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Óvodavezetõ:
Kondor
Lászlóné
Mezõfalva és Hantos
képviselõtestülete együttes
ülésen bírálta el az
óvodvezetõi munkakör betöltésére kiírt pályázatot. A
jelentkezõ két pályázó közül az egyik visszalépett. A
képviselõtestületeknek nagyon jó támpontot adott,
hogy a véleményezõ szervezetek egyöntetûen, egyértelmûen az "állva maradt"
vezetõjelöltet támogatták.
Hantos község képviselõtestülete véleményezési
jogával élve támogatta,
Mezõfalva képviselõtestülete pedig egyhangúlag
megválasztotta
Kondor
Lászlónét az óvoda vezetõjének. Az intézményvezetõ július 1-tõl látja el feladatát a következõ öt évben.
Márok Csaba
polgármester

„Amit estére felraktak, leomlott reggelre...” Kõmíves Kelemen
balladájához hasonlóan kezdõdött
az idei falunap Mezõfalván. A
bajok ellenére mégis sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Arról pedig, hogy miért nem
kellett „Kelemen” feleségét a
malterbe keverni, a cikk folytatásában kapunk magyarázatot. Bizony nem kezdõdött szerencsésen
az idei falunap, hiszen amit csütörtökön felépítettek a szorgos
kezek, azt az éjszakai rendkívül
erõs széllökések pillanatok alatt
rommá tették. Nem csoda hát, ha
sokan szkeptikusan néztek a jövõ
elé. Nem így gondolkodtak azonban azok, akik rengeteg energiát
fektettek a falunap sikeres megrendezésébe. Óriási és megfeszített munkával új rendezvényhelyszín épült.
Hogyan volt lehetséges? A történet röviden: Hajnali három órakor értesítették a polgárõrök
Márok Csaba polgármestert, hogy
nagy a baj. A szél tönkre tette a
fesztiválsátrat. A civil szervezetek
sátrai, a székek is szerte - szét hevernek.
Kellett néhány óra, mire körvonalazódott, milyen irányban
kell elindulni a helyreállítás érdekében. Az már világosan látszott,
hogy az eredeti fesztiválsátor alkalmatlan a rendezvény megtartására. Szerencsére egy ezzel foglalkozó másik cégnél éppen rendelkezésre állt még egy sátor.
Innentõl már felgyorsultak az
események. Aki "élt és mozgott",
az mindenki gõzerõvel a helyreállításon dolgozott. Rengeteg
közmunkás, civilek, intézményi
dolgozók, polgárõrök, önkéntes
tûzoltók - sorolhatnám vég nélkül - mind, mind azon dolgozott,
hogy újra rend legyen a területen. A frissen alakult, illetve alakuló félben lévõ tûzoltó egyesületünk -karöltve a polgárõrökkel
- is élesben próbálhatta ki a katasztrófavédelmi fogásokat, hiszen az új, épülõ fesztiválsátor
mellett õk bontották el a baleset-

veszélyessé váló korábbi acél sátormaradványokat. Kora délutánra már kétség sem férhetett hozzá, lesz falunap az idén is Mezõfalván!
A hagyományos péntek esti
rockkoncert kis technikai problémával és némi csúszással, de
rendben lezajlott. A kezdeti nehézségek után pedig üde színfoltja volt a rendezvénynek az est fõszereplõjének produkciója. Sokan tapsolhattak a Prognózis
együttes kiváló játékának, melyhez remek körítésül szolgált a
színpadi produkció. Látványos,
játékos elõadásmódjuk, és nem
utolsó sorban régi mezõfalvi emlékeket felidézõ kommentárjuk
méltán aratott elismerõ tapsot a
közönség soraiban.
Késõ estére járt, mikorra elcsendesedett a zene. Természetesen a
büfé még nem zárt be. Többen maradtak a kellemes éjszakában beszélgetni, jól érezni magukat.
Sajnos nem mindenki tud élni
a normális lehetõségekkel. Az éjszaka folyamán kisebb verekedésre is sor került, ahol csak a hatóságok közremûködésével lehetett
rendet teremteni. A csetepatéban
komolyabb sérülés nem keletke-

zett, így ez sem árnyékolta be a
vigasságok elõestéjét.
A szombati nap már a megszokott kerékvágásban zajlott. Délelõtt fõzõverseny, ugrálóvár,
trambulin és kézmûves foglalkozások várták a vendégeket. A remek szórakozási lehetõségeket
sokan kihasználták. Mindig telt
ház volt a Mandura játszóház által felállított eszközök körül, de
szintén zsúfolásig megtelt a kézmûves ház elõtt kialakított foglalkoztató.
A fõzõverseny bográcsban rotyogó ételei mellett számos programot nyújtott az idei falunap
szombat délelõttje. A helyi
lovasegylet ingyen lovagoltatott a
gyerekek nagy örömére, és a Mezõfalvi Tûzoltó Egyesület is remek vetélkedõt állított össze az
apró tûzoltójelöltek számára.
A délelõtti programok után kis
szünet következett, hiszen a kondérok tartalmára is sort kellett keríteni. A zsûrizés után - mivel verseny volt - az éhes vendégsereg
jóízûen elfogyasztotta a számára
kiadagolt porciót. (A Mezõfalvi
Vigasság és a Kondor Kupa összefoglalójának folytatása a 2. oldalon olvasható)
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Fergeteges vigasság és sportnap volt
(Folytatás az 1. oldalról)
Délután kulturális blokkal kedveskedtek a szervezõk, ahol néptánc - Baracs, Hantos, Mezõfalva
együttesei -, humorista elõadás
Bajor Imrétõl és egyéb szórakoztató látványosság szolgálta a közönség kikapcsolódását.
A kulturális blokkon belül egy
ritka, eddig Mezõfalván még soha
nem látott mûsorszámot is megcsodálhattak az érdeklõdõk. Nevezetesen a Bandéria Zászlóforgató csoport elõadásának tapsolhattunk!
Mi is zárhatná a szombati napot, ha nem a szokásos két részbõl álló esti koncert. Mint már
megszokhattuk az évek során,
most is este 8 órakor került sor a
fõ számnak számító együttes fellépésére. Ezúttal a Unique zenekar volt a nagy "durranás".
Természetesen hiányérzet keletkezne az emberben, ha a
Unique után hirtelen haza kéne
ballagni. Nem is volt errõl szó. A
kiváló színpadi produkciót nem
kisebb együttes követte, mint a
mezõfalvi emberek kedvence, a
legendás VOX 74!
A szombat esti bál sokak örömére jó hosszan tartott, így mindenki megtalálhatta a melódiák
között a számára kedves dallamokat.
Vasárnappal folytatódott a
2008-as falunap. Immáron harmadik alkalommal Kondor kupa néven sportvetélkedõkön mérhették
össze tudásukat az amatõr és hivatásos futballrajongók.
A vasárnap nemcsak a fociról
szólt, hiszen a futball mellett számos lehetõsége adódott a kikapcsolódásra. Telepített szórakoztató eszközök (légvár, trambulin,
élõ csocsó - melyeket ingyenesen
vehettek igénybe a kilátogatók),
minigolfpálya, kilenc állással, és
egyéb játékos vetélkedõk szolgálták az emberek különbözõ igényeit. Természetesen az eredményhirdetés után most is kulturális blokkal szórakoztatták a szervezõk a
tisztelt vendégeket.
Nem várt óriási sikerrel futott
a szalmabálamászó és a sodrófahajító verseny. Szerencsére ezek
a vetélkedõk biztonságosan lezajlottak, senkit nem ért sérülés.
Szintén óriási sikerrõl lehet beszámolni az idei Kondor kupa eseményeirõl is, hiszen ebben az évben a kupa történetében elõször az
utánpótlás korosztályait is szerepeltettük.
A felnõtt kupában Szabadegyháza, Sárszentmiklós, Nagyvenyim és Mezõfalva mérte össze
tudását. Az utánpótlás csapatainál
négy település négy korosztályának négy-négy gárdája küzdött a

kupáért. Az amatõröknél az elõre
bejelentkezõ 15 csapatból tizenhárom vett részt a küzdelmekben.
A játékok során néhány sérülés is keletkezett. Szerencsére a
helyszínen lévõ orvosi szolgálat
sikeresen kezelni tudta.
Azt gondolom, az idén is tartalmas, érdekes és szórakoztató
programokat tudtak a szervezõk a
mezõfalvi emberek és vendégeik
számára nyújtani. Biztosan sok
dolgot lehetett volna másként csinálni, de ahogy indult, és ahogy
végzõdött, az önmagáért beszél.

„Az élet is olyan, mint
a színház: néhányan
dolgoznak a sok nézõ
elõtt.
(H. Erhardt)”
Ui:
Szándékomban volt megírni,
ki mivel járult hozzá az idei falunap sikeréhez, de be kell látnom,
anélkül, hogy valakit ki ne hagynék, ez teljességgel lehetetlen.
Lehetetlen, mert az idén annyi
ember önzetlen összefogására volt
szükség - a vihar okozta károk ellenére mégis létre jöjjön ez a rendezvény - hogy azt elmondani is
több napot venne igénybe. Bárkit
kiemelni pedig méltánytalanság
lenne a többiekkel szemben.
Így nem marad más hátra csak
a szokványos sablon szöveg, azzal a különbséggel, hogy ez a köszönöm azok szívében akik szívügyüknek tekintették a falunapot,
az itt belül nagyon mélyen van!
Minden embernek, aki munkájával, anyagi hozzájárulásával,
gondolataival, ötleteivel, cselekedeteivel segítette az idei falunap
sikerét, egy óriási KÖSZÖNÖM
jár !

Horváth László
További információk:
www.mezohir.info

A Kondor kupa eredményei
Felnõtt csapatok kupája:
1. Mezõfalva
2. Sárszentmiklós
3. Szabadegyháza
4. Nagyvenyim
Utánpótlás kupa:
U.9.:
Mezõfalva - Adony 2-1,
Mezõfalva - Perkáta 3-2,
Mezõfalva - Nagylók 8-1,
Adony - Mezõfalva 1-2,
Perkáta - Mezõfalva 2-4,
Nagylók - Mezõfalva 1-8.
Eredmények:
1. Mezõfalva
2. Adony
3. Perkáta
4. Nagylók
U.11.:

Mezõfalva - Adony
Nagylók - Perkáta
Adony - Nagylók
Mezõfalva - Perkáta
Mezõfalva - Nagylók
Adony - Perkáta
Eredmények:
1. Mezõfalva
2. Perkáta
3. Adony
4. Nagylók
Legsportszerûbb
Perkáta

csapat:

U.13.:

Mezõfalva - Adony
Nagylók - Perkáta
Adony - Nagylók
Mezõfalva - Perkáta
Adony - Perkáta
Mezõfalva - Nagylók

Legsportszerûbb csapat:
Nagylók

3. Kovács Dániel
Gyerek kategória:
1. Resch Márk
2. Szabó Krisztián
3. Török Dávid
Sodrófahajító verseny:

Szalmabálamászó verseny:
Felnõtt kategória:
1. Szloboda Roland
2. Szekeres Zoltán

4-2
3-0
0-4
4-1
1-2
0-1

Eredmények:
1. Nagylók
2. Mezõfalva
3. Perkáta
4. Adony

A versenyek eredményei
Fõzõverseny:
1. Tündérkert Óvoda
2. Mezõfalvi Nagycsaládosok Egyesülete
3. Mezõfalvi Néptánc Egyesület

4-1
1-1
4-1
0-2
9-1
1-1

1. Kvárik Ilona
2. Valicsek Erika
3. Farkasné D. Ágnes

U.16.:

Mezõfalva - Adony 2 - 1
Perkáta - Nagylók 0- 3
Mezõfalva - Perkáta 0 - 3
Adony -Nagylók 1 - 1
Mezõfalva - Nagylók 1 - 2
Perkáta - Adony 1 - 1
Eredmények:
1. Nagylók
2. Perkáta
3. Mezõfalva
4. Adony

Legsportszerûbb csapat
Adony
Amatõr kupa:
1. Fevi
2. Villám
3. Fradi
4. Füredi Panzió

Hálás köszönet
a Kondor
kupáért
Immár három éve, hogy
drága jó férjem, édesapánk
emlékére megrendezésre kerül a Kondor Kupa elnevezésû sportesemény, a Mezõfalvi Vigasságok keretein belül.
Úgy gondoljuk e nemes cél –
a sport támogatása – sok embert, csapatot mozgosított az
idei évben is. Mindezek megvalósulásáért hálás szivvel
mondunk köszönetet: a Kondor Kupa Szervezõ Bizottságának, a mezõfalvi sportegyesületnek és vezetõségének, az önkormányzatnak,
minden támogatónak, az
óvodában dolgozó kollégáknak, minden barátnak és
résztvevõnek akik munkájukkal, adományaikkal segítették a rendezvény sikeres
megszervezését és lebonyolítását. A felajánlott és befolyt
összegek teljes mértékben a
sport finanszírozását szolgálják az elkövetkezendõ idõszakban. Külön köszönetet
szeretnék modani mindazoknak, akik a koszorúzáson
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, emlékére mécsest
gyújtottak.
KONDOR CSALÁD
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Beszámolt
a közmûtársulat
A helyi vízi közmûtársulát
elnöke, Csizmadia Imre is beszámolt az elmúlt idõszakban
végzett munkáról a képviselõtestületnek. A csatornahasználat kapcsán átfogó ellenõrzés
várható azon ingatlantulajdonosok esetében, akik nem kötöttek rá a csatornahálózatra.
Nekik talajterhelési díjat kell
fizetniük, valamint igazolniuk
kell, hogy a keletkezett
szennyvíz elhelyezésérõl milyen módon gondoskodnak.
A képviselõtestület egyhangúlag elfogadta a társulati
összefoglalót.

Aláírtuk a szerzõdést
A csatornaberuházás II.
ütemére vonatkozó támogatási szerzõdést aláírtuk az irányító hatóságnál 2008. június 26án. A pontos pénzügyi kalkuláció jelenleg nem ismert, viszont a megvalósításra várhatóan kibõvítjük a vízi közmûtársulat mûködési területét,
mégpedig küldöttek bevonásával a csatornázás II. ütemében érintett mezõvalvi településrészekrõl is.
M.Cs.

Értékeltük a társult
intézmények beszámolóit
Mezõfalva és Hantos képviselõtestülete együttes ülésen
hallgatta meg, értékelte és fogadta el a társult oktatási intézmények beszámolóit június
18-án. Elsõ napirendi pontként
az óvodavezetõi pályázatot bírálták el a testületek (mint arról külön is írtam).
Meghallgattuk az óvoda
eddigi vezetõ, Czifra Istvánné
beszámolóját, amit jelentõs
mértékben meghatározott a
társulással kapcsolatos feladatok ellátása. Hantos község
polgármestere véleményében
elmondta,
hogy
Czifra
Istvánné nagy lendülettel érkezett a Hantosi óvodába, és ez
a lendület a társulás mûködtetésében is jellemzõ volt rá.
A beszámolót mind a két
képviselõtestület tartalmasnak
ítélte és elfogadta.
A leköszönõ óvodavezetõ a
képviselõk jelenlétében átadta az intézmény kulcsait a
megválasztott új vezetõnek,
Kondor Lászlónénak.
Az iskolai beszámoló már
nemcsak a társulással kapcsolatos feladatokról szólt, hanem
meghallgattuk 2007. szeptem-

ber 1-tõl indult teljes integrációval összefüggõ plusz feladatokról, valamint havonkénti bontásban az iskolában végzett munkáról szóló összegzést
is. A tantestület tagjai részletesen beszámoltak a mezõfalvi tanulók eredményeirõl is,
amit legutóbbi lapszámunkban
olvasóink is kellõ alapossággal megismerhettek.
A hantosi tagintézmny vezetõje, Gömörei Barnáné úgy
fogalmazott, hogy nem élték
meg a mezõfalvi társulást negatív élménykényt, az anyaintézmény nem avatkozott bele
az életükbe, hanem segítette
õket mindenben.
Nagy érdeklõdéssel várják
a pedagógusok és az önkormányzat vezetõi egyaránt,
hogy a Regionális Operatív
Program keretében beadott
pályázatunk milyen elbírálás
alá esik az irányító hatóság által. Ennek a tendernek az
eredményén múlik ugyanis,
hogy a mezõfalvi iskolát felújíthatjuk-e, ami teljes korszerûsítést jelentene a több évtizedes épület esetében.
Márok Csaba

Támogatás a tankönyvekhez
Mezõfalva Nagyközség
Képviselõtestületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 2008/2009-es tanévet
megkezdõ mezõfalvi lakóhellyel rendelkezõ azon általános iskolai tanulók részére,
akik nem esnek a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. tv. 8. §. /4/ bekezdésében meghatározottak körébe - jövedelmi helyzetre tekintet nélkül - gyermekenként 3.000 forint tankönyvtámogatást biztosít a szociális keret terhére az alábbi formában:
a/ a Mezõfalván iskolába
járó - mezõfalvi lakóhellyel
rendelkezõ - gyermekeknek a
tankönyvcsomag árának 3000

forinttal csökkentett összegét
kell megfizetniük.
b/ azon mezõfalvi lakóhellyel rendelkezõ gyermekek,
akik nem a helyi önkormányzat által fenntartott iskolába
járnak a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálatán beszerezhetõ nyilatkozat kitöltésével és
iskolalátogatási igazolás becsatolásával igényelhetik a támogatást 2008. augusztus 1tól 2008. szeptember 30-ig. Az
igényeket 15 napon belül ellenõrzi a hivatal és értesíti a
szülõt arról, hogy a támogatás
összegét a házipénztárban felveheti. Jogosulatlan igény
esetén a soron következõ bizottsági ülésen a bizottság határozattal dönt az elutasításról.

A bizottság megkeresi a Petõfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
Igazgatóját azzal, hogy a tankönyvcsomagok árának csökkentésérõl fentieknek megfelelõen gondoskodjon és a tankönyveket megvásárló tanulók
pontos létszámáról hiteles igazolást nyújtson be a polgármesteri pivatal pénzügyi csoportjához.
Megkeresi a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportját azzal,
hogy a hiteles létszámigazolás
alapján a tankönyvtámogatás kifizetésérõl gondoskodjon.
Masinkáné
Baranyai Mariann
a bizottság elnöke
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Rehabilitáljuk
a piacteret
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott
be a piactér rendbetételére. Örömmel jelenthetem be, hogy eredményesen vettünk részt a Közép-dunántúli Regionális Fejleszéti Tanács HÖF CÉDE pályázatán, a tanács pozitívan bírálta el a benyújtott anyagunkat. Így elindulhat a
tér teljes rehabilitációja. A beruházás költségvetése: 32 millió 998
ezer 032 forint. Ebbõl támogatási részként 19 millió 798 ezer 819
forintot kapott településünk.
A téren komplex vízrendezés
és parkosítás valósul meg, a tervek szerint felszámoljuk az átkötõ utat, fás, bokros ligetes részt
alakítunk ki, padokkal és szökõkúttal a közepén.

Köszönöm
Az idei Mezõfalvi Vigasságok bebizonyította, hogy a
falu tud együtt gondolkodni és
tenni annak érdekében, hogy
sikeres rendezvényünk legyen.
Sokan tettek és sokat azért,
hogy az idei Mezõfalvi Vigasság és a Kondor kupa jól sikerüljön, amit nagyon köszönök.
Bízom abban, hogy mindenki jól érezte magát, aki kilátogatott a rendezvényekre.

Gondozási központ
A Dunaújvárosi Hírlapban is
olvashatták, hogy a Dunaújvárosi
Kistérség Többcélú Társulása a
szociális feladat-ellátások területén bizonyos részeket át kíván
venni az önkormányzatoktól. A
döntéshez meg kellett várni Dunaújváros közgyûlésének támogatását ahhoz, hogy elindulhasson
a feladat-ellátás elõkészítése.
A kistérségi szinti szociláis
hálózatban Mezõfalva gondozási
központként szerepel.

Büntet a rendõr
Mint tapasztalhatták – fõleg
akit megbüntettek – van rendõri
jelenlét a faluban. Gondolom a
lakók többsége ezt nagy örömmel
fogadta. Bízom abban, hogy a kitûzött célt (javítani a közbiztonságot) sikerül elérni. A falu vezetõi, a képviselõtestület tagjai elhivatottak, mindent megtesznek a
helyzet javításáért. A rendõrséggel jó a kapcsolat, minden rendezvényen kapunk rendõri biztosítást.

M. Cs.
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Tanszékeket
alakítottunk ki
A tanév befejezése után
nagy feladat várt a pedagógusokra.
Elérkezettnek láttuk az
idõt arra, hogy az iskolában
elkülönítsük, illetve egy helyre tegyük az összeillõ tantárgyak tantermeit. Gyakorlatilag követve a fõiskolák és
egyetemek rendjét, "tanszékeket" alakítottunk ki.
Óriási munkával, pakolással járt ez a feladat, hiszen
komplett osztályokat kellett
az épületen belül költöztetni. Az egész tantestület egy
hétig keményen dolgozott,
de megérte, hiszen szeptemberben egy megújult iskola
fogja várni a diákokat.

Táborok
Bár már kicsengettek az
utolsó tanítási óráról, és itt a
nyár, a mezõfalvi gyerekeknek
nem kell aggódniuk, hogy
unatkozni fognak a szünidõ
alatt. Ugyanis az iskola tantestülete és pár önzetlen anyuka
– Danczi Gáborné és Légrádi
Ferencné – gondoskodik arról,
hogy mindenki válogathasson
a neki tetszõ programok közül.
Táboraink a következõk:
– Sporttábor Velencén
(Tombor István szervezésében)
– Hittanos tábor a Balaton
mellett, Szóládon
– a németet tanuló gyerekek
Karinthiába
menetnek
Molnárné Troppert Máriával
– augusztusban 80 gyerek
fog táborozni a Balatonnál és
Fertõdön 10 pedagógus kíséretében
– a nyár folyamán három
alkalommal szervezik meg a
tavaly is nagy sikert aratott
kézmûves tábort, ahová sok
hasznos ötlettel várják a szervezõ anyukák a gyerekeket.

HÍREI

Ballagás 2008.
Június 13-án három osztály
búcsúzott a mezõfalvi iskolától. Az ünnepség a hagyományoktól kicsit eltérõen zajlott,
hiszen idén az osztályfõnökök
név szerint is elköszöntek a
ballagó diákoktól, ezzel bensõséges hangulatot adva a búcsúzásnak.
Sok tanuló vehetett át oklevelet, könyvjutalmat, ezzel
ismerve el jó tanulmányi eredményeiket, a mûvészetoktatásban nyújtott teljesítményüket.
Ebben az évben elõször került sor arra, hogy a ballagáson az alapítvány elnöke gravírozott aranyláncot adott át
annak a két diáknak, akik kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak: Titz Eszter, a nyolc év
során megszerzett kitûnõ bizonyítványáért, Édl Zsuzsanna
pedig az országos versenyeken
elért eredményeiért vehette át
az ajándékot. Ezúton is gratulálunk mindkettõjüknek.
A ballagás a már hagyományosnak mondható galambröptetéssel zárult, ami a visszatérést jelképezi.

Évzáró
A ballagás utáni szombaton ismét benépesült az iskola udvara.
Gyerekek és felnõttek érkeztek, virággal a kezükben, izgatottan várták a kezdõdõ évzáró mûsort, melyet az 5. osztályosok adtak elõ.
Mosolyogva hallgatták a vidám
énekeket, hiszen elérkezett a sok
munka és tanulás után a várva-várt
vakáció.
A mûsor után komolyabb események következtek: az osztályfõnökkel együtt a tanterembe vonultak, ahol megkapták a bizonyítványaikat. Az alsós évfolyamosok
szöveges értékelését a szülõk már
a folyosón olvasgatták, a nagyok
pedig igyekeztek haza a „munkájuk
gyümölcsével”.
Reméljük, hogy mindenkinek
kellemesen telik majd el a nyári szünet, és õsszel újra találkozunk!

Az oldalt összeállította:
Ijjas Gizella
Fotók: www.mezohir.info
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Tündérkert
Óvoda
A csoportok elosztása
fontos feladat
A mezõfalvi Tündérkert
óvoda vezetõje 2008. július 1tõl Kondor Lászlóné lett, akinek szívbõl gratulálunk. Ebben a funkciójában már az elsõ
napokban feladatok sokasága
várta.

****

Az egyik legfontosabb teendõ az óvodások, illetve szüleik számára a legizgalmasabb
a csoportok elosztása volt. A
következõképpen álltak össze
a csoportok.
Kiscsoport:
Óvónõk: Bálint Györgyné,
Klárné Hunta Renáta. Dajka:
Kéri Lászlóné
Helyettes: Szûcs Györgyné

Kiscsoport:
Óvónõk: dr. Békési Béláné,
Kovácsné Huber Zita. Dajka:
Simon Józsefné
Középsõ csoport:
Óvónõk:
Korompai
Tamásné, Gárdonyiné Kiss
Nóra. Dajka: Rauf Istvánné
Középsõ csoport:
Óvónõk: Kiss Lászlóné,
Hóringer Imréné. Dajka: Német Ferencné
Nagy csoport:
Óvónók: Tolnai Andrásné,
Danczi Gáborné. Dajka: Balogh Ervin Péterné
Nagycsoport:
Óvónõk: Kiss Gáborné,
Korompai Nikolett. Dajka:
Kéri Mihályné

100 éves az óvodánk
Óvodánk 2008. október 11-én 100 éves születésnapját
ünnepli. Ebbõl az alkalomból méltó ünnepséget tervezünk.
A rendezvény színvonalas lebonyolítása érdekében szeretnénk a falu lakóinak, vállalkozóinak, intézményeinek, cégeinek a támogatását kérni.
A felajánlásokat, adományokat, szponzori támogatásokat a
Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány Mezõfalva 19097477-1-07 számlájára szíveskedjenek küldeni.
Kérjük írják rá a jeligét: " 100 éves óvodáért"
Számítunk segítségükre, támogatásukra!
Köszönettel:
a mezõfalvi Tündérkert Óvoda
dolgozói és óvodásai

Tanévkezdés: szeptember 1.
Óvodánk 2008. szeptember
1-én kezdi a 2008/2009-es tanévet, amikor a már eddig is
intézményünkbe járt gyerekeket várjuk. Szeptember 8-tól
fogadjuk az újonnan beíratott

kicsiket, a 3. életévüket már
betöltött apróságokat. Ezen a
napon szülõi értekezletet tartunk 17 órai kezdettel az óvodában. A nyárra jó pihenést
kívánunk mindenkinek.

A búcsúzók
névsora
Az elmúlt hónapban megjelent újságban hiányosan került
feltüntetésre a Tündérkert Óvodából búcsúzó nagycsoportosok
névsora. Szeretnénk korrigálni a
hibánkat, valamint elnézést kérni az érintettektõl.
A 2007/2008-as tanévben búcsúzó nagycsoportok névsora:
Kondorné - Bálintné
csoportja:
Antal Dénes
Balogh Bence
Balogh Tímea
Bartek József
Bencze Balázs
Berki Zoltán
Csengõ Péter
Deák Csaba
Erdélyi Norbert
Gombita Dominik
Gyetvai Emese
Kovács Gina
Kovács Zoltán
Mohai András
Németh László
Raffael Nikolett
Rónai Péter
Szántó Botond
Tatai Enikõ
Tolnai Renáta
Tóth Andrea
Sztojka Cintia
dr. Békésiné - Kovácsné
csoportja:
Birkás Dóra
Bökönyi Imre
Czeilinger Zsolt
Csohány Anita
Fabó Aniella
Ferkel Tamás
Fekete Klaudia
Futó Arnold
Hajdú Barbara
Hir Szimonetta
Jézsó Vivien
Koppányi Noémi
Kovács Gábor
Lénárt Gergely
Mihályi Daniella
Puskás Attila
Simon Ármin
Strényi Szintia
Sztojka Gertrud
Vámosi Noémi

Az óvodai oldalt
összeállította:
Kiss Lászlóné
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Mini Eb
„Mini EB 2008”
Budapest Népliget
Csoportmérkõzések „U”13: Mezõfalva - Fertõd 3 - 2,
Mezõfalva - Egyházasrádóc 1
- 0, Mezõfalva - Bp.XIX. 2 -2,
Mezõfalva - Lajosmizse 0-3.
Ezzel Bejutottunk a legjobb 16
csapat közé. A 8 közé jutásért
Mezõfalva - Tiszafüred 2 - 0, a
4 közé jutásért Mezõfalva Veszprém 0 - 4.
A 45 résztvevõ csapat közül
a 8. helyezés nagyon jó
meredmény. A legjobb 16 közé
bejutott csapat az EB-én szereplõ csapat mezét kapta ajándékul. A mezõfalvi gyerekek
Svédországét kapták.
Gratulálok minden játékosnak!
Mini Eb 2008
Budapest Népliget
Csoportmérkõsések: Mezõfalva - Gödölõ 1- 2, Mezõfalva - Csurgó 1- 2, Mezõfalva Kiskunhalas 2 - 4, Mezõfalva
- Sárospatak 3 - 0.
A legjobb 16 közé nem
sikerült bekerülni. A 65 csapat közül az 52. helyen végeztünk.
Gratulálok minden játékosnak!
Simon József
U.7 Mini Eb GóliátMcDonald's Kupa országos
döntõ, Budapest 16 csapat
részvételével.
Eredmények: MezõfalvaMonor 3-2, Mezõfalva-Budapest 2-1, Mezõfalva-Mindszent
4-2, Mezõfalva-Rákóczifalva
3-2, Mezõfalva-Zagyvaszántó 1-6.
A III. helyért MezõfalvaPécs 1-2.
Végül a helyezések: I. Szolnok, II. Zagyvaszántó, III.
Pécs, IV. Mezõfalva.
A mezõfalvi csapat tagjai:
Kovács Krisztián, Kovács
Kristóf, Kovács Gábor, Németh László, Maár Bence, Fülöp Máté, Puskás Attila, Szekeres Benjamin, Kincses Balázs. Edzõ: Masinka Csaba 16
csapatból a 4. helyen végeztünk. A versenybizottság a fair
play díjat is nekünk ítélte.
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Kultúrnegyed
a könyvtár és mûvelõdési ház információs hasábjai
Ebben a rovatunkban lehetõséget kínálunk arra,
hogy megosszák a kulturális élet valamely eseménye (színház, fesztivál);
olvasmánya (szépirodalom, szakirodalom) által
keletkezett örömteli élményeiket. Beszámolóikat,
ajánlásaikat a könyvtárban adhatják le személyesen, nyitva tartási idõben
vagy
e-mailen,
a
mezok@vipmail.hu címre
küldhetik. Név nélküli
nem áll módunkban megjeleníteni egyik írást sem.

Olvasótól –
olvasónak
Szellem
a házban
A már életében klasszikusnak számító angol írónak ez
volt a negyedik, a kritikusok
szerint a legjobb regénye. Ismét életre kel az Edward-kori
Anglia: az az idõszak, amikor
a viktoriánis társadalmi berendezkedés már inogni kezdett,
s nem sokkal késõbb az elsõ
világháború elõtt az egész erkölcsi és szociális szövevény
össze nem omlott. A történet
középpontjában két család áll.
Egyrészt
a
dúsgazdag
Wilcoxék: Henry, a hûvösen
charme-os vállalkozó, és beteges felesége, Ruth. Másrészrõl a mûvelt, érzékeny
Schlegel kisasszonyok, akik
intellektuális lelkivilágukat a
londoni teaszalonokban élik.
A két életforma között és alatt
Leonard Bast, a Helen
Schlegel védõszrárnyai alá
került fiatal hivatalnok tengõdik, a kisember, aki a kultúra
világába vágyakozik, de akit
a wilcoxi könyörtelenség és a
schlegeli könyörület egymással versenyezve tesz tönkre...
Nagy Dóra

Keresse az új könyveinket!
Újonnan beszerzett könyvek között válogathatnak a
nyári pihenés, nyaralás alatt
olvasni vágyók a mezõfalvi
könyvtárban. A következõ
kötetek számítanak újdonságnak a már meglévõ könyvállományban:
Felnõtt irodalom
Polcz Alaine: Nem trappolok tovább
Carré, John le: A kém, aki
bejött a hidegrõl
Coelho, Paulo: A fény harcosának kézikönyve
Csizmadia Andor: Nemere
Umberto Eco: A foucaultinga
Ken Follett: Az idõk végezetéig
W.E.B.Griffin:
Kettõs
ügynökök
John Grisham: Az ügyfél
Katharina Hacker: Nincstelenek
Robin Hobb: Az orgyilkos
tanítványa
Daniel Kehlmann: A
berholm-illúzió
Koontz, Deen R.: Kényszerjátszma
Ludlum, Robert: Moszkvai kór
Mahmudi - Dunchok: Lányom nélkül soha 2.
Esteban Martín - Andreu
Carranza: A Gaudí-kulcs
Wood, Barbara: Az utolsó sámán
Gõbel Orsolya: Égig emelõ légzés
Kemesei István: Róka a
fûzfán
Kuhn Gbriella: Dinamikus gyakorlatok az írás elõkészítésére
Rogers Anthoni: Churchill
baklövései
Teperwein Kurt: Minden
terv valóra váltható.
Fekete István: Az erdõ
ébredése.

Ken Follett: Az idõk végezetéig
Az idõk
végezetéig A
katedrális
folytatása:
ugyanabban
az angliai városban,
Kingsbridgeben játszódik
a történet kétszáz évvel késõbb, a 14. században. A szereplõk a katedrális építõinek
leszármazottjai, akik ugyanúgy küzdenek az élettel, mint
elõdeik. Az Európán végigsöprõ pestisjárvány a hajósok,
kereskedõk közvetítése révén
felüti fejét az angliai kisvárosban is, s éveken keresztül változatlan erõvel tombol, szedi
áldozatait. A Benedek-rendi
kolostor ispotálya az egyetlen
hely, ahol a halálos beteg emberek menedéket kaphatnak.
A járvány közepette sem
állhat meg azonban az élet:
meg kell erõsíteni az életveszélyessé vált hidat, a katedrális megroggyant tornyát
helyre kell állítani, s az elöljáróságnak és a céheknek biztosítaniuk kell a város megélhetését. Gyilkos indulatok, testvérharcok, árulások, minden
nehézséget áthidaló szerelmek
közepette zajlik az élet
Kingsbridge-ben.

Ifjúsági irodalom
Breyer László: Ezres Mese
Cseh Katalin: Sárkánykórus
Geronimo Stilton: Kaland
a Himaláján
Szabó Anna: A nagy fa lakói.
Vándor-Várhegyi Ibolya:
A három kõrózsa.
Érdekesség továbbá
– Évnyitótól évzáróig: versek, mesék ünnepeinkhez
– Otthonunk, Magyarország
– Az õsi Kína
***
Szabó Anna: A nagy fa lakói
A nagy fa
lakói címû
könyv a négy
és nyolc év
közötti korosztálynak
bátran ajánlható mesekönyv. A választékos nyelven
írt történetek egy tölgyfán lakó
népes állatsereg életének eseményeit beszélik el, melyek jól
példázzák az együttélés, a segítségadás, az önfeláldozás
emberi értékeit. A tizennyolc
történet (rendszerint másfélkét oldal) kisiskolások számára kiváló olvasási gyakorlat
lehet.

Gondolatperc
Ha megzavarják a békédet, szigeteld el, ami szétrombolja a derûdet és nyugalmadat.
Ha egyszer megállapítottad az okot, két választásod
van:
Továbbra is hagyhatod, hogy a nyugtalanító befolyás irányítson téged, és megakadályozza számodra a
béke megtapasztalását.
Vagy, megváltoztathatod a helyzetet, és átadhatod
magad a békének.
Te választasz…

Az én falum - Mezôfalva

Ahogy én látom!
Berda József József Attila
díjas költõ Budapesten született 1902. február 1-én és
1966. július 6-án halt meg,
Budapesten, proletár környezetbõl indult életútja.
Autodidakta volt, négy elemit végzett és sokféle foglalkozással próbálkozott, míg tizennyolc éves korában elkezdett verseket írni.
Szellemi fejlõdésére nagy
befolyást gyakoroltak a szocialista eszmék, s a kereszténység szereteten és megbocsátáson
alapuló életszemlélete. Bár mindig a szegénység útját járta,
mégis ódai hangon, fõként a lét hétköznapi örömeirõl, az evésivás élvezetérõl írt szabadverseket.
Baráti szálak fûzték József Attilához. 1944-ben Baumgarten
díjat kapott.
Valóságos legendája volt, életmódjának kötetlensége, függetlensége mindenkiben felébresztette a természeti ember nosztalgikus hajlandóságát.
Élee végéig középpontja maradt a vidám társaságoknak.
Itt a nyár, a kánikula, olvassák felüdülésként, lám a húslevesrõl is lehet szép verset írni!
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Legyen rend a faluban!
Mezõfalva rendezettségének biztosítása érdekében ismét felhívom a figyelmüket arra, hogy

településünk köztisztasági rendelete
értelmében az ingatlanok elõtti közterület rendbetételérõl az ingatlantulajdonos
köteles gondoskodni.
Aki a rendeletben elõírtakat nem tartja be, a kötelességének nem tesz eleget, az számíthat az írásos felszólításra, szükség esetén bírságra.
jegyzõ

Kevés a pénze, de sok a szabadideje!?
Szaktudást nem igénylõ munka!
40-50 eur/hó.
Válaszborítékért
ingyenesen tájékoztatom.
Bors Ilona
Mezõfalva
Árpád u. 25.
Tel.: 06-30-322-8494

Húsleves dicsérete
„Ragyogj szemem, csordulj ki nyálam az örömtõl:
az ízletes húslevest tálalják, íme, eléd.
Nézd csak, mily aranysárgán csillog, mily
orrcsiklandó szaga van! S az íze! A mennyei íz!
Abban van aztán a lélek! Ez kell neked igazán! –
Érzed-e, mondd, a velõs csont, az illatos-ízes
zöldség, s a még fûszeresebb gyömbér testet-lelket
gyógyító erejét? – Csak ezért érdemes élni még, hidd el,
csak így tudsz nemesebb dolgokra figyelni, különben
kedve-vesztett fogatlan kutya vagy, ki mindenkit
mérgesen megugat s a legszebb sonkafalatra sem kíváncsi.”
Tarány Sándor

Hirdessen
lapunkban!
Eladni vagy venni akar?
Mostantól apróhirdetési rovattal
állunk olvasóink
rendelkezésére!

Koska
Istvánnénak
a Szent István
utca 15-be!

85. születésnapján
sok szeretettel köszönti
népes családja apraja-nagyja!
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: augusztus 7. csütörtök
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
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Lady's Szépségszalon
Pedikür-manikür,
mûkörömépítés
férfi-nõi fodrászat
– hajápolás
– hajhosszabbítás

Üdülési csekk
elfogadóhely,
egészségpénztárakkal
szerzõdött üzlet, OTP
és Cetelem hitel
lehetõség!

Bugyik Tímea
fodrász
Telefon: 06-30/631-8082
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
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.

