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Ünnepélyes keretek között,
majálissal avattuk Mezõfalva
új közösségi parkját május elsején. A kulturális mûsorral
színesített rendezvényen részt
vett Ecsõdi László országgyûlési képviselõ is, õ vágta át a
szalagot, és a polgármester,
valamint a képviselõk jelenlétében átadta a teret.
Az oktatási, kulturális, és
sportbizottság legutóbbi ülésén a témák közt szerepelt a
Piactér névváltoztatása. (A
részletekrõl, javaslatokról lapunk 2. oldalán olvashatnak)

Vigasságok: június 26-27-28.
Az oktatási, kulturális és sportbizottság legutóbbi ülésén szó
volt a Mezõfalvi Vigasságokról, amely június 26-26-28-án lesz.
Szombaton 20 óra 30 perctõl a Fiesta lép fel ötvenperces mûsorral. A gyerekeknek a Hupikék Törpikék nevû formáció ad
mûsort, lesz magyar nóta blokk, egy profi dobprodukciót is láthatunk, fellépnek mezõfalvi és környékbeli amatõr mûvészek,
az énekelni szeretõk karaoke-partyn mutathatják be tehetségüket, színpadra lép a VOX74 zenekar, lesz fõzõ-, és borverseny. Természetesen a program folyamatos szervezés alatt áll,
és még bõvülni is fog. A fõzéshez a szokásoknak megfelelõen
várjuk a hús-felajánlásokat. Ezúttal hûtõkocsi nem lesz, az iskolában felállított hûtõládák pótolják azt. A vendéglátósokkal
és a hangosítókkal még folynak a tárgyalások, az árusok tekintetében egy kikötés van. A vigasságokat közvetlenül megelõzõ
Rock Este, és azon a hétvégén vasárnap sorra kerülõ Kondor
Kupa szervezése is szépen halad. Szeretettel várunk minden
vendéget a rendezvényre!

Jeles egyházközségi esemény volt Mezõfalván
árpilisban. A bérmáláson sok helybéli család vett részt

Bán Balázs
az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke
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Válasszunk
nevet a térnek!
Bizottság tagjait nyolc névvel keresték meg a polgárok,
íme:
József nádor tér,
Dréta Antal tér,
Tell János tér,
Dr. Gál Gyula tér,
Klics Ferenc tér,
Kondor László tér,
Fõtér,
Piactér
(voltak olyanok, akik ezt a
régi nevet támogatnák).
A bizottság egyetértett azzal a gondolattal, hogy a névadástól tekintsünk el a május
1-jei téravatáson, és adjunk
ennek a folyamatnak még
egy-két hónap kifutási idõt.
Ezalatt közzétesszük a fenti
listát ezeken a hasábokon,
valamint községünk hivatalos
honlapján (www.mezofalva.hu), és a mezohir.info
webportálon. Akinek kedve
van, az szavazhat a névsorban
szereplõk valamelyikére a hivatalban vagy a könyvtárban.
A legnagyobb támogatottságú
név lehet(ne) a befutó. Ezzel
az elképzeléssel a képviselõtestület is egyetértett.
Bán Balázs
oktatási, kulturális és
sportbizottság elnöke

Vigyázzunk az új parkunkra
és a szökõkútra!
Tisztelt Polgárok!
Az önkormányzat nagyon
komoly pénzt áldozott arra,
hogy abból sárga vödörbõl,
amelyre az volt írva, "Gólyaitató", egy térburkolattal ellátott és szép szökõkúttal kiegészített terünk lett.
Az elsõ tapasztalatokról
szeretném tájékoztatni a lakosságot. Vannak családok, akik
azért mennek oda, hogy használják a pihenõparkot. Leüljenek, megnézzek ezt az újszerû csobogót a falu közepén és
jól érezzék magukat. De vannak mások is, akik úgy gondolják: az otthoni fürdõkádat
helyettesítik a szökõkúttal.
Valamint olyanok is vannak –
sajnos – , akiknek az jelent
szórakozást, ha tönkretehetik,
megrongálhatják ezt az értéket.
A szökõkút a következõ elven mûködik. Van egy olyan
része, ahol a fém csõ található, ami arra alkalmas, hogy
tudjon inni, aki megszomjazott. Tehát a lábszelepet megnyomva nyolc másodpercig
folyik a víz. A medencében

lévõ víz viszont vegyszerrel
kezelt víz. Komoly automatika van a kút alatt amely forgatja a tartályban lévõ vizet.
Egyik oldalon csobogón folyik
le a víz, a másikon a szint elérése után a kõ oldalán folyik
le a víz, és a mellette lévõ elvezetõ részen keresztül újra
lekerül a tartályba. A fúvókás
részen negyed órás eltérésekkel 50 centiméteres magasságban mûködik a vízsugár.
A következõ negyedben pedig a kövek között csurog végig a víz. Nem vállalunk felelõsséget azért, ha a valaki a
vegyszeres víztõl kiütést, fertõzést kap! Saját felelõsségére teszi mindenki, ha nem az
ivókútból, hanem a szökõkút
medencéjébõl iszik!
A kövek nem azért vannak ott, hogy azokat bedobálják a kútba! Ezt egyesek
nem veszik figyelembe. Ráteszik a fúvókára, bedobálják, amitõl megsérül a burkolat, több helyen már lepattogzott a csempe! Miért kell
ezt tenni? Az iskolában felhívtam erre a diákok figyel-

mét is – és tapssal fogadták
az elhangzottakat. Van egy
értékünk, amelyet létrehoztunk, nem a saját, hanem az
önkormányzati közpénzbõl,
és nem én, hanem mi, nem
az enyém, hanem a miénk,
mindenkié. Ha nem vigyázunk rá, akkor tönkretesszük az értékünket.
Elmondanám: a tér nem
parkoló, ott tilos megállni.
Aki ettõl eltér, megáll a
parkban, azt a rendõrök szigorúan fogják büntetni. Fokozottan ellenõrzik a térkörnyékét a rendõrök és a polgárõrök, és remélem a lakók
is. Kérem: szóljanak rá a
rongálókra, vagy jelezzék a
rendhagyó eseteket a hivatalban, illetve a rendõröknek, polgárõröknek.
Vigyázzunk közösen az új
parkunkra, a szökõkutunkra, hogy ne tehessék tönkre
a nemtörõdöm lakótársaink.
Szeretném, ha minél tovább
eredeti szépségében élvezhetnék a közösségi parkot a
mezõvalviak.
Márok Csaba

Közszolgáltatások díjai 2009
Szolgáltatás
megnevezése

Szolgáltatási díj
2009. évre

Ivóvízdíj

Lakossági ivóvíz díja
137,50 Ft/m3 + ÁFA

Csatornadíj

495 Ft/m3 + ÁFA

Szemétszállítási díj

a.) 120 literes edényzet
esetén ürítési díj edényenként
159.- Ft/ürítés + 20 % Áfa
b.) 240 literes edényzet estén
ürítési díj edényenként
300.- Ft/ürítés + 20 % Áfa
c.) Minimális közszolgáltatási
díj ingatlanonként havonta
egyedülállók esetében:
585 Ft/hónap + 20 % Áfa
d.) Minimális közszolgáltatási
díj ingatlanonként havonta
743.- Ft/hónap + 20 % Áfa
(240 literes ürítésével)

Folyékony hulladék gyûjtésének lakossági kommunális
és elszállításának
folyékony hulladék:
közszolgáltatási díja
1000 Ft/ m3
A díj tartalmazza az Áfát!

Kéményseprõi szolgáltatások díja:
2009. év
A.) Külön megrendelés nélkül folyamatosan kötelezõ munkák
esetén
1. Egyedi kémények szilárd tüzelésre Ft/db/év
1.430
(ellenõrzés évente kétszer)
2. Egyedi kémények gáztüzelésre Ft/db/év
1.260
(ellenõrzés évente egyszer)
3. Egyedi tartalék kémények Ft/db/év
635
(ellenõrzés évente egyszer)
4. Központi kémények szilárd tüzelésre Ft/fm/alk.
640
(alkalmanként)
5. Központi kémények gáztüzelésre Ft/fm/alk.
530
(ellenõrzés évente egyszer)
B.) Külön megrendelésre kötelezõ munkák esetén
6.) Új, újjá épített, felújított, újból használatba vett felülvizsgálati
kötelezettség alá tartozó kémények megfelelõségét tanúsító
szakvélemény:
– 60 kW terhelhetõségig Ft/db
3.770
– 60 kW terhelhetõség felett Ft/db
5.690
Gázüzemû kémények, vagy tüzelési mód és terhelhetõség
megváltoztathatóságát tanúsító szakvélemény
– 60 kW terhelhetõségig Ft/db
6.280
– 60kW terhelhetõség felett Ft/db
13.950
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Zárszámadás
A képviselõtestület tárgyalta a
2008. évi zárszámadást, amelyet
elõzetesen véleményezett a pénzügyi bizottság. Nem untatva senkit a számokkal, bevételeünk 765
millió 233 ezer forint volt, ami a
tervezet 99,69 százalékos teljesülését jelenti. Kiadásunk pedig
718 millió 820 ezer forint, ami
93,64 százalékos mértékû. A két
számadatból egyértelmûen látszik, hogy az önkormányzat takarékosan gazdálkodott a múlt évben, költségeinket igyekeztük
mérsékelni, bevételeinket pedig
teljesíteni.
Intézményfenntartó társulásunk tavaly õsszel bõvült Daruszentmiklóssal, ez plusz bevételi és kiadási oldalt jelentett. A
fejlesztések elszámolása is hatott
a mérlegre. Nagyon komoly
összegeket költött az önkormányzat a 2008-as évben is az egyes
pályázatokon való részvételre, a
tervezésre, valamint a szükséges
önrészek biztosítására, illetve
napirenden van, de kiadást még
nem jelentett a csatorna-beruházásunk, ami várhatóan az idei évet
fogja terhelni. Az önkormányzat
gazdálkodása során fõ szempontként határozta meg azt a célt, hogy
a fejlesztések kapcsán kiemelt
hangsúlyt kapjon az önrész biztosításának kérdése, ezért az önkormányzathoz beérkezett plusz bevételeket egyetlen esetben sem
éltük fel, hanem félretettük az
önrészekre.
Hantos és Daruszentmiklós
képviselõtestülete is érintett az
iskolai társulás miatt a zárszámadásban. Mindkét képviselõtestület egyetértett a zárszámadás
térsulást érintõ részeivel.
Mezõfalva képviselõtestülete
egyhangúlag elfogadta a 2008. évi
zárszámadást.
M.Cs.

Beszámolt a rendõrség

Bringatúra

A legutóbbi képviselõtestületi
ülés fontos napirendi pontja volt
a rendõrség beszámolója. Szitár
Ferenc rendõr-õrnagy úr adott tájékoztatást. Óriási elõrelépésnek
kell tekinteni, hogy 189 darabos
bûncselekmény-számhoz képest
34 százalékos csökkenés volt,
mégpedig 124-re. A leggyakoribb
esetek közül lopás a korábbi évi
72-vel szemben 45 volt. A személyi javakat károsító lopás 57 esetrõl 44-re mérséklõdött, a betöréses lopás pedig 51-rõl 26. Községünkben 15 garázdaságra volt példa 2007-ben, viszont tavaly már
csak 10 történt. Pozitív tapasztalat, hogy a lakossági fórumon felvetett gyorshajtók eltûntek a faluból. Köszönhetõ ez az állandó
igazoltatásnak, ellenõrzésnek.
Fontos kiemelni, hogy Mezõfalva mindként körzeti megbízotti álláshelyére kinevezett rendõrünk van, Remsei Tamás és Tóth
Viktor személyében. A két rendõr jelenléte a faluban látható, állandóan jelen vannak, rendszeresen intézkednek és a nagyon komoly javulás fontos része volt az
õ tevékenységük. A szabálytalankodókat büntetik, szigorúan lépnek fel velük szemben.
A rendõrséghez kapcsolódó
intézkedéscsomag volt még az
erdõk védelmében tett lépéseink.
Az akció kapcsán a Vadex Zrt., a
megyei rendõr-fõkapitányság és
az érintettek bevonásával többször ellenõriztük a területet. Elmondható: jelentõs mértékben
csökkent a falopások száma. A
láncolat végén a jegyzõ volt a szabálysértési eljárásokban, ugyanis
cselekménnyel okozott kár
összeghatára olyan alacsony volt,
hogy az nem tartozott rendõrségi
hatáskörbe. A jegyzõ viszont szigorúan lépett fel, visszatartó erejû határozatokat hozott, amelyek

Az idei bringatúra is rendben lezajlott május második
szombatján.
A médiában
helytelenül csak dunaújvárosiként emlegették ezt az eseményt, pedig Mezõfalva is jelentõs részt vállalt a sikeres
lebonyolításban. Az önkormányzat biztosította a területet, szépen gondozott, lekaszált részen pihenhettek a biciklisek. Köszönjük a lakóknak és a közremûködõknek az
együttmûködést.

Több lakó is kérdezte, hogy
várható-e járdaépítés az elkövetkezendõ idõben, az önkormányzat biztosít-e anyagot
ilyen munkához, vagy valamilyen formában támogatja-e a
falubeliek kezdeményezéseit.
Egyelõre próbáljuk pályázattal megoldani az elhasználódott, széttördezett járdaszakaszaink helyreállítását. Az
úttestnek legalább az egyik

elrettentették az elkövetõket az
újabb falopásoktól. Például: aki
nem fizette be a rá kirótt bírságot,
azt az eljárás végén a hatóság közmunkára kötelezte. Változatlanul
fenntartjuk a figyelmeztetést,
hogy senkinek nem adtunk engedélyt fa árusítására a településen.
Vigyázzanak az ilyen mozgóárusokkal, mert elõfordult az elmúlt
idõszakban is, hogy becsapták a
gyanútlan vásárlót. Figyeljünk
egymásra és a faluban történõ eseményekre! Ha olyasmit látnak,
ami gyanús, kérjük, azonnal jelezzék a polgármesteri hivatalban
vagy a körzeti megbízottaknak.
Változatlanul gondot jelent a
szõlõhegy helyzete. Sajnos a rendõrség látókörében lévõ emberek is
oda telepedtek le, de rendõreink
figyelnek rájuk, és megteszik a
szükséges intézkedéseket.
A polgárõrség beszámolója is
kapcsolódott a rendõrségihez.
Polgárõreink és a rendõrség kapcsolata jó, közös feladat-megoldások vannak. Ki kell emeljük, hogy
a polgárõrség által biztosított autóval járnak a rendõreink, amit
fenntartunk, annak érdekében,
hogy biztosítsuk munkájuk alapvetõ feltételeit. Köszönjük a polgárõreink munkáját, akik önkéntesen és térítés nélkül áldozzák fel
szabadidejüket, sokat tesznek a
közbiztonságért, a rendezvények
biztosításáért, a postai kézbesítõknek is segítenek. Jelentõs részük
van abban, hogy kevesebb lett a
bûncselekmény a faluban.
A rendõrség és az önkormányzat kialakult jó kapcsolat továbbra is megvan. Folyamatosan kommunikálunk egymással, és teszünk annak érdekében, hogy javuljon a település közbiztonsága.
Szerintem ennek látható jelei is
vannak.
Márok Csaba

Az olvasó kérdezi...
oldalán minden utcában van
járda. Fejlesztésre – az utak
portalanításához hasonlóan –
akkor lenne lehetõség, ha a lakók is hozzájárulást vállalnának, amit nem tartunk valószínûnek, mivel a csatornázás
nagy terhet ró a lakókra.
Továbbra is várjuk kérdéseiket, észrevételeiket a polgármesteri hivatalban.
M.Cs.
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Önkéntes
tûzoltók
A Mezõfalvi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület újjá alakult.
Vizi Ignác parancsnok vezetésével lelkes csapat állt össze,
akik eredményesen tudnak segíteni tûz esetén. Reméljük,
nem ad az élet sok munkát számukra. Elvégezték a tûzcsapok cseréjét és pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Civil Alap
programra is. További jó munkát kívánunk önkéntes tûzoltóinknak.

Köszönet
a segítségért!
Köszönetet
szeretnénk
mondani minden kedves támogatónak, akik segítségünkre voltak a MEDOSZ Sportbál szervezésében.
MEDOSZ SE

Családsegítõ
vezetõt
választottunk
Mezõfalva önkormányzata
pályázatot írt ki Mezõfalva
Szociális Családsegítõ és Gyermekjóléti Intézményének vezetõi állására. A pályázatokat a
jegyzõhöz kellett benyújtani, és
elõzetesen egy külön erre a célra alakított bizottság véleményezte a pályázatokat. A szakbizottságba kívülrõl delegált
szakértõ is volt, aki a beérkezett nyolc pályázatot megismerte. A bizottság tagja volt a
szakértõ, a jegyzõ, az aljegyzõ
és a szociális bizottság elnöke.
Minden pályázóval megtörtént az elbeszélgetés. A bizottság tett javaslatot arra, hogy
mely pályázatok azok, amelyek hiányosságok alapján elutasításra kerülnek. A szûrõn
fennmaradt három pályázó
került a képviselõtestület elé.
Mind a három szakmailag felkészült volt és jó anyagot nyújtott be. A képviselõtestület – a
szakértõ bizottság javaslatát is
figyelembe véve – választotta
Nikolinné Héring Editet.
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Virágom, virágom
Virágosítási szombat volt
ápirlisban községünkben, amelyen körülbelül százan voltunk.
Mindenki nagyon jó munkát végzett. De szomorú tapasztalatunk is
volt. Megtapasztalhattuk akkor is,
hogy élnek közöttünk érdekes
gondolkodású emberek: az ÖNO
elõtti virágtartóba beültették a segítõk a muskátlikat, átmentek a
Rákóczi utcai zöldterületre, és
mire egy óra múlva visszajöttek,
már hiányzott egy a három három
muskátliból.
Köszönjük mindenkinek a
részvételt és a támogatást. Tarány
Sándornak a szódát, Fethné Editkének és Horváth Zsuzsinak a beszerzést és a közremûködést. Nagyon köszönöm mindenkinek a
virágosításban nyújtott aktív mun-

kát! Jó hangulatú, dolgos délelõttöt tölthettünk együtt, amelynek
eredménye meglátszik Mezõfalva
közterületeinek szépségén. Beültettük a körforgót és a virágládákat, rendbe tettük a lángos sütõ
volt helyét, és ágyásokat alakítottunk ki a táblák alatt. A munka végén a „kõleves” is elfogyott az
utolsó cseppig. Gyerekek, idõsek
és középkorúak egyaránt voltak
közöttünk. Az akcióban részt vettek a közmunkások is – társadalmi munkában. Rengeteg szemetet
összeszedtek a gyerekek. Felmerült, több ilyen akciót kellene szerveznünk...
(A virágosítási akcióról fotókat a mezofalva.hu holnapon találhatnak.)

Márok Csaba

Iskolafejlesztés!
Sikerrõl számolhatunk be: a
VÁTI Kht. értesítette az önkormányzatot arról, hogy iskolafejlesztési pályázatunkat támogatásra érdemesítette a bíráló bizottság.
A beruházás összköltsége 266
millió 89 ezer 460 forint,
amelyebõl az igényelt támogatás
239 millió 480 ezer 514 forint.
Ezekkel a számokkal került kiírás-

ra az iskolai közbeszerzésünk. A
kiírás két részbõl tevõdik össze:
egyik az építészet, másik a
geotermia. A közbeszerzési tanácsadó által összeállított anyagot
a képviselõtestület jóváhagyta.
A munkák elkezdésének idõpontja várhatóan a vigasságok
utáni hónap, tehát július lesz.

M.Cs.

Keressük a palackzsugorítókat!
Kedves Szülõk, volt és jelenlegi Diákok!
2004-es évtõl iskolánkból mûanyag palackok zsugorításához használható gépeket vettek át az osztályok. Ezeket a
zsugorító gépeket azonban nagyon sokan nem szolgáltatták vissza.
Kérjük azokat a szülõket, akik ilyen gépet a gyermekük
osztályfõnökétõl átvettek, minél hamarabb hozzák vissza,
mert a cég, amely ezeket a gépeket használatra felajánlotta
az iskolánknak, visszakéri.
Nagyon fontos, hogy bármilyen állapotú is a gép, az
visszakerüljön a tulajdonoshoz.
Segítségüket elõre is köszönjük!

Családi napközi
Mezõfalván
Kevés a GYES?
Várják vissza dolgozni, de nem tudja hova tenni
kisgyermekét?
Nem akarja behordani a városba, bölcsõdébe?
Jó lenne egy olyan hely, ahol csak az ön gyermeke
számít?
Szüksége lenne egy-két órás gyermekfelügyeletre?

Mi segíthetünk!
Mezõfalva központjában szeretnénk létrehozni egy családi napközit, megfelelõ számú jelentekzõ esetén.
Pár szó a családi napközirõl:
– Kis létszámú (maxiumum 7 fõ) elõnye, hogy kevesebb
a betegség.
– Több figyelem jut a gyerekekre, minden gyermek egyéni bánásmódban részesül, szokásait, igényeit tiszteletben tartjuk.
– Kedvezõ nyitva tartás (egyenként alkalmazkodunk a szülõ munkabeosztásához)
– Keretein belül a speciális szükségletû gyermekek gondozása is megoldható.
A családi napközirõl általában:
A családi napközi a gyermekek napközbeni ellátásának
egy új típusa, amely családi jellegû gondozást, nevelést, felügyeletet biztosít.
Elõnyei:
– 20 hetes kortól 14 éves korig járhatnak gyerekek.
– Kis csoportban biztosítja a gyermekek együttlétét.
– Kevesebb betegség elõfordulása a kis létszám miatt.
– Minden gyermek egyedi ellátásban, bánásmódban részesül.
– A napi program elõre ismert és kiszámítható.
– Az idõbeosztás igazodik a szülõ munkabeosztásához,
akár egyénenként is.
A családi napközi szakmailag támogatott és ellenõrzött
mûködési engedély alapján dolgozik, ezzel is garantálja a
gyermekek fejlõdéséhez és jó közérzetéhez szükséges környezetet.
Ha sikerült érdeklõdését felkelteni, hívjon minket a
további, bõvebb információért!
30/300-11-95 Feketéné Dankó Krisztina
30/824-0075 Juhászné Bokor Brigitta

Papírgyûjtés
Május 21-én csütörtökön
14 órától az iskola szülõi munkaközössége
papírgyûjtést
szervez a tanulóknak! Kérjük
a falu lakosságát segítsék a
gyerekeket a munkában,hogy
minél eredményesebb legyen
a gyûjtés. Köszönettel:
Szülõi Munkaközösség

Iskolánk
honlapja
Jó szívvel ajánljuk az iskola
Internetes honlapját! Egy rendkívül igényes honlappal találja
magát szembe az olvasó, ha
ráklikkel az alábbi címre:
http://www.petofiaisk.hu/
index2.html
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Tündérkert Óvoda
Földünk napját ünnepeltük
Április 22-én, 23-án tartottuk
meg óvodánkban a Föld napját.
Az elsõ napon az óvodánk szépítése volt a feladat. Minden csoport
vásárolt virágokat, 1-2 szülõ csoportonként virágmagot, virághagymát hozott.
Minden segítségnek nagyon
örültünk, csoportonként jöttek a
szülõk, akik nem sajnálták idejüket áldozni az óvoda szépítésére.
A fáradtságos, de nem felesleges munkát mindenkinek köszönjük.
A kiscsoportosok gereblyéztek, öntöztek, a nagyobbak a víz
hordásában , ültetésben segédkeztek.
Másnap rendeztük meg a rajzversenyt , ami elõtt a Földünk ,
környezetünk védelmérõl beszélgettünk, majd a vetélkedõ következett. Az ügyes gyerekek jutalmat kaptak.

A rajzversenyen csoportonként
3-3 gyermek szerepelt, filctoll,
zsírkréta, kifestõ, emléklap volt a
jutalmuk. A virágokat azóta is
öntözzük, hogy szép legyen az
óvodánk környezete.
A rajzverseny eredményei:

Kiscsoport:1.Kovács Vivien,
2. Miklós Mátyás, 3. Forrai Diána. Középsõ csoport:1.Vitális
Gergõ, 2. Hajdú Elizabet, 3. Erdélyi Kevin. Nagycsoport:1.
Mazzag Barbara, 2.Takács Balázs, 3.Barna Lujza

Majálisoztunk a gyerekekkel
Április 30-án csütörtökön tartottuk a majálist.
Május elseje õsi tavaszi
ünnep, a majális napja. Temesvári Pelbárt úgy utal
erre a napra: „ma van május elseje és ezen a napon
a világ fiai õsidõk óta árnyas erdõk és ligetek kellemességeivel, madarak
énekével gyönyörködtetik
magokat...”.
Május elsejét megelõzõ
éjszaka szokás volt, hogy
a legények az erdõben fát
gyûjtöttek és hajnalban
szalagokkal feldíszített
májusfát állítottak kedvesük udvarába.
Erdélyben a lányok kimentek ezen a napon a patakhoz, forráshoz friss vízben megmosni az arcukat,
hogy szépek és egészségesek legyenek.
A májusfát a természet újjászületésének szimbólumaként is ,
Jakab fának és hajnal fának is nevezték, szalagokkal, virágokkal,
tojással, borral díszítették. Sok

István segítségével, aki
szalmabálákat hozott nekünk a kis májfákat a bálákba helyeztük, így minden csoport megtalálta
könnyedén a sajátját. Köszönjük szépen önzetlen
segítségét, rá mindig lehet számítani. Játékos feladatot szerveztünk, minden csoport megkereste a
saját szimbólumát, az ünneppel kapcsolatos kérdésekre kellett felelniük, tavaszi énekek, versek elmondása, éneklése volt a
feladat. Aki ügyesen szerepelt, megjutalmaztuk.
Ezek után a középsõ és a
nagycsoportos gyermektáncosok emelték óvodánk
ünnepi színvonalát.
Nagyon
köszönöm
mindenki segítségét.
helyen Pünkösdkor kitáncolták a
fát , az-az kidöntését mulatsággal,
tánccal ünnepelték.
Az óvodában mi is szalagokkal díszítettünk egy fát , Kovács

Pikó Lilla kiscsoportos
óvodásunk gyermekszépségversenyen vett részt Budapesten április 19-én A 2-5
éves korosztály versenyében
indult és 2. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményért Lillának!

Szülõi értekezlet
Április 28-án szülõi értekezletet tartottunk, amelyre a tanító néniket is meghívtuk. Tájékoztatták
a szülõket, hogy mi az, amit beszerezhetnek iskolakezdésre, válaszoltak a szülõk kérdéseire. Beszélgettünk az éves eredményekrõl és a hátralevõ programokról

Gyûjtõakcióink
– Delikát 8 vonalkódot továbbra is gyüjtjük. Kérjük mindenki
segítsen a vonalkód gyûjtésében! 37. helyen állunk , 123 kgot tudtunk beküldeni,kérjük segítségüket hogy nyerhessünk!!
– Nyerjen gyermeke óvodájának! Koronás cukor vonalkódokat
gyûjtünk óvodánkban. Ez az akció június 12-ig tart. Ha szorgalmasan gyûjtünk gyermekeink
ajándékcsomagot, játékot és gyermekkoncertet nyerhetnek.
– SPAR, KAISER'S, INTERSPAR, PLUS szórólapokon található „minden napra 1 alma” gyûjtõakcióban is részt veszünk.
Köszönjük támogatásukat a
gyûjtésekben!

*

Az oldalt összeállította:
Kovácsné Huber Zita

Köszönetet szeretnénk
mondani Simon Józsefnek az
óvodában tett segítõkész
munkájáért.
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Kondor-kupa elõzetes Nyári
Búvártábor

Az idén is lesz Kondor-kupa
a falunap záró eseményeként! A
megszokott és kedvelt programok mellett egy nagyszabású
tûzoltó bemutatóra is sor kerül!
Igazi tûz, füsttel és autóroncsból
történõ életszerû mentés szerepel
a különleges gyakorlati feladatok
között!
Tervezett programok:
Megye II. osztályú csapatok
körmérkõzései négy együttes
részvételével. (A csapatok visszajelzései alapján neveket a következõ számban közlünk!)
Utánpótlás csaptok versengése több település több korosztályában.
Amatõr labdarúgó kupa. (Maximum 12 csapat nevezésével!)
Formációs dance bemutató a
színpadon.
Küzdõ sportok látványos bemutatója a füves pályán 3 együttes részvételével. (A tervek szerint külön csapatban mezõfalvi
gyerekek is a porondra állnak!)
Tûzoltó gyakorlat három település - Mezõfalva, Baracs és Dunaújváros - önkéntes tûzoltóinak
részvételével. (Igazi különleges
látványosságra kerül sor ezúttal!
Egy autóroncsból is mentenek az
önkéntesek és valódi tûz oltását is
bemutatják!)
Disco és tánc a szokásos tûzijátékig. Hazai lemezlovasok –

Nagy József, Nagy Richárd és
Palló Jani – mellett meglepetésként egy kitûnõ sárbogárdi DJ is
keveri a zenét.
Egész nap ingyenes ugrálóvár,
trambulin és élõ csocsó !
További információk:
A kispályás kupára a jelentkezéseket az újság megjelenését követõen a könyvtárban kell leadni
június 22-ig. 12 csapatnál több
nevezést nem tudunk elfogadni!
Csapatonként maximum 10 fõvel,
4+1-es felállásban, három csoportban tervezzük a mérkõzéseket.
A Kondor-kupán büfé egész
nap biztosított. A területen kevés
a fa, ezért sátorról, árnyékolóról
érdemes gondoskodni!
A programok szervezés alatt
állnak, abból egyes részek kimaradhatnak, illetve bõvülhetnek!
A könyvtár telefonszáma: 06/
25- 506-985 Ha kérdésed van,
hívd ezt a számot!: 06/20-5795170 Horváth László
A Kondor-kupával és a falunappal kapcsolatos információk
folyamatosan figyelemmel kísérhetõek a Mezõhíren! www.mezohir.info , a faluújságban és az éterben a Gerilla rádió hullámain!

A táborok reggel 8 órától délután 14:30-ig tartanak.
Helyszín: Fabó Éva Sportuszoda Dunaújváros
Reggeli gyülekezõ 7:45-8:00 az uszoda aulájában
Minden nap: úszásoktatás, reggeli (helyben), ebéd (Fészek étterem), uzsonna, további vizes foglalkozások (búvárkodás, vízi vetélkedõ, váltó versenyek stb.), további
játékok, mászó fal kipróbálása (új), stb.
Délutáni búcsú 14:30-tól az uszoda elõterében
Turnusok:
I.: június 15 - június 19-ig
II.: június 22 - június 26-ig
III.: június 29 - július 3-ig
IV.: július 6 - július 10-ig
V.,VI: igény esetén
Tábor díja: 1 hét: 12.500Ft
további hetek és testvéreknél 2. gyerek: 11.000Ft
Igény esetén számlát tudunk adni (pl. egészségpénztár)!
Jelentkezés: Debreczeni Hajni 06-30/597-9466
László Dezsõ 06-70/245-8994
Miskovicz Zsuzsi 06-70/219-1905
további információ telefonon.
A tavalyi tábor mindennapjairól
készült képek megtekinthetõek:
www.buvartabor.szbk.eu

A szervezõk minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
Horváth László

Kondor-kupa kispályás labdarúgás
nevezési lap
Csapatnév:....................................................................
Tagok:
1....................................................................................
2....................................................................................
3....................................................................................
4....................................................................................
5...................................................................................
6...................................................................................
7....................................................................................
8..................................................................................
9...................................................................................
10.................................................................................
Maximum 12 csapat, 10 fõvel csapatonként. Csapatonként 4+1
fõ felállásban folynak a küzdelmek. Nevezési díj: 3000 Ft csapatonként. A jelentkezési határidõ június 22. A nevezés leadását a
mezõfalvi könyvtárba kérjük! Tel.: 06 25 506 985
Kérdés esetén hívd a köv. tel. számot: 06 20 579 5170

Érem Szlovákiából
Április utolsó hétvégéjén a
szlovákiai Salaban rendeztek
búvárúszóversenyt, amin a
Dvcsh Ubse búvárjai is részt
vettek. A megmérettetésen ott
volt a két mezõfalvi versenyzõ is Klics Bence és Németh
Attila. Ez egy jutalom út volt
a fiúknak a rendszeres és szorgalmas munkáért. Emellett
fontos volt a nemzetközi tapasztalatszerzés is, hogy ne
csak a hazai versenyeken szerepeljenek a fiatalok. Ahogy
megszokhattuk most sem vallottak szégyent az egynapos
maratoni versenyen.
Németh Attila a váltóval
második helyezést ért el az
eggyel nagyobb korosztályban. Az egyéni számait a saját
korosztályában úszta és bár
érmet nem szerzett, de mindig
a közelében volt.

Bencének még nehezebb
dolga volt, mert õ az egész
versenyen a két évvel idõsebbekkel kellett versenyeznie, de
így is kitett magáért, mert
többször is a dobogó közelében volt, ami nagyon jó eredmény a nagyobbak között. (A
jegyzõkönyv alapján, ha lett
volna a korosztálya minden
számban nyert volna).
Eredmények:
Serdülõ korosztály: Németh
Attila: 50 m uszonyos úszás 7.,
200 m uszonyos úszás 5., 400
m uszonyos úszás 5., 100 m
uszonyos úszás 6., 100 m
gyorsúszás 7., 4x200 m váltó
(ifjúsági korosztály) 2.
Gyerek korosztály: Klics
Bence: 50 m uszonyos úszás 4.,
200 m uszonyos úszás 4., 100
m uszonyos úszás 9., 100 m
gyorsúszás 4.
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Siker és csalódás
vegyesen
Siker és csalódás jellemezte az elmúlt hónap futball teljesítményét. Nagy elkeseredésre azonban nincs ok.
Összességében annyira nem
rossz hónapot tudhatnak maguk mögött csapataink.
Fiataljaink, ha kisebb botlással is, de hozták a tõlük elvártakat. Figyelembe véve az
eltelt idõszak történéseit, az
idény végére joggal reménykedhetünk a dobogó legfelsõ
fokában.
A felnõtteknél már jóval
árnyaltabb a helyzet. A Jenõn
elszenvedett atrocitás után nehezen sikerült talpra állítani
Móricz Csaba legénységét. A
verekedés súlyos pszichikai
nyomásként nehezedett a fiúkra. ( A bírót támadó jenõi játékost két évre, a kapust egy
évre, a verekedõ szurkolókat
Fejér megye össze pályájától
egy évre tiltották el. A pályát
két hónapra bezárták.)
Ilyen elõzmények után Seregélyes együttese ellen csak
0:0-ás döntetlent sikerült kiharcolni. Bár jóval több helyzetük volt a mieinknek, ezek
azonban rendre kihasználatlanok maradtak. A pontosztozkodás nem igazán jó eredménynek számít hazai pályán... A döntetlennél több volt
a csapatban!
Seregélyes után Adony következett, ami még nagyobb
mélypont volt az együttes életében. Nagyon küzdelmes
mérkõzésen egy rendkívül agresszív futballt játszó Duna
mentiek egy találattal a mezõfalviak fölé kerekedtek. Sajnos
ez három pont veszteséget jelentett.
A hullámvölgybe került
csapatnak a szépítõ lehetõségre a következõ hétvégéig kellett várni.
Mezõszilas könnyû ellenfélnek ígérkezett. Ennek ellenére az elsõ félidõben nagyon

Bajnokesélyes ijúsági csapatunk tetemes elõnnyel vezeti a tabellát!
sok hibával játszott együttesünk. A figyelmetlenségek
meg is bosszulták magukat. A
30. percben szilasi gólt sípolt
a játékvezetõ.
5 perccel az elsõ játékrész
lefújása elõtt tizenegyeshez
jutott Mezõfalva. A büntetõt
Rajna Róbert érvényesítette.
Ezzel még nem ért véget a
félidõre jutó izgalmak sora. A
szünetet jelentõ sípszó elõtti
egy percben baloldali szögletrúgásból újfent Mezõszilasé
lett a vezetõ szerep. Mezõfalva - Mezõszilas 1:2
A pihenõ után jóval
pörgõsebb lett a játék, és Móricz Csaba legénysége is magához tért. Azonban hiába a
sok ziccer, ha nem tudták kihasználni. A mezõfalviak
szerencséjére a mérkõzés végül is pontosztozkodással
zárult. Ifjú Móricz Csaba
egyenlítõ gólja a lehetõ legjobbkor jött. Mezõfalva Mezõszilas 2:2.
A találkozó lefújását követõen mind a két csapat örülhetett az eredménynek. A
mezõszilasiak boldogan tér-

hettek haza, a helyiek pedig
hálálkodhattak a sorsnak, hogy
nem lett nagyobb baj!
Mezõszilas után végre felfelé haladt az "óriáskerék".
Lepsényben három pontot jelentett a hétvége. Nagy küzdelemben egy igen kemény talajú pályán 3:0-ás gyõzelemmel
visszatért a régi eredményes
idõszak.Az áprilisi futballtörténet igen vegyes képet mutat,
de a hónap végére elvonultak
a viharfellegek és újra bizakodva tekinthetünk a következõ etap felé.
A 2008/2009. idény eddigi
mérlege az IFI -nél: A tabellán elsõ Mezõfalva! 25 mérkõzés, 22 gyõzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 143 lõtt gól, 29
kapott gól és 67 pont.
Felnõtt eredmény: Mezõfalva 4. helyezett a listán. 25
mérkõzés, 15 gyõzelem, 4
döntetlen, 6 vereség, 55 lõtt
gól, 22 kapott gól és 49 pont.
(A mezõfalvi futballvilág
történéseit naprakészen olvashatják a www.mezohir.info
internetes oldalon!)
Horváth László
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Az oktatási,
kulturális és
sportbizottság
ülésen történt...
A legutóbbi oktatási,
kulturális és sportbizottsági ülésen köszöntöttük új
tagunkat, Salgó József
képviselõt. Miután Márok
Csaba polgármester javaslatára Cseke Ottót alpolgármesterré választotta a
testület, bizottságunkba új
tagot kellett delegálni.
Ijjas Gizella mûvelõdésszervezõ sikeresnek értékelte az elsõ, hagyományteremtési céllal megvalósult tájházi Húsvétot, mely
a mezõfalvi posta együttmûködésével jött létre, és
valóban sok látogatót vonzott. Köszönjük a posta vezetõjének, Zsargóné Gyöngyinek, valamint a posta
dolgozóinak tevékeny közremûködését.
A József nádor-hét is bõvelkedett színvonalas programokban. Ezekkel a bizottság is elégedett volt, és
megköszönte a szervezõmunkát minden résztvevõnek. Külön köszönjük
Nagy Józsefnek a hangosítás nívós biztosítását.
A Kihívás Napjáról a
mûvelõdés-szervezõ
elmondta, hogy a nevezés
megtörtént, és a visszaigazolás is megérkezett, így
községünk ismét részt vehet
ezen a nagyszerû, világméretû (lapzártánkkal egy
idõben lévõ) eseményen,
május 20-án.
A továbbiakban a Mezõfalvi Vigasságokkal kapcsolatos fõbb tudnivalókat,
valamint a tervezett programokat egyeztették a bizottság tagjai a mûvelõdésszervezõvel. Az elképzelésekrõl külön is írtam, lapunk elsõ oldalán.
Bán Balázs
oktatási, kulturális és
sportbizottság elnöke

Az én falum - Mezôfalva

8

Mezõfalva értékei

Mezõfalva értékei címmel elõször rendeztek kiállítást hazai alkotók munkáiból. A hagyományteremtésre is alkalmas rendezvényen a már korábban megismert
mezõfalvi mûvészek mellett egy
új technikai önkifejezési mód, a
fényképezés is szerepet kapott.
Az alkotás örömének megosztása egy közösséggel mindig felemelõ pillanat. Ilyen pillanatra
hivatott ez a kiállítás is, hiszen
köztünk élõ emberek munkáit csodálhatjuk meg. Van aki hivatásszerûen, és van aki kedvtelésbõl
foglalkozik a mûvészetekkel. Egy
dolog közös azonban bennük: a
minõség, melyet most elénk tárnak.
A Fülöpszállásról származó
Androvics István 1980 óta alkot
községünkben. Munkái sok mezõfalvi és környékbeli település ott-

honaiban
megtalálhatók.
Hammerl Ferenc festõmûvész képeit nem elõször láthatja a mezõfalvi közönség. Országos hírû
festményeibõl az idei tárlatra újfent a legjobb alkotásait hozta el.
A kiállításon festett képek és
rajzok társaságában az anyag is
fõszerepet kapott. Két kiállító,
Feke Judit színházi jelmezkészítõ és varrónõ, valamint Kvíz
Béláné Miklós Ottília fazekaskerámikus gyönyörû munkái joggal kaptak helyet ezen a nívós
rendezvényen.
A hagyományos technikák
mellett korunk modern vívmánya
a fényképezõgép is „szóhoz” jutott. A három meghirdetett kategórián kívül – a sok pályamunkának köszönhetõen – egy külön
díjat is odaitélt a zsûri.
Házi versenyünkön a képek
megtekintése után a következõ
eredmény született:
Természeti értékek kategória
díjazottja Horváth Boglárka:
Csodálatos rovarvilág címû
összeállítása.
Épített értékek kategória díjazottja: Kiss Annamária - Udvarbelsõ címû alkotása.
Életkép kategória díjazottja:
Sági István - néptánccsoport képei.
Különdíj a legjobb kép kategóriában: Kovács Klaudia Barbara - Templomkilincs címû
képe.
(További fotók a mezohir.info
weblapon.)
Horváth László

Móricz Zsigmond
Könyvtár
Felnõtt könyvajánló
Könnyen
elkészíthetõ
gyöngyékszerek
A
kezdõ
gyöngyfûzõtõl
kezdve a gyakorlott ékszerkészítõig mindenki talál valami neki kedves
és hasznos dolgot e könyv lapjain.
Francois Emmanuel: A mélabús gyilkos
Francois Emmanuel belga
író pszichológus, színházi rendezõ, eddig tizenhárom regénye és több novelláskötete látott napvilágot. Ez a könyv a
sodró bûnügyi cselekmény
mellett és mögött valójában
identitásregény, mely arra keresi a választ: lehet-e érvényes
életet élni egy válságba került
civilizáció kellõs közepén?
Richard Yates: A szabadság útjai
Frank
és
April Wheeler
okos, szép és tehetséges fiatal
házaspár. Kiüresedett kisvárosi mindennapjaikat az a közös álom tölti
ki, hogy a boldog élet karnyújtásnyira, az utcasarkon túl vár
rájuk. Richard Yates lélegzetelállító átérzéssel és kifejezõen mutatja be, hogyan bocsátják áruba álmaikat és reményeiket, míg végül nemcsak egymást, de énük jobbik felét is
elárulják.

100 dolog, amire mindig
emlékezni kell, és 1, amit sosem szabad elfelejteni
Mindannyiunk házi bölcsességgyûjteményében van
egy-két olyan gondolat, amelyet egy életen át magunkkal
cipelünk el- és összeköltözéseken, szerelmeken és háborúkon át egészen a sírig.
Ifjúsági könyvajánló
Álarcok és kalapok
Könyvünkben könnyen elkészíthetõ álarcok és kalapok
találhatók, amelyek egy másik
világba repítik viselõjüket: vikingsisakok, marslakókalapok
és állatmaszkok. A lányok valószínûleg királykisasszonynak vagy tündérnek öltöznek
majd.
Játékok tojástartóból
Akár hiszik,
akár nem, a
könyvben található kedves figurák és játékok
tojástartóból készültek. A tojástartók különféle formájúak, és
minden háztartásban megtalálhatók.
A kis gömböc és más mesék
A Magyar népmesék sorozat az elmúlt évtizedek során
fogalommá vált. A szignált, a
népi motívumok között a címet
megéneklõ piros kismadarat
generációk ismerik és szeretik,
csakúgy, mint a mesék szereplõit: a szállást kérõ rókát, a kis
gömböcöt, Cerceruskát, Róka
komát, Kacor királyt.

A kitelepítések évfordulóján
A hercegfalvi németek Németországba kitelepítésének
évfordulójára emlékezünk május 26-án 17 órakor.
A megemlékezés helyszínei:
– koszorúzás a plébánia falán elhelyezett emléktáblánál
– mûsor a mûvelõdési házban.
– utána kötetlen beszélgetés a kitelepítést megélt, vagy
az eseményekrõl bármilyen információval rendelkezõk között.
Szeretettel várunk mindenkit a megemlékezésre.
Német Kisebbségi Önkormányzat
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II. Wünsch nosztalgia tábor!
2009.július 1-5 ig újra nosztalgia táncos tábor
lesz Kulcson.
A tábor a Mesterségek Bölcsõje elnevezésû kulcsi
alkotónapok része lesz.
Kérjük a régi és a jelenlegi táncosokat,hogy akinek
felkeltettük érdeklõdését jöjjön el a Mûvelõdési Házba
2009 május 30.-án szombaton 16.30 órakor
a megbeszélésre.
Bõvebben a táborral kapcsolatban érdeklõdni lehet
telefonon vagy személyesen:
Baratiné H. Irén : 06 20 4936-325
Feke Judit : 06 30 2537-371 szervezõknél.

Ahogy én látom!
Nem régen volt anyák napja, és én nem köszöntöttem verssel az anyukákat! Most szeretném pótolni ezt a hiányosságot.
Egy igazi csemegét, Kibédi Ervin színmûvész kedves versét
ajánlom minden édesanyának ebbõl az alkalomból.
No, de elõbb a költõrõl. Kibédi Ervin Budapesten született
1924. december 14-én és meghalt Budapesten 1997. május 5én. A Zeneakadémia elvégzése után a Magyar Néphadsereg
Színházához került. 1957-tõl haláláig a Vidám Színpad tagja
volt. Kibédi fõleg fanyar humoráról, jellegzetes alakjáról, ironikus elõadásmódjáról ismertük.
Most a mélyen érzõ költõt mutatom be az alábbi versén keresztül, fogadják szeretettel:

Ahogy a napok rövidülnek...

Figyelem!

Ingyenes honlapot szeretne?
Vállalkozó?
Hívjon:

20/774-6858

Ahogy a napok rövidülnek
Úgy érzem mintha köd borulna rám,
Ahogy az éjjelek lehûlnek
Mind gyakrabban jut eszembe anyám.
Mit oly sokszor elhalasztottam
Elmondanám, mert úgy érzem, hogy vár
Jóvá tenném mit mulasztottam,
De nem lehet, mert Õ már messze jár.
Ó mennyi mindent nem tettem meg!
Még nem késõ, te még megteheted
Megõszülve is maradj gyermek
Mondd meg neki mennyire szereted.
Két keze érted dolgozott csak
Mindennél jobban szeretett
Az éjet is nappallá téve
Óvott téged és vezetett
Míg lehetett, míg lehetett.

Vásároljon párban olcsóbban
akár 30% kedvezménnyel!
Hypo
Tis 1 l-es mosogatószer
Lorin 1 l-es sampon
Kelly alufólia 20 m-es
Lorin 300 ml-es tusfürdõ nõi-férfi
Adrienn öblítõ 1 l-es

55 Ft/1 db
170 Ft/1 db
250 Ft/1 db
340 Ft/1 db
200 Ft/1 db
200 Ft/1 db

90 Ft/2 db
250 Ft/2 db
350 Ft/2 db
440 Ft/2 db
280 Ft/2 db
280 Ft/2 db

!

Szobafestést, mázolást,
tapétázást, gipszkartonozást,
laminált parkettázást
vállalunk.
Megbízható, minõségi munka.
László József
Dózsa Gy. út. 26.
30/235-7651
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Most vár valahol megfáradtan
Nem kér sokat csak keveset
Hát szaladj hozzá, mondj egy jó szót
Egy vigasztaló kedveset
Tán még lehet, tán még lehet.
Amit akkor elfelejtettél
Talán még jóvá teheted
Hát menj, rohanj és simogasd meg
A téged védõ két kezet
Amíg lehet, amíg lehet.
A szíve érted dobogott csak
Amíg belebetegedett
De Õ titkolta nem mutatta
Nem mondta el; hogy szenvedett
Csak mosolygott és nevetett.
S ha olykor nagyon elfáradtál
Õ hozta vissza kedvedet
Õ tanított beszélni téged
Nyitogatta a szemedet.
Mert szeretett, úgy szeretett.
Bárhol is vagy, hát fordulj vissza
Az ember másként nem tehet
És csókold meg amíg nem késõ
Azt az áldott édes szívet
Még lehet, még lehet...
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Horgászverseny a kishantosi tavon
Nem kényeztették el a halak a versenyezni szándékozókat. Reggel erõsebb szél és
kevés kapás jellemezte a horgászok szerencséjét. Mindezek a tényezõk azonban közel sem vették el a jelentkezõk
kedvét, hiszen bõséges létszámban - negyven felett - regisztráltak az induló listán.
Családok, magánzók, nagypapák unokákkal, baráti társaságok vállalkoztak az idei megmérettetésre.
Hogy milyen eredménnyel
jártak, az nem csak rajtuk múlott. A halaknak is volt némi
beleszólásuk a nap történéseibe. Ezúttal jóval kevesebb fogással dicsekedhetnek a versenyzõk.
Természetesen egy horgász
akkor is feltalálja magát, ha
éppen kapáshiány van. Míg a
pilincka fa békésen ringatózott
a damilon, addig jutott idõ a
szemközti stégen napozó bikini megbámulására is...
Visszatérve az idei versenyhez, az élet teljesen felülírta
szokásos forgatókönyvet. A
korábbi években szerencsés
helyeken most kevésbé szerencsés horgászok ültek. A
máskor csöndesebb helyeken
pedig nem gyõzték mártogatni a botot. Mit lehet tenni?..
Ilyen a horgász szerencse!
Míg a versenyzõk teljes figyelemmel a zsinórjaikra koncentráltak, addig a tóval kapcsolatos dolgok is szóba kerültek. Egy év alatt sok minden
történhet egy tó életében. A
Damil Horgász Egyesületnél
is eltelt egy esztendõ. Milyen
eseményekrõl, érdekességekrõl lehet beszámolni ennyi idõ
távlatából? A kérdésre az
egyesület elnöke Szóta Ferenc
válaszol:
Az elsõ és legfontosabb,
hogy 2 éves szerzõdést kötöttünk a Mezõfalvi Zrt-vel a további üzemeltetésre. Amit
minden évben megteszünk a
tóért, hogy egy kicsit rendbe
tesszük a környezetet. A partot, ahol szükséges volt, meg-

erõsítettük. Ennek látható jele
a kövezés. 15-20 köbméter
anyag került beépítésre. Természetesen a partmegerõsítési
munkákat csak azon a helyeken végezzük, ahol nincs náddal borított rész. Figyelemmel
kell lennünk a tó ökológiai
rendszerére is!
– Sokkal több nádat látni a
korábbi évekhez képest...
– Alapszabály nálunk, hogy
nádat nem szedünk ki. Szerencsére az elmúlt év idõjárása
kedvezett a nád fejlõdésének.
Télen pedig mindig eleget teszünk a kötelezõ nádvágási
feladatoknak.
– Beszéljünk egy kicsit a halakról, hiszen a horgászt elsõsorban a halak érdeklik. Milyen halakra számíthatnak,
akik ide kijönnek?
– Gyakorlatilag ponty,
amur, kárász azok a fajok,
melyek horgászhatóak. Van
benn ragadozó hal, csuka formájában. Ez utóbbi nem jelentõs számú. Csak a halállomány
egészségügyi karbantartásához van rá szükség.
– Létszámilag hogyan alakult az egyesület?
– A korábbi évekhez képest
52 -re csökkentettük a taglétszámot. A napijegyesekkel
együtt egy kicsit sok volt a 60
fõ erre a vízterületre. Amikor

A horgászverseny
eredményei súly alapján:
1. Meister Máté
- 6,8 kg.
2. Horváth Márk
- 4.06 kg.
3. Szölõsy István
- 2. 07 kg.

A darabszámra legtöbbet fogók is díjazásban részesültek két kategóriában. A felnõtteknél Meister Mihály, 147 db.
Kárásszal és ifjúsági kategóriában Drapos Bence 41
db apró hallal elõzte meg
versenytársait.

sok volt a napijegyes, és a tagok közül is többen kinn voltak, akkor akadtak kis súrlódások. Így elkerüljük ezt a
problémát. Inkább legyen
olyan csapat, aki nem csak
azért jön ki, hogy halat fogjon,
hanem azért is, hogy horgásszon. Nem a mennyiségi
halászat felé szeretnénk haladni. Akik ide kijönnek, azok a
horgászat mellett a környezetet is élvezhetik, akár egy családi piknik keretében.
– Milyen tervek készültek az
idei évre?
– Az anyagi lehetõségeink
a halárak emelkedése miatt
most egy kicsit megcsappantak. Míg tavaly 450 és 500 Ft
között voltak az árak, addig az
idén 600 és 800 Ft körül tudjuk a halat beszerezni. Ez
drasztikus áremelkedés a számunkra. Haltelepítésnél a szokásos 20-30 mázsa éves
mennyiség nehezebben realizálható. Tagdíjból és napijegyekbõl vannak csak bevételeink, tehát önfenntartóak vagyunk.
– Többen mondják a horgászok közül, jó lenne, ha a másik tavon is lehetne horgászni.
– A másik tó teljesen külön
tó az RT kezelésében. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy ne lenne átjárhatóság a
két víz között. Egymásnak
tiszteletjegyet adunk,de eddig
még nem érkezett ilyen kérés,

hiszen aki ide jön, az mindig
megfogta a saját halát.
– Nemcsak a horgászok
számára kedvelt hely a Kishantosi tó, hanem kirándulók
számára is. Családok, baráti
társaságok mellett gyerek nevelõ intézmények is szívesen
látogatják. Mennyire biztonságos a terület számukra – például a kullancsok tekintetében.
– Minden feltétel adott az
emberek kikapcsolódására.
Vannak tûzrakó helyek,
WC-ék, szemetesek, és így tovább. A kullancsok tekintetében nem fertõzöttebb a terület, mint más hasonló erdõs,
bokros rész. Az EU-s szabályok is tiltják a kullancs vegyszeres irtását. A szokásos védekezési módszerekkel és a
rendszeres esti átvizsgálásokkal biztosítható a kullancsmentesség. A tó történetében
még nincs tudomásunk komolyabb esetrõl, ami nem zárja
ki az óvatosság és a figyelem
szükségességét.
Szívesen várjuk továbbra is
mindazokat a magánszemélyeket és csoportokat, akik szeretnék kulturált és szép környezetben eltölteni szabadidejüket. A környezet- és a vendégszeretetünk ehhez egész
évben rendelkezésre áll!
(A versenyrõl készült képeket
a www.mezohir.info oldalon
nézhetik meg az érdeklõdõk!)
Horváth László
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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.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk,

Visnyei Istvánné
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Külön köszönet a háziorvosoknak és asszisztenseiknek a lelkiismeretes munkájukért, és Fethné Editnek a
temetés megszervezéséért.
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Lányok, Asszonyok
figyelem!
Tudták, hogy a hastánc azon kívül, hogy jótékony hatású, egy egzotikus világba vezet el bennünket?
A hastánc más néven Rags sharki,
a Kelet Tánca. Minden izomzatot
megmozgat, és nõies alakot biztosít,
növeli az önbizalmat, segít Nõnek
maradni.

Hastánc tanfolyam indul kezdõknek
Mezõfalván, a Mûvelõdési Házban.
Korhatár nélkül! 0-tól 100 éves korig mindenkit
szeretettel várunk!
Információ:
30/461-2531 Mûvelõdési Ház
30/905-7162 Kovács Hajnalka, hastánc-oktató

500-1000 Ft-os
bolt nyílt
Mezõfalván
József nádor u. 29.
(Postával szemben)
Ruhák, cipõk, papucsok!
Majdnem minden

akciósan
500 Ft!
Import ruhák
újszerû állapotban.
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.

