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Majális
a Sportpályán!
Az Ifjú Mezõfalviak Egylete kötetlen majálist szervez
május elsejére.
Ételrõl-italról – legyen az
civil szervezet, vagy magánszemély – mindenki maga
gondoskodik. A terület adott,
sportolási és piknikezõ tevékenység biztosított.
Aki nem tud máshol majálisozni, az csatlakozzon hozzánk!
Töltsünk el egy kellemes
napot a Sportpályán május elsején!
Bõvebb információ: a Mezõhíren (http://freeportal.hu/
mezohir) vagy a 06-20-5795170-es telefonszámon.
Ifjú Mezõfalviak Egylete

Intézményi társulás
Hantossal
Hantos kisközség azzal a
kéréssel kereste fel nagyközségünk önkormányzatát, hogy
hozzunk létre intézményi társulást óvodai és iskolai szinten. Mindkét település képviselõtestülete jóváhagyta a társulással kapcsolatos alapgondolatot, ugyanakkor a részletek kidolgozása még jelenleg
is folyamatban van.
Intézményeink életére kedvezõen hatna ez a változás,
ami nem azt jelenti, hogy a települések közös ÁMK-t hoznak létre az iskola és az óvoda
mûködtetésére, hanem annál
sokkal többet. Nagyon sarko-

san fogalmazva azt mondhatnám: a hantosi kis iskola tagintézményként beolvad a miénkbe, pontosabban egységes
pedagógiai program szerint és
egységes vezetéssel mûködnének tovább az intézmények.
Községünk életében, fejlõdésében meghatározó lehet ez
a változás, olyan, amelyre nem
volt példa mostanában. Meggyõzõdésem szerint számunkra nagyon kedvezõ folyamat
elõjeleként
értékelhetjük,
amely Mezõfalva meghatározó szerepét tovább erõsítheti a
térségben.
Márok Csaba

A képviselõtestület
nevében
szeretettel
köszöntöm
a mezõfalvi
édesanyákat,
nagymamákat!
Márok Csaba
polgármester

Újabb kihívás!
Természetesen idén is megrendezik a „Kihívás Napja”
elnevezésû nemzetközi eseménysorozatot, amely egy
napban, pontosabban 21 órában a világ sok országának
sok-sok településén aktívan
megmozgatja a lakosságot.
Természetesen idén is a
résztvevõk között ott lesz Mezõfalva. Így hát községünk lakóinak is kihívás lesz ez a nap.
Bár nem az elsõ helyekért és a
nagy nyereményekért szállunk
síkra, mégis összefogás szükségeltetik ezen a napon. Azért,
hogy jól érezzük magunkat
egymás társaságában, és azért,
hogy méltóképpen képviseljük
falunkat e nemes versengésben.
Az Oktatási-, Kulturális és
Sportbizottság szervezésében
az óvodások, az iskolások, a
fiatalok és az idõsebbek, a ci-

vil szervezetek és más egységek tagjai remélhetõleg minél
nagyobb számban járulnak
majd hozzá ehhez a naphoz.
Május 23-án, szerdán, 0 órától 21 óráig.
A Kihívás Napjának talán
egyetlen komoly szabálya van:
egy fõ, egy folyamatos mozgásformában csak tizenöt percet teljesíthet! Lehet persze
többet is, például egy labdarúgó- vagy teniszmérkõzésen, de
csupán negyed órának számít
minden teljesítés. Egy-egy
személy viszont több sporttevékenységgel, különbözõ negyedórás pulzusnövelõ tettekkel is hozzájárulhat településünk jó eredményéhez.
Várunk minden ötletet, minden elképzelést ezzel kapcsolatban. Keressenek bennünket!
Akár a „mezõhír” hírportálon
keresztül (http://freeportal.hu/

mezohir), akár a 06/20/9/671915-ös telefonszámon. És ha
már a honlapoknál tartunk A
www.kihivasnapja.hu oldalon
mindenre kiterjedõ információhalmazra találhatnak rá az érdeklõdök.
Ez évben egyébként közel
ötven országban rendezik meg
a „Challenge Day”-t, a Kihívás Napját. A cél mindenkor
az, hogy e nap felhívja a figyelmet a sportra, a közösségi
együttlét örömére és a minõségi szórakozásra.
Magyarországon
eddig
1528 település vett részt az
eseményen az évek során.
Idén rangos támogató is társult a naphoz: a McDonald’s
Magyarországi Étterem Hálózat Kft. Talán nem véletlenül…
Oktatási-, Kulturális
és Sportbizottság
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dr. Bartos
Krisztina
rendelési ideje
az eddigiek szerint
folytatódik:
Hétfõ: 8 – 11 óra
Kedd: 8 – 11 óra
Szerda: 8 – 11 óra
Csütörtök:13 – 16 óra
Péntek: 8 – 11 óra
Elérhetõség
a rendelõi számon:
06-25- 506-837
mobilszámon:
06-30-3851915.

dr. Tassy Péter
rendelési ideje
február 16-tól
megváltozott
az alábbiak szerint:
Hétfõ: 8 – 11 óra
Kedd:13 – 16 óra
Szerda:8 – 11 óra
Csütörtök: 8 – 11 óra
Péntek: 8 – 11 óra
Elérhetõség
a rendelõi számon:
06-25- 506-925

Gyermekorvos
rendelése
dr. Illyés Margit
rendelési ideje:
Hétfõ: 8 - 12 óra
Kedd:12 - 15 óra
Szerda: 8 - 10 óra
Csürtörtök: 8 - 11 óra
Péntek: 8 - 11 óra
Tanácsadás:
Szerda: 10 - 13 óra
Elérhetõség a rendelõi
telefonszámon:
06-25-506-889

Az egészségügyi reformról(2.)
Ígéretemhez híven további információkkal szolgálok az egészségügyben történt változásokról.
Úgy tûnik ez egy folyamat, melynek végét egyelõre nem látni (lehet, hogy a kormány sem látja..?!).
Eszerint többször fogunk találkozni a jövõben hasonló tájékoztatók
nyomán.
Legelõször azért szeretnék köszönetet mondani, ahogy a mezõfalvi lakosok – a betegek – a kellemetlen változásokhoz fegyelmezetten alkalmazkodnak. Köszönjük a türelmüket, a megértésüket, az együttmûködésüket!
Mindezzel nagymértékben segítik
munkánkat.
Változások:
Elõször:
Az adminisztrációs terhek fokozódtak. A nyilatkozatot, miszerint az eddig szedett gyógyszereirõl a beteg tájékoztatást kapott minden receptíratáskor az aláírásával igazolnia kell . Ezt mi 5 évig
tárolni vagyunk kötelesek.
Másodszor:
A vizitdíj mértéke a rendelõben 300 Ft, lakáson 600 Ft. Egyedi eltérések elõfordulhatnak attól
függõen, hogy a beteg hová tartozik, ill. figyelembe vesszük a
mentes kategóriákat.
A laborban is szükséges a vizitdíj fizetése !!
A nyugtákról, ill. a visszatérítésrõl a mostani számban tájékoztatót olvashatnak az Önkormányzat részérõl.
Harmadszor:
2007. 04. 01-tõl új törvény lépett életbe, eszerint a háziorvosnak a vizsgálat megkezdése elõtt
ellenõriznie kell a TAJ kártya érvényességét, azaz járulékfizetés
által jogosult-e a beteg a térítésmentes ellátásokra.
Minden háziorvos listát kap a
jogosultakról havonta. Amennyiben a beteg nem szerepel biztosítottként, errõl tájékoztatnunk kell,
ennek megtörténtérõl aláírásával
nyilatkozik. A nyilatkozatát az
egészségügyi dokumentációjához
vagyunk kötelesek csatolni és
õrizni 5 évig.
Akik az OEP nyilvántartása
szerint nem rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal, egy levelet
fognak kapni az OEP-tõl, mely tá-

jékoztatást nyújt a jogviszony
megszerzésének lehetõségeirõl.
A 2007-es év türelmi idõként
szolgál, azaz idén még a nem-jogosultak is részesülnek ellátásban.
2008. 01.01. után csak a biztosított állampolgárok vehetik
igénybe a térítésmentes ellátásokat. (Célszerû addig ellenõrizni és
rendezni
a
jogviszonyokat.)Tájékoztatás kérhetõ a Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál a 06-40-200780 kék vonalon.
Negyedszer:
2007.03.01. után az orvos a
beteg kérésére, ha annak szakmai
ellenjavallata nincs, kiadhat 3 havi
gyógyszermennyiséget külön recepteken, mely vényeket a beteg
90 napon belül válthat ki.Azaz a
receptek érvényessége 3 hónapra
nõtt . Az orvosnak dokumentálnia
kell, hogy a 3 havi adag meddig
elegendõ, ezen dátum elõtt újabb
azonos vényt nem adhat ki.

Ötödször:
A gyógyszerárak csökkenése
várható az idei évben többször is.
Az árak ingadozásáért nem a patika a felelõs / õk inkább szenvedõi /, hanem a gyógyszerpiac változásai. Az állam és a gyógyszergyártók, illetve forgalmazók folyamatos tárgyalásban állnak a beteg "érdekében".
A fentiekbõl leszûrhetõ, hogy
a változások napi szintûek az
egészségügyben mind a betegek,
mind az ellátó személyzet "nagy
örömére". Az egészségügyi miniszter távozásával persze nem áll
meg az élet. További reformok,
szigorítások ezután is várhatóak,
melyekrõl igyekszem a jövõben
naprakész információval szolgálni.
Mégegyszer megköszönöm,
hogy ezen a nem kevéssé rögös
úton türelemmel velünk tartanak!
Jó egészséget kívánok:
dr. Bartos Krisztina

A visszatérítendõ vizitdíjról
Hirdetmény Mezõfalva Nagyközség önkormányzata területén visszatérítendõ vizitdíjról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.1.)
Korm. rendelet 5/H.§-a alapján a biztosított a 20 alkalmat
meghaladó - 300 Ft/eset összegû - vizitdíj visszatérítése iránti
kérelmet a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél terjeszthet elõ legkésõbb a tárgyévet követõ 60 napon belül. A meghatározott 20 alkalom külön-külön kerül figyelembevételre
a háziorvosi ellátások (fogászati alapellátás is) és a járóbetegszakellátások (fogászati szakellátás is) tekintetében.
A kérelemhez csatolni kell:
- az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett
vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj visszaigénylésre feljogosító
nyugtát, illetve számlát, mely 20 db háziorvosi ellátás és/vagy
20 db járóbeteg-szakellátás alkalmával fizetett vizitdíjra vonatkozik, valamint
- a visszaigényelt vizitdíjat befizetését igazoló nyugtát, illetve számlát. (A kérelem formanyomtatványa a polgármesteri hivatalban rendelkezésre áll.)
A biztosított által személyesen elõterjesztett kérelemrõl
minden hónap utolsó szerdáján 8.00-12.00 és 13.00-15.00
óra között azonnal döntés születik és amennyiben az ügyfél
fellebbezési jogáról lemond, a visszaigényelt összeg készpénzben történõ azonnali kifizetése megtörténik.
A 20 alkalmat meghaladó vizitdíjak megtérítését célszerû
egyszerre, éves szinten kérelmezni.
Mezõfalva Nagyközség
jegyzõje
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Figyelmeztetõ jel:
sok a motoros
baleset
Az utóbbi idõben az országos médiában is foglalkoztak
vele, hogy a jó idõ beálltával
elõkerültek a garázsokból a
motorok, és sajnos egyre több
a baleset Községünk területén
is volt példa ilyen esetre: április 10-én motorkerékpáros ütközött össze egy teherautóval
a Rákóczi és a Zrínyi utca keresztezõdésében.
Fokozottan felhívjuk az
érintettek figyelmét a sebességhatár és a közlekedési szabályok betartására. Különös tekintettel arra, hogy Mezõfalva
területén a legtöbb utca alá-fölérendeltségi viszonyban nincs
egymással, így a jobbkéz-szabály határozza meg, hogy kinek van elsõbbsége.
M.Cs.

Épül a körforgalmi
csomópont
A közútkezelõ kht. finanszírozásában és irányításával
elkezdõdött községünk balesetveszélyes keresztezõdésében a körforgalmi csomópont
kialakítása. A látványos földmunkák elõtt egyelõre a közmûvek egyeztetése van folyamatban. Különös tekintettel a
szennyvíz-elvezetõ rendszerre, ugyanis az ottani csöveket
védõ burkolattal kellett ellátni. Mint azt a lakók is tapasztalták, kivágták már a földvári út mentén útban lévõ fákat,
vagyis bízhatunk benne, hogy
nyár derekára elkészül a körforgalom.
Önkormányzat

Rendben a pálya
Összefogás eredményeként
mostanra szép rend van a
sportpálya környékén, valamint kívül és belül felújított öltözõ várja a sportolókat. A
visszajelzések pozitívak. Köszönjük a helyreállításban közremûködõk segítségét.
Önkormányzat

A képviselõtestület
tárgyalta...
A képviselõtestület átfogó
tájékoztatást kapott településünk egészségügyi ellátásáról,
a felnõtt háziorvosok, a gyermekorvos, a védõnõi szolgálat valamint a fogorvos számolt be a munkáról, tapasztalatokról. Az elmúlt idõszak a
vizitdíjra, az azzal kapcsolatos
tennivalókra élezõdött ki. A
lakók ezen a téren tanúsított
magatartása pozitív, tudomásul vették a változásokat és szó
nélkül eleget tesznek a fizetési kötelezettségnek. Az új védõnõnk, Kaló Eszter beilleszkedését Rajcsányi Ferencné
nyugdíjas védõnõnk segíti.

A helyi civil szervezetek is
beszámoltak a testületnek, a
megjelent vezetõk szóban kiegészítették az írásos anyagokat, majd válaszoltak a képviselõk kérdéseire.
Színfoltja volt az ülés ezen
részének a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetõjének,
Rívós Molnár Józsefnek a
hozzászólása, aki elmondta:
sikeresen szerepeltek a megyei
elektori választáson, szemé-

lyében tisztelhetjük a Fejér
Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökét. A testület tagjai tapssal reagáltak a
bejelentésre – megválasztásához ezúton is gratulálunk.

A képviselõtestület áttekintette és egységes szerkezetbe
foglalva elfogadta a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot,
az SZMSZ-t.

A testület rendelete szerint
a 3,5 tonnánál nehezebb gépjármûvek kitiltásra kerültek az
önkormányzati utakról. A buszok és a tehergépkocsik az
erre kialakított helyen megállhatnak.
Felhívjuk a lakók figyelmét: az építkezések és más
okok miatt indokolt teherszállítás esetén egyedi engedély
a polgármesteri hivatalban a
jegyzõnél kérhetõ, az eseti engedély kiállításához szükséges adatok (fuvarozó neve,
hova szállít, jármû megnevezése, rendszáma) megadása
mellett.
Márok Csaba

Lomtalanítás!
A Dunanett Kft. 2007. május 10-én lomtalanítást végez a lakosság részére.
A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családi-házas ingatlanokon felhalmozódott háztartási szilárd
hulladékot, amely méreténél fogva nem fér el, a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes edénybe.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé
vált használati tárgyak.Az összegyûlt lomot, a hulladékszállító edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon.
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festékes, vegyszeres dobozokat az ipari, illetve mezõgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet,
nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.
Az elektronikai hulladékok gyûjtése más alkalommal
történik, annak idõpontjáról és módjáról további tájékoztatást adunk.
Mezõfalva Nagyközség
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Fákat ültettünk
Az önkormányzat kivágatta az óvodában és a sportpálya környékén az egészségre
ártalmas fákat. A területek
nem maradtak parlagon, facsemeték lettek ültetve mind a két
helyre és az általános iskolában az utóbbi hetekben. Vagyis: nem csak vágtunk, ültettünk is...
Önkormányzat

Meghívó
Az önkormányzat környezetvédelmi és mezõgazdasági
bizottsága április 23-án 18 órai
kezdettel nyilvános ülést tart a
mûvelõdési házban, melyre
tisztelettel meghívunk minden
kedves érdeklõdõt.
Az ülésnek terveink szerint
két napirendi pontja lesz:
1.) A falun belül és a falun
kívül található illegális hulladék lerakásának megszüntetése. Ezzel a problémával már
sokat és sokszor foglalkozott
a bizottság, de megoldania ez
idáig nem sikerült. Reményeink szerint a nyilvános ülésen
elhangzanak olyan javaslatok,
amelyek közelebb visznek
bennünket a megoldáshoz.
2.) A mezõfalvi önkormányzat a nagy teljesítményû
mezõgazdasági gépek részére
a falut megkerülõ földutat
(elkerülõ utat) kíván létrehozni. Várjuk ebben a témában is
– elsõsorban a gazdák véleményét –, hogy melyek legyenek
azok az utak, amelyek kijelölésre kerüljenek.
Megjelenésükre, valamint
támogató javaslataikra feltétlenül számítunk.
Virág Attila
a bizottság elnöke

Idén is vígadunk
Összeállt a Mezõfalvi Vigasságok idei programja, a
háromnapos rendezvénysorozat június 29-30-án és július 1én lesz. A gazdag kínálatban
meglepetések és sztárvendégek is lesznek. A részletes
programot késõbb közöljük.
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Petôfi Sándor Általános
Iskola hírei

A Petõfi-hét
eredményei
Minden évben megrendezésre kerül iskolánkban a Petõfi-hét, amikor is tanulóink
különbözõ tanulmányi- és
ügyességi versenyeken mérhetik össze tudásukat. Lehetõséget kapnak a legjobb énekesek
és versmondók is.
Az idei tanévben a következõ eredmények születtek:
Dalverseny:
1-2. osztály:
1. Padováno Angéla 1.a
Nikó Laura 1.a
2. Aszalay Anna 1.b
3. Valler Kristóf 1.b
3-4. osztály:
1. Csikós Laura 4. a
2. Polácskó Viktória 3. a
3. Ossik Angéla 3. b
Különdíjat kapott:
Masinka Vanessza 2. a
Kovács Virág 2. a
Nagy Veronika 2. a

Dobogósak lettek
a helyesíróink
A kisapostagi általános iskola helyesírási versenyre hívta a 3-4. osztályosokat. A környezõ iskolákból vettek részt
a megmérettetésen a gyerekek.
Iskolánkat Csikós Laura,
Scheidl Boglárka és Szabó
Szindbád 4. osztályos, Ossik
Angéla és Szabó Luca 3. osztályos tanulók képviselték.
Nagyon szép eredményt értek el versenyzõink. Szabó
Szindbád 2., Csikós Laura 3.
helyezett lett a negyedikesek
között. Szabó Luca a 3. helyezést szerezte meg korcsoportjában.

Versmondó verseny
1. osztály:
1. Valler Kristóf
2. Jassó Mária,
Gárdonyi Kata
3. Padováno Angéla,
Kovács Gréta
2. osztály
1. Masinka Vanessza
2. Klics Nikolett
3. Kovács Ádám
3. osztály:
1. Szabó Luca
4. osztály:
1. Virág Dorottya
2. Radó Alexandra
3. Scheidl Boglárka
Bízunk benne, hogy iskolánk valamennyi diákja nagyon jól érezte magát a Petõfi-hét idei rendezvénysorozatán, a versenyeken.

Elsõk lettek
A ráckeresztúri Petõfi Sándor Általános Iskola minden
évben meghirdeti Észkerék
címmel logikai versenyét. Iskolánkat az idén a 4. a osztály
csapata képviselte. A csapat
tagjai: Boros Viktor, Scheidl
Boglárka és Virág Dorottya
voltak. Nagy örömünkre a versenyen I. helyezést értek el.
Minden versenyzõnek és
felkészítõ tanárnak gratulálunk!
További sok sikert kívánunk munkájukhoz!
Az iskolai híreket
összeállította:
Balláné Spitz Mariann

Én így látom...
Mostanában páran szóvá tették,
miért írkálok én a költõkrõl, költészetrõl, úgymond, suszter maradjon
a kaptafánál, csináljam csak a szódát, a verselemzéseket hagyjam a
felkent szakértõkre. Hát... vitatkozom a kritikával, mert: szerintem én
nem verselemzéseket készítek, hanem a magyar költõket és azok mûveit próbálom ismertetni röviden
embertársaimmal, ahogy én látom. Egyébként ebben az egymásra acsarkodó világban igenis szükség van pár percre megállni és elolvasni, kik voltak, és mit gondoltak a világról a költõink. Ezúttal megint egy olyan lírikust találtam, Kiss Józsefet,
akit nem tanítottak az iskolában, illetve egy versét, a „Knyáz
potemkin”-t ünnepélyeken szoktuk szavalni (orosz hadihajó
volt, vörös zászló alatt fellázadt a legénysége). Kiss József költõ, lapszerkesztõ, Mezõcsáton született 1843. november 30-án.
Apja falusi zsidó kereskedõ volt, a család faluról falura vándorolt. Iskoláit Miskolcon kezdte. 1899-ben így vall a városról:
„Tartom a jusst, az Avashoz. Az Avas aljáról származni felér
egy nemesi levéllel”. Tanulmányait Rimaszombaton és Debrecenben végezte. Apja rabbinak szánja, de a fiú irodalmi érdeklõdése ezzel szembefordul, megszökik otthonról. Vándortanítónak áll, majd 1868-ban Pestre költözik, 1870-tõl a Képes Világ szerkesztõje, fokozatosan bekerül az irodalmi életbe. 1890ben indította a századforduló legjelentõsebb irodalmi lapját A
Hét címmel (A Nyugat szellemi elõfutára volt). Kiss József az
Arany halálát követõ évtizedek legjelentõsebb és legtiszteltebb
költõje volt. Szerkesztõként múlhatatlan érdemeket szerzett a
modern, polgári értékek megjelentetésében, alapelve: „Tiszteld
a tehetséget!” 1921-ben, 78 éves korában halt meg, ravatalánál
mondotta Babits: „nemes ellenfél volt... illõ, hogy sírja elõtt
minden zászló hódolva és fájdalommal meghajoljon”. Kiss Józsefet 1913-ban Mezõcsát díszpolgárává választották, az iskola udvarán ma mellszobrát láthatjuk.
Kérem, olvassák el a következõ versét:

Madonna
Hord mindenikünk szívében egy képet,
Egy nõrõl, ki minden nõnél fehérebb.
Egy földi asszonyt, ki bár nincsen szárnya,
De makulátlan, foltja sincs, se árnya.
Ki tûrve tûr és nincsen egy jaja,
Kinek a neved végsõ sóhaja.
Az, akit én szívemben õrizek,
Tanúja magam, hogy élt, létezett.
Orvúl a lelkét lopta belém
S e lélek szenved s szenvedek én
Elkárhozva földön, el – az égben,
Egy bolyongó átok a mindenségben:
Áldom a szívet, mely világra hozott,
Engem – az élõ kárhozatot.
Zsidó asszony volt az édes anyám,
Máriának hívták e földi tanyán.
Én a fia vagyok, szegény útvesztett,
És roskadozva hordom a keresztet...

Tarány Sándor
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Óvoda, óvoda, óvoda
Sikeres volt
az óvodai bál
Évek óta hagyomány, hogy
március hónapban megrendezésre kerül az óvodabál, így
történt ez az idén is. A bál elõkészületei már hetekkel korábban megkezdõdött a tavaszi
dekoráció tervezésével és a
megvalósításával. A gyermekek munkáit is igyekeztünk
beépíteni a díszítésbe. (katicák, méhecskék, békák, virágok, pillangók stb.)
Pénteken délután a szülõk
és az óvoda dolgozói segítségével felkerültek a színes tavaszi képek, kialakítottuk a
báli termet és megterítettünk.
Szombaton este fél 7-tõl folyamatosan érkeztek a vendégek.
A bejáratnál aperitiffel és a
dolgozók által készített színes
textil tulipánnal köszöntötték
a bálozókat. Hét órakor elkezdõdött a mûsor, ahol felléptek

az általános iskola balettosai,
a mezõfalvi Néptáncosok pedig „Palotást” táncoltak, nagy
sikert aratva. Ezután az óvónõk egy közös énekkel köszöntötték a vendégeket, valamint a polgármester urat. A
vacsora után elkezdõdött a
mulatozás. A jó hangulatról
Turi János és Turi Tibor gondoskodott változatos zeneszámokkal. a fergeteges hangulatot a tombola sorsolása
szakította félbe, ahol sok értékes nyeremény talált gazdára.
A kis pihenõ után tovább folytatódott a tánc reggelig.
A bál sikerét is bizonyítja a
kb. 600.000 forintos bevétel.
Nagyon köszönjük mindenki segítségét, munkáját,
anyagi támogatását, felajánlását a bál színvonalas lebonyolításáért. Kondor Lászlóné

Így ünnepeltünk
Felnõttek és gyermekek
ünneplõ ruhába öltözve, kis
kitûzött kokárdával érkeztek
az óvodába március 14-én. A
két nagy teremben gyûltek
össze az óvódás csoportok és
megkezdõdött a közös ünneplés. Meghallgatták a Himnuszt, majd versekkel, énekekkel emlékeztek a szabadságharc hõseire. Petõfi Sándor Nemzeti dal c. költeményét együtt szavalták a gyermekek, amely az ünnep kiemelkedõ mozzanata volt.
Nagyon kedves vendégeink
voltak, a mezõfalvi néptáncosok közül Feke Judit, Hevesi
Erika, Csizmadia
Georgina, Mahovics
István és Dolmány
Adrián verbunkost
és páros táncokat
mutattak be. A mûsort egy közös táncházzal zártuk, ahol
kicsik – nagyok
együtt ropták a táncot. Az ünneplést a
Petõfi emléktábla
koszorúzásával fejeztük be.
Minden gyermek számára igye-

keztünk emlékezetessé, élménydússág tenni ezt az ünnepet.
Ezen a napon délután a községi ünnepen is részt vettek
Korompainé és Klárné nagycsoportosai. Magyar ruhába
öltözve, versekkel, énekekkel,
táncokkal tették színessé a fala
ünnepi mûsorát.
Köszönetet szeretnénk mondani Feke Juditnak és néhai
Horváth Ilonka néninek az
ajándékba kapott kis fehér ünneplõs szoknyákért, amelyeket
óvodásaink szívesen viselnek
az ünnepélyek, fellépések során.
Kondor Lászlóné

Óvodai beíratás
Külön köszönjük a tombola adományokat: Óvoda 6 csoportja, Márok
Csaba, Csergõ Béla, Horváth Zsuzsa, Ifj. Rabi János Sudárné Masinka Katalin,
Keresztesné Kopiári Nelli, Schneider Attila, Gárdonyi Kft, Antalné Molnár Andrea, Hajnal Attila, Lottózó, Pötör Károly, Szabó Sándorné Gaál Adri, Kiss
Józsefné, Szabó Zsolt (Lovas Egylet) Etol Aromaház (Ács Sándor) Eprecske
ABC, Gaál Mónika, Fehér Pipacs Bt., DRÉHER, Bartek Anikó, Bodor Péter,
Gyógyszertár, Prajda ABC, Farkas Imréné, Kondor Mûhely, Horváth Virágbolt, Bokor Gabriella, Soma-Épker Bt., Ács Istvánné Nagy Csilla, Jancsovics
Zsolt, Cseke Ottó, Foltvarrók, FÖMO_HÚS Kft, Födelevics Tibor Barati János, Danczi Gábor, MANGÓ Pékség, Árvai Mihály, Szántó István, Polgármesteri Hivatal, Hajnalné Domanyek Zsuzsa, Sümegi Zoltán, Kiss László, Feth
Jánosné, Juhász Mihály, Rabi János, Greman Jánosné, Általános Iskola,
Masinkáné Baranyai Mariann, Dóra Cukrászda, Juhász Tibor, Matlag Ferencné,
Moldvány Lászlóné, Sági István, Dr. Ilyés Margit, Kovácsné Fodor Csilla,
Birgány Tamás, Pálinkás István, Török Zoltán , Csicsák József.

A Mezõfalvi Napközi-otthonos Óvodába 2007. május
7-tõl május 11-ig reggel 8 órától délután 16 óráig lehet
beíratni azokat a gyermekeket, akik 2007. december 31-ig
töltik be a harmadik életévüket.
Kötelezõ beíratni azokat a gyermekeket, akik a tanév folyamán - 2007/2008 - töltik be ötödik életévüket.
Beiratkozáshoz szükséges okmányok:
– a gyermek egészségügyi kiskönyve,
– a gyermek adatait tartalmazó okmány (születési anyakönyvi kivonat vagy lakcím azonosító)
Czifra Istvánné
óvodavezetõ
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József nádorra és az alapításra emlékeztünk
Idén is koszorúzással kezdõdött az ünnepi hét, amellyel
József nádorra és községünk
alapítására emlékeztünk. A
nádor szobránál dr. Woth
László jegyzõ méltatta a nádort, aki Kossuth és Széchenyi mellett a reformkor meghatározó személyisége, a legmagyarabb Habsburg volt. A
megemlékezés koszorúzással
ért véget. Utána dr. Erdõs Ferenc községtörténeti elõadását
hallgathatták meg az érdeklõdõk a könyvtárban „Mezõfalva – 1956” címmel.
„Bocskai hadba hívja a hajdúkat” címmel történelmi játszóház volt a mûvelõdési házban szerdás délután, este pedig Jamniczky Zoltán „Hercegfalva – a név története”
címmel a község történelmét

idézte fel az elnevezés vonatkozásában.
Nagy siker volt a mûvelõdési házban csütörtökön tartott
kulturális est, zsúfolásig megtelt a nézõtér, sokan voltak kíváncsiak a helyi civil szervezetek mûsorára. Szintén emlékezetes programja volt a József nádor hétnek a Német
Kisebbségi Önkormányzat által pénteken tartott nemzetiségi nap az iskolában.
Jól sikerült a József nádor
kupa teremfoci torna szombaton, valamint az asztalitenisz
rangadó vasárnap. Továbbá
felejthetetlen a szombat esti
jubileumi hangverseny, amelyet a Mezõfalvi Nõi Karnak
köszönhetnek a vendégek:
kórusunk idén ünnepli alapításának 10. évfordulóját.

A Mezõfalvi Nõikar története
A kórus 1997 szeptemberében alakult zenekedvelõ, énekelni szeretõ lányokból, asszonyokból, majd az évek folyamán folyamatosan bõvült, változott az összetétel. Az alapító tagok közül nyolcan ma is tagjai a nõikarnak.
A kar saját örömére zenélt, koncertezett, de nagyon gyorsan népszerû lett, és szinte minden fontosabb eseményen fellépett, ami a falu
közösségi, kulturális életéhez kapcsolható. Tavasszal eleinte húsvéti
koncertet adtunk, késõbb a József nádor hét rendezvényein szerepeltünk.
Az indulása óta részt veszünk a nagyvenyimi rendezésû Pünkösdi
Dalostalálkozón, melynek vándorkupáját elõször a Mezõfalvi Nõikar
nyerte el. Örömmel fogadtuk a helyi kezdeményezést, és természetes
volt, hogy a Mezõfalvi Vigasságokon felléptünk. Az õsz legnagyobb
eseménye a búcsú, melyet hagyományosan egy templomi hangversennyel ünnepelünk.A nõikar legkedvesebb koncertje az adventi gyertyás hangverseny, melyet általában a gyermekkórussal együtt mutatunk be. A kezdetektõl felvállaltuk a német nemzetiségi dalok ápolását, rendszeresen fellépünk a nemzetiségi rendezvényeken.
Az elmúlt 10 évben számos fontos fellépésünk volt a falu határán
kívül is, ezek közül a legjelentõsebb a Kultúrával a nyugat kapujában
elnevezésû rendezvénysorozat volt, melyet a millennium évében hirdettek meg. Ezen a felmenõ rendszerû versenyen az énekkar továbbjutott a körzeti fordulóból a megyei döntõbe, ahol különdíjban részesült.
A legnagyobb megméretés a kórus életében a minõsítõ hangverseny
volt 2005-ben, ezen ezüst kategória minõsítést kapott az énekkar. Tíz év
nagy idõ egy közösség életében, számos siker, emlék, szép élmény birtokosai vagyunk, reméljük még sokáig gyûjthetünk hasonlókat.

Nyulasiné Lakos Angéla
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Ebek veszettség
elleni oltása
Értesítem a lakosságot,
hogy az ebek veszettség elleni kötelezõ oltását a 2007. évben is a hagyományoknak
megfelelõen bonyolítjuk le.
Az oltás az alábbi helyeken és
idõpontokban történik meg:
május 8., a Piactéren:
8 - 12, 14 - 18 óra
május 9., a Piactéren:
8 - 12, 14 - 18 óra
május 10.
Ménesmajor 10 - 11 óra
Selyemmajor 14 - 16 óra
Sismánd 17 - 18 óra
Május 11:
Szõlõhegy 10 - 12 óra
Pótoltás:
május 22. Piactéren:
8 - 12 óra és 14 - 18 óra
május 23. Szõlõhegyen:
14 - 15 óra
Az oltás a 20/2001./III.9./
FVM. rendeletnek megfelelõen minden 3 hónapnál idõsebb
ebnél kötelezõ. Aki ennek nem
tesz eleget, annál a hatóság
szabálysértési eljárást kezdeményez.
Az oltás díja 2.400 forint
ebenként, amely tartalmazza
az áfá-t, valamint az ebek féregtelenítését 10 kg súlyig.
Nehezebb testû kutyák féregtelenítésére rá kell fizetni. A
kiszállási díj udvaronként
1.000 forint.
dr. Juhász Miklós
állatorvos
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Utánpótlás eredmények
2007. márciusa aktív felkészüléssel telt a mezõfalvi U 13
csapat számára, hogy az áprilisi nemzetközi tornán az elvárható eredményt teljesítsék.
Eredmények:
3. Nagykarácsony - Mezõfalva
6:9
8. Mezõfalva – Nagykarácsony
5:3
10. Sárbogárd – Mezõfalva
7:4
15. Nagylók – Mezõfalva
4:3
22. Mezõfalva – Sárbogárd
0:5
25. Mezõfalva – Nagylók
0:5
29. Mezõfalva – Perkáta
2:1
31. Sárosd – Mezõfalva
1 : 12
Április 7. Nemzetközi U 13 vándorkupa volt Mezõfalván
Eredmények:
1.
Nagylók
2.
Mezõfalva
3.
Sárosd
4.
Kisújfalu (Szlovákia)
Szponzorok:
A Gyárépszer KFT, Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány (anyagi támogatássukkal sikerült a csapattagok számára
mezeket vásárolni, hogy a pályán más egyesületekhez hasonlóan egységes mezben lépessenek a pályára)
Külön köszönjük: Kondor Henriettának, Masinka Lászlónak,
Sóki Lászlónak, Mekota Ferencnek, Ijjas Tibornak, Cseke Ottónak, Mangó ABC tulajdonosának, Móricz Zs. Könyvtár dolgozóinak
Simon József
edzõ

Papírés palackgyûjtés
Figyelem! Május 4-én pénteken helyezzék ki az összegyûlt papir- és mûanyagpalackokat (összenyomva!) szóródásmentesen csomagolva az
utcára!

Ebzárlat és
legeltetési tilalom

Mesejátékot
néztek

Mezõfalva területén 2007.
április 10. és május 7. között
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el. A zárlat tartama alatt a tartási helyen minden kutyát és macskát elzárva, illetve a kutyákat megkötve kell tartani. Zárt udvarban
a kutyák elzárását, vagy megkötését mellõzni lehet, ha onnan ki nem szökhetnek.
dr. Szlávik Ferenc
hatósági fõállatorvos

Óvodásaink 2007. március 28-án a mûvelõdési házban a Csipike és Kukucsi
címû mesejátékot nézték
meg. Nagyon élvezetes volt
a bábszínház, amely során a
gyermekek is bekapcsolódhattak a mese menetébe. segítették a szereplõket, együtt
izgultak velük.
Kellemes, jó hangulatú volt
az a délelõtt. Köszönjük.
Kondor Lászlóné

József Nádor
Kupa eredményei
A hétvégi József Nádor
Kupa eredményei:
Teremfutbal: 1. helyezett:
KSE
2. helyezett: T-Mobile
3. helyezett: Vasparipák
4. helyezett: Arzenál
Asztalitenisz.
Egyéni: 1. hely:Senye Dénes
2. hely: Varga Tamás
3. Hely: Blanárik János
Páros: 1. hely: Varga Tamás - Virág Tibor
2. hely. horváth Ádám Orosz Tamás
3. hely: Bladárik János Senye Dénes

Nálunk
hirdessen,
hogy
vállalkozása
sikeres legyen!

Emlékezés
Gergõ József
halálának 2. évfordulóján.
"Az életed szép volt és vidám,
De elrabolt tõlünk a hirtelen halál,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elváltál azoktól, akiket szerettél.
Olyan szomorú nélküled lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni,
Várni valakit, aki nem jön többé,
Szeretni fogunk örökkön, örökké."

Szeretõ édesanyád és testvéred Pityu

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ifj. Méninger József
temetésén megjelent, sírjára koszorút, virágot hoztak,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Valamint külön köszönet Feth Jánosnak és Jánosnénak
szívélyes a segítségnyújtásért.
Gyászoló felesége és gyerekei,
szülei, nõvére és családja
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A lakók figyelmébe!

Figyelem!
Egynyári virágpalánták
és muskátlik kaphatók.

Értesítjük a Tisztelt Polgárokat,

hogy 2007. április 10-tõl

(pl. bársonyvirág, paprikavirág, verbéna,
pistike, petúnia)
Széles választék egész nyáron!
Cím: Fehérvári út 60.
Szekeresné Magosi Orsolya
A tápos Virágék mellett

megkezdjük a kémények
kötelezõ éves felülvizsgálatát,
tisztítását.
Ügyfélszolgálatunk: Caminus Kft.
Dunaújváros, Építõk u. 1. fszt. 6.
Tel.: 25/510-129

A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány számlaszáma:

Több fajta szálas
és tápkockás palánta
kapható, dinnye, paprika,
uborka, paradicsom!

19097477-1-07
Kérjük, ajánlja fel adójának 1 %-át az
alapítvány részére, hogy továbbra is
megvalósíthassa a mezõfalvi gyermekek érdekében vállalt céljait.

Nagysikerû Akciónkat
meghosszabbítjuk!
4 – 10 hónapos
Suzukik ajándék
elõleggel!
Suzuki Ignis 1.3 GLX , CD, klíma, szervó…

14 224 Ft/hó

S. Swift II 1.3 GLX, CD, klíma, szervó...

15 134 Ft/hó

SX4 1.5 GLX, CD, klíma, szervó…

Mezõfalva Damjanich u. 27.
Tel.: 243 - 186

Elõnevelt
kacsa,
fehér húspulyk
a,
húspulyka,
egyhetes liba
megrendelhetõ!

18 771 Ft/hó
/THM:9.03%/

Használtautó beszámítás!
*A havi törlesztõ részlet a futamidõ elsõ 30 hónapjára
értendõ!
Keressen! Hívjon! Biztosan megegyezünk!
www.suzukibarta.hu, www.fejerinfo.hu

Central Soya T
ak
armánybolt
Tak
akarmánybolt
Mezõfalva, Dózsa Gy
Gy.. u. 6.
Sudárné Anikó, 06-25-243-078

Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház. Kiadásért felelôs: Erdélyi Józsefné.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 16/b.
Szerkesztôség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház Mezôfalva, József N. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

