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A Ferro-Pent az elsõ fecske
a Mezõfalvi Ipari Parkban
Mezõfalva képviselõtestülete rendkívüli és történelmi
jelentõségûnek
tekinthetõ
ülést tartott május 3-án. Jelentõsége abban mérhetõ, hogy
egy komoly ipari vállalkozás
vásárolt magának iparterületet
nagyközségünkben. A FerroPent Kft. jelenleg dunaújvárosi székhelyû ipari beruházási
fõvállalkozás, egyebek mellett
olyan nagy munkák köthetõk
a nevéhez, mint a Pálhalma
határában most épülõ EU-s
beruházás, a biogáz üzem kivitelezése.
A Ferro-Pent irodaházat és
összeszerelõ csarnokot kíván
felépíteni a Mezõfalvi Ipari
Parkban. Örömtelinek mondható továbbá az is, hogy a cég
nemcsak üzemet létesít Mezõfalván, hanem teljes egészében

Köszöntjük
a pedagógusokat!
A Pedagógus Nap alkalmából tisztelettel köszöntjük
a mezõfalvi gyerekek felnevelésében nagy szerepet vállaló iskolai és óvodai pedagógusokat!
Köszönjük megértésüket,
tudásukat,
munkájukat,
mindazt, amit tesznek annak
érdekében, hogy gyermekeink jó irányba nevelõdjenek!
A képviselõtestület nevében:
Márok Csaba
polgármester

hozzánk települ, itt alakítja ki
a központját.
A helyi rendezési tervben a
régi szeméttelep és Dunaújváros közötti rét egy részét vásárolta meg az önkormányzattól. A vállalkozás a szeméttelepi oldalon négy hektárt birtokolhat. Vállalta az ipari park
kialakításához szükséges közmûvek kiépítését, valamint a
dunaújvárosi útra csatlakozás
kialakítását is egy éven belül.
A kft. alapvetõen szakképzett munkaerõt keres majd
amikor elkezdi a mûködését
nálunk, de bizonyára más jellegû tevékenységekre, segédmunkára is keresnek majd alkalmas embereket.
A beruházás több szempontból is értékes községünk
számára. Bízhatunk benne,

hogy az „elsõ fecske”, vagyis
az elsõ befektetõ megjelenése
további beruházókat vonz
majd Mezõfalvára. Annál is
inkább, mert a Ferro-Pent vállalta az ipari parkunk infrastruktúrájának kialakítását, amire nekünk illetve a további cégeknek már nem kell gondot
fordítani. Továbbá kedvezõen
hat az önkormányzat költségvetési bevételeire, hogy a kft.
helyben fizeti majd az iparûzési adót.
A tárgyalások eredményeként, valamint a képviselõtestület által meghozott döntés
jóvoltából elmondható, hogy a
Ferro-Pent még az idén elkezdi az iparterület kialakítását
Mezõfalván.
Márok Csaba
polgármester

Kihívás napja:
„idõsebbek is elkezdhetik”!
Május 23. napján több civil szervezet együttesen vesz
részt a kihívás napján.
A régi tanácsháza elõtti füves területen az IME szervezésében a nyugdíjas klubok, a
foltvarró, és a nagycsaládosok képviselõi tornáznak a kiírásnak megfelelõen. Szintén
a kihívás napi eseményekhez
tartozik a pingpong derbi,
melynek a mûvelõdési ház a
helyszíne. Délután 15órától
este 9 óráig lehet majd a labdát „püfölni”.

„Idõsebbek is elkezdhetik”
címmel egy könnyed zenés
testmozgásra lesznek felkérve a megjelentek. Hogy ne legyen sérülés , és mindenki jól
érezhesse magát, ezért a torna
levezénylésére
Gabnai
Józsefné testnevelõ tanárt kérték fel a szervezõk.
Természetesen bárki beállhat, aki arra jár.
Tehát még egyszer!
Találkozzunk 23-án délután 5 órakor a régi tanácsház
udvarán!
IME
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Templomunk szentelésének
70. évfordulójára készülünk
A Kedves Hívek kérésére
szeretnék részletesen számot
adni a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Mezõfalváért
Egyesület által 2004-2005 között gyûjtött adományok felhasználásáról.
Összesen
1 860 000 Ft támogatás érkezett akkor egyházközségünkhöz, amiért hálával tartozunk.
Az adományokat a következõképpen használtunk fel:
– Önmûködõ harangozás:
512 000 Ft. Farkas Titusz vállalkozó korszerû haranghúzó
berendezése 2007. áprilisában
került beépítésre, miután áldozatkész hívek elvégezték a
harangtartó acélszerkezeten a
2. világháború óta esedékesek
a javítási és festési munkákat.
– Felújítási terv készítése
a pályázathoz: 560 000 Ft (1.
részlet, 50%). A 2. világháborúban megsemmisült a templom és plébánia épületeinek
összes tervrajza. A felújítási
tervdokumentáció elkészítésével megbízott építésznek gyakorlatilag újra kellett terveznie
az épületeket. Az igazán szép
és részletekben gazdag tervrajzok Szigeti Gyula székesfehérvári mûemlékvédelmi építész keze munkáját dicsérik.
(Kedvezményes árajánlata értelmében Szigeti úr a megbí-

zási díj második felére csak
pályázatunk sikeres elbírálása
esetén tart igényt.)
– Sekrestyeajtó javítási
munkái: 65 000 Ft. A nagyméretû, díszes tölgyfaajtó
szárnyainak restaurálása biztonsági okokból elengedhetetlen volt.
– Akusztikai terv: 93 000
Ft. Minden felújítási munkánál elõrébb való, hogy az igehirdetést érthetõvé, „hallhatóvá” tegyük a hívek számára.
Éppen ezért felmérettük templomunk akusztikai adottságait
és terveztetjük a korszerû hangosítást.
– Tartalék: 630 000 Ft. A
templomfelújításhoz további
felmérési tervek szükségesek
(pl. plébániatetõ ácsolatának
faanyagvédelmi vizsgálata, a
két épület statikai vizsgálata).
Reméljük, hogy a tartalék keret fedezni fogja ezeket a költségeket.
Mire ez az újságcikk nyomdába kerül, remélhetõleg pályázatunk is elnyeri végsõ
alakját. Nagyon bízunk a pályázat sikerében és a Fejér
Megyei Püspökség önrész támogatásában!
A pályázott összeg azonban
mindenre nem lesz elegendõ. A
templomtorony és a plébánia
tetõszerkezetének felújítása kimerítheti a teljes pályázati keretet. Az épületek egyéb részeinek tatarozása, megyei hírû
orgonánk rendbetétele, az
1944-ben hadi célokra elszállított nagyharangunk pótlása, a
templomtér és sétány helyreállítása – és még sorolhatnánk mi
minden vár ránk a jövõben.
Szép feladatok ezek, és talán
nem is olyan távoli célok.
A gyûjtést tehát mindenképp érdemes folytatnunk.
Bízom benne, hogy az idei
gyûjtési felhívás legalább akkora összefogást fog szülni,
mint a 2004-2005. évi.

Idén templomunk szentelésének 70. évfordulójára irányul figyelmünk, amelyet
szeretnénk október elsõ vasárnapján, méltó módon megünnepelni. Örvendetes volna,
ha az ünnep idején már üzemelne az új hangosítás, és
egész nap nyitott ajtóval fogadhatnánk a híveket. Azért,
hogy a jövõben senki elõtt ne
legyen zárva a templom ajtaja, biztonsági fejlesztéseket

tervezünk megvalósítani a
nyár folyamán (elõtéri rács
felszerelése, stb.).
Elõre is köszönünk minden
szeretetteljes adományt, amit
a mellékelt készpénz-átutalási nyomtatványon eljuttatnak
egyházközségünk javára!
Köszönettel és tisztelettel!
Az egyházközség vezetõsége nevében:
Szabó Gyula
plébános
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Mezõfalván lesz
a csatornatársulás székhelye
Baracs,
Nagyvenyim,
Kisapostag, Mezõfalva képviselõtestülete együttes ülést tartott május 8-án Nagyvenyimen. Valamennyi képviselõtestület határozatképes volt.
Az ülés témája a csatornarendszer üzemeltetése volt.
Mezõfalva, Baracs és
Kisapostag elfogadta, hogy
koncessziós eljárás után választja ki a csatorna üzemeltetõjét. 2007. május 31-el, vagyis a végleges mûszaki átadás
után a szennyvízhálózat üzemeltetését az önkormányzatok
által létrehozott társulás hivatott megszervezni. A társulás
székhelye: Mezõfalva. Képviselõje: Márok Csaba polgármester.
Fontos, hogy a június 1-el
kezdõdõ idõszakra meg kell

Két elsõ osztályt
indíthat az iskola
Az iskolai beíratás adatai
szerint örömmel mondható,
hogy Mezõfalván a csökkenõ
gyermeklétszám kevésbé érezteti hatását, mint más településeken.
A Petõfi Sándor Általános
Iskolába több mint ötven óvodából most kikerülõ kisgyermeket irattak be a szüleik.
Szeptembertõl két 23-23 fõs
elsõ osztály indulhat. A tantárgyak felosztása valamint a
szakszervezettel történt egyeztetés alapján elõre láthatólag
Horváth Lászlóné (Gabi néni)
valamint Gárdonyiné Párkányi
Mónika (Mónika néni) lesz a
kicsik tanítója.

Ballagás
Az általános iskolában június 15-én, pénteken 17 órakor lesz a ballagási ünnepség.
Az óvodában pedig június 8án, 16 órai kezdettel búcsúznak a nagycsoportosok.

határozni a fizetendõ csatornadíjat. Ennek elõkészítése a
pénzügyi bizottságok feladata lesz, majd a javaslataik
alapján egy újabb együttes
képviselõtestületi ülés határozatával hozzuk meg a döntést.
Szintén most született elhatározás arról, hogy a csatorna
végleges üzemeltetését 2008.
január 1-tõl koncessziós eljárás után oldjuk meg.
*
Kezdeményeztük minden
lehetséges fórumon, illetékesnél, hogy a csatorna beruházás második üteme a települések 100 százalékos
közmûellátottsága érdekében
kerüljön fel a régió kiemelt
projektjeinek sorába. Ennek
elsõdleges indoka az, hogy a

kiemeltek nem pályázatos
úton, hanem fontosságuk és
az igényelt támogatás alapján
kerülnek egyedi elbírálás alá.
Az ezzel kapcsolatos anyagot
e-mail formájában és postán
is feladtuk a Közép-Dunántúli Régió Fejlesztési Tanácsának címezve május 10-én,
valamint eljuttattuk Bajnai
Gordon kormánybiztos részére is. Kérésünknek megfelelõen a kiemelt beruházások között kezelik majd a
csatorna beruházásunk folytatását.
A közös képviselõtestületi
ülésen javasoltam, hogy aki
csak tud – és bármilyen fórumon – az lobbizzon az ügy érdekében, segítse közös célunk
megvalósítását.
Márok Csaba

Polgárõri és rendõrségi beszámoló
Mezõfalva képviselõtestülete egyhangúlag elfogadta az
önkormányzat 2006. évi költségvetési beszámolóját az április 25-én tartott ülésén. Ez
egyúttal azt is jelenti, hogy a
múlt évi pénzügyi mérleget a
lehetõségekhez képest eredményesen lezártuk.
*
A képviselõk értékelték
nagyközségünk közrendjének
és közbiztonságának tapasztalatait. A tanácskozást megtisztelte jelenlétével a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság vezetõje, Fekete Zsolt, valamint a
közrendvédelmi osztályt vezetõ Hargitai István, továbbá jelen volt Király László körzeti
megbízott is.
A kapitányi tájékoztató
után a testület tagjai kérdéseket, kéréseket fogalmaztak
meg a rendõrség felé, ezek fo-

gadtatását is pozitívnak éreztük. Bízunk abban, hogy sikerül elõrelépéseket tenni a közbiztonság további javítása érdekében.
A polgárõrség elnöke, Sóki
László beszámolt szervezetük
tevékenységérõl. A képviselõtestület egységesen támogatja
a polgárõrség mûködését és
köszöni a tagoknak, hogy szabadidejüket feláldozva megvédik a faluban élõk és a település értékeit. Hatékonyan látják el feladataikat a közutakon,
a balesetek helyszínén segítenek a forgalomirányításban,
rendszeresen járõröznek éjszakánként – és még sorolhatnám
az elismerésre méltó alkalmakat.
Polgárõreink tevékenységét a rendõri vezetõk is elismerik.
Márok Csaba
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Idén is vártuk
a bringásokat
Dunaújváros önkormányzata 23. alkalommal rendezte
meg idén a kistérségi szinten
nagyon népszerû programot, a
bringatúrát. A túrázóknak Dunaújváros-Mezõfalva-Dunaújváros között harmincöt kilométeres távot kellett teljesíteni, erre idén összesen ezeregyszázan vállalkoztak.
A hagyományoknak megfelelõen községünkben vártuk
és fogadtuk a kerékpározókat.
A rövid pihenõ alatt üdítõvel
kedveskedtek a szervezõk a
résztvevõknek. Utólag elmondható, hogy a rendezvényt
ismét jól és balesetmentesen
sikerült lebonyolítani, ezzel is
tovább öregbítve Mezõfalva jó
hírnevét.

Az intézményi
együttmûködésrõl
A Hantossal közös intézményi társulással kapcsolatos
anyagok elõkészítése folyamatban van. Elõre láthatólag
májusban kerül döntési szintre, vagyis a képviselõtestületek elé az együttmûködésre
vonatkozó konkrét javaslat.
Az intézményi társulás iskolai és óvodai szinten valósul meg, Mezõfalva központtal, a Hantosiak társintézményei lesznek a helyieknek, az
itt alkalmazott pedagógiai
módszerek alapján. A bevezetés kezdési idõpontja augusztus elseje.

Sajnálatos
baleset
A csatorna-beruházás építkezésénél sajnálatos baleset
történt múlt pénteken: a temetõvel átellenben lévõ munkaárokban eltört a vízvezetékcsõ
és az iszap maga alá temette
az alvállalkozó cég egyik dolgozóját, aki a helyszínen életét vesztette. A tragikus eset
okait a rendõrség szakértõk
bevonásával vizsgálja.
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Petôfi Sándor Általános
Iskola hírei

Ismét elsõ hely!
A 7. a osztály újra dicsõséget hozott az iskolánknak és ezzel falunknak is. Február 27-én 22 tanuló nem
az iskolapadot koptatta, hanem Budapestre utazott, hogy összemérje tudását az ország más iskoláival. Az
Osztrák Intézet ebben az évben is kiírta az „OLIMA” Országos Német
Színjátszó Versenyét, ahová 14 iskola csapata nevezett. Az idén nagyon döcögõsen indult már a darab
kiválasztása is, mert nehezen feldolgozható szövegekbõl kellett egyet
színpadra vinni, szövegkönyvet írni,
a szereposztást, a dramaturgiát elkészíteni, díszletet, jelmezeket barkácsolni. Továbbá nagy nyomásként
nehezedett ránk, hogy már két éve
mi hoztuk el az elsõ helyet.
Szerencsére a gyerekek lelkesedése, tenni akarása beindította a fantáziánkat, hamarosan összeállt a darab, amit egyre jobban megkedveltünk. A gyerekek is napról napra nagyobb kedvvel bújtak a vízi gyerek
jelmezükbe és igazi színészként azonosultak szerepükkel.
Ekkor következett a megmérettetés: az Osztrák Intézet és az Osztrák-Magyar Nagykövetség képviselõibõl összeállt zsûri elõtti szereplés,
aki értékelte a kiejtést, a darab színpadra vitelét, a szöveghûséget, a jelmezeket, a nyelvhelyességet, kreativitást stb.
Szerencsére a munkánk ismét sikert aratott, a zsûri elsõ hellyel jutalmazta. Masinka Kitti szóló éneke

Handel Rinaldo áriájából lenyûgözte a zsûrit. Németül kicsit szokatlan
volt, de hátborzongatóan szép. Titz
Eszter ismét nagyot alakított bagoly
szerepében, gyönyörû ruhája vonzotta a szemet. Baráth Attila „Nepomuk”-ja sugározta az igazi jóságot. A vízi gyerekek önfeledt játéka elfelejtetett minden gondot,
problémát.
A család olyan hitelesen alakított,
hogy valóban otthon érezhettük magunkat. Itt szeretnék köszönetet mondani mindenek elõtt a szülõknek,
hogy fáradtságot és pénztárcát nem
kímélve elkészítették a jelmezeket,
Baricza Zsuzsannának a darab dramaturgiájának elkészítésében nyújtott segítségért, Nyulasiné Lakos Angélának a zenei blokk megszólaltatásáért és Bokor Gabriellának, aki a
Kisáruház ajándékával segítette a
díszlet elkészítését.
Most pedig következzen a gyerekek névsora, akik nélkül ez a siker
nem jöhetett volna létre:
Baráth Attila, Barna Balázs,
Bódás Gábor, Bozsoki Bettina, Csizmadia Melinda, Édl Zsuzsanna, Fekete Dániel, Hajnal Bence,
Homonnai Vivien, Karcagi Ivett,
Kuti Tamás, Majoros Gábor,
Masinka Kitti, Molnár Ádám, Midri
Róbert, Nagy Dóra, Nagy Viktória,
Simon Norbert, Sümegi Cintia, Sümegi Ramóna, Tibold Liliána, Titz
Eszter.
Hajas Györgyné

Német verseny Dunaújvárosban
Ebben az évben is megrendezte a
dunaújvárosi Petõfi Sándor Általános
Iskola német kommunikációs versenyét. A megmérettetésen a tagozatos
iskolák 8. osztályos tanulói vettek
részt. Iskolánkat egy 8. osztályos és
két 7. osztályos csapat képviselte.
Nagy örömünkre diákjaink minden helyezést elhoztak Dunaújvárosból, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét.

Elsõ helyezést ért el Édl Zsuzsanna, Molnár Ádám, Titz Eszter 7. a osztályos tanulók csapata. Második helyezett Szabó Dávid, László Linda, Szakács Bernadett 8. a osztályosok csapata. A harmadik helyezést hetedikeseink szerezték meg: Baráth Attila,
Bozsoki Bettina, Masinka Kitti 7. a
osztályból. Gratulálunk!
Hajas Györgyné

Körzeti Móra Ferenc olvasási
verseny
Iskolánk alsós munkaközössége az
idei tanévben immár 3. alkalommal
hirdette meg 3-4. osztályos gyerekeknek olvasási versenyét, azzal a céllal,
hogy minél több tanuló vegyen a kezébe könyvet és fedezze fel az olvasás örömét. Versenyünk anyagát Móra
Ferenc írásaiból állítottuk össze, mert
úgy véljük, hogy az írót mély humanizmus, nemegyszer bátor kiállás az
igazságért, szerénység és csendes derû
jellemezte. A 4 fordulós, levelezõs
versenyre mintegy 35 csapat nevezett
a környezõ településekrõl. A gyerekek
szorgalmasan küldték vissza a feladatok megoldásait. Versenyünk döntõjét

2007. április 24-én rendeztük meg iskolánkban, melyre a legeredményesebb 11 csapatot hívtuk meg.
A jó hangulatú, tartalmas versenyen a következõ eredmények születtek:
I. Tölgyfa csapat (Nagykarácsony), II. Csodaszarvas csapat (Nagykarácsony), 3. Vörös rózsa csapat
(Ráckeresztúr), IV. Tövisek csapat
(Mezõfalva), Tiniboszik csapat
(Kulcs)
Minden tanulónak és felkészítõ tanítónak további sikeres munkát kívánunk és gratulálunk az eredményekhez!

További alsós eredményeink
Halála után az író, költõ lesz a
legismertett ember. Életének legintimebb részei is nyilvánossá, sõt tananyaggá válnak. A tudósról legfeljebb
egy-egy pillanatképet õrzünk: Newton fejére esett az alma, Archimédes
kiugrott az fürdõkádból. Az íróval,
költõvel kapcsolatban egyetlen dolgot
nem szoktunk firtatni: miért lett író.
Valahogy úgy vagyunk vele, mi más
lehetett, annak született. Pedig a tehetség nem minden. Ahhoz, hogy valaki író, költõ legyen keménység kell,
konok kitartás, szorgalom.
A legtöbb író, költõ azért kezd
írni, mert lázad a világ ellen. Egy
ilyen lázadó egyik legkiválóbb költõnk József Attila. Az õ születésnapján – április 11-én – ünnepeljük a költészet napját. Tanítványaink ezen a
napon versmondó versenyeken vesznek részt. Az 1-2-3. osztályosok a dunaújvárosi Vasvári iskolában, a 4.
osztályosok a Móricz iskolában mutatták meg tudásukat. Mindannyian
ügyesen szerepeltek. Gratulálunk
Valler Kristóf 1. b, Masinka Vanessza
2. a, Szabó Luca 3. b és Virág Dorottya 4. a osztálys tanulóinknak!
*
Földünket állat- és növényfajok
millióival osztjuk meg. Minden élõlénynek így vagy úgy, szüksége van
valamennyi többi fajra is. A különféle növények és állatok úgy támaszkodnak egymásra, mint az építõkockákból épített, finoman kiegyensúlyozott torony elemei. Mi történik, ha egy
kockát kiveszünk? A torony összedõl.
Amikor az emberek a környezetet
vagy az állatvilágot pusztítják, a természet építõköveit mozdítják el he-

lyükrõl. Mi magunk is a természet részei vagyunk, így az építõkockák
pusztítása nekünk is árt.
Környezetünk védelmérõl, nemzeti parkjainkról, és a 4. osztályos tananyagban szerzett tudásukról adtak
számot a dunaújvárosi Szilágyi iskolában megrendezett versenyen tanulóink. A 2 fordulós verseny döntõjébe Hornperger Arnold, Szabó
Szindbád és Szentpáli Zsombor jutott
be és itt 6. helyezést szereztek.
A rácalmási Jankovich iskola
szintén környezetismereti versenyt
rendezett, fõ témája a 4. osztályos tananyag, a népi mesterségek, népszokások voltak. Iskolánkat Molnár Fanni, Ollmann Máté, Scheidl Boglárka
és Vizi Richárd képviselte. Csapatunk
3. helyezett lett.
*
A nyelv az emberi kommunikáció
eszköze, társas tevékenység. A kisgyermek gyorsan tanulja meg anyanyelvét, de idegen nyelvet nem
könnyû elsajátítani. Sok szorgalom,
türelem, kitartás kell hozzá. A
ráckeresztesi iskola angol versenyre
hívta a 4. osztályosokat. Iskolánkat
Vizi Richárd, Szabó Szindbád és
Szentpáli Zsombor képviselte – I. helyezettek lettek.
*
A dunaújvárosi Gárdonyi iskola
hívta meg azokat a 4. osztályosokat,
akik otthon érzik magukat a számok
világában. Iskolánkból Bores Viktor,
Ollmann Máté és Szentpáli Zsombor
vállalkozott a megmérettetésre. A nehéz feladatsort ügyesen oldották meg.
Balláné Spitz Mariann
és Szabóné Kovács Erika
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Óvoda, óvoda, óvoda
Programgazdag hónap volt
Programokban gazdag hónap
volt az április óvodánk életében.
A József nádor hét keretében a
kultúrális napon Szekeres Benjámin, Bodás Dalma, Fûrész Dóra
képviselte óvodánkat. Benjámin
Molnos Lajos: Szülõföldem címû
versét mondta el nagy tetszést
aratva, Dalma a mezõfalvi tánc
csoport fergeteges sikert aratott
bemutatójának legfiatalabb tagjaként debütált. Dórika pedig a
nagycsaládosok által bemutatott
táncban szerepelt.
A nemzetiségi napon a nagycsoportosok azon tagjai szerepeltek, akik egész évben a játékos német nyelvoktatásban részt vettek.
Mondókák, játékok, rövid versek
szerepeltek a mûsorban, ahol nagy
sikert arattak.
Természetesen a Húsvét óvodánkban mindig fontos esemény.
Hagyományosan ünnepeltünk, a
fiúk locsolkodtak, a lányok ajándékoztak, s a meglepetés sem maradt el. A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány jóvoltából udvari játékokat kaptunk (kis
csúzda, billegõ hinták) örömmel
vették birtokukba az apróságok a
játékokat.
Nagy készülõdés elõzte meg
április 20-át, amikor is a Föld
napját ünnepelte óvodánk apraja-nagyja. Virágpalántákat, fákat, hajtásokat gyûjtöttünk, szemetet szedtünk. Erre a napra
munkára hívtuk a szülõket is.
Köszönettel fogadtuk az iskolából érkezõ segítséget is, akik
technika óra keretében segítettek a talajelõkészítésben. Évrõl
évre sok gondot fordítunk arra,

hogy környezetünket szebbé,
esztétikusabbá tegyük, s a serénykedõ gyermekekkel beszélgessünk arról, hogyan is vigyázhatunk környezetünkre, mit tegyünk levegõnk tisztaságáért,
környezetünkért, lakóhelyünkért
a Földért. Sok szorgos kéz által
végzett munkának meg lett az
eredménye. Szép, virágos, üde
óvoda. A munkával egyidõben
aszfalt rajzversenyt, kis vetélkedõt is szerveztünk a gyerekek
számára, a környezetvédelemmel kapcsolatban, ahol mindenki nyert élményt, tudást, apró
ajándékokat.
A rajzverseny gyõztesei: Nagy
csoport: I. Bodás Dalma, II.
Fürész Dóra, III. Németh Adrián.
Nagy csoport: I. Orbán Krisztián,
II. Mihályi Daniela, III. Fekete
Laura. Nagy-középsõ csoport: I.
Szilva Eszter, II. Azurák Flóra, III.
Bartek József, Különdíj: Gyetvai
Emese, Tolnai Renáta. Középsõ
csoport: I. Vámosi Noémi, II.

Koppány Noémi, III. Puskás Attila.
A kis csoportosok közös munkát készítettek, az õ rajzaik is
dícséretet érdemeltek, s természetesen mindenki kapott egy kis apró
ajándékot. A team tagjai voltak
Gárdonyi Réka, Szekeres Brigitta,
Szilva Dorina, Vass Virág, Hajnal
Marci, Farkas Réka, Juhász
Dorina. Kedves meghívást kaptunk a zeneiskolás növendékektõl,
akik hangversenyre invitálták a
nagycsoportosokat az iskolába, játék, könnyed, felszabadult zenélés
várt bennünket, ahol nagyon jól
éreztük magunkat. Köszönet a
szervezésért, a felkészítésért Fehér
Teréz tanárnõnek, s a növendékeknek a fellépésért. Mivel nagyon
szeretjük a hagyományokat, május
2-án május fát táncoltunk be az
óvoda udvarán. Vidám tavaszi énekek hallatszottak, színes papírforgós májfák díszítették az óvoda
udvarát. Együtt örültünk a jó idõnek, a szép tavasznak.
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Ismerd fel
a csodát
Néhány gondolat az óvodai nevelésrõl, megálmodott tudásról Robert
Fulghumm nyomán: „Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni
érdemes”(részlet).
Életem legfontosabb viselkedési
szabályait egytõl egyig az óvodában
sajátítottam el. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az
óvodában azonban annál inkább. Íme
amit tanultam: Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bánts
másokat! Mindent oda tégy vissza,
ahonnét elvetted! Rakj rendet magad
után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál!
Evés elõtt moss kezet! Élj mértékkel.
Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj,
fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz
egy keveset.
Ismerd fel a csodát! Ne feledd a
magocskát a mûanyag pohárban: a
gyökerek lefelé terjeszkednek, a növények felfelé, és senki nem tudja pontosan, mindez hogyan van, de valamennyien hasonlóképpen élünk. Az
aranyhalak, a hörcsögök, a fehér egér,
még a magocska is a mûanyag pohárban – mind meghalnak egyszer. Mi is.
És emlékezz az elsõ szóra, melyet
megtanultál – a legfontosabbikra –
nézd, ismerd fel a csodát!"
Most bánatosan száll a dal, mit
énekel ma szánk, mert elbúcsúzunk, s
itt hagyunk már kedves óvodánk:
Balaton Márk, Bodás Dalma,
Cseke Cintia, Csohány Laura, Danczi
Bence, Fánczi Gergõ, Fûrész Dóra,
Hóringer Arion, Horváth Nikolett,
Jásper Marcell, Kincses Balázs, Kovács Krisztián, Légrádi Zsanett, Sieber
Bettina, Mogyoródi Luca, Németh
Adrián, Papp Henrietta, Pintér Ádám,
Puskás Timea, Slett Attila, Szekeres
Benjamin, Szilva Patrik, Tamási Réka,
Tarr Petra, Tauz Fanni. Óvónõk: Kiss
Lászlóné, Hóringer Imréné. Dadus:
Németh Ferencné.
Barati Bence, Bednárik Emma,
Bodás Fanni, Bordács Marcell, Bodor
Balázs, Csohány Tünde, Domanyek
Nikolett, Fekete Laura, Fülöp Máté,
Hajdú Cintia, Klement Bettina, Mihályi Daniella, Orbán Krisztián, Rabi
Károly, Szalai Virág, Szalai Bálint,
Tóth István, Vadász Norbert, Vadicskó
Dávid. Óvónõk: Klárné Huszta Renáta, Korompai Tamásné, Dadus: Rauf
Istvánné.
Andricsek Evelin, Androvics Dávid, Azurák Flóra, Dócs Cintia, Gódán
Arion, Hajnal Dániel, Orosz Zoltán,
Szelei Dávid, Szilva Eszter. Óvónõk:
Kondor Lászlóné, Bálint Györgyné.
Dadus: Kéri Lászlóné.
Kiss Lászlóné
óvónõ
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Kondor kupa
2007. július 1.
8.30
9.00
9.10
9.15

Koszorúzás Kondor László sírjánál. (Néma fõhajtással emlékezünk)
Megnyitó. Ünnepi beszédet mond Márok Csaba polgármester.
Kondor kupa 2007 ismertetése Barta László bizottsági elnök részérõl.
Majorettbemutató.

Nagypályás labdarúgótorna eseményei. (Nagypálya)
09.30-10.40 Csoportmérkõzések
10.40.11.10 Tizenegyesrúgó párbaj
11.10.12.20 Csoportmérkõzések
12.20.12.50 Tizenegyesrúgó párbaj
12.50.14.0
Csoportmérkõzések
14.30-14.30 Kezdõrúgás a helyosztón
14.30.15.0
III.helyért
15.10-15.10 Kezdõrúgás a döntõn
15.10.15.40 Kondor kupa nagypályás labdarúgókupa torna döntõ mérkõzése
Kispályás labdarúgótorna eseményei. (Edzõpálya)
8.50-9.30
Sorsolás, csoportbeosztás
9.30-13.35 Csoportmérkõzések
13.40-14.25 Negyeddöntó
14.30-15.15 Elõdöntõ
15.20-15.40 III.helyért
15.45-16.5
Kondor kupa kispályás labdarúgókupa torna döntõ mérkõzése
Nõi kézilabdatorna eseményei (Bitumenes pálya)
9.30
Csoportmérkõzések
Asztalitenisz verseny eseményei (Mûvelõdési ház)
9.30
Csoportmérkõzések

Tisztelt Mezõfalviak!
Immár második alkalommal rendezzük meg a néhai Kondor László Mezõfalva alpolgármester emlékére kiírt Kondor kupát. Szeretnénk méltóképpen emlékezni, de legalább annyira szeretnénk azt is elérni, hogy a kilátogató családok jól érezzék magukat ezen a napon.
Ennek érdekében a fenti sporteseményeket kívánjuk lebonyolítani. Mivel ez az esemény egy nap alatt zajlik, így a játékok az általános szabályokhoz képest kissé módosulnak, az alábbiak szerint:
Nagypályás labdarúgó torna
Mérkõzéseinek ideje 30 percre korlátozódik, hogy minden csapat mérkõzzön meg egymással, s ezen a napon a legjobb teljesítményt nyújtó
csapat nyerje el a Kondor kupát.
Csoportmérkõzések erõsorrendjét pontegyenlõség esetén a több rúgott gól határozza meg, s ha ez is egyenlõ, ebben az esetben sorsolással kell
eldönteni a helyezések sorrendjét.
Helyosztó mérkõzések esetében döntetlen állás esetén kétszer 5 perces hosszabbítás után tizenegyesrúgások döntenek a helyezésekrõl, illetve a
Kupa sorsáról.
A mérkõzések szüneteit szeretnénk kihasználni, s vállalkozó kedvû nézõk jeletkezése esetén tizenegyesrúgó párbajt hirdetünk melyre jelentkezni
az információs sátornál lehet. *
A párbaj kapusának a 2000 évben bajnokcsapat játékosát Rajnai Tamás-t kértük fel.
A kupa helyosztó s döntõ mérkõzésének kezdõrúgását vállalkozó kedvû nézõ végezheti el.
Jelentkezni az információs sátornál lehet.**
*Nevezési díj 3000.Ft /fõ. ( max: 5-5 Fõ )
** 5000 Ft/ alkalom
Ezen a címen befolyt összegeket a Kondor család rendelkezésére bocsátjuk s szabad belátásuk szerint döntenek a felhasználásról-felajánlásról.
Kispályás labdarúgó torna
Lebonyolítási rend a következõ: Nevezni maximum 10. fõs csapatokkal lehetséges, melyeket a mellékelt nevezési lapon kérjük megtenni 2007.VI.29
én. 16 .00 -ig s leadni a könyvtárba.
A nevezéseket idõrendi sorrendben fogadjuk el a csapatoktól.
A mérkõzések 2x10 perc hosszúságúak s a sorsolás végrehajtására Polgármester urat kérjük fel.
Csoportmérkõzéseknél pontegyenlõség esetén a több rúgott gól dönti el a helyezési sorrendet, ha ez is egyenlõnek mutatkozik a végsõ sorrendrõl
sorsolással kell dönteni.
Az egyenes kiesési rendszerben döntetlen esetén a továbbjutás tizenegyesrúgásokkal dõl el, csapatonként 3 kísérlettel. Ennek egyenlõsége
esetén addig, míg az egyik csapat nem vét.
A tavalyi Kondor kupa helyezett csapatait kiemelten kezeljük s hozzájuk, sorsoljuk a többieket.
Részletes idõbeosztást s lebonyolítási rendet a csapatok a nevezés leadásával egyidõben a könyvtárban átvehetik.
Kézilabda torna:
Sárosd, Hantos, Pusztaszabolcs, Mezõfalva.
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Kondor kupa 2007 elõzetes
Tisztelt Mezõfalviak!
2007 évben második alkalommal rendezzük meg
a néhai Kondor László Mezõfalva alpolgármestere
emlékére kiírt Kondor kupát.
Szeretnénk méltóképpen emlékezni, de legalább
annyira szeretnénk azt is elérni, hogy a kilátogató családok jól érezzék magukat ezen a napon.
Ennek érdekében a szervezõ bizottság a tavalyi évhez hasonlóan a következõ sportágakban hirdet versenyeket: Nagypályás labdarúgás; Nõi kézilabda; Kispályás labdarúgás; Asztalitenisz.
(Asztalitenisz és Kispályás labdarúgás sportágakban nevezési lapot kell kitölteni.)
Nagypályás labdarúgás csapatai a kupán meghívásos alapon fognak részt venni. Mégpedig a következõk:
Mezõfalva, Kisapostag, Baracs és Sárosd
Nõi kézilabda szintén meghívásos alapon szervezõdik: Mezõfalva, Sárosd Hantos, Pusztaszabolcs és
Nagylók csapatainak részvételével.
Asztalitenisz sportágban a tavalyi jól bevált szisztémát követjük, nevezetesen a helyszínen (kultúrház)
fogadunk el nevezéseket, s bonyolítjuk le a kupát. (Nevezési lap kitöltése kötelezõ, díja: 200 Ft/fõ a helyszínen fizetendõ.)
Kispályás labdarúgás esetében nevezéseket idõrendi sorrendben fogadunk el nevezési lap leadása ellenében a könyvtárba 2007. VI.27 .18.00 ig. A tavalyi
elsõ 3 helyezett csapatot kiemelten kezeljük, s hozzájuk sorsoljuk a többi résztvevõt.
A csapatok létszáma 5+1 fõ. Egy csapat 10 fõbõl
állhat mely cserelehetõséget, biztosít.
(Nevezési díj csapatonként 200 Ft/fõ max. 2000 Ft/
csapat s a nevezéssel egyidõben fizetendõ)
Nevezni választott csapatnévvel lehetséges.
Mint minden rendezvény ennek szervezése sem nélkülözhet anyagi eszközöket, s szívesen fogadunk minden támogatást.
Mivel döntõen fiatalok részvételére számít a bizottság, így a támogatásokból befolyt pénzek kezelésére
a Petõfi Sándor Általános Iskola iskolafejlesztési alapítványát kértük fel.
Számlaszám: 58000016- -10000018
Alba Takarékszövetkezet Mezõfalva
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Jól sikerült
az SZM-bál

Köszönet
a segítségért!

Az idén megrendezett
SzM-Bál ismételten jól sikerült, a hangulat nagyon jó
volt.

Köszönetünket fejezzük ki
a falu vezetõségének,és mindazoknak, akik segítségükkel
hozzájárultak ahhoz, hogy a
Libis-tó medrét rendbe tegyék, s ezzel lehetõséget nyújtottak a környéken élõ gyerekeknek a szórakozásra, focizásra.
Kiemelten
köszönjük:
Salgó Józsefnek és Varga
Gyulának a fûkaszálást, Tibold Ferencnek, Fekete Józsefnek a széna elhordását,
fogasolást, Danczi Gábornak
a kaput. Tarány Sándornak a
homokért mondunk elõre is
köszönetet.
A szülõk és a gyerekek nevében:
Szücs Györgyné

Reméljük ez a jövõben is
folytatódni fog!
A teljes bevételt a gyerekek kirándulásával kapcsolatban.
A felmerülõ költségek
csökkentésére
fordítjuk,
egyenlõ részben elosztva.
A Szülõi Munkaközösség
utólagos köszönetét fejezi ki
azoknak, akik az SzM-Bált
támogatták!
Szülõi Munkaközösség

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

Díszfák, díszcserjék
örökzöldek, sziklakerti növények
Évelõ és egynyári virágpalánták,
rózsatövek, hagymás-, balkon-,
és dézsás növények
vetõmag, mûtrágya, növényvédõszer
kertek, kerti tavak,
locsolórendszerek,
tervezése,kivitelezése

KERT CENTRUM
Mezõfalva, Kossuth L. u. 5.
Tel.: 06/30-217-8239, 06/30-351-8508

A szervezõ bizottság nevében:
Barta László

Nyitva:
Hétfõ: 8 - 18 óráig, Kedd: szünnap
Szerda - péntek: 8 - 18-ig, Szombat: 8 - 14-ig
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Mezõfalvi Vigasságok –
programtervezet
Június 29. pént
ek:
péntek:
17 óra:
20 óra:
20 óra:

Kishantos – települések vezetõinek találkozója
Vigasság nyitó tábortûz - szalonnasütés, táncrét
OLGÉP)
Rock koncertek (POK
(POKOLGÉP)

Június 30. szombat
szombat::
Hel
yszín: az isk
ola udv
ara
Helyszín:
iskola
udvara
9 óra:
Fesztivál megnyitó
délelõtt: Fõzõverseny
(települések közötti) indítása
– tájjellegû ételek fõzése
– civil szervezetek fõzõversenye
Települési sátrak zsûrizése
10 óra:
Községek szellemi és ügyességi vetélkedõje
íjfeszítés
Gyerekeknek játszóház (szalma, csuhé,arcfestés)
Sétakocsizás, pónilovaglás, havas óriás csúszda
13 óra:
14 óra:
16 óra:
17 óra:
19 óra:
20.30 óra:

Ebéd
Mezõföldi Szomszédolás
– települések kulturális bemutatója 1. rész
Borverseny
Bojt
or
ján együtt
es
Bojtor
orján
együttes
Települések kulturális bemutatója 2. rész
Versenyek eredményhirdetése
Irigy Hónaljmirigy koncert

Július 11.. vvasár
asár
nap:
asárnap:
Kondor- kupa- sportversenyek
9 óra:
Kispályás labdarúgó torna, kézilabda, asztalitenisz
Gyermekek részére szervezett játékok napközben
(kötélhúzás, kislabda dobás, homokvár építés stb.)
díjak: csokoládé, cukorka
16.30 óra: Ünnepélyes eredményhirdetés
17 óra:
Kabócák gyermekmûsor
18 óra:
Kung-fu, Capouera, hipp-hopp bemutató
19 óra:
Gyöngyvér helyi amatõr zenekar koncertje
21 óra:
Tûzijáték (zenés!)
Egész nap légvár!

Mi kihozzuk Önnek
a kedvezményekbõl a maximumot!
– Régi autóját most akár 500 000 Ft beszámítási felárral cserélheti új Suzukira vagy
– Hatalmas árkedvezmények
Pl.: Swift II 1.3 GLX CD Klíma most 3 020 000 Ft
helyett 2 520 000 Ft vagy
– Ajándék vételárelõleg + extra tartozékok 713 000
Ft értékben. Vonóhorog, szélterelõ, tolatóradar stb…
*Az ajánlat 2007. május 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig érvényes, minimum 1,5 M Ft hitel felvétele esetén!
Fogyasztás (kombinált): 6,3-7,6 l/100 km, CO2-kibocsátás (kombinált):
163-182 g/km.

Keresse, hívja a Suzuki Bartát a legjobb ajánlatot
tõlünk kapják!
Cégek, vállalatok, egyéni vállalkozók figyelem!
Regisztráljon Fejér megye céginformációs rendszerébe!
www.fejerinfo.hu
Székesfehérvár: 22/51-52-53, 22/50-50-47
Sárbogárd: 25/50-80-80, 25/518-011….-019

T MOBILE Internet KEDVEZÕ ÁRON!
Ajánlati csomagok
Elõfizetõi díjak:
Sávszélesség:
Adatforgalmikorlát:
Bérleti díj:

I. csomag
2.900 Ft
512/128
3 GB
250 Ft

II. csomag
3.550 Ft
512/128
20 GB
250 Ft

III. csomag Túlhasználat
4.900 Ft
512/128
30 GB
990 Ft/GB
250 Ft

Bekötési díj hûségnyilatkozat nélkül:
42.000 Ft
Hûségnyilatkozattal:
0 Ft
Akciók: mindhárom csomag esetében 1/4 év féláron!
Hûségnyilatkozat: mindhárom csomag esetében 1 év
Érdeklõdni: Hevesi Andrea, nap közben a polgármesteri hivatalban
telefonon: 20/4987-344

VESZEK!
Régi pénzt, jelvényt, kitüntetést,
képeslapot, könyvet, üveg és porcelán
tárgyakat, katonai tárgyakat.
Megegyezés szerint fizetek
készpénzben.
Cím: PINCEBAZÁR
Dunaújváros,
Szórád Márton u. 14. (25-ös kód)

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.

