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Koncesziós
kiírás: elfogadva
A csatornaberuházásban
érintett települések (Mezõfalva, Nagyvenyim, Kisapostag,
Baracs) együttes képviselõtestületi ülést tartottak Kisapostagon, amelynek témája a csatorna üzemeltetésére vonatkozó koncessziós kiírás elfogadása volt.
A koncessziós bizottság
március 3-án ülésezett Mezõfalván, és dr. Littmann Éva,
az SDR Közbeszerzési Iroda
vezetõjének irányításával véglegesítette a kiírás tervezetét.
Az együttes testületi ülésen
a képviselõk parázs vita után
végülis meg tudtak állapodni
a közös cél érdekében. A koncessziós kiírás végleges változatát a négy település egyhangúlag támogatta.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Nagy vitát váltott ki
a temetõ helyzete
A képviselõtestület február
27-én tartott ülésén nagy vitát
váltott ki a temetõ helyzetének
rendezése. Mint ismeretes, a
mezõfalvi temetõ a római katolikus egyház tulajdona, az
önkormányzatnak a köztemetõ fenntartása a kötelezettsége,
így közösen oldották meg a
feladatokat.
A temetõi gondnok személye megváltozott, továbbá a
2001-ben megállapított közüzemi díjak miatt is indokolt
volt a mûködtetési forma felülvizsgálata. A hogyan tovább volt a kérdés, vagyis az,
hogy milyen formában mûködtessük a temetõt.
Szabó Gyula plébános, az
egyházi-világi testület, valamint az önkormányzat képvi-

selõtestületének tárgyalása
után körvonalazódott az a
megállapodás, amelyet a testület jóváhagyott, és amely
egyebek mellett a következõket tartalmazza.
Az önkormányzat vállalja a
közüzemi díjak fizetését.
Az egyház üzemelteti a temetõt, gondnok útján.
A felek megállapodtak a
fejlesztésekben is, amelyeket
a katolikus egyház végeztet el
a bevételei terhére.
A megállapodás rögzíti azt
is, hogy kinek, mit és miért
kell vállalnia. Tartalmazza,
hogy az egyház a fejlesztésekrõl folyamatosan egyeztet az
önkormányzat vezetõivel a jövõben.
M. Cs.

József nádor
Hét: várjuk
a vendégeket!
A hagyományokhoz
híven idén is megrendezésre kerül községünkben a József nádor Hét
programsorozata.
A
Hercegfalvát alapító nádor tiszteletére rendezett
ünnepi eseményekre április 4. és 12. között várjuk a vendégeket. Külön
felhívom a figyelmet a kiállításokra, amelyek gazdag és tartalmas látnivalókat kínálnak majd a látogatóknak.
Kérem községünk lakóit, vegyenek részt minél többen az egyhetes
rendezvénysorozaton.
Ünnepeljünk közösen!
Márok Csaba
polgármester
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József nádor hét
Április 4-12.
Április 4.
17.30 Nemzetiségi nap az iskola tornatermében. A nemzetiségi osztályba járó gyerekek
vidám estje; vendég együttesekkel.
Fellép: Szári felnõtt és gyermek tánccsoport, Fúvószenekar, Mezõfalvi Nõikar – Harmonikán kísér Mészáros Melinda.
Április 5.
József nádor kupa – labdarúgás – felsõ tagozatosok számára a Mezõfalvi Sportpályán
(rossz idõ esetén az iskola tornatermében).
Április 6.
József nádor kupa – asztalitenisz a mûvelõdési házban.
Nevezés: a helyszínen.
Április 7.
17.00 „Mezõfalva élete képekben”
régen és most
fotókiállítás megnyitója a Mûvelõdési
házban, mely után kötetlen beszélgetésre és vendéglátása invitáljuk Önöket.
Április 8.
16.30 Zenei délután
Közremûködnek: A Petõfi Sándor
Általános Iskola gyermekkara; helyi
ének, néptánc és zongora tanszakok
növendékei; Mezõfalvi Nõikar.
Helyszín: Petõfi Sándor Általános
Iskola aulája

„Mezõfalva élete képekben”
régen és most
17 órakor fotókiállítás nyílik a mûvelõdési házban,
mely után lehetõség adódik kötetlen beszélgetésre.
Kiállítás megtekinthetõ:
Hétfõ: 17.00 – 19.00
Kedd: 8.00 – 17.00
Szerda: 8.00 - 13.00

„Mezõfolt kiállítás”
Április 10-én 17.30-kor a falu foltvarró körének
munkáiból nyílik kiállítás a mûvelõdési házban.
Kiállítás megtekinthetõ:
Csütörtök: 14.00 – 16.00
Péntek: 8.00 – 16.00
Szombat: 10.00 – 12.00
Kreatív foglalkozás:
Csütörtök: 14.00 - 16.00
Péntek: 14.00 – 16.00

Április 9.
17.00 Megemlékezés a József nádor
szobornál.
Beszédet mond Molnárné Troppert Mária.
17.30 Elõadást tart Jamniczky Zoltán: Bolondvár története címmel a mûvelõdési házban.
Április 10:
14.00 - 18.00 Foltvarró kiállítás a Mûvelõdési házban, ahol a helyi foltvarró kör munkái
tekinthetõek meg. Lehetõség nyílik gyermekeknek ajándéktárgy készítésére, felnõtteknek
a foltvarrás rejtelmeinek elsajátítására.
Április 11:
„Az én falum Mezõfalva” helyismereti vetélkedõ döntõje az általános iskolások számára.
14.00 - 16.00 mûvelõdési házban Foltvarró kör kreatív foglalkozása gyermekeknek és
felnõtteknek.
16.00 Tájház – látogatás
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A képviselõtestület tárgyalta
Mezõfalva képviselõtestülete
három fontos témát tárgyalt a február 27-én tartott ülésén. Ezek a
következõk voltak: az önkormányzat idei költségvetésének
meghatározása, a könyvtár beszámolója valamint a 2008. évi rendezvényterv elfogadása.
A település intézményi társulás formájában tartja fenn Hantossal közösen az iskolát és az óvodát, ezért az ülésen Hantos község testületének tagjai is jelen voltak. Az intézmények költségvetését a testületi tagoknak elõre kiküldtük, így a költségvetés elfogadása rendhagyóan, két ütemben

történt. Elõször az intézmények
mérlegét tárgyaltuk, amelyet a testületek egyhangúlag hagytak jóvá.
Utána következett Mezõfalva idei
pénzügyi mérlegének elfogadása,
amelyet már csak a mi testületünk

Elfogadott költségvetése van 2008. évre Mezõfalvának!
Február 27-i testületi ülésen
megtárgyalta és el is fogadta Mezõfalva 2008. évi költségvetését a
képviselõtestület. Most már tudjuk, hogy 697 millió forintból gazdálkodhatunk és ugyanennyi bevételt is vár az önkormányzat.
Tehát egyelõre nem kényszerü-

Költségvetési fõösszesítõ
(ezer forintban)
Cím/alcím
bevételi elõirányzat kiadási elõirányzat
I. Polgármesteri hivatal
692.325
692.325
1. Polgármesteri hivatal
641.038
298.961
2. Általános iskola
33.113
225.952
3. Napköziotthonos óvoda
8.229
91.187
4. Könyvtár, Mûvelõdési ház
1.870
28.116
5. Szoc. és gyermekjóléti intézmény
8.075
48.109
II. Kisebbségi önkormányzat
4.710
4.710
1. Német Kisebbségi Önk.
550
555
2. Cigány Kisebbségi Önk.
4.155
4.155
Mindösszesen:

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

vitatott meg. A kérdések megválaszolása után a költségvetési elõterjesztés (adatait a táblázat tartalmazza), szintén egyhangú „igen”
szavazattal lett elfogadva.
Márok Csaba

697.035

697.035

lünk hitelfelvételre, a költségvetésünk egyensúlyban van. Az elõzõ évek mûködését áttekintve azt
tapasztaljuk, hogy év közben ezek
a számok változhatnak, elõre nem
számolható események miatt. A
költségvetés elkészítését komoly
tervezõ munka elõzte meg, amelynek alapja a 2007. év végi költségvetési koncepció.
A törvény kötelezõvé teszi a
költségvetés tervezetének közmeghallgatáson történõ elõterjesztését, amely február 19-én
megtörtént.
A költségvetés tervezetét a
pénzügyi ellenõrzõ bizottság –
bevonva az önkormányzat
pénzügyi osztályának vezetõjét,
illetve megbízott könyvvizsgálót – megtárgyalta és javasolta
a képviselõtestületnek elfogadásra.
Szántó István
PEB elnöke

A népszavazás helyi eredményei
A kórházakról, a vizitdíjról
valamint a tandíjról tartott népszavazás eredménye helyben
is az országos átlag szerint alakult.
Mezõfalván összesen 3952
választópolgár él, és ezúttal 40
százalékuk ment el szavazni a
kialakított négy szavazókörben. A megjelentek száma
összesen 1604 volt.
A voksolók nyolcvannyolc
százaléka válaszolt igennel a
kórházzal kapcsolatos kérdésre. Az igenek száma ebben az
esetben 1409 volt, a nemmel
szavazók 170-en voltak.
A vizitdíj bevezetését a szavazáson résztvevõk nyolcvanöt százaléka ellenezte. Az eltörlésére vonatkozó kérdésre
1379-en szavaztak igennel és
208-an nemmel.
A tandíj bevezetését a többség nem tartja elfogadhatónak
és helyesnek – legalábbis erre

Köszönöm a választási
bizottság, illetve a választási iroda dolgozóinak a színvonalas és jó
munkáját, amellyel segítették a népszavazás
eredményes és problémamentes lebonyolítását.
dr. Woth László
utalnak a népszavazás erre
vonatkozó eredményei. A
voksolók közül 1374-en (ami
nyolcvanöt százalékot jelent)
gondolják úgy, hogy helytelen
és elfogadhatatlan a tagdíj bevezetése, ezért igennel szavaztak. A nem szavazatok száma
ebben a tekintetben összesen
201 volt.
A népszavazás zökkenõmentesen, problémák nélkül
zajlott Mezõfalván.
dr. Woth László
jegyzõ
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Nyertünk
a II. ütem
elõkészítésére
(Folytatás az 1. oldalról.)
A csatornával kapcsolatos
koncesszós eljárás eredményeként válik lehetõvé, hogy
a települések a törvényi elõírásoknak megfelelõen üzemeltessék a már megépített
szennyvíz-elvezetõ rendszert.
Igaz kis mértékben, de sikerült elõre lépni az együttes
ülésen abban is, hogy a mû aktiválása az öt településre nézve (vagyis Dunaújvárost is
beleértve) közösen elinduljon,
amelyben Mezõfalva koordináló szerepet vállalt.

*

Szintén a csatornázással
kapcsolatos fontos információ: beadtuk a II. ütemre vonatkozó pályázatot. A kétfordulós eljárás elsõ része, vagyis
az elõkészítés van folyamatban. Örömmel tájékoztathatom Mezõfalva lakóit arról,
hogy pályázatunk sikeres volt,
az errõl szóló értesítõt a napokban kapta meg önkormányzatunk. A kedvezõ döntés eredményeként jövõre elkezdõdhet a csatornázás második ütemének komplett kivitelezési része. A beruházás
költségerõl és kiadásairól
konkrétumokat még sajnos
még nem tudok közölni.
M. Cs.

Március 15.
Mezõfalva lakói méltó módon emlékeztek meg az 184849-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulójáról.
A március tizenötödikei
ünnepség múlt pénteken este
hat órakor kezdõdött a mûvelõdési házban. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott
Bán Balázs, az önkormányzat
oktatási és kulturális bizottságának elnöke. A iskola 7. a
osztályos tanulóinak szép és
tartalmas mûsora után az ünnepségen résztvevõk megkoszorúzták Petõfi Sándor emléktábláját. A megemlékezés
fáklyás felvonulással ért véget.
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Olvasási verseny

Minden jó könyv olvasása
olyan, mintha elmúlt századok
legderekasabb embereivel, e
múvek szerzõivel társalognánk.
(René Descartes)
Immár negyedik alkalommal hirdettük meg levelezõs
olvasási versenyünket, amelyre az idei tanévben a környezõ településekrõl mintegy 35
háromfõs csapat nevezett be.
Célunk, hogy a gyerekekkel megszerettessük az olvasást, olyan irodalmi mûvekkel
ismertessük meg õket, amelyek bõvítik ismereteiket, tudásukat.
A négy fordulóból álló versenysorozat legjobb kilenc
csapatát láttuk vendégül iskolánkban 2008. március 5-én. A
gyerekek nagy izgalommal, és

alaposan felkészülve jöttek el
hozzánk. Ügyesen birkóztak
meg a feladatokkal.
A legjobb csapatok között
a következõ végeredmény
született.
I. Könyvmolyok (Kulcs)
II. Pillangók (Ráckeresztúr)
III. Okoskák (Ráckeresztúr)
IV. Okoska (Mezõfalva)
V. Kutyák (Elõszállás)
VI. Okostónik (Nagyvenyim)
VII. Bóbita (Ercsi) és Tûztigrisek (Mezõfalva)
VIII. Lovas csapat (Mezõfalva)
Köszönjük mindenkinek,
aki segítette a versenyek megszervezését, lebonyolítását!
Balláné Spitz Mariann
és Szabóné Kovács Erika

HÍREI

Valentin napi bál
Idén 2008. február 16-án
került megrendezésre az a bál,
melynek bevétele az általános
iskola tanulóinak segítését
szolgálja.
A nagy szél és hideg ellenére a szép számban megjelent
vendégsereglet, meleg, jó hangulatú mulatságot teremtett. A
bált a gyerekek szereplése indította. Felkészítõ tanáraik lelkiismeretes munkájának köszönhetõen, nagyon színvonalas mûsort láthattunk. Csonka
Emese tanárnõnek, a piciket és
nagyokat egyaránt bemutató
táncprodukciójáért;
Lajtos
Imréné és Nyulasiné Lakos
Angéla tanárnõknek a zenei
blokkért; Baricza Zsuzsa tanárnõnek pedig a drámások
édes elõadásáért, nagyon hálásak vagyunk.
Külön köszönet jár természetesen, a gyerekeknek, hogy
kitartóan részt vettek a próbákon és ügyesen szerepeltek.
Elcsépelt szavak bár, de
bûn lenne nem megemlíteni
azokat a segítõket, akik nélkül
a bál nem jött volna létre. Az
óvoda konyhájának dolgozói
Bugyikné Melinda irányításával, minden évben rendelkezésünkre állnak. Köszönet a pedagógusoknak és azoknak a

szülõknek, akik munkájuk
mellett, idõt és energiát fordítottak a bál szervezésére. Köszönjük a finom sütiket, az
anyukáknak és egy nagymamának.
Továbbá, rendkívül hálásak
vagyunk azoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek
és osztályoknak akik vagy a
tombolába ajánlottak fel ajándékokat, vagy pedig a vacsora alapanyagához járultak hozzá. .Elnézést kérünk, de a hely
hiánya miatt nem áll módunkban felsorolni az adományozók neveit.
A bál bevétele, ami az idei
évben 750.0000 forint, a szokásos módon kerül felhasználásra. Egy kisebb összeget a
gyereknapi program költségeinek hozzájárulására fordítunk. A többi pénz az osztályok között kerül szétosztásra,
mellyel mindenki maga rendelkezik, igényeik szerint.
Bízunk benne, hogy kedves
vendégeink valóban jól érezték magukat. Minden erõnkkel
azért dolgozunk, hogy az esetleges hiányosságokat orvosolva, jövõ évben is hasonló jó
hangulatú bált tudjunk szervezni.
SZM

Iskolai beíratás
A 2008-2009. tanévre – a nem mezõfalvi
óvodából érkezõ – tanköteles
korú gyermekek beíratása

2008. március 27-én,
csütörtökön,
7 - 18 óráig lesz.

Az iskolai farsang nagy élmény volt a gyerekeknek

A beíratásra kérjük hozzák magukkal a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
Amennyiben a gyermek a nevelési tanácsadóban részt vett iskolaérettségi vizsgálaton, kérjük,
ennek eredményét is hozzák magukkal!
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A hantosi iskola
Tavaly õszel lett volna 60
éve, hogy ebben a kastélyépületben nyolc évfolyammal folyt
az alapfokú oktatás. Ezt így már
nem értük meg, a háború elõttihez hasonlóan hat évfolyamunk
maradt.
A tablókkal teli folyosón sétálgatva is feltûnik, hogy egykét év kivételével folyamatosan
csökkent az osztályok létszáma.
Két éve még bíztunk benne,
hogy az egyre több különleges
bánásmódot igénylõ gyermeknek a kis létszámú osztályokban
ideális körülményeket tudunk
teremteni, annál is inkább, mert
a személyi feltételeink ehhez
adottak voltak.
A gazdasági szempontok
gyõztek, társulnunk kellett. Szerencsére Mezõfalva úgy tudott
fogadni bennünket, hogy „csak”
a 7. és 8. osztálynak kell utaznia,

de hiányoznak nagyon, minden
hagyományos ünnepnél, programnál megemlegetjük õket.
Itthon még családiasabb lett
az élet, minden gyerekre egyenként oda tudunk figyelni. Délutáni foglalkozásokon próbáljuk megadni nekik azt a pluszt,
amit a mûvészetek, az idegen
nyelv terén máshol tagozatosként kapnának.
Az iskola környéke a jó idõ
beköszöntével vonzza a már kimaradókat is, a parkban, a sportpályán újra látjuk volt tanítványainkat.
Szeretnénk, ha a dupla váltástól félve nem vinnék el a szülõk a gyerekeket nyolc és hat
évfolyamos gimnáziumokba,
nem költöznének el emiatt családok a faluból, ha megtarthatnánk iskolánkat legalább ebben
a formában.

Farshang a Zeneiskolában
2008. február 26-án délután, a farsangi idõszak búcsúztatására tartotta hangversenyét a Petõfi Sándor Általános Iskola mûvészet oktatási
tagozata, zenét és táncot tanuló növendékeinek közremûködésével. A gyerekek nagy lelkesedéssel és örömmel készülõdtek erre a rendhagyó eseményre. A kis kezeik által készített farsangi díszbe öltöztetett aulában, a vidám, jelmezes gyermekek rokonaik és
barátaik örömére hangulatos
mûsort adtak elõ, amelyben
szerepeltek humoros zongoradarabok, egyéni vagy négy

esetleg hatkezes elõadásban –
ritmus hangszeres kisegyüttesek kíséretében – énekszámok,
különbözõ mûfajban, és két, az
alkalomhoz illõ tánc.
Felkészítõ tanárok voltak:
Nyulasiné Lakos Angéla ének, Fehér Teréz és Polgár
Erzsébet - zongora, Csonka
Emese - tánc.
A jókedv és a zene betöltötte az aulát. A hangverseny
végén minden gyermek együtt
ropta a táncot, majd egy jól
kiérdemelt eszem-iszommal
zárult a remélhetõleg hagyományt teremtõ zeneiskolai farsangi mulatság.
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Alsós hírek
Iskolai versenyek
Hagyományainkhoz híven az
idei tanévben is összemérték diákjaink tudásukat tanulmányi
versenyeinken. A következõ
eredmények születtek:
1. osztály:
Szépírás verseny:
I. Hajnal Dániel 1.b
II. Jásper Marcell 1.b
III. Szekeres Benjamin 1.a
Matematika verseny
I. Bodás Dalma 1.a
Bordács Marcell 1.a
II. Barati Bence 1.a
III. Fürész Dóra 1.b
Szövegértési verseny:
I. Barati Bence 1.a
Jásper Marcell 1.b
II. Bodás Dalma 1.a
III. Bordács Marcell 1.a
Kovács Krisztián 1.b
2. osztály:
Szövegértési verseny:
I. Jassó Mária 2. b
Mazzag Gergõ 2. a
Valler Kristóf 2.b
II. Ágoston Réka 2.b
Falusi István 2. b
Klics Bence 2.a
III. Aszalay Anna 2.b
Matematika verseny:
I. Valler Kristóf 2.b
II. Nikó Laura 2.a
Szabó Martin 2.a
III. Jassó Mária 2.b
Szépírás verseny:
I. Ágoston Réka 2.b
II. Gombita Klaudia 2.b
III. Feke Olivér 2.b
Nagy Renátó 2.a
Nyelvtan verseny:
I. Valler Kristóf 2.b

II. Jassó Mária 2.b
III. Klics Bence 2.a
3. osztály:
Helyesírási verseny:
I. Keresztes Nóra 3.a
II. Márok Bence 3.a
III. Simon Noémi 3.a
Szövegértési Verseny:
I. Kovács Ádám 3.c
Simon Noémi 3.a
II. Keresztes Nóra 3.a
Zsákovics Kevin 3.a
III. Kovács Marcella 3.c
Matematika verseny:
I. Zsákovics Kevin 3.a
II. Antal Ádám 3.a
Kovács Ádám 3.c
III. Márok Bence 3.a
4. osztály
Szövegértési verseny:
I. Szabó Luca 4.b
II. Turcsán Fruzsina 4.a
III. Szautner Máté 4. a
Nyelvtan verseny:
I. Palkó Anna 4.b
II. Turcsán Fruzsina 4. a
III. Szabó Luca 4.b
Matematika:
I. Szautner Máté 4.a
II. Szabó Luca 4.b
III. Ossik Angéla 4.b
Salgó Bence 4.b
A 3. osztályosok területi helyesírási versenyét a dunaújvárosi
Gárdonyi Géza Általános Iskolában rendezték meg. Iskolánkat
Keresztes Nóra és Márok Bence
képviselte. Ügyesen szerepeltek.
Gratulálunk!
Minden versenyzõnek, felkészítõ tanítónak gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

Betûzgetõ
Játékos nyelvtani vetélkedõre hívta alsós munkaközösségünk a környezõ települések diákjait. A versenyt 2-34. osztályosok számára hirdettük meg. A gyerekeknek
egy írásbeli és egy szóbeli
fordulón kellett megmutatniuk tudásukat, nyelvtani ismereteiket.
Meghívásunkat elfogadták
Besnyõ, Nagyvenyim, Elõszállás, Kisapostag, Daruszent-miklós, Kulcs és természetesen Mezõfalva diákjai. A
versenyre 53 tanulót neveztek
az iskolák. (2. osztályos 17,
3. osztályos 16, 4. osztályos
20 diák volt.)

A következõ eredmények
születtek:
2. osztály:
I. Pohl Katalin (Pusztaszabolcs)
II. Valler Kristóf (Mezõfalva)
III. Ágoston Réka (Mezõfalva)
3. osztály:
I. Keresztes Nóra (Mezõfalva)
II. Horváth Máté (Pusztaszabolcs)
III. Jánosa Gábor (Pusztaszabolcs)
4. osztály
I Palkó Anna (Mezõfalva)
II.Szuszán Esztella(Besnyõ)
III.Szabó Luca (Mezõfalva)
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Az én falum - Mezôfalva
Mezõfalva Nagyközség Polgármesterétõl
2422 Mezõfalva,Kinizsi u. 44. Tel.: 25/506-97;
Fax:25/506-820

Pályázat
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet a Mezõfalva, Vörösmarty u. 34. sz. alatti ingatlan értékesítésére.
Az ingatlan Mezõfalva belterület 340/A/4. hrsz-ú, 86 m2 területû lakás és ahhoz tartozó osztatlan közös tulajdonú lépcsõház, udvar, tároló
besorolású tehermentes ingatlan, mely 1/1 arányban Mezõfalva Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi.
Az ingatlant az önkormányzat liciteljáráson kívánja értékesíteni.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 7.000.000,- Ft, azaz Hétmillió forint.
Pályázati feltételek:
Az ingatlanra pályázhatnak, magánszemélyek, jogi, személyek, jogi
személyiség nélküli társaságok, szervezetek.
A pályázó köteles a megjelölt kikiáltási vételár 5 %-ának megfelelõ
bánatpénz, azaz 350.000- Ft, azaz Háromszáz-ötvenezer forint befizetésére, melynek teljesítése a 11736037-15361796 számra banki átutalással,
vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárában készpénzbefizetéssel történhet.
A befizetésrõl szóló banki igazolást eredeti példányban a liciteljárás elõtt
be kell mutatni.
Sikertelen pályázat esetén a bánatpénzt a pályázat kiírója a pályázat
elbírálásáról rendelkezõ képviselõtestületi döntést követõ 8 banki napon
belül a pályázónak visszautalja. Sikeres pályázat estén a bánatpénz összege a vételár részét képezi. A liciteljáráson alkalmazott pályázati licitösszeg
emelésének mértéke 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint.
A nyertes pályázónak az önkormányzattal 15 napon belül adásvételi
szerzõdést kell kötnie, melyben a felek rögzítik a fizetés módját és idejét.
A befizetett bánatpénzt a szerzõdésben foglalóként kell figyelembe venni.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. További felvilágosítás a polgármesteri
hivatalban kérhetõ. Az ingatlan megtekinthetõ munkanapokon a liciteljárásra való jelentkezés határnapjáig elõzetes idõpont-egyeztetés alapján.
Idõpont-egyeztetés: 25/509-876 telefonszámon.
A bánatpénz befizetésére és a liciteljárásra való jelentkezés határideje:
2008. március 21.
Mezõfalva Nagyközség
Önkormányzata

Óvoda, óvoda, óvoda

Köszönjük
a segítséget
2008 március elsején
(szombaton) délelõtt az óvoda udvari játékainak homokágy ásásához kértünk segítséget a szülõktõl, hogy a játékok
ezáltal balesetmentesebbé válhassanak. A négy apukának,
akik eljöttek, ezúton is szeret-

Góliát sikerek
A Góliát McDonald's Fc
által rendezett labdarúgó tornán óvodásaink elsõ helyezést
értek el.
Ezúton is gratulálunk
Németh Lászlónak
Puskás Attilának
Kocás Gábornak
Kovács Kristófnak
Büszkék vagyunk rátok!

nénk köszönetet mondani. Õk
a következõk:
Igel József
Deák Csaba
Garbacz József
Bartek József
Köszönjük szépen!
az óvoda dolgozói

Ajándék babák
Óvodánk 50 darab babát
kapott a Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesületétõl. A gyerekek nagyon
örültek az ajándéknak, az új
játékoknak.
Nagyon szépen köszönjük, hogy gondoltak ránk.

A gyerekeknek nagy élmény
volt a Mikulás háza
Köszönjük szépen a szülõk segítségét, a behozott ruhákat, játékokat és a rengeteg papírt.
De különösen Juhász Mihálynak szeretnénk köszönetet mondani, amiért 20.000 forinttal segítette csoportunk
buszköltségét, hogy decemberben elmehettünk a nagyka-

rácsonyi Mikulásházba. A
gyerekek nagyon jól érezték
magukat és rengeteg élménnyel, ajándékkal tértek
haza.
Köszönjük szépen Misi bácsi!
gyerekek, Mónika
óvónéni, Niki óvónéni,
Marika néni

A Független Látásszakértõ.
Április 16-án a Mezõfalvai
Mûvelõdési Házban
Ingyenes Computeres látásvizsgálat 12 éves kortól
(Ha szemüvegét nálunk rendeli)
14 – 17 -óráig
Szemüveg készítés-javítás, széles keret és teljes európai
lencseválaszték, gyári garanciával.
Most 1500 Ft valódi engedményt adunk minden új szemüveg
árából. Egészségpénztárakkal szerzõdött partner.
Az elkészült szemüvegeket a
helyszínen adaptálva adjuk át Önnek.
Seszták Optika Kft.
Sárbogárd Ady E. u. 101.
.
Tel: 06 30 3505991
0625-460562

Kiszebábot égettünk
Óvodánkban már több éve
hagyomány a kiszebáb égetés.
Ebben az évben 2008. február
27-re esett, amikor is egy szalma bábot égettünk el az óvoda udvarán a gyerekekkel közösen. Miközben égett a kiszebaba énekeltünk, verseltünk és
hangos kolompolással kerget-

tük el a hosszú, hideg telet jó
messzire.
Reméljük sikerült eltemetnünk a telet...
Az óvodai híreket
összeállította:
Korompai Nikolett

Az én falum - Mezôfalva

Búvársikerek
Közeledik a tavasz, ami azt
jelenti, hogy kezdõdik a búváridény. Két versenyen vagyunk túl: február 16-án rendezték a Diákolimpia Országos Döntõt Kecskeméten, ahol
a mezõfalvi Petõfi Sándor Általános Iskola színeit Klics
Bence képviselte. Bence idén
egy korcsoporttal feljebb került, ennek ellenére szép sikereket hozott iskolájának:
I. korcsoport:
50 méter 2. hely
100 méter 2. hely
200 méter 2. hely

A második versenynek
szintén Kecskemét adott otthont március elején. A Farsang Kupa elnevezésû versenyen Bence három számban
állt rajthoz és mindegyikben
felállhatott a dobogóra. Igaz,
még csak év eleje van, de már
most megjavította a tavalyi
idõeredményeit, ami bíztató
lehet a további versenyekre
nézve. Eredményei:
50 méter gyorsúszás 1. hely
200 méter gyorsúszás 1. hely
4x50 méter gyorsváltó 2. hely

L. D.

Focieredmények
2008. 02.09. U-11 „Gárdony Kupa” Teremtorna
1. Gárdony
2. Agárd
3. Ercsi
4. Mezõfalva
2008. 02.17. U-13 GóliátMcDonald's Teremtorna I. forduló (tíz csapatból)
1. Mezõfalva
2. Baracs
3. Rácalmás
A torna legjobb játékosa:
Mekota Bernát
2008. 02.23. U-11 GóliátMcDonald's Teremtorna I. forduló
1. Rácalmás
2. Mezõfalva
3. Adony

2008. 02-24. U-11 „Mihály
József” Emléktorna
1. Rácalmás-Baracs
2. DVSI
3. Mezõfalva
4. Videoton
5. Adony
6. Perkáta
A torna gólkirálya: Sági
Roland (Mezõfalva)
A torna legjobb kapusa:
Kovács Ádám (Mezõfalva)
2008.
02.24.
U-13
Sárszentmiklós
„Barátság
Kupa”
1. Mezõfalva
2. Nagylók
3. Cece
4. Sárbogárd
5. Sárszentmiklós

Góliát-McDonald's Kupa
U-7:
Mezõfalva - Dunaújváros
6:2
Mezõfalva - Adony 7:2
Mezõfalva - Rácalmás 6:2
I. Mezõfalva 9 pont
II. Rácalmás 6 pont
III. Dunaújváros 3 pont
IV. Adony 0 pont
Gólkirály: Kovács Krisztián Mezõfalva
Csapat tagjai: Maár Bence,
Fülöp Máté, Kincses Balázs,
Kovács Krisztián, Németh

László, Kovács Kristóf, Kovács Gábor, Puskás Attila,
Szekeres Benjamin)
Edzõ: Masinka Csaba
U-9
Mezõfalva - Rácalmás 3:4
Mezõfalva - Adon 0:1
Mezõfalva - Baracs 0:2
I. Rácalmás
II. Baracs
III. Adony
IV. Mezõfalva
Edzõ: Masinka Csaba
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Régi redõnyök javítását,
új redõnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidõ, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklõdni a Lottózóban.

Rabi Tímea
22. születésnapja
alkalmából
A nap az égen neked ragyog,
hisz 24-én van a születésnapod.
Rövid e pár sor, de benne a lényeg
Boldog Születésnapot!
Sok szeretettel köszönt:
szerelmed Csaba

Mezõfalván a Hunyadi utcában

építési telek
eladó.
Érdeklõdni: 06-30/522-8000
telefonszámon
Barati János
vállalkozó
szobafestést, mázolást, tapétázást
vállalok
Gyors, precíz, megbízható munka!
Ingyenes felmérés, árajánlat.
Telefon: 25/242-237
Mobil: 06-20-416-3379
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Hidegtál, saláta, szendvics rendelhetõ!!!
Családi rendezvényekre, vendégeknek, hétvégi sütögetéshez...
Esküvõre, eljegyzésre, templomi eseményekre...Ünnepekre, ballagásra.
Akciónk keretében minden megrendelõnk számára, aki ballagásra rendelt hidegtálat ajándékba adunk 1 kg Olasz tésztasalátát,emelett díjmentesen szállítjuk ki a megrendelt hidegtálakat.
– Tormakrémmel töltött sonkatekercs
209 Ft/adag
– Kaszinó tojás
189 Ft/adag
– Gyros saláta
1150 Ft/kg
– Olasz tészta saláta
990 Ft/kg
– Svéd gombasaláta
1150 Ft/kg
– Orosz hússaláta „Klasszikus”
1190 Ft/kg
– Standard szendvicsek
149 Ft/adag
– Magyaros csülöktál
1140 Ft/adag
– Vegyes sajttál camambert sajtokkal
1140 Ft/adag
– Szárnyas vegyestál
1250 Ft/adag
– Hideg vegyes ízelítõ
1290 Ft/fõ
(franciasaláta alapon, kaszinótojás, tormakrém-mel töltött
sonkatekercs, házi körözöttel töltött sajttölcsér, sült csirkemell,
füstölt marhanyelv, debreceni sertéskaraj, jércesaláta)
– Normál hidegtál
1090 Ft/fõ
(franciasaláta alapon, kaszinótojás, tormakrém-mel töltött
sonkatekercs, sült csirkemell, füstölt marhanyelv, debreceni
sertéskaraj)
– Alföldi vegyeshúsos tál
1100 Ft/fõ
francia saláta, pulykamell, fehérpecsenye, magyaros pástétom,
csemege karaj, tormás sonkatekercs kaszinótojás
– Katalán különleges szárnyas tál
1350 Ft/fõ
ananászos jérce saláta, parajos szárnyas, gyümölcsös szárnyas,
tavaszi pulykatekercs, pulykamell, csirkemell.
További ajánlatainkat keresse honlapunkon.
Üdvözlettel:
Marton János
06-30-632-51-66
06-20-312-90-72
www.martonjanos.hu, www.nexusfood.hu, www.nexusgastro.hu

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a temetkezési szolgáltatás
továbbra is mûködik!
0-24 óráig hívható:
Feth Jánosné
Mezõfalva Semmelweis 28.
Telefon: 06-30-308-7558
vagy 06-25-242-065

Kedves Vásárlóink!
Üzletünkbe megérkezett a tavasz!
Palánták, mini örökzöldek, tápoldatok,
virágföld, tavaszi és húsvéti dekorációs
termékek kaphatók!
Nézzen be hozzánk! Érdemes!
Nyitva tartásunk:
Hétfõtõl péntekig: 8 - 17 óráig
(ebédidõ: 12 - 13 óráig)
Szombaton: 8 - 12 óráig
Feth Jánosné
Szilvia Virág Ajándék
Mezõfalva Semmelweis 38.
Tel.: 242-065

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.

