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diákjaink mutattak be. A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány köszöni mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy idén is sikeres bált tudtunk tartani
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Kétórás közmeghallgatás volt, kevés érdeklődővel, nullszaldós költségvetéssel

A költségvetés volt a fő téma

Célzott támogatások költségvetése lesz a 2015-ös esztendő - foglalta össze tömören
a település előtt álló időszakot Márok Csaba Mezőfalva
polgármestere abból az alkalomból, hogy éves kötelező
közmeghallgatását tartotta
Mezőfalva Önkormányzata.
Hétfőn délután 17 órakor a
Kiss Kálmán Művelődési Ház
nagytermében megtartott rendezvény első felében a 2015ös költségvetés és az elmúlt
év eredményei szerepeltek
fő napirendi pontként, majd
a második részben lakossági
hozzászólók is kifejtették véleményüket. Belvízi elvezetés,
utak, járdák, közbiztonság - főleg ezek a témák érdekelték a
megjelenteket.
Alig negyven fő előtt kedvezőtlen folyamat ismertetésével kezdődött Mezőfalva
2015-ös
közmeghallgatási
eseménye. Nevezetesen, hogy
erősen csökken a település
lélekszáma, ami az elérhető
támogatások arányát is nagy
mértékben befolyásolja.
A folytatás azonban sokkal
derűsebb, hiszen a község gazdálkodási mutatója a bevételi
oldalon és a kiadási oldalon is
megegyező számot: 547 689
000 Ft -ot jelez. A nullszaldós
pénzügyi gazdálkodás igen
nagy szó a mai világban, külö-

nösen, hogy feladatalapú támogatások évére kell felkészülni.
– Takarékosan, hitel felvétele nélkül gazdálkodunk
– ezekkel a mondatokkal vezette fel költségvetési beszédét Márok Csaba Mezőfalva
polgármestere. A folytatásban
az elmúlt esztendő pályázati
sikereinek ismertetése mellett
több kiemelt téma is szerepelt.
A teljesség igénye nélkül ös�szefoglalva: Az egészségügy
finanszírozását növelné a kormány, azonban ezek a források
még nem, vagy csak lassan érkeznek. A csatorna második
üteme lezárult. Elhúzódó pályázatok közül az IKSZT vár
befejezésre.
Nagy fejlesztést 2015-re
nem tervez az önkormányzat.
Egy kisteherautó beszerzése
azonban szóba jöhet, mely a
közösségi munkákat lenne

hivatott segíteni. Szintén a
munka támogatására fejleszteni kellene az önkormányzati
számítógépes parkot.
Érdekes jelenség okoz
gondot a gyermeknevelő intézeteknél. Az óvodában a
gondozottak létszámcsökkenése miatt csoport szűnt meg.
Az óvodakonyhán pedig ősztől
az étkezést igénybe vevők számának növekedése jelent majd
problémát. Jó hír az óvodánál,
hogy gyógypedagógus került
az intézménybe. A konyhánál
pedig a bővítés feltételeinek
megteremtése ad feladatot
2015-re.
Külön gond az étkeztetésnél a megszigorított követelmények megjelenése. Jó hír
benne, hogy két főt beíratnak
diabetikus szakács tanfolyamra, valamint egy fővel növelhető a létszám. Az utak, járdák

rendbetétele most is prioritást
élvez. A forrásokat viszont
meg kell találni hozzá. Talán
a feladatalapú támogatás ebben segít - fejtette ki reményét
Mezőfalva polgármestere.
A lakossági hozzászólásokban a tavalyi év eredményeinek elismerése mellett több,
lakosságot közvetlenül érintő
téma kapott hangsúlyt. Sivák
Gyuláné alapos listával érezett.
Többek között a Velinszky
utcai buszmegálló létrehozását sürgette, valamint a Kisfaludy és más utcák járdáinak
építését, javítását kérte. Tóth
Ferenc szintén a lakókörnyezet gyalogos közlekedésének
problémáira hívta fel a figyelmet. Leginkább a Mátyás utcai
járda vízalatti részeinek megoldására várt választ. Egy nevét
elhallgatni kívánó hozzászóló
a közlekedési morál romlásáról
és balesetveszélyéről beszélt.
Példákat is említett a közelmúlt eseményeiből, különösen
az utcai száguldozás terén. A
problémák kezelésére ígéretet
kaptak a felvetők.
A közmeghallgatás egy
nagyon fontos, kiemelendő
információval zárult: Nem
kell adót emelni, és új adónemet sem szükséges bevezetni,
hogy Mezőfalva tartani tudja a
2015-ös gazdálkodási célokat!
Horváth László
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Járdáinkról
A lakók részéről felmerült
a közmeghallgatáson az igény,
hogy szeretnék, ha rendbe tennénk a járdáinkat. Pályázatos
úton nincs mód erre forrást
szerezni, ezért ezt csak a feladatfinanszírozás keretein belül tudjuk csak megoldani. Viszont korábban elindítottunk
egy járdaépítési programot, és
ezt folytatva, a mezőfalviakkal
összefogva a jövőben is építünk
gyalogutakat. Hozzátéve: ezek
olyan helyeken kerülnek kialakításra, ahol az emberek megelégedését szolgálják, használják is azt. A belső körforgalomnál felmerült gyalogos átkelő
létesítése, és ott a forgalmi rend
változása is előirányozható. Ezt
a lakossági fórum résztvevői is
üdvözölték.
A nagy gond az lesz, hogy
kiválasszuk, melyik az az utca,
ahol komolyabb járdaépítésbe
belekezdünk. A boltjaink közelében meg kell oldanunk a
gyalogosok közlekedését. A
Fehérvári utcában például az
egyik oldalon szép, térköves
járda van, de a másik oldala az
útnak problémás, pedig azt is
sokan használják.
Felmerült a fekvőrendőrök
problémája is, miszerint: Ki
volt az, aki kérte a fekvőrendőrt a Kossuth utcába? Mert a
szomszédos utcákban így megnőtt a forgalom! A gyorshajtás
megelőzése volt a cél, hiszen a
nevében is benne van: ez forgalom lassító műtárgy.

Bicikliút
A bicikliseket kevéssé tisztelik egyes autósok, magyarul,
erőfölényüket kihasználva leszorítják őket az útról. Ez a
probléma sajnos minden községben jelentkezik.
Sajnos nincsenek kerékpárútjaink. A gondot a helyhiány
jelenti, hiszen nincsen akkora
terület az utak szélén, ahol biciklis sávot tudnánk kialakítani. Mert az árkainkat nem hiszen, hogy be kellene temetni,
hogy ott kerékpárút legyen. De
ezt a témakört mindenképpen
meg kell vizsgálni.

Elfogadta a testület
a költségvetést

A képviselőtestület megtartotta soros ülését, amelyen a legfontosabb témánk
a 2015. évi költségvetés volt.
A pénzügyi mérlegről elmondhatjuk, hogy a korábbi
évek gyakorlata szerint stabil
költségvetésről beszélünk, a
község gazdálkodása rendben
van, intézményeinknél jelentős változások nem várhatók.
Az elmúlt időszakban is
érzékelhető volt, hogy az
önkormányzatok feladatfinanszírozás alapján részesülnek állami normatívákból,
és az adott feladatra kapott
pénzt csak arra fordíthatjuk,
éppen ezért az önkormányzat pénzügyi mozgástere
jelentősen szűkült. Nálunk
az intézményfinanszírozást
jelentő tételek a legjelentősebben ebben az évben.
A költségvetésben a bevételi oldal a felhalmozási
részében a pályázati források
szerepelnek. Ez most jóval
kevesebb, így az intézményfinanszírozás lett a hangsúlyosabb. Ennek oka az, hogy
a 2014-20-as programozási
időszak pályázatai még nem
jelentek meg, egyelőre an�nyit tudunk, hogy az opera-

tív programok tervezéséhez
Mezőfalváról is nagyon sok
projektjavaslat került benyújtásra, amelyek megvalósítására a pályázatot a pénzügyi
lehetőségekkel összhangban
fogják majd kiírni.
Ami változása még az új
időszaknak, hogy a Települési Operatív Programokból
finanszírozott pályázatoknál
100 százalékos lesz a támogatottság, ami számunkra
kedvező, hiszen nem kell az
önkormányzatnak hozzátennie egyéb pénzeszközt.
Mezőfalva önkormányzata
takarékos gazdálkodással és
a tartalékállományával hitel
nélkül is biztosítani tudja a
megfelelő feladatellátást.
A kiadások tekintetében
az egészségügy terén számolunk egy határozott idejű
ápoló felvételével, mert az
egyik ápolónk gyedre megy,
helyére határozott időre fogunk állást hirdetni.
Az önkormányzatnál a
főbb kiadások tekintetében
operációs rendszerekkel, számítógépekkel, monitorokkal
kell bővítenünk eszközpartunkat, mert elmaradásaink
vannak informatikai oldalon.

Belvíz és árkok

A szociális
segélyek

A belvízes utcák rendezése
is szóba került a közmeghallgatáson, ám ez a beruházás
olyan jelentős költséggel jár,
amit csak pályázati forrásból
tudunk előteremteni. A komolyabb megoldás 100 milliós
nagyságrendet jelentene.
Elmondtam a fórumon is,
hogy minden egyes lapszámban szerepel: minden lakó
tartsa rendben az ingatlana
előtti árkot és járdaszakaszt!
Ezt egyesek megteszik, mások
viszont nem. Kérték, hogy akár
szankcióval is tegyünk rendet
ezen a területen!

Nagy változása lesz az idei
évnek a szociális ellátások,
segélyezések átalakítása. Ennek teljesen még nem látjuk
a rendeleti szabályozását, számos ellátási forma átkerül a
járási hivatalhoz, de lesznek
olyan segélyek, amelyekről
az önkormányzat saját hatáskörben gondoskodhat, ha van
rá forrása. Az erre vonatkozó
helyi rendeletettel, illetve a
korábbinak a módosításával
február végén foglalkozik a
képviselőtestület.

Nőnapra!
Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a közelgő Nőnap
alkalmából a mezőfalván élő
lányokat, asszonyokat, édesanyákat, nagymamákat.
Sok örömet és boldogságot
kívánok a HÖLGYEKNEK!
Márok Csaba
polgármester

A 2015-ös
programtervről
Nagyon fontos feladatunk
volt a közelmúltban Mezőfalva 2015-ös programtervének
az összeállítása, egyeztetése,
megbeszélése a civil szervezetek vezetőivel. Az összeállításnál a klubok, egyesületek vezetőivel közösen igyekeztünk
figyelembe venni egymás igényeit, elképzeléseit, hogy elkerüljük a programok ütközését.
Úgy gondolom, ezt sikerült is
megoldani.
A főbb események nem változnak: tartunk nőnapot, József
nádor heti rendezvényeket, vigasságot, lecsófesztivált, szüreti
felvonulást és bált, valamint az
adventi sikeres hétvégéket is
megrendezzük ebben az évben
is. Természetesen új programokat is beillesztünk a palettába,
próbálunk a fiataloknak is
egyéb szórakozási lehetőségeket kitalálni.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Opera: Bánk bán
(Budapest)

A Himnusz
születésnapja

Az alsó tagozatból indult
kezdeményezés alapján már
négy éve együtt ünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját. 1823ban január 22-én tisztázta le,
és öntötte végső formába a
Himnusz szövegét Kölcsey
Ferenc. Úgy gondoltuk, méltó
és magyar emberhez illő lenne,
ha úgy emlékeznénk meg erről
a napról, ha együtt elmondanánk a verset, Első évben csak
egy versszakra mertünk vállalkozni, majd évről-évre újabb
részeket tanultunk meg.

Megismerkedtünk a költő
életével, a szövegben szereplő
történelmi alakokkal és eseményekkel is. Fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek ne csak
mondják, de értsék és érezzék
a szöveget.
Csatlakoztak hozzánk a
mindenkori hetedik évfolyam
tanulói is, így már második
éve elhangzik ilyenkor a teljes
költemény. Szívmelengető érzés hallgatni az együtt szavaló
majd kétszáz gyereket ezen a
napon.

Kedves Mezőfalviak!
Március 10-én, kedden operalátogatást szervezek.
A Magyar Állami Operaházban nézzük meg

Erkel: Bánk bán c. operáját

Most, kivételesen, nagyon jó helyre,
a földszintre kaptam jegyeket.
A jegy és a busz költsége együtt 4100 Ft.
Akit érdekel, jelezzen minél előbb nekem!
Jelentkezni az iskolában, az iskolatitkárnál lehet, március 4-ig.
Az indulás: 16:20-kor a művelődési háztól:
Lajtos Imréné

Rendőri előadások az iskolában
2014 szeptembere óta az iskola rendőre Remsei Tamás főtörzsőrmester. Tevékenységének egyik leglényegesebb eleme a
prevenció, a megelőzés. Ennek érdekében előadássorozatot indított az iskola tanulói számára, mely a korosztálytól függően
két témát ölel fel.
A kisebbeknek elsősorban a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos tájékoztatást nyújtja szakszerű előadásban az iskolarendőr,
míg a felsőbb évfolyamosok már komolyabb, veszélyesebb témákat is boncolgatnak. Egy oktatófilmet tekintenek meg közösen,
amely ráirányítja a figyelmet az alkohol és droghasználat kockázataira és lehetséges következményeire.
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a kicsik
és a nagyok is nagy figyelemmel kísérték az előadásokat, és az
azt követő beszélgetéseket.

Idén is osztálykeretek között farsangoltak a diákok
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Akikre büszkék
vagyunk!

Iskolánkban az elmúlt
években elindítottunk egy
hagyományt, melynek lényege, hogy volt diákjaink
életútját figyelemmel kísérve,
kiállításokat rendezünk azok
munkáiból, akik valamilyen

művészeti tevékenységben
jeleskednek. A jogos büszkélkedésen túl szeretnénk, hogy
intézményünk jelenlegi tanulói számára az ő sikereik jó
példával szolgálnának. Ez évi
választottunk:

Ági születése óta Mezőfalván él családjával. 1997 és 2005
között volt a tanítványunk. 13
éves lehetett, amikor édesanyja először megajándékozta egy
keresztszemes hímző készlettel. Amint elkészült első alkotásával boldogan mutatta meg
munkáját
osztálytársainak,
akik csodálattal adóztak ügyességének. Tanárától lehetőséget
kapott, hogy a technika órák

keretein belül, diáktársaival is
megismertesse a keresztöltés
rejtelmeit.
A középiskolai és főiskolai
tanulmányai során le kellett
tennie a tűt és a cérnát, az idei
év eleje óta azonban újra szentelhet időt régi hobbijának, a
keresztszemes hímzésnek.
2014 júliusában pályázott
egy munkájával a Budapesten megrendezett Országos

OROSZ ÁGNES

Keresztszemes Kiállításra és
Versenyre, ahol II. helyezéssel
díjazták kitartó munkáját és
kreativitását.

Az elmúlt évek alatt keletkezett alkotásokat hivatott
bemutatni a most látható kiállítás.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

A „kultúra” körülírására nincs egységes definíció. Korok, társadalmak és egyes tudósok mind különböző módon határozták
meg, hogy mi a kultúra. A kultúra gyökereinek kutatása egybe
fonódik az emberi társadalom kezdetének meghatározásával.
Azonban az eltérő és különböző kulturális jegyek értelmezés
különbsége miatt nem kijelenthető, hogy mikor volt a kultúra
kezdete.
Az az összetett egész, ami magába foglalja a tudást, a vélekedést, a művészeteket, a jogot és a szokást, és minden olyan emberi
képességet, amit az ember a társadalom tagjaként sajátít el. Ebben
az értelemben beszélhetünk különböző emberi kultúrákról és
ezek találkozásáról.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA nem tartozik a hivatalos,
piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi
értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve
1989 óta január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁT.
Ezen a napon különböző rendezvények emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán
ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre,
amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni. Január 22-e
környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények.
Egy - egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon
próbálnak megmutatni, átadni valamit kulturális, művészeti
életünk értékeiből.
Hagyományainkhoz híven ebben a tanévben is, ehhez a
naphoz kapcsolódóan rendeztük meg Műveltségi csapatvetél-

kedőnket 3-4. osztályosoknak. Egy jó hangulatú, vidám délutánt
tölthettünk el gyerekek és pedagógusok közösen.
A versenyen a következő eredmény született:
1.

Bogdán Anna
Szabó Zorak
Tángli Anetta
Dózsa Általános Iskola, Dunaújváros
Felkészítő tanító: Hargitai Ferencné
2.
Balogh Dorottya
Schinogl Péter
Szemenyei Péter
Móricz Általános Iskola, Dunaújváros
Felkészítő tanító: Éliás Miklósné
3.
Bartek Dávid
Pörgye Dorina
Takács Mátyás
Petőfi Általános Iskola, Mezőfalva
Felkészítő tanítók: Sivák Zita, Ványi Gáborné
4.
Horváth Viktor
Molnár Réka
Novoth Kitti
Petőfi Általános Iskola, Mezőfalva
Felkészítő tanítók: Baricza Zsuzsa, Nagyné Garai Olga
Köszönetünket fejezzük ki iskolánk vezetőségének, a Szülői
munkaközösségnek és a felkészítő tanítóknak, hogy támogatták
és segítették versenyünk megrendezését, lebonyolítását.
Szabóné Kovács Erika
és Balláné Spitz Mariann
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Tündérkert Óvoda
Január hónapban minden
csoportban lezajlottak a szülői értekezletek, ahol az első
félévet értékelték az óvónők és
tájékoztatták a szülőket a II.
féléves programokról. Mivel
az Óvodai Nevelési Program
kiemelt feladatául tűzte ki a
gyerekek egészséges életmódra
nevelését, -amely szoros ös�szefüggésben van a betegségekkel- és az influenza miatt
is minden szülő figyelmébe
ajánlanák ezt a cikket, melyet
http://picibaba.hu/kisgyerekkel/bolcsibe_oviba/beteggyerek-a-kozossegben oldalon
találhatnak, és jól összefoglalja
az aktuális teendőket.
Beteg gyerek
a közösségben
Reggel van, szól a vekker,
sietni kell. A gyereket öltöztetni, készülődni, gyors reggeli
és indulás. Miközben a ruháit
válogatod, vagy a kiflit vajazod, rápillantasz: valami nem
stimmel. Megfogod a homlokát, melegebb, mint szokott.
Kezdődhet a dilemma, itthon
kéne tartani, talán bujkál benne valami. A dolgozó anyának
nagyon nehéz döntést kell néhány perc alatt hoznia, szólni
a munkahelyen, helyettesítést
kérni, vagy lemondani egy
fontos találkozót. Pedig nincs
mese, ha a kicsinek hőemelkedése van, nem mehet oviba.
Előfordulnak nehezen eldönthető esetek. Kicsit folyik
az orra. Vajon ezzel még mehet
vagy már inkább ne? Köhögött
egyet. Vajon fog még? Hurutos
volt, vagy sem? Vigyem orvoshoz? Lehet, hogy gyógyszeres
kezelésre van szüksége, esetleg fertőz? Íme, néhány tünet,
amivel egyértelműen nem szabad a kisgyereket közösségbe

Szülői értekezlet
vinni, lehetőleg még a játszótérre sem:
Hőemelkedés, láz: A testhőmérséklet megemelkedése
feltétlenül gyulladásra utal.
Jelezheti egy kezdődő fertőző
betegség lappangását is. Gondoljunk arra, hogy felnőttként
is ledönt a lábunkról minket
a láz, ne gyötörjük a gyereket
azzal, hogy lázasan bevisszük
az oviba. Egy reggel gyorsan
beadott kúp sem megoldás!
Átmenetileg természetesen
csökkenti a lázat, de a közérzet attól még rossz, ha elmúlik
a hatás, ismét felszökhet a láz,
a kis beteg fertőzi a többieket,
és a szívének sem tesz jót a
szaladgálás ebben az állapotban. Három láztalan nap után
kerüljön újra közösségbe a
gyerek.
Hányás-hasmenés: Szintén előfordulhat, hogy fertőző
betegség, vírus vagy akár szalmonella okozza. Mindenképp
tartsuk otthon a gyereket, amíg
kiderül, hogy csak gyomorrontás vagy más áll a háttérben.
A hányás, hasmenés során
vesztett folyadékmennyiséget
igyekezzünk pótolni. Az oviban, bölcsiben nem tudnak
erre külön figyelmet fordítani,
így még a kiszáradás veszélyének is kitesszük, ha nem tartjuk otthon.
Szokatlan kiütések: A kiütéseknek is számos oka lehet. Okozhatja étel, vagy más
allergia, ekcéma, de előfordulhat, hogy valamilyen súlyos fertőző betegséggel van
dolgunk. A rubeola, bárányhimlő, skarlát tünete is lehet a
kiütés. Mindenképp mutassuk
meg orvosnak, lehetőleg ne a
bőrgyógyásznál kezdjünk, a
körzeti orvos el tudja dönteni,

hogy van-e szükség szakorvosi
vizsgálatra.
Hurutos vagy ugató köhögés: A köhögés az egyik legkényesebb dolog. Néha heteken
át köhécselnek a gyerekek,
nehéz őket kikezelni egy torok vagy garatgyulladás maradványából. Ha torokfájásra
panaszkodnak, nagyon csúnya,
fuldokló, száraz vagy hurutos
köhögést produkálnak, vigyük
őket orvoshoz.
Nátha: Az orrváladék akkor
kóros, ha elszíneződik, besűrűsödik. Ilyenkor mindenképp
antibiotikumos kezelésre szorul, mivel a sárgás, zöldes szín
a baktériumok elszaporodását
jelzi. Természetesen fertőzhet
is, de kikezeletlen formája
arcüreggyulladáshoz, komoly
szövődményekhez vezethet.
Fájdalom: Ha a gyerek hasfájásra, görcsökre, végtagfájdalomra, fülfájásra panaszkodik,
vegyük komolyan. Ritka, hogy
a gyerekek manipulatív céllal
fájlalnák valamilyüket. Természetesen ez is előfordul,
nehéz okosnak lenni, mert
ha néhányszor már „átvert”
ilyesmivel a gyerek, hajlamosak leszünk legyinteni rá
egyet. Pedig talán épp akkor
„jön valóban a farkas”, amikor
már nem vesszük komolyan.
Ha tényleg fájdalmai vannak,
megfeszíti az izmait, sántít
vagy összegörnyed, bízzuk
orvosra a helyzet tisztázását.
Arra a bizonyos alkalomra,
amikor tanácstalanul állunk
reggel a kétséges helyzet előtt,
ajánlok egy módszert. Képzeljük el, hogy egészséges gyermekünket visszük az óvodába
és az öltözőben mellettünk öltöztetnek egy másik gyereket,
aki köhög, náthás. Ha a saját
gyermekünkön tapasztalt tü-

net olyan, hogy az minket már
zavarna a csoporttárs esetében,
akkor inkább hagyjuk ki az
ovit, és forduljunk orvoshoz,
vagy kúráljuk házilag néhány
napig.
Ha betegen visszük a gyermekünket közösségbe komoly
hibát követünk el. Elsősorban
veszélyeztetjük a saját gyermekünk egészségét, életét. Egy
súlyos betegség orvosi diagnózist, és mielőbbi gyógykezelést igényelne, ehelyett hosszú
órák telnek el napközben, amíg
nem fordítanak kellő figyelmet
a gyermek problémájára. Fertőző betegség esetén egy nap
is épp elég, hogy az egész közösséget, akár az egész óvodát
végigfertőzzük, hiszen a gyerekek közös mosdót használnak,
közös épületrészekben tartózkodnak (tornaterem, folyosó,
ebédlő).
A beteg gyerekek között
dolgozó felnőttek is könnyen
megfertőződnek, az óvónénik,
dadusok, tanítók hiányzása
pedig épp a gyerekek érdekeit
sérti. Kevesebb figyelem jut
rájuk, idegen óvónéni fog rájuk vigyázni vagy szétosztják
a csoportjukat a többi csoport
között. Az ilyesmit egyik gyerek sem kedveli.
Ne engedjük, hogy a rohanó
világ, munka, pénz, karrier elterelje figyelmünket az egyetlen kincsünkről, akiért mindezt vállaljuk. Az ő érdekében
húzzuk be a féket, ha szükséges
maradjunk vele otthon és gondoskodjunk róla. Ne feledjük,
hogy a betegségek hátterében
pszichoszomatikus okok is állhatnak, gyermekünk talán tudat alatt figyelmeztet minket
arra, hogy kicsit elhanyagolva,
mellőzve érzi magát.
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Fényképezkedés
Február 12-én és 13-án a
délelőtti órákban az oviban
fényképezkedésre lesz lehetőség, ahol jelmezbe öltözött
fotós örökíti meg az erre feliratkozó óvodás gyermekeket.

Köszönetek
A Pillangó csoport köszöni
Samu Zoé anyukájának a felajánlott vödör narancsot, amit
a gyerekek jóízűen ettek meg.
Köszönjük Bodor Bélának
az önzetlen segítségét, amit a
fémgyűjtés alkalmával a fémek
szállításában nyújtott.

Alapítványi bál
Mint minden évben az
idén is megrendezésre került
az Alapítványi bál. Az intézmények közös munkájának
köszönhetően sikeresen zajlott le a rendezvény, amelyen
szép számmal jelentek meg a
segítő szándékú emberek. A
színvonalas műsort az általános iskola tanulói adták, melyet köszönünk nekik, és felkészítő tanáraiknak is. A finom
vacsora és a sütemény elkészítése a konyhai dolgozók keze
munkájának volt köszönhető.
Köszönjük, hogy Cseke Zoltán
és Gárdonyi Tibor az ételek
átszállításáról gondoskodtak.
Hálásak vagyunk a Márhoffer
család önzetlen és lelkiismeretes segítségéért.

Mackóhét
A farsangot megelőző héten szinte minden csoportban
Mackóhetet tartottunk. Sokat
beszélgettünk a gyerekekkel
a medvék életéről, népszokásokról, énekeket, verseket tanultunk és sokat alkottunk. A
csoportszobákat „barlangok”
díszítették, melyekbe a gyerekek otthonról hozott mackóik
költöztek be, s melyeket együtt
hívogattunk. Izgatottan vártuk,
hogy a néphagyomány szerint
a valódi mackók hosszú vagy
rövid telet jósolnak.

Farsang
Február 6-án pénteken izgalomtól és zenétől volt hangos az óvoda épülete. A változatosabbnál- változatosabb
jelmezbe öltözött gyermekek
vidáman érkeztek meg és
büszkén mutogatták egymásnak ötletes ruházatukat, amik
között saját készítésű darabok
is voltak. A szülők rágcsálnivalóval, szörppel járultak hozzá a
nyílt naphoz, hogy a gyerekek
kedve még jobb lehessen. A
csoportokban a délelőtt folyamán versenyjátékok, célba
dobó játék és táncverseny színesítette a programot.

Orvos a Napsugár
csoportban
Január harmadik hetében a
Napsugár csoportban az egészséges táplálkozás, a testünk védelme és a betegségek volt a témánk. Ennek keretében meghívtuk Prajda-Pop Ramóna
doktornőt. Barátságos, kedves
lényével azonnal a kicsik bizalmába férkőzött "senki nem
félt tőle". Megismertette őket
az orvosi műszerekkel, melyet
a bátrabbak ki is próbálhattak.
A gyerekek sok ismeretet szereztek az orvos gyógyító munkájáról. A beszélgetés során a
helyes válaszokért bőven osztogatta a jutalommatricákat.
Köszönjük, hogy eleget tett
meghívásunknak.

Védőnők látogatása
Az év első hónapjában a védőnők is megtették aktuális látogatásukat az óvodában. Ellenőrizték a gyermekek hajának
tisztaságát és konzultáltak az óvónőkkel az aktuális teendőkről.

Prajda-Pop Ramóna doktornő látogatott óvodánkba
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Művelődési Ház
Kedves középiskolás fiatalok!

A közelgő József nádor-hét kapcsán szeretnénk kérni benneteket arra, hogy az általatok választott, Mezőfalva értékeiről és jövőképéről szóló témákból folytassatok kutatásokat és
tartsatok előadást községünk lakóinak.
Természetesen a munkátokhoz minden segítséget megkaptok.
Jelentkezni 2015. március 13-ig lehet a Kiss Kálmán Művelődési Házban, illetve telefonon a 25/506-832 számon.
A részvétel közösségi szolgálatnak minősül.

2015. január 23 - án a II. világháború, mezőfalvi áldozataira emlékeztünk

Népszokások,
jeles napok

A februári hónaphoz számos esemény: születés, halálozás, nemzeti ünnepek,
emléknapok, világnapok kapcsolódnak. A hónapból még
hátralévő jeles napok:
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
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Várunk a túráinkon!

Ha szeretnél szép tájakra eljutni és megismerni hazánk természeti és az ember által alkotott értékeit, akkor köztünk a helyed!
Vár az idén 10 éves Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület!
Akit érdekelnek a programjaink, a www.erdojarokklubja.hu honlapunkon megnézheti. Kirándulj velünk képzeletben a fotógalériánk segítségével! Érdeklődj és jelentkezz a túrákra a tura@
erdojarokklubja.hu vagy a +36/70-3968300-s telefonszámon.
Egyesületünk tagjainak többsége Nagyvenyimi, de sokan járnak a környező teleülésekről velünk. Gyalogtúráink helyszínének
zömét (a programban aláhúzással jelölve) bérelt nagybusszal közelítjük meg, ami Mezőfalva érintésével jön minden alkalommal
a nagyvenyimi indulási helyre, így a mezőfalviak csatlakozása a
túrákhoz ideális. Általában egyszerre két gyalogtúrát csinálunk:
egy könnyebbet (10-15 km-eset) és egy hosszabbat (15-25 kmeset), így mindenki a számára kedvezőbb túrát járhatja végig.
Az idei első félévi programunk, válogass közülük:
2015. február 21. Télen is melegvízen - HÉVÍZI-kenutúra
2015. február 28. GERECSE: Péliföldszentkereszt, Pusztamarót, Király-kút, Héreg.
2015.március 07. DUNA-MENTE : Dunán innen- Dunán
túl-teljesítménytúra
2015. március 14.CSERHÁT: Buják, Bujáki-vár,Sas-bérc,
Béri-andezitömlés, Bér
2015. március 21.: Szent Bernát Arborétum télvégi tisztításában való részvétel
2015.
március
28.
VÉRTES:Szár,
Vitány-vár,
Körtvélyes,Vértessomló, Majkpuszta
2015. április 11. BAKONY: Alsó-Cuha-szurdok , Cuhaszurdok., Zirc.
2015. április 18. közgyűlés és a Szent Bernát Arborétum tavaszi tisztítása
2015. április 25. GERECSE: Süttő,Piszke, Nagy-Pisznice,
Pusztamarót, Héreg
2015. május 2. VELENCEI-TÓ körül két keréken
2015. május 9. BUDAI-HEGYSÉG: Sas-hegy, Nagy-Hárshegy,Hűvösvölgy,Bécsi út
2015. május 15-17. Kenuval a SZENTENDREI-SZIGET
körül
2015. május 23-25. HETÉS és MURAVIDÉK - magyar
emlékek SZLOVÉNIÁBAN
2015. június 06. GERECSE: Dorog,Geték,Tokod,Mogyor
ósbánya, Péliföldszentkereszt
2015. június 15-21. TISZA - TISZA-TÓ kenutúra
2015. július 11. SZLOVÁKIA - SELMECI-HEGYSÉG:
Szitnya, Szentantal
2015. július 13-19. VÁNDORTÚRA: GÖMÖRI-KARSZT,
CSEREHÁT, ZEMPLÉN
Várok minden érdeklődőt:
Németh László
klubelnök

IME felébredtünk!
Tisztelt Honfitársaink!
Tudatjuk falunk aprajával és nagyjával, újjáalakulóban
van az Ifjú Mezőfalviak Egyesülete, amelyben mindenkit szívesen látunk!
Szeretettel hívjuk polgárainkat
március 15-ére,
vasárnap 11 óra 14 percre a templom kertbe.
Öltöztessük testünket-lelkünket ünneplőbe.
Nem lesz „hivatásos előadó”, hanem mi magunk hozzuk tisztelgő ajándékunkat, verset, történetet vagy virágot.
Így emlékezzünk az 1848-1849-es forradalom mártírjaira, Petőfi Sándorra és ifjú társaira.
A szervezők nevében:

Horváth Béla

Makk Marcsisok
a könyvtárban

Január 22-én délelőtt a legkisebbek vették birtokba a könyvtárat, hogy minden zegével -zugával megismerkedhessenek. A
mackókiállításra készülő kis csapat meghallgatott egy mesét
Boribonról a játékmackóról és sok érdekes könyvet is megnézegettek. Végül az apróságok az olvasóteremben kézbe vehették
a könyvtár legnagyobb és legértékesebb könyveit. Reméljük jól
érezték magukat és hamarosan újra találkozhatunk velük.
Horváth István
könyvtáros

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház
Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
Telefon: 25/506-832. E-mail: mezomuvhaz@gmail.com Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2015. február 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0002
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A nagycsaládosok maskarában
űzték a telet

Bár még javában tombol a
tél az ország különböző területein, a népszokásokat azonban
nem gyűri le. Farsang idején
báloktól hangosak a települések, és ez így van a mezőfalviak esetében is. Szombaton
a nagycsaládosok tartották
hagyományos télűző rendezvényüket.
Mint egy 50-en gyűltek
össze február 7-én délután a
mezőfalvi nagycsaládosok közül a Kiss Kálmán Művelődési Házban megtartott farsangi
mulatságra. Az esemény első
felében az ilyenkor szokásos
jelmezes felvonulás nyitotta az
események sorát. Az ötletesnél ötletesebb kreációk között
megtalálhattunk mesefigurákat, filmjeleneteket és vicces
öltözékeket is. Sőt egészen
rémisztő maskarát is magára
húzott néhány versenyző, mert

azért a telet is el kellett űzni valahogy. A felvonulást követően
két kategóriában jutalmazott a
zsűri. A gyermekeknél Pörgye
Dorina és Fabó Evelin nyert
bohóc jelmezzel. Másodikként
Garbacz Levente Bendegúz
vízilabdás kreációja ért dobogóra. A bronz minősítést pedig

Meghívó
Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt

Tavaszváró jótékonysági
óvodabálunkra,
melyet 2015. március 7-én
19 órai kezdettel
a Petőfi Sándor Általános Iskola
tornatermében tartunk.

Érdeklődni az óvodában
és a szülői munkaközösség
tagjainál lehet.

Falusi Pityu festő álcája nyerte.
A kategória különdíjasa Koppányi Eszter balerina öltözéke
lett. A felnőtteknél László József végzett az élen rabosított
alakításával. Második Kiss
Dániel terminátor maskarája.
Harmadik lett Kiss Katy Madame jelmeze. A felnőtteknél

külön díjat kapott Kiss János
pap maskarája. A remek maszkabált közös játékokkal fejezték be a nagycsaládosok, majd
17 órától a nagyobbak számára
indult a retro diszkó. Egészen
23 óráig tartott a fergetegesre
sikerült buli.
Horváth László

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
Az egyesület tagjai szeretettel várják az új tagokat a soraikba, lehetőleg fiatalokat, akik szeretnének hozzájárulni Mezőfalva
közbiztonságának javításához. Jelentkezni Sóki László polgárőr
parancsnoknál lehet. Telefonszám: 06-30-621-0712

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

11

Az én falum - Mezôfalva

Területalapú támogatás
Tisztelt Gazdálkodók !
2015. 2. 24-én kedden 14 órakor Mezőfalván a Kiss
Kálmán Művelődési Házban a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara falugazdásza előadást tart a következő témában: a
2015. évi Területalapú Támogatáshoz kapcsolódó aktuális
információk .
Megjelenésükre számítunk !
Sajti Csaba
falugazdász

Köszönetnyilvánítás
Hálás köszönetet mondunk Mezőfalva
önkormányzatának, az általános iskola
dolgozóinak, diákjainak, valamint Mezőfalva
lakóinak, akik a temetésen részt vettek és
ezzel részvétüket fejezték ki

Botos Anita, Botos László
és Fürész Dórika
végső búcsúztatóján.

Ádám és Botos család

EMLÉKEZÉS
Karcagi Istvánra
Földi utad 4 éve lejárt!
A csillagok útján utazol tovább, elmentél oda, ahonnan
nincs visszatérés, ahol a tested meglelte végső pihenését,
hiába rohan az idő, szállnak az évek, emléked örökké a
szívünkben él, örök az arcod, nem száll el szavad, minden
mosolyod a szívünkben marad, ha majd mi is rátérünk erre
az útra, gyere elénk és találkozunk újra.
Szerető feleséged, fiad, lányod,
menyed és unokáid

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk

Janik Gyula

temetésén részt vettek, nyughelyére koszorút, virágot
helyeztek.
Külön köszönet Turcsány Jánosnak a szertartás lebonyolításáért.
A gyászoló család

Ismét gyűjtés lesz!
Kedves Mezőfalviak!
Február hónap 27-én flakon-, fém-, és papírgyűjtést szervezünk.
Megkérjünk falunk lakót hogy házaik elé reggel 6-óráig helyezzék ki az elszállítandó zsákokat.
Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szemetet nem
tudunk elszállítani senki elől, ezért azt ne is tegyék ki!
Az autók minden utcában egyszer tudnak végigmenni, ezért
kérjük a reggeli időpontot a kihelyezéshez.
Köszönettel:
Nagycsaládos Egyesület
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott,
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki

Bajnovszky Ferencné

gyógyításában részt vett, valamint mindazoknak, akik
utolsó útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, mély gyászunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk Turcsány Jánoséknak a temetés
lebonyolításáért.
Lánya, Petrovics Mihályné
és a gyászoló család



Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk,
nagymamánk és anyósunk

Visi Imréné

gyógyításában, a temetés lebonyolításában részt vettek.
Akik utolsó útjára elkísérték és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család



Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek,
aki szeretett feleségem,
édesanyám, nagymamánk és anyósom

Horváth Sándorné

(volt Bartók utcai lakos) gyógyításában, gondozásában,
a temetés lebonyolításában részt vett. Akik utolsó útjára
elkísérték, és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Mezőfalva, József Nádor u. 8. (Zöldfa étterem mellett)
Üzletünkben megvásárolható a magyarországi dohány gyártók teljes választéka
az egyéb dohány kiegészítő termékekkel együtt.

 AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

ARANY FÁCÁN
0,5 l dob. sör
ROCKY CELLAR
0,5 l dob. sör
ARANY ÁSZOK
0,5 l dob. sör
KŐBÁNYAI
2 l PET palackos sör

149 Ft/db
139 Ft/db
179 Ft/db
569 Ft/db

ENERGIA ITALOK
99
ÜVEGES BOROK
0,75 l 299
PET PALACKOS BOROK
1 l 299
PET PALACKOS BOROK
2 l 499

Aktuális akciónk a készlet erejéig érvényes!
További termékeink:
Sorsjegyek
Üdítők
Rövid italok
Pezsgők
Őrölt kávék, Instant kávék
Frissen főzött NESCAFE

Ft-tól
Ft-tól
Ft
Ft

