítettük
és a felajánlásokból érkezett
használt cseréppel újra rakták
a tetőt. Ácsként Kovács Károly, Prémusz László, Ozsvald
Roland dolgozott sokat, a közmunkások közül Barcza Attilát
és Turcsány Lászlót szeretném
kiemelni.
A mezőfalviak tenni akarása, összefogása példa értékű,
hiszen ingyen kaptuk a használt cserepeket, az összegyűj-

szülői munkaközösség hölgyei
nagy adag palacsintát sütöttek,
vasárnap pedig a nyugdíjas
klubosok főzték a gulyást. Hét
végére olyan szinten sikerülült
helyreállítani az épületet, hogy
jöhetett volna bármilyen nagy
eső, nem tudott volna kárt tenni benne. Nem tudok minden
embert felsorolni, a mestereket is csak azért tettem, mert
nélkülük nehezen ment volna
a tető ácsolása, de köszönöm
mindenkinek a segítőkész
hozzáállást, aki tett annak
érdekében, hogy a település
egyik legidősebb házát megóvjuk az enyészettől.

Újra indult az erdők védelme akció. Az önkormányzat a rendőrséggel, a Vadex Zrt.-vel, a Mezőfalvai
Zrt.-vel közösen és a polgárőrség
bevonásával szervezi az ellenőrzéseket.
A felek pozitívan értékelték a
korábbi években kezdődött folyamatot, azt, hogy a kezdeti állapotokhoz
képest Mezőfalván olyan mértékű
csökkenés van a falopások terén,
amit az erdőgazdaság számokban is
ki tud fejezni: olyan lopási kárt nem
tudtak említeni, ami településünket
érintette volna.
Programokkal segítik elő, hogy
a rászorulók ne az erdőre menjenek
fáért. A környékben egyedülálló
módon az önkormányzat szociális
tűzifa-támogatást biztosított tavaly
az arra jogosultaknak. A Vadex biztosította a fát, és továbbra is megen-

gedi az ágak, gallyak összegyűjtését
a területen.
Változás a korábbi évekhez képest, hogy a Sárbogárdi Rendőrkapitányság is csatlakozott a programhoz,
mert náluk is komoly gondot okoz
az illegális fakitermelés. Büszkék voltunk, hogy jó példával állhatunk elő a
szomszédos térség számára, amelyek
arra sarkallták őket, hogy az erdőgazdasággal és társszervezeteikkel együtt
elkezdjék a saját területükön is az általunk indított programot.
Az akciók során a Mezőfalvai Zrt.
biztosítja a terepjárókat, és az ellenőrök nemcsak a fatolvajokat fogják
figyelni, hanem a terménylopásokat
és minden mást is. A zrt. külön sikerdíjat – nagy összegű pénzjutalmat
– ajánlott fel azoknak a rendőröknek,
akik hatékonyan lépnek fel a károkozókkal szemben!

Erdők védelme

Közös testületi ülés
Az intézményfenntartó társulásban résztvevő másik két
település, Daruszentmiklós és
Hantos képviselőtestületével
közösen ülésezett Mezőfalva
testülete. A művelődési házban
megtartott ülésen az iskola és
az óvoda beszámolóját hallgathatták meg a képviselők.
Nagyon színvonalas, jó beszámolókat hallhattunk, az óvoda
és az iskola egyaránt kiválóan
működik.
Intézményfenntartó társulásunk az iskolákra vonatkozóan – törvény erejénél fogva
– 2012. december 31-én megszűnik. Működését valamen�nyi önkormányzat nagyon
jónak ítélte, hasznos volt az
együttműködés. Mezőfalva
nem bekebelezte a kisiskolákat,
hanem megmentette azokat a
bezárástól. Óvodai szinten
folytatjuk az együttműködést,
mert tanév közben nem lehet
változtatni. Abban maradtak
a testületek, hogy megvárják
a költségvetési számokat és
azok függvényében döntenek
a továbbiakról.

Híreink
_ Sidó Károlyné Gitta
védőnőnk nyugdíjazása után
még dolgozott egy keveset,
majd kérte a felmentését. A
képviselőtestület jóváhagyta
a kérését, majd meghirdette a
védőnői állást. Az álláshirdetés megtekinthető mezőfalva
internetes honlapján is.
– Helyszíni ellenőrzés
volt az Egészségházunkban. A
szakértő különösebb hiányosságot, problémát nem talált.
Az intézményt megelégedéssel használják a dolgozók és a
lakók.
– A Bursa Hungarica
ösztöndíj-pályázathoz idén is
csatlakozott Mezőfalva önkormányzata. Minden információt – határidők, jelentkezési lap,
feltételek stb. – megtalálhatnak
a helybéli fiatalok is az ösztöndíjpályázat honlapján. Figyeljék az adatokat és igényeljék az
ösztöndíjat!
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Tájékoztató a szennyvíz beruházásról
Mezőfalva, Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim szennyvízcsatorna hálózat kialakításának (II. ütem) beruházása a
Környezet és Energia Operatív Program keretében valósul
meg. A kedvezményezett a
Mezőfalva és térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati
Társulás. A II. ütem keretében
az érintett települések csatornázatlan részein valósul meg a
fejlesztés. Az elmúlt időszakban sikeresen kiválasztásra
kerültek a beruházás (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0042)
PR valamint menedzsment
feladatokat ellátó szervezetei.
A dunaújvárosi székhelyű
M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. a PR, míg a
budapesti Perfektum Projekt
Kft. a menedzsment feladatok ellátásra került kiválasztásra sikeres közbeszereztetés
keretében.
A beruházás jelenlegi állásáról a projekt menedzsment
feladatokat ellátó Perfektum
Projekt Kft. részéről Pauza Balázs projektmenedzsert,
valamint a Mezőfalva és térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás elnökét
Márok Csaba Lászlót kérdeztük meg.
Először mindkettőjüknek
ugyanazt a kérdést tettük fel.
Mit tud mondani a projekt
jelenlegi állásáról?
P.B: A kivitelező(k) kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás keretében történik,
mely jelenleg is tart. Az eljárásban az érdeklődők nagy
számára - és az ebből adódó
közbeszerzési, műszaki, jogi
többletfeladatokra - tekintettel az eredeti határidőkhöz képest jelentős csúszás
tapasztalható. Tovább bonyolítja a kivitelező(k) kiválasztását, hogy a közbeszerzési eljárás során a négy település
csatornaépítési munkálataira településenként külön-külön lehet ajánlatot tenni, így
akár az is előfordulhat, hogy
minden településen más-

más kivitelező fogja az építési munkálatokat elvégezni.
Az elhúzódó közbeszerzési eljárások egyébként nem
számítanak kirívónak, a nagy
piaci verseny miatt az egyes
ajánlattevők minden, jogszabály adta lehetőséggel élnek,
hogy munkához juthassanak.
Összességében elmondható,
hogy a kivitelezői szerződések
megkötésére - amennyiben
minden optimálisan alakul,
tehát nem indulnak jogorvoslati eljárások - várhatóan legkorábban december közepén
kerülhet sor a dolgok jelenlegi állása szerint. A munkavégzés ezt követően indulhat
meg, ám a kezdés időpontját
jelentősen befolyásolhatja az
esetleges hideg téli időjárás is.
A beruházás Mérnöki feladatait ellátó, s így a kivitelezők munkavégzését műszaki
szempontból felügyelő szervezet kiválasztása az utolsó
stádiumában van: a Társulás megnevezte a közbeszerzési eljárás nyertesét, a szerződés aláírására elvileg még
szeptember hónap folyamán
sor kerülhetne. Ám látva az
eljárásban érdekeltek nagy
számát, várható, hogy jogorvoslati eljárások lefolytatására kerül sor, ami a szerződés
aláírásának dátumát akár novemberig kitolhatja.
A beruházás látványos
munkálatai ugyan csak a kivitelezéssel kezdődnek, ugyanakkor annak megkezdéséig is
rengeteg feladatot kell elvégeznünk a projekt szabályos
menete érdekében. A projekt előrehaladásáról félévente kell beszámolót készíteni,
melyet a projektmenedzsment szervezet elkészített, s
melyet az illetékes hatóság hiánypótlás elrendelése nélkül - elfogadott. Jelenleg a
projekt alapdokumentumainak - elsősorban a csúszásokból fakadó - aktualizálása zajlik.
A beruházás „Tájékoztatás
és nyilvánosság” feladatait el-

látó cége, az M8-DUNAHÍD
Kft. még júniusban elkészítette a projekt önálló internetes
honlapját (http://www.csatorna.m8-dunahid.hu/), továbbá elkészült a válságkommunikációs terv, melyet a
Mezőfalva és térsége Szen�nyvízberuházó Önkormányzati Társulás megtárgyalt és
elfogadott.
M.Cs.L: A csatorna beruházást tekintve a hírekkel ellentétben nem az a tapasztalatunk, hogy az ajánlattevők
nagyon le lennének terhelve, sőt ennek az ellenkezője
mondható el. A kivitelezési
feladatok ellátására rengeteg
cég jelentkezett, ami nem kevés problémát és kérdést vetett fel a közbeszerzési eljárás
folyamán.
A kivitelező szervezet közbeszereztetése során a nagyszámú érdeklődőtől 263 kérdés érkezett be a Társuláshoz,
melyek mindegyikére megadtuk a választ. A beérkezett
kérdések nagy számára és jellegére való tekintettel az eredeti határidőt módosítani kellett. A közbeszerzési folyamat
elhúzódásának egyik oka a
kiélezett piaci helyzet, ezért
minden cég igyekszik a legkedvezőbb ajánlatot adni, és
ahhoz, hogy ezt meg tudják
tenni kérdéseken keresztül a
legapróbb részletekig pontosítani kívánják a feladatot.
A kivitelezői közbeszerzés
nyílt eljárás keretében folyik,
melynek során az ajánlati ár a
legfontosabb szempont a végső döntésnél, általában a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tévő szervezet kerül ki nyertesen.
A kivitelezésre vonatkozóan az ajánlattételi határidő

2012. szeptember 14.-e 11:00
óra.
Javaslattételi szinten kiválasztásra került a mérnök
szervezet, amelynek esetében jogorvoslattal élhetnek
még a nem nyertes szervezetek. Amennyiben a nem nyertes szervezetek jogorvoslattal
élnek, úgy a szerződéskötési
határidő jelentősen meghos�szabbodhat.
A további kérdéseket már a
Mezőfalva és térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati
Társulás elnökéhez intézzük.
Mi történik a lakossági befizetésekkel?
M.Cs.L: A lakossági befizetéseket a Víziközmű Társulatok kezelik, az ott keletkező
pénzekből kerül finanszírozásra a projekt önrésze. A lakossági befizetések nagyban
hozzájárulnak a projekt pénzügyi megvalósításához.
A projekthez szükséges önerő
rendelkezésre áll?
A projekt megkezdéséhez
szükséges önerő biztosítása
folyamatban van. A négy település közül kettő már az előírásoknak megfelelően igazolta az önrészét. A másik két
településnél jelenlegi információim szerint hetek kérdése, hogy ez megtörténhessen.
Mi történik akkor, ha ez nem
így lesz?
M.Cs.L: Abban az esetben, ha az önerő nem áll rendelkezésre, az alapjaiban rengetheti meg a projektet, de
bízom abban, hogy ez csak
egy elvi veszély. Ennél talán sokkal fontosabb, hogy a
kormány intézkedésének köszönhetően számunkra is egy
olyan új eljárásra nyílik most
lehetőség, amely eddig még
nem volt elérhető a projekt-
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gazdák számára. Lehetőség
van arra, hogy a projekt támogatási intenzitásának mértékét növeljük.
Továbbá a támogatási döntéssel rendelkező pályázatok
esetén egy olyan eddig nem
támogatott műszaki tartalom megvalósítása is lehetővé
vált, amely az állami tulajdonú utak közútkezelő előírása szerinti helyreállítását foglalja magában, ami a projekt
tartalék keret terhére elszámolható. Ezt eddig az önkormányzatoknak saját forrásból
kellett megvalósítania.
Milyen módon?
M.Cs.L: Közbeszerzési eljárás keretében egy szakcéget
kell kiválasztani, aki a támogatási intenzitás emeléséhez
szükséges vagyonértékelést
elvégzi, majd ezt követően az

elkészült dokumentumokat
megküldjük a döntési jogkörrel rendelkező illetékes hatóság, ebben az esetben az NFÜ
felé. A jelenlegi állás szerint a
most rendelkezésre álló közel
80%-os támogatási intenzitást, akár 95%-ra is meg tudjuk emelni. A kormány részéről a támogatási intenzitás
növelésének elsődleges célja az Európai Uniós források
minél hatékonyabb kihasználása, a projektek finanszírozásának segítése. Az erre irányuló előterjesztést a Mezőfalva
és térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás
már megtárgyalta és gyorsított ütemben az érintett települések összevont képviselő
testületi ülése elé bocsátja. A
támogatási intenzitás növelésének eléréséhez szükséges

érvanyag elkészítése speciális ismereteket igénylő, szerteágazó és időigényes feladat,
ezért fontos, hogy minél előbb
megszülethessenek a szükséges döntések.
A támogatási intenzitás
emelése azt jelenti, hogy a lakosságnak kevesebb pénzt kell
befizetnie?
M.Cs.L: A lakossági befizetéseket ez nem érinti. Sajnos az I. ütem tapasztalatai
azt mutatták, hogy a Társulásban résztvevő önkormányzatok plusz hozzájárulására
volt szükség a projekt sikeres megvalósulásának érdeké-
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ben. - Ez az összeg arra lesz
jó, hogy a pluszban felmerülő
költségeket fedezze, továbbá a
beruházás megvalósulási biztonságát növelje, és az önkormányzatok terhét csökkentse.
A lakosságot érintő befizetésekről a helyi VKT-k fognak
korrekt módon elszámolni.
Hol lehet tájékozódni az aktuális hírekről?
M.Cs.L: A projekt előrehaladásáról folyamatosan tájékozódhatnak a lakosok a
beruházás internetes honlapján, amely a http://www.csatorna.m8-dunahid.hu/ címen
érhető el.

Balla István Fogat- és Szekérhajtó Emlékverseny
Hazai versenyzők, apák és fiaik
is rajthoz álltak a 2012-es Balla
István Fogat- és Szekérhajtó Emlékversenyen. A közel 50 érdeklődő előtt megrendezett hagyományos mezőfalvi eseményen az idén
csak hazai indulók álltak rajthoz.
Három kategóriában és két fordulóban kellett összemérni, hogy ki
kezeli a gyeplőt a legügyesebben,
és kinek esik le kevesebb krumpli
a kapuként kihelyezett bójákról.
Nem volt egyszerű a feladat, hiszen a különböző vérmérsékletű
lovakhoz más és más technika
szükségeltetett. Arról nem is beszélve, hogy a lovak nagy része
nem erre a feladatra lett kitenyésztve, és életében nem is ez a
fő foglalkozása. Tehát a hibapont
és az idő nagy ellenfél volt ezen
a versenyen is. A hajtók pedig
igyekeztek mindent megtenni a
legjobb eredményért. Nemcsak a
nagy rutinnal rendelkező idősebb
hajtók jelentek meg a rajtvonalnál, hanem az apák mellett fiaik
is szerencsét próbáltak. Hozzá kell
tenni nem kevés sikerrel!
A két forduló közötti szünetben Rabi János tartott impozáns
csikós bemutatót.
A rendezvényt szinte saját
zsebből finanszírozta a Mezőfal-

vi Lovasegylet, és sokan segítettek
munkával is.
Nagy múltra tekinthet vissza
az 1995-ben alakult Mezőfalvi
Lovasegylet. Az alapításkor 14
fővel szerveződő civil társaság
tagsága mára a 40-et is eléri.
Életük azóta is elválaszthatatlan
közösségi rendezvényeinktől.
A Balla István nevét viselő
emlékversenyen beszélgettünk
Szabó Zsolttal, az lovasegylet
vezetőjével:
-Miből áll az egyesület munkája, közösségi tevékenysége?
- Gyakorlatilag minden
olyan rendezvényen számítani
lehet a jelenlétünkre, ahol a lovagoltatással, kocsikáztatással
és a lovas sporttal kapcsolatban összehozható az esemény.
Szüreti felvonulás, augusztus
huszadika, falunap és más
rendezvények is szerepelnek
a közreműködői listán.
- Csak Mezőfalváról járnak
hozzátok vagy más településekről is?
- Természetesen a hazai gyerekek mellett környező községekből
is jönnek lovagolni. Például jelenleg négy dunaújvárosi tagunk is
van, akik aktív versenyzők. Ös�szesen öt versenyzőnk van, akik
díjugratásban jeleskednek.

- Milyen eredményekről számolhatunk be?
- A kezdő lovas kategóriában Megyei döntőt mezőfalvi
lovasegyletes kislány Szaniszló
Dóra nyerte! De azt is meg kell
említeni, idén jutottunk el odáig,
hogy A kategóriában is hibátlanul

tudtunk versenyezni, mely eredmény ifjabb Szabó Zsolt nevéhez
köthető. Ez olyan, mintha valaki a
fociban NB I-es labdarúgó lenne.
A Mezőfalvi Lovasegylet mindenkinek köszöni a versenyen való
indulást, valamint a rendezvényen
végzett vagy az előkészítésben tett
segítségét!
Eredmények:

Hintó kategória:
1. Rabi Antal - Remény és
Napsugár nevű lovakkal, 24 hiba
pont mellett 3.05 perces idővel
Szekér kategória:
1. Tibold Csaba - Zsuzsi nevű
lóval, 8 hibapont mellett 3.53 perces idővel
2. Tibold Ferenc Zsuzsi nevű lóval 12
hibapont mellett 5.00
perces idővel
3. Kvárik Csaba - Jázmin és Dajka nevű lóval,
24 hibapont mellett 3.45
perces idővel
Póni kategória:
1. Bores Dávid - Szellő és Vihar nevű lovakkal,
4 hibapont mellett 2.56
perces idővel
2. Gombita Attila Matyi és Döme nevű
lóval 8 hibapont mellett
2.34 perces idővel
3. Bores Attila - Szellő és Vihar nevű lóval 12 hibapont mellett 3.34 perces idővel
4. Gombita Attila - Dani és
Dollár nevű lóval 16 hibapont
mellett 4.34 perces idővel
Horváth László
(A rendezvényről további képek
a www.mezohir.info oldalon!)
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Őszi nyitány
az iskolában
Diákjaink egyre több időt
töltenek otthonuktól távol az
iskolában, ezért egyre nagyobb
jelentőséggel bír, hogy számukra kellemes, barátságos légkört
alakítsunk ki. Kollégák és gyerekek egyforma izgalommal
várják, hogy a 2-3. évfolyamosok hogyan lopják be az őszi
hangulatot az épület falai közé.
Az őszi termések, ágak és papírból készült dekorációs elemek
igényes környezetet teremtettek
számunkra. Köszönjük!
A nemzeti emléknapok
hagyományrendszerének kidolgozására már évek óta nagy
figyelmet fordítunk. Az aradi
vértanúk előtt az osztályszintű
megemlékezésen túl, a humán
munkaközösség jóvoltából,
emlékfal állításával is tisztelgünk. Felsős diákjaink az ünneppel kapcsolatosan rajzokat
készítettek, melyek szerves
részét képezik a kiállításnak.
Az ünnepi hangulat megteremtéséhez idén halk zenei
aláfestés is hozzájárult, melyet
az alkalomhoz méltóan fogadtak a gyerekek.
A szeptemberi tanévkezdés nagy fordulópont volt az
1. osztályosok számára, hiszen
ekkor váltak az iskola közösségének tagjává. Ennek jegyében
a hónap végére elkészítették
bemutatkozó
kiállításukat.
Kedves, színes rajzokon jelenítették meg önmagukat és
az őket körülölelő világot. Az
iskola közössége nagy örömmel fogadta a legkisebbek alkotásait.
Az iskola szülői munkaközössége hagyományai szerint
megtartotta őszi papírgyűjtési
akcióját. A sikerhez nagyban
hozzájárult, hogy a legtöbb
szülő, gyermek és pedagógus
aktívan és lelkesen vett részt
a munkában. Összességében
közel 11 tonna papírt sikerült
gyűjteni.

HÍREI

A zenét zenével ünnepeltük
Minden tanév első nagy
közös iskolai rendezvénye a
Zene világnapja alkalmából
megrendezett hagyományos
hangverseny. A tanévnyitó
után először itt találkozik az
iskola teljes közössége, hogy a
nagy tanévkezdő roham után
egy kicsit megpihenve együtt
ünnepelhessünk. Ebben az
évben szerencsésen október
elseje hétfőn volt, így rögtön
az ünnepélyes megemlékezés
indította a hetet.
A reggeli készülődés közben az aulában már megnézhettük az alkalomhoz kapcsolódó kiállítást. A hangszerek
világát bemutató rajzok nagyon igényes díszei lettek az
iskolának, reméljük, sokáig
gyönyörködhetünk bennük!
A mi kis koncertünk helyszíne ebben az évben is a tornaterem volt. Minden gyerek
kényelmesen elhelyezkedhetett, hogy csak a zenére kelljen figyelnie. A legelső koncertlátogatók a hantosi tagis-

kola diákjai voltak, akik teljes
létszámban megérkeztek a
korai kezdésre. De ők sem
tudták megelőzni a fellépő
fúvós együttes tagjait. Most
is, mint már sok éve a Dunaújvárosi Fúvós Egyesület
zenekara volt a vendégünk,
akiket Balogh Zoltán András készített fel, és vezényelt
ez alkalommal is.
Bemutatták a fúvós hangszereket, hangjukat, rövid
történetüket, de a legnagyobb
meglepetés, főleg az elsősök
számára a hangszerek meg-

A Diákönkormányzat hírei

Diákszervezetünk
első
ülése 2012. szeptember 26án volt. Ekkor megbeszéltük,
hogy a későbbiek során havonta összegyűlünk, és terveinket egyeztetjük. Az első ülés
fontos eseménye volt, hogy
megválasztottuk tisztségviselőinket, íme a felállás:
– elnök: Zsákovics Kevin Guido 8.a
– elnökhelyettes: Kovács Marcella Kitti 8.b
– jegyző: Nagy Veronika 8.a
– alsó tagozatos vezető: Puskás Dorina 4.a
– alsó tagozatos helyettes:
Pörgye Dorina 2.b
– kulturális felelős: Sándor
Kinga 6.a
– sportfelelős: Szalai Bálint 6.a
Ezután megírtuk a programtervet. Októberben az

állatok világnapja alkalmából
(okt. 6.) Kovács Marcella Kitti és Sándor Kinga diavetítéses előadással készült. Témája
a globális felmelegedés volt.
A hallgatóságnak nagyon tetszett, hiszen a felsősök már
tanultak erről a kérdéskörről,
az alsósok pedig érdeklődve
figyeltek az új információkra.
Mindnyájan sokat tudhattunk meg a környezetünkben
zajló természeti folyamatokról,
melyek erősen befolyásolják az
állatok élőhelyeit, ezáltal fennmaradásukat is. A színes előadáson túl fotókból és rajzokból készült kiállítás illusztrálta
az állatokhoz való viszonyunkat és elkötelezettségünket az
állatvédelem iránt
Nagy Veronika
jegyző

szólalása volt. Szinte zengtek a
falak között a vidám dallamok.
Hihetetlenül érdekes élőben,
és nem hangfelvételről élvezni a zenét, egy egészen más
hangzásélmény.
A műsorban olyan vidám jóhangulatú darabokat
hallgathattunk meg, hogy a
koncert végére egész kis buli
kerekedett, tanárok, diákok,
zenészek együtt táncoltunk.
Kár, hogy minden jónak vége
szakad egyszer, és újra vissza
kellett ülni a padokba!
Baricza Zsuzsa

Iskolások sikere
a Dréta -találkozón
A templomi búcsúhoz köthető
koncerten évek óta jelen vannak az
iskola művészetoktatásában tanuló
zenészeink. Az idei, 4. alkalommal
megrendezett találkozón sem volt
ez másképp. A Dréta Antal Vándordíj odaítélése komoly feladat
a zsűri számára, amíg meghozzák
döntésüket, addig a közönség a
mi kis művészeink produkcióiban
gyönyörködhet. Elsőként Aszalay
Anna játszott zongorán, Zipoli:
D-dúr fughettáját adta elő kiválóan.
(Felkészítő tanára: Fehér Teréz) Ezt
követően Jassó Mária fuvolázott,
Giardi: Etűd című darabját játszotta remekül. (Felkészítő tanára: Tótin
István) A sok gyönyörű vokális mű
után üde színfolt, szép élmény volt
a hangszeres előadás.
Köszönjük!
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Kis elsőseinkre nehéz feladat várt szeptemberben. Egyik
napról a másikra megváltozott
a megszokott életritmus, s az iskolában más követelményeket
kell támasztunk eléjük, a tanórákon való aktív részvétel már
elvárás velük szemben. Az órák
45 percesek, melyeket figyelem
és sok munkával kell tölteni, sőt
a délutánra is jut feladat, hiszen
otthon el kell készíteni a leckét is. Ez az átmenet rendkívül
gyors és nehezen kivitelezhető
egy 6-7 éves kisgyermek részére.
Ezért gondoltuk ki évekkel
ezelőtt, hogy ezt az átmeneti
időszakot igyekszünk kicsit
könnyebben megélhetővé tenni, s a gyermekeket folyamatosan átvezetni az iskolás létbe,
fokozatosan hozzászoktatni az
iskolai követelményekhez.
Kiemelt
jelentőségűnek
tartjuk, hogy az előkészítő
időszak a képességfejlesztést
tartja szem előtt, s igyekszik
közel azonos szintre hozni a
gyermekek tanuláshoz szükséges részképességeit. Az első
négy héten mozgásfejlesztő
foglalkozásokkal kezdtük a
napot, melyben helyet kapott
a Kulcsár-féle program, a Vitamintorna elemei, továbbá a
Magyar Mozgáskotta módszer
is. A mozgásos tapasztalatok
során sokat fejlődött a gyermekek testképe, énképe, a téri
tájékozódás, térészlelés, a mozgáskoordináció és a finommotorika is, mely alapját képezi a
tanulási folyamatoknak. Nagy
hangsúlyt helyeztünk a tavaszi
felmérés eredményeire épülő részképességfejlesztésre is,
melyet kollégáink két tanáros
módszer keretében építettek be
a tanórák folyamatába. Az 1.a
osztályban Garai Olga néni és
Vámosiné Berni néni összehangolt munkájának köszönhetően
tevékenykedtek a gyerekek, míg
az 1.b osztályba Baricza Zsuzsa
néninek Bodor Viven és Ollmann Judit segítettek.

Megismerkedtünk az interaktív táblákkal is, melyen a kicsik játszi könnyedséggel használták az oktató programokat,
fejlesztő feladatsorokat. Természetesen ez a játék sem volt
öncélú, hiszen észrevétlenül fejlődött a megfigyelő képesség, a
gondolkodás, a kommunikációs
képesség, sőt a szociális képességek is, hiszen nagy feladat kivárni, hogy sorra kerülhessünk,
ne vágjunk egymás szavába,
örüljünk egymás sikerének.
A játékos foglalkozásoknak,
tanóráknak köszönhetően kis
tanulóink egyre jobban tudnak
alkalmazkodni a szabályokhoz,
kezd kialakulni feladattudatuk,
kitartásuk, munkatempójuk,
önállóságuk és önfegyelmük
sokat fejlődött.
Az előkészítő időszak alatt
igyekeztünk még jobban megfigyelni a gyerekeket, hisz számunkra nagyon fontos, hogy
ha probléma adódik, személyre
szabottan tudjuk fejleszteni tanítványainkat. Az első hetekben
sikerült fényt deríteni az iskolai
tanuláshoz
nélkülözhetetlen
részképességek (nagymozgások,
finommozgások, gondolkodási
műveletek, emlékezet, beszéd,
szociális képességek) fejletlenebb voltára. A korai felismerésnek köszönhetően a gyerekeket
azonnal be tudjuk vonni fejlesztő
programokba, s a plusz megsegítésnek köszönhetően ők sem
fognak lemaradni csoportjuktól.
Természetesen az elsősök
megkezdték Betű- és Számország bebarangolását is, kezeik
közül napról napra kedves kis
alkotások kerülnek ki. Elkészült
bemutatkozó kiállításuk, részt
vettek az állatok világnapján
és a zenei világnap alkalmából
szervezett iskolai koncerten is.
Bízunk abban, hogy pedagógusaink összefogásának
és magas színvonalú, egyénre
szabott fejlesztő tevékenységének köszönhetően kis elsőseink
sikerrel és örömmel élik meg az
első tanév nagy kihívásait.

K

Művelődési
iss
álmán
Ház

Megnyitottunk!

2012. október 1-jén a Kiss
Kálmán Művelődési Ház megnyitotta kapuit.
Az első hét mozgalmasan indult, ahol az időseket köszöntöttük, Idősek világnapja alkalmából. A meghívott sztárvendégek
remek hangulatot varázsoltak a
Művelődési Ház nagytermébe.
Kedden az iskolások tértek
be internetezni. Akinek nem
jutott számítógép, ő sem unat-

kozott, kipróbálhatta a csocsóasztalt, filmet, mesét nézhetett.
A gyermekmegőrző sem volt
üres, a legkisebbeket játszóház
várta.
Aki betért, elégedetten távozhatott, hisz az itt eltöltött
idő vidáman és családias hangulatban telt.
A továbbiakban is várunk
mindenkit szeretettel!
Tóth Dóra Fanni

Idősek Világnapja

Október 1-jén a Kiss Kálmán
Művelődési Házban mi is köszöntöttük falunk szépkorú lakóit.
Nagy örömünkre sokan eljöttek,
hogy együtt ünnepeljünk. A
résztvevők először Márok Csaba
polgármester úr szavait hallhatták,
majd a Csiga-biga csoport aranyos műsorának örülhettünk. A
kicsik után a művészetoktatásban
tanuló Aszalay Anna és Jézsó Vivien zongorázott a közönségnek.
A negyedik osztályos gyerekek is

egy kedves összeállítással készültek erre a jeles napra. Társait köszöntötte Vass Józsefné egy szép
verssel. Az est meghívott vendégei
Poór Péter táncdalénekes és Molnár Orsi énekesnő voltak, akik sok
ismert nótát adtak elő a lelkes közönség örömére.
Az este nagyon jó hangulatban telt, reméljük, hogy sikerült
méltóképpen megünnepelnünk
ezt a napot.
Ijjas Gizella

Fotó: Horváth László

Az első hat hét
az iskolában

Márok Csaba polgármester virággal köszöntötte az ünnepségen
községünk egyik legidősebb lakóját, Dolmány Istvánné Kati nénit
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Tündérkert Óvoda
Színes programok az oviban

Elkezdődött az új tanév, és
ezzel egy időben óvodai programjaink is. Szeptember 10-én
és 11-én szülői értekezleteket
tartottunk, ahol beszámoltunk
a tavalyi év programjairól, eredményeiről, ismertettük a házirendet valamint programjainkat decemberig. A szülőkkel
a szükséges dokumentumokat
kitöltöttük, és az esetleges változások miatt adatokat is egyeztettünk. A kiscsoportokban
megválasztották a szülői munkaközösség tagjait. A szülők pár
szóban hallhattak a pedagógiai
programunkról, a különböző
tevékenységi területekről. A
középső és nagycsoportosok
több délutáni foglalkozás közül választhattak: játékos angol
és német, néptánc, foci, hittan,
uszoda.
Ezek közül a néptánc szeptember 12-én elkezdődött.
Gremsperger Mónika óvó néni
szerdánként várja a táncos lábú
gyermekeket. Az első pár héten
két napon voltak a próbák, hiszen nagy eseményre készültek
az újdonsült táncosok. A nagyvenyimi óvodától meghívást
kaptak az ottani szüreti kavalkádra. Hat különböző csoport
érkezett a mulatságra. A gyermekek nagyon készültek erre a
napra. Szép táncos ruhák, gyönyörű hajfonatok, mellények,
kalapok, szalagok, minden ,akár
a nagyoké. A szívélyes fogadtatás után kezdetét vette a műsor.
Óvodánk táncosai színvonalas
műsorral készültek. Produkciójukat és Mónikát nagyon
megdicsérték, és megköszönték
, hogy elfogadták a meghívást.
Persze a vendéglátásra sem lehet panaszkodni: finom, helyben
sült pizzácskát, rágcsálnivalót és
persze mustot is kaptak. Rengeteg élménnyel, jó hangulatban
tértek vissza a táncosok. A sok-

sok emlék mellett egy kitűző
gondoskodik arról, hogy ezt a
napot sohase felejtsék el.
A játékos angol foglalkozásokra az idei évtől már kis- és
középső csoportosok is jelentkezhettek. Csütörtökön a nagyokat, pénteken pedig a kisebbeket
vezeti be Dobrádiné
Vámos Edina az angol
nyelv rejtelmeibe.
A német foglalkozások hétfőnként zajlanak. Köszönésformák
mellett sok-sok körjátékot, dalt, mondókát,
számokat,
alapvető
szavakat tanulhatnak
az érdeklődők Kiss Annamária óvó nénitől.
Keddenként Masinka Csaba
várja a focizni vágyó fiúkat. Az
idén először lehetőséget kaptak
a középsősök is, hogy kipróbálhassák magukat. Reméljük
a lendület nem csak kezdeti,
sokáig kitartóan járnak majd
a gyermekek, és talán közülük
kerülnek ki a jövő nagy focistái.
Szeptember 10-12-én a
szakszolgálat két dolgozója
Gárdonyiné Párkányi Mónika és
Bodor Vivien logopédiai felmérést tartottak a nagycsoportosok,
valamint az 5. életévüket betöltött középsősök körében. A kiértékelést követően csoportokra
osztották a fejlesztésre szoruló
gyermekeket. A januári változások reméljük nem érintik hátrányosan ezeket a gyermekeket,
hiszen az eddigi eredmények azt
bizonyítják, hogy nagyon fontos
az időben megkapott segítség.
Másik tapasztalat, hogy egyre
több gyermeknél tapasztalhatunk beszédhibát, ezért fontos
a segítség.
Idén szeptember 21-én, pénteken tartottuk hagyományos
szüreti mulatságunkat. Ezen a

napon az idő is nekünk kedvezett, így gyönyörű napsütésben
élvezhettük a szüreti kavalkádot
a szüreti díszbe öltöztetett betonplaccon. A Néphagyományőrző csoport vezetője Klárné

Huszta Renáta köszöntötte az
óvoda apraja- nagyját. Ezután
a
Katica nagycsoportosok
őszi-szüreti műsorával kezdetét
vette a vigalom. A közönség vastapssal jutalmazta a színvonalas
produkciót. A vidám kis műsor megalapozta a hangulatot.
Közben begördült a lovaskocsia gyermekek nagy örömére. A
csoportok külön-külön tehettek
egy kört a Kinizsi utca- Ligetsor- József nádor utca- Kinizsi
utca útvonalon. A kocsikázás
mindenkinek nagyon tetszett.
A csoportok vidáman énekeltek,
integettek útközben. Az itt maradó csoportok azért nem unatkoztak: a ,,gyors telepítésű" tőkékről csipegethettek, valamint
lehetőség volt szőlő darálásra,
préselésre. Szerencsére idén is
sok szőlő gyűlt össze a szülők és
gyermekek jóvoltából. Mindenki vidáman fogott munkához,
így a munka gyümölcse , az édes
nedű, a must sokkal édesebb lett.
A mulatozás elmaradhatatlan eleme a tánc. Erre is
lehetőség volt ezen a napon.
A Mezőfalvi Néptánccsoport

három tagja eljött hozzánk és
táncházat tartott. Mindenki részt vehetett és pillanatok
alatt vidám mulatás kerekedett.
A jóleső mozgás után jöhetett
a konyhás nénik finom pogácsája, s mellé persze a
nagyon ízletes must.
A délelőttnek még
mindig nem volt vége,
hiszen
ellátogatott
hozzánk
Mészáros
Melinda. Különleges
harmonika játéka magával ragadta a gyermekközönséget. Elsősorban olyan dalokkal
készült, melyeket a
gyermekek is ismertek, így együtt énekelhettünk. Fantasztikus
élmény volt, és örültünk, hogy
megismerkedhettünk ezzel a
különleges hangszerrel.
Szerintem mindenki kellemesen elfáradt ezen az eseményekben gazdag, élményekkel
teli napon. Reméljük mindenki
jól érezte magát!
Ezúton szeretnénk megköszönni Begán Józsi bácsinak
és Farkas Imre bácsinak, hogy
daráltak és préseltek, így finom
mustot ihattunk; a konyhás néniknek a pogácsáért; a néptáncosoknak a táncházért; Mészáros
Melindának a harmonikázásért;
és végül Miklós Balázsnak és barátainak a kocsikázásért. Nélkülük nem lett volna ilyen gazdag
ez a délelőtt.
Szeptember 26-án Kondor
Lászlóné beszámolt a képviselőtestület előtt a Tündérkert Óvodában és a Tagintézményekben
a 2011/12 tanévben történt
eseményekről, a programokról,
eredményeinkről, pedagógiai
munkánkról. A képviselők elfogadták a beszámolót és megköszönték az óvodákban folyó
munkát.
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Új könyvek
Október 1. az Idősek Világnapja. Ez persze nem azt
jelenti, hogy csak ezen a napon
gondolunk rájuk, nem segítünk
máskor. Ez a nap összehozza a
falu lakóit, és az idős lakókat
köszöntjük. Óvodánkat a Kiss
Kálmán Művelődési Házban a
Csiga- biga nagycsoport képviselte. Színvonalas műsorukat a
közönség tapssal és sok mosol�lyal jutalmazta.
Óvodánk az elmúlt tanévben két papagájt kapott, akikről
minden nap gondoskodni kell.
Nevelőtestületünk úgy gondolta,
hogy minden hónapban másik
csoport gondoskodik kedvenceinkről. Közeleg a tél, így a fákon
élő kis barátainkra is gondolni
kell. Október 4- én, az Állatok
Világnapján minden állattal
foglalkoztunk. Könyveket nézegettünk, állatos meséket mondtunk, énekeltünk… Néhány csoportban tabló is készült a gyermekek által behozott képekből.
Egyszóval minden az állatok és
védelmük körül forgott.
Tavalyi kezdeményezésre
idén is bábműsorral köszöntöttük, ,,avattuk be” a kiscsoportosokat. Október 5-én, pénteken

a Micimackó csoportban izgatottan várta a két középső csoport a legkisebbeket. Meghívót
is kaptak, mely útvonaltervet és
a teljesítendő feladatot is tartalmazta. A csoport indulójával, és
2 kopogtatással nyertek bebocsátást a műsorra. A gyermekek
a Három kismalac és a farkas
című mesét láthatták. A csillogó
szemű gyermekek kezdetben a
farkasnak szurkoltak, de a mese
végén örültek, hogy a malackák
elüldözték a gonoszt. A szereplők megsimogatták a gyermekeket, s így kiderült, hogy ez a
farkas nem is olyan félelmetes.
Ezután a középsősök teával,
rágcsálnivalóval megvendégelték a kicsiket, ők pedig saját
készítésű játékkal ajándékoztak meg minket. Mindenki jól
érezte magát, kellemesen telt a
délelőtt.
Mindenki láthatja: milyen
mozgalmas is a falu legkisebbjeinek élete. További programjaink
között szerepel óvodánk születésnapja, melyre zenés-táncos
délelőttöt szervezünk az Áldás
együttes fellépésével, a hónap
végére pedig papírgyűjtést szervezünk.

Köszönet:

Papírgyűjtés!

Pálosi Gábornak a gyermekeknek küldött rajzpapírért.
Deák Csabának és családjának a madarak etetéséhez
küldött terményekért.
Bozsoki Istvánnénak a játékokért, amelyet óvodásainknak hozott.
Fekete Istvánnak és a közmunkásoknak a nyári és a
tanévkezdési munkák megvalósításáért.

Óvodánk 2012. október
24-től - november 9-ig, reggel 7 órától délután 16 óráig
papírgyűjtést szervez. Kérünk
mindenkit, hogy az összegyűjtött papírokat, újságokat,
könyveket, kartonokat ös�szekötve hozza be óvodánkba
ezeken a napokon. Számítunk
segítségükre!
Köszönettel: Tündérkert
Óvoda dolgozói és a Szülői
Munkaközösség

Úton... (Papp Lajos)
„S mert hosszú
volt és meredek
az út, s magányos,
sötét tájon vitt keresztül: ím, dalt fakasztott ajkamon és lámpást
adott kezembe az Úr!” - ezzel a
mottóval ajánlja hetedik könyvét az olvasóknak Papp Lajos, a
neves szívsebész, aki nemcsak
a szívbetegek, hanem az egész
nemzet szívét, lelkét igyekszik
gyógyítani.
Jégkorszak 4.
- Vándorló kontinens - Mesekönyv
a mozifilm alapján
Az elválaszthatatlan
barátok, Sid, Mani és Diego - és

persze Motkány - ezúttal
különleges kalandba csöppennek: a 150 millió évvel ezelőtti kontinensvándorlásba!
Nem elég, hogy egy jégtáblán
sodródnak az óceán kellős közepén, de még egy félelmetes
kalózbanda is foglyul ejti őket.
Terhesség napról napra (Stuart
Campbell, Alison Mackonochie). A kötet minden oldalról körbejárja a terhességet, a
vajúdást és a szülést, továbbá
számtalan gyakorlati tanácsot
ad. Emellett egyedülálló módon 3 dimenziós ultrahangfelvételek segítségével mutatja be
miként fejlődik a baba a kilenc
hónap alatt.
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Kapaszkodunk felfelé!

Két vereség mellett, már két győzelmet is elkönyvelhetünk a nyolcadik
forduló után! Míg a legutóbbi tudósításnál a tabella vége felé tartottak
együtteseink, az elmúlt négy találkozón az elveszített mérkőzések mellett
6 pontot gyűjtöttünk! Az időszak végére első számú csapatunk a tizenkettedik helyről a tizedikre ugrott, úgy,
hogy a lista elitjébe tartozó Iváncsát
vertük bravúros teljesítménnyel.
A mérkőzésekről röviden:
Az ötödik fordulóban Megye III
-ban először Mezőfalva II csapatunk
futott pályára szombaton, otthoni környezetben Rácalmás ellen. Jó iramú
első félidőben sokat támadtunk. Volt
is rengeteg helyzet, és a szerencse is kerülgette a mieinket három kapufával. A
szünet után azonban a vendégek kezdtek jobban. A második percben már
1:0-ra vezettek. Bő 20 perc múlva újra
Rácalmás került előnyösebb helyzetbe.
A 16-oson belüli buktatás miatt 11-es
büntetőt ítélt a játékvezető: 0:2.
A további időben mindkét oldalon
akadtak izgalmas pillanatok, de csak
egy szépítő gólra futotta Mezőfalvának. Juhász Csaba a 75. percben akció
góllal igyekezett helyrehozni a renomét. Végül 1:2-es eredménnyel zárult
az összecsapás.
Megye I. osztályban Bakonycsernyén szerepelt csapatunk, ahol 3:1-es
eredménnyel maradtunk alul. Az IFI
is alaposan kikapott. 5:3-as vereséggel
térhetett haza.
A hatodik fordulóban itthon
fogadtuk Iváncsa együtteseit. A vasárnapi találkozón elsőként az IFI
-nek kellett bizonyítani, hogy nem
hiába nyert négyszer a Megye II legjobb csapataként. Iváncsa együttese
azonban komoly feladatot jelentet a
mieinknek. Egészen a 87. percig nem
bírt egymással a két csapat. Itt viszont
megtörni látszott a gólnélküliség. Bozsoki Marcellnek köszönhetően Mezőfalva szerzett vezetést. Tokai László
jó ütemben húzott el a jobb oldalon,
egészen a 16-os közepének vonaláig,
majd balra beadva Bozsoki Marcellt
hozta remek helyzetbe. 1:0.
A mérkőzés vége felé úgy is tűnt,
hogy ez lesz az eredmény, de két perc
múlva az iváncsai Kovács Máté egyenlített. 1:1. A hazai játékos a kapu előtt
cselezgetett, majd középre adta a labdát, és ebből született a gól!
Ez volt az a pont, amikor sokan
elkönyvelték magukban a pontosztozkodást, pedig még tartogatott a
mérkőzés meglepetést. A 90. percben
szabadrúgáshoz jutott Mezőfalva. A
kipattanóra először nem sikerült rárepülni, azonban a második kísérlet már
eredményes volt. Tokai Laci találata
megmentette a három pontot.

A felnőtteknél igazi bravúrt hajtott
végre Mezőfalva! A tabella negyedik
helyén tanyázó Iváncsa a papírforma
szerint sokkal nagyobb sansszal indult
a három pontért folytatott harcba. A
mezőfalviak azonban egy percig sem
játszottak feltartott kézzel. Voltak
helyzetek mind a kettő oldalon, de gól
az első félidőben nem született.
Pihenő után továbbra sem találták egymás ellenszerét a csapatok,
egészen a 73. percig. Ekkor Szepesi
Konrád a bal oldalon remekül játszott
vissza a kapu elé érkező Móricz Csabának, aki ragyogó gólt szerzett a mezőfalviaknak. A mérkőzés eredménye
ez is maradt. Masinka László legénysége óriási bravúrral a 14. helyről lőtte
ki a negyedik Iváncsát!
A hetedik fordulóban Velencére
látogatott csapatunk. Sajnos ez a hétvége hideg zuhanyként érte a mezőfalvi
futballrajongókat. Velencén 5:1 arányú
vereséggel kellett szembenézni. Papp
Zoltán kapusnak is lehet egyszer egy
évben rossz napja, és ezen a mérkőzésen volt az a rossz nap. A mérkőzés
egyébként nagy reményekkel indult. A
hatodik percben Szilva Tamás góljától sokat vártak szurkolóink, azonban
a félidő vége előtti negyed órában
szinte percenként zörgött a mezőfalvi háló. 4:1-es félidő után becsületére
legyen csapatunknak, hogy nem omlott
össze, pedig más együtteseknél ez törvényszerű. A 67. percben azonban még
egy találatot vitt be Velence, így 5:1-es
vereséggel kellett hazaérkeznünk.
Az IFI 0:2-es eredménnyel zárta a
félidőt, de a folytatásban kiegyenlítettek
a vendéglátók. A végén pontosztozkodással zárult a mérkőzés.

Megye III -ban a DASE otthonába utazott csapatunk, ahol erős
ellenféllel szemben maradtunk alul
2:0 arányban.
A nyolcadik fordulóban újra győzelmekről számolhatunk be! Minden
szinten győzelemmel fejeztük be a
küzdelmeket a labdarúgó bajnokságokban. Megye I-ben Mezőfalva Polgárdi Vertikál 5:1, IFI 1:0. Megye
III -ban Mezőkomárom - Mezőfalva
1:3
Az IFI-nél a listavezető Polgárdi
Vertikál érkezett Mezőfalvára, hogy
felvegye a harcot Gulyás Ferenc legénységével. Az első félidőben nem
találta egymás ellenszerét a két csapat, azonban a második játékrészben
Mezőfalva megszerezte a találkozó
egyetlen gólját. Balog Imi átadását
Sági Roland továbbította az ellenfél
hálójába. Ezzel 1:0 Mezőfalva javára.
A mérkőzés további részében gólnak
már nem örülhettünk, de a fiúkat
mindenféleképpen dicséret illeti, hiszen a listavezetővel szemben szereztek 3 pontot!
A felnőttek összecsapására mintegy 250 néző volt kíváncsi. A hazai csapat jól kezdett. Az első negyed órában
Mezőfalva jutott vezetéshez. Móricz
egy vendég átadásba jó ütembe lépett
bele. A labda a lábáról magasra felpattant, majd a polgárdi kapu elé pattant
a 16-os vonalában. A vendégek kapusa
arra számított, hogy a labda majd felé
pattan, azonban Móricz lábáról lepattanva visszafelé forogva ért földet.
A polgárdi kapus teljesen lefagyott a
visszafelé pattanó labda látványától,
amit Král Laci észre vett. Nagy rutinnal kihasználta a helyzetet, és a tétova

Társasági adó és támogatás!

A mezőfalvi Medosz SE
pályázatot nyújtott be tavaly
a társasági adó programra,
és ennek eredményeként
adóhányadot igényelhetett
vissza az utánpótlásnevelés
hatékonyságának biztosítása
érdekében. A pályázat kapcsán vált lehetővé a hátsó
edzőpálya világítási rendszerének kiépítése. Az új lámpatestek nagy fényerejűek és
a régieknél sokkal kevesebb
energiát fogyasztanak.
Idén is nyújtott be pályázatot a Medosz SE, és újabb
sikerrel büszkélkedhetünk.
Ezúttal 18 millió forint fordítható a település futballéletének a gazdagítására.

A pályázatnak önrésze is
van. Mivel a program több
mint száz gyermeket érint,
azzal a kéréssel fordulunk a
lakossághoz, hogy akinek lehetősége van rá, pénzzel vagy
támogatói jegyek vásárlásával
segítse az egyeselet munkáját, a sport fennmaradását.
Ha valaki kimegy a pályára,
legalább 50-60 gyerekkel találkozik ott. Úgy gondolom,
a sport nemcsak az eredményekről szól, hanem az
egészséges életre nevelésről, a
közösségi életről is. Segítsük
ehhez hozzá gyerekeinket!
Ezer forint is számít, mert
sok kicsi, sokra megy...
Márok Csaba

kapus mellett a hálóba lőtt. 1:0 Mezőfalva javára.
Sokat támadott a Masinka-legénység az első félidőben, több veszélyes helyzetet is kialakított. A 35.
percben Bozoki Márk került jó helyzetbe 30 méteren és középen, azonban
a polgárdi védők ekkor még megakadályozták a gólszerzésben. A labdát
a jobb oldalt érkező Králhoz kellett
passzolnia. Közben Bozoki kikerülte a védőt és a kapu felé tartott. Král
jó érzékkel visszapasszolta a labdát
Bozokihoz. A kapus már nem menthetett, mert Bozoki egy okos góllal
tovább növelte a hazaiak előnyét. 2:0
Mezőfalvának!
A szünetig több találat nem született, de ilyen előnnyel is jó érzés volt
pihenőre menni.
A második játékrészben folytatódott a mezőfalvi nyomás. Az 52.
percben Benczik Zsolt hozta helyzetbe a a nagy tapasztalattal rendelkező
Krált, aki ezúttal sem hibázott. 3:0 a
javunkra!
Sajnos egy tizenegyest is ítéltek
ellenünk (70. perc). A büntetőt védhetetlenül értékesítették a vendégek.
3:1-re módosult az eredmény. Szurkolói körökben akadt egy kis méltatlankodás, hiszen erre semmi szükség
nem volt.
A 70. percben szabadrúgáshoz jutott a hazai együttes. Sági Józsit letalpalták a kaputól mintegy 20 méterre.
A labda mögé Móricz Csaba állt, aki
híresen jó pontrúgó. Szabadrúgása
megpattant a füvön, és kissé irányt
változtatva a kapus mellett a hálóban
kötött ki. Ezt nem lehet védeni!
Ezzel viszont még nincs vége a
gólgyártásnak. A 63. percben Szilva
Tamás és a nemsokkal korábban beállt
Márok Máté összjátéka újabb találattal növelte a hazaiak sikerét. Máté jó
ütemben volt jó helyen. Okosan lepasszolta a labdát társának, aki a tőle
megszokott higgadtsággal laza gólt
lőtt. Mezőfalva - Polgárdi Vertikál 5:1
Megye III -ban Mezőkomáromba látogatott Mezőfalva, ahol remek
teljesítménnyel 1:3 arányban győzedelmeskedett.
Az időszak végére Megye I-es csapatunk az erős középmezőnyben 10.
a listán. Az IFI Közelít az élmezőnyhöz, mivel a 7. helyet szerezte meg. A
Megye III -ban szintén középmezőny
jutott a mezőfalviaknak a 8. hellyel.
Összességében sokkal jobb eredményeket produkáltunk az utóbbi
négy mérkőzésen, ami jó előjel a
folytatáshoz. Szurkoljunk együtt a
mezőfalvi csapatoknak!
Horváth László
(Mezőfalva sportéletét követhetik a
www.mezohir.info oldalon is!)
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Fotó: Mezőhír

Mindenszentek ünnepe Halottak napja
Szüreti mulatság 2012.
Az önkormányzat, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat ös�szefogott, hogy egy színvonalas
programot készítsen elő a szüreti
mulatságra. Érkeztek hozzánk
vendégek Adonyból, Zsámbékról és a zenekar Pilisvörösvárról.
A hagyományoknak megfelelően
felvonulással vette kezdetét a mulatság. A résztvevők és a szépen
Figyelem! A szüreti felvonuláskor elveszett, vagy valamelyik kocsin maradt a művelődési ház kosara. Kérem a
becsületes megtalálót, szolgáltassa vissza az intézménynek.
Ijjas Gizella

feldíszített fogatok a Tájháznál
gyülekeztek, készülődtek. A menet kb. fél négykor indult útnak,
polgárőreink és rendőreink kíséretével. A hangulat megállórólmegállóra fokozódott, több helyen
itallal és süteménnyel is kínálták
a felvonulókat, amit mindenhol
tánccal háláltak meg. Az eseményt az egész faluban érdeklődés
kísérte, sokan jöttek ki az utcára.
A felvonulás végeztével a menet
a művelődési ház előtt állt meg,
mert idén, új helyszínen, a régi
mozi udvarában tartottuk a bált.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Mezőfalva tüzelőanyag kereskedés
Akciós áraink:

Könnyen adagolható nagyságú
Barna szén (Lignit) Akció: 1800 Ft/q
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2550 Ft/mázsa
Hasogatva:
2700 Ft/mázsa
Fűrészpor:
1000 Ft/zsák
Mezőfalva Szőlőhegy, Honvédségi út eleje
06-30-281-1504, 06-30-738-0922

PERFEKT Zrt. Dunaújvárosban
és környékén az alábbi OKJ-S szakképesítések intenzív képzéseit indítja:
Mérlegképes könyvelő
(Államháztartási és Vállalkozási szakon)
Élelmiszer-vegyi áru eladó,
Ruházati eladó
Kereskedő, boltvezető szakképesítés

Tanfolyam kezdési időpontja létszámtól függően:
2012. október hóban.
(Részletfizetési lehetőség a tanfolyam díjra)
Perfekt Zrt. önálló OKJ-s vizsgáztatási joggal rendelkezik.
FNYSZ: 01-0507-04, FAT: AL-0036
Érdeklődni: 25/244-472, 06/70-7725-920

Urunk, Jézus Krisztus
megígérte, hogy: „Aki megvall engem az emberek előtt,
én is megvallom őt mennyei
Atyám előtt.” Az apostolok
korától kezdve, oly nagy számban vallották meg vérükkel
az Urat, hogy a sok névtelen
szenteknek nem tudtak különkülön napot szentelni. Ezért a
IV. századtól kezdve egy napot
szentel Egyházunk, amikor
minden szentjéről megemlékezik. 609-ben szentelte fel
IV. Bonifác pápa keresztény
templommá Szűz Mária és az
összes vértanú tiszteletére a római Panteont, mely valaha az
összes pogány isten tiszteletére épült. A IX. században IX.
Gergely pápa november 1-jére
tette ezt az ünnepet.
998-ban Szent Odilo apát
Cluny-ban elrendelte, hogy
Mindenszentek ünnepét követően megemlékezzenek a
szenvedő Egyház tagjairól,
vagyis minden megholtról.
Innen vette át az Anyaszentegyház, és egyetemesen megemlékezik azokról, akik már
megjárták a földi élet útját. A
halál a bűn következménye, és
mivel mindannyian osztozunk
Ádám természetében, mindannyiunknak el kell vállalni a
halált. De tudjuk, hogy a halál
nem a végső az ember létében.
Hittel, bizalommal valljuk:

Amint Krisztus meghalt és
föltámadt,
ugyanúgy föltámasztja Isten azokat is, akik Jézusban
hunytak el.
És ahogyan Ádámban minden ember meghal,
ugyanúgy Krisztusban mindenki örök életre támad.
Imádkozzunk együtt szentjeinkhez és elhunyt szeretteinkért!
November 1. Csütörtök:
Mindenszentek ünnepe
16 órakor Mindenszentek
litániája és sírmegáldások a
temetőben
18 órakor ünnepi szentmise
a templomban szentjeink közbenjárását kérve
November 2. Péntek: Halottak napja
18 órakor szentmise a
templomban az elhunytakért.
Valter Atya

Felhívás!

Kérjük, hogy szeretteik lejárt sírhelyeit váltsák meg vagy egyéb
szándékukról nyilatkozzanak.
Egyes sírhely: 650 Ft/év
Kettes sírhely: 1300 Ft/év
Urnafal bérleti díj: 15.000 Ft/
fő/ 10 évre
Turcsán János temetőgondnok:
06-30-499-99-80
Római Katolikus
Egyházközség
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A Mezőfalvi Nőikar szeptember 22-én a zirci bazilikában énekelt,
a Zirci Vegyeskar alakulásának 35. évfordulója alkalmából

Köszönet a játékokért
A Kincses család (Bartók utca) sok játékot és egy csúszdát ajánlott fel a művelődési ház gyermekmegőrzőjébe. Köszönjük! Nagy
örömet okoztak az adományokkal ma nálunk játszó kicsiknek.
Ijjas Gizella

Felhívás
Soós Barna falugazdász ügyfélfogadást tart
keddenként 10-12 óra között a művelődési házban.

El Camino - Az út

Ulti-party!
Aki tud és szeret Ultizni, azt szeretettel várjuk
a Kiss Kálmán Művelődési Házban működő Ultiklubban, minden pénteken délután 17 órától.

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt Südi László képes élménybeszámolójára a Szent Jakab útján gyalog
megtett 920 km 33 nap alatt
szerzett élményeiről!
Helye és ideje: Kiss Kálmán
Művelődési Ház október 24.
szerda 17 óra.

Ő S Z NYI TÓ B U L I ! ! !
Szeretettel várunk mindenkit
a „Cubacabana@ Cafe”- ba,
a régi Aranypatkóba.
Élőzenés est, italakció
Időpont: 2012. október 20., este 8 óra
Zenél: Horváth Csaba.
A belépés ingyenes, gyertek, bulizzunk együtt!
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, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2012. október 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 00010

