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Csatorna: mûszaki átadás
és díj-megállapítás
A szennyvízcsatorna-hálózat elsõ üteme elkészült, az átadás-átvételi eljárás május 31én megtörtént. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy ne lennének folytatólagosan teendõk a beruházással kapcsolatosan. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni például a
süllyedést a tömörített talajrészeken, valamint az árkok
eltömõdését. Az önkormányzat a kivitelezõ révén gondoskodik az utómunkálatok elvégeztetésérõl, hogy a lakók
elégedettek legyenek a beruházással.
A csatornázásban érintett
községek, Baracs, Kisapostag,
Nagyvenyim és Mezõfalva
vezetõi közösen határoztak
már a folytatásról is. Ezzel a

A csatornázás elsõ ütemében elkészültek a gerincvezetékhez tartozó átemelõ rendszerek
döntéssel összhangban sikere- arra, hogy községünk is egyisen kezdeményeztük (minden ke legyen évek múlva a 100
lehetséges fórumot megragad- százalékban csatornázott közva), hogy a második ütem ke- ségeknek.
rüljön fel a régió kiemelt pro(A szennyvízdíjjal kapcsojektjei közé. A jelek szerint latos írásunk a 3. oldalon olminden esélyünk megvan vasható.)

Kezdõdhet az ipari
park kialakítása

A Kondor kupa nagypályás labdarúgó torna sorsolását Tepszics Ignác, az FTC sportigazgatója végezte.
A fotón középen Lipcsei Péter, aki dedikálni fog a tornán az információs sátornál. (A Mezõfalvi Vigasságok
programjáról bõvebben a 10-11. oldalon, a Kondor
kupáról pedig az 6-7. oldalon olvashatnak.)

A község rendezési tervében iparterületként van feltüntetve a vásártér egy része. Ennek értelmében a képviselõtestület négy hektáros földterület
értékesítését támogatta, amelyet a jelenleg dunaújvárosi
székhelyû Ferro-Pent Kft. vásárolt meg.
A cég vállalta az ipari park
kialakításához szükséges közmûvek kiépítését, valamint a
dunaújvárosi útra csatlakozás
kialakítását.
A területvásárlásra vonatkozó elõszerzõdés június 11én került aláírásra.
Márok Csaba
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Megújult a mûvelõdési ház
Szebb és otthonosabb lett a
mûvelõdési házunk az elmúlt
hetekben. Az épületre már nagyon ráfért a rendbetétel, annál is inkább, mert a mezõfalviak megérdemlik és igénylik
is, hogy kulturált mûvelõdési
házuk legyen.
Az önkormányzat vezetõi
eddig keresték azt a megoldást, amely kevésbé terheli
meg a község költségvetését.
Az épület külsõ és belsõ felújításában – ahol csak lehetett
– részt vettek a közhasznú foglalkoztatottak, vállalkozónak
csak a szakmunkát (parkettázás, kõmûves teendõk) kellett
elvégeznie.
A mûvelõdési házzal egy
idõben foglalkozni kellett a

parókia Kinizsi utcai kerítésrészével is, ugyanis annak kifelé dõlése már veszélyes (23
centiméteres) volt. Továbbá a
falazat folyamatos málása is

Reménységeink, büszkeségeink!
A Mezõföldi Szomszédolásban résztvevõ társközségekkel
közösen szeretnénk megteremteni a hagyományát annak,
hogy minden évben bemutatjuk reménységeinket
(a 16-30 év között fiatalokat), valamint a büszkeségeinket
(a 30 év felettieket). Azokat, akik valamilyen téren kiemelkedõt nyújtottak, szép eredményt értek el az elmúlt idõszakban.
Mezõfalva is szeretné bemutatni
reménységeit és büszkeséget
a Mezõfalvi Vigasságok keretén belül
megrendezendõ Mezõföldi Szomszédoláson!
Ebben kérjük a lakók, civil szervezetek segítségét: tegyenek
javaslatot azokra a mezõfalviakra, akik községünkben
érdemesültek erre az elismerésre.
A javaslatokat június 27-én 18 óráig lehet leadni
– a javasolt személy és tevékenysége rövid ismertetésével
– a könyvtárban!

Szépítsük közösen a köztereinket!
Kedves Mezõfalviak!
Szépítsük együtt, tisztítsuk közösen falunkat!
Társadalmi munkára várunk minden tenni vágyó
helybélit 2007. június 23-án, szombaton
reggel 8 órára a mûvelõdési házhoz.
Szeretnénk virágpalántákat ültetni a nagy kanyarnál lévõ körforgóhoz, összeszednénk a szemett, valamint fûnyíróval, kaszával
megtisztítanánk a gaztól a közterületeket, hogy büszkék lehessünk
falunkra, amikor a Mezõfalvi Vigasságokra és a Mezõföldi
Szomszédolásra vendégek érkeznek hozzánk.
(Eszközöket minden résztvevõ hozzon magával!)
Köszönettel:
Márok Csaba

azt indokolta, hogy az egyházközséggel közösen az önkormányzat felújíttassa a József
nádor szobor felõli homlokzatot.
M.Cs.

Talán megoldódott
az áramellátási
probléma
Az önkormányzat és az
áramszolgáltató cég vezetõi
egyaránt örömmel tapasztalták
az elmúlt hetekben, hogy szinte teljesen megszûntek az
áramellátási zavarok nagyközségünkben. Több lakó panaszkodott jelentõs áramkimaradásra, emiatt felülvizsgálták a
hálózatot. A szakemberek
megállapították, hogy a fák
teljesen benõtték a vezetékeket a község nagyon sok utcájában, ezek már kisebb szélben
is rángatják a villanydrótot és
elektromos hibákhoz vezethetnek. A faágakat eltávolították
a vezetékek közelébõl, remény
van rá, hogy ezzel megszûnnek a gondok.

Igazi kihívás volt

Fotó: Horváth László (www.freeportal.mezohir.hu)

Május 23-án több civil szervezet csatlakozott a „Kihívás
napja” felhíváshoz. Az általános iskolában a diákok, az
óvodában a kicsik, a régi tanácsháza elõtti füves területen
pedig az IME szervezésében a
nyugdíjasok, a foltvarrók, és a
nagycsaládosok tornáztak. A
mûvelõdési házban pedig
pingpong derbin vettek részt a
vállalkozó szellemû helybéliek.
„Idõsebbek is elkezdhetik”
címmel egy könnyed, zenés

testmozgásra voltak felkérve a
régi tanácsházánál megjelentek, a torna levezénylésére
Gabnai Józsefné testnevelõ tanárt kérték fel a szervezõk. A
kihívás napja idén is jól sikerült, valamennyi helyszínen jól
érezték magukat a sportot
kedvelõ fiatalok és idõsek.
Mezõfalva
Nagyközség
Önkormányzatánk Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottságsága köszöni valamennyi
résztvevõ aktív közremûködését.
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Csatornáról és díjakról

Igazgatóválasztás
elnapolva

pokra külön mérõ óra kerüljön, a locsolásra használt víz
után ne kelljen csatornadíjat
fizetni. Megállapodás azonban
még nincs ezen a téren, ezért
arra kérjük a lakókat, várják
meg a döntést, addig ne kezdjék el a kerti mérõórák felszerelését!
Aki részese a csatorna-beruházás ezen elsõ ütemének,
de nem köt rá a hálózatra, az
talajterhelési díjat lesz kénytelen fizetni. Ennek kiszabása,
megállapítása és beszédése
független az önkormányzattól,
törvény szabályozza a mértékét is. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/
köbméter. A jogszabály szerint: „A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya
alá tartozó szennyvíz-elhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmaz.”

Az általános iskola igazgatói állására kiírt pályázat elbírálásakor a képviselõtestület
nem fogadta el az egyetlen jelentkezõként megmaradt pályázót. A közigazgatási hivatal elõzetes írásbeli állásfoglalása szerint a Hantossal kötendõ intézményi társulás érinti a
vezetõi megbízatást, úgy hogy
a társulás létrejötte után megszûnik ez az álláshely. A két
község várhatóan július 4-én
írja alá a társulási megállapodást, ilyen rövid idõre felelõtlenség bárkit kinevezni az iskola élére. A képviselõtestület
álláspontja: községünk és oktatási intézményeink fejlõdése
szempontjából meghatározó
jelentõségû a Hantossal létrehozandó együttmûködés.

A május 30-án tartott képviselõtestületi ülés legfontosabb témája a szennyvíz-csatorna beruházáshoz kapcsolódó feladatok megbeszélése
volt. Az elkészült munkákról
a beruházó cég ügyvezetõ
igazgatója, Schumann Róbert
adott tájékoztatást.
A csatornamû üzemeltetését a négy község képviselõtestületének közös elhatározásából a DÉLVÍZ Zrt-vel kívánjuk biztosítani 2007. június 1. és 2007. december 31.
közötti idõszakban. A négy
település közösen koncessziós
pályázatot ír ki a végleges üzemeltetõ kiválasztására.
Az önkormányzat 15/2007.
V.31. számú rendeletében
meghatározta a legmagasabb
szennyízdíj összegét. Ennek
megfelelõen június 1-tõl 560
forint+áfa díjat kell fizetniük
mindazoknak, akik rákötöttek
a csatornahálózatra. A fizetés
alapja a vízórán leolvasott fogyasztás mértéke. Az induló
állapotot a jelenlegi vízhálózat-üzemeltetõ cég szakemberei leolvasták.
A DÉLVÍZ Zrt-vel szerzõdést köt az önkormányzat, ezt
követõen – és alapján – az üzemeltetõ cég fog a lakókkal
fogyasztói szerzõdést kötni.
Ebben a megállapodásban
lesznek rögzítve a tudnivalók,
a csatornadíj fizetésének módja és feltétele. Ezekrõl a DÉLVÍZ külön értesíti a mezõfalviakat is.
Az önkormányzat vezetõi
még tárgyalnak az üzemeltetõvel arról, hogy a kerti csa-

A talajterhelési díjat az elfogyasztott víz mennyisége
alapján kell meghatározni –
„csökkenthetõ azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi elõírások
szerinti elhelyezését igazolja.
A csatornadíj nem alacsony. Ezt többen kifogásolták községünkben, Nagyvenyimen,
Baracson
és
Kisapostagon egyaránt. A
képviselõtestületek tagjai minden lehetséges módon megpróbálták csökkenteni a lakók
díjterheit, ám be kellett látnunk
a végén, hogy az elfogadottnál olcsóbban nem lehet mûködtetni a rendszert.
Az igazsághoz tartozik
ugyanakkor – mint az a táblázatos adatokból is kitûnik –,
hogy a csatornadíj még mindig lényegesen olcsóbb, mint
a szennyvíz-szippantás, ha ahhoz a talajterhelési díjat is hozzászámoljuk.

Díjtételek a csatornázott területen
Ivóvízdíj:
Csatornahasználati díj:
Szippantás díja:
Talajterhelési díj:

165 Ft/m3
672 Ft/m3
1114 Ft/m3
120 Ft/m3

Vízdíj és csatornadíj együttesen:
Szippantás és talajterhelés együtt:

837 Ft/m3
1399 Ft/m3

Különbség:

562 Ft/m3

Új alapokra helyeztük a kistérségi társulást
A Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulásában résztvevõ önkormányzatok – Mezõfalvával egyetemben – közös akaratból új
alapokra helyezték az együttmûködést. Ennek lényege: az
eddik külön szervezetként
mûködõ fejlesztési tanács beolvad a többcélú társulásba, és

a térségfejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat is a társulás
látja el. Az elhatározás annál
is inkább fontos, mert ezáltal
központi normatíva lehívására lesz jogosult a kistérségi településeket tömörítõ többcélú
társulás.
Az átdolgozott társulási
megállapodást június 20-ig

kell elfogadniuk a tag önkormányzatok képviselõtestületeinek, hogy a normatíva idõarányos részét megkapjuk. Figyelemre méltó elõrelépés,
hogy a megállapodás vitájának
lezárása után a tervezetet egyhangúlag támogatták a többcélú társulásban érintett polgármesterek.

A közmûvekkel
bajlódnak
A földvári és dunaújvárosi
utak keresztezõdésébe tervezett körforgalmi csomópont
építésének még mindig az elõkészületei zajlanak. A szakemberek nehezen bírkóznak meg
az ottani közmûcsomóponttal:
az egyeztetések után a villanyoszlop áthelyezés és a csatorna védõcsövezése részben elkészült. De védõcsõbe kell
még helyezni az összes többi
közmûvezetéket is, hogy azok
ne sérüljenek meg a késõbbi
földmunkák során.
A koordinációs értekezleten az önkormányzat vezetõi
próbáltak segítséget nyújtani a
kivitelezõnek, hogy minél
gyorsabban haladhasson a beruházás. Ennek ellenére sem
egyszerû a helyzet, mert valamennyi terv hatósági engedélyezési eljáráshoz kötött – és
nehéz befolyásolni, csökkenteni azokat a határidõket, amelyeket a törvény biztosít a hatóságok számára.
A körforgó kivitelezõje, a
Vegyépszer Zrt. a kiváltások,
egyeztetések után kezdhet
hozzá a tényleges munkákhoz.
Reméljük: minél elõbb...
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Petôfi Sándor Általános Iskola hírei
Két igazi
Gyereknap
természetvédõ
Móricz Lizi és Szigeti
Kriszti. Õk azok a gyerekek,
akik nemcsak beszélnek a természetvédelemrõl,
hanem
tesznek is érte.
Péntek este miközben a játszótéren játszottak észrevették, hogy egy kismadár vergõdik a régi hintaállványon. A
szél idefújt egy madzagot,
abba akadt be a lába, és szabadulni már nem tudott. Minél jobban kapálódzott, annál
inkább szorult a hurok a lába
körül. Hiába próbálkoztak kiszabadítani, nem érték el. De
nem adták fel! Segítséget kértek a felnõttektõl, és a madárka kiszabadult. Puha rongyokba burkolták, hogy megnyugodjon, majd szabadon engedték.
Lehet, hogy ez kis dolognak tûnik, de minden nagydolog ilyen kis lépésekkel kezdõdik. Õk már megtették az
elsõ lépéseket.
JÓ UTAT!
Baricza Zsuzsa

Felhívás!
Az elõzõ években iskolánk
palackzsugorító akcióban vett
részt, ami ezzel az évvel lezárult.

A gépeket kölcsönzõ cég szeretné
visszakapni a zsugorító gépeket.
Kérem, akinél van még otthonában ilyen palackzsugorító gép, legyen szíves az iskolánkba behozni.
Köszönettel:
Remseiné Anka Eszter

A szülõk tudják, és a szívükkel érzik, hogy minden nap gyereknap. Így vannak ezzel a pedagógusok is. Figyelni õket, irányítani õket, segíteni õket, támogatni õket, ésszerû korlátok közé terelni õket napi kötelezettségünk és
feladatunk. Ezen a feladaton osztozunk mi pedagógusok a szülõkkel. Sokszor nehéz ez az osztozkodás, mert a tanítás, értékelés
folyamatában a tanítóknak tanároknak hálátlanabb feladat jut.
Ezért is örülünk különösen
minden ünnepnapnak. Mi is meghatódunk a tanévnyitón, amikor
meglátjuk az izguló elsõsöket, és
még jobban izguló szüleiket. A
karácsonyi készülõdés itt is
ugyanolyan titkolózással és várakozással teli, mint a családokban.
Az anyák napi mûsor-ami szinte
évzáró elõadássá nõtte ki magát
az idõk során-mindig könnyeket
csal szereplõk és nézõk szemébe
egyaránt.
Hosszú évek alatt kitüntetett
jelentõséget kapott nálunk a Gyereknap. A tervezgetés, hogy hova
menjünk, mit csináljunk, általában
akkor elkezdõdik, amikor hazafelé jövünk fáradtan, de megkönnyebbült örömmel az elõzõ
programról. Sikerült, jól érezték
magukat, de mit csinálunk jövõre?
Több lehetõség és ötlet is felmerült az idei év programjával
kapcsolatban is. De az iskola ebben is olyan, mint a család. Csak
addig nyújtózkodhatunk, ameddig
a takarónk ér. Sok jó ötlet megvalósulását akadályozta meg az az
intézkedés, amely miatt a vonaton
utazás pontosan kétszer annyiba
kerül a gyerekeknek, mint tavaly.
Marad tehát a hazai pálya! De a
hazai pályán jól szerepelni talán
még fontosabb, mint idegenben
gólt rúgni. (Bocsánat, ha ezzel
megsértem a focirajongók érzéseit!) Ilyenkor több a drukker, esetleg ellendrukkerek is vannak, de
több a segítõ is. És szurkolókra,

segítõkre mindig nagy szükség
van, különösen akkor, amikor egy
500 fõs rendezvényt kell megszervezni és lebonyolítani.
Szerencsére ebben az évben is
sok segítõ állt mellénk. Virág Attila egyetlen halkan és bizonytalanul elhangzó kérésünkre máris
rendelkezésünkre bocsátotta ingyen és bérmentve a horgásztavat,
segített megszervezni a gyerekek
biztonságos elhelyezését, biztosította a szükséges eszközök õrzését. A Szülõi Munkaközösség vezetõsége megszervezte a gyerekek
ellátását, beszerezték a fõzéshez
szükséges edényeket, gázpalackokat, és azt a sok kis apróságot, ami
a konyhában természetesen kéznél van, de egy szabadtéri fõzéshez mindenrõl elõrelátóan gondoskodni kell. A legfontosabb
mégis a sok segítõ felkérése volt,
mert bizony nem kis feladat meghámozni ennyi gyereknek a
krumplit, felkarikázni a virslit, finom és ízletes ételt fõzni. Aki még
nem próbálta, az el sem tudja képzelni milyen felelõsség ennyi emberre fõzni.
Mi tanárok a programokról
gondoskodtunk. Kis nosztalgia is
vezérelt minket, amikor az akadályverseny mellett döntöttünk.
Az alsósok és a felsõsök is külön
útvonalon jutottak ki a tóhoz, és

menet közben különbözõ feladatokat oldottak meg. Volt menetlevél, csatakiáltás, induló, sportos,
tréfás feladatok sora, és persze
izgalom, hogy ki szerez több pontot, ki kap plusz értékelést valamelyik feladat teljesítéséért. Nagyon jó volt látni, hogy a falubelieket is mennyire érdekelte ez a
program. Sokan kiültek az utcára, és nézték az ismerõs vagy ismeretlen gyerekek rajzását az utcákon. Mi pedig titkos büszkeséggel a szívünkben figyeltük, hogy
milyen fegyelmezetten küzdik le
az akadályokat a gyerekek, és
milyen jókedvûen versenyeznek.
A legfontosabb mégis a vidámság ezen a napon. Biztosan sokan
fognak még évek múlva is emlékezni Balázs bácsi napszúrásbiztos
fejfedõjére, Zsike néni különleges
gyereknapi nagyothallására, Imre
bácsi horgásztudományára, Erika
és Mariann néni gólyajárására.
Karcsi bácsi discofelszerelése is
emlékezetes marad. A paprikás
krumpli is finom volt, mégse bírtunk rá. De a fontos az, hogy együtt
voltunk, jól éreztük magunkat, kellemesen elfáradtunk.
Köszönet mindenkinek, aki lehetõvé tette ennek a napnak a
megvalósulását! Jövõre veletek
ugyanitt, vagy valahol máshol?
Baricza Zsuzsa
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Óvoda, óvoda, óvoda
Május, május, az idõ csodaszép...
Május utolsó vasárnapja
gyermeknap, amit mi az óvodában egy egész hétig ünnepelünk. A gyermeknapot megelõzõ hét telis-tele volt gazdag
programokkal, ez volt a
GYERMEKHÉT.
Május 22-én kezdõdött a
programsor az óvoda közös
kirándulásával. Három busz
várakozott az óvoda elõtt, és
8 órakor az ovi apraja-nagyja
izgatottan megszállta a jármûvet. El is indultunk úticélunk,
Rétimajor felé. Hamarosan
megérkeztünk, és az elsõ legfontosabb teendõnk a tízórai
elfogyasztása volt. Ettõl kezdve minden csoport tetszés szerinti sorrendben tekinthette
meg a látnivalókat, a halászmúzeumot, ahol halászati eszközökkel ismerkedtek meg a
gyerekek, a halászkunyhót,
kilátót, nádi iskolát valamint a
tó lehalászását.
A megbeszélt találkozó
után Sárközy Károly megmutatta állatait, a teheneket és a
bivalyokat.
Szerencsére jó idõnk volt,
ragyogóan sütött a nap. Haza-

érkezésünkkor a kitartásért fagyi volt a jutalom. Jó kis nap
volt!

*

Május 23-án a Kihívás
Napja volt, amelyben óvodánk
is részt vett. Tízórai elõtt szülõkkel együtt zenére tornáztunk, tízórai után pedig körbe
futottuk az óvodát.

*

Csütörtökön MESE-DÉLELÕTTÖT tartottunk a gyermekeknek, ahol két csoport
anyák napjára megtanult mesét adott elõ. A kiscsoportosok
a Három pillangót, a középsõsök a Három nyulak címû me-

sével léptek fel. Nagyon
ügyesek voltak, jól szórakoztunk.

*

Pénteken reggel az óvoda
dolgozói által készített portékákból vásárt tartottunk. Sokan vásároltak, így szerencsére sok pénz gyûlt össze, amit
az ovisok életének szebbé tételére fordítunk.
Tízórai után megnéztük a
nagyok tornabemutatóját és
ezután minden csoport fagyizni
ment a cukrászdába. Icuka nénitõl minden csoport kapott egy
tálca sütit ajándékba.
Köszönjük!

Pedagógusnap
Június elsõ vasárnapja pedagógusnap. A falu pedagógusai
június 1-én délután hivatalosak
voltak az iskola udvarára egy
kis estebédre. Finom illatok fogadtak bennünket – Szentpáli
Balázs tanár úr jóvoltából.
A polgármester úr köszöntötte a pedagógusokat, megköszönte munkánkat. A Petõfi Sándor Iskola-fejlesztési
Alapítvány tagjai közül Feth
Róbert is jelen volt. Átadásra került „Az év pedagógusa”címért járó aranygyûrû,
amelyet óvodánkból Czifra
Istvánné (Panni néni) kapott.
Az év közalkalmazottja megtisztelõ cím tulajdonosa az
idén óvodánkból Kéri Mihályné (Marika néni) lett.
Nagyon örültünk, amikor a
másik két díjazott Nyulasiné
Lakos Angéla és Balla Józsefné
mellett óvodánk dolgozóinak
neve felhangzott. Ezúton is gratulálunk nekik!
Köszönjük a szép pedagógusnapot, jól éreztük magunkat!

Az oldalt összeállította:
Kiss Annamária

Búcsúznak az óvodától
Immár több éve hagyomny
ovinkban, hogy a ballagást
megelõzõ napon búcsúzó tábortûzön, szalonnasütésen vehetnek részt a ballagó gyermekek családjaikkal együtt. Idén
is szép számban érkeztek a
családok, jó hangulat volt, finom illatok terjengtek az udvaron.
„A, a, a, ma van búcsúzás
napja” hangzott fel az óvoda
folyosóján pénteken délután.
Panni néni pár szóval elbúcsúzott a ballagóktól.
Valamint
megköszönte
minden szülõ munkáját, kiemelve a következõ szülõket,

akik nagyon sokat tettek az
óvodáért, a gyermekekért:
Barati házaspár, Bodás Gabriella, Bódásné Tégen Brigitta,
Hajnalné Ábele Zsuzsa,
Kovácsné Horváth Éva, Tarr
Zoltánné, Valicsek Erika.
Az itt maradó kis és középsõ csoportosok verssel búcsúztak a nagyoktól a viszontlátás reményében. A nagyok
elmondták az erre az alkalomra tanult verseiket, énekeltek,
s az ünnepség végén elengedték a vágy léggömbjeit.
Fantasztikus pillanat volt,
amikor egyszerre felrepült a
sok léggömb, beszínezte a kék

eget. Énekszóval intultak
utoljára a saját csoportjaikba,
ahol mindenkit egy kis meglepetés, süti, szörp várt.
Kis ajándéktasakban emlék, ami az óvodára emlékez-

teti õket, valamint egy kis útravaló az iskolakezdéshez. Kívánjuk, hogy álmaik teljesüljenek és bár elbúcsúztak, látogassanak meg mindket, egykori
óvodájukat néha!
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Kondor kupa
2007. július 1.

Nagypályás labdarúgótorna
eseményei
(Helyszín: nagypálya)
A tornán résztvevõ csapatok:

Mezõfalva Medosz SE
(Kiegészülve Tököli Attilával az FTC válogatott labdarúgójával)

Tisztelt Mezõfalviak!

Sárosd FC
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 az alábbi sporteseményeket kívánjuk lebonyolítani.
8.30 óra:
9 óra:

Koszorúzás Kondor László sírjánál
(Néma fõhajtással emlékezünk)
Megnyitó.
Ünnepi beszédet mond:
Márok Csaba polgármester

9. 10 óra: Kondor kupa 2007 ismertetése:
Barta László bizottsági elnök részérõl.
9. 15 óra: Mazsorett-bemutató.

Kispályás labdarúgótorna
eseményei
(Helyszín: edzõpálya )
09.30 - 13.35
13.45 - 14.30
14.40 - 15.00
15.10 - 15.30

óra:
óra:
óra:
óra:

Csoportmérkõzések
Negyeddöntõ
Elõdöntõ
III.helyért

15. 40-16.00 óra: a Kondor kupa kispályás labdarúgótorna döntõ mérkõzése
Az esemény egy nap alatt
bonyolódik le, az alábbiak szerint:
Nevezni maximum 10 fõs
csapatokkal lehetséges, melyeket a mellékelt nevezési lapon
kérjük megtenni 2007. június
27-én 16.00 óráig, és leadni a
könyvtárba.
A nevezéseket idõrendi sorrendben fogadjuk el a csapatoktól.
A mérkõzések 2*10 perc
hosszúságúak s a sorsolás végrehajtására polgármester urat
kérjük fel.

Csoportmérkõzéseknél
pontegyenlõség esetén a több
rúgott gól dönti el a helyezési
sorrendet,
s ha ez is egyenlõ, az egymás elleni eredmény a mérvadó, ha ez eldöntetlen, akkor
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.

(Kiegészülve Lipcsei Péterrel az FTC válogatott labdarúgójával)

Baracs FC
(Kiegészülve Dragóner Attilával az FTC válogatott labdarúgójával)

Kisapostag FC
(Kiegészülve Balog Zoltánnal az FTC válogatott labdarúgójával)
Baracs-Kisapostag
Mezõfalva-Sárosd
Tizeneggyesrúgó párbaj
Baracs-Mezõfalva
Kisapostag-Sárosd
Tizenegyesrúgó párbaj
Baracs-Sárosd
Kisapostag-Mezõfalva
Lipcsei Péter, Tököli Attila, Dragóner Attila,
Balog Zoltán dedikál az információs sátornál
14.30 - 14.30 óra: Kezdõrúgás a III.helyért
14.30 - 15.00 óra: III. helyért
15. 10 - 15. 10 óra: Kezdõrúgás a döntõn
15.10 - 15.40 óra: Kondor kupa nagypályás labdarúgótorna
döntõ mérkõzése
15.40 - 16.15 óra:
Lipcsei Péter, Tököli Attila, Dragóner Attila,
Balog Zoltán dedikál az információs sátornál
09. 30 - 10. 00 óra:
10. 10 - 10. 40 óra:
10.40 - 11.10 óra:
11.10 - 11.40 óra:
11. 50 - 12.20 óra:
12.20 - 12.50 óra:
12.50 - 13.20 óra:
13.30 - 14.00 óra:
14.00 - 14.30 óra:

Mivel ez az esemény egy nap
alatt bonyolódik le, így a játékok
az általános szabályokhoz képest
kissé módosulnak, az alábbiak
szerint:
Mérkõzések 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, az egymás elleni eredmény a mérvadó, ha ez eldöntetlen, akkor ebben az eset-

ben 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 jelentkezése esetén
tizeneggyesrúgó párbajt hirdetünk melyre jelentkezni az információs sátornál, lehet. *
A párbaj kapusának a 2006
évben Kondor kupát nyert csapat
játékosát Rajna Tamás-t kértük
fel.

Asztalitenisz verseny eseményei
(Helyszín: mûvelõdési ház)
9.30 óra:
Nevezések átvétele. Sorsolás
10.00 - 16.00 óra: Mérkõzések
16.15 - 17.00 óra: Díjátadás a Sporttelep színpadán
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Önöké a kezdõrúgás joga!
A kupa helyosztó s döntõ mérkõzésének kezdõrúgását
vállalkozó kedvû nézõ végezheti el.
Jelentkezni az információs sátornál lehet.**
A meghívott válogatott labdarúgók fényképes dedikálást
végeznek Kondor kupa 2007. felirattal ellátott fotójukon az
információs sátor mellett felállított pavilonsátorban. ***
*Nevezési díj 3000 Ft/fõ. (max: 5-5 fõ)
**4000/5000 Ft/alkalom
*** Egy fotó 200 Ft/db. Fotósorozat vásárlás esetén 600
Ft/sorozat (4 db)
Tizenegyes párbaj, s kezdõrúgás címen befolyt összegeket a Kondor család rendelkezésére bocsátjuk s szabad
belátásuk szerint döntenek a felajánlásról.
Lipcsei Péter, Tököli Attila, Dragóner Attila, Balog
Zoltán a dedikációból befolyt összegeket felajánlják a
Kondor család részére.
16. 15 - 17.00 óra:

Díjátadás a Sporttelep színpadán

16.15 - 17.00 óra: Díjátadás a sporttelep színpadán
17.00 - 17.05 óra: Kondor kupa zárása.
Beszédet mond Korompai Tamás
alpolgármester.
Kondor kupa befejezése után folytatólagos mûsorok
a következõk:
17.05 - 18.00 óra: Kabócák gyermekmûsor
18.00 - 19.00 óra: Kung-Fu, Capouera,
Hipp-Hopp táncbemutató
19.00 - 21.00 óra: Gyöngyvér együttes koncertje
21.30 óra:
Tûzijáték

Nõi kézilabdatorna
eseményei
Mezõfalva, Sárosd, Hanos, Nagylók, Pusztaszabolcs
9.30 - 9.50:
9.55 - 10.15:
10.20 - 10.40:
10.45 - 11.05:
11.10 - 11.30:
11.35 - 11.55:
12.00 - 12.20:
12.25 - 12.45:
12.50 - 13.10:
13.15 - 13.35:

Nagylók - Sárosd
Mezõfalva - Pusztaszabolcs
Nagylók - Hantos
Sárosd - Mezõfalva
Pusztaszabolcs - Hanotos
Nagylók - Mezõfalva
Sárosd - Pusztaszabolcs
Mezõfalva - Hantos
Nagylók - Pusztaszabolcs
Sárosd _ Hantos

14.05 - 14.25: III. helyért
15.00 - 15.30: Kondor kupa nõi kézilabdatorna döntõ mérkõzése
16.15 - 17.00: Díjátadás a Sporttelep színpadán
Mivel ez az esemény egy
nap alatt bonyolódik le, így a
játékok az általnos szabályokhoz képest kissé módosulnak,
az alábbiak szerint.
A csapatok létszámát 5+1
fõben határoztuk meg. A mérkõzések ideje 20 percre korlátozódik, hogy minden csapat
küzdjön meg egymással, s
ezen a napon a legjobb teljesítményt nyújtó csapat nyerje
el a Kondor kupát.

Kondor kupa 2007
Nevezési lap
1.

sportág: Kispályás labdarúgás

Csapatnév: …………………………….
Csapattagok nevei: 1 .......................................
2 .......................................

6 .................................................
7 .................................................

3 .......................................
4 .......................................

8 .................................................
9 .................................................

5 .......................................

10 ...............................................

2. sportág: Asztalitenisz
Név:………………………………………….
Nevezési díj összege (200Ft/fõ):………………..Ft, azaz ……………………………..
Mezõfalva.2007. …..hó……nap.

7

Átvettem: …………………………..

Csoportmérkõzések erõsorrendjét pontegyenlõség esetén
a több dobott gól határozza
meg, s ha ez is egyenlõ, ebben
az esetben sorsolássl kell
eldöntei a helyezések sorrendjét.
Helyosztó mérkõzések esetében döntetlen állás esetén
kétszer 5 perces hosszabbítás
után hetes dobásokkal döntenek a helyezésekrõl, illetve a
kupa sorsáról.

Felhívás!
Tisztelt Mezõfalviak!
Az idén igazán különleges
módon kerülhet sor a Kondorkupa megrendezésére. Az
Önök segítsége, adománya
nagymértékben befolyásolhatja a kupa sikerét.
Kérjük, támogassák lehetõségeikhez mérten az eseményt!
Felajánlásaikat a következõ számlán tehetik meg:
Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
Számlaszám:
58000016-10000018
A megjegyzéshez kérjük
oda írni:
Kondor-kupa támogatására
Köszönettel:
a szervezõk
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Én így látom
Heltai Jenõ 1871 aug.11-én
született író, költõ, színpadi
szerzõ, újságszerkesztõ 1957ben halt meg, Életmûve hét
évtizedet fog át, és általában
mindig népszerû volt, még ellenfelei is szerették. Még Pesten született, de Budapesten élt
és halt meg. Haladó polgár
volt ,aki bal felõl bírálta a polgárságot, de nem volt forradalmár. Elsõ versei diákkorában
jelentek meg, nagy feltûnést
keltve. A gimnázium után jogásznak készül, de tanulmányait
félbehagyva, újságíró lesz, méghozzá népszerû, szellemes újságíró. Közben katona is, egy idõben még századparancsnok is
volt. Otthonos egész Nyugat-európában, de Törökországban is
huzamos idõt tölt. Beszél németül, franciául, angolul. Nyolcvanhat éves korában halt meg. Életmûvének egy része még most
is népszerû olvasmány, színdarabjait még ma is játsszák,- talán legismertebb a Néma levente. Élete utolsó évében megkapta a Kossuth-díjat.
Álljon itt az egyik legismertebb verse, fogadják szeretettel:
MERT DALAIMNAK…
Mert dalaimnak azt a részét,
Mely túlnyomónak mondható,
- Minek tagadjam gyöngeségem –
Kegyedhez írtam, kis Kató.
És dalaimnak az a része,
Mely túlnyomónak mondható,
Kegyednek semmikép se tetszett,
Sõt, visszatetszett, kis Kató.
Igaz, hogy önt tegezni mertem,
Ami botránynak mondható,
Mert önt csupán magáznom illik,
Vagy kegyedeznem, kis Kató.

Mezõfalvi
búvársikerek
A jó idõ beköszöntével elkezdõdött a búváridény is. Az
elmúlt hónapokban több versenyen is részt vettek a
DVCSH UBSE búvárai, akik
között két mezõfalvi versenyzõ is van: Klics Bence és
Valler Kristóf. A két fiú heti
négyszer jár edzésre, aminek
meg is lett az eredménye a verseny eredményeket látva. A
fiúk edzõje, László Dezsõ is
teljes mértékben meg van elégedve a tanítványaival.
Az év elsõ verrsenyét Makón rendezték meg. Ezen a
versenyen Klics Bence nem
talált legyõzõre, így 50 méter
és 100 méter gyorsúszában is
aranyérmet nyert, míg Valler
Kristóf mindkét számban negyedik lett.
Március végén a diákolimpia országos döntõt rendezték
meg Dunaújvárosban, ahol a
mezõfalvi Petõfi Sándor Általános Iskola színeit képviselték. Itt 3-4 évvel idõsebbekkel
kellett úszniuk, de így is megúszták a legjobbjaikat.
Aztán Egerben jártak a
Dobó Kupán, ahol szintén a
nagyobbakkal úszva remekeltek: Valler Kristóf nagy egyéni csúcsot úszva bekerült abba
a váltóba, amelyikkel harmadik lett. Klics Bence pedig 50

méteren úszott fantasztikusan,
és mindössze 6 századdal maradt el a korosztályos magyar
csúcstól.
Majd következett a kaposvári viadal, ami nemzetközi
verseny volt, hiszen 3 ország
12 klub versenyzõje mérte
össze a tudását. Ide csak a legjobbak mehettek a klubból, így
Klics Bence is mehetett. Ha
már ott volt, nem vallott szégyent és a nagy mezõnyben az
elsõ nap 100m-en második
lett. De ezzel nem elégedett
meg, hisz másnap 50 méteren
új országos csúcsot úszva utasította maga mögé a mezõnyt!
A nyár utolsó versenyére
Gyöngyösre utaztak a gyerekek, ahol a versenyt látványos
bemutatók (karate, biciklis,
ugrókötél) is színesítették.
Eredmények:
béka korosztály 100 méteres gyorsúszás:
2. Klics Bence
(6-7évesek):
4. Valler Kristóf
200m gyorsúszás:
2. Klics Bence
4. Valler Kristóf
Most jöhet a jól megérdemelt pihenõ, ami után kezdõdik majd a felkészülés a novemberi bajnokságra.
László Dezsõ

De dalaimnak azt a részét,
Mely túlnyomónak mondható,
Mégis szívembõl szívhez írtam,
Az ön szívéhez, kis Kató.
Hogy ön hideg maradt s kegyetlen,
Már ez malõrnek mondható,
Ha bánatomban meghalok most,
Magára vessen, kis Kató.
Magára vessen, ha belõlem
Más nem marad meg, kis Kató,
Mint dalaimnak az a része,
Mely túlnyomónak mondható.
Azt hiszem, ebbõl a keserédes hangú költeménybõl talán
megérthetõ miért szerette szinte mindenki (kis Katót kivéve!)
Heltai Jenõt! Fogadják szeretettel.
Tarány Sándor

Valler Kristóf, Klics Bence kiváló eredményeket ért el
búvárúszóként – nagyon büszkék vagyunk a sportsikereikre

Az én falum - Mezôfalva

Ezüst érmesek lettek Játszóház – tábor!

Mezõfalva az U-13 Megyei
Bajnokság G csoportjában játszott, rajtuk kívül még hat csapat vett részt.
A bajnokság döntõjét május 27-én Sárosdon tartották.
A fiúk az 1-2. helyért küzdöttek.
A döntõ mérkõzést 9:3-ra
Iváncsa csapata nyerte, de az
ezüst érem is nagyon szépen
csillog!

A bajnokság eredménye:
1. Iváncsa
2. Mezõfalva
3. Sárszentmiklós
4. Szabadegyháza
Köszönjük a Gyárépszer
Kft. anyagi támogatását és a
szülõk segítségét!
Gratulálok a csapatnak az
elért eredményhez és további
jó sportolást kívánok nekik.
Simon József, edzõ

Július 2 – július 7. között a mûvelõdési házban játszóházi foglalkozásokra várjuk a 14 év alatti gyermekeket.
A foglalkozásokon a részvétel ingyenes, csak hideg élelmet /üdítõ, szendvics/ kell a gyermekeknek hozni.
Reggel 9 órától délután 17 óráig tartó játszóházban lesz
gyöngyfûzés, gipszöntés, ujj- és marionettbáb készítés stb.
Danczi Gáborné és Légrádi Ferencné irányításával.
Az elkészült munkákból kiállítást készítünk, melyet a szülõk és a közönség 7-én, szombaton 14 órától tekinthet meg.
A táborzárás, szalonnasütés szombaton 17 órakor a mûvelõdési ház udvarán .
Bõvebb felvilágosítás nyitvatartási idõ alatt a könyvtárban kérhetõ!
Erdélyi Józsefné

MUNKALEHETÕSÉG
Hankook Tire Magyarország Kft. részére,
dunaújvárosi munkavégzésre keresünk
Munkatársakat
Feladatai:
Termelési területen való könnyû fizikai munka.

ÁLLÁSAJÁNLAT
A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási
Intézet felvételt hirdet

biztonsági felügyelõ
munkakörbe.
Felvételi feltételek:
– 8 és 35 év közötti életkor
– Állandó belföldi lakhely
– Büntetlen elõélet.
– Magyar állampolgárság
– Szakiskolai végzettség
– Hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai
és fizikai alkalmasság
Bérezés, juttatás:
– Az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) szerint.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
– Pálhalmai Országos Bv. Intézet Személyzeti
Osztályán.
Telefon: (25) 531-100 Telefax: (25) 410-513
Cím: 2407 Dunaújváros Pf. 7.

Elvárásaink:
Gimnáziumi vagy Szakközépiskolai érettségi vagy
technikusi végzettség
Bejegyzés nélküli erkölcsi bizonyítvány
több mûszakos munkarend vállalása
Interjún való megfelelés
Üzemorvosi alkalmasság
Egészségügyi kizáró tényezõk:
Hallás károsodás
Cukorbetegség
Színtévesztés
Megváltozott munkaképesség
(50 %-nál magasabb)
Munkaviszony:
Határozatlan idejû szerzõdés, 90 nap próbaidõ
kikötésével
Juttatások:
Munkabér:120.000 Ft
Mûszakpótlék
Munkába utaztatás megoldott
Étkezési hozzájárulás
Távollakók utaztatásának támogatása
Munkaruha
Jelentkezési lehetõség és további részletek:
GWH Zrt dunaújvárosi kirendeltség:
06 25 510-487, 06 70 702 90 74
dunaujvaros@gwh.hu
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Mezõfalvi Vigasságok
– Mezõföldi Szomszédolás
Június 29. péntek:
17 óra:
20 óra:
20 óra:

Mezõföld természeti kincsei – elõadók: Lendvai Gábor
és Horváth András ökológus (Helyszín: Kishantosi kastély)
Vigasság nyitó tábortûz - szalonnasütés, táncrét
Rock koncertek (POKOLGÉP)

Június 30. szombat:
Helyszín: az iskola udvara
9 óra:
Fesztivál megnyitó
Fõzõverseny
9.30 óra: Zászlóavatás
10 óra:
Községek szellemi és ügyességi vetélkedõje íjfeszítés
Gyerekeknek játszóház (szalma, csuhé, arcfestés)
Sétakocsizás, pónilovaglás
Óriás csúszda
13 óra:
14 óra:

Ebéd
Mezõföldi Szomszédolás
– települések kulturális bemutatója 1. rész
Borverseny
16 óra:
Bojtorján együttes
17 óra:
Települések kulturális bemutatója 2. rész
19 óra:
Versenyek eredményhirdetése
21 óra:
Irigy Hónaljmirigy show
21.45 óra: Bál

Július 1. vasárnap:
Kondor- kupa- sportversenyek
9 óra:
Kispályás labdarúgó torna, kézilabda, asztalitenisz
Gyermekek részére szervezett játékok napközben
(kötélhúzás, kislabda dobás, homokvár építés stb.)
16.30 óra: Ünnepélyes eredményhirdetés
17 óra:
Kabócák gyermekmûsor
18 óra:
Kung-fu, Capouera, hipp-hopp bemutató
19 óra:
Gyöngyvér helyi amatõr zenekar koncertje
21.30 óra: Tûzijáték (zenés!)

Egész nap légvár! (Ingyenes)
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Borverseny!
A Mezõfalvi Vigasságok alkalmából
borversenyt hirdetünk!

Nevezési feltételek:
- 2 db 7 dl bor leadása, a fajta,
az évjárat megjelölésével
- A nevezõ pincéjében minimum
1 hl bor legyen, ellenõrizhetõen.

Palackés papírgyûjtés!
Kérünk mindenkit, hogy az
összegyûlt papírt, mûanyag
flakont és sörös dobozt július
6-án reggel 8 óráig szóródásmentesen helyezze ki az utcára. A késõbb kitett hulladékot
nem tudjuk elszállítani.
Nagyon kérünk mindenkit, hogy egyéb hulladékot,
szemetet ne tegyenek a zsákokba!
Köszönjük!
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Értesítés!
Értesítjük
olvasóinkat,
hogy leltározás
miatt
a könyvtár július
hónapban

zárva tart!

Nevezési határidõ:
2007. június 28. 18 óra

Leadás helye:
könyvtár

A borverseny levezetõje:
Köller László adonyi borbíró

Fontos
telefonszámok
Polgármesteri hivatal: ...................................... 243-092
iskola: ............................................................... 506-930
óvoda: ............................................................... 506-987
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat: ........ 506-900
mûvelõdési ház, könyvtár ............................... 506-985
rendõrség: ................................................. 20/9728-390
az orvosi rendelõben:
dr. Bartos Krisztina: ......................................... 506-837
dr. Tassy Péter: ................................................ 506-925
dr. Kosztándi-Molnár Éva: .............................. 506-889
védõnõ: ............................................................. 506-888
fogorvos: .......................................................... 243-180

Nálunk
hirdessen,
hogy vállalkozása
sikeres legyen!

Emlékezés!
Kovács Miklósné
Csendes Julianna
halálának 10. évfordulóján
„Bíztunk az életben, bíztunk a gyógyulásban,
de ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél, s minket szerettél,
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer még találkozunk veled.¤
Soha nem múló szeretettel emlékezik rád
férjed Miklós, három fiad Miklós, Csaba, Gábor,
testvéreid, édesanyád és mindenki, aki szeretett.

MEGNYÍLT!
A Vörösmarty utca 35. alatt
megnyílt

állateledel,
ital, édesség
üzletünk!
Törzsvásárlói
kedvezményekkel!
Várjuk kedves vásárlóinkat!

12

Az én falum - Mezôfalva

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 az akciós készlet erejéig érvényes!
Minimum 2 millió forint hitel felvétele esetén!

Keresse, hívja a Suzuki Bartát a legjobb ajánlatot
tõlünk kapják!
Székesfehérvár: 22/51-52-53, 22/50-50-47
Sárbogárd: 25/50-80-80, 25/518-011….-019

Nyári Napforduló
SUZUKI
BARTA
2007. június 22.

7000 Sárbogárd,

pénteken délutántól szombat délelõttig
sátorozással

Mezõfalván
Köztársaság
u. 147/a
a Bolondváron
Õsi magyar táltosünnep
Szabó László
vezetésével
A 3500 éves bronzkori földvárnál:

Íjfeszítés
Tábortûznél vacsora készítés
Õsi szertartás
Parázsonjárás
Pénteke 16 órától lehet jönni a várhoz.
Elõzetes információt Horváth Bélától,
a Bánki tanárától kérhet!
e-mail: hblimes freemail.hu

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.

