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A képviselõtestület egyhangúlag elfogadta a 2007. évi zárszámadási rendeletet az április
23-án tartott ülésén. Alapvetõ
változást hozott a Hantossal
közös közoktatási intézményfenntartó társulás – amely bevételi és kiadási oldalon egyaránt befolyásolta a pénzügyi
mérleget –, valamint az elõzõ
évben beadott Leader-pályázat
áthúzódó elszámolása és a
konzor-ciós szerzõdésben elnyert HEFOP -pályázat is.
Az önkormányzat sajátos
mûködési bevételei 99,06 százalékos teljesítést mutatnak. A
mûködési kiadásokra pedig a
betervezett keretösszegnek
csak a 95,6 százalékát költöttük el, ami egyértelmûen arra

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

utal, hogy takarékosan gazdálkodtunk tavaly.
A zárszámadási rendelet
érintette a Hantossal közös társulást, mivel az óvoda és az iskola költségvetését a képviselõtestületek együttes ülésen
fogadták el. Így a végsõ elszámolásnál is jelen voltak a
hantosi képviselõtestület tagjai is, és egyhangúlag támogatták a mérleg-beszámolót.
Idõközben Daruszentmiklós és Nagykarácsony önkormányzat is megkereste a miénket azzal, hogy csatlakozni
kívánnak az intézményi társuláshoz. A daruszentmiklósi
pedagógusokkal dolgoztak
már együtt a mezõfalviak,
mégpedig a HEFOP-pályáza-

ton, így nem ismeretlenek egymás számára. Kérdésemre,
hogy egyetértenek-e a pedagógusok illetve a képviselõk a
társulással dr. Nagy Margit iskola igazgató és Rauf Norbert
polgármester egybehangzó
igennel válaszolt. Ezek alapján a társulásban résztvevõ két
önkormányzat elfogadta Daruszentmiklós csatlakozási szándékát iskolai és óvodai szinten. A nagykarácsonyiaknak
viszont – pedagógusi, szülõi és
lakossági támogatás hiányában – további elõkészítést javasoltak a testületek.
A zárszámadási rendeletet
független könyvvizsgáló is elfogadásra javasolta.
Márok Csaba

Kedves Mezõfalvi Lakók!
A „Mezõfalvi Vigasságok”, mely az elmúlt években már jelentõs községi eseménnyé nõtte ki magát, idén 2008. június 2729. között kerül megrendezésre. Ehhez szeretnénk elõzetes programajánlóval szolgálni:
Június 27-én (péntek) Rock-est.
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 (paródiaelõadással), a UNIQUE zenekar (egyórás mûsorral). Zárásul
a VOX 74 szolgáltatja a zenét a bálhoz.
Egész nap lesz a gyerekeknek légvár, trambulin. Kemencés
lángost, kürtös kalácsot és vattacukrot is vásárolhatnak az iskola udvarán.
Június: 29. (vasárnap)
Hagyománnyá váló Kondor-kupa és sportrendezvények.
A Mezõfalvi Vigasságokra mindenkit sok szeretettel várunk!
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Ötvenéves a néptánc együttes
Mezõfalván 1958. december
elején alakult meg a néptánc
együttes, amely azóta is mûködik. Mai világunkban, amikor
annyi minden hatás éri az embereket, akkor nagyon fontos az
értékeink megõrzése, továbbadása. Ezt a munkát önzetlenül
végzi falunk néptánc együttese.
Nagyszüleinktõl, szüleinktõl
is megtudhattuk, hogy településünkön, az egykori Hercegfalván a munka utáni pihenõidõben jelentõs szerepe volt az emberek életében a mulatságokon
az éneknek és a táncnak. A gyerekek már kiskorukban megtanulták a körjátékokat, a táncokat elsõsorban az idõsebb testvéreiktõl, szüleiktõl. Játékaikat,
táncaikat a tanítási szünetekben
és egyéb alkalmakon is gyakorolhatták. A fiatalok és az idõsebb korosztályok a vendéglõkben a mulatságokon, bálokon és
a lakodalmakban táncolhattak.
A zenét a tánchoz különbözõ
hangszeresek (harmónika, hegedû) falunkban régen a fúvószenekar és a cigányzenekar
szolgáltatta. A lakodalmakon
mára csak szintetizátoros vagy
rockzenészek játszanak.
Falunkban ötven évvel ezelõtt a táncolni vágyó fiatalok
összefogásával, a ÁFÉSZ alapításával jött létre a néptánc
együttes. (ÁFÉSZ: Általános
Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) Ez a szövetkezeti forma akkoriban támogatta a mûvelõdést, a hagyományok ápolási és továbbadási szervezeteket. A mezõfalvi ÁFÉSZ-nek
akkor Seszták József volt a kultúrfelelõse,
elnöke
pedig
Domonyek András, akit fõ támogatójaként emlegetnek az
együttesnek a régi tagjai. „Nekünk nagyon fontos emberünk
volt, Galambos Pálné Márta
néni, tanárnõ, aki az iskolában
felkarolta a tánccsoportunkat –
mondta Feke Judit, aki a néptánc együttesnek 1971 óta tagja, aktív táncosa, jelmezkészítõje. Márta néni mindenese volt
a csoportunknak: rendezte a ruhákat, kezelte a raktárt és az
együttes pénzügyi dolgait. Mindent megtett a szerepléseink sikere érdekében. Nagy veszteség
érte a csoportunkat, amikor
2007-ben örökre itt hagyott ben-

nünket. Temetésén mindannyian gyertyával a kezünkben búcsúztunk tõle.”
A tánckar elsõ vezetõje
1971-ig Bánáti Béla volt. Abban az évben volt a tánccsoportban az elsõ nemzedékváltás.
Akkor vette át Wünsch László
a tánccsoport vezetését, amelyet
teljesen felújított. Továbbra is
az ÁFÉSZ volt a csoport fenntartója, késõbb a községi tanács
vette át a táncegyüttes anyagi támogatását. A következõ években számos találkozón szerepelt
az együttes, két alkalommal is
bronz fokozatú minõsítést kapott. 1976-ban Szentendrén
részt vett a csoport a szövetkezeti néptáncosok országos találkozóján. Az együttesünk szerepléseit oklevelek is õrzik.
Néptánc együttesünk megrendezte a 25. évfordulós jubileumi találkozót. (Ez egy nagyszabású találkozó volt.) Tánccsoportunknak számos testvér
együttese van. Egy tánccsoport
életében talán az a legfontosabb
dolog, hogy mennyi embert tud
maga köré szervezni, a tánc
megszerettetése érdekében. A
tánccsoportban jelentkezõk közül itt soha nem küldtek el senkit azért, mert nem eléggé
ügyes, hiszen egy együttesben
õket is be lehet állítani a megfelelõ helyre, ahol tudnak fejlõdni. Wünsch László idejében
tánccsoportunknak testvércsoportja volt: az adonyi, a szalkszentmártoni, a hartai együttes.
E helyeken õ hasonló táncokat
tanított, mint nálunk: mezõföldi-, dunántúli-, rábaközi-, drákszéli táncokat, ványai-cigándi
csárdást, stb.
Ezek közül az ötvenéves jubileumra többet is felújítanak. A
tánccsoportnak általában 8-10
fiú tagja van, a lányok pedig 1618 körüli létszámban vannak.
Néptánc tábor minden nyáron
volt, évenként más-más településen. Ezt a táborozást Wünsch
László indította el. Azért vezette be ezt, hogy az együttesei találkozhassanak és egymásnak
bemutathassák esténként a mûsoraikat. Ezekben a táborokban
esténként volt görög, sváb, magyar est, akkoriban ilyen tábor
volt a mi falunkban is. Ez a fajta táborozás 1974-1994 között

volt. Néptánc tábor azóta együttesünk részére évente Harta
községben van. Wünsch László 27 éven át volt néptánc együttesünk irányítója, meghatározóan nagy szerepe volt. Õt követõen három éven át Farkas Anikó volt tánccsoportunk vezetõje. Gyermekük születése után
nem tudta tovább vállalni ezt a
munkáját. Jelenleg Szárszó Lajos falunk néptánc csoportjának
a vezetõje, õ baracsi származású tanár, koreográfus, a dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes
tagja volt.
Az iskolába egykor a tanárok közül a már említett Galambosné Márta néni ma pedig
Molnárné Troppert Mária nagyon sokat tesz a tánccsoport
érdekében. Ráirányítja a tanítványai figyelmét a tánc fontos
szerepére, végzi az utánpótlás
nevelését. A mezõfalvi néptánc
együttes többször is szerepelt
már külföldön: Szlovákiában,
Németországban, Romániában,
Erdélyben. Csíkszeredán a Hargita táncegyüttes vendége volt
a csoport. Nagy élményt jelentett e székelyföldi látogatás. A
csíkszeredaiak Mezõfalván, a
Vigasságon jártak, akkor a mi
csoportunk látta õket vendégül.
A néptánccsoport tagjai készülnek a jubileumra, amelyre
behívták a régi tagokat is. Õk is
készülnek e jeles évfordulóra.
Sajnos az alapító tagok közül
már többen is örökre eltávoztak.
A néptánc együttes részére a
ruhákat Feke Judit varrónõ, a
csoport mindenese készíti. Az
újonnan érkezõ fiatalok számára mindig új ruha készül, mégpedig olyan, amit több tájegység táncaihoz is tudnak viselni.
A mostani táncosok többsége tíz
évnél is hosszabb ideje táncol a
csoportban. A táncosok nagyon
szeretnek ebbe a közösségbe
járni. Jelenleg több korosztályból tevõdik össze a csoport. A
legidõsebb páros egy házaspár,
õk ötven év felettiek. A legfiatalabb pedig egy hétéves kislány, akit az anyukája hozott el
a csoportba. Õt be lehet állítani
a felnõttek közé, mert nagyon
ügyes.
A mezõfalvi néptánc együttes fenntartója ma a polgármesteri hivatal, amely az anyagi tá-

mogatást adja és a mûvelõdési
ház, ahol a csoport mûködik. A
néptánccsoport bizonyos mértékben önfinanszírozással is tevékenykedik. „Ha azt akarjuk,
hogy valami jó legyen, ahhoz
nekünk is kell egy kis jót vinni.”
A néptánc együttest megalakulása után több mint tíz éven
át Kovács József (falunk kiváló
cigányprímása volt) és cigányzenekara kísérte a mûsorokon.
Késõbb még voltak alkalmanként zenészek, de ma már zenei
felvételekre táncol a csoport.
Hazánkban ma már csak nagyon kevés helyen van ilyen
hosszú idõ óta mûködõ tánccsoport. Feke Judit hosszú ideje
meghatározója az együttesnek,
1971 óta tagja, elõbb táncos,
majd jelmezkészítõ, szervezõ
lett, természetesen ma is táncol.
E jelentõs munkájáért 2004-ben
megkapta a Mezõfalváért kitüntetést, amely tulajdonképpen a
néptánc együttesnek is szólt. A
csoport mûködése, léte falunk
legújabb kori történetének mûvelõdési szempontból egy jelentõs részét képezi. Úgy vélem és
érzem, hogy e nagy múltú
együttesünkre
mindannyian
büszkék lehetünk. Ahhoz, hogy
egy tánccsoport ilyen múlttal
rendelkezzen nemcsak a már
említett meghatározó vezetõkre,
szervezõkre, segítõkre, hanem a
vállakozó kedvû, táncolni szeretõ tagokra is sok-sok munka vár:
a rendszeres heti próbák, készülõdés a mûsorokra, mindez sok
lemondással járó munka, de végül meghozza gyümölcsét: a
tánccsoport hazai és külföldi szereplései és sikerei. De most a
csoport minden tagja és a régi
tagok is az ötvenéves jubileumi
mûsorra készülnek.
E jelentõs esemény utánra is
kívánjuk, hogy a tánccsoport továbbra is töretlenül haladjon az
élet rögös útján: eredményes
munkát, sok sikert a következõ
idõszakban is.
Ezúton köszönöm Feke Juditnak a beszélgetést, amelynek
segítségével, nagy örömmel készíthettem el ezen emlékezõ írásomat, a sokunk számára nagyon tisztelt és szeretett néptánc
együttesünkrõl.
Lak István
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Szemétgyûjtési
akció
Mezõfalva önkormányzata
is csatlakozott az országos
közútkezelõ kht. szemétgyûjtési akciójához és aktívan közremûködött abban. A dunaújvárosi, dunaföldvári, székesfehérvári és a sárbogárdi út mentén 44 (negyvennégy!) zsák
szemetet szedtek össze az akcióban résztvevõk.

Tisztelt Mezõfalvi
Polgárok!
Felhívom a figyelmüket
arra, hogy településünk
köztisztasági rendelete értelmében az ingatlanok
elõtti közterület rendbetételérõl az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.
Jelenleg a fû kaszálása, a
gazos árokpart rendezése a
feladat.
Aki a rendeletben elõírtakat nem tartja be, a kötelességének nem tesz eleget, az számíthat az írásos
felszólításra, szükség esetén bírságra.
Jegyzõ

Nem szeméttelep!
Felhívjuk a lakók figyelmét
arra, hogy a Páskomtó környéke nem szemételep, törmelék
és hulladék-lerakó hely. Aki
ezt elfelejti, az számíthat arra,
hogy feljelentik. Az illegálisan
szemetelõk ellen fel kell lépni, nemre és nemzetiségre való
tekintet nélkül, hogy ne következhessen be az, ami 2005-ben
megtörtént: az önkormányzatnak egymillió forintos kedvezményes
szemétszállítási
számlát kellett fizetnie. Nem
gondoljuk, hogy ilyesmire kellene költeni a településünk
bevételeit, a köz pénzét!
A szemétszállítás biztosított, a kukákat heti rendszerességgel ürítik. Továbbá tiszta és
rendezett környezetet szolgálja a június 5-re meghirdetett
lomtalanítás is.
M. Cs.

Gyakran járõröznek
A rendõrség beszámolója is
napirenden volt az április 23án tartott képviselõtestületi
ülésen, ami azért is érdekes,
mert településünkön a kmb-s
hiánya miatt komoly lakossági elégedetlenség tapasztalható. A Dunaújvárosi Rendõrkapitányság vezetésében változás következett be az elmúlt
hónapban, az új vezetõ azt
ígérte a képviselõknek, hogy
május végéig biztosítja a folyamatos rendõri jelenlétet,
Mezõfalván és Baracson Telek Attila rendõrjárõr feladata
lesz a folyamatos kapcsolattartás. Mezõfalván két körzeti
megbízotti álláshely is szabadon van, ígéretet kaptunk rá,

hogy legalább az egyik betöltésre kerül év végéig.
Településõreink folyamatos kapcsolatot tartanak fenn
és szükség esetén értesítik a
rendõrt. Szitár Ferenc õrnagy,
kapitányságvezetõ helyettes
ígérte, hogy mindent megtesznek azért, hogy javuljon a közbiztonság Mezõfalván.
Tapasztalhatják a lakók azt
is, hogy többször láthatnak
rendõr mostanában a faluban,
gyakoriak az igazoltatások –
ám emiatt csak azoknak kell
aggódniuk, akik nem egyenes
úton járnak, szabálytalankodnak vagy arra – esetleg bûncselekményre – készülnek.
Márok Csaba

A településközpont arculata
A képviselõtestület az iskola pályázatához megbízott tervezõt kérte fel arra, hogy a
község központi részeit egységes tervdokumentációba foglalja, kialakítsa annak arculatát. Része a tervnek a templomkert a körforgóig, és a
Zöldfa illetve a butiksor elõtti
terület, valamint a piactér is.
Puskás Tibor, Ybl-díjas
mérnök ismertette a koncepciót a képviselõtestület legutóbbi ülésén. Az önkormányzat
vezetõinek egybehangzó véleménye, hogy a község javára
válik, ha egységesen kezeljük

a településközpontot, és az arculattervet minden alkalommal figyelembe kell venni és
alkalmazni, ha annak valamely részét érintõ fejlesztésrõl
van szó. A tervdokumentációra szükség volt azért is, mert
az önkormányzatnak mellékelnie kell azt, amikor pályázatot akar benyújtani. Erre már
kínálkozott is alkalom, ugyanis az egyházzal közösen pályázunk a templom felújítására,
illetve várjuk a pályázati ablakok megnyitását, hogy rendbe tehessük a Piac teret.
M.Cs.

Kedves
Gyerekek!
Május utolsó vasárnapja Gyermeknap!
Ebbõl az alkalomból szeretettel köszöntjük
Mezõfalva legifjabb polgárait, a gyermekeket!
Az önkormányzat vezetõi nevében:
Márok Csaba
polgármester
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Tisztítják
a kéményeket
Tisztelt Mezõfalvi
Polgárok!
2008. május 5-én
megkezdjük
a község éves kötelezõ
kéményseprõi
közszolgáltatást,
ellenõrzést, tisztítást.

Információ:
Caminus kft.
Dunaújváros,
Építõk útja 1.
Tel.: 25/510-129

Sikeres volt
az idei
Bringatúra is
A dunaújvárosi önkormányzat idén is megrendezte
a májusi bringatúrát, amelyhez
természetesen – a hagyományoknak megfelelõen – Mezõfalva is csatlakozott. Községünk fõterén pihentek meg a
kerékpárosok, ahol a szervezõk üdítõvel is kedveskedtek
a résztvevõknek.
A huszonnegyedik Bringatúra is nagyon jól sikerült, köszönhetõ ez az alapos elõkészületeknek, amelyben közremûködtünk: nagyközségünk
polgárõrei és településõrei irányították a forgalmat, gondoskodtak róla, hogy a kerékpárosok biztonságosan közlekedjenek. Ezúttal több mint
1350-en teljesítették a Dunaújváros-Mezõfalva-Dunaújváros távot, ami nem kevesebb
mint harmincnégy kilométer.
Köszönjük a túrán résztvevõk
és a segítõk aktív közremûködését.
M. Cs.
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Ilyen még nem volt

Ismét
siker!
Az áprilisi hónap nem szûkölködött versenyekben sem.
Dunaújvárosban és Székesfehérváron is fordító versenyt
szerveztek a német nyelvet tanuló 8. osztályos diákoknak.
Mindkét versenyen 2-2 tanuló képviselhette iskolánkat,
nem kevés sikerrel.
Dunaújvárosban Molnár
Ádám 1. helyezést ért el,
Baráth Attila pedig a 2. helyezés boldog tulajdonosaként
térhetett haza.
Székesfehérváron is letettük névjegyünket. Molnár
Ádám a képzeletbeli dobogó
2., Édl Zsuzsanna a 3. helyén
kapott helyet, beférkõzve a
sok fehérvári iskola közé.
Gratulálunk!
Hajas Györgyné

Iskolánk történetében áprilisban olyan eseménynek lehettünk tanúi, amire eddig
még nem volt példa.
Már sok tanulónk fejezte be
az általános iskolai tanulmányait alapfokú nyelvvizsgával,
de most 6 diákunk nagyobb
fába vágta a fejszéjét: megcélozta a középfokú nyelvvizsgát. A rengeteg gyakorlás, korán kelés nem maradt eredménytelenül.
Mind a hat tanulónk sikeres középfokú nyelvvizsgát
tett német nyelvbõl.

Ez valóban nem mindennapi teljesítmény, de bízom benne, hogy jó példa arra, hogy
társaik kövessék, hogy megfelelõen motiválja õket a kitartó
tanulásra, és nem utolsó sorban arra, hogy nem volt hiábavaló heti 5 órában gyûrni a
német nyelvet.
Itt következzenek büszkeségeink képeik sorrendjében:
Molnár Ádám, Masinka
Kitti, Baráth Attila, Bozsoki
Bettina, Titz Eszter, Édl Zsuzsanna.
Hajas Györgyné

HÍREI
Köszönet!
Április 4-én az általános
iskolában
megtartott Német
Nemzetiségi nap sikerességéhez hozzájárultak azok a szülõk, akik elkísérték
gyermekeiket a szereplésre, és az est folyamán aktívan, lelkesedéssel örültek és
együtt táncoltak a fiatalokkal.
Köszönetem fejezem ki nekik ezért, és
bízom benne, hogy
továbbra is számíthatunk együttmûködésükre.
Német Kisebbség
Önkormányzat

A közelmúltban sok-sok gyerek vágya teljesült az iskolában. Régi álom volt már, hogy saját játszóterünk
legyen. Az iskolafejlesztési alapítvány jóvoltából hintákkal, mászókákkal, kisházzal gazdagodott az udvarunk. A gyerekek izgatottan várták, hogy elkészüljenek a munkálatok és mielõbb birtokba vehessék a
nagyszerû játékszereket. Öröm számunkra, hogy a tanuláson túl a szabadidõt is tartalmasan tölthetjük el.
Köszönjük!
Ijjas Gizella
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Tündérkert Óvoda
Óvodai bál

A már hagyományos óvodabált április 12-én tartottuk.
Az iskola tornaterme egy kis
idõre „tündérkertté” alakult, a
mesék világába csöppentünk.
A tavaszi fához sok-sok pici
virág nyíladozott, óvodánk
150 kisgyermekének fényképével.
A bál elõtti mûsorban fellépett az iskola tánckara,
Csonka Emese vezetésével,
majd Kovács Nóra Nívó-díjas
tangóharmonikával szórakoz-

tatta a bálozókat. Az SZM
nevében Hajnalné Ábele Zsuzsa köszönte meg Czifra
Istvánnénak a munkáját, aki
sok-sok éven át szervezte az
óvodabált.
Köszönjük mi is azoknak,
akik az idén is segítettek, azoknak, akik a konyhán a finom
vacsorát fõzték, vagy éppen a
felszolgálásban segítettek, és
nem utolsó sorban azoknak,
akiktõl a rengeteg tombolát
kaptuk. Köszönjük!

Április 30-án tartottuk a majálist óvodánkban. A nagykertben a nagy „Májusfa” köré állva táncoltunk, énekeltünk, majd a kis májfákkal felvonultunk a faluban.
Délután mindenki hazavihette a színes szalagokkal díszített kis fácskáját

A Föld napján
Minden évben óvodánkban
megemlékezünk a Föld napjáról. Az elsõ napon, április 21én találós kérdések formájában
rövid áttekintést tettünk Földünkrõl. A gyermekek tájékozottak voltak, fõleg a nagycsoportosok ügyes válaszokat adtak a kérdésekre.
A délelõttöt a rajzverseny zárta, aminek eredménye a következõ:
Kiscsoport (I.):
I. hely: Maár Csenge
II. hely: Kovács Inez
III.hely:Rajcsányi Levente
Kiscsoport (II.)
Vitális Gergõ
II. hely: Igel Bálint
III. hely: Jelenszky Noémi

– Április 29-én a Csodafurulya címû mesét néztük meg a szegedi Miniszínház elõadásában a
mûvelõdési házban. A gyermekek tátott szájjal figyelték a mesét. A szereplõk többször bevonták a gyerekeket, akik örömmel
vállaltak feladatokat és utána sokáig mesélték élményeiket.

Középsõ (I.):
I. hely: Pintér Dzsenifer
II. hely: Rabi Vivien
III. hely: Oroszi Balázs
Középsõ (II.)
I. hely: Gárdonyi Réka
II. hely: Sudár Dániel
III. hely: Molnár Dóra
Nagycsoport (I.):
I. hely: Birkás Dóri
II. hely: Fekete Klaudia
III. hely: Hajdú Barbara
Nagycsoport (II.):
I. hely: Bencze Balázs
II. hely: Raffael Nikolett
III. hely: Gyetvai Emese
Másnap folytatódott a Föld
napja virág és faültetéssel. Sok-sok
szorgos kéz öltöztette fel virágokkal óvodánk udvarát. Köszönjük a
szülõk segítségét és a sok virágot.

Az óvodai oldalt
összeállította:

Korompai
Tamásné
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Diákolimpia
III-as korcsoport 1995-96ban születettek „U-13” Tavaszi forduló (selejtezõ)
Rácalmás-Mezõfalva: 0 - 2
Nagykarácsony-Mezõfalva: 1 - 0
Kulcs-Mezõfalva: 0 - 8
Baracs-Mezõfalva: 0 - 1
Elõszállás-Mezõfalva: 0 - 3
Tabella:
1. Baracs
2. Nagykarácsony
3. Mezõfalva
4. Rácalmás
5. Elõszállás
6. Kulcs
II-es korcsoport 1997-98ban születettek „U-11” Tavaszi forduló (selejtezõ)
Rácalmás-Mezõfalva: 1 - 2
Kulcs-Mezõfalva: 0 - 5
Nagykarácsony-Mezõfalva: 1 - 3
Elõszállás-Mezõfalva: 0 - 9
Veretlenül jutottak a körzeti
döntõbe!
Körzeti döntõ:
Pusztaszabolcs-Mezõfalva:
0-2
Ercsi-Mezõfalva: 1 - 3
Kitûnõ
teljesítménnyel
megérdemelten jutottak a megyei döntõbe.
Megyei Döntõ:
Mezõfalva-Alcsut: 2 - 3
Mezõfalva-Tóváros: 1 - 4
Mezõfalva-Mór: 5 - 2
A fõtáblára sajnos nem sikerült felkerülni és így az 5.
helyen végeztünk:
Kovács Ádám, Kovács István, Horváth Patrik, Horváth
Zsolt, Balogh Imre, Balogh
Dániel, Póck Máté, Szabó
Krisztián, Sági Roland, Kertész Norbert.
Gratulálunk!!!!
Elõször is köszönet illeti meg
azokat a véradókat, akik az elmúlt idõszakban rendszeresen
évi 100-150 egységnyi vért adtak a rászorultaknak. Szerintem
a körülményekhez képest rendezetten mûködött itt az iskolában.
Azonban számomra érthetetlen változásokat vezetett be a
Vöröskereszt:
– Mindig halljuk, hogy kevés
a vér, a véradó, de az idéntõl

Forchheim kupa
Tavaly õsszel Simon József
utánpótlás-edzõ vetette fel a lehetõséget, hogy kivihetnénk a
Mezõfalvi U - 13-as futballcsapatot egy németországi tornára.
A szülõkkel történt rövid egyeztetés után kiderült, hogy bevállalják a családi költségvetést
23.000 forinttal megterhelõ túrát,
- s ezzel elkezdõdhetett a szervezés. Karakteres helyi támogatásról nem eshetett szó, de ezt
hagyjuk, mert ez az akció nem a
panaszkodásról szólt. Pénzátutalások, visszaigazolások, útlevelek intézése, a szervezõ város,
Forchheim részletes tájékoztató
válaszai különbözõ kérdéseikre,
s elérkezett a gyerekek által nagyon várt május 9-e, az indulás
napja.
14 ifjú mezõfalvai labdarúgó
4 kísérõvel 10 órás vidám utazás
után ért célba egy nagyon szép
német kisváros általános iskolájába. A szervezõk minden érkezõ csapathoz idegenvezetõt biztosítottak, mi ezt Hanna a diáklány személyében kaptuk meg,
aki rövid idõn belül szerelemre
is lobbantotta egy-két fiatal játékosunk szívét. Szállásunk egy
tornaterem volt, melyet a szanaszét dobált gumimatracokkal és
hálózsákokkal magunkévá is tettük.
Esti programként a polgármester a városházán köszöntötte
az érkezõ küldöttségek vezetõit,
melyet Forchheim város ajándékcsomagokkal tett tárgyszerûen is emlékezetessé. Ott éreztük
elõször, hogy nem csak egy falusi kiscsapat vagyunk, hanem
bizony az országot is képviselnünk kell - a hatalmas magyar
zászló is büszkén feszített a díszterembe…
A másnap reggeli nyitóünnepségen a mezõfalvi gyerme-

Tisztelt
Véradók!
nem engedélyezik az évi négy véradást, csak hármat !?
– Nem kellõ idõben kapnak a
donorok értesítést a véradás helyérõl, idejérõl, de az idéntõl nem
küldhetünk névre szóló értesítõket!?

keknek is nagy élményt jelentett a tiszteletükre elhangzó
himnuszunk, miközben a sor
elején Hanna emelte magasba
tricolorunkat. Csapatunkat öt
nemzet fogadta hatalmas ovációval.
Az óramû pontossággal zajló
eseményen sorba jöttek a mérkõzések. Az elsõ nap termése: 3 vereség, 1 gyõzelem, ami azt jelentette, hogy ha másnap megnyerjük a még hátralévõ csoportmeccsünket, a hetedik helyért
játszhatunk a 12 csapatot felvonultató tornán.
És sikerült. Felszívták magukat a gyerekek és két igen kemény meccsen diadalmaskodtak,
elõbb 2:0-ra, majd 4:0-ra. Tanulságos volt, hogy egy nap alatt átvették az arrafelé honos mentalitást, ami már fél gyõzelem.
Közben az utolsó meccs elõtt a
szervezõk közölték, hogy a versenysorozat keretein belül az
eddig elért eredmények beleszámítanak egy másik kupába a nem
profi csapatok „Challenge” kupájába, ahol Mezõfalva nyolc
résztvevõ közül az elõkelõ 3.
helyért szállhat harcba. Mint fentebb írtam gyerekeink szikrázóan kemény küzdelemben 4:0-ra
gyõztek. Bravó fiúk!
Az ünnepélyes záró-rendezvényen a bronzérem átvétele
mellett az U - 13-as korosztályban Mezõfalva ifjú csapata kapta az arrafelé nagyra tartott
„Fairplay” díjat is. Gyerekek,
büszkék lehettek magatokra!
A búcsúzás nehéz volt, a srácoknak nem volt kedvük hazajönni, mert összebarátkoztak egy
német csapat játékosaival, de a
házigazdák jövõre visszavárják
Mezõfalvát.
Egy év múlva talákozunk.
Mekota Ferenc

Ezek a változások minket
annyiban érintenek, hogy legközelebb június 5-én találkozunk
(a szokott helyen és idõben), de
csak utcai plakátokat tehetünk ki.
Reményeim szerint nem is
tépik le azokat!
Mindezek ellenére – és mellett – szeretettel várunk minden új és régi véradót 2008.
június 5-én az iskolában!
véradásszervezõk

Ahogy én látom!
Sárközi György (Budapest,
1899. január 22. – Balf, 1945.
március 8.) költõ, elbeszélõ, író,
mûfordító. Vasúti kistisztviselõ
fia. Iskoláit Vácott és Budapesten
végezte. Rövid ideig a Zeneakadémia növendéke volt, majd filozófiai tanulmányokat folytatott.
1917-ben jelentkezett a Nyugat
címû folyóirathoz, amelynek aztán állandó munkatársa lett.
1919-1938-ig az Athenaeum
Könyvkiadónál dolgozott lektorként. Elsõ verseskötete 1926-ban
jelent meg Angyalok harca címmel. 1935-38 között a Válasz
címû folyóiratot szerkeszti. Õ indította el a falukutató írók Magyarország felfedezése címû szociográfiai könyvsorozatát.
1936-ban feleségül vette Molnár Mártát, Molnár Ferenc lányát.
Mûveiben a városi kispolgárok és tisztviselõk sivár életének
finom tollú, egyszerû hangú ábrázolója.
1944 tavaszán a fasiszták elhurcolták és a balfi munkatáborban éhen halt. Ajánlom Önöknek
a következõ verset, amely tele van
életszeretettel, a jövõbe vetett hittel:

Reggeli dal
Nyújtózik, ásít, céda kedvvel
Nyitja égkék szemét a Reggel.
Fölkél a széles nyoszolyából,
Pirul az ég a mosolyától.
Meleg testébõl enyhe pára
Borul édesen a világra.
És vékony ujja enyelegve
Rózsavizet hint a szelekbe.
Örvendj a langyos ébredésnek,
Mely õre a mindig-levésnek,
Mely fáradt lelked ugarának
Meleget síkló sugarán ad.
Örvendj a harmatos szeleknek,
Füledbe súgnak, mert szeretnek.
Füledbe súgnak: föl a fõvel,
Dalolva küzdjél az idõvel.
S örvendj a párák fátyolának,
Mely eltakarja azt, mi bánat
S mely ingva-lengve, drága
kendõ,
Int, hogy vigabb lesz a jövendõ.

Tarány Sándor
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Programajánló a Kondor kupára!
Ismét a Kondor kupával
zárulnak a júniusi falunapok.
A sport mellett a szórakoztató játékok is szerepet kapnak
vasárnap. Mit találhatnak, akik
kilátogatnak ezen a npon? Arról egy rövid ízelítõ.
Délelõtti
sportprogramok:
Amatõr
futballkupa
(max. 15 csapat!), amatõr
kézilabda kupa 4-6 csapattal, az utánpótlás csapatainak küzdelme 4 korosztályban 16 csapat részvételével,
felnõtt focicsapatok küzdelme Mezõfalva, Sárosd, Nagyvenyim, Sárszentmiklós részvételével.
A sport mellett ingyen
használható szórakoztató eszközök is rendelkezésre állnak,
mint felfújható légvár csúszdával (az apróbb gyermekek
örömére) trambulin (akár felnõtteknek is), de lehet, hogy
élõ csocsó is felállításra kerül!
Az eszközöket a Mandula játszóház biztosítja.
A komolyabb sport kedvelõinek is lesz lehetõségük bizonyítani, hogy mennyire képesek összpontosítani egy kis
fehér golyóra. Telepített mini
golfpálya áll a rendelkezésükre!
Délutáni programok:
15 órától (igény szerint)
családi vetélkedõt szerve-

zünk. Nagypapák, nagymamák, apukák, anyukák és gyerekek jelentkezését várjuk
négyfõs csapatokban. Játékos
ügyességi feladatok, váltóversenyek és értékes ajándékok
várják a bátrakat!
Jelentkezni lehet a könyvtárban!
Gondoltak a szervezõk a
felnõttek kikapcsolódására is.
A délutáni eredményhirdetést
követõen (fél négy körül) kulturális programok kavalkádja
nyújt kellemes idõtöltést.
Lesz Hip-hopp Dance és
harcmûvészeti bemutató, a
végén capuéra tánccal, erõsember verseny, sodrófa hajító verseny (csak lányoknak,
asszonyoknak), és ha idõben
learatják a búzát, akkor egy
igen különleges ügyességi
vetlkedõ, 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 diszkó-mesterek táncversennyel
egybekötött bulit rendeznek.
További információk a júniusi újságban és a Mezõhíren:
www.mezohir.info
Jó szórakozást kívánnak
a szervezõk!

Papír- és flakongyûjtés
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

Kondor kupa nevezési lap
2008. június 29.
Amatõr kispályás labdarúgó bajnokság (5+1, max. 10 fõ):
Csapatnév: .......................................................................
Játékosok:
1........................................................................................
2........................................................................................
3........................................................................................
4........................................................................................
5........................................................................................
6........................................................................................
7........................................................................................
8........................................................................................
9........................................................................................
10......................................................................................
Nevezési határidõ: 2008. június 20.
Nevezési díj: 300 Ft/fõ
Részletek a kupáról június elsejétõl
a Mezõhíren: www.mezohir.info
Telefon: 06-20-579-5170

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Ábele Nándor
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, együttérzésüket bármilyen módon kifejezték és mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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ÜNNEPELJEN VELÜNK!
Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli
a Mezõfalvi Néptáncegyüttes!
Jubileumi mûsorunkat 2008. június 7-én 19 órai
kezdettel tekinthetik meg
a Petõfi Sándor Általános Iskola tornatermében.
Jegyek elõvételben kaphatók a Községi Könyvtárban
és Bodás Gabriellánál a Polgármesteri Hivatalban.
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt
az elõadásra és azt követõ bálra!
Mezõfalvi Néptáncegyüttes

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.

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc
gázszerelõ
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736

Tisztelt Mezõfalviak!
Gondolkodtak már azon, hogy mi történne, ha otthonukat részben vagy egészen elveszítenék, a ma oly 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.

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.

