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Az önkormányzat meghívásos közbeszerzési eljárás
keretében választ kivitelezõt a
Piac tér rehabilitációjára, az
ajánlattételi felhívásokat elküldte a cégeknek. A pályázatok beadási határideje augusztus 13., az eredményhirdetés
pedig lapzártánkkal egyidõben
augusztus 19. volt. Az ajánlattételi felhívás a térburkolásra
szólt, a fásítás, szökõkút-építés külön eljárásban történik.
A pályázatban megjelölt
eredeti céloknak megfelelõen
szép településközponti teret
alakítunk ki, amelyre büszkék
lehetünk, amit a község lakói
megérdemelnek, és megszûnjön az az állapot, amely csak a
gólyáknak volt kedves.
(Folytatás a 3. oldalon)

Augusztus 20.
8.30 Ünnepi szentmise
9.30 Kenyérszentelés a József nádor
szobornál – ünnepi beszédet mond
Márok Csaba polgármester
11.00 Nagypályás labdarúgás
Argon Csõszer kft. kupa – U16
12.00 Ebéd: Gulyás leves a sportpályán
Egyéni piknikre van lehetõség

Mindenkit sok szeretettel várunk!

A valóságban ennél a látványtervnél is szebb lesz a liget

Csatorna: csak elviselhetõ áron!
Mezõfalva, Nagyvenyim,
Baracs és Kisapostag képviselõtestülete együttes ülést tartott
augusztus 6-án községünkben.
A csatornahálózat üzemeltetésére kiírt koncessziós pályázat
elbírálása, a döntéshozatal,
valamint a vagyonmegosztás
volt napirenden. Mindenki
elõtt ismert, hogy a települések nyertesek voltak a KEOP
1.2.0 pályázat elsõ fordulójában, a beruházás II. ütemének
az elõkészítésére kaptak támogatást. A II. ütemben a csatornázatlan településrészek kiépítése volt a cél. Az üzemeltetésre kiírt koncessziós pályázat érinti a II. ütemet is, ezért
a közremûködõ szervezet, a
Közlekedési, Vidékfejlesztési
és Vízügyi Minisztérium Fej-

lesztési Igazgatósága javaslatot tett a koncesszió eredménytelenségének kimondására,
mivel az EU-s elvárásoknak
megfelelõen a mû fenntarthatóságát kell bizonyítani, amelyet egy költséghaszon-elemzéssel támasztunk alá. Ezen
számítás alapján kell meghatározni a díjváltozás képletét
is. A pályázatra három ajánlat
érkezett, amelyekbõl a legalacsonyabb köbméterenkénti ár
nettó 570 forintról szólt. A
képviselõtestületek fontosnak
érzik azt, hogy olyan mértékû
díjak kerüljenek kialakításra,
amelyeket a lakosság képes
elviselni. Egyik testületnek
sem célja, hogy a díjak meghaladják a lakók tûrõképességét. (Folytatás a 3. oldalon.)
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Hittel, szeretettel...

Emlékezés Troppert Antalra
Hazánk lakosságának nagyobbik hányada a XX. század
elsõ felében, a mezõgazdaságban dolgozott. Így volt ez abban az idõben, szülõfalumban,
Hercegfalván is. Településünkön a legnagyobb lélekszámot
kitevõ földmûveseken kívül
csak annyi iparos, kereskedõ,
értelmiségi lakos élt, amennyi
az egész közösség ellátására
elegendõ volt. Falunk területén
az említett idõszakban három
nagybirtok: a Zirci Apátság, a
Farkas Géza tulajdonában lévõ
Farkas-sismánd és a Felsõõri
Nagy Pál tulajdonában lévõ
Nagy-sismánd mûködött. E
három uradalmi birtokon kívül
a község határának különbözõ
részeiben néhány nagygazda,
több középparaszt és ettõl jóval nagyobb számú kisparaszti
gazdaság volt. A mezõgazdaságban dolgozók nagytöbbsége a törpebirtokkal rendelkezõkbõl, a földnélküli cselédekbõl, napszámosokból került ki,
akik az említett három nagybirtokon, vagy nagygazdáknál
dolgoztak. A közép- és kisparaszti gazdálkodók munkáit
maguk a családtagok végezték,
csak kevés számú napszámost
foglalkoztattak egyes alkalmi
munkára. E kis bevezetõ után
térjünk át a címben szereplõ
Troppert Antal és családja sorsának alakulására.
Troppert Antal /Tóni bácsi/
1903. január 17-én született
Hercegfalván (a személyekkel,
és az eseményekkel kapcsolatban falunk nevét Hercegfalvaként említjük, mivel 1951 év
elejéig ez volt a neve településünknek). Édesapja Troppert
István, édesanyja Priszter Mária volt. Nekik 3 gyermekük
született, közülük János és Antal élte meg a felnõtt kort. Az
elemi iskola befejezése után
Antal szülei gazdaságában dolgozott. Troppert Antal 1926.
február 9-én kötött házasságot
Scheidl Máriával, aki 1907.
szept. 7-én született. Máriának
egy testvére, Anna, nõvére volt,

akinek Bauer Ignác lett a férje.
Mária és Anna esküvõje
ugyanazon a napon volt, kettõs lakodalmat tartott a család.
Troppert Antaléknak 2 gyermekük született, Mária és Károly.
Az 1930-as évek jelentõs
gazdasági fejlõdés után ismét
vihar felhõk készülõdtek kis
országunk egén. 1939. szeptember 1-én kitört a második
világháború, amelynek hatása
érezhetõ lett falunkban is. A
gyorsuló események félelmet
keltettek a lakosság körében.
Innen is sok embert elvittek
katonának, még az idõsebbeket
is. Tóni bácsit nem vittél el,
mert az egyik szeme egy baleset következtében megsérült.
Õ egyébként egy szikár, magas
alkatú ember volt, és nagyon
szépen tudott énekelni a visszaemlékezõk szerint. Gyakran
énekelt az udvaron nyári estéken családi vagy baráti körben
a környékbeliek örömére.
1941-tõl kezdõdõen azonban elindultak a sorscsapások
a család életében. Leányuk,
Mária éppen ekkor töltötte be
15. életévét. A Búcsú utáni héten hirtelen megbetegedett. A
helyi orvosok késõn ismerték
fel a betegség okát. A súlyos
vakbélgyulladás következtében három nap múlva otthon
meghalt a szép fiatal lány. Halála hihetetlen fájdalmat okozott szüleinek, és öccsének
Karcsinak, aki akkor öt éves
volt. Ilyen tragédia után a szülõknek volt ereje hittel nagy
lélekkel tovább menni a rögös
úton. Fájdalmuk enyhítésére,
lányuk emlékére keresztet
emeltettek a sír mellé 1942ben, mely még ma is épségben
van. E kereszten a következõ
olvasható: „Isten dicsõségére
és felejthetetlen leányuk emlékére emeltette Troppert Antal
és neje Scheidl Mária. Jézusom
szeresd, mert mi is szerettük”.
Édesanyja, (Méci néni) sokat sírt lánya elvesztése után.
Egy alkalommal az etetés

alatt is hangos sírásra fakadt,
mire az egyik tehén ijedtében
megdöfte a hasfalát. A sebet
nem tisztították ki kellõképpen, így a folyamatos gennyezés miatt többször meg kellett
mûteni. A hasfala teljesen
tönkrement, komoly nagyságú sérveivel együtt kellett
élnie. Ilyen állapotában is nagyon sokat dolgozott otthon
és a földeken is.
Közben a II. világháború
egyre nehezebb helyzetbe hozta hazánk és falunk lakóit is.
1944 nyarának végén a templomból a nagyharangot ledobták és elvitték Érdre, vasúton
szállították. A harangot, Méci
néni nagynénje, Ábele Mária
adományozta 1926-ban, ezért
nevezik Mária- harangnak. A
háború idején a harang is behívót kapott, ágyúk készítéséhez
használták õket.
A front elvonulása után az a
hír járta, hogy mégsem olvasztották be a harangunkat, több
társával együtt az érdi vasúti
töltésen hever. Ekkor Tóni bácsi az akkori cselédjükkel,
Begán Miskával együtt befogták a lovat és elmentek, hogy
hazahozzák. Meg is találták, de
a súlyos harangot a két férfi
nem tudta a kocsira föltenni az
akkori körülmények között.
Késõbb pedig már nem találták ott a harangokat. Csak õk
tudják milyen fáldalmas volt
tudomásul venni a „megtalált
kincs elvesztését”.
1944-50. között falunkban
is átélték a különbözõ nemzedékek a háború borzalmait, az
emberek pusztulását, a nincstelenséget. A nehézségeket
egyre inkább fokozta a politikai nyomás is. 1946-ban 1300
embert, a település minden harmadik lakosát, üldözték ki Németországba. Troppert Antalékat nem vitték ki, mert német
anyanyelvûnek, de magyar állampolgárnak vallották magukat az1941-es népszámláláson.
De az itthon maradókra sem
sok jó várt.

1948 elején falunk tucatnyi
módosabb gazdálkodóját kilakoltatták házukból. Helyükre
felvidékrõl telepítettek át ottani magyarokat. Troppert
Antalék házába is egy ottani
család, Takács Sándorék kerültek. Elõször néhány hónapig
együtt lakott a régi és új lakó,
végül a régi lakónak kellet kiköltöznie. Troppert Antaléknak 40 hold földjük volt.
Ennek nagy részét, az állatállománnyal és gazdasági eszközökkel együtt elkobozták. A
sok igazságtalan bántás, megaláztatás, a tengernyi megpróbáltatás felõrölték Tóni bácsi
erejét. A zárkózott természetû
ember szíve nem bírta a túlzott
terhelést, és küzdelmes földi
útja 1950. decemberében, 47
éves korában véget ért. Halála
után családja számos költözést
megért, mígnem 1971-ben költözhettek újan épített saját otthonban.
Troppert Károly 1957 õszén
nõsült, felesége Birkner Erzsébet. Két lányuk született, Mária és Erzsébet. Mindkettõ örökölte nagyszülei, szülei lelkiségét. Idõsebbik lányuk Molnárné Troppert Mária, aki tanárként sokat tesz a gyermekek
iskolai és iskolán túli neveléséért. Fiatalabbik, Salgóné
Troppert Erzsébet egy intézmény élelmezésvezetõje Dunaújvárosban. Mindkét családban
2-2 fiúunoka van.
Troppert Antalné 1988. Karácsonyán halt meg. Családja
boldogulásáért mindig mély
hittel, türelemmel, szeretettel
és odaadással küzdött. Erõs hite
tartotta meg a nehéz helyzetekben is.
Troppert Antalékról szóló
írásomat fiúkkal, Károllyal,
unokájukkal, Máriával, továbbá testvéreimmel, saját emlékeim és egyéb ismeretek alapján
készíthettem el e köztiszteletben hitben és szeretetben élõ
családról.
Lak István
tanár, újságíró
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Háromtagú lett a társulás
Mezõfalva, Hantos és
Daruszentmiklós képviselõtestülete együttes ülést tartott
július 30-án. Az ülés témája:
Daruszentmiklós csatlakozási
szándékának elfogadása az intézményi társuláshoz, a társulási megállapodás módosítása
az új helyzetnek megfelelõen.
Mezõfalva Hantossal közös
intézményfentartó társulása
nagyon jól mûködött a 2007/
2008-as tanévben, a várakozásnak megfelelõen mindkét
fél elégedett a közoktatás terén elért eredményekkel. Daruszentmiklósi csatlakozási
igényt az alapítók pozitívan
fogadták. Településeinknek
eleve van kapcsolódási pontjuk egymással, a mezõfalvi
gyerekek Ménesmajorból a
dánieltelepi iskolában tanulnak. Dolgoztunk együtt a
HEFOP-pályázatban is. Az
ülést megelõzõen az érintett

Környezetünkért!
Felhívom a lakók figyelmét
arra, hogy a telkek körül is fokozott gondot kell fordítani a
parlagfû és a gyomok továbbterjedésének megakadályozására.
A növényvédelmi és közegészségügyi szabályok betartása érdekében a lakosság ellenõrzésekre, a fertõzött területek tulajdonosai pedig bírságra számíthatnak!
dr. Woth László

Tilos a szennyvizet kiengedni!
Hangsúlyozom: súlyos szabálysértésnek számít, ha valaki a szabadba (az árokba, kertbe, közterületre) engedi – szivattyúzza – az emésztõgödörbõl a szennyvizet. A településõrök esténként szúrópróba
szerûen ellenõrizni fogják a
jövõben a területet. Bírságra
számíthatnak mindazok, akiket ilyen cselekedeten tetten
érnek.
dr. Woth László

szakmai vezetõk (óvoda és iskolaigazgatók)
többször
egyeztették az elképzeléseket.
Mezõfalvának fontos, hogy
segítse a környezetében lévõ
kistelepüléseket. A jelenlegi
bõvítéssel azonban elérte felsõ határát a struktúra, amit kialakítottunk az intézmények
irányítására, ezért a társulás

további bõvítése nem várható.
A testületek együttes ülésének
eredményeként Mezõfalva és
Hantos intézményi társulása
Daruszentmiklóssal kibõvült,
a felek aláírásukkal szentesítették a módosított társulási
megállpodást.
Márok Csaba
polgármester

E.P.Sz. kezdi mûködését szeptember 1-tõl Mezõfalván az
intézményi társulás keretein belül. A szolgálat feladatkörei:
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, fejlesztõ felkészítés, nevelési tanácsadás, logopédiai gondozás, konduktív gondozás, gyógy-testnevelés, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás, sajátos nevelési igényû tanulók gyógypedagógiai ellátása. A szakszolgálat létrehozása is bizonyítja, hogy Mezõfalva készül a jövõre, olyan képzett pedagógusokkal rendelkezik, akik képesek ellátni a legkorszerûbb feladatokat is. Fontos, hogy a tagintézményekkel is egyeztessünk, kihasználjuk
az ott lévõ megfelelõ szakemberállományt. Adott esetben ez
megoldást jelenthet az óraszámemelés miatti létszámleépítés
elkerülésére is. A szakszolgálat az iskola keretén belül, tagintézményként fog mûködni. Természetesen az elsõ év tanulóév
lesz, ez után – a tapasztalatokból – lehet pontos következtetéseket levonni, mivel a szakszolgálat egy új, az eddigiektõl merõben eltérõ szakmai társulási forma.

Tájékoztatás és igényfelmérés
Lapzártánkkal egyidõben ülésezett a Mezõfalvi Vízi Közmûtársulat. Az ülésen a küldöttek elérkezettnek látták az idõt arra,
hogy a csatorna II. üteméhez tartozó részeken lakókat tájékoztassák arról, hogy milyen ütemterv
szerint halad a pályázatunk. Fontos, hogy az érintettek pontosan
legyenek tájékoztatva, hogy ismerjék a helyzetet, tudják mire
számíthatnak, hogy a pályázatunk
elfogadása után azonnal elindulhasson a kivitelezés. Hosszú távon
az a cél, hogy a mezõfalviak tisztább környezetben éljenek, aminek egyik fontos eleme a vezetékes szennyvízhálózat kiépítése.
Felhívom a figyelmet arra,
hogy a csatorna hálózattal ellátott

utcák lakói közül azoknak, akik
nem kötöttek rá a hálózatra, elszámolási kötelezettségük van a
szennyvíz elhelyezésének módjáról. Sajnos élnek községünkben
olyanok, akik nem megfelelõen
szabadulnak meg a keletkezett
szennyvíztõl, illetve illegálisan
kötnek rá a csatornára. Az intézkedések elkerülhetetlenek, hogy
ne azokra kelljen terhelni a plusz
díjakat, akik becsületesen, legálisan használják a kiépített rendszert.
A közmûtársulat tagjai õsszel
szándéknyilatkozattal
keresik
meg a II. ütemben résztvevõket,
igényfelmérés céljából.
Csizmadia Imre
vkt-elnök

Egymásra tekintettel
Magánszemélyek dorbézoltak, hangoskodtak augusztus elsõ hetében több estén és
éjszakán. A rendõrség is eljárt
az ügyben, de a csoport nem
hagyta abba a mulatozást.
Több mint ötven mezõfalvi élt
panasszal a jegyzõnél, ezért
szabálysértési eljárás keretében pénzbüntetést kaptak a

hangoskodók. Jó lenne, ha a
helybéliek figyelembe vennék,
hogy a lakótársaik pihenni
szeretnének este és éjszaka,
sõt a nyugalomhoz nap közben is joguk van az embereknek. Ha ilyen eset a jövõben
is elõfordul, akkor ismételten
eljárásra számíthatnak a dorbézolók.
dr. Woth László
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Csatorna: csak
elviselhetõ áron
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezen tények ismeretében a
képviselõtestületek éltek azon
pályázatban szereplõ jogukkal, hogy indoklás nélkül
visszaléphettek a kiírástól.
Az együttes ülés második
napirendi pontja a vagyonmegosztás volt, amelyre Mezõfalva képviselõtestülete terjesztett be határozati javaslatot. Nagyvenyim és Baracs
önkormányzati vezetõinek kisebb módosító javaslatai voltak, amelyeket beledolgoztunk
a javaslatba, majd a négy település egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a vagyonmegosztást.
Megállapodtak a testületek
abban is, hogy keresik a megoldást a csatornarendszer további üzemeltetésére. Ennek
érdekében munkacsoportot
hoztak létre, amely jövõ hónap
elején leteszi javaslatait a képviselõtestületek elé.
Márok Csaba

Ligetes
keresztezõdés
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az önkormányzat közel 20
millió forint támogatást nyert a
Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács HÖF CÉDE
pályázatán a Piac tér rendezésére. A pályázatban szerepelt
a tér teljes burkolatának kialakítása, növények telepítése,
padok, kézi szemetesek kihelyezése, szökõkút építése.
A beruházás elkészültével
kicsit megváltozik a forgalmi
rend is a keresztezõdésben, a
teret most keresztben átszelõ
aszfaltos út megszûnik, csak a
Bableves vendéglõ mellett merõlegesen lehet majd ráfordulni a Ligetsorra. Természetesen
forgalomlassító mûtárgyak kihelyezését is tervezzük. Bízunk
abban, hogy a tervek szerint év
végére megvalósuló térrendezés Mezõfalva lakóinak megelégedését szolgálja majd.
M.Cs.
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Iskola-felújítás
Az önzetlen szülõi segítség
szép példájának lehettünk tanúi az elmúlt napokban az iskolában.
A múltkori költözés lezajott,
minden osztály birtokba vehette „új” tantermét. De sajnos
ennek az új tanteremnek kopott, régi a padlója, néhol
lemálott a fala. Hiába a szép
dekoráció, ide vártuk volna a
gyerekeket szeptemberben.
Szerencsére tudomást szerzett
errõl egy segítõkész apuka,
Klics József és egy ügyes nagypapa, Farkas Imre, akik felajánlották, hogy rendbe hozzák a
parkettát az egyik osztályban.

Napokig tartott a munka,
amelynek eredményeként az
osztály szép ruhát kapott.
Nagyon örülünk, hogy
számítani lehet a szülõk
segítségére. Hálásan köszönjük a gyerekek nevében is Klics József és Farkas Imre segítségét!
Köszönetünket fejezzük ki az önkormányzatnak vezetõinek is, mert az
õ jóvoltukból kifestették a
tantermeket. Így nemcsak
szellemileg felkészülten,
de felújítva várjuk szeptember elsejét, a tanévkezdést.

Tankönyvek
árusítása
A tankönyveket a következõ napokon vásárolhatják meg az
iskolában:
augusztus 29-én 13 és 16 óra között
augusztus 29-én 9 és 12 óra között.

Tanévnyitó
ünnepély
A Petõfi Sándor Általános Iskolában szeptember 1-én reggel 8 órakor lesz a tanévnyitó ünnepség.
Egyúttal ez lesz a 2008/2009-es tanév elsõ
tanítási napja is.
A leendõ elsõ osztályosok az óvodából a tanító nénijükkel jönnek át az iskolába.
Iskolánk valamennyi diákjának sikerekben gazdag, eredményes és jó tanévet kíván
az intézmény nevelõtestülete!

HÍREI

Szeretettel
köszöntjük
az elsõseinket!

1. a osztály

1. b osztály

Osztálytanító:

Osztálytanító:

Garai E. Olga

Baricza Zsuzsanna

Antal Dénes
Bence Balázs
Berki Zoltán
Deák Csaba
Erdélyi Norbert
Fabó Aniella
Gyetvai Emese
Hír Szimonetta
Jézsó Vivien
Katona Kitti
Koppányi Noémi
Kovács Gábor
Kovács Gina
Mihályi Daniella
Raffael Nikolett
Rónai Péter
Csergõ Péter
Simon Ármin
Vámosi Noémi

Balogh Bence
Balogh Tímea
Birkás Dóra
Bökönyi Imre
Fekete Klaudia
Ferkel Tamás
Futó Arnold
Gombita Gergõ Dominik
Hajdú Barbara
Kovács Zoltán Mátyás
Lénárt Gergely
Mohai András
Németh László
Puskás Attila
Strényi Szintia
Sztolyka Gertrúd
Tatai Enikõ Bettina
Tolnai Renáta
Tóth Andrea
Takács Bence

Pótvizsga
A pótvizsgák idõpontja a
következõ:

Az általános iskolai
oldalunkat
összeállította:

augusztus 25. 11 óra

Illyas Gizella

Várjuk az érintett
diákokat!

Az én falum - Mezôfalva
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Tündérkert Óvoda
Iskolások
lesznek
Reméljük, hogy a 2007/2008as tanévben búcsúzó nagycsoportosainknak gyakran eszükbe jut
majd az óvodájuk, az az intézmény, ahol kisgyermek éveiket
töltötték. Bizonyára már lelkesen
készülnek az iskolára, életük elsõ
tanítási napjára. Búcsúzóinknak,
a leendõ elsõsöknek sikeres diákéveket kívánunk:
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:
Kondor Lászlóné

Elsõ nap az oviban!
Az elõzõ számunkban már
tájékoztattuk a szülõket a tanévkezdés pontos idejérõl.
Most néhány információt szeretnénk közölni az újonnan
beíratott gyermekek szüleinek.
Több anyuka is izgatottan kérdezte: Mit kell vinni az elsõ
nap az óvodába?
A legfontosabbak:
– Orvosi igazolás a gyermek egészségi állapotáról
(nem beteg, közösségbe mehet, haja rendben)
– Jellel ellátott ruhazsák
(ebbe kerül a gyerek váltóruhája, saját holmija)

– Jellel ellátott váltócipõ
(nem papucs, hanem vászoncipõ, szandi, stb.)
– Vékony szivacspárna,
gyermek
ágynemûhuzat
(párna, gyerek ágynemûtakaró) plédet nem kell hozni, azt
biztosítjuk a gyerekeknek.
– Szeptember 8-án este 17
órakor tartandó szülõi értekezleten a csoportvezetõ óvónõk elmondják az egyéb tudni és hoznivalókat.
Szeretettel várunk minden gyermeket az új tanítási évben!

Tanévkezdés: szeptember 1.
Óvodánk 2008. szeptember
1-én kezdi a 2008/2009-es tanévet, amikor a már eddigi 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.

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
Nagycsoport:
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 támogatását kérni.
A felajánlásokat, adományokat, szponzori támogatásokat a

Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány 58000016-10000018 számlájára
szíveskedjenek küldeni.
Kérjük írják rá a jeligét „100 éves óvodáért”.
A születésnapi ünnepség keretében kiállítást is szeretnénk rendezni régi óvodás képekbõl, emléktárgyakból, játékokból.
Szívesen fogadjuk mindazokat a tárgyakat, kellékeket, amelyeket a falu lakosai megõriztek és a rendelkezésünkre bocsátanának.
Gyûjtés helye: Tündérkert Óvoda
Mezõfalva, Kinizsi u. 48.
Ideje: Szeptember 1-tõl
Számítunk segítségükre, támogatásukra!
Köszönettel:
a mezõfalvi Tündérkert Óvoda dolgozói és óvodásai

Az én falum - Mezôfalva
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Kultúrnegyed
a könyvtár és mûvelõdési ház információs hasábjai
Olvasótól – olvasónak
címmel kulturális rovatot
indítottunk lapunk legutóbbi számában. Ebben
az új rovatunkban lehetõséget kínálunk a mezõfalviaknak (vagyis olvasóinknak) arra, hogy megosszák a kulturális élet
valamely eseménye (színház, fesztivál); olvasmánya (szépirodalom, szakirodalom) által keletkezett
örömteli élményeiket.
Továbbra is szeretettel
várjuk
beszámolóikat,
ajánlásaikat, amelyeket
leadhatnak a könyvtárban személyesen, nyitvatartási idõben vagy elküldhetnek e-mailen, a
mezok@vipmail.hu
internetes címre is.
Név nélkül nem áll módunkban megjeleníteni
egyik írást sem.

Olvasójegy –
könyvajánló
A Móricz Zsigmond
Könyvtár új könyvei közül
az alábbit ajánlom olvasóink
figyelmébe:
Hugh Laurie: A balek
Hugh Laurie története
könyvben olyan, mint Guy
Richie filmjei, A Ravasz, az
Agy..., vagy éppen a Blöff.
Vérbeli angol humor.
Egyáltalán nem túlzás azt
állítani, hogy miközben azért
mégiscsak egy feszültséggel
teli, pergõ, izgalmas krimit tart
az olvasó a kezében, úgy érzi,
a könyv mellé egy Monty
Python elõadásra is jegyet váltott. Mert szinte nincs olyan
bekezdés, amin ne nyerítene
önfeledten.
Laurie szarkasztikusan ironikus humora zseniális - ezek
után érthetõ, honnan is merítette magának dr. House karakterének legfõbb jegyeit.

Új könyvek a könyvtárban
FELNÕTT IRODALOM
Sasson, Jean: Szerelem a
terror árnyékában
Kende Péter: Elorozott
igazság
Coben Harlan: Dermesztõ
csend
Závada Pál: Idegen testünk
Lasky Kathryn: A katlan
titka
Frazier Charles: A tizenhárom hold
Mansell Jill: Miranda nagy
tévedése
Debi Gliori: Varázs bagázs
Mann William F: Templomosok és meridiánok
Gárdonyi József: Az élõ
Gárdonyi
Doris Lessing: A fû dalol
Philip Pullman: Rubin és
Füst
Dougles Preston: A maja
kódex
Fuchs Lívia: Száz év tánc
Denise Ryan: A múlt rabságában
Nick Hornby: Betoncsók
Mark Hollingsworth Sandy Mitchell: Szaúdi
babilon
IFJÚSÁGI IRODALOM
Larsen Kirsten: Randi vagy
nem randi?
Bartos Erika: Anna, Peti és
Gergõ: családi fészek
Z. Németh István: Hemperkõc
Gilpin Rebecca: Szünidei
idõtöltések nagy könyve
Búcsú az óvodától
ISMERETTERJESZTÕ
IRODALOM
Barangolás Ázsiában
Haarmann Harald: Letûnt
népek lexikona
Gallov Rezsõ: Olimpiák
kezdetei, botrányai, furcsaságai, terroristái, fõurai és a kínaiak Peking elõtt
Mandel Róbert: Magyar
népi hangszerek
A világ helyzete - fenntartható gazdaság 2008
Fodor Kata: Ezobaba

Z. Németh István: Hemperkõc

Hemperkõc, a bohóc,
Koller Elek, a rollerkereskedõ,
a divatjamúlt Hömpöllér, a
mezei mézrablók, Halevõ
Huba és Kutyaházi Komondor, és ki ne felejtsük Petárda
Pétert, csupa kedves, szeretni
való figura népesíti be a kötetben olvasható versek világát.
Pörgõ rímek, vicces, csattanós
rövid történetek és a szöveghez illõ színes illusztrációk teszik élvezetessé Z. Németh István legújabb verseskötetét,
melyben a mókás jeleneteké a
fõszerep.
Frazier Charles: A tizenhárom hold

korán kezdõdött: még tizenkét
éves sincs, amikor kénytelen
elvállalni egy apró kereskedõállomás vezetését a cseroki terület határán. Az önállósága
ellenére is esendõ fiú ekkor
találkozik három, számára kiemelkedõen fontos személyiséggel, akik befolyásolták karaktere és élete további alakulását: az egyik Medve, a megrendítõen büszke, ugyanakkor
gyengéd
és
melegszívû
cseroki törzsfõnök, a másik a
telepes Featherstone, a „fehér
indián”, a harmadik pedig
örök szerelme, Claire. Egy nap
azonban megkezdõdik az indiánok kitelepítése, s onnantól
kezdve már semmi sem
ugyanaz Will körül.
Polcz Alaine: Nem trappolok tovább
Polcz Alaine annak a felkavaró küzdelemnek a stációit
rögzíti folyamatosan diktált
halálnaplójában, amelyet földi élete utolsó mérföldjén neki
is meg kellett tennie. Testi-lelki szenvedésének sok kétellyel, félelemmel, életszeretettel, lemondással és bizakodással, belenyugvással és kétségbeeséssel váltakozó fázisaiban saját halála megoszthatatlan élményét, a haláltusa magányának tapasztalatait rögzíti, amíg ereje engedi a végsõ
elcsendesedés elõtt.

Gondolatperc
Hasonlóan a szerzõ korábban megjelent világhírû regényéhez, a Hideghegyhez, a jelen mûve is a 19. századi polgárháború sújtotta Amerikába
kalauzolja el az olvasókat. A
történet fõszereplõje és mesélõje Will Cooper, aki élete alkonyán idézi vissza sorsa lényeges epizódjait, szereplõit,
fordulatait. Will felnõttkora

„Nem szükséges zseninek
lenni ahhoz, hogy valami érdemlegeset tégy a világban. A
világ munkájának nagy részét
átlagos emberek végzik el, akik
megtanultak átlag feletti módon dolgozni. Húzd ki magad,
légy okos és vidám, mosollyal
az arcodon, és azt fogod észrevenni, hogy az emberek szeretnek, becsülnek és tisztelnek.”
Gordon B. Hinckley
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Ahogy én látom!
Sárközi György Budapesten, 1899. január 22-én született, és Balfon halt meg 1945.
március 8-án. Költõ, elbeszélõ, regényíró, mûfordító. Vasúti kistisztviselõ fia. Iskoláit
Vácon és Budapesten végezte. Járt a zeneakadémiára,
majd filozófiai tanulmányokat
folytatott. Mélyen hívõ, gyakorló katolikus volt. 1910-ben
jelentkezett a Nyugatnál,
amelynek aztán állandó munkatársa lett. Elsõ verseskötete
1926-ban jelent meg Angyalok harca címmel. Õ indította
el a falukutató írók Magyarország felfedezése címû szociográfiai könyvsorozatot. 1936-ban feleségül vette Molnár Mártát,
Molnár Ferenc lányát. A népi írók mozgalmának egyik vezetõje volt. Mûveiben a városi kispolgárok és tisztviselõk sivár életének finom tollú, egyszerû hangú ábrázolója. 1944. tavaszán a
fasiszták elhurcolták, és a balfi munkatáborban éhen halt.
A tragikus sorsú költõ a jövõbe vetett hitét megjelenítõ versét választottam. Mert: bízni kell a jövõben, jobb lesz, mint a
jelen!

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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Játszóházasok találkozója

A mezõfalvi gyerekekkel 3
x 1 hetet töltöttünk júliusban
együtt a játszóházban. Egész
nap reggel 9-17 óráig sok jó
programmal töltöttük el az
idõt.
Légrádiné Móni minden
nap finom ebéddel várt bennünket a 3-4 segítõjével
együtt, hiszen naponta 40-50
fõre fõztek ebédet. Bárki lehetett nála kiskukta, akinek kedve szottyant krumplit vagy
hagymát pucolni, palacsintát
sütni, vagy mosogatni.
Személyem Dancziné Kati,
mindennapra valami könnyû
kézmûves foglalkozást találtam ki.Varrtunk tûpárnát, telefon tartót, csigaházból szélcsengõt készítettünk, üvegekbõl festéssel vázát varázsoltunk, s megtanultunk néhány
nagyobb segítõ gyermektõl
SCOOBY-DOO-t fonni, csomózni. Ragasztottunk marionett bábot, varrtunk kesztyûbábot, gyöngybõl láncot, gyûrût fûztünk. Barkácsoltunk
konzervdobozból ceruzatartót.
Akinek kedve szottyant az
udvaron homokvárat építhetett, vagy tollasozhatott.
Az iskola udvarán minden
nap játszottunk, sárkányt eregettünk, kosárlabdáztunk. S
néhány pedagógus segítségével fergeteges akadályversenyeken vettünk részt. Péntekenként délelõtt a határba bicikliztünk, egész Kisvenyimig
és vissza, majd az udvaron a
medencében mostuk le lábunkról az út porát.
Biztosan voltak konfliktusok, viták, de próbáltunk mindent megoldani veszekedés,
sírás nélkül, s remélem, nem

felejtik el a gyerekek „1, 2, 3
a kezed a szádon.”.
Ha az idõ nem kedvezett,
rengeteget társasoztunk, énekeltünk és ki mit tud?-ot szerveztünk. Remélem minden
gyermek jól érezte magát, hiszen volt olyan gyermekünk,
aki már a tavalyi táborba is ott
volt, s ígérték, ha lesz jövõre
újra ott lesznek.
Nagyon szépen köszönjük
a sok segítséget a polgármesteri hivatalnak, hogy a régi
rendõrlakásban táborozhattunk, a Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak az
anyagi támogatásért, az Iskolának hogy az udvart egész idõ
alatt használhattuk, a pedagógusoknak az akadályverseny
szervezéséért és a kézmûves
foglalkozások levezetéséért, s
minden olyan anyukának, akik
idejüket nem sajnálva eljöttek
segíteni. Azoknak a fiataloknak, aki már nem a mezõfalvi
iskolába járnak, de tábor három turnusában ott voltak, s
egy szóra ugrottak bármit kellet csinálni (favágás, medence felfújás, takarítás) és mindenkinek köszönjük Mezõfalván, aki bármivel, eszközzel,
élelmiszerrel támogatott bennünket, hogy ez a tábor megvalósuljon a mezõfalvi gyerekekért. Reméljük, találkozunk
jövõ nyáron is!
Danczi Gáborné
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Szobafestést, mázolást,
tapétázást, laminált parketta
lerakást, gipszkartonozást
vállalunk.
Téli idõszakban 10 % kedvezmény!
Megbízható, minõségi munka!
Telefon: 06-30-2357-651

HITEL!
Személyi- és jelzáloghitelek intézése
BAR-osoknak is!
Telefon: 06-30-821-29-44

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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Nagy János és Nagy Jánosné
temetésén résztvettek, sírjukra koszorút, virágot hoztak
és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

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

