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Csatorna-ügyek
A szennyvízhálózat átmeneti üzemeltetésével a Délvíz
Zrt-t bíztuk meg. A szerzõdéskötés valamint a vízórák leolvasása megtörtént. Az adatok
a cég rendelkezésére állnak,
ezek alapján a képviselõi meg
fogják keresni a csatornázás
ezen ütemében érintett ingatlantulajdonosokat – fogyasztói
szerzõdést kötnek és számláznak. A jelenleg hatályos és
megállapított díj 2007. december 31-ig érvényes. Azon dolgozunk, hogy ezt hogyan lehet mérsékelni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi
csatornadíj hosszú távon nem
tartható. A kerti csap is problémát jelent. Az átmeneti idõszak jellege miatt a Délvíz Zrt.
hajlik a megoldásokra, azt viszont tudni kell, hogy a rendszerbõl kivett ilyen-olyan vizeknek árfelhajtó hatásuk van.
A végleges üzemeltetõ kiválasztására elindult a koncessziós eljárás: jegyzõk, polgármesterek, pénzügyi bizottsági elnökök részvételével bizottságot hoztunk létre,
amely javaslatot tesz a koncessziós kiírásra.
M. Cs.

Társra leltek az intézmények
Mezõfalva és Hantos képviselõtestülete együttes ülést
tartott július 4-én a mûvelõdési
házban. Az ülés témája: az intézményi társulás létrehozása.
Ehhez kapcsolódóan a következõt mondtam el:
„Virág József, Hantos község polgármestere megkeresett
2007. március 12-én, hogy kívánunk-e intézményi társulást
létrehozni Hantossal, mert
neki kedden a Sárbogárdi Kistérségben ennek megfelelõen
kell nyilatkoznia. Én természetesen igent mondtam.
Egyöntetû kormányzati
szándék az, hogy a kisebb települések intézményeik fenntartását próbálják meg társult
formában biztosítani, hogy
ezáltal biztosítható legyen a
gyerekek szakszerû nevelése,
oktatása. Ehhez állami nor-

matívát is társítottak, ami segítségével próbálják ösztönözni a településeket arra,
hogy ilyen társulásokat hozzanak létre.
A térség szempontjából
úgy gondolom, hogy a mezõfalvi iskola és óvoda nagyságából adódóan is központi
intézménynek számít. Jövõbeni szerepét biztosan megalapozza az, ha egy szomszédos községgel társulást hoz
létre. Felvetõdött elõször az
általános mûvelõdési központ (ÁMK), mint intézmény
létrehozása, azonban ezt az
elõzetes egyeztetések és tájékozódások után elvetettük.
Elmentünk olyan szomszéd
kistérségbe, ahol már mûködik intézményi társulás, felkértük a jogi feladatok elvégzésére Pintérné dr. Szekercés

Anna ügyvédet. Õ elkészített
egy anyagot, amiben pontosításokra volt még szükség.
Pedagógus, óvónõ, karbantartói létszámok, illetve az elnevezések pontosítása is
szükségessé vált. Az adatokkal kiegészített változatot
egyeztették a polgármesterek és az intézményvezetõk.
Voltak olyan pontok, amelyek még módosításra kerültek. Az átdolgozott változat
kikerült a szakmai szervezetekhez véleményezésre és
õk is tettek ésszerû javaslatokat.
Az OKÉV által kijelölt
szakértõkbõl Gerséné Krausz
Szilviát választottuk, aki szakértõi anyagot készített el arra
vonatkozóan, hogy az intézményi társulás indokolt.
(Folytatás a 3. oldalon)

Jót vígadtunk és szomszédoltunk
Újabb nagy sikerû rendezvénnyel öregbítettük községünk jó hírnevét. A Mezõfalvi Vigasságok és a Mezõföldi
Szomszédolás háromnapos
programsorozata
minden
igényt kielégítõ és színvonalas volt, a visszajelzések alapján elmondható: a résztvevõk
nagyon jól érezték magukat. A
magam és a képviselõtestület
tagjai nevében hálásan köszönöm valamennyi segítõnek,
szervezõnek, támogatónak és
közremûködõnek a munkáját,
nélkülük ez a rendezvény nem
jöhetett volna ilyen színvonalon létre. (összefoglaló a 4-5.
oldalon.)
Márok Csaba
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Tankönyvtámogatás Számunkra kedvezõ,
többcélú változások

1/2007.(VI. 20.) Bizottsági Határozat
Mezõfalva
Nagyközség
Képviselõtestületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2007/2008-as tanévet
megkezdõ mezõfalvi lakóhellyel rendelkezõ általános
iskolai tanulók részére - jövedelmi helyzetre tekintet nélkül
- gyermekenként 3.000,- Ft,
azaz Háromezer forint tankönyvtámogatást biztosít a
szociális keret terhére az alábbi formában:
a/ a Mezõfalván iskolába
járó mezõfalvi lakóhellyel rendelkezõ azon gyermekeknek,
akik nem esnek a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. tv. 8. §. /4/ bekezdésében meghatározottak körébe, a tankönyvcsomag árának 3.000,- forinttal csökkentett összegét kell megfizetniük.
b/ azon mezõfalvi lakóhellyel rendelkezõ gyermekek,
akik nem a mezõfalvi Önkormányzat által fenntartott általános iskolába járnak a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán beszerezhetõ nyilatkozat
kitöltésével és iskolalátogatási igazolás becsatolásával igényelhetik a támogatást

2007. augusztus 01tól szeptember 30-ig.

Az igényeket 15 napon
belül ellenõrzi a hivatal és értesíti a szülõt arról, hogy a támogatás összegét a házipénztárban felveheti.
Jogosulatlan igény esetén a soron következõ Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésen határozattal dönt az
elutasításról.
A bizottság megkeresi a Petõfi Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Igazgatóját azzal,
hogy a tankönyvcsomagok
árának csökkentésérõl fentieknek megfelelõen gondoskodjon és a tankönyveket megvásárló tanulók pontos létszámáról hiteles igazolást nyújtson
be a polgármesteri hivatal
pénzügyi csoportjához.
Megkeresi a polgármesteri
hivatal pénzügyi csoportját azzal, hogy a hiteles létszámigazolás alapján a tankönyvtámogatás kifizetésérõl gondoskodjon.
A határozat alapja Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestületének a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
2/2006.
(III.30.) számú rendeletének
8. §-a.
Mezõfalva,2007. június 20.
Masinkáné
Baranyai Mariann

Mezõfalva jövõje szempontjából is meghatározó változások történtek a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Társulásában. Valamennyi érintett képviselõtestület elfogadta az átdolgozott, új társulási
megállapodást,
amelynek
egyik legfontosabb eleme,
hogy a települések egy szavazattal rendelkeznek. A döntéshozatalkor az egyszerû többség legalább öt település támogató szavazatát jelenti. A határozatképesség és szavazatarány szempontjából önkormányzati ügyekben Dunaújváros nélkül nem tudunk döntést hozni, viszont az egy település egy szavazat elvének
érvényesítésével megszûnt a
város községek nélküli döntési pozíciója.
A többcélú kistérségi társulás keretein belül függetlenített, önálló munkaszervezetet
hozunk létre, irodavezetõi állására pályázatot írunk ki.
A területfejlesztési tanácsot
megszüntettük, feladatkörét a
többcélú társulás részeként

oldjuk meg. Ezt azért fontos
kiemelnem, mert bizonyítja a
korábbi álláspontomat: minden eddigi híresztelés ellenére azért nem volt jogosult a
többcélú társulás állami támogatásra, mert a fejlesztési
ügyeket külön szervezettel oldotta meg. A tanács beolvasztásával várhatóan szeptembertõl már igényelhetünk központi normatívát.
Mezõfalva fejlõdése szempontjából lényegesek az említett változások. Lesznek olyan
feladatok – például a belsõ ellenõrzés – amelyet a társulásban oldunk meg, az erre vonatkozó normatívát le tudjuk
hívni, vagyis erre már nem kell
saját forrást áldozni. Az intézményi társulásunkat is pozitívan érinti, hiszen a bejáró gyerekek iskolabusz-járatára szintén kérhetünk központi pénzt.
Vagyis a jövõben azon leszünk, hogy kihasználjuk a támogatási lehetõségeket a többcélú társulás jóvoltából, ezzel
is javítva községünk pénzügyi
helyzetén.

Nagy takarítás volt

Menhelyre szállították
a kutyákat
Mezõfalva-Szõlõhegyen
hosszú ideje problémát jelentett, hogy egy ott lakó nagyon
sok kutyát tart az ingatlanán.
Ezzel kapcsolatosan rendszeresek voltak a panaszok és a
bejelentések.
Az önkormányzat vezetõi
intézkédtek az ügyben. Ennek
eredményeként hatósági eljárás keretében a rendõrség elszállíttatta a kutyákat. A jóérzésû emberek számára döbbe-

netes és érthetetlen volt az
eset, ugyanis összesen 58 lesoványodott, gondozatlan és
elhanyagolt ebet kellett elvitetni, elhelyezésükrõl gondoskodni. Az összes szuka kutya
vemhes volt.
Az illegálisan és minõsíthetetlen körülmények között létrehozott állattartó-hely felszámolásának költségei nem az
önkormányzatot terhelik.
M. Cs.

A vigasságokra készülve
társadalmi munkát szerveztünk június 23-án. Ennek keretében virágokat ültettünk
a Vörösmarty és József nádor
utca találkozásánál lévõ körforgóba, rendbetettük az Árpád utca végében lévõ buszfordulót. Sokan dolgoztak a
Rákóczi utcai játszótéren, ahol
összegyûjtöttük a szemetet,

kitányéroztuk a fákat és füvet
nyírtunk. Szintén sokan dolgoztak az iskola valamint a
rendõrség udvarán a honfoglaláskori nádkunyhók rendbetételén. A nyugdíjasok a klubjuk környékét a csinosították.
A nagytakarítás valamennyi résztvevõjének hálásan köszönjük a segítséget, az
aktív közremûködést. M.Cs.
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Útjavítások
a szõlõhegyen

Tervezõk
pályázatát várja
az önkormányzat

A szõlõhegyi ingatlantulajdonosokkal egyeztetett módon
az önkormányzat kisebb útjavításokat végeztetett a területen. A szeméttelepi út folytatásában a Kettes sorig a nagyobb kátyúkat kõvel töltöttük
fel. A lakók önszorgalomból
segítettek, egy-két gödröt saját maguk töltöttek fel.

Nem szemétlerakó
Nemrég kezdõdött el a Kinizsi utca végének a rendbetétele. Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy szigorúan
tilos mindenféle szemét, nyesedék lerakása ezen a részen.
Szigorú büntetésre számíthat
az, aki vét a szemételhelyezés
szabályai ellen, vagyis továbbra is a Kinizsi utca végébe
hordja a hulladékát.
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Nyertünk: felújítjuk
a játszóteret
Mezõfalva képviselõtestülete nyertes pályázatokat nyújtott be a közelmúltban. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal regionális központjában, Veszprémben már
meg is történt a jóváhagyott
támogatásunk aláírása. Ennek

alapján a Rákóczi utcai játszótér fejlesztésére kerülhet sor
még az idén.
A beruházás annyira konkrét, hogy a játszótér korszerûsítését szeptember 15-ig be
kell fejeznünk.
M.Cs.

Mezõfalva
Nagyközség
Önkormányzata pályázatot írt
ki az önkormányzat intézményi épületeinek tervezésére.
Érdeklõdni és a részletekrõl
felvilágosítást kérni Dobrádi
Istvánnénál lehet a polgármesteri hivatalban személyesen,
valamint az 506-980-as telefonszámon, ügyfélfogadási
idõben.

Fokozott rendõri jelenlét
Többször találkozunk rendõrjárõrrel a községben, ez a
jelenlét a jövõben várhatóan
még fokozódni fog. Felhívjuk
a lakók figyelmét arra, hogy a
közlekedés szabályait tartsák
be – a saját érdekükben.

Társra leltek az intézményeink
(Folytatás az 1. oldalról)
A tankötelezettség megoldására irányuló települések
közötti együttmûködés, társulás támogatást igényel a Fejér
megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-mûködtetési terv
szerint is. Mezõfalva Nagyközség és Hantos Község önkormányzatának intézményátszervezésre vonatkozó terve
azzal nem ellentétes.
A szakértõi vélemény alapján a Fejér Megyei Közgyûlés
elnöke, dr. Balogh Ibolya kiadta hozzájárulását, hogy a tervezett átszervezés nem sérti a
közoktatási intézményekben
tanulói jogviszonyban álló
gyermekek mindenek felett
álló érdekét. A tanulók számára a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben meghatározott szolgáltatások továbbra is megfelelõ színvonalon biztosíthatók oly módon,
hogy annak igénybevétele
sem számukra, sem szüleik
számára nem jelent aránytalan terhet.
Mindezek összességében
megállapítható, hogy az elfo-

gadásra kerülõ társulási megállapodás indokolt és szükséges mindkét település szempontjából.
Meghatározó
azoknak az embreknek a
szempontjából, akiket ez legjobban érint: pedagógusok és
óvónõk, rajtuk keresztül pedig a gyerekek számára.
Bízom abban, hogy a jelenlévõ képviselõk átérzik ennek
a történelmi pillanatnak a súlyát és jóváhagyásukkal mindenki számára elõnyös és pozitív folyamat indul el.”
A közös munka eredményeként a két önkormányzat
valamennyi képviselõjének
igen szavazatával megerõsítettük, hogy a társulást létre
kívánjuk hozni. Az ülés kiteljesedéseként a testületek által
elfogadott társulási megállapodást a polgármesterek aláírásukkal hitelesítették. A társulás székhelye Mezõfalva.
Fontos kiemelni, hogy Hantos képviselõi pozitívumként
értékelték a létrejöttét.
A társközség elõtt több alternatíva is állt, a szóba került négy település között

nagyközségünk csak az
egyik volt. Feltehetõen mi
álltunk a legjobban a kérdéshez. nem akartunk rátelepedni Hantosra, hanem partnerként kezeltük és kezeljük a
továbbiakban is. Az általános
iskolánkba tulajdonképpen
csak a hetedik és nyolcadik
osztály került át Hantosról
teljes létszámmal, a többiek
maradnak náluk helyben. Az
óvoda tekintetében a gyerekek helyzete változatlan marad, mindketten helyben oldjuk meg, csak a pedagógiai
programokat egyeztetjük és a
helyettesítésekben mûködünk együtt.
Az óvoda elnevezése változott: Tündérkert Óvoda lett.
Vezetõje továbbra is Czifra
Istvánné. Az iskola neve szintén módosult: Petõfi Sándor
Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. Vezetésével
kapcsolatosan úgy döntött a
képviselõtestület, hogy egy
évre vezetõi megbízást ad
Jaksics Erzsébetnek és kiírja
a pályázatot a jövõ tanévre. A

pályázati kiírás tervezetét a
két polgármesternek kell a
képviselõtestületek elé terjeszteni október 31-ig. A vezetõi megbízatást – a tantestület nagy részének aláírásgyûjtésével – a szakma is támogatta.
A kiadott megállapodásokat az érintett közösségek véleményezték, megbeszélték,
javaslatokat tehettek. Az
ésszerû kéréseknek megfelelõen csiszoltuk a megállapodás szövegét, kérés alapján
került be például a népi ének,
a szobrászat, amelyekkel bõvült az alapító okirat.
A megállapodás sikeres
létrejöttében jelentõs érdemei
vannak Bán Balázs bizottsági
elnöknek.
Az alapos elõkészítést dicséri, hogy mindkét községben az önkormányzati és intézményi vezetõk mellett a
szülõi munkaközösség, a nevelõtestületek, a közalkalmazotti tanács egyaránt kedvezõ lehetõségként értékelték a
társulást.
Márok Csaba

4

Az én falum - Mezôfalva

Mezõfalvi Vigasság, Mezõföldi Szomszédolás
Túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy felejthetetlen napokat töltöttünk együtt a Mezõfalvi Vigasságok alatt, ezzel egyidõben
idén településünk adott otthont a
Mezõföldi Szomszédolás kistérségi programsorozatnak is. Már
a készülõdéskor látszott, hogy a
rendezvénysorozat felülmúlja
majd minden reményünket. A
szervezést dicsérik például azok
az ötletes szalmabála-figurák,
amelyek mosolyt csaltak a községünkbe érkezõ vendégek arcára. A falvak – Alap, Cece, Elõszállás, Hantos, Nagykarácsony,
Sárosd, Daruszentmiklós, Mezõfalva – csapatai is készültek a
nagy napra, a szombati szomszédolásra, ahol mindenki megmutathatta, hogy mit tud. Hét község már pénteken elkezdte állítani és feldíszíteni a sátrát, megismerkedtünk a jellegzetességekkel, azzal, ki hogyan kapcsolódott a kiválasztott témához az
aratáshoz. Az esti rock koncert
feledtette kicsit a következõ napi
versenyek izgalmát.
Aztán felvirradt a nagy nap. Az
iskola udvarán már kora délelõtt
nagyon sokan voltak, elkezdõdtek
a települések közötti versenyek. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ecsõdi László országgyûlési képviselõ, aki jó szórakozást
kívánt. A nap háziasszonyaként,
karmestereként Masinkáné Baranyai Mariann vezette a vetélkedést. A résztvevõknek szellemi,
ügyességi feladatoknak kellett
megfelelniük és bebizonyíthatták:
milyen kiváló arató ételt tudnak
fõzni abból a marhahúsból, amit
községünk önkormányzata ajánlott fel a fõzõversenyre nevezõknek. A hús feldarabolásában
oroszlánrészt vállalt Kvárik Ferenc vezetésével a Kvárik „fiúk”
triója – köszönet érte.

Nagyon jól sikerült az amatõr
kulturális csoportok bemutatkozása, a vendég településekrõl ugyanis ének- és tánckarok, valamint
más fellépõk érkeztek a szomszédolásra hozzánk. A mi kulturális
csoportjaink bizonyították, ezen a
téren is jó példával áll elõ Mezõfalva. Színfoltja volt a napnak,
hogy valamennyi község bemutathatta tehetségeit a „Reménységeink és büszkeségeink” produkció
keretében. De a vigasság nem a
versengésrõl, hanem elsõsorban a
szórakozásról, kikapcsolódásról
szólt. A települések kulturális bemutatói mellett meg kell említeni
a Bojtorján együttes fellépését.
Telitalálat volt az esti Irigy Hónaljmirigy koncert – soha nem látott tömeg volt, hozzáértõk kétezer körül saccolták a létszámot.
Az ellátás nagyon jó volt, nagyon finomak voltak az ételek, a
kereskedõk árai sem voltak a földtõl elrugaszkodottak, és a programok színvonalára sem lehetett panasza senkinek. Nem szeretnék
személy szerint kiemelni senkit a

szervezõk, lebonyolítók, támogatók, segítõk, közremûködõk közül, mert még kimaradna véletlenül valaki... Köszönet illet mindenkit, azokat is, akik részvételükkel járultak hozzá a jó hangulathoz. Hálásak vagyunk minden
segítségért és mindazoknak, akiknek részük volt a vigasságok és a
szomszédolás idei nagy sikerében.
Márok Csaba

Borverseny eredménye
A vigasságok alkalmával
meghirdetett
borversenyre
nyolc mezõfalvi borosgazda jelentkezett. A verseny nyertesei:
I. Nagy Sándor (vegyes fehér)
II. Szatmári László
(Kékfrankos)
III. Töttõs István (Zweigelt)

Települések versenye:
I. Cece
II. Sárosd
III. Hantos
IV. Nagykarácsony
V. Elõszállás
VI. Alap
VII. Mezõfalva
(Daruszentmiklós nem nevezett be a vetélkedésbe.)
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Kondor Kupa másodszor
Korábban már hírt adtunk
a Mezõfalvi Vigasságok keretében megrendezésre kerülõ
Kondor kupáról. Nos, akik
komolyan vették az invitálást,
és kilátogattak július elsején a
mezõfalvi pályára, azok nem
csalódtak. Igazi sportvarázst
teremtettek a szervezõk!
A háromnapos falunap záró
eseményen több sportág szurkolóinak is akadt látnivaló
bõven. A menüt négy település
Kisapostag,
Baracs,
Sárosd, és Mezõfalva hivatalos csapatainak barátságos
mérkõzései, amatõr kispályás
focibajnokság húsz csapat nevezésével, továbbá: Nagylók,
Sárosd, Mezõfalva lányainak
kézilabdás összecsapása, valamint a mûvelõdési házban
amatõr pingpong bajnokság
szolgáltatta.
Eredmények:
Kézilabda:
I.
Mezõfalva
II.
Sárosd (nagyok)
III. Sárosd (kicsik)
IV. Nagylók
Pingpong:
I.
Varga Tamás
II.
Barta László
III. Senye Dénes
Kispályás labdarúgás:
I.
Old Boys
II.
Ász Római
III. Vasas FC
Nagypályás torna:
I.
Mezõfalva
II.
Kisapostag
III. Sárosd
IV. Baracs
A több helyszínen párhuzamosan folyó küzdelmeket közel ezerötszáz nézõ kísérte figyelemmel a nap folyamán,
akik egy különleges élménnyel is gazdagodhattak,
hiszen a nagypályás mérkõzések döntõinek szüneteiben a
Ferencváros válogatott labdarúgói dedikáltak.
A vendégek igazán megszolgálták a meghívást, hiszen
nem csak a riportokban és az
aláírásokban jeleskedtek, de
gólokat is láthattunk tõlük!
A Kondor Kupa sorsa 1-1es végeredmény után Mezõfal-

va és Kisapostag között dõlt el,
így a serleg az idén is Mezõfalván maradt.
A krónikához tartozik
még, hogy Lipcsei Péter,
Dragóner Attila, Balog Zoltán, és Tököli Attila hosszú,
hónapokig tartó egyeztetés
után került Mezõfalvára. Játékukkal nagy örömet szereztek mind a csapatoknak, mind
a szurkolóknak. A dedikációból befolyt összeget a Kondor családnak ajánlották fel.
A család ezt a pénzt nem tartja meg. Az összeget a mezõfalvi sportélet támogatására
szánják.
A mérkõzések reggel kilenctõl délután fél ötig tartottak, ami igen szép teljesítmény, figyelembe véve a rekkenõ hõséget. A szomjúság és
az éhség oltásáról is gondoskodtak a szervezõk. A kondérokban bõven rotyogó birka,
marha, és sertéspörkölt méltán
számíthatott nagy sikerre. Aki
nem talált kedvére való bográcsost, az még mindig felkereshette a pálya szélére kitelepült kereskedelmi egységeket.
Röviden: Éhen és szomjan
nem halt senki.
A sportrendezvények mellett a szurkolók apróbb családtagjai is megtalálhatták az
érdeklõdésüknek megfelelõ
szórakozást. Légvár, játszóház, arcfestés, a díjátadó ünnepség után a színpadon gyermekmûsor kötötte le a figyelmüket.
A napot záró tûzijáték kezdetéig rock-koncertnek, hipphopp táncbemutatónak, kungfu
harcmûvészetnek
és
capouera bemutatónak tapsolhatott a közönség.
A kupáról készült felvételek a Mezõhír közösségi hírportálján - http://freeportal.hu/
mezohir -, vagy közvetlenül a
képtárban - www.kep.tar.hu/
boka121 - tekinthetõek meg.
Jövõre újra megrendezésre
kerül a Kondor Kupa. Jó szívvel várnak mindenkit a szervezõk!
H.L.
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Hálás köszönet
a támogatásért!
2007. július elsején másodszor lett megrendezve Mezõfalván a Kondor Kupa, melynek sikeréhez az Önök támogatása is nagymértékben hozzájárult.
A kupa célja, hogy Mezõfalva sportját életben tartsa, és
széles kikapcsolódási lehetõséget teremtsen a faluközösségnek. A rendezvényre kilátogató közel kétezer ember jó
hangulatban, kellemes emlékekkel szurkolta végig a csapatok nemes vetélkedõjét. Ez
a nap nem csak egy remek
sportnapról szólt, hanem egyben tisztelgés is a két éve elhunyt Kondor László emléke
elõtt, aki egész életében kiemelkedõen fontosnak tartotta a falu sportját.
Ez a rendezvény nem jöhetett volna létre, ha Önök
nem segítették volna önzetlen
munkájukkal, adományukkal.
Támogatók:
Mezõfalvi Önkormányzat,
Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány, MEDOSZ SE,
Láng Kft, Pakk 900 Bt,
Autófilter, Flavin + üdítõital
gyártója, Kishantosi Kht,
Kondor család, Tóth Lajos,

Sóki László, Csizmadia Imre,
Cseke Ottó, Bolya Szilárd
Barta László, Horváth László,
Varga Tamás, Korompai Tamás, Novoth házaspár, Janik
Gyula,
Muladi
László,
Masinkáné Baranyai Mariann,
Tóth László, Hajnal Attila,
Fábián István, Móricz Csaba,
és még sokan mások.
A lista természetesen nem
lehet teljes, hiszen az anyagi
támogatások mellett nagyon
sokan a munkájukkal segítették a rendezvényt. Írhatnánk itt
a nyugdíjas klubtól, az iskolán
át egészen addig az emberig,
aki szombat éjjel jött haza nyaralásból, és már másnap reggel a büfében teljesített szolgálatot. De írhatnánk azokról
is, akik a többfordulós társadalmi munkán részt vettek,
vagy éppen a mérkõzéseket
vezették egész nap a tûzõ napon, illetve bármilyen formában részesei voltak az eseményeknek.
Mindenkinek, aki így, vagy
úgy hozzájárult a rendezvény
sikeréhez nagy tisztelettel köszönjük a támogatást!
Kondor Kupa
Szervezõ Bizottság

Köszönet a Kondor Kupáért!
Immár két éve, hogy drága jó férjem, édesapánk emlékére megrendezésre kerül
a Kondor Kupa elnevezésû
sportesemény, a Mezõfalvi
Vigasságok keretein belül.
Úgy gondoljuk e nemes cél,
– a sport támogatása – sok
embert, csapatot mozgósított az idei évben is. Mindezek megvalósulásáért hálás szívvel mondunk köszönetet: a Kondor Kupa Szervezõ Bizottságának, a mezõfalvi Sportegyesületnek
és vezetõségének, az önkormányzatnak, minden támogatónak, barátnak és résztvevõnek akik munkájukkal,

adományaikkal segítették a
rendezvény sikeres megszervezését és lebonyolítását. A
felajánlott és befolyt összegek teljes mértékben a sport
finanaszírozását szolgálják
az elkövetkezendõ idõszakban. Külön köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik a koszorúzáson
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, emlékére mécsest
gyújtottak.
Örömmel fogadtuk Androvics István férjemrõl készített égetett fa portréját, nagyon köszönjük e kedves
ajándékot.
Kondor család

Az én falum - Mezôfalva
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Elsõ osztályba bennek
Óvoda, óvoda
Búcsú, kirándulás,
társulás, felújítás

A Petõfi Sándor Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény elsõ osztályosainak névsora a következõ.
Kivánjuk a leendõ kisdiákoknak, érezzék jól magukat az új intézményükben

Búcsú, kirándulás, társulás,
felújítás
Nagycsoportosaink elbúcsúztak az óvodától, de gyerekzsivajtól hangos még az
intézmény, hiszen a nyári élet
zajlik éppen. Igyekszünk különbözõ programokkal színesíteni a gyerekek mindennapjait. Tájház látogatást szerveztünk, ami nagy tetszést aratott
a gyermekek körében, hiszen
sok régi dologgal ismerkedhettek meg. Nagyon ajánljuk
a falubelieknek ezt a lehetõséget, sétáljanak el és nézzék
meg községünk nevezetességét. A délelõtti tevékenységek
között szerepelt az agyagozás
is. A kézmûvesház segítségével hozzájutottunk agyaghoz,
egyéb eszközökhöz, melyek
felhasználásával különbözõ
ajándékokat készíthettek az
óvodások. Pl.: medálokat
nyakláncokra, szélcsengõket,
fali képeket. Nagy sikert arattak a barkácsolási lehetõségek,
melyek során bohócot készítettek, ruhacsipeszbõl krokodilt, nyakláncot fûztek szívószálból, homokvárat építettek,
valamint szabadon rajzolhattak a kerti asztalnál.

kialakítani, a szülõk nagy örömére. Így július elsõ hetére
már tájékoztatást kaptak az elosztásról. Köszönjük az
együttmûködést az iskolarészérõl.
Eközben az óvodában is kialakítottuk a 2007-2008-as
tanév csoportjait. Kiscsoportosaink részére szülõi értekezletet tartottunk, melyen nagy létszámmal vettek részt. Ezen a
beszélgetésen tájékoztattuk a
szülõket az óvodai élettel kapcsolatos tudnivalókkal.

*
Az idei tanév végére az is-

Minden óvodásnak jó nyaralást kívánunk!

kolával közösen sikerült a tanító néniket és az osztályokat

Az óvoda dolgozói

*

A következõ tanév változást hoz: július 4-én hivatalosan is létrejött óvodánk és a
hantosi óvoda közötti társulás,
mely augusztus 1-tõl lép hatályba. Így óvodánk hét csoportra bõvül, és Tündérkert
néven mûködik tovább, Czifra
Istvánné vezetésével.

Tanító: Horváth Lászlóné
1. Azurák Flóra
2. Barati Bence
3. Bednárik Emma
4. Bodás Dalma
5. Bódás Fanni
6. Bodor Balázs
7. Bordács Marcell
8. Csohány Tünde
9. Danczi Bence
10. Fánczi Gergõ
11. Hajdú Cintia
12. Horinger Arion
13. Légrádi Zsanett
14. Liber Bettina
15. Mogyoródi Luca
16. Orbán Krisztián
17. Orosz Zoltán
18. Rabi Károly
19. Slett Attila
20. Szalai Bálint
21. Szalai Virág
22. Szekeres Benjamin
23. Tarr Petra
24. Tauz Fanni
25. Vadász Norbert
26. Vidács Vivien

Tanító: Gárdonyiné Párkányi Mónika
1. Andricsek Evelin
2. Androvics Dávid
3. Balaton Márk
4. Csohány Laura
5. Dócs Cintia
6. Domanyek Nikolett
7. Fekete Laura
8. Fülöp Máté
9. Fûrész Dóra
10. Hajnal Dániel
11. Horváth Nikolett
12. Jásper Marcell
13. Kincses Balázs
14. Klement Bettina
15. Kovács Krisztián
16. Maár Bence
17. Németh Adrián
18. Papp Henrietta
19. Pintér Ádám
20. Prémusz József
21. Puskás Tímea
22. Szelei Dávid
23. Szilva Eszter
24. Szilva Patrik
25. Tamási Réka
26. Tóth István
27. Vadicsku Dávid

*

Óvodánkban eközben megindultak a betervezett felújítások: parketta csiszolás, meszelés, festés. Amennyiben a
munkák sikeresen befejezõdnek, szép, tiszta környezetben
várjuk a gyermekeket.

*

Köszönjük
Köszönetet szeretnénk mondani az óvoda nevében a Falusi Vigasságokon résztvevõ Varga Gyulának, aki hintójával kocsikáztatta az érdeklõdõket, Méninger Andrásnak, aki pónilovas kocsikázással szórakoztatta a gyermekeket, Gombita
Attilának és családjának, akik szamár és póni lovaglást szerveztek, valamint Szabó Zsoltnak, aki
lehetõséget biztosított hátasló lovaglásra. Nagy élményt jelentett minden gyermek számára.

Olvastunk, nyertünk!
A Móricz Zsigmond Nagyközség Könyvtár „A könyvek néma
mesterek” címmel versenyt hirdetett 2006 decemberében a Petõfi
Sándor Általános Iskola tanulói
számára. A verseny május 31-ig
tartott, amelyen minden osztály
lelkesen vett részt. A nyertes versenyzõk jutalma egy keszthelyi
kirándulás volt, kastély-és könyvtárlátogatással, végül pedig fürdés
a Balatonban.
A vetélkedõ gyõztes osztályai
4.b Szalay Lászlóné (Andi néni)
vezetésével és a 7.a Nagy Margit
vezényletével 2007. jún.12-én
„vehette” át a kirándulást.
Reggel 8-kor kigördült a busz
az iskola parkolójából a Balaton
felé vettük az irányt.
Oda érkeztünkkor elsõként a
keszthelyi Gyermekkönyvtárat
látogattuk meg. További utunk a
Fejér György (felnõtt könyvtárba)
vezetett, ahol pogácsával és ásványvízzel vártak bennünket, mi-

után bevezettek minket a könyvtár rejtelmeibe. A könyvtár látogatás végeztével a Helikon kastélyt és a Hintó Múzeumot tekintettük meg. A kastélyban éppen
filmforgatás volt, így a tükörtermet nem nézhettük meg, de a
könyvtárba vezetõ titkos ajtó és a
gyönyörû látvány ámulatba ejtett
minket. A Hintó Múzeum
megnéztével a kastély parkját jártuk körbe.
Végül a Városnézés fáradalmait a Helikon strandon pihentük
ki. A Balaton kellemes vizében
nemcsak úsztunk hanem jót játszottunk, vízilabdáztunk is.
A fürdés végeztével sajnos
haza felé kellett vennünk az
irányt.
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy ez a csodálatos kirándulás létrejöhetett, az iskola
kuratóriumának és a könyvtárnak.
Köszönjük a lehetõséget!!

Zsuzsi és T. Eszter
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Én így látom...
Ady Endre 1877-ben Érdmindszenten született elszegényedett nemesi családból.
Nagykárolyban, Zilahon és a
debreceni jogakadémián tanult. Debrecenben, majd
Nagyváradon volt újságíró, itt
ismerkedett meg Brüll Adéllal, akit verseiben Lédának
nevezett. Radikális szellemû
cikkeket közölt. 1904-ben Párizsba utazott, megismerte a
modern francia költészetet. 1905-ben Budapestre költözött, a
Budapesti Napló munkatársa lett. 1906-ban jelent meg Új versek címû kötete, ez volt a modern magyar líra nyitánya. Munkássága körül számos vita zajott a konzervatív és a progresszív
eszmék hívei között. A világháborút nagy elkeseredéssel fogadta. 1915-ben feleségül vette Boncza Bertát, akit Csinszkának nevezett. A forradalom kitörését még üdvözölte, 1919-ben
halt meg Budapesten.
Tudom, oldalakat lehetne írni a költõfejedelem életérõl, és
költészetérõl, de nyár van, és én egyébként sem tanulmányt,
hanem csak gondolatébresztõt írok. Ezért aztán most is egy
kevésbé ismert verset választottam, fogadják szeretettel:

Ifjú szívekben élek
Ifjú szívekben élek s mindig tovább,
Hiába törnek életemre
Vén huncutok és gonosz ostobák,
Mert életem millió gyökerû.
Szent lázadások, vágyak s ifjú hitek
Örökös urának maradni:
Nem adatik meg ez mindenkinek,
Csak aki véres, igaz életû.
Igen, én élni s hódítani fogok
Egy fájdalmas, nagy élet jussán,
Nem ér föl már szitkozódás, piszok:
Lyányok s ifjak szívei védenek.
Örök virágzás sorsa már az enyém,
Hiába törnek életemre,
Szent, mint szent sír s mint koporsó, kemény,
De virágzás, de Élet és örök.
Tarány Sándor

Csak szeptemberben
A nyári szabadságolásokra, intézményi szünetekre tekintettel lapunk legközelebbi száma nem augusztusban,
hanem szeptemberben jelenik meg.
A nyár hátralévõ részére
jó pihenést, kellemes idõtöltést kívánunk Mezõfalva lakóinak:
szerkesztõbizottság

Gázszünet
Tájékoztatjuk a lakókat,
hogy az E.ON Gázszolgáltató
ZRT. 2007. 07. 31-én 5-24
óráig üzemeltetési-karbantartási munkálatokat végez. Ezen
idõszak alatt a gázszolgáltatás
szünetel a község bel- és külterületén.
Somodi Gábor
E.ON ZRT.
hálózati régióközpont
vezetõhelyettes
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Reméljük lesz folytatás
2007. július 2-7-ig, a mûvelõdési ház udvara és terme a
gyerek zsivajtól életre kelt.
Hétfõ reggel 52-en gyûltünk
össze a megnyitón, melyet a
szülõk többsége is izgatottan
hallgatott végig. Hiszen ez volt
az elsõ játszóházas tábor „itthon”. Reggel 9-17-ig voltunk a
mûvelõdési házban, minden nap
alkottunk valami remek dolgot,
amit szombaton minden kedves
látogató és meghívott vendég
megtekinthetett.
Nemcsak a kézmûvességet
próbálhatták ki a gyerekek, hanem a sütésben, fõzésben, gyümölcssaláta-készítésében is kivehették részüket, s nem utolsó sorban a gyerekek körébe
nagy sikert aratott sportversenyekben, amit nagy lelkesedés-

sel, küzdelemmel csináltak végig. A versenyek után a jutalom
minden kisgyerek zsebét megtöltötte.
Ezúton szeretnénk megköszönni még egyszer minden
nemû támogatást a polgármesteri hivatalnak, a könyvtárnak
a Sárga rózsa nyugdíjas klubnak, és minden vállalkozónak
és magánszemélynek, akik támogatták bármilyen csekély
aprósággal, hogy a gyerekek jól
érezzék magukat.
Végül köszönjük a szülõknek a bizalmat, hogy egy hétig
a gyermeküket elengedték hozzánk, a táborba.
Várunk benneteket legközelebb!!!
Danczi Gáborné
Légrádi Ferencné

Érdemes idegen nyelvet tanulni?!
A válasz egyszerü és rövid:
igen. A magyar közoktatás
egyik legfontosabb alappillére
az idegennyelv-tanítás. Arról
lehetne sokat beszélni hol és
milyen szinvonalon mûködik
ez. A tény az, hogy az egyik
olyan tudásbázis, melynek - a
szakmai felkészültség mellett az ember a legtöbb hasznát
veheti. A mezõfavi általános
iskola az átlagnál többet tett és
tesz a sikeres idegennyelvtanításért. 1992-ben került bevezetésre nálunk a német nemzetiségi nyelvoktatás az akkori igazgatõ Váradi Sándor
kezdeményezésére. Mezõfalva
történelmi múltja és népességi
adottsága alpján volt erre lehetõség. Ez teret ad tanulóinknak
elsõ osztálytól kezdõdõen heti
5 órás idõkerettel a német nyelv
mint nemzetiségi nyelv oktatására. Ehhez biztosít a törvény
4. osztálytól kezdõdõen egy
másik nyelv, mint idegen nyelv
bevezetését heti 2 órában. Mint
nyelvtanárok tapasztalataink és
megítélésünk alapján elmondhatjuk, hogy a német nyelv
szerkezetével nyelvtani rendszerével megalapozza és elõsegíti más idegennyelv könnyebb
elsajátítását. Középiskolába
került tanítványaink pedig
nyelvi óráik sikerélményeiröl
számolnak be. Úgy látják hogy

a jól megalapozott nyelvtudásuk nagyban elõsegíti a középfokú nyelvvizsga megszerzését
vagy sikeres nyelvi érettségi
letételét. Tanítványaink elsõ
nagy mérföldköve itt az általános iskolában a nyelvtanulás útján - a sokféle sikeres nyelvi
verseny mellett - az alapfokú
nyevvizsga próbatétele. Azok
közül akiknek lehetõségük volt
próbát tenni, mert már betöltötték 14. életévüket, és éreztek
magukban annyi bátorságot,
önbizalmat és nem utolsósorban kitartást és szorgalmat, idén
5 nyolcadikosnak sikerült az
alapfokú szóbeli vagy szóbeli
és írásbeli állami nyelvvizsga.
Õk név szerint a következõk:
László Linda, Szabó Dávid,
Szakács Bernadett, Szatmári
Szabolcs, Virág Olivér. Õk
már tudják hogy érdemes volt
ezt a külön erõfeszítést,a speciális feladatokra való felkészítést megtenni. Ezúton is
gratulálok nekik, mint felkészítõ tanáruk.
Minden volt tanítványomnak, akik életkoruk miatt még
ezután vizsgáznak, vagy ha
nem is fognak vizsgázni, szívbõl kívánom, hogy a nyolcévi
nyelvtanulás hozza meg számukra gyümölcsét!
Molnárné
Troppert Mária
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Megnyílt a
„SAROKHÁZ CSEMEGE”
a József nádor út és Kossuth utca sarkán!
Velünk most NYERHET
akár 1 MILLIÓ forintot!
6-12 hónapos tesztautók megújult készlettel!
Swift II 1.3 GLX CD, klímával 3 020 000 Ft helyett most
akár 2 097 000 Ft-ért
120 hónapra 26 045 Ft-os havi törlesztõ részlettel*
SX4 1.5 GLX CD, klímával 3 570 000 Ft helyett most
akár 2 601 000 Ft-ért
120 hónapra 32 304 Ft-os havi törlesztõ részlettel*
Használtautó beszámítás!
Kezes és jövedelem igazolás nélkül!
* Akciónk a készlet erejéig illetve minimum 2 000 000 Ft
hitel felvétele esetén érvényes!
THM 8,8%
Székesfehérvár: 22/51-52-53, 22/50-50-47
Sárbogárd: 25/50-80-80, 25/518-011….-019
www.suzukibarta.hu
www.fejerinfo.hu

Segítség telefonon
Kapcsolati, beilleszkedési problémája van?
Úgy érzi az élete romokban hever?
Konfliktusait nem tudja egyedül megoldani?
Magányos, nincs kivel beszélgessen?
Betegségek, veszteségek érték?

Hívja a 06/80-505-517-es telefonszámot,
ahol megértõ szavakra talál.
A hívása anonim marad!

Fiatalok Anonim Lelkisegély Szolgálata
Hívj minket, ha segítségre van szükséged!
– Párkapcsolati konfliktusok
– Szerelmi válság
– Iskolai nehézségek
– Családi gondok
– Káros szenvedélyek
És bármi, amit Te fontosnak tartasz...
Velünk megbeszélheted!

06/80-505-005
Ingyenesen hívható éjjel-nappal, de egyelõre csak
T-Com számról érhetõ el!
Adószám:18488797-1-07
Adomány:12023008-00262778-00100009

Széles áruválasztékkal
és figyelmes kiszolgálással várjuk
kedves vevõinket
NYÁRI NYITVA TARTÁS szerint:
Hétfõtõl - péntekig: 6.00 - 19.00
Szombaton: 6.00 - 13.00
Vasárnap: 6.00 - 11.00
Minden 10. vásárlás -10 % !!!
Idõseknek és rászorulóknak
házhozszállítás!
Szeretettel várjuk Önöket!
Halasiék

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)

Papír- és flakongyûjtés!
Augusztus 24-én ismét papír- és flakongyûjtést szervezünk. Kérjük, csak mûanyag palackot, valamint üdítõs
és sörös dobozt tegyenek a zsákokba.
(A szemetet, például tejfölös dobozokat, egyebeket
mellõzzék, mert ebbõl sok problémánk adódik.)
Ismét felhívjuk a lakók figyelmét, hogy csak a reggel
8 óra elõtt kitett zsákokat tudjuk elszállítani.
Köszönjük a fuvarosok önzetlen segítségét!

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.
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