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„Mezõfalva önkormányzata és a HWD Recycling Kft.
2008. január 26-án sikeres lakossági elektronikai hulladék
begyûjtési akciót szervezett. A
lakosok összesen 3665 kg
rossz elektronikai berendezést
adtak át kollégáinknak, ezzel
is hozzájárulva környezetünk
védelméhez. Az önkormányzattal kötött megállapodás
alapján a késõbbiekben (várhatóan szeptemberben) újabb
begyûjést szervezünk. Addig
is rossz elektronikai berendezéseiket leadhatják a tûzoltószertár udvarán elhelyezett
konténernél. Nagyobb méretû
berendezések elszállítása pedig kérhetõ elérhetõségeinken
vagy a polgármesteri hivatalban.”
A fenti információ a kft.
internetes honlapján olvasható, a cég ilyen formában is el-

Lépj be hozzánk!
Fiatal vagy és energikus?
Szereted a jó bulikat!
Része szeretnél lenni egy jó csapatnak?

Gyere és állj közénk!
Tagfelvételt hirdet az IME
(Ifjú Mezõfalviak Egylete)!
Megváltozott életkörülmények miatt nagyon lecsökkent
az IME taglétszáma.
Kár lenne, ha megszûnne egy civil szervezetet!
Találkozzunk 2008. febr. 26-én 19 órakor
a Mûvelõdési Ház elõtt!
IME

ismeri a mezõfalviak partnerségét, azt, hogy aktívan közremûködnek a hulladékok
megfelelõ kezelésében. Az
összefogás eredményeként
megvalósult az önkormányzati
vezetõk és a lakók azon szándéka, hogy csökkenjen a szemét mennyisége lakóhelyünkön.
Környezetünk
védelme
mindannyiunk közös érdeke.
A nagycsaládosok gyûjtik a
PET-palackokat, sörös dobozokat, papírt. A HWD kft. az

elektronikai hulladékot szállítja el. A kommunális szemétszállítás díjába be van építve
évi egy lomtalanítás, valamint
a szemétszüret alkalmával
összeszedett anyagok vitele.
Az orvosi rendelõ melletti
közterületen három szelektív
üveggyûjtõ lett kihelyezve.
Kérem a mezõfalviakat, legyenek továbbra is partnerek
abban, hogy szép, tiszta és
rendezett településen élhessünk.
Márok Csaba

Óvodabál
Hagyományos bálunkat 2008. április 12-én
szombaton tartjuk az iskola tornatermében.
Zenét szolgáltatja: Túri testvérek
Jegyek a Tündérkert Óvodában kaphatók március végétõl.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szülõi Munkaközösség
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Tájékoztató
a csatornáról
Az Önök településén 2008.
január, és 2008. szeptember
30. között Társaságunk végzi
a szennyvíztisztítási szolgáltatást. A tisztítási szolgáltatás
mennyiségének megállapítása
érdekében 2008. január elején
és január végén, valamint
2008. szeptember végén végezzük a vízmérõk olvasását.
A lakossági fogyasztókat, igy
Önt is, locsolási kedvezmény
illeti meg, amennyiben Ön
nem rendelkezik almérõvel. A
locsolási kedvezmény 2008.
április 1.-2008. szeptember 30.
között igénybevett ivóvízmennyiség 10 %-a. Ha Ön rendelkezik almérõvel, és azt számunkra
bejelentette,
az
almérõn mért mennyiség után
nem kell szennyvízdijat fizetnie.
A szolgáltatási díj összege
445 Ft/szennyvíz m3+ 20 %os általános forgalmi adó,
azaz 534 Ft/m3.
A számlák kibocsátása a
következõképpen történik:
2008. február 15-ig a januári olvasott mennyiség alapján
1 hónap,
2008. április 15-ig a 2008.
február - március hó közötti

idõszak átalány alapján 2 hónap
2008. június 15-ig a 2008.
április- május hó közötti idõszak átalány alapján 2 hónap
2008. augusztus 15-ig a
2008. június-július hó közötti
idõszak átalány alapján 2 hónap
2008. október 15-ig a 2008.
augusztus- szeptember hó közötti idõszak olvasott érték
alapján 2 hónap.
Ha Ön 2008. február 1. és
2008. július 31. között átalány
helyett mért mennyiség alapján szeretne dijat fizetni, úgy
a mérõállást a számlakibocsátási hónap 5-ig telefonon is
bejelentheti számunkra az
alábbiakban feltüntetett telefonszámon.
A szolgáltatási szerzõdés
megkötése érdekében munkatársaink jelen levelünk megküldésével egyidejûleg megkeresik Önt.
Reméljük, szolgáltatásunkat az Ön igényeinek megfelelõen tudjuk végezni.
Tisztelettel:
Schmidt Zoltán
ügyvezetõ

Fontos tudnivalók
A szolgáltatásunkkal kapcsolatos
hibabejelentés telefonszáma: 06/70/414-6813
Számlareklamáció, mérõállás
bejelentés telefonszáma:

06/70/414-6817

Ügyfélszolgálati idõ, hely:
Február 15-ig Mezõfalva Község Polgármesteri
Hivatal
Február 16-tól József nádor u. 19
(Mezõfalva rendõrségi épület)
Kedd 8 – 10 óráig

Új üzemeltetõje
van a temetõnek
„…a kegyeletteljes végtisztesség mindenkinek jár”
Mezõfalvi Római Katolikus Temetõ üzemeltetõje
2008. január 10-tõl – öt év idõtartamra – Turcsánné Simon
Magdolna Kegyeleti Szolgáltató Vállalkozó lett. Munkájáról, terveirõl, elképzeléseirõl a
következõ sorokban olvashatnak. A vállalkozás 1990 óta
mûködik Turcsán Temetkezés
elnevezéssel. Fõ tevékenysége a temetkezés, kegyeleti
szolgáltatásokkal és ügyintézéssel. Ezt a feladatot 11 környezõ településen végzik.
Ezen kívül a vállalkozás közterület karbantartással, sírkõkészítéssel és virágkertészettel
is foglalkozik, valamint virágüzletet üzemeltet.
A mezõfalvi temetõ –
Baracs-Apátszállás, BaracsTemplomos, Kisapostag és
Daruszentmiklós után már az
ötödik, amelynek üzemeltetését, ezzel együtt rendezését,
tisztántartását és parkosítását
felvállalta. Ehhez jelentõs gépparkkal rendelkezik, amellyel
biztosítja a folyamatos karbantartást és az aktuális feladatok
elvégzését. Munkájában kapcsolatot tart és együttmûködik
a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-vel,
valamint a Ceste Sírkõ Kereskedelmi Vállalattal. A törvények és jogszabályok változásáról a települések jegyzõitõl
értesül, akik így segítik, egy-

ben ellenõrzik is a szolgáltatót.
Az új üzemeltetõ már
egyeztetett az egyházzal azokról a tervekrõl, amelyeket az
idei esztendõben szeretnének
közösen megvalósítani. Az
elsõ és legsürgetõbb feladat a
temetõ területén lévõ hulladék
konténerekbe gyûjtése. Vannak elhagyottabb parcellák,
ahol elburjánzott a növényzet,
ezt kiirtják és a kezelhetõség
érdekében parkszerûvé rendezik a területet.
Egyre többen választják a
hamvasztásos eljárást – az urnák számára hamarosan kétféle elhelyezési mód is lehetõvé
válik: urnasírhelyek kialakításával földbe temetés, illetve
urnafal építésével urnafülkébe
helyezés. Ez utóbbi a ravatalozó országút felõli részén, a
kerítés vonalában megépítve
egyben szél- és zajvédõként is
szolgál majd.
A szertartások színvonalának emelését célozza a ravatalozó berendezések, drapériák cseréje. Az õsz beálltával
a külsõ ravatalnál elõtetõ védi
majd a csapadékos idõjárástól a gyászoló hozzátartozókat.
A távlati tervek között szerepel a régi kiskápolna felújítása, ami szintén urnás temetkezésnek ad helyet: a dunaújvárosi altemplom urnatemetõjéhez hasonlóan örökös urnafülkék megváltására lesz lehetõség.

A temetõ üzemeltetésével és a temetkezéssel
kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket javaslatokat várjuk a nap 24 órájában elérhetõ temetkezési ügyeleti telefonszámon (30/9945110), a fogadónapokon hétfõn és csütörtökön
17 -19 óráig a Vörösmarty u. 65. sz. alatt.
Telefon.: 30/4999-980.
E-mail címünk: turcsansm@gmail.com
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Leader:
1,5 milliárd
forint
Az elõzetes információk
alapján várhatóan 1,5 milliárd
forint keretösszegû támogatásra lesz jogosult a Mezõföldi
Híd Leader Csoport az irányító hatóság döntése alapján a
2013-ig terjedõ idõszakban.
A Leader-csoport a dunaújvárosi valamint az adonyi leader
csoport összefogásával, szövetségében alakult meg, és összesen 18 település érdekeit képviseli. Jelenleg a községekben zajló lakossági fórumokon a projekt-ötletek összegyûjtése van
folyamatban. A rendezvényeken elhangzott javaslatokat ötvözve lesz összeállítva az a cselekvési program, amely alapján
a pályázatok kiírhatóak lesznek.
Ezért lényeges, hogy bekerüljön
a programba minden olyan javaslat, amelyre pályázatot szándékoznak kiírni.
A Leader-csoport Mezõfalván tartotta az elsõ lakossági
fórumát január 24-én, örömmel tapasztaltuk, nagyon sokan tartották fontosnak a részvételt. Köszönöm minden
megjelentnek az aktív közremûködést, a sok jó ötletet,
amivel segítette az akcióterv
kidolgozását. Márok Csaba

Egységes pedagógiai
szakszolgálat
A Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása február 7én ülésezett. Két olyan fontos
dologról is állást foglalt, amely
községünket érinti.
A társulás tanácsa elvi hozzájárulását adta a Mezõfalván
kialakítandó, és az általános
iskola keretein belül mûködõ
egységes pedagógiai szakszolgálat létrehozásához. Településünknek ez a szándéka érinti a többcélú kistérségi társulás eddigi tevékenységét is.
A szociális ellátások kistérségi szintû megszervezése
szintén lényeges kérdés, hiszen sokakat érint. Mezõfalván ez az ellátási forma intézményi keretek között mûködik, a törvényi elõírásoknak
megfelelõen. A társulás mindenek elõtt három alapvetõ
szolgáltatást szeretne megoldani a hozzá tartozó településeken. Ezek a következõk:
– házi segítségnyújtás
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
– étkeztetés
A tanács április végéig várja a változásra vonatkozó
konkrét javaslatokat a társulás

szociális szakértõjétõl. Az átszervezés nem érinti olyan
mértékben a helyi ellátási feladatokat, hogy csorbítaná a jelenleg jól mûködõ rendszert.
Az étkeztetést – ugyanúgy
mint eddig – helyi szinten oldjuk meg. A házi segítségnyújtást a foglalkoztatott dolgozókkal oldjuk meg továbbra is, a
jelzõrendszeres segítségnyújtást pedig a Dunaújvárosban
mûködõ hálózat továbbfejlesztésével kívánjuk kialakítani.
Fontos kihangsúlyozni: a
szociális ellátások átalakításával
kapcsolatosan még semmilyen
konkrét döntés nem született.
Lényeges továbbá, hogy a normatívák lehívásában egyre nagyobb szerepe van a többcélú
társulásnak. A támogatásoknak
csak egy részéhez juthatnak hozzá közvetlenül az önkormányzatok, a nagyobb hányadot a társuláson keresztül biztosítja a
kormány. A többcélú társulás –
azáltal, hogy reformot élt meg
tavaly – idõarányos normatíva
lehívására lett jogosult, ami idén
fõösszegében 72 millió forint
nagyságrendû.
Márok Csaba

Eladó az önkormányzati lakás
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a tulajdonában lévõ Mezõfalva, Vörösmarty u. 34. sz. alatti
340 hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartásban kivett lakóház udvar
megnevezésû önkormányzati ingatlanát, illetve az épületben
lévõ önkormányzati lakásait a
hozzá tartozó földterülettel értékesítésre jelöli ki. A képviselõtestület az ingatlan vételárát lakásonként bruttó 7.000.000,- Ftban, azaz hétmillió forintban határozza meg.
Ha a lakást, az elõvásárlási jogot gyakorolva az arra jogosult
vásárolja meg, és a vételárat egy
összegben megfizeti, a vevõt

1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint árengedmény illeti
meg. Amennyiben elõvásárlási jogát gyakorolva a lakást részletfizetési kedvezménnyel kívánja megvásárolni, a képviselõ-testület a szerzõdés megkötésekor a vételárhátralékra kamatot köt ki, melynek értéke megegyezik a mindenkor érvényes jegybanki alapkamattal.
A jelenleg üresen álló, I. emelet 1. sz. alatti lakásértékesítése
nyílt licitáláson történik, minimum 100 ezer forintos licitemeléssel. A pályázó köteles a vételár 5 %-ának megfelelõ bánatpénzt, azaz 350.000,- Ft, azaz
Háromszázötvenezer forint befizetésére, melyet banki átutalással

vagy a pénztárban történõ készpénzbefizetéssel teljesíthet.
A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
üresen álló lakás értékesítését a
helyben szokásos módon hirdesse meg, és az ehhez szükséges
egyéb pályázati feltételeket határozza meg. Az I. emelet 1. sz.
alatti, fsz. 1. és fsz. 2. sz. alatti
lakások vonatkozásában az elõvásárlási jog gyakorlása végett
a bérlõket keresse meg azzal,
hogy az elõvásárlási jog vonatkozásában 2008. február 15.
napjáig nyilatkozzanak.
Felelõs: Márok Csaba polgármester
Határidõ: azonnal
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Változtak a díjak
A képviselõtestület jóváhagyásával az alábbiak szerint
változtak a kommunális hulladék szállítási, az edény ürítési
díjai 2008. február elsejétõl (az
árak az áfát nem tartalmazzák:
120 literes edényzet esetén
edényenként: 136 forint.
240 literes edényzet esetén
edényenként: 257 forint.
Minimális közszolgáltatási
díj ingatlanonként havonta
egyedülállóknak: 330 forint.
Minimális közszolgáltatási
díj ingatlanonként havonta a
240 literes edény ürítésével:
465 forint.
dr. Woth László
jegyzõ

Kerékpárút
A képviselõtestület elhatározta a január 30-án tartott ülésén, hogy kerékpárutat terveztet Mezõfalva és Nagyvenyim
között. A javaslattal a venyimi
testület is egyetértett, hiszen ez
a településeket összekötõ biciklis sáv része lehet a balatoni kerékpárút-hálózatnak. A
nagyvenyimiek kérése volt,
hogy Dunaújvárost is vonjuk
be a beruházásba, ezzel a mezõfalvi testület tagjai is egyetértettek.
M. Cs.

Szemétszüret
Várhatóan húsvét elõtt tartunk falutakarítási napot, amikor megpróbáljuk kicsinosítani községünket az ünnep elõtt.
Az idõpontról még nem született döntés, arról a falu hirdetõtábláin, valamint Mezõfalva honapján értesítjük a lakókat.
M. Cs.

Falopások
A község külterületén milliós kárt okozó falopások történtek az elmúlt idõszakban.
Az önkormányzat, élén a polgármesterrel senkinek engedélyt nem adott ki, és senkit
nem utasított favágásra!
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Tündérkert Óvoda
A Tündérkert Óvoda 100 éves lesz 2008. október 11-én

Ünnepi elõkészületek
A Római Katolikus Kisdedóvót 1908-ban ezen a napon
adták át. Az óvoda eszmei szerzõje, építtetõje Virág Ferenc
községi bíró, a telekadományozó Vajda Ödön zirci apát voltak. Elsõ óvónõ Szemlér Erzsébet volt, akit az apát nevezett ki
Hercegfalva kisdedóvója élére.
E jeles nap kiemelkedõ
nemcsak óvodánk, hanem a
mezõfalvi emberek életében,
hiszen idõsek és fiatalok ebbe
az intézménybe jártak, tele
gyermekkori élményekkel.
Az ünnep elõkészületi munkáit már januárban megkezdtük
az óvoda és az iskola dolgozóival. Összeállítottuk a forgatókönyvet, amelynek véglegesítése folyamatban van. Terveink
szerint reggel mise lesz az elhunyt dolgozókért, valamint az
óvodát segítõ emberekért. Mise
után a temetõbe virágot helyezünk el a sírokra. A délutáni
programban tervezünk táblaavatót az óvodát építõ Virág
Ferenc, Vajda Ödön zirci apát,
Szemlér Erzsébet elsõ óvónõ

tiszteletére. Természetesen az
óvodások, iskolások tánca, éneke is elmaradhatatlan lesz.
Mi óvónõk énekpróbáinkat
már márciusban megkezdjük.
Kiállítást tervezünk óvodai
emlékekbõl (játékok, képek
stb.), amelyet minden lakótól
szívesen fogadunk, természetesen az ünnep után visszaadjuk
az emléktárgyakat. A 70 év feletti korosztály körében gyûj-

tést végzünk régi óvodás énekek, versek felkutatásában, és
az ünnepen elõadjuk ezeket.
Természetesen szeretettel
várunk minden volt óvodást.
Egyben kérjük, aki akár eszközzel, akár anyagilag segíteni tud nekünk abban, hogy ez a
nap igazi szép emléket állítson
óvodánkról, keressen fel bennünket
Czifra Istvánné

„Itt a farsang, áll a bál...”
Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a gyerekeknek ez a
kedvenc ünnepük! Van aki már
szeptemberben emlegeti a farsangot, tervezgeti a jelmezét, errõl a
napról álmodozik. Végre elérkezett!
Reggeltõl szól a zene, színesebbnél színesebb jelmezekbe öltöznek, érkeznek a gyerekek. Izgatottan várják egymást, hogy megcsodálhassák a maskarákat. A fiúk
körében még mindig sláger a pókember, a kalóz, de nem maradhattak el a kedves állatjelmezek. A
lányok habos-babos hosszú ruhákban ékes fejdíszekben csillogtak.
A szülõk a reggeliig maradhattak
a csoportokban, fényképeket,
videófelvételt készítettek. A dél-

elõtt mozgalmas volt! A csoportok
meglátogatták egymást. Volt zsákbamacska, ügyességi játék, amely
csak fokozta a hangulatot.
Köszönjük a szülõknek a sok finom gyümölcsöt, amit a gyerekekkel küldtek, hogy a délelõtt folyamán kedvükre csemegézhettek. A

fergeteges táncmulatság délre mindenkit kellõképpen lefárasztott. Jólesett az elmaradhatatlan farsangi
fánk ebédre, és a délutáni pihenés.
Várjük a következõt, addig
pedig sokszor emlegetjük ezt a
farsangot!

Tolnai Andrásné

Ajánlja fel
adója 1
százalékát!
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriuma a
mezõfalvi gyermekek
nevében is köszöni az
eddigi támogatásokat.
Egyúttal kéri, hogy az
adó 1 %-ával továbbra is segítsék a kitûzött
célok megvalósítását.
Az adóbevalláshoz
mellékelt
felajánlói
nyomtatványt kérjük
az alábbiak szerint
töltse ki.
Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
Az alapítvány adószáma:
19097477-1-07

Bursa Hungarica
ösztöndíj
Fejér Megye Közgyûlésének elnöke tájékoztatta községünk polgármesterét, hogy a
település képviselõtestülete
által megállapított havi 5000
forintos, 2008. évi Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjon felül az alábbi hallgatókat a Fejér Megyei Önkormányzat havi 1000 forintos
kiegészítõ támogatásban részesíti:
Varga Tamás, Mezõfalva,
Arany J. u. 33
Sudár Zoltán, Mezõfalva,
Vörösmarty u. 26.
Sudár Katalin, Mezõfalva,
Vörösmarty u. 26.
Mulady Tamás, Mezõfalva,
Nagysismánd u. 8.
Merõ Magdolna, Mezõfalva, Kossuth u. 29.
Gombaszöginé
dr. Balogh Ibolya
megyei közgyûlés elnöke
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

HÍREI
Felvételi:
2008. február 13.
Az iskolakezdés óta a nyolcadikosok legfõbb feladata a
felvételire való felkészülés
volt.Tanáraink nyelvtanból és
matematikából elõkészítõt is
szerveztek nekünk. Szóval,
már csak rajtunk állt, hogy mit
produkálunk a felvételin.
Majdnem mindenki más
középiskolában írta meg a
központi felvételit, melynek
melynek idõpontja 2008. január 26-a volt.
Eljött a „várva várt” nap.
Nagy izgalommal készülõdött
mindenki a nagy eseményre.
Elõször az anyanyelvi feladatlapot írtuk meg, mely
után kissé megkönnyebbültünk. Aztán jött a matematika feladatlap, amely kisebbnagyobb fejtörést okozott számunkra.
De végül azon is túljutottunk. Egy olyan szerencsés
nyolcadikos is volt köztünk,
aki területi nyelvtan versenyen

II. helyezést ért el, így felvételi nélkül felvették bármely
dunaújvárosi középiskolába,
amit õ választhatott ki. A tanuló Édl Zsuzsanna. Gratulálunk Neki!
Mi többiek azon izgultunk,
a központi írásbeli után, hogy
hogyan sikerült, és hány pontot értünk el. A pontszámokat
február 8-ig mindenki kézhez
kapta.
Most már csak az nyugtalanít bennünket,hogy oda vegyenek fel minket ahova mi
„legjobban” szeretnénk menni.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítõkész tanárainknak akik bármikor segítségünkre voltak. Nyelvtanból
Margit néninek, matekból
Marika néninek, Vali néninek
és Balázs bácsinak a sok segítséget és támogatást.
Titz Eszter és
a 8. évfolyam

Apró segítség
Iskolánkban január végén
egy új akció indult. Arra kértük a diákjainkat, hogy az otthon lassan feleslegessé váló 12 forintos érméket hozzák be
az iskolába.
Gyûjtsük össze és az akcó
végén – az összegtõl függõen
– valamilyen sport, játék eszközt, eszközöket vásároljunk
a tornatermi szertár bõvítéséhez.
Diákjaink, tanáraink komolyan vették a felhívást, hiszen
az elsõ aprópénz-gyûjtõ akváriumunkat ki kellett cserélni
egy nagyobbra, mivel most

körülbelül 20 kilogramm egy
és két forintos gyûlt már össze.

Kérjük mindazokat,
akik egyetértenek ennek a
gyûjtési akciónak a céljával, juttassák el hozzánk
a felesleges forintosokat.
Sok kicsi sokra megy.

Köszönjük!

Az iskolai híreket
összeállította:
Ijjas Gizella

Óvodavezetõi
pályázat
4/2008.(I.30.) Ök.sz. Képviselõtestületi Határozat
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Tündérkert Óvoda óvodavezetõi álláshelyére pályázatot hirdet, melynek tartalmát az alábbiakban
határozza meg. A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
internetes oldalán, valamint mindkét településen a helyben szokásos módon kell közzétenni.
Pályázatot meghirdetõ szerv:
Mezõfalva – Hantos Közoktatási Intézményi Társulás
nevében Mezõfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ Testülete
2422 Mezõfalva, Kinizsi u. 44.
Telefon: 25/509-876; 25/506-971; Fax: 20/506-820
e-mail: polgarmester@mezofalva.hu
Munkahely, beosztás:
Tündérkert Óvoda
Intézmény 2422 Mezõfalva, Kinizsi u. 48.
Óvodavezetõ: magasabb vezetõ beosztás az intézmény
vezetésére, amely magában foglalja a hantosi tagintézmény vezetését is.
Megbízás idõtartama: 5 év. A kinevezés három hónap
próbaidõ megállapítását tartalmazza. Megbízás kezdõ idõpontja és megszûnése: 2008. július 1 – 2013. július 31.
Megbízás feltételei:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– 5 év óvodapedagógus munkakörben szakmai
gyakorlat,
– büntetlen elõélet
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. alapján.
Pályázat beadásának határideje: az Oktatási Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 nap
Pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidõ lejártát követõ harminc nap
Pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget igazoló okmányok hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az
eljárásban résztvevõk megismerhetik
A csatolandó anyagokkal a pályázat benyújtásának
napján a pályázónak rendelkeznie kell.
Pályázat benyújtásának formája: írásban, három példányban, továbbá a szakmai életrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program és a fejlesztési elképzelések vonatkozásában CD lemezen is az alábbi helyre: Márok Csaba polgármester, 2422 Mezõfalva, Kinizsi u. 44.
Felelõs: Márok Csaba polgármester
Határidõ: 2008. február 15.
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Könyvajánló

Felnõtt szépirodalmi
és szakkönyvek
DICK, PHILIP K.: Figyel
az ég „Jack Hamiltont, a feleségét és másik hat embert baleset ér a Belmont Bevatron
protonsugár-deflektorában.
Amikor Hamilton magához
tér, látszólag minden rendben
van. A feleségével kezd ráébredni, hogy a dolgok megváltoztak. Miféle õrült istenség figyeli õket az égbõl? Hogyan
tudnak innen megmenekülni?”
LÕRINCZ
LÁSZLÓ:
Thumo 1-2.: a szrinpók völgyében
FEKETE ISTVÁN: Sárgaréz patkók
SZÍVEK SZÁLLODÁJA: 3. kötet Hozzámenjek?
Vagy mégse?
Aiken, Joan: Visszatérés a
mansfieldi kastélyba
„A
mansfieldi kastély eseményeit az unokatestvér, Susan Price
szemszögébõl meséli tovább a
szerzõ. Alakjait csendes derûvel és iróniával ábrázolja, fõés mellékszereplõi árnyaltan
megrajzolt, emlékezetes figurái élvezetes olvasmánnyá teszik a mûvet.”
VUJITY TVRTKO: Pokoljárás
WODEHOUSE, P.G.: Halihó, Jeeves!
Veres János: A Bükkábrányi 8 millió éves mocsárerdõ
Hogyan bánjunk az agresszív gyerekkel? „A szerzõ
ismerteti az okokat, amelyek
agresszív érzelmi állapot elõidézõi, amelyek agresszív magatartást váltanak ki a gyermekekbõl. Hasznos tanácsokat ad
a szülõknek, hogyan kezeljék
gyermekeik sokszor váratlan
és meglepõ agresszív megnyilvánulásait.”
Adams, Ken: Hozd ki a
legtöbbet a gyerekedbõl!
„Szülõknek, pedagógusoknak szóló könyv, melyben ta-

nulási nehézségekkel küzdõ
gyerekek általános mentális
fejlõdését írja le sok illusztrációval. Az egyes korosztályok
számára kidolgozott módszerek és feladatok találhatóak
meg a csecsemõtõl, a kétévesen és az iskolakezdõkön át az
erõsödõ önbizalommal rendelkezõ 9-11 éves korú gyerekekig.”
VÍZ KERTI NÖVÉNYEK A-TÓL Z-IG Vízfelület-tervezési tanácsok, technikai eszközök telepítése, ötletek a vízminõség fenntartására, információk a hely kiválasztásáról, a növények méretérõl és a virágzási idõszakról.

gítségével, sok-sok olyan gépünk, szerkezetünk, közlekedési eszközünk van, amelyet
a levegõ mûködtet.”
Berg Judit: Tündérváros

Gyermek és ifjúsági szépirodalmi és ismeretterjesztõ
könyvek
Thomas a gõzmozdony
nagykönyve

Ahogy
én látom:
Télnek kéne lenni, de a természet megtréfál bennünket és
kora tavaszi idõjárást produkál. Így én is tavaszi verset
választottam.
Füst Milán 1888. július 17én született Budapesten, elszegényedett kispolgári családban. Apja bohém, költekezõ
figura volt, korai halála után a
család nyomorgott. Ilyen körülmények között szerzett Füst
Milán jogi diplomát, és lett
felsõkereskedelmi leányiskolai tanár. A Nyugat nagy nemzedékének egyik legnagyobb
hatású költõje Ady után. Füst
Milán megjelenésétõl kezdve
írótársai által becsült költõ
volt. A felszabadulás után a
hivatalos elismerést is megkapta: Kossuth díjat, egyetemi
tanárságot, nagyrabecsülést.
1967-ben halt meg. Költészete a következõ nemzedékekre
nagy hatást gyakorolt, Illyés
Gyula, Radnóti Miklós,
Weöres Sándor is sokat köszönhet neki. Olvassák a költõ kedves versét, szeretettel
ajánlom:

Tavaszi dal,
vándordal

„Thomas nagykönyvében
minden fontos tudnivalót megtalálsz a kis kék mozdony barátairól és Sodor szigetérõl,
ahol élnek.”
Légi parádé Tesz-vesz városban
„Gondolkodtál már rajta,
miért fontos számunkra a levegõ? Természetesen levegõ
nélkül nem tudnánk lélegezni.
Ha belelapozol ebbe a könyvbe, az is kiderül, hogy a körülöttünk lévõ világban rengeteg
dolgot végzünk el a levegõ se-

„Harmadszor is megérkezett a két kis tündér, Panka és
Cisribí! Ebben a könyvben
meglátogatják barátjukat, Bonifácot Tündérvárosban, különféle mesterségeket ismernek meg, és Panka mindent
megtesz azért, hogy végre-valahára õ is megtanuljon repülni.”
Veres István: 100 jó kérdés az állatvilágról
„Kérdések, melyekhez õsi
babonák, tévhitek és mondák
kötõdnek. Száz talányos kérdést tartalmaz a kötet az állatvilág csodáiról, s ad rájuk
meghökkentõ, de tudományos
kutatások alapján hiteles feleletet. Pl. Mikor ugrik a majom
a vízbe? Mi volt elõbb: a tyúk
vagy a tojás?”

Tavaszi szél fújja már a
varga kötényét,
Ki görbe utcában, kicsi
boltja elé
Kiûlt, kirakta mûhelyét is és
alkonyi órán
Lámpafénnyel a sötétet melegíti.
Hej, szeszélyes még az idõ
s a lánykáknak pajkos
Szél hulláma mossa csiklandó nyakát!
Hej, elfeledem én is búskomorságomat…
Föltettem életem egy lenge
levélre
És én is elmegyek, hová a
szél sodor!...
Tarány Sándor
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Polgárõrségi
felhívás!
Tájékoztatjuk a mezõfalvi
lakosságot, hogy adója 1%-át
az alábbi bankszámla számra
utalhatja, amennyiben támogatni kívánja egyesületünk
munkáját.
Adószám: 18485732-1-07
Bankszámla
szám:
58000016-10004218
Szolgálati autónk elérhetõsége: 06-30/621-0712
polgárõrség

Horgász
taggyûlés!
Damil
Horgászegyesület
éves ülését
február 22-én 18 órai
kezdettel tartja
a Nyugdíjas Klubban.
Vezetõség

Játszóház
Kedves Mezõfalviak!
Kérjük, hogy az otthonukban feleslegessé vált anyagokat (fonalat, gombot, textílt,
stb.) a játszóház részére hozzák el az alábbi idõpontban:
február 22.
15 - 17 óra között
Ezzel a felajánlásukkal segítik a gyermekek foglalkozásait.
Köszönettel:
Játszóház vezetõi

Gyémánt lakodalom
Örömmel értesítem barátainkat és ismerõseinket, hogy
szüleim

Sudár József
és felesége Rédl Katalin
folyó év február 19-én ünnepelik házasságuk

60. évfordulóját.
Sok szeretettel köszöntjük õket
fia, menyeik, unokáik
Kívánunk nekik jó egészséget, hosszú és boldog életet
Sudár család

Felhívás!
Mint Önök is észrevették
megújult a mezõfalvi honlap.
Várjuk azon kereskedelmi és szolgáltató egységek
jelentkezését, akik szeretnék
itt feltûntetni vállalkozásuk
nevét és címét.
Jelentkezni:
Mezõfalva
Móricz Zsigmond Könyvtár.
E-mail: mezok@vipmail.hu
Kvárik Ilona

Foci, foci, foci
A Merényi Kupa Labdarúgó emléktornát 2008. január 20-án rendezték. Eredmények:
IV. korcsoport (1993-94ben születettek) 7-8. osztály:
I. Baracs
II. Dózsa
III. Petõfi
IV. Arany
V. Széchenyi
VI. Mezõfalva
III. korcsoport (1995-96ban születettek) 5-6. osztály:
I. Petõfi
II. Vasvári
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III. Baracs
IV. Mezõfalva
A II. Szakács Tüzép Kupa
január 12-én volt Sárbogárdon. Eredmények:
U13
I. Nagylók
II. Sárszentmihály
III. Mezõfalva
IV. Sárbogárd
U11
I. Mezõfalva
II. Enying
III. Sárbogárd
IV. Sárszentmiklós

Papír- és flakongyûjtés
Március 14-én ismét papír- és flakongyûjtést szervezünk. Kérjük, csak és kizárólag élelmiszeres mûanyag
palackot, valamint sörös és üdítõs dobozt tegyenek a zsákokba. (Egyéb szemetet, ételmaradékot, tejfölös dobozt
és ilyen hulladékot ne rakjanak a zsákokba, mert nem szállítjuk el!)
Ismét felhívjuk a lakók figyelmét, hogy az elõzõ este
vagy kora reggel (6 órakor) kitett zsákokat szállítjuk el,
mivel csak egyszer megy végig a kocsi az utcákon.
Segítségüket köszönjük!
NCSE

Eladó
Eladó egy új állapotú
tea-tûzhely
és egy televízió.
Mezõfalva, Liget sor 2402

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Schneider László
hamvasztás utáni búcsúztatásán részt vettek,
koszorút, virágot hoztak.
Gyászoló család
10 unoka és 3 dédunoka
Köszönetet mondunk Feth Jánoséknak odaadó lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Bednárik József
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Fetth Jánosnénak a segítõkészségéért!
Gyászoló calád
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WELLA
System Professional
Sok szeretettel várok minden kedves
vendéget, az újonnan nyíló

Lady's Fodrászatban
Bugyik Tímea
fodrász
30/631-8082
– hajápolás
– hajhosszabbítás
– headLines
– trendi hajvágások
Cím: Mezõfalva, Piactér 1. (Szolgáltatóház)
Nyitás idõpontja: február 25.

Nálunk
hirdessen,
hogy vállalkozása
sikeres legyen!

Építési telek OLCSÓN
eladó. Nem közmûves.
Érd.: Mezõfalva
Mánjas király u. 72.
06-25-244-235
06-30-466-56-40
Eladnám,
vagy értékegyeztetéssel lakóházra
cserélném Mezõfalva-szõlõhegyi
kereskedelmi és vendéglátóipari
tevékenységre alkalmas – lakást is
magába foglaló – ingatlanomat.

Érdeklõdni: 06-30-4907786
Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház. Kiadásért felelôs: Papp Márta.
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.

