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Községünk elöljárói és lakói ünnepi hét keretében emlékeztek meg idén is Hercegfalva, mostani Mezõfalva alapítójáról, József Antal Jánosról, a késõbbi József nádorról.
Településünk
alapításának
197. évfordulóján gazdag és
sok érdekes program várta az
érdeklõdõket, a helybélieket.
Színfoltja volt a megemlékezés-sorozatnak a Mezõfalva
történetét bemutató fotókiállítás, amelyen nemcsak a községnek, hanem az itt élõ családoknak az emlékei elevenítõdtek fel. Nagy siker volt a
keddi zenei délután, a sportos
hétvége is sokakat vonzott,
továbbá a foltvarrók találkozója és kiállítása, a diákok vetélkedõje még tovább színesítette a kínálatot. (Összeállításunkat, fotókkal a 2. oldalon tekinthetik meg.)

Ünnepi megemlékezés volt a József nádor szobornál...
Beszédet mondott Molnárné Troppert Mária

Településõrök felügyelnek
a közrendre, közbiztonságra
Településõr Szolgálat kialakításában vesz részt Káloz,
Sárkeresztúr, Sárosd, Cece,
Mezõfalva. A település közbiztonságának javítása érdekében településõröket alkalmaznak. A Fejér megyei önkormányzat a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság, a munkaügyi központ és az önkormányzatok összefogásával
olyan közhasznú foglalkoztatottakat állítanak szolgálatba,
akiknek elsõdleges feladata a
közrend biztosítása. Ezek az
emberek az állampolgárokat

megilletõ jogokat gyakorolják.
Közvetlen kapcsolatban állnak
a rendõrséggel. Feladatukat
igény szerint éjszaka, hajnalban és nap közben látják el.
Az önkormányzattól arra
kapnak felhatalmazást, hogy a
községben a közbiztonság javítása érdekében járjanak el.
Gyanús gépjármûvekkel, az EON áramszámla "visszatérítõivel" szemben (stb.) fellépjenek, illetve megbízásuk kiterjed az illegálisan szemetelõk
felderítésére, valamint az ellenük való eljárás megindításá-

ra. Fokozottan felügyelniük
kell a közterületeken, az utcákban a közlekedési szabályok
betartására, arra, hogy a játszóteret ne autópályának nézzék
egyesek.
A településõrök tevékenységüket a helyi polgárõrséggel
összhangban, valamint rendõrség támogatásával végzik.
Ennek eredményeként – hatékony fellépésük révén – rövid
idõn belül javulni fog Mezõfalva közrendje illetve a lakóink biztonságérzete.
Márok Csaba

Gratulálunk
Varga Lászlónak!
Varga László közel harminc éven keresztül volt
Mezõfalva választott elöljárója, tanácselnöke, majd
polgármestere. Munkásságának elismeréseként a korábbi
képviselõtestület
magas állami kitüntetésre
terjesztette fel, a javaslatot
a jelenlegi testület tagjai is
megerõsítették.
Mezõfalva Nagyközség
nyugalmazott polgármesterének a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjét adományozta a
köztársasági elnök március 15-én.
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József nádorra, Mezõfalva
alapítására emlékeztünk
Nemzetiségi nappal, az iskola nemzetiségi osztályába
járó gyerekek vidám estjével
kezdõdött a József nádor hét
programja. Az esten fellépett
a Szári felnõtt és gyermek
tánccsoport, a fúvószenekar, a
Mezõfalvi Nõikar, harmonikán kísért Mészáros Melinda.
Sportos hétvége következett a
József nádor kupa labdarúgó
mérkõzésekkel és asztalitenisz
összecsapásokkal (eredmények a 8. oldalon olvashatók).
Mezõfalva élete képekben
– régen és most kiállítás nyílt
április 7-én a mûvelõdési házban, amely után kötetlen beszélgetésre nyílt lehetõség a
régmúltról és a jelen korról.
Másnap zenei délutánon szórakoztatták a közönséget a
Petõfi iskola hangszeren játszó
növendékei. Nagy siker volt.
Ünnepi megemlékezésen
tisztelegtek településünk elöljárói és lakói az alapító József
nádor elõtt április 9-én. A nádor kiemelkedõ szerepet játszott a hazai reformkorban,
támogatta a hazai rendek függetlenségi és reformista törek-

véseit. Sokat tett az ország
gazdasági és kulturális fejlõdéséért – idézte fel a legendás
nádor életútját Molnárné
Troppert Mária. A történetírás
a település tényleges alapítójának Dréta (János) Antal szerzetes apátot tekinti, aki Újmajor pusztát Herczegfalva
néven községgé szervezte. A
község új telkek kiosztásával
új uradalmi központtá vált a
környéken. A falu több viszontagságos korszakot vészelt át a közel kétszáz év során, nevét 1951-ben változtatták Mezõfalvára.
Az
ünnepség
után
Jamniczky Zoltán tartott elõadást Bolondvár történetérõl.
Másnap foltvarró nap volt: a
közös varrás és a kiállításon
bemutatott munkák sokakat
érdekeltek.
„Az én falum Mezõfalva”
helyismereti vetélkedõvel, a
foltvarró kör kreatív foglalkozásával, valamint tájházi látogatással zárult az egyhetes
programsorozat. (Rendezvényeken készül további képek
a 6. oldalon találhatók.)

„Mezõfalva élete képekben” kiállítás nyílt nagy sikerrel

Jamniczky Zoltán a Bolondvárról tartott elõadást
Fotó: Horváth László

A rajzpályázat
nyertesei
Kertész Norbert (4. b)
Masinka Diana (4. a

Helyismeretbõl
jeleskedtek
az iskolások

Nagy Péter (3. c)
Kovács Marcella Kitti (3.c)
Keresztes Nóra (3. a)

„Az én falum, Mezõfalva” helyismereti vetélkedõ
eredményei a következõk:
I. helyezett a 8. a osztály
II. helyezett a 8. b osztály
III. helyezett az 5. a osztály

Szûcs Ferenc (2. b)
Zsadon Géza (2. a)
Bordács Marcell (1. a)
Bodás Dalma (1. a)
Szalai Bálint (1 a)
Szilva Patrik (1. b)
Gratulálunk a kis rajztehetségeinknek!

Szívbõl gratulálunk a
felsõ tagozatos tanulóink
eredményeihez, további sikereket kívánunk nekik!
A foltvarrók kiállítása sokakat érdekelt
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Daruszentmiklós tagja
lesz a társulásnak
Ahogyan azt a Dunaújvárosi Hírlapban többen is olvashatták, Daruszentmiklós képviselõtestülete kinyilvánította
azon szándékát a március 31én tartott ülésén, hogy a Mezõfalva-Hantos Közoktatási
Intézményi Társuláshoz kíván
csatlakozni. Oly módon, hogy
Daruszentmiklós község önkormányzati óvodája tag óvodává, az általános iskola pedig

Köszönet
Köszönetet mondok
mindazoknak, akik jelenlétükkel és segítségükkel
megtisztelték a József nádor hét rendezvényeit.
Remélem tartalmas programokat sikerült biztosítanunk a látogatóknak.
A képviselõtestület nevében:
Márok Csaba

Egyesültek
a települések
Mezõfalva önkormányzata
is képviseltette magát azon az
ülésen, ahol tizennyolc település önkormányzati és civil
szervezetei megalakították a
Mezõföldi Híd Térségfejlesztõ Egyesületet. Ez lesz az a
szervezet, amely a Leader támogatások eredményeképpen
dolgozik a pályázatok kiírásában, befogadásában, elbírálásában és lebonyolításában.
Az egyesület az adonyi és
a dunaújvárosi Leader térség
összeolvadásával jött létre, tevékenysége elsõsorban a
2007-tõl 2013-ig terjedõ idõszakra szól, és 1,5 milliárd forint nagyságú támogatást biztosít.
A programokban elõírás,
hogy a civil és vállalkozói
szféra nagyobb részben legyen
jelen, mint az önkormányzati.

1-8. évfolyamával tag iskolává válik.
A csatlakozásról a polgármesterek elõzetesen egyeztettek, majd következett a szakmai vonal, vagyis az intézményvezetõk megbeszélése.
Daruszentmiklóssal a HEFOP
pályázat keretében együtt dolgoztak pedagógusaink, így ismerik egymást, jó az együttmûködés közöttük. Nem elha-

nyagolható körülmény az sem,
hogy mezõfalvi gyerekek is
járnak a daruszentmiklósi iskolába Ménesmajorból.
Mezõfalva képviselõtestülete soron következõ ülésén
fogja meghozni a határozatát
arról, hogy elfogadja-e a csatlakozási szándékot, amelyet
természetesen a hantosi képviselõtestületnek is meg kell
erõsítenie.
M.Cs.

Csatorna II. ütem:
indulhat a tervezés

3

Anyák Napja

A közelgõ Anyák Napja alkalmából szeretettel
köszöntjük a Mezõfalván élõ édesanyákat,
nagymamákat!
A képviselõtestület nevében:
Márok Csaba
polgármester

A szociális
ellátásról

A csatorna pályázat II. ütemére vonatkozóan pozitív elbírálást kapott a négy település, Nagyvenyim, Baracs,
Kisapostag és Mezõfalva. A
részletes kiviteli tervek kidolgozására az irányító hatóság
85,3 millió forintot ítélt meg,
amelyet a kohéziós alap és a
Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban
biztosít.
A pályázatban Mezõfalva a
gesztor. A támogató döntés
alapján elkezdõdhetnek a közbeszerzési eljárások a közbeszerzést lebonyolító, a projektmenedzser, a pályázatíró és a
tervezõ kiválasztására, aki elkészíti részletes kiviteli tervet.

A csatornaberuházás II.
üteme Nagyvenyimen 948,
Mezõfalván 725, Baracson
861, Kisapostagon 470 érdekeltségi egységet, vagyis ingatlan-bekötést jelent. Szerencsések vagyunk, mert a négy
település létesítési és vízjogi
engedéllyel már rendelkezik.
Az elsõ ütemre vonatkozóan az elfogadott koncessziós
kiírás megjelent az országos
lapokban, egy pályázati anyagot már elvittek. Bízunk abban, hogy a eljárás végén kiválaszthatjuk azt a céget,
amely 25 éven keresztül üzemeltetheti a megépült csatornahálózatot.
M.Cs.

A Dunaújvárosi Kistérség
Többcélú Társulásának tanácsa ülésezett április 9-én, szerdán. A tanácskozáson a szociális ellátás kistérségi szintû
átszervezésével kapcsolatos
elõterjesztést a tanács elfogadta azzal, hogy kezdeményezi
a Dunaújvárosi közgyûlésnél
az erre vonatkozó nyilatkozat
megtételét.
Mezõfalva mint gondozási
központ került megjelölésre. A
hozzá csatolt település Nagyvenyim és Daruszentmiklós
lenne, azonban ennek végleges kidoltozása a dunaújvárosi döntés után lehetséges csak.

Bringatúra
és kerékpárút

Tûzoltó egyesület

Gondozzák
a portákat!

Dunaújváros ismét megrendezi a hagyományos Bringatúrát, amely idén május 4-én,
vasárnap lesz. A szokások szerint a pihenõ Mezõfalván lesz.
Várjuk a túrázókat!
A bringázást kedvelõknek
jó hírként említhetjük: Nagyvenyimmel közösen elkészíttetjük a településeket összekötõ kerékpárút terveit, a biciklisek biztonsága érdekében.

Önkéntes tûzoltó egyesület
alakításáról döntöttek a jelenlévõk Mezõfalván, április 1én. Tizenöt olyan önkéntes
tûzoltó jelentkezett, aki részt
kíván venni a munkában. Jelenlétével megtisztelte az ülést
a megyei katasztrófavédelmi
igazgató, Mihály János, valamint a Dunaújvárosi Tûzoltóság részérõl Orosz Csaba. A
résztvevõk megállapodtak abban, hogy újra életre hívják az
egykori mezõfalvi egyesületet.

Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy a tavasz beköszöntével a fû növekedése beindult.
Kérem vegyék figyelembe,
hogy az önkormányzati rendeletet mindenki köteles betartani. Abban szerepel: az ingatlan elõtti közterület rendben
tartásáért az ingatlan tulajdonosa a felelõs, a rendhez hozzátartozik a fûnyírás, a terület
gondozása, tisztántartása.
a jegyzõ
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Versünnep
József Attila születésnapján,
a Költészet Napján területi versmondó versenyt hirdettünk az iskolában. Meghívásunkkal felkerestünk minden környékbeli általános iskolát, és versengésre,
bemutatóra hívtuk az alsó tagozatosok legjobb szavalóit. Szerettük volna, ha mindenki a kedvenc költeményeit szavalhatja,
így nem kellett úgynevezett „kötelezõ” verssel készülni.
Minden gyerek a kedvenc két
magyar versét mondhatta el az
értõ és ámuló zsûri füle hallatára.
Bizony így van! A zsûri csak
ámult (ahogy ezt a végsõ értékelésükben el is mondták a tagjai) mert olyan felkészült, érzelem- és gondolatgazdag elõadásokban gyönyörködhetett. A felkészítõ tanítók és szülõk minden
dícséretet megérdemelnek, de a
legnagyobb dicsõség a versenyzõké! Elhozták számunkra versszeretetük legszebb példáit,
megörvendeztettek bennünket
és társaikat, segítettek méltón
megemlékezni József Attiláról,
és öregbítették iskolánk hírnevét.
Baricza Zsuzsa

Nyolcan vannak!
A 8. a osztály 4 tanulójánakBarna Balázs, Bozsoki Bettina,
Majoros Gábor, Titz Eszter- nagyon ismét izgalmasra sikerült
hétvégéje, nyelvvizsgázni mentek.. Nagy megmérettetés várt rájuk. A sok gyakorlás, korán kelés, O. óra után remegõ gyomorral lépték át a vizsgaterem küszöbét. Tudták, hogy „csak” beszélgetni akarnak velük a rendkívül
kíváncsi tanárnõk, de mégis hatalmas vizsgadrukk uralkodott el
rajtuk. Szerencsére semmilyen
meglepetés nem érte õket, magabiztosan válaszoltak a kérdésekre, meséltek a képekrõl.
Ezt bizonyítják a magas
pontszámok, amivel teljesítményüket értékelték a vizsgáztatók.
Ezzel már nyolcan vannak, és
még csak március van!
Gratulálok!
Hajas Györgyné

HÍREI

Olima 2008
Idén 2008. február 28-án került megrendezésre az Osztrák Intézet által meghirdetett Országos
Német Színjátszó Verseny, az
OLIMA. Ezt a versenyt immáron
5. alkalommal hirdették meg és elmondható róla, hogy egy nagyon
ismert, rangos és közkedvelt verseny. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ebben az évben versenyzett a legtöbb iskola. 22 csapat mérte össze a tudását az ország minden részébõl. Igen nagy
fejtörést okozott a rendezõknek ez
a rengeteg diák, de a hangulat így
is nagyon jó volt.
Ebben az évben is egy adott
témát öleltek fel a feldolgozásra
kiküldött darabok, ez pedig a kaland volt. Ebbõl kellett egyet kiválasztani az induló csapatoknak,
elkészíteni a forgatókönyvet, a
díszleteket, színpadra vinni.
Hajas Erika néni igen nagy
fába vágta a fejszéjét, mert egy
nagyon szomorú darab mellett
döntött. Nagyon nehéz volt a választás, mert minden darabban
kevés szereplõ volt és mi pedig az
osztályból mindannyian szerepelni akartunk. Szerencsére ezt is sikerült megoldani, mert beépített
egy táncos jelenetet.
Miután megkaptuk a szerepeket, meg kellett beszélnünk azt is,
hogy milyenek legyenek a jelmezek, milyen díszlet, technikai felszerelés szükséges a darab színpadra viteléhez.

Ezután következtek a kemény
próbák, a szereplõk „hangolása”.
Az idei mûsorunkban a Valahol Európában és a Padlás címû
musicalokból énekeltünk egy- egy
dalt, illetve dalrészletet, amelyek
németre való átírásához ismét
szükség volt Erika néni kreativitására és fordítói vénájára. Minden esetre nagyon ütõsre sikerült,
ezt bizonyítja a hatalmas taps és a
zsûri gratulációja.
A színdarabunk hajótörött gyerekekrõl szólt a világháború idején, akiket a szüleik elküldtek egy
hajóval, hogy túléljék a háborút,
azonban hajójuk aknára futott.
Néhányan túlélik a robbanást és
egy cserkészfiú segítségével egy
lakatlan szigetre vetõdnek.

A ruhákat a szülõk készítették, a
táncosok ruháit Garai Olga néni vezetésével a lányok batikolták. A próbák és kemény munkánk meghozta
a gyümölcsét. Izgulva vártuk az eredményhirdetést, s örömünkre negyedik! alkalommal átvehettük az elsõ
helyezettnek járó díjakat.
Ezúton szeretnénk megköszönni Barna Balázs munkáját,
aki a darab technikai munkálatait
végezte, minden túlzás nélkül
mondhatom, hogy profi módon.
Itt kell még megemlítenem Molnár Ádám nevét, aki fõszereplõként hatalmasat alakított.
Köszönjük továbbá Csonka
Emese tanárnõnek a koreográfiát,
Lajtos Marika néni segítségét zenei téren, Olga néni segítségét a
ruhakészítésben, köszönjük továbbá az iskolának a buszt és végül, de nem utolsó sorban Hajas
Erika néni munkáját, aki ismét
lehetõvé tette számunkra, hogy
részt vehessünk ezen a versenyen,
és ilyen eredményt érjünk el.
A csapat tagjai: Baráth Attila,
Barna Balázs, Bodás Gábor,
Bozsoki Bettina, Csizmadia Melinda, Édl Zsuzsanna, Hajnal Bence,
Homonnai Vivien, Kuti Tamás,
Majoros Gábor, Masinka Kitti,
Molnár Ádám, Mudri Róbert, Nagy
Dóra, Nagy Viktória, Simon Norbert, Sümegi Cintia, Sümegi Ramóna, Tibold Liliána, Titz Eszter

Édl Zsuzsanna
8.a
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Tündérkert Óvoda
Óvodai beíratás
A Tündérkert Óvodában beíratás lesz

2008. május 13 -tól május 16-ig
reggel 8 órától délután 16 óráig
Beíratni lehet azokat a gyermekeket, akik harmadik életévüket 2008. december 31-ig betöltik.
Kötelezõ beíratni az ötödik életévüket betöltõ
gyermekeket.
A beíratáshoz szükséges okmányok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a gyermek egészségügyi kiskönyve
Czifra Istvánné
óvodavezetõ

Híreink
Nevelési tanácsadás,
helyben
Munkánkat segítette a Nevelési Tanácsadó két szakemberének munkája intézményünkben. Õk a sárbogárdi
intézménybõl jöttek és négy
kisgyerek vizsgálatát végezték
el itt helyben, így a szülõknek
nem kellett utazniuk és a gyermekek is megszokott helyükön maradhattak.
Köszönjük segítségüket!
****
Munkaközösség
Március hónapban kétszer
volt SZ.M. gyûlés, melynek
témája az óvodabál és ennek
sikeressé tétele és segítése a
szülõk bevonásával.
****
Közeleg a tanév vége
Közeleg a tanév vége, így
megtörtént az iskolai beíratás
is. Óvodánkból 39 nagycsoportos kezdi meg tanulmányait
a helyi iskolában.
A leendõ elsõseinknek sok
sikert, eredményes tanéveket
kívánunk!

Elkészültek a búcsúzók
képei
Elkészültek búcsúzó a
nagycsoportosok csoportképei
is. Reméljük, valamennyiüknek szép emléknek maradnak
meg az óvodai évek.
A búcsúzó nagyok helyére
várjuk a kicsiket a Tündérkert
Óvodába!
****
Köszönjük a segítséget
a gyerekek nevében
Az elmúlt hónapokban a
játékok alatti homokágy készítésénél segített Kaltenecker
Miklós.
Ezúton is köszönjük a munkáját, a gyerekeknek nagy örömet okozott azzal, hogy tavaszra – az udvari foglalkozások kezdetére – megújult a
homokozó, amelyben jókat
játszhatnak a szabadtéri foglalkozásaink alatt.
Az óvodai híreket
összeállította:
dr. Békési Béláné

Március idusán
A március hónap legszebb
ünnepe március 15. volt az
óvodában is.
Már egy héttel az ünnep
elõtt feldíszítettük és nemzeti
színû "ruhába" öltöztettük a
csoportokat. A gyerekekkel
zászlókat, kokárdákat festettünk, ragasztottunk és tavaszi
dalokat, alkalmi verseket énekeket tanultunk.
A két nagycsoportban ünnepeltük a nemzeti ünnepünket, a nagycsoportosok vendégségbe hívták a kisebb csoportokat. Beszélgettünk és
meséltünk a gyerekeknek arról, hogy mit is ünnepelünk –
hiszen õk még nem nagyon
értik ezt a régen törtnt eseményt. A huszárok, lovasok,
csákó, kard, rézágyú már képek alapján ismert volt a gyerekeknek.
A közös ünnepélyt színesítette mindkét csoportban a
népitáncosok részvétele és
tánca, akiket ámulattal figyel-

tek a gyerekek. Köszönjük
Csizmadia Georgina, Mészárosné Szabó Mónika, Hevesi Erika és Gyõrfi Kovács Anita táncát.
A kis megemlékezésünk
után közösen átmentünk az iskolához, ahol megkoszorúztuk
a falon levõ Petõfi Táblát és
énekeltünk néhány olyan dalt,
amit mindenki tudott.
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József nádor hét –
képekben

Ahogy én látom!
Itt a kikelet, rügyeznek a
fák, nyílnak a tavaszi virágok.
A lányok lassan leveszik téli
ruhájukat, megmutatják kedves bájaikat, a fiúk szívében
bimbózik a szerelem – ha jól
emlékszem, ez így volt az én
ifjúkoromban is! Na, de hagyjuk a nosztalgiát!
Erdélyi József költõnk tavaszi versét mutatom be
Önöknek:
Erdélyi József 1896. december 30-án született
Újbátorpusztán, és meghalt Budapesten 1978. október 4-én.
Baumgarten-díjas költõ. Nagyszalontán, Déván és Mezõtúron
járt iskolába. 1918-tól jogot tanult a debreceni egyetemen, majd
Budapesten besorozták vöröskatonának, s a román frontra került. Elsõ versei 1921-ben jelentek meg a Nyugatban, 1923-tól
az Est-lapok munkatársaként dolgozott. Jobboldali radikális ideológiai hatása alá került, zsidóellenes verseket is írt.
1947-ben elítélték háborús bûnösként, 1950-ben szabadult.
1954-ben tûnt fel ismét az irodalmi életben, Visszatérés címû
verseskötetével.
Olvassák szeretettel ezt a hangulatos, kedves versét:

Erdélyi József: Kitelt a tél
Kitelt a Tél, árad az ér,
Bomló rügyet dajkál a szél.
Sejhaj, ibolyalevél Bizsereg ilyenkor a szivbeli vér.
Bokrosodik az ibolya,
Fesleni kezd a bimbója.
Sejhaj, ibolyalevél Bizsereg ilyenkor a szívbeli vér.
Csordul már a fából a lé,
Hogyha szívet vágnak belé.
Sejhaj, ibolyalevél Bizsereg ilyenkor a szivbeli vér.
Ki vágott kést a szívembe,
Hogy köny gyül a két szemembe?!
Sejhaj, ibolyalevél Bizsereg ilyenkor a szivbeli vér.
Tavaszi szél útat szárazt,
Minden állat társat választ.
Sejhaj, ibolyalevél Bizsereg ilyenkor a szívbeli vér.
Mert én szegény ember vagyok:
Szerelem hijján hervadok.
Sejhaj, ibolyalevél Bizsereg ilyenkor a szívbeli vér.
Tarány Sándor
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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
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

KIHÍVÁS NAPJA
május 21.
Mezõfalva idén is jelentkezett a Magyar Szabadidõsport
Szövetség által meghirdetett McDonald's Kihívás Napja
rendezvényre.
Ezen a napon ismét a mozgásé lesz a fõszerep.
A tervezett programokról a hirdetõtáblákon, a hivatalos honlapon
tájékoztatjuk Önöket.
Legyen legalább egy nap, melyen pár percet az egészségünk
érdekében mozgással töltünk.
Mûvelõdési ház

Álláshirdetés
A Triumph International, nemzetközi hírû fehérnemût
gyártó cég dunaújvárosi leányvállalata, a Body Fashion
Magyarország Kft.
Egy mûszakos munkarendbe
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Ebek veszettség
elleni oltása
Értesítem a kutyatartó lakosságot, hogy 2008-ban az
ebek veszettség elleni kötelezõ oltása és féregtelenítése
az alábbi helyeken és idõpontokban történik meg:
május 6. (kedd)
május 7. (szerda)
május 8. (csütörtök)
május 9. (péntek):

Piactér
Piactér
Ménes major:
Selyem major
Sismánd
Szõlõhegy

8 - 12, 14 - 18 óra
8 - 12, 14 - 18 óra
10 - 11 óra
14 - 16 óra
17 - 18 óra
10 - 12 óra

Pótoltás:
május 20 (kedd)
május 21.(szerda)

Piactér
Szõlõhegy

8 - 12, 14 - 18 óra
14 - 15 óra

Minden három hónaposnál idõsebb kutya oltása és féregtelenítése kötelezõ. Aki elmulasztja az oltást, annál a
hatóság szabálysértési eljárást kezdeményez.
Az oltás díja ebenként 2.800 forint, amely tartalmazza
az áfát, valamint az eb féregtelenítését 10 kilogramm súlyig. Nehezebb testû kutyák féregtelenítésére rá kell fizetni.
A kutya oltási könyvét mindenki hozza magával!
Lehetséges az oltás a kutya tartózkodási helyén, valamint az állatorvosi rendelõben is. Kiszállási díj udvaronként 1.000 forint.
Késõbbi idõpontban sor kerül a lovak három évenként
kötelezõ vérvizsgálatára is. Kérem a lótartókat, készüljenek fel erre.
Mezõfalva, 2008. április 14.
dr. Juhász Miklós
állatorvos

Varrónõ
munkatársakat keres.
Munkaidõ: 5.45 - 14.05 óráig (kisgyermekeseknek
elõzetes egyeztetéssel)
Feltétel: általános varrástudás
Elõny: ha leendõ munkatársunk legalább 3 éve, és
jelenleg is gyakorlott a szakmában
Feladata: nõi fehérnemû-gyártás
Amit nyújtunk:
– utazási költségtérítés
– étkezési hozzájárulás
Személyi alapbér:
316/2005 (XII.15) kormányrendelet szerinti alapbér,
betanulás után teljesítménybérezés
Jelentkezés:
Levélben: Body Fashion Magyarország Kft.
2400 Dunaújváros Naumann János út 1.
Személyesen: hétfõ 8 - 10 óráig, csütörtökön
13 - 14 óráig

Köszönet
A Római Katolikus Karitász csoport nevében köszönjük

Siroki Antal
pékmesternek a húsvéti kalácskákat, amelyekkel megajándékozta
a híveket.
A kalácskákat a feltámadási körmenet után osztottuk szét a templomban.
dr. Békési Béláné
karitász csoport vezetõ

Az én falum - Mezôfalva
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Birkózóink a diákolimpián
Birkózó DSK tanulói a tanév legnagyobb és egyben legrangosabb versenysorozatán, a
diákolimpián vettek részt.
Versenysorozatról beszélhetünk, mivel az országos döntõbe selejtezõkön keresztül
vezet az út. Az öt helyszínen
megrendezett területi versenyekrõl a legjobb eredményt
elérõk kvalifikáltathatták magukat az országos döntõbe.

Iskolánk diákjai Esztergomban
küzdöttek a továbbjutást érõ helyekért. Népes mezõnybõl (306 induló)
7 gyereknek sikerült, ami fantasztikus
teljesítmény.
Név szerint:
1997-98: Igel 28 kg, Szabó 55 kg
1996: Hornperger 42 kg, Kovács
55 kg, Petrovics 50 kg, Szentpáli 50
kg, Bognár 68 kg.
A II-es és III-as korcsoportban továbbjutott szabadfogású birkózók

József nádor hét:
foci és asztalitenisz
A József nádor héten a következõ eredmények születtek az
általános iskolásaink körében.
Futball:
3-4. osztályosok közül:
I. 4.b, II. 4. a, III. 3. c.
5. osztályosok között:
I. 5. a, II. 5. b.
7-8. osztályosok közül:
I. 7. évfolyam, II. 8. c, III.
8. a, IV. 8. b.

Asztalitenisz
Egyéniben:
I. Varga Tamás, II. Szabó
Sándor, III. Csepregi Péter.
Párosban:
I. Muladi László - Varga
Tamás. II. László Tibor Csepregi Péter. III. Orosz Tamás - Horváth Ádám.
Gratulálunk a sikerekhez, a
kiváló eredményekhez!

Bükkön küzdöttek a 2008-as diákolimpia bajnoka címért. Súlycsoportonként 15-20 fõ mérhette össze tudását. Nagyon színvonalas, izgalmas
mérkõzéseket láthattak a nézõk, amihez a mieink nem csak asszisztáltak.
Sajnos érmet idén nem sikerült
nyerni, de Igel Dani jóvoltából egy
ötödik és Petrovics Renátó hetedik helyezésével térhettünk haza.
Tombor István

Újabb mezõfalvi
búvárérmek
A március sem telhet verseny nélkül. A hagyományos
Aranyhomok versenyt rendezték meg Kecskeméten, ahol ismét szép helyezéseket értek el
a mezõfalvi versenyzõk.
Klics Bence elõször 50 m
pillangóúszásban állt rajthoz,
ahol másodikként csapott célba. Aztán100 m gyorsúszás

következett, itt szintén másodikként ért be, de korai rajt
miatt kizárták.
Ezen a versenyen rajthoz
állt Valler Kristóf is, aki 100
m-en egyéni csúcsot úszva a
középmezõnyben végzett.
Végül a két fiúval felállva
a 4x50 m-es váltó második lett,
így nekik a végén még jutott
egy-egy ezüstérem.
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Idén is Kondor
kupa júniusban!
Sport, kulturális mûsorok, játékos egyéni és családi vetélkedõk, diszkó táncversennyel, a végén pedig az
elmaradhatatlan tûzijáték
szerepel az idei falunap záró
rendezvényén.
Kondor kupa elõzetes
Harmadszor kerül megrendezésre a falunap záró rendezvényeként a Kondor kupa.
Most is a sporté lesz a fõszerep, azonban az idén nem
hívunk sztárvendégeket. Helyettük sokkal szélesebb körben szeretnénk tartalmassá
tenni a vasárnapot.
Mindjárt a labdarúgó bajnokságok terén új szereplõként lép be az utánpótlás csoportok küzdelme. U9 ; U11;
U13 és U16-os korosztályból
összesen 16 csapat mérkõzik
a trófeáért.
A délelõtt tehát amatõr csapatok, felnõtt csapatok (Nagyvenyim, Sárosd, Sárszentmiklós és Mezõfalva), utánpótlás
csapatok, és ha összejön, akkor nõi kézilabda csapatok
küzdelmeivel telik majd.
A sport mellett gondoltak a
szervezõk a kikapcsolódásra
is. Akik belefáradtak a szurkolásba, azok telepített szórakoztató eszközök közül válogathatnak. Például: légvár,
minigolfpálya is szerepel a tervekben.
A sportprogramok díjátadása után a tavalyi évhez hasonlóan kulturális mûsorokkal,
vetélkedõkkel színesedik a
program. Tervezünk egy családi vetélkedõt, ahol az elõzetesen jelentkezõ családok mérik össze ügyességüket. Nem
kizárt a sodrófahajító-verseny
megrendezése sem, csakis lányoknak, asszonyoknak! Lesz
Hipp-Hopp Dance és harcmûvészeti bemutatók. A tervek
szerint szkanderverseny, és ha
idõben learatják a búzát, akkor
egy igen különleges ügyessé-

gi vetélkedõ, a szalmabálamászó-verseny. (Három sorban egymásra helyezett óriás
körbálák gúlájára kell majd
idõre felérni annak, aki az értékes díjat haza akarja vinni!)
A tûzijáték elõtt, hogy kellõen megalapozott legyen a
hangulat, Nagy Józsi és Palló
Jani disco-mesterek táncversennyel egybekötött bulit rendeznek.
A tüzes élmények után még
egy kis ideig tovább tart a bál,
egészen 11 óráig, vagy annál
is késõbbi idõpontig... Majd
meglátjuk milyen lesz a kedv
hozzá!

Lehet tehát
suvickolni az
edzõcsukát,
varrni a
csapatmezeket
(a legötletesebb saját kezûleg készített
csapatmezeket
is díjazzuk)!
A leírt programok részben
tervek, részben már leszervezett programok! Abból egyes
elemek kimaradhatnak, vagy
újakkal bõvülhetnek!
Kérjük figyeljék híradásainkat itt a falulapban és Mezõfalva független hírportálján
a www.mezohir.info internetes oldalon!
Horváth László
Kondor kupa
szervezõ bizottság
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Mezõfalvi vigasságok
A „Mezõfalvi Vigasságok”,
melyek az elmúlt években már
jelentõs községi eseménnyé
nõtte ki magát, idén 2008. június 27-28. között kerül megrendezésre. Ehhez szeretnénk
elõzetes
programajánlóval
szolgálni:
Június 27-én (péntek)
Rock-est.
Sóki László szervezõi közremûködésének köszönhetõen
falunkban ismét a rocké lehet
a fõszerep.
Fellép: Vörös István és a
Prognózis
Elõzenekar: Zamek
Június 28. (szombat)
Délelõtt folyamán lehetõség lesz népi kézmûves foglalkozások gyakorlására, a Falu

borának kiválasztására (borverseny), fõzõversenyre.
Délután a színpad felé fordítjuk a tekinteteket. Fellépõk
közt lesznek: gyermekek drámacsoportjai, a mezõfalvi néptáncosok, a Bandéria Zászlóforgató csoport, Bajor Imre
(paródia-elõadással),
a
UNIQUE zenekar (egyórás
mûsorral). Zárásul a VOX 74
szolgáltatja a zenét a bálhoz.
Június: 29. (vasárnap)
Hagyománnyá váló Kondor-kupa és sportrendezvények.
A programok azonban még
bõvülnek, melyeket a következõ számban olvashatnak.
Mûvelõdési ház

II. U-13-as Vándorkupa
Mezõfalva
2008. március 22-én került
volna megrendezésre, de a
kedvezõtlen idõjárás miatt sajnos el kellett halasztani. A
következõ hét vasárnapján
azonban sikeresen lezajlott a
torna. Technikai okok miatt
Sárosd és Kisújszállás (szlovák) csapata nem tudott részt
venni. Nagylók és Mezõfalva
oda-vissza mérkõzéseket játszott, ami 5 – 2 – es eredménnyel zárult. Így továbbra
is Nagylók csapata õrzi a kupát egy évig.

A mérkõzés után szendviccsel és üdítõvel láttuk vendégül a gyerekeket. Köszönöm a segítséget barátaimnak
és a szülõknek. Külön köszönet a torna támogatóinak:
Masinka Lászlónak, Juhász
Tibornak, Cseke Ottónak és a
Mangó vegyesboltnak. Köszönjük a mez-garniturát az
Argon csõszer Kft-nek, valamint a Gyárépszer Kft-nek a 2
db 5x2-es kapukat.
Simon József
edzõ

10

Az én falum - Mezôfalva

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.
Értesítem a kedves lakosságot,
hogy (menü) azaz ebéd
házhoz szállítását vállaljuk.
580 Ft/adag, hétfõtõl péntekig.
Telefonszám: 244-095, 30/513-07-46
Ez mellett bármilyen rendezvényt
(esküvõ, eljegyzés, családi egyéb)
elvállalunk.
Gumikacsa Vendéglõ

Több fajta paprika,
paradicsom, uborka, dinnye
(tápkockás és szálas) kapható.

Deák Ferenc
Damjanich u. 27.
Telefon: 243-186

Papír- és falakongyûjtés
Ismét papír- és falkongyûjtést 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!)
Idõpont: május 30.
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

Tisztelt Mezõfalviak!
Gondolkodtak már azon, hogy mi történne, ha otthonukat részben vagy egészen elveszítenék, a ma ola gyakori viharkárok, vagy
egyéb biztosítási események miatt?
Önök szerint sok napi 50-100 forintot nyugalomra költeni???!!!
Akár ennyi ráfordítással biztosíthatnák otthonuk, családjuk biztonságát!!
Szeretnék Önöknek egy lehetõséget felajánlani.
Akik mezõfalvi irodámban (idõpont egyeztetéssel akár saját
otthonában is) kötnek Generáli-Providencia lakásbiztosítást, az
alábbi segítséget nyújtom:
–
–
–
–
–
–

árajánlat adása,
tanácsadás a védelem kialakításához,
kárbejelentés,
elõzetes kárfelmérés fényképezéssel,
üvegszámla leadás,
minden a biztosításával kapcsolatos ügyintézés.

Továbbra is állok rendelkezésükre más biztosítási módozatok,
illetve lakáskassza és pénztári termékek (egészség-, önkéntesmagán) megkötése esetén is.
Új ügyfeleknek 10 % kedvezmény!!!
Tanácsadás, idõpont egyeztetés: 06-20-977-3058
Telefon és fax: 25-243-142
E-mail cím: gordiusz99@freemail.hu
Iroda: Mezõfalva, József nádor út 38.

Mezõfalván Hunyadi
utcában építési telek

ELADÓ!
Érdeklõdni: 06-30-522-8000
Lomtalanítás!
A Dunanett Kft. 2008 június 5-én lomtalanítást végez
a lakosság részére. A lomtalanítás alkalmával elszállítják
mindazon, a családiházas ingatlanokon felhalmozódott
lomot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes
edényben.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé
vált használati tárgyak.
Az összegyûlt lomot, a hulladékszállító edény mellé
kérjük kihelyezni, rendezett módon.
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata

Az én falum - Mezôfalva

Kedves
Vásárlónk!
Egynyári palánták, álló és futó muskátlik, felakasztós
futó növények, virágföldek, tápoldatok széles választékban kaphatók üzletünkben!
Vásárlóinkat ültetési és ápolási tanácsokkal látjuk el, illetve a nálunk vásárolt növényeket kérésre beültetjük!
Akció!
50 literes balkon és muskátli virágföld 20 % árengedménnyel kapható!

****

Ballagási és anyák napi csokrokra elõrendelést felveszünk!
Tegye szebbé virággal az ünnepet!
Anyák napi nyitva tartás:
május 3. szombat 8 - 13 óraáig
május 4. vasárnap 8 - 13 óráig
Feth Jánosné (Szilvia virágbolt)
Mezõfalva Semmelweis u. 38.
Telefon: 06-30-308-7558
vagy 242-065

Elõnevelt kacsa,
fehér húspulyka,
napos liba

megrendelhetõ!
Central Soya takarmánybolt,
Mezõfalva Dózsa György u. 6.

Sudárné Anikó
06-25-243-078
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Magellán
Kerékpárcentrum
Dunaújváros Szórád M. út 6/a
(a piactéri gyógyszertár mögött)

Telefon: 25-400-727
e-mail: magellanbt@chello.hu
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SUZUKI BARTA

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.

7000 Sárbogárd,

Köztársaság u. 147/a

Te 25/518-011, 25/50-80-80
Fax: 25/518-019
Szerviz: 25/518-014Sszii
suzukibarta@vnet.hu,
www.suzukibarta.hu

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

Zöldfa Étterem
Vállaljuk ballagási, családi (esküvõ, eljegyzés, születésnap) iskolai
és baráti rendezvények üzleti, konferencia találkozók teljes körû
lebonyolítását.
Éttermünk az étkezési utalványt is elfogadja.
Étlapunkon a magyar és a dél-szláv specialitások szerepelnek.
Szeretettel várjuk meglévõ és leendõ vendégeinket
Zöldfa Étterem
Mezõfalva
József nádor u. 10.
Telefon: 30/346-35-26
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.

