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A kisgyermekek nevelése a
XVIII. századig a családban
történt. Az úri és a gazdag családok gyermekeit nevelõnõk
tanították, nevelték. A gyermekek iskola elõtti intézményes nevelésének elsõ kezdetleges formája XVIII. század
végén jelentek meg. Az elsõ

óvoda Angliában alakult meg
1816-ban. Hazánkban Brunszvik Teréz (1775-1861) 1828.
június 1-én, Budán, az Attila
úton, Angyalkert néven megalapította az elsõ magyarországi óvodát. Az õ széleskörû
munkája eredményeként 1836-ban már 14 kisdedóvó

Meghívó
Szeretettel meghívjuk a régi és a mostani
óvodásainkat, dolgozóinkat, valamint
az érdeklõdõket
a 2008. október 11-én (szombaton)
fél 9 órakor
kezdõdõ ünnepségünkre, amelyet óvodánk
100. évfordulója tiszteletére rendezünk.
Helyszín: Tündérkert Óvoda
(rossz idõ esetén az iskola tornaterme)
(Részletes program az 5. oldalon)

volt országunkban. Abban az
évben alakult meg az elsõ falusi óvoda Tolna megyében.
1836-ban Tolnán, a Szekszárdtól északkeletre lévõ kisvárosban jött létre az elsõ kisdedóvóképzõ intézet (ma már
nem mûködik, helyét emléktábla jelöli).
A XX. Század folyamán
országunkban az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag
önálló intézménye lett. Az
óvoda a családi nevelés kiegészítõje a gyermek 3. életévétõl az iskolába lépésig. Ezenkívül vannak: egyház, alapítványi, egyesületi és magán
óvodák. Hazánkban Martonvásáron és Nyíregyházán található óvodamúzeum. De a legtöbb óvodában van helyi gyûjtemény: írásos anyag és tárgyi
emlék.(Folytatás a 2. oldalon)

Beszéljük meg!
Mezõfalva önkormányzatának képviselõtestülete egy kötetlen beszélgetésre hívja a
falu lakóit!

A fórum 2008. szeptember 30-án 17 órakor
kezdõdik a Rákóczi utcai zöldterületen felállított sátor alatt.
Mezõfalva életében komoly változásokat hozott az
elmúlt idõszak, gondolok itt az
intézményi társulásra, a csatorna beruházásra, a Piac tér
felújítására, az iskola korszerûsítésére elnyert támogatásra.
A falu vezetõ testülete nagy
lendülettel indul különbözõ
pályázatokon, és – mivel ezek

jól összeállítottak – többször
sikeresen szerepelünk.
Kíváncsiak vagyunk azonban a lakók véleményére is
arról, hogy az általunk meghatározott irány jó-e, illetve szerintük milyen más feladatokat kellene még vállanunk,
melyek lennének azok a problémák, amelyeket meg kellene oldani.
A javaslatok megbeszélésére vár minden mezõfalvi lakót
szeretettel a képviselõtestület
a szeptember harmincadikai
lakossági fórumra!
Üdvözlettel:
Márok Csaba
polgármester

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját községünk Szüreti Báljára
idõpontja: Október 4. helye: iskola tornaterme
A program a szombat déltõl kezdõdõ szüreti hírveréssel indul,
amely utcáról utcára jár.
Megállók:
– Tájház, körforgó, Csokonai és Zrínyi utca keresztõzédse
A felvonulás 15 órakor indul a Tájháztól. A vendég csoportok
bemutatói és a vacsora 19 órakor kezdõdik.
Fellépõ csoportok:
– Mezõfalvi Néptánccsoport
– Alsógallai Német Nemzetiségi Énekkar és Tánccsoport
– Mezõfalvi Német Nemzetiségi Gyermekek Tánccsoportja
A bált a tarjáni Schneider fúvószenekar kíséri, tagjai nemcsak
polkát, hanem mindenféle zenei stílust játszanak és garantáltan
fergeteges hangulatot teremtenek.
A bál batyus jellegû, de vacsorát is lehet kérni, ha igényüket
elõre jelzik október 1-ig. Belépõjegy: 500 forint. Vacsorás
jegy: 1000 forint
Belépõk a könyvtárban, az iskolában, az óvodában kaphatók.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Százéves az óvodánk
(Folytatás az 1. oldalról)
Óvodaszentelés Hercegfalván 1908. október 11-én
1907-ben megalakult az
óvodaelõkészítõ bizottság az illetékes egyházi és világi hatóságok szervezésével. Az óvoda
létesítéséhez a duplatelket a
Gépgyár (egykor a Mûvelõdési
Háztól délre lévõ épületekben
mûködött) és a zirci apát, Vajda
Ödön ajándékozta. Óvodánk
épülete, Dehessy adonyi építész
tervei szerint készült el. Mindezeket a püspök (Prohászka Ottokár 1858-1927, pap, tanár,
szociális érzésû fõpap, 19051927 székesfehérvári megyéspüspök) hagyta jóvá.
1908. október 11-én volt a
kisdedóvónk felszentelése. Vajda Ödön apát, falunk templomában papi segédlettel szentmisét
mondott. Ezután körmenetben
vonult át a kisdedóvóba, majd
fölszentelte az új intézményt.
Ezt követõen Berger Máté falunk plébánosa mondott ünnepi
beszédet. Ebben fejtegette kisdedóvó fenséges misszióját, az
óvónõk szolgálatának fontos
szerepét. A beszédek után a körmenet visszatért a templomba,
ahol folytatódott az ünnepség.
A kezdetekkor
Az óvodában október 15-én
kezdõdött el a kisdedóvói munka. Az óvodaköteles gyermekek
száma akkor 230-250 volt. Két
okleveles óvónõ: özvegy Hábel
Bertalanné és Szemlér Erzsébet
kezdte el a munkát két dajka segédletével. Az óvodánkban a
kezdetektõl fogva nagyon sok
írásos anyag maradt fenn. Ezek
közt van az elsõ év óvodásainak
névsora, és a napi foglalkozások
rendjének leírása. Eszerint 8
órától 8: 45-ig volt a gyülekezés. A napot imával kezdték.
Ezután tisztaság ellenõrzés következett, amely mindennap
volt. 9 órától 9: 30-ig beszélgetés, majd testgyakorlás következett. Azután volt: munka, játék,
dal és verstanulás. Bibliatörténettel fejezõdött be a délelõtt.
Délután 2 órára tértek vissza a
gyermekek az óvodába. A délutáni foglalkozás fél öt óráig tartott. A játékok közt volt körjá-

ték, eszközökkel való játék. Ezeket az egykori képek segítségével ma is meg lehet tekinteni.
Már varrást is tanultak az akkori gyermekek. Az óvodában 250
gyermek volt a megnyitáskor.
Akkor a két nagy teremben volt
a gyermek sokaság. Az óvoda a
megnyitás után hosszú ideig az
iskolához tartozott.
Az I. világháború alatt egy
ideig az óvodában 30 ágyas kórház mûködött. Akkor az óvónõk
ápolónõi munkát végeztek. Falunk plébánosa dr. Magyarász
Ferenc az I. világháború utáni
években számos bejegyzést tett
az óvodáról, és az iskoláról is,
amely a plébánosok naplójában
olvasható.
E háborút követõen súlyos
veszteség érte országunkat, benne falunkat is a forradalmak és
Trianon következtében. De a
hozzáértõ vezetés, a szorgalmas
emberek munkája eredményeként több mint két évtizedes
gyarapodás, fejlõdés következett országunkban és községünkben. Településünkön az
1920-as évektõl kezdett kiépülni az Újtelepi rész, a mai Fehérvári út mentén és az attól északra, illetve a Mátyás király úttól
nyugatra lévõ területen. A lakosság számának növekedésével
egyre több gyermek került az
óvodába is. Ahová Tuboly
Ferencné Szalay Erzsébet óvónõ 1927-ben érkezett. Õ 1953ig volt falunk óvónõje a kisgyermekek szolgálatában.
A II. világháború éveiben nagyon sok szenvedés érte falunkat is. A német és a szovjet csapatok közt folyó harcok következtében az óvodában és az iskolában 1944. októberétõl 1945.
április végéig szünetelt a tanítás.
Falunk életében a következõ
évek eseményei: 1946-ban falunk minden harmadik lakosát
kiüldözték
Németországba.
Ezek helyére alföldi és felvidéki magyar ajkú lakosokat telepítettek. E lakosságcsere azokban az években nagyon is nehezítette településünk lakói életét,
nyugalmát. Mindezek érintették
az óvodai munkát is. A bajokat,
a sebeket a múló idõ lassan gyógyította.

Emlékek, múlt és jelen
1948-ban, az államosítás
évében megváltozott a hercegfalvi Római Katolikus Óvoda
neve is, attól kezdve Községi
Óvoda lett. Az év õszén elkezdõdött falunkban a Kossuth telep építése (a mai Rákóczi utcától nyugatra és a Zrínyi utcától
délre lévõ részen). Erre a részre
a volt pusztákról, tanyákról érkeztek az új lakók.
Falunk
elsõ
óvónõje,
Szemlér Erzsébet 1948-ban
ment nyugdíjba. Ezután még tíz
évig élt, 1958. március 14-én
halt meg, életének 78. esztendejében. Õ Fehérvárról került hozzánk. 50 éven át élt falunkban
és a temetõnkben lett végsõ
nyughelye. Nagyon sokan kísérték el utolsó földi útjára „nagy
halottunkat”. Akkoriban még
lóvontatású gyászkocsin vitték
ki az elhunyt földi maradványait tartalmazó koporsót a temetõbe. Mivel Erzsi néninek elsõ
óvodásai közt volt e sorok írójának édesapja, ezért megtiszteltetésnek tartotta, hogy a mi
lovainkkal õ vihette ki a temetõbe a szeretett óvó nénijét.
Édesapánk után testvéremmel
együtt, minden héten az Erzsi
néni óvódásai voltunk. Gyermek és ifjú koromban naponta
elmentem az óvodánk elõtt, hiszen az óvoda utcájában laktunk. Szerettem és csodáltam e
szép épületet, amelyet akkoriban még láthattam.
Óvodánk az alapítástól kezdve az iskolához tartozott 1965ig. Ettõl az évtõl kezdve lett
önálló intézmény kisdedóvónk.
Ezután lett szakosított az óvoda. Életkoruk szerint 3 csoportba: kis-, közép- és nagycsoportba osztották a gyermekeket.
Mindegyik csoportból kettõ van.
Ma kb 150 gyermek jár az óvodánkba. A hat csoport részére
hat teremben történik az egész
napos foglalkoztatás. Az óvodások, az óvónõk, a dajka nénik és
a személyzet részére az étkeztetést az óvoda konyhája biztosítja. Az óvodások részére ma
egész napos foglalkoztatások
vannak. Az óvoda épületében
lévõ konyhát ma már az önkormányzat mûködteti, hiszen na-

ponta 400 személyre fõz a konyha.
Falunk területe az 1960-as
évektõl újabb résszel (a mai
Váci Mihály utcától keletre és a
József nádor utca folytatásában
lévõ délre) növekedett.
Az óvodavezetõk közül
Czifra Istvánné Pannika 31 éven
át látta el az irányítói munkát.
Õ 1967-tõl volt a kisgyermekek
szolgálatában, majd a vezetõi
munkában. Ez év nyarán ment
nyugdíjba. Utóda július 1-tõl
Kondor Lászlóné Sajti Erzsébet
óvónõ, falunk szülötte lett.
Napjainkban
2007-ben Tündérkert lett az
óvodánk neve. Akkor csatlakozott óvodánkhoz, tagóvodaként
a hantosi kisdedóvó. Az idén pedig a daruszentmiklósi kisdedóvó társult, tagóvodaként a mi
óvodánkhoz. Daruszentmiklós
2002-ben lett önálló (korábban
az Elõszálláshoz tartozó daruhegybõl és a Baracshoz tartozó
Kisszentmiklós részbõl alakult)
új falu. Reméljük, hogy e tagóvodai társulás jól együtt tud
mûködni a mai nehéz viszonyok
közt is.
Az óvodai foglalkozások a
már említettek szerint vannak
ma is, de újabb elemekkel bõvültek. Az ünnepekhez, hétköznapokhoz kapcsolódó helyi szokásokkal,
hagyományokkal
(májusfa állítása, növények betakarítása, szüret stb.) ismereteik bõvültek. Mai világunkban,
amikor annyi rossz hatás is éri
nemcsak a felnõtteket, hanem a
gyermekeket is, akkor különösen sok munka hárul az óvónõkre, dajka nénikre. Nekik a gyermeknevelés munkájában nagynagy türelemre, odafigyelésre,
szeretetre van szükségük, hogy
most e jeles évforduló utáni idõben is töretlenül végezhessék
mindannyiunk számára is oly
fontos küldetésüket.
Ezen emlékezõ munkámat a
volt és az új óvodavezetõ segítségével, pár írásos anyag felhasználásával, és néhány személlyel történt beszélgetés és
emlékeim alapján nagy örömmel készítettem el.
Lak István
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Köszönet az 1 %-ért!
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány hagyományos bálja idén várhatóan november 22én lesz a szokott helyen, az általános iskola tornatermében.
Tisztelt Támogatók! Az alapítvány kuratóriuma hálás köszönetét fejezi mindazoknak, akik adójuk egy százalékának felajánlásával segítik az Alapítvány támogató tevékenységét. 2008-ban az egy
százalékokból 806. 812 forint
bevétele származott az alapítványnak!

Kuratórium

Elhatárolódva...
Sajnálatos baleset történt községünkben szeptember 6-án. A
történtekkel kapcsolatosan a médiumokban olyan következtetések, összefüggések is napvilágot
láttak, amelyek lakóhelyünkre, az
itt élõkre negatív hatással voltak.
Ezért a képviselõtestület a 2008.
szeptember 8-án tartott ülésén az
alábbi határozatot hozta:
„74/2008. (IX. 08.) Ök.sz.
Képviselõtestületi Határozat
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete részvétét fejezi ki a halálos kimenetelû közlekedési balesetben
elhunyt 14 éves kislány családjának. Együtt érez az esetben megsérült személyekkel.
A képviselõtestület elutasít és
elhatárolódik minden olyan cselekménytõl, melyben egyes személyek jogot formálnak az önbíráskodásra, vélt vagy valós sérelmeiket erõszakos úton kívánják
megtorolni. Minden eszközt felhasznál arra, hogy a törvényességnek érvényt szerezzen Mezõfalva
területén.
A képviselõtestület az üggyel
kapcsolatban további sajtónyilatkozatokban, TV riportokban és
közvetítésekben nem kíván részt
venni.”
Borbély Anikó, aljegyzõ
Márok Csaba, polgármester

Felhívás!
Felhívjuk a lakók figyelmét
arra, hogy a parlagfû és egyéb
allergén növények terjedésének
megakadályozása érdekében folyamatosan tartsák rendben az ingatlan elõtti közterületet, valamint
a telküket is.
A külterületek rendben tartása
érdekében kérjük a földhasználókat, fokozottan figyeljék a tarlókon megjelenõ parlagfû gócokat.

dr. Woth László
jegyzõ

Jól sáfárkodik a testület
A képviselõtestület legutóbbi
ülésének témája a 2008. elsõ félévi mérlegbeszámoló volt. Az ülés
elsõ részén jelen volt Hantos testülete is, miel az iskola költségvetése õket is érinti. A polgármester által beterjesztett beszámolót
a jelenlévõk – Hantos támogató
javaslatával – egyhangúlag elfogadták. Az elõterjesztést a pénzügyi-ellenõrzõ bizottság tárgyal-

ta és szintén elfogadásra javasolta a testületnek. A számokból egyértelmûen megállapítható, hogy
az idõarányos gazdálkodás takarékos, bevételeink megfelelõ mértékben alakultak. Komoly változás az elõzõ évihez képest, hogy
az iskolai társulás elszámolásai
emelték a költségvetés bevételi és
kiadási számait.

Márok Csaba

Elõirányzat

Eredeti
elõirányzat

módosított
elõirányzat

I. félévi
teljesítés

teljesítés
alakulása

Kiadások
Bevételek

697.035
697.035

716.601
716.601

345.170
372.562

48,17 %
51.99 %

Példás a Településõr Szolgálat
Mint ahogyan azt lapunk hasábjain olvashatták a lakóink,
Mezõfalván is mûködik a Településõr Szolgálat, amelynek féléves
meghosszabbításáról döntöttek a
résztvevõk. A szolgálat mûködtetésében elsõdlegesen fontos szerepe van a Regionális Munkaügyi
Központnak is.
A településõr-programról szóló beszámolót értékelték a résztvevõ települések a megyeházán a
közelmúltban. Elmondható, hogy
a településõrök munkába állításuk
után a rendõrségtõl szakmai felkészítõt kaptak arról, hogy milyen
jogosítványokkal rendelkeznek,
továbbá a késõbbi munka során is
folyamatos kapcsolatot tartottak a
rendõrséggel és a helyi polgárõrséggel is. A lakók jelenleg az iskolai becsengetés elõtt, reggel, a
kijelölt gyalogos átkelõk elõtt ta-

lálkozhatnak a településõreinkkel.
Egyikük vigyázza az óvodai parkolót is.
Komoly eredmény, hogy közremûködésükkel a Páskom tó helyén a szemét kiszállítását teljes
egészében vissza tudtuk szorítani. Esti szolgálataik során figyelni fognak az illegális szennyvízkibocsátásra is. A megbeszélés
végén Cseh István, a polgárõség
Fejér megyei parancsnoka példa
értékûnek minõsítette a mezõfalvi együttmûködést.
Jelenleg három településõr
dolgozik Mezõfalván, várhatóan
jövõ májusig. A szolgálatban
résztvevõ települések vezetõi indokoltnak és elképzelhetõnek tartották – éppen a pozitív tapasztalatok miatt – ennek a szolgálatnak
a kibõvítését, megszilárdítását is.

M. Cs.

Busz: eredményeket értünk el
Aláírásgyûjtés indult Mezõfalván annak érdekében,
hogy a távolsági autóbusz
gyorsjáratok ne csak a település központjában álljanak meg,
hanem a Honvédsori megállóhelyen is. A kérést – elõzetes
egyeztetés után – továbbítottam az Alba Volán Zrt. vezetõjének, aki intézkedés céljából a társ Volán cégeknek is
megküldte igényünket.
A Kisalföld Volán jelezte,
hogy nem tudja vállalni a
gyorsjárat megállítását. A
Kunság Volán viszont pozitívan reagált: hozzájárul kérésünkhöz, a 2009. évi menet-

rendet már annak megfelelõen állítják össze, beépítve a
járatok irányába a MezõfalvaHonvédsor megállót is.
*
Menetrend-változtatási kérelmet nyújtottak be a lakók az
önkormányzathoz azért, hogy
a Dunaújvárosból Mezõfalvára 16 órakor induló autóbusz
indítását indokolt lenne eltolni, hogy a délután négy óráig
dolgozók is elérjék a buszt.
Elõzetes
információink
alapján a járat indulásának 10
perces eltolását a Volán támogatja.
M. Cs.
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Képviselõváltás
A képviselõtestület augusztus 27-én tartott ülésén elfogadta Korompai Tamás lemondását. A képviselõ azért
adta vissza mandátumát, mert
köztisztviselõi állást vállalt,
ami összeférhetetlen a választott tisztségével. A választási
bizottság lefolytatta az ilyenkor elõírt eljárást és megállapította, hogy a kislistán Salgó
József a következõ jelölt, aki
elfogadta a felkérést. Salgó
József a polgármester és a testület elõtt letette az esküt, és
képviselõként munkába állt.

Meghívó
Mezõfalva képviselõtestületének mezõgazdasági és környezetvédelmi bizottsága nyilvános ülés tart szeptember 23-án 17
órai kezdettel a mûvelõdési házban. Napirendi pontok: a helyi állattartó rendelet áttekintése, ha
kell, módosítása. Mezõfalva közigazgatási területén a mozgó árusítás helyi igényeknek megfelelõ
korlátozása. A község tulajdonában lévõ külterületi utak rendbetétele és üzemeltetése. A kül- és
belterületen lévõ parlagfüves területek rendben tartása. Az illegális szemétlerakóhelyek felszámolása. A témák érintik valamilyen
formában a teljes lakosságot. Kérem Önöket, hogy a nyilvános
ülésre lehetõség szerint minél többen jöjjenek el, hogy olyan javaslatokat tehessünk a képviselõtestület elé elfogadásra, amelyek
megegyeznek a helyi érdekekkel.

Virág Attila
bizottsági elnök

Tisztelt Levélíró!
A választ azért így kezdem,
mert névtelen lakossági bejelentést kaptam, amelyben jelezték,
hogy problémát jelent a Kisfaludi
utcai, a körforgó mellett Dunaújváros irányában lévõ buszmegálló: sem pad, sem fedett váró nincs
azon a helyen.
Az önkormányzat a Leaderpályázat keretében szándékozik
olyan javaslattal élni, az egységes kép kialakítása érdekében a
programban résztvevõ 18 település buszvárókat építtessen. Ha ez
nem nyer megoldást, úgy az önkormányzat feladata, hogy a szóban forgó helyre buszmegállót létesítsen. Pad kihelyezésérõl hamarosan intézkedünk.

Márok Csaba
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

HÍREI

Akikre büszkék
leszünk
Az iskola bejáratánál van egy
képkiállítás: „Akikre büszkék vagyunk” felirattal. Itt van mindazoknak a fényképe, akik valamilyen közösségi vagy tanulmányi
teljesítményük alapján bevésik
magukat az emlékezetünkbe. Szeretnénk mi, pedagógusok – és természetesen szülõk is –, ha tanítványunk, gyermekük képe felkerülhetne ide, erre a táblára.Mi
szeptember elsején már találkoztunk azokkal, akik a büszkeségeink lesznek, a 2008/2009-es tanév 41 elsõsével, akik óvónénijük,
szüleik kíséretében felsorakoztak
a többi "nagy" iskolás között.
Mindanyian alig várják, hogy
megtanuljanak olvasni, õk is
olyan gyorsan és szépen írjanak,
mint a nagytesók, és olyan pontosan számoljanak, min az anyukájuk. Tudósok kutatásai eredményei bizonyítják, hogy soha olyan
sok új információt nem tanul meg
egy ember, mint az általános iskola elsõ osztályában. Az irányított figyelem és önfegyelem birtokában egy rendkívül bonyolult
asszociációs folyamat eredményeként megtanulják a betûket, és
azok összevonását, az olvasást. A
számolás nem más, mint egy bonyolult halmazmatematikai feladat, amit már hatévesen el tudnak végezni.
Hamar elrepül majd a nyolc
év és a mi kis büszkeségeink ott
mosolyognak a dicsõségfalon...
Biztosan sokan lesznek!

Garai Olga és
Baricza Zsuzsa

Furulya tanszak
Értesítjük a kedves szülõket
és tanulókat, hogy az idei tanévtõl furulya tanszak is indul az
iskolában, Tótin István vezetésével. Szeretettel várjuk a zenélni szeretõ gyerekeket!
Múlt havi számunkban tévesen
jelent meg a tankönyvvásárlás
idõpontja.
Az érintett szülõktõl elnézést
kérünk.

Az oldalt összeállította:
Ijjas Gizella

Iskola fejlesztésére
248 millió forint
Újabb jelentõs pályázati sikert könyvelhet el Mezõfalva:
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli
Regionális Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott iskolafejlesztési pályázatunkat a Regionális Fejlesztési Program Irányító Hatóságának vezetõsége elõzetesen 248 millió 288 ezer 209
forint támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat két fordulós. Az elsõben elért sikerünk hallatlanul nagy eredmény, ugyanis a bírálók több
mint 500 pályázatot utasítottak el. Mi viszont nyertünk!
Reméljük a második fordulóban sem lesz ez másként...
Településünk legsarkalatosabb pontja a gyermekintézményeink infrastrukturális állapota. A pályázat magas szakmai színvonala, a benne leírt
fejlesztési célunk indokoltsága és az, hogy társult intézményekrõl beszélünk, egyaránt közrejátszott abban,
hogy nyertünk az elsõ fordu-

lóban. A támogatásként megítélt jelent összeget a következõ célok megvalósítására ítélték meg a döntnökök. Természetesen a legjelentõsebb részét – pontosan 241 millió 585
ezer 788 forintot – építésre,
felújításra, bõvítésre, akadálymentesítésre fordítjuk. Az építési munkák magukban foglalják az ablakcseréket, a fõbejárat átalakítását, a világítás korszerûsítését, éa a fûtési rendszer modernizálását is. Eszközbeszerzésre 17,4 millió forint, projektelõkészítésre 7,6
millió forint van betervezve.
Mérnöki, szakértõi díjakra 3,7

millió, közbeszerzési költségekre 2,7 millió, könyvvizsgálói díjakra további 1,8 millió
forint jut. Tervek, tanulmányok készítésére 330 ezer, a
nyilvánosság biztosítására pedig 750 ezer forint áll rendelkezésünkre.
A folytatásban, vagyis a
második fordulóban a részletes kivitelezés összeállítása
történik, amelynek végleges
változatát természetesen nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy
településünk lakói is láthassák, milyen lesz a jövõ iskolája Mezõfalván.
Márok Csaba
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Tündérkert Óvoda
Nálunk ugyan nem csengettek, de az óvoda kapuját
szeptember 1-én kinyitottuk.
Ezt megelõzõ héten a dolgozók már készültek a gyermekek fogadására. A dajka nénik szerdán rendbetették az
udvart és a kertet. Csütörtökön közösen a csoportszobákat szépítettük. Tanévnyitó
értekezletünket pénteken
tartottuk, közösen a két tagóvodával (Hantos, Daruszentmiklós). Megismerkedtünk, bemutatkoztunk, bemutattuk óvodánkat, megbeszéltük a tanév folyamán
várható közös programokat.

Csoportjaink
Új dolognak számít, hogy
nemcsak az óvódának lett
neve, hanem mostantól a csoportok is nevet kaptak. Mégpedig a következõk szerint:
Csiga-biga csoport: Kiss
Lászlóné - Hõringer Imréné
Napsugár csoport: Bálint
Györgyné - Klárné Huszta Renáta
Katica csoport: Korompai
Tamásné - Gárdonyiné Kiss
Nóra
Micimackó
csoport:
dr.Békési Béláné - Kovácsné
Hiber Zita
Szivárvány csoport: Kiss
Gáborné - Korompai Nikolett
Pillangó csoport: Tolnai
Andrásné
A gyerekek nagyon örültek
a csoportneveknek, boldogan
újságolták szüleiknek, amikor
jottek értük.
Köszönetet
szeretnénk
mondani Koppányi Péternek
és Koppányiné Sági Mónikának, akik elkészítették a búcsúzó nagycsoportosok tanévnyitós ajándékát, a könyvjelzõt. Köszönjük szépen!
Az oldalt összeállította:
Tolnai Andrásné

Elkezdõdött a tanév
Meghitt pillanatokkal kezdõdött szeptember elseje, amikor hétfõn reggel még az oviban utoljára együtt felsorakozott a volt két nagycsoport. A
gyerekek arcáról szorongás,
izgatottság tükrözõdött. Az
óvónénik, dajkanénik örömmel fogadták õket, ajándékba
könyvjelzõt adtak át. Kondor
Lászlóné óvodavezetõ búcsúzó szavai után a tanító nénik:
Baricza Zsuzsanna maci kitûzõvel, Garai Olga alma jelekkel vették át a leendõ elsõ osztályosokat. Ezután együtt indultak el az iskolába, ahol a
felfedezés világa várja õket.
A tanévnyitón Koppányi
Noémi és Vámosi Noémi verssel köszöntötték a tanulókat. A
további események már az
osztálytermekben zajlottak...
Óvódánkba a 2008/2009-es
tanévre 167 gyermeket vettünk fel. Reméljük az új gyermekek is nagyon jól fogják
érezni magukat intézményünkben.
Iskolásainknak kívánunk jó
tanulást, sok dícséretet, piros
pontot, ovisainknak pedig
örömteli, boldog napokat az
oviban! (fotók: mezohir.info)

100 éves a mezõfalvi óvoda
Szeretettel meghívjuk
régi és új óvodásainkat,
dolgozóinkat, valamint az
érdeklõdõket a 2008. október 11-én (szombaton) fél 9
órakor kezdõdõ ünnepségünkre, amelyet óvodánk
100. évfordulója tiszteletére rendezünk.
Helyszín:
Tündérkert Óvoda
(rossz idõ esetén az általános iskola tornaterme)

Programok
1/2 9 órakor: ünnepi szentmise a templomban
10 órától: Tiszteletadás a temetõben az elhunytak emlékére
12 órakor: ebéd, vendéglátás
Óvodatörténeti kiállítást
14 órától:
is rendezünk, amelyet az ününnepély megnyitása
nepség keretében lehet majd
óvodások mûsora
megtekinteni a Mûvelõdési
iskolások mûsora
Házban! Kiállítás megnyitó:
100 év méltatása
október 8. 17 óra.
emléktábla avatása
polgármesteri köszöntõ
Minden érdeklõdõt szerevisszaemlékezések
tettel várunk!
ünnepi torta,
Tündérkert Óvoda
gyertyagyújtás
dolgozói és óvodásai
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Kultúrnegyed
a könyvtár és mûvelõdési ház információs hasábjai

Könyvajánló
Felnõtt irodalom
Bradford, Barbara Taylor:
A Ravenscar dinasztia
Faulks, Sebastian: Az ördög táncba visz
Gaiman, Neil: Sosehol
Gaskell,
Elizabeth:
Cranford, egy orvos vallomásai
Gregory, Phillippa: A másik Boleyn lány
James, Erica: Mondd el a
csillagoknak!
Kis Antónia: Álmok délutánja
Michael, Carmen: Bohémélet
Passuth László: Hétszár
vágott mezõ

Passuth László grandiózus
történelmi regényének fõhõse
II. Endre magyar király, akinek nevéhez az ország feudális feltagolódásának idõszaka
köthetõ. A több szálon futó,
megannyi helyszínen játszódó,
szinte zavarba ejtõen sok szereplõt felvonultató kétkötetes
mû 1196-ban, III. Béla sírjánál veszi kezdetét: a halott
uralkodó három gyermeke,
Imre, Margit és Endre, valamint a francia származású
második felesége, Margit a
gyász helyett már elsõsorban
a hatalomért való kíméletlen
harcra koncentrál. A törvényes, ám gyenge alkatú trónörökös, Imre ellen annak felesége, Gertrúd és Endre szövetkeznek sikertelenül. A lázadó
herceg fogságba kerül, a rossz
természetû királyné pedig
vissza a szüleihez. Az átmeneti
béke azonban nem tart sokáig, hisz kisvártatva Gertrúd

ellen sikeres merényletet követnek el.
Radnóti László: Pardon,
tévedés!
A gótika Magyarországon
Malovcky, Václav: Svejk
Útleíró szakácskönyv
Müller Péter: Szeretetkönyv
Szekfû Gyula: A magyar
állam életrajza

…a magyar állam históriáját merõben újszerû módon
tárja az olvasóközönség elé „a
történeti hamis tudat homályainak szétoszlatására”. Az elkészült mû nem csak Szekfû
Gyula pályájának, hanem a
magyar történetírás fejlõdésének is jelentõs mérföldkövévé
vált, felfogásában ugyanis merõben eltért minden korábbi
szintézistõl, összegzéstõl.
Ifjúsági irodalom
Berg Judit: Tündérnaptár

A két kicsi tündér,
Csiribínek és Pankának nagyon terhére van már a téli
unatkozás még szerencse,
hogy Csiribí rájön, hogy épp
a farsangi mulatságoknak van
itt a szezonja! A kis barátok
nagy elánnal meg is kezdik
egy fantasztikus álarcosbál

szervezését, amely jobban sikerül, mint azt valaha is remélték Ezen kívül még öt történetet olvashatunk pici hõseinkrõl ezek a mesék egy szülinapi
parti sztoriját leszámítva az év
nagyobb szezonális ünnepeihez kapcsolódnak: a Húsvéthoz, a Szent Iván-éjhez, a szüreti mulatsághoz és persze a
Karácsonyhoz.
Ifj. Fekete István: Csí és Vit
meg az emberek
Kung-fu panda
Mentovics Éva: Gólya, gólya, gilice

Az óvodás és a kisiskolás
korosztály számára készült kötetben több mint száz beszédfejlesztõ mondókát, nyelvtörõt
és versikét talál az olvasó. A
költemények sokszor csupán
pár sorosak, de akadnak több
versszakosak is. Tartalmukat
tekintve a gyermekversek kedvelt témáit öleli fel (különbözõ állatkarakterek, természeti
jelenségek, évszakok, hétköznapi pillanatok, meseelemek
stb.)
G. Szabó Judit: Különös
sziget
Thomas a gõzmozdony 7.
Végh Eszter: A csodálatos
kert

megtörténnek a csodák. Végh
Eszter a 7-13 éves fiataloknak
ajánlja történeteit, melyekben
a csodák nem valami külsõ, titokzatos erõk hatására esnek
meg, hanem töretlen, kétely
nélküli hittel és szeretettel mi
magunk vagyunk képesek csodát tenni. Mindegyik történetben van egy kis életbölcsesség
is, miként tudjuk életünket
szebbé, megelégedettebbé tenni. A címadó mese arról szól,
hogy a kapzsiság sehová sem
vezet, a jószívûség ellenben
elnyeri méltó jutalmát.
Stewart, James: Hajóroncsok

Az elsõsorban az iskolás
korosztályt megcélzó történelmi ismeretterjesztõ kötet tíz
eseményt mutat be, köztük
olyan legendákkal, mint a 16.
századi Mary Rose, az amerikai aranyszállító Golden Gate,
a svéd hadihajó, a Vasa vagy
a Titanic elsüllyedése. Az események rövid krónikája mellett a szerzõ ír a roncsfeltárás
mûhelytitkairól is.
Malam, John: Eltemetett
kincsek
Klíma - természettudományi enciklopédia

Gondolatperc

A gyermeki édenbe vezet
meséivel a szerzõ, ahol még

„Van aki számára beszélni könnyû, van aki
számára beszélni nehéz,
de mindenki számára felelõsség.”
(Péntek János)
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Ahogy
én látom!
Kedves olvasóim! Tudom,
Petõfi verset már közöltem, de
Petõfirõl van elnevezve az iskolánk, Petõfinek nagyon sok
szép verse van, meg különben
is, az egyik kedvecem. Most
egy kevéssé ismert, de gyönyörû, hangulatos költeményével ismertetem meg Önöket, fogadják szeretettel:

KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT
AZ IDÕSEKET!
Ezen alkalomból tisztelettel meghívunk
minden érdeklõdõt
Október 1-jén
17 órakor
a Mûvelõdési Házba.
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Sporthírek
Argon Csõszer Kft. kupa
2008. augusztus 20.
Mezõfalva - Sárbogárd
5-1
Sárbogárd - Sárszentmiklós
1-5
Mezõfalva - Sárszentmiklós
1-1
Tizenegyesekkel Sárszentmiklós bizonyult jobbnak.
1.Sárszentmiklós
2.Mezõfalva
3.Sárbogárd

Itt van az õsz, itt van újra
Itt van az õsz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Kiülök a dombtetõre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.
Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szeretõ anya.
És valóban õsszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szemébõl is látszik, hogy csak
Álmos õ, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Az est programja:
Márok Csaba polgármester úr és
Tarány Sándor képviselõ úr ünnepi köszöntõje
Az általános iskolások mûsora
Rauf Pál nótaénekes és Bojsza György
zenekarának estje

Nem elõször találkozunk az
Argon Csõszer Kft nevével,
amikor a mezõfalvi utánpótlás,
a mezõfalvi ifjúsági sportélet
szponzorálásáról van szó. A
kupákat ezen a rendezvényen
is ez a cég ajánlotta fel. Köszönjük!

A résztvevõket üdítõvel és süteménnyel várjuk!

Felkészülési Mérkõzések
Mezõfalva „U” - 16 Nagylók „U”- 16 10 - 5
Mezõfalva Vegyes
Dunaferr „U” - 14 4 - 6
Mezõfalva „U” - 13 - HFC
Dunaföldvár „U”-13 10 - 1

A belépés díjtalan.

Köszönjük a Gyárépszer
Kft.-nek a 3 garnitúra sportszár ajándékát, mellyel támogatták az utánpótlás futballcsapatunkat. Különbözõ felajánlásaikkal nagyban segítik a
gyerekek játéklehetõségeit.
Simon József
edzõ

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. Kedvesem, te ûlj le mellém,
Ülj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergõ természetet.
Tarány Sándor

Fotó: www.mezohir.info
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A lépcsõ alól az egységes
pedagógiai szakszolgálatba
A gyógypedagógia helyzete Mezõfalván régen és most
A különleges gondozásra
szoruló és a szociális hátrányokkal küzdõ diákok nevelése-oktatása közel 40 éves
múltra tekint vissza Mezõfalván.
Jungné Magdi néni emlékeire támaszkodva az indulásról:
1971-tõl Nagysismándon,
összevont csoportokban tanító kollégák - pl.: Márok Marika néni - bekerültek a mezõfalvi általános iskolába. Így
1972-ben három, nagy létszámú elsõ osztály indult, s ebbõl kialakítottak egy mai nyelven kisebb létszámú fejlesztõ
osztályt azon gyermekek számára, akik az óvodai felmérések
alapján,
esetenként
szociokulturális hátrányokkal
indulnak, s elõreláthatólag lassabban haladnak.
Magdi néni lett ennek a csoportnak a vezetõje (majd
1992-ig a gyógypedagógiai
tagozat vezetõje is), mivel õ
már nagy tapasztalatokkal rendelkezett az összevont osztályok irányításában. Az õ munkássága külön fejezetet érdemelne a múltidézésben. A tervek szerint õ lassított ütemben
haladt volna a tanulókkal, de
év végére felzárkóztatta volna
õket. 2 hét után kiderült, hogy
a gyermekek így sem fogják
elérni a tantervi követelményeknek megfelelõ szintet.
Ekkor már Ercsiben mûködött egy kisegítõ iskola, s az
ottani kollégák ajánlották a
speciális gondoskodásra szoruló gyerekek tantervét. Ahhoz, hogy ezt alkalmazhassák
Mezõfalván, hivatalosan is
meg kellett vizsgáltatni a kis
elsõsöket a megyei szakértõi
bizottságnál.
Az
akkori
martonvásári igazgató Pápai
Gusztáv és a velencei Horváth
Zoltán itt helyben megvizsgálta a tanulókat, s 23 gyermek-

bõl 14-nek azonnal született
szakértõi véleménye. Hozzájuk csatlakozott 3-4 gyermek
az egyik 3. osztályból, s így 13. összevont évfolyammal
kezdte meg mûködését a speciális csoport.
A második évben kialakult
egy újabb csoport, ide nevelõként az akkor már nyugdíjba
vonuló, nagy tapasztalattal
rendelkezõ Gesztessyné Éva
néni csatlakozott.
Így indult el lassanként a
csoportok fejlõdése, ahol hamarosan 38 gyermekkel, 1-8.
osztályig 3 külön összevont
tanulócsoportban látták el a
gyerekeket.
A nevelõk közül mindenképpen meg kell említeni
Tiringer Annát, Horváth
Jánosnét, Müller Erzsi nénit,
Bodáné Szili Juditot, az 1982tõl a csoportnál munkálkodó
Füredi Zsuzsannát, a Gyes-rõl
visszatérõ Váradiné Balogh
Ágnest.
Ekkor még a mai dunaújvárosi Móra Ferenc Általános
Iskola volt az anyaiskola.
Fenyvesi Lászlóné igazgató
asszony rengeteg szakmai segítséget nyújtott az itteni kollégáknak.
A szakmai ellenõrzések
sem maradtak el: rendszeresen
látogatta a csoportokat az
anyaiskola igazgatója, a
gyógypedagógiai
szakfelügyelõ, az alsós és a felsõs tan-

tárgyakat ellenõrzõ szakfelügyelõk is, akik folyamatosan
elismerték az itt folyó szakmai
munkát
A csoportok rendszeresen
részt vettek a megyei komplex tanulmányi versenyeken,
ahol a gyerekek sorra hozták
a szép eredményeket, akár az
I. helyezéseket is.
Az itt folyó munkába „belekóstoltak” az általános iskola tanítói, tanárai is.
A tagozaton folyó munka
az évek során egymást váltó
különbözõ iskolavezetõk körében eltérõ támogatottságot
kapott. Egy-két kivételtõl eltekintve elmondható, hogy a
tagozat mûködéséhez biztosították a szükséges feltételeket,
s elismerték a kollégák elhivatott munkáját.
A csoport mûködési helyszínei is igen változatosak voltak. Az elsõ csoport az anyaiskolában mûködött, majd a
tagozat leköltözött a régi tanácsház épületébe, ahol az
olajkályha vezetékét a matematika tanításához használatos
méterrúddal kellett megütögetni, hogy folyjon az olaj.
Innen hamarosan átköltöztek a régi pártház - mai rendõrség - épületébe.
A kilencvenes évek elején
kerültek vissza a csoportok az
anyaiskolába. A magas tanulói létszámok miatt a speciá-

lis tagozat az eredetileg szertárként mûködõ apró helyiségben, a harmónika ajtóval elválasztott tanteremben, sõt a lépcsõ alatti beugróban is dolgozott.
A gyermekek között volt
tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, súlyos halmozottan fogyatékos tanuló is.
A tagozat sok-sok sikertörténet helyszíne is. Magdi néni
egyik gyermeke aki 2 évig
nem beszélt, miután a csoportba került, 2 hét után megszólalt. Ezért a teljesítményéért a
gyermek Kiváló Munkáért jelvényt kapott, melyet büszkén
hordott hetekig.
A mai integrációs folyamatok már ekkor megjelentek
nálunk, hiszen a tanulók bekapcsolódtak az iskola vérkeringésébe, részt vettek az iskolai ünnepségeken, szabadidõs
programokon, s évtizedek óta
az õ feladatuk volt az iskolai
karácsonyfa díszítése is.
Ezek az integrációs törekvések csúcsosodtak ki a tavalyi év során, amikor már teljes körû integrációban tanultak iskolánkban a sajátos nevelési igényû gyermekek.
Munkánk során valamennyien tapasztaljuk, hogy
felgyorsult, információktól
hemzsegõ világunkban egyre
több az iskolaéretlen gyermek,
megszaporodott a nevelési,
tanulási folyamatokban tartósan vagy súlyosan akadályozott gyermekek tábora, hogy
a részképesség-zavarokkal
küzdõ gyermekekkel egyre
nehezebben boldogulnak a
pedagógusok, s egyre inkább
éreztük, hogy mennyire hiányzik egy újfajta, a törvényi kereteknek megfelelõ ellátási
forma.
Intézményünk szervezeti
felépítését tekintve többcélú,
közös igazgatású közoktatási
intézmény. Ez a szervezeti for-
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ma magában hordozza annak
a lehetõségét, hogy különösebb átszervezés nélkül bõvítsük az intézményt, új közoktatási feladatokat lássunk el
egy-egy új intézményegység
létrehozásával.
Eddig két feladata volt intézményünknek: az általános
iskolai oktatás-nevelés, továbbá a több éve sikeresen mûködõ, s a múlt nyáron kiválóra
minõsített alapfokú mûvészetoktatás.
Ezeket a közoktatási feladatokat ma már - az intézményi társulásnak köszönhetõen
három intézményegység, a
mezõfalvi anyaintézmény, a
hantosi és a daruszentmiklósi
tagiskola látja el.
2007 nyarán vetõdött fel az
a gondolat, hogy - kihasználva pedagógusaink magas szintû szakmai felkészültségét és
tudását - idõvel szükség lenne
az intézmény egységes pedagógiai szakszolgálattal történõ
bõvítésére, melyre a szükséges
elõkészítés után most nyílt lehetõség.
Képviselõtestületünk a különleges gondoskodásra szoruló gyermekek ellátásával,
fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseinkre mindenki elõtt
példaértékû, nagyfokú érzékenységgel reagált, s azonnal
"zöld utat adott" a szervezésnek és maximális támogatásáról biztosított minket. Az azóta eltelt idõben természetesen
a szervezési munkálatok folytak, s a 2008. július 31-i ülésen módosították intézményünk alapító okiratát, és létrehozták külön intézményegységként az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, mely így
2008. szeptember 1-jétõl mûködik az iskola külön szárnyán, a volt informatika és
technika tantermek helyén. Itt
került kialakításra 3 modern,
világos, barátságosan berendezett fejlesztõ szoba továbbá
egy jól felszerelt, terápiás lehetõségeket biztosító mozgásfejlesztõ szoba is
Ez az intézményegység tehát azért jött létre, hogy segítse a sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók ellátását,

fejlesztését Mezõfalván, az
intézményi társulás településein és - igény szerint - a Dunaújvárosi Kistérséghez tartozó
településeken egyaránt.
Kiket nevezünk sajátos nevelési igényû gyermekeknek,
tanulóknak? (röviden: SNI)
Sajátos nevelési igényû
gyermek, tanuló az, aki a szakértõi és rehabilitációs bizottság
(amelybõl országosan több
mûködik, a fogyatékosságnak
megfelelõen) szakvéleménye
alapján:
– testi-, érzékszervi-, értelmi-, illetve beszédfogyatékos,
autista, vagy halmozottan fogyatékos;
– pszichés fejlõdés zavarai
miatt nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia)
A gyermekek érdekében
végzett szakmai feladataink:
– korai fejlesztés: családban nevelkedõ 0-5 éves korú,
fogyatékkal élõ gyermekek
egyéni vagy kiscsoportos fejlesztése;
– fejlesztõ felkészítés: súlyosan, halmozottan sérült
gyermekek
rehabilitációs
programra épülõ fejlesztése;
– logopédiai ellátás: a beszédhibák
kialakulásának
megelõzése; beszédhibák szûrése, diagnosztizálása; beszédhibás, beszédfogyatékos óvodás és kisiskolás korú gyermekek ellátása; terápia és tanácsadás
– megkésett, ill. akadályozott beszédfejlõdés,
– dadogás, hadarás,
– mutizmus,
– pöszeség, diszfázia,
– orrhangzós beszéd,

– hangképzés
zavarai
(diszfónia),
– tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
esetén
– gyógytestnevelés: az iskolaorvos által a szûrések
alapján gyógytestnevelésre
utalt tanulók helyben történõ
ellátása;
– konduktív ellátás: a központi idegrendszer sérülésébõl
fakadó különbözõ mozgászavar és ehhez társuló problémák
kezelése;
– gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás:
a
gyógypedagógiai ellátás magában foglalja a különbözõ
fejlõdési területek (értelmi képességek, kommunikáció, beszéd, nagymozgás, finommozgás, szociális viselkedés, önkiszolgálás) fejlesztését, tanácsadását a gyermekek fejlõdésével, nevelésével, gondozásával kapcsolatban.
Érzékszervi sérülés esetén
a sérült érzékszerv fejlesztését
(funkciófejlesztés) is jelenti.
– SNI gyermekek és tanulók gyógypedagógiai ellátása,
akik tankötelezettségüknek
óvodában vagy iskolában az
integrált keretek között tesznek eleget
– egyéb terápiák biztosítása (pl.: Ayres-terápia, Alapozó-terápia, Tervezett Szenzomotoros Terápia, Sindelarterápia, Meixner-féle terápiák,
Porkolábné-féle
fejlesztõ
program óvodás és kisiskolás
korban)
Tanácsadást nyújtunk még
szülõknek a gyermekek otthoni foglalkoztatásához. Segítünk megtalálni a legmegfelelõbb szakszerû ellátást, a gyer-
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mek számára szükséges szakvizsgálatokat.
A fenti gondolatok és feladatok vállalása vezetett el az
intézmény szervezeti bõvítéséhez. Az új intézményegységben a 2008-2009-es tanévben
a következõ kollégák dolgoznak majd:
Balláné Spitz Mariann, tanító-pszichopedagógus,
Füredi Zsuzsanna, tanítógyógypedagógus
Gárdonyiné Párkányi Mónika, tanító-logopédus
Lakos Lilla, tanító-fejlesztõ pedagógus
Ollmann Judit, tanítógyógypedagógus
Szabóné Bögyös Orsolya,
tanító-konduktor
Szalai Lászlóné, tanítógyógytestnevelõ
Virágné Kovács Margit,
óvodapedagógus-gyógypedagógus
A rájuk váró munka komplex és átfogó, reményeink szerint óriási segítséget nyújt
majd a pedagógusoknak és
szülõknek egyaránt. Semmivel
sem pótolható ugyanis az a
sokrétû tevékenység, melynek
révén kísérletet tesznek a sérülések, a részképesség-problémák és a szociális hátrányok
kompenzálására, hogy speciális szakmai szolgáltatásokkal
segítõ jobbot nyújtsanak minden arra rászoruló gyermeknek és az érte aggódó szüleiknek. Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek
bennünket bármilyen más,
gyermekeikkel kapcsolatos
problémával vagy aggodalommal, amiben úgy érzik, szakember segítségére szorulnak.
Mindig jusson eszükbe ez
az idézet, mely minket is vezérel munkánkban:
„Akkor teszünk jót a gyermekkel,
ha életterében fölszedjük a
korlátokat,
igyekszünk kiküszöbölni életébõl a kudarcokat,
ugyanakkor sikerélményhez
juttatjuk,
hogy erõsödjön az önbizalma.”
(Pálhegyi)

Ollmann Judit
szakszolgálat-vezetõ
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Rácalmási Tökfesztivál (október 3.-4.-5.)
Helyszín: Jankovichkúria Rendezvény- és Turisztikai Központ
Fesztivál program
(a fesztivál teljes idõtartama alatt)
Tökkiállítások
Tökversenyek – legnagyobb, legszebb, legfurcsább
tök, legszebb tökkompozíció,
legszebb tökös mûalkotás
(festmény, textília, vers stb.) Tökkirály megkoronázása
Állandó kiállítások
Helytörténeti, Halászati és
Afrika kiállítás
Idõszaki kiállítások
Természetfotó
Kiállítás
(Mezõföld
Természetfotó
Klub, Dunaújváros)
„Élõ Duna” (Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósága)
„Élet a víz alatt” (Predrag
Spanjevic Spanja szerb festõmûvész.
Megnyitja:
ifj.
Koffán Károly)
Manómûhely
Kerámia
(Bubutimár Éva kerámiamûvész)
„Tök az alkotásban” (A
Jankovich Miklós Általános és
Alapfokú Mûvészeti Oktatási
Iskola)
„Tökkígyó” kiállítás (Kalmár Benedek akasztói kertész,
töknemesítõ)
Szomszédos települések
tökkompozíciói
Tökhangsze- kiállítás és
bemutató (Kõszegi István
hangszerkészítõ)
Foltvarró (patchwork) kiállítás (rácalmási és országos
foltvarrók)
Gyöngykiállítás (Magyar
Gyöngy Egyesület, Fehér
Anna egyesületi elnök)
Csuhé- és szalmamûvek kiállítása
Kézmûves mûhelyek
Asztalosmunkák (Csurgó
István) Papírmerítés (Hornyák
Lajos) Nemezelés (Udvari
Emese) Gyöngyfûzés (D.Tóth
Ildikó) Szövés-fonás (Bognár
Márta) Korongozás (Szügyi
Szilvia)
Agyagozás
(R.
Welser Gabriella) Tökfaragás
(Arnóczky Ilona)

Sport – mozgás
Töklámpás bringatúra: október 3-án 18:00-tól (másfél
órás túra Rácalmás utcáin)
Töklámpás erdei gyalogtúra: október 3-án 20:00-tól
(másfél órás séta a Nagysziget
sétaútjain)
Töklámpás gyalogtúra: október 4-én 18:00-tól (másfél
órás gyalogtúra Rácalmás utcáin)
Árusok, vásározók, portékák
tökhangszerek, csuhé- és
szalmaremekek, gyékényáruk,
bõrdíszmûves, keramikus, fa-

zekas, üvegfestõ, fafaragó,
kosárfonó, nemezkészítõ, rézdomborító, kovácsolt dísztárgyak, gyertyák, viaszgyertyák,
szappanok,
üvegékszerek,
gyöngyfûzõk, fafaragók, fajátékok, bábok, csontfaragók,
ezüstékszerek, féldrágakövek,
divatékszerek, ajándéktárgyak
Gasztronómia
Helyi és más hagyományos
ételek, tökételek, mézes- és
kürtõs kalács, aszalt gyümölcsök, mézek, bio- és reform
ételek, sajtok, mangalica-termékek, kemencés lángos, bográcsos és grillételek

Italok
Borászok bemutatkozása a
szekszárdi, a villányi, a tokaji, a balatonfelvidéki és az alföldi borvidékek boraival Pálinkaházi parádé - Sörsátor
házi fõzésû söritallal
Színpadi mûsorok
A Tökfesztivált a Nagyszínpadon színes mûsorfolyam gazdagítja. Ennek részleteit, kezdési idõpontjait külön lap tartalmazza.
Részletes program elérhetõ:
www.faluvedok.uw.hu / Információ: 06-20-9561564 és 0630-2648143

Kulturális program
a nagyszínpadon
Október 3, péntek
Délidei mûsor 12:0015:45
13:00- Sándor Frigyes
Zeneiskola Fúvószenekara
(Dunaújváros)
14:00- Felnõtt Néptánccsoport (Rácalmás)
14:15Napsugár
Asszonykórus (Rácalmás)
14:30- Pyrgos Néptáncegyüttes (Beloiannisz)
15:15- Kék Duna Népdalkör (Dunavecse)
Délutáni mûsor 15:4518:10
15:45- Grácia Hegedûtrió (Alexandra, Ilona, Eszter hegedûmûvészek)
16:30- Mazsorett csoportok mûsora (Nagyvenyim, Dunaföldvár, Rácalmás)
17:00 Megnyitó
17:35- Sándor Frigyes
Zeneiskola
Reneszánsz
Együttese (Dunaújváros)
Esti mûsor 18:10-22:00
18:10- White Jazz Band
(Dunaújváros)
19:15- Indián Joe Együttes
20:30- Jazzékiel Együttes

Október 4. szombat
Délidei mûsor 10:00-12:30
10:00- Sárbogárdi Fúvószenekar
11:00- Salina Néptánccsoport (Adony)
11:35- Kovács István zongoramûvész
11:50- Kleopátra Hastánc
Stúdió (Dunaújváros)
12:30- Petrence Citera Zenekar (Szabadegyháza)
13:10- Operaházy Borlovagok (Laczó A. tenor, Kuncz L.
basszus, Sztankovits B. bariton)
Délutáni mûsor 14:0017:45
14:00- Mona Lisa Együttes
(Szoprán Trió: Jakab Ildikó,
Mészáros Adél, Dörnyei
Krisztina)
15:00- Vasas Néptánc
Együttes: Dunaújvárosi Gála
Mûsor
16:00- Orosz Zoltán Harmonika trió
Esti mûsor 17:45-22:00
17:45- Samba DrumstersDobzenekar
19:00- Mediterán Combó
(Varga János-gitár-ének, ifj.
Varga János-gitár, Nagy Zsolt
zongora)

20:00- Paul Batto trió
(zenekar-ének)

Október 5. vasárnap
Délidei mûsor 09:3012:30
09:30- Bandy Band adonyi fúvószenekar
10:40- Szappanos Lukács népdalkör (Kunszentmiklós)
11:10- Jankovich Miklós
Általános Iskola mûsora
(dalok, versek)
11:50- Budaörsi Pirosrózsa Dalkör
Délutáni mûsor 12,3016,30
12:30- Balogh Kálmán és
a Gipsy Cimbalom Band
13:30- Gárdonyi Géza
Általános és Speciális Szakiskola tánckara
14:20- Vujicsics Szerb
Együttes népi hangszerekkel
15.30- Fonó Zenekar
17:00- Fesztiválzárás,
díjkiosztás
Esti mûsor 17,40-20,00
17:40- Gaál Csaba
Boogie elõadómûvész
18:30- Kelemen Angelika és barátai
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Lomtalanítás!
A Dunanett Kft. lomtalanítást végez a lakosság részére

2008. október 2-án.
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.
Az összegyûlt lomot a hulladékszállítóedény mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon!
Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt, számítógép monitort, akkumlátort, festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve mezõgazdasági tevékenység során
keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmelékeket.
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata

A Nádor Üzletház
ajánlatából
– Új és újszerû ruházat minden korosztálynak, nagy méretekben is
– Egzotikus ajándék és használati tárgyak, rattan áru (bútorok rendelésre, nagykereskedelmi áron)
– Papír-írószer, játékok
– Függönyök, lakástextíliák
– Mûszaki áruk garanciával, hitellehetõséggel (újak!)
– Vegyiáru (Stadler mosóporok, tisztítók)
– Tovább folytatjuk a fa brikett árusítását
– Fénymásolás, fax küldési lehetõség
Üzletünkben vásárolt áruikat házhoz szállítjuk.
Egyéb szállítási igényeiket is megoldjuk,
gyorsan, pontosan!
Forduljon hozzánk bizalommal!
Szeretettel várjuk régi és új vevõinket!
Nyitva tartás:
Hétköznap: 8 - 17 óráig,
szombaton 8 - 12 óráig
Érdeklõdni a 06-20/774-6852 telefonszámon lehet,
vagy az üzletben, 06-25/244-025 telefonszámon.

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: október 3., péntek
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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Ismét van MEP iroda
A Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár dunaújvárosi kihelyezett osztályunk
2007. december 17. napján
megszûnt. A változás érzékenyen érintette Dunaújváros és
vonzáskörzete lakosságát, negatív hatása a mai napig tapasztalható.
A probléma enyhítése céljából a MEP vezetõi egyeztettek Dunaújváros Megyei Jogú
Város önkormányzatának vezetõivel, és megállapodtak abban, hogy a város díjtalanul
biztosít irodahelyiséget, ahol
szeptember 18-tól kihelyezett ügyfélszolgálat kezdheti
meg mûködését.
Az ügyfélszolgálat az alábbi ügyekben nyújt segítséget:
táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és utazásiköltség-térítés
igények, illetve a TAJ és EU
kártya igények átvétele, tájékoztatás. EU-kártya kiadása.

Ügyfélszolgálat címe:
Dunaújváros, Vasmû
út. 41. (irodaház) fsz.
12. sz. irodahelyiség
Ügyfélfogadási idõ:
minden csütörtökön
9 órától 15 óráig.
Az ügyfélszolgálaton benyújtott igények érdemi ügyintézése továbbra is kizárólag
a pénztár székhelyén történik:
Címe: 8000 Székesfehérvár, József A. u. 42.
Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 101.
Elérhetõsége: telefon: 22/
535-000; fax: 22/535-001.
Ügyfélfogadási idõ:
hétfõtõl-csütörtökig 8-tól 12 óráig, szerdán 8-tól - 16
óráig
Páncélné
dr. Susánszki Éva
MEP igazgató

Dolmány László

Emlékezés

halálának
1. évfordulónán
Álmodtunk egy nyugdíjas kort,
meséset, szépet,
de a kegyetlen sors
mindent széjjeltépett,
és azóta minden másképp lett.
A szívünk sajog, a fájdalom nõ,
nem hoz enyhülést a múló idõ.
Könnyes szemmel állunk meg sírodnál,
de a sír néma, nem felel,
de szívünkben Te örökké létezel.

Soha el nem múló szeretettel emlékeznek rád:
Édesanyád, hugod és mindazok, akik szerettek

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Végh János
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
együttérzésüket bármilyen módon kifejezték és mély fájdalmunkban osztoztak.
Szeretõ felesége,
lánya, édesapja és testvérei
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Az én falum - Mezôfalva

Régi redõnyök javítását,
új redõnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidõ, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklõdni a Lottózóban.

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: Ijjas Gizella.
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.

