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A Pedagógus nap alkalmából tisztelettel köszöntem Mezõfalva valamennyi pedagógusát! Az elmúlt év jelentõs
mennyiségû plusz feladatot
rótt rájuk, ami a jövõben csak
növekedni fog. Az, hogy mûködik az intézményfenntartó
társulás Hantossal – és idén
bõvül Daruszentmiklóssal –,
az annak a munkának az elismerése, amit õk végeznek az
általános iskolában és az óvodában. A teljes integráció
2007. szeptemberi bevezetése
is komoly feladatot jelentett az
iskolában. Az, hogy a mûvészetoktatás kiválóra minõsített, hogy a VÁTI ellenõrzése
azt a következtetést vonta le a
beadott pályázatunkkal kapcsolatban, hogy a fejlesztés indokolt. Az, hogy a HEFOPpályázat eredményeként újabb
táboroztatási pályázaton dol-

gozunk – mind a pedagógusok
érdeme.
Az óvoda is jelentõs változás elé néz idén. Nyugdíjba
megy az intézmény eddigi vezetõje és a képviselõtestület
újat választ helyette. Nagy esemény lesz a 100 éves évforduló is. Az oviban folyó szakmai munka színvonalát az is
jellemzi, hogy az iskolával folyamatos kontaktusban biztosítják a gyerekek átállását,
egyeztetik pedagógiai prog-

ramjukat. Kiváló bölcsõi a
gyermeknevelésnek.
Mezõfalván már nem kell
bizonygatnunk, hogy a társulás miért kell, fontos-e, jó-e ez
egyáltalán a településnek. A
társulást mûködtetõ tanárok,
tanítók, óvónõk, dajkák és a
technikai személyzet tagjai
mind együttesen kellenek ahhoz, hogy azt az eddigiekhez
hasonló eredménnyel, sikeresen tudjuk mûködtetni a következõ tanévben is.
Köszönöm a pedagógusok,
a gyermekintézményekben
dolgozók eddig végzett munkáját. Kívánok mindannyiuknak erõt, egészséget, jó pihenést a nyári szünetre, hogy feltöltõdve tudják folytatni munkájukat az õsszel, gyermekeinkért, a jövõ nemzedékéért.
Márok Csaba
polgármester

Meghívó
a vigasságra!
Tisztelt Mezõfalviak!
A hagyományos Mezõfalvi Vigasságok június 27. és 29. között kerül megrendezésre.
A programokról lapunk 12. oldalán, a vasárnapi Kondor kupáról a 4. oldalán olvashatnak részletesen.
Szeretettel várunk mindenkit!
A képviselõtestület nevében:
Márok Csaba
polgármester

A Petõfi iskola diákjai sportszereket és mezeket kaptak abból az összegbõl, amelyet a forgalomból kivont
egy és kétforintosok összegyûjtéséért kaptak... (írásunk az 5. oldalon)
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Ilyen még nem volt!
Ilyen még nem volt Mezõfalván! Mármint, hogy ennyien jelentsék be, meg kívánják nézni a
néptáncosok 50 éves jubileumi
elõadását.
Pénteken közel 250-en, szombaton több mint 300-an jöttek el a
Mezõfalvi Néptánccsoport 50
éves jubileumi dupla elõadására.
A vacsorával egybekötött gálamûsoron táncos nemzedékeknek tapsolhatott a tornatermet zsúfolásig megtöltõ nézõközönség.
Egy együttes 50 évét átölelõ
repertoárt nem könnyû összeállítani. Bravúros rendezõi teljesítmény szükséges hozzá. Hogy sikerült-e ez a bravúr, azt csak egy
dolog bizonyíthatja, a szombat
esti hangulat!
Az elõadás elsõ részében 11, a
másodikban 8 számot mutattak be
táncosaink. Természetesen mindenkinek jutott szerep, kezdve a
gyerekektõl az együttes volt vezetõin keresztül a „szépkorú” alapító tagokig bezárólag. Magyar
táncok, német táncok – a gyerekek részérõl –, karikázók, ugrósok, verbunkok és táncszínházi
különleges produkciók alkották az
est mûsorát.
Soha ennyi könnyes szemet mind a nézõk, mind a szereplõk
soraiban –, soha ekkora ünneplést
és vastapsot nem látott még Mezõfalva! Akinek az ötven év alatt
köze volt a néptánchoz – már pedig sokan voltak – az eljött erre a
különleges jubileumi elõadásra.
És hogy mi adta a különlegességét ennek az estének? Nos, nem
csak a ritka hosszú együttesi fennállás ünneplése, hanem sokkal
személyre szabottabb oka is volt.
Három régi táncos akasztotta
szögre a csizmáját, amit a gála

végén Szárszó Lajos együttesvezetõ saját kezûleg húzott le a
táncosok lábáról. A pályafutásukat befejezõk ezután a színpadon
elhelyezett stilizált szemöldökfára akasztották elnyûtt lábbelijüket.
Ezzel még nem ért véget a búcsúzkodás, hiszen egy életutat
kellett bemutatni. Kivetítõn elevenedett meg az elmúlt 20 év története.
A nem mindennapi hosszúságú rendezvényen hajnal negyed
ötig folyt a mulatság, melynek sikeréért nagyon sokan vállaltak
áldozatos munkát. A résztvevõket
és az est megrendezéséhez bármilyen segítséggel hozzájárulókat
óriási köszönet illeti! Különösen
köszönjük a gyerekszereplõk szüleinek, hogy biztosították a legfiatalabb korosztálynak – a késõi
idõpont ellenére – az együttszereplés örömét!

A jubileumi elõadáson
három kitüntetés is átadásra került. A leköszönõ Marosi házaspár és
Szücs Gabriella vehette
át a Mezõfalváért kitüntetést.
Marosi István és Marosi Istvánné közel húsz
éve járnak ki Dunaújvárosból Mezõfalvára táncolni, Szücs Gabriella
pedig közel 30 éve tagja
az együttesnek. Ezt ismerte el most Mezõfalva
Képviselõtestülete.
Gratulálunk a kitüntetett táncosoknak!

Köszönet
a támogatóknak!
Az U -7 korosztály bekerült
az országos döntõbe, de sajnos
hiányos volt a felszerelésük. A
probléma megoldódott, mivel
vannak jóindulatú segítõkész
emberek. Szponzoraink voltak:
Nagyné Kincses Zsuzsanna
(virágbolt)
Gál Mónika
Dóra cukrászda

Juhász Zoltán
Mangó ABC
Tafu-épker
Legjobb kocsma
Nádor cukrászda
Zöldfa étterem
Prajda Mihály
Prajda Mihályné
Pócs Zoltánné
Kovácsné Horváth Éva
Köszönet a segítségért!

Mini Eb:
Góliát kupa

Nupi
eredmények
U-11

Góliát McDonald's-Chevrolet kupa Rácalmási körzet
U-11: Adony-Mezõfalva
2:2, Adony-Rácalmás 1:0,
Mezõfalva-Rácalmás 6:0.
Helyezések:
1. Mezõfalva
2. Adony
3. Rácalmás
U-13: Rácalmás - Baracs
1:5, Mezõfalva - Baracs 2:0,
Mezõfalva - Rácalmás 2:1.
Helyezések:
1. Mezõfalva
2. Baracs
3. Rácalmás
Mezõfalva képviseli Fejér
megyét mindkét korosztályban a Budapesten megrendezendõ országos döntõn.
Simon József Attila
edzõ

Március 30.:
Baracs - Mezõfalva 0:4,
Vasvári - Mezõfalva 1:0, Petõfi A - Mezõfalva 0:1, Petõfi
B - Mezõfalva 1:2
Április 13.
Petõfi - Mezõfalva 4:0,
Vasvári - Mezõfalva 5:3, Mezõfalva - Baracs 9:1
Április 27.
Baracs - Mezõfalva 1:10,
Petõfi - Mezõfalva 3:3, Vasvári - Mezõfalva 1:1
Május 18.
Baracs - Mezõfalva 0:5,
Vasvári - Mezõfalva 5:0, Petõfi-Mezõfalva 6:1

További eredmények
Tornádó kupa (Dunaújváros)
Mezõfalva - Kisapostag
4:0,
Mezõfalva
Pusztaszabolcs 0:1, Mezõfalva - Adony 3:0, Mezõfalva Baracs 0:5

Fotó: Horváth László. http://www.mezohir.info

Helyezések:
I. Baracs
II. Pusztaszabolcs
III. Mezõfalva
IV. Adony
V. Kisapostag

U-7. Góliát-Mcdonald's
kupa
Mezõfalva - Dunaújváros
3:1, Mezõfalva - Adony 5:1,
Mezõfalva - Rácalmás 6:3
Helyezések:
I. Mezõfalva
II. Adony
III. Dunaújváros
IV. Rácalmás
Bejutottunk az országos
döntõbe!
Masinka Csaba
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Megköthetõ a szerzõdés
Mint mindenki elõtt ismert:
sikeresen pályáztunk – Kisapostaggal, Nagyvenyimmel
és Baraccsal közösen – és
nyertünk a szennyvízcsatornahálózat teljeskörû kiépítésére
kiírt pályázaton. A támogatási szerzõdés megkötése elõtt
azonban felmerült egy fontos
kérdés, hogy a beruházás vonatkozásában az áfa kinek és
milyen terhet jelent, mivel az
úniós forrásokban a visszaigényelhetõ áfa nem szerepel a

Daruszentmiklós
csatlakozik
Az önkormányzatok vezetõi döntöttek arról, hogy
Daruszentmiklós csatlakozik a
gyermekintézményeivel – az
általános iskolával és az óvodával – a Mezõfalva és Hantos között már egy éve jól mûködõ intézményi társuláshoz.
A meglévõ társulási szerzõdés
módosítása elõtt több alkalommal egyeztettek az önkormányzat és az intézmények
vezetõi, természetesen a szülõi szervezetek és a tantestületek is megfogalmazták ezzel
kapcsolatos állásfoglalásukat.
A visszajelzések minden vonatkozásban pozitívak.
A szakértõi munkaanyag
elkészült.
A meglévõ társulási megállapodás módosítása is ennek
megfelelõen történik.

Garanciális
javításokat
végeznek
A csatornaberuházás elsõ
ütemének garanciális munkái
folynak a településen.
Tapasztalhatják községünk
lakói, hogy a beruházásban
érintett utcákban több helyen
aszfaltoznak, és jelenleg is folyamatban vannak a helyreállítások.
Csizmadia Imre
VKT-elnök

támogatható tételek között. A
kérdés tisztázása érdekében
megkerestük az APEH regionális központját a Pénzügyminisztériumot és az irányító hatóságot is. Jelen információink
alapján az áfa a beruházás
megvalósításának vonatkozásában visszaigényelhetõ. Ami
annyit jelent, hogy a támogatási szerõdés megkötése elõl
elhárult ez a jelentõs akadály.
Ha az áfa nem lenne visszaigényelhetõ, akkor az olyan ko-

moly pénzügyi terhet jelentene, amit az önkormányzatok és
a lakosság nem lenne képes
vállalni.
A négy település képviselõtestülete együttes ülésen
döntött a csatornahálózat üzemeltetésére kiírt koncessziós
pályázat idõben meghosszabbításáról annak érdekében,
hogy a II. fordulós pályázat
pénzügyi számításai szinkronba hozhatók legyenek.
Márok Csaba

Elismerés a kiváló
munkáért
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány idén is díjat adott át a pedagógus nap
alkalmával azoknak a mezõfalviaknak, akik kiváló munkájukkal jelentõsen hozzájárultak az oktatás még színvonalasabbá tételéhez településünkön.
Az „Év Pedagógusa” díjat
Tombor István testnevelõ tanár vehette át.
Az „Év Közalkalmazottja”
elismerést Kéri Lászlóné dajka néni kapta.

Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Az alapítvány kuratóriumának tagjai további elismerésekrõl is döntöttek, amelyeket
az iskola legeredményesebb
diákjai vehetnek át a tanévzáró ünnepségen.
Az elismert tanulók névsorát lapunk következõ számában tesszük közzé.
Deák Károly
kuratóriumi elnök

Tisztelt
Mezõfalvi Polgárok!
Mezõfalva rendezettségének biztosítása érdekében
ismét felhívom a figyelmüket arra, hogy

településünk köztisztasági rendelete
értelmében az ingatlanok elõtti közterület rendbetételérõl az ingatlantulajdonos
köteles gondoskodni.
Aki a rendeletben elõírtakat nem tartja be, a kötelességének nem tesz eleget, az számíthat az írásos felszólításra, szükség esetén bírságra.
jegyzõ
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Piac téri tervek
A képviselõtestület döntött
arról, hogy indul a 2008. évi
HÖF-CÉDE pályázaton, az
ehhez szükséges önrészt biztosította. A pályázat keretében
a Piac tér teljes rendbetételét
szeretnék megoldani az önkormányzat vezetõi.

Lakáseladás
A Vörösmarty utca 34. alatti ingatlanon lévõ önkormányzati tulajdonú lakás hirdetményes értékesítésérõl tárgyaltak
a képviselõtestület tagjai a
május 28-án tartott soros ülés
napirendje elõtt. Az egyetlen
ajánlattevõ fenntartotta vételi
szándékát a hétmillió forint
kikiáltási áron. A testület döntött az értékesítésrõl.

Gyermekvédelem
A május végi testületi ülésen téma volt a 2007. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátását tükrözõ beszámoló. Az ülésen jelen voltak a gyermekjóléti intézmény
dolgozói is. A képviselõk kérdéseket tettek fel a beszámoló
készítõinek, Borbély Anikó
aljegyzõnek, valamint a dolgozóknak is. A válaszok után
egyhangúlag elfogadták a beszámolót.

A rendezési terv
módosítása
Az önkormányzat vezetõi
egyeztetõ tárgyalást hívtak
össze Mezõfalva rendezési
tervének módosítási eljárásában, a megyei fõépítész képviselõjével, a tervezõvel és a
helyi vezetõkkel történt megbeszélés után.
Az ilyen formában egyeztetett anyagot a községben
szokásos módon közzétette az
önkormányzat.
A folyamat lezárásaként az
átdolgozott és kifüggesztett
anyagot a képviselõtestület el
tudja fogadni.
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A nyári
napforduló
ünnepe:
június 20-22.
A dunaújvárosi Bánki Donát
Gimnázium és Szakközépiskola
Bánki Íjász Klubja, Mezõfalva
önkormányzata és a mezõfalvi Petõfi Sándor Általános Iskola hagyományteremtõ
szándékkal
együttesen megszervezik és lebonyolítják ez évben a Mezõfalvi
Vigasságok rendezvénysorozat
keretében az õsmagyar nyári napforduló ünnepét.
Az ünnep helyszíne településünk egyik õsi sírkertje, a mintegy három és fél évezredes
broznkori kettõs földgyûgyû vár
és az ezt körül ölelõ õsgyepes –
vagyis a Bolondvár –, amely a
Duna-Ipoly Nemzeti Park által
védettnek nyilváníttatott. A tábor
nullkomfortos, azaz két potyogtatós wc, a gémeskútból fürdõvíz fateknõben és lajtban ivóvíz, valamint szemeteskuka áll rendelkezésre.
Június 20-án, pénteken 15 órától vasárnap 10 óráig hívjuk a
Bánk diákjait, Mezõfalva családjait, az általános iskola csoportját
kétnapos táborozásra. A sátorról,
enni- és innivalóról, felszerelésrõl
(akinek van íja, dobja, kürtje) a
csoportok maguk gondoskodnak.
Az önfegyelemért, társaink és a
természet iránti tiszteletért az
egyének felelnek.
A tábor programja:
Péntek: jurta-, sátorállítás,
harci íjászat, vacsorakészítés, vacsora. A tábortûznél a Bolondvár
történetérõl és természeti ritkaságairól Jamniczky Zoltán beszél,
majd mesét mond Horváth Béla.
Szombat: fakultatív ébredés
után reggelizés, majd harci íjászat
lesz. 10 órától kb. 15 óráig gyalogtúra (8 km) a Zöldhalomhoz és
egy 10. századi nemzetiségi földvárhoz. Visszaérkezés után pihenõ, harci íjászat, vacsorakészítés,
vacsora. A tábortûznél táltos dobok szólnak, a vésztõi Táltosfiú,
Csapó Imre õsi énekeket regél, a
szekszárdi Szabó László szertartásmester pedig az õsi magyar
napforduló ünnepét vezeti. A bátrakra tûzugrás, és az est befejezéseként parázson járás vár.
Vasárnap: reggelizés, harci
íjászat, táborbontás, takarítás, hazautazás.

Horváth Béla

Kondor kupa 2008 – Mezõfalva
Délelõtti programok:
8.30 Sportrendezvények résztvevõinek gyülekezõje a mezõfalvi sportpályán
9.00 Hivatalos megnyitó a színpadon ( A játékokkal kapcsolatos tudnivalók ismertetése)
9.10 Nagyvenyimi majoret csoport hangulatteremtõ bemutatója a nagypályán ( színpaddal
egy vonalban)
9.30 Sportprogramok megkezdése ( Nagypályás labdarúgás, utánpótlás korosztályainak kupája, kézilabda kupa és amatõr labdarúgó kupa, valamint pingpong kupa)
9.30 Pingpong kupa a Mûvelõdési házban ( Kinizsi u.)

Nagypályás labdarúgás résztvevõi:
Nagyvenyim, Sárosd, Sárszentmiklós, Mezõfalva

Utánpótlás korosztályainak résztvevõi (U9 ; U11; U13 és U16):
Nagylók, Perkáta, Adony, Mezõfalva

Kézilabda kupa várható résztvevõi:
Sárbogárd, Bölcske, Nagylók, Dunaföldvár, Sárosd

Amatõr labdarúgó kupa
A jelentkezések alapján, maximum 15 csapat

Napközbeni szórakozási lehetõségek:
Egész nap telepített sporteszközök, szórakoztató játékok várják a vendégeket. Ingyen ugrálóvár,
trambulin, élõ csocsó, ha sikerül a költségekbe beleszorítani, akkor ingyen minigolf, 9 pályával

Délutáni programok:
15.00 Családi játékos vetélkedõ jelentkezés alapján.
Részletek: Három-négy fõs családok jelentkezését várjuk!Nagypapa,nagymama, apa,anya és
gyerek versenyezhet. A gyerekek maximum ötödikesek lehetnek! Kötélhúzás, célba dobás, lovasverseny (speciális falovakkal), családi sítalpverseny és más ügyességi feladatok megoldása
vár a résztvevõkre.
16.00 Tûzoltóeszköz - bemutató és önkéntes toborzó a hátsó pályán. (A tûzoltó eszközöket
kipróbálhatják az érdeklõdõk! )
16.30 Sportprogramok eredményhirdetése, díjak átadása
17.00 Kulturális programok a színpadon és környékén

Kulturális programok részletei:
Hip-hap Dance bemutató
Harcmûvészeti bemutató 4 kategóriában
Gyerek és felnõtt hastáncegyüttesek elõadása
Sodrófahajító verseny
Szalmabálamászó verseny
19.30 Disco táncversennyel
21.30 Tûzijáték
21.40 Újra disco éjfélig
24.00 Zárás
A programok és a kezdési idõpontok változhatnak!
További információk jelennek meg a helyi lapban és Mezõfalva információs honlapján:
www.mezohir.info
Jó szórakozást kívánnak a szervezõk!
Egyéb információ a csapatoknak:
A sportversenyek kezdése elõtt a nagypályán fel kell sorakozni csapatokként oszlopban, mert egy rövid
majoret bemutatóval indul a program. A majoret bemutató után a csapatok elvonulnak a kijelölt pályákra.
Kérünk minden csapatot, hogy sátorról, székekrõl gondoskodjanak, mert kevés az árnyékos terület.
A pályán táblával kijelölt illemhely és vízvételi lehetõség van. Két büfé is létesítve lesz, ahol ételt, italt
vásárolhatnak. A területen kihelyezett szemeteszsákok találhatóak, kérjük a környezet megóvását!
A csapatok minden egyéb fontos tudnivalót a melléjük szervezett felelõsöktõl tudhatnak meg. Ezen
kívül a pályán sárga mellényben lesznek azok, akik a szervezõkhöz tartoznak és segíthetnek a felmerülõ
problémákat megoldani.
A biztonságról településõrök, polgárõrök is gondoskodnak. Õk is jól látható megkülönböztetõ jelzést
viselnek majd.
A sérülések, és más egészségi problémák megoldására egész nap orvosi felügyelet van a területen.
Amennyiben kérdés merül fel, hívják az alábbi telefonszámot! Természetesen a pályán is ezt a számot
kell tárcsázni felmerülõ gond esetén!

Horváth László
a szervezõ bizottság elnöke
tel.: 06 20 579 5170
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Idén február-március hónapban tanulóink számára
gyûjtõ akciót hirdettünk. Azt
kértük diákjainktól, hogy az
épp feleslegessé váló 1 és 2 forintosaikat gyûjtsék össze,
hogy a befolyt összegbõl vásárolni tudjunk olyan játékokat, sporteszközöket, felszereléseket, amelyekkel jobbá, tartalmasabbá lehet tenni az iskola hétköznapi életét.
Akciónk már az elsõ napokban komollyá vált, hiszen a
közepes méretû akvárium pil-
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lanatok alatt megtelt, melyet
egy 80 literesre kellett cserélnünk.
Március közepén bontottuk fel az adományt, és a sok
segítõ kéz egy délután keresztül válogatott, számolt, míg
megszületett az eredmény:
68.357 Ft jött össze.
Ekkor ért minket az elsõ
meglepetés. Az eddig szóban
mindenben segítséget megadó
mezõfalvi Postahivatal a megígért átvétel helyett jó tanácsokkal látott el minket, hogy
mihez is kezdjünk a 70-80 kg
apróval. Köszönet Nekik!???
A megoldást a dunaújvárosi K&H Bank adta, ahol pillanatokon belül átszámolták
és átvették a gyerekek munkájának eredményét.
Ekkor következett az akció
második-pozitív- meglepetése: A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány látatlanban megduplázta az összeget,
és így már közel 150 ezer forint állt rendelkezésünkre.
Köszönettel tartozunk az alapítványnak, azért, hogy ezzel

a gáláns felajánlással teljesebbé tették diákjaink örömét. A
képeken látható asztalitenisz,
tollaslabda készleteket már birtokba vették a gyerekek, a maradék pénzbõl egy 20 fõs feliratozott sportmez garnitúrát,
valamint labdákat szeretnénk
vásárolni.
Köszönjük mindazoknak a
diákoknak, felnõtteknek a
munkáját, akik részt vettek akciónk lebonyolításában, s köszönjük mindenkinek a hozzánk eljuttatott forintokat.
Szentpáli B.,Tombor I

Az alsó tagozat eredményei a 2007/2008. tanévben
Szerettük volna megmutatni
tanulóink órai teljesítményét a
szülõknek, az érdeklõdõ kollégáknak és mindenkinek, aki kíváncsi
az iskolában folyó tanulmányi
munkára, ezért nyitott napokat
szerveztünk õsszel és tavasszal.



Minden közösség életében
fontosak az ünnepek, melyek kiemelkednek a hétköznapokból,
színt, csillogást, pompát varázsolnak elénk. Az alsós munkaközösség kivette részét ezekbõl az ünnepekbõl is.
Idõsek napja 3.a osztály
(Márokné Szatmári Ilona) és 4.
évfolyam (Garai E. Olga, Sivák
Zita)
Karácsony
2.
évfolyam
(Balláné Spitz Mariann, Szabóné
Kovács Erika)
Anyák napja osztálykeretben
(tanítók)



A szakmai programszervezésen túl munkaközösségünk lehe-

tõséget biztosított, hogy kisdiákjaink megmérethessék tudásukat.
A tanév során több versenyt szerveztünk tanulóinknak:
Karácsony - kupa sportverseny
1-2-3-4. osztály (Felelõs: Garai
Olga)
Szépírás verseny 1-2. osztály
(Felelõs: tanítók)
Helyesírási verseny 2-3-4. osztály (Felelõs: tanítók)
Matematika verseny 1-2-3-4.
osztály (Felelõs: tanítók)
Szövegértési verseny 1-2-3-4.
osztály (Felelõs: tanítók)
Petõfi - kupa sportverseny 12-3-4. osztály (Felelõs: Hajdúné
Virág Tünde)
Dalverseny 1-2-3-4. osztály
(Felelõs: Horváth Lászlóné)
Versmondó verseny 1-2-3-4.
osztály (Felelõs: tanítók)
Az igazi izgalmat az adja, amikor falunkat elhagyva, más településen kell helytállnunk tanítványainkkal. Idén az alábbi területi
versenyeken vettünk részt:

November: Mesemondó verseny - Nagyvenyim: Szekeres
Benjamin 1. a osztály, Felkészítõ: Horváth Lászlóné
Január: Betûzgetõ nyelvtan
verseny 2-3-4. osztályosoknak Mezõfalva: II. helyezést ért el
Valler Kristóf 2. b, III. helyezést
ért el Ágoston Réka 2. b. (Felkészítõ: Szabóné Kovács Erika), I.
helyezést ért el Keresztes Nóra 3.
a (Felkészítõ: Márokné Szatmári Ilona), I. helyezést ért el Palkó
Anna 4. b, III. helyezést ért el
Szabó Luca 4. b (Felkészítõ:
Garai E. Olga)
Február: Helyesírási verseny
3. osztályosoknak - Dunaújváros,
Gárdonyi Ált. Isk.: Keresztes
Nóra 3. a osztály, Márok Bence
3. a osztály (Felkészítõ: Márokné
Szatmári Ilona)
Március: Levelezõs olvasási
verseny - Mezõfalva: IV. helyezést ért el a 4. b osztály csapata
(Felkészítõ: Garai E. Olga), a
döntõbe jutott még a 3. a osztály-

ból 2 csapat (Felkészítõ: Márokné
Szatmári Ilona)



j és ly - helyesírási verseny 34. osztályosoknak - Székesfehérvár, Munkácsy Ált. Isk.: Keresztes Nóra 3. a osztály (Felkészítõ:
Márokné Szatmári Ilona), Szabó
Luca 4. b osztály (Felkészítõ:
Garai E. Olga)



Helyesírási verseny - 4. osztályosoknak - Dunaújváros, Kõrösi
Ált. Isk.: Palkó Anna 4. b osztály
(Felkészítõ: Garai E. Olga),
Turcsán Fruzsina 4. a osztály (Felkészítõ: Sivák Zita)
Április: Helyesírási verseny 34. osztályosoknak - Kisapostag: I.
helyezést ért el Kovács Ádám 3. c,
II. helyezést ért el Vámosi Nikolett 3. c (Felkészítõ: Hajdúné Virág Tünde), Szautner Máté 4. a osztály (Felkészítõ: Sivák Zita)



(Az alsó tagozatos eredmények
folytatása a 6. oldalon)
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Az idegennyelvi
munkaközösség
eredményei
– Német nyelvi szépkiejtési területi verseny - Dunaújváros:
Édl Zsuzsanna 8.a
(Felkészítõ tanár: Hajas
Györgyné)
– Német nyelvi szépkiejtési megyei verseny - Mór: Dicséretben részesült Márok
Bence 3.a, Keresztes Nóra 3.a,
Palkó Anna 4.a, Kovács Mercédesz 4.a (Felkészítõ tanár:
Hajas Györgyné)
– OLIMA Országos Német Színjátszó Verseny: I. helyezés 8.a osztály (Felkészítõ
tanár: Hajas Györgyné)
– Német fordító területi
verseny - Dunaújváros: résztvevõk: Vajnár Diána 7.b,
Görög Dóra 7.b (Felkészítõ tanár: Molnárné Troppert Mária). Helyezettek: I. helyezés:
Molnár Ádám 8.a, II. helyezés: Baráth Attila 8.a (Felkészítõ tanár: Hajas Györgyné)
– Német nyelvi fordítói
megyei verseny - Székesfehérvár: II. helyezés: Molnár
Ádám 8.a, III. helyezés: Édl
Zsuzsanna 8.a (Felkészítõ tanár: Hajas Györgyné)
– TITOK Országos Német
Verseny döntõ - Budapest: 7.
hely: Édl Zsuzsanna 8.a, 9.
hely: Molnár Ádám (Felkészítõ tanár: Hajas Györgyné)
– „Literátum” Országos
Német Levelezõs Verseny
résztvevõi: „A” kategóriában
(3-4. oszt.) 10 versenyzõ, "B"
kategóriában (5-6. oszt.)4 versenyzõ, "C" kategóriában (7-8.
oszt.) 17 versenyzõ. Összesen
31 tanuló vett részt, mindannyian arany és ezüst fokozattal zárták a versenyt. (Felkészítõ tanár: Hajas Györgyné)

– 2007. október 22. Tanulmányi kirándulás Bécsbe 45
tanuló részvételével (Szervezõ: Hajas Györgyné)
– 2008. március A Petõfihéten rendezett helyi német
nyelvi verseny
– 2008. május „Happening” Angol nyelvi vetélkedõ
4-7. évfolyam részére
– 2008. április Angol nyelvi területi verseny - Sárkeresztes. Helyezettek: 5. hely: Igel
Dániel 4.évf., Szabó Luca 4.
évf., Turcsán Fruzsina 4. évf.
(Felkészítõ tanár: Szalai
Lászlóné)
– 2008. május Angol nyelvi területi verseny - Dunaújváros Helyezettek: 3. hely:
Igel Dániel 4. évf., Fánczi
Kitti 4. évf., Szabó Luca 4.
évf., Turcsán Fruzsina 4. évf.
(Felkészítõ tanár: Szalai
Lászlóné)
– Alapfokú német nyelvvizsgát tettek: Bálint Miklós
8.b, Bokor Márió 8.b,
Hoffmann Dávid 8.b, Vincze
Gergõ 8.b (Felkészítõ tanár:
Molnárné Troppert Mária)
Szintén alapfokú nyelvvizsgát tett: Molnár Ádám 8.a,
Édl Zsuzsanna 8.a, Titz Eszter 8.a, Baráth Attila 8.a,
Bozsoki Bettina 8.a, Masinka
Kitti 8.a, Barna Balázs 8.a,
Majoros Gábor 8.a, Homonnai
Vivien 8.a, Tibold Liliána 8.a,
Csizmadia Melinda 8.a (Felkészítõ tanár: Hajas Györgyné)
– Középfokú német nyelvvizsgát tettek: Édl Zsuzsanna
8.a, Baráth Attila 8.a, Molnár
Ádám 8.a, Masinka Kitti 8.a,
Bozsoki Bettina 8.a, Titz Eszter 8.a (Felkészítõ tanár: Hajas Györgyné)

Alsó tagozatos
eredmények
(Az alsó tagozatos eredmények folytatása az 5. oldalról)
Versmondó verseny 1-2-34. osztályosoknak - Mezõfalva: III. helyezést ért el Szekeres Benjamin 1. a (Felkészítõ:
Horváth Lászlóné), III. helyezést ért el Aszalay Anna 2. b
(Felkészítõ: Szabóné Kovács
Erika), III. helyezést ért el
Kovács Ádám 3. c (Felkészítõ: Hajdúné Virág Tünde), III.
helyezést ért el Szabó Luca 4.
b (Felkészítõ: Garai E. Olga)

Környezetismereti csapatverseny - Rácalmás: II. helyezést ért el a 4. b osztály csapata (Felkészítõ: Garai E. Olga)

Matematika csapatverseny
3-4. osztályosoknak - Elõszállás: II. helyezést ért el a csapat (Felkészítõk: Márokné
Szatmári Ilona , Hajdúné Virág Tünde, Sivák Zita, Garai
E. Olga)

Szépírás verseny - Baracs
Ezüst minõsítést szerzett: Tauz
Fanni 1. a osztály (Felkészítõ:
Horváth Lászlóné), Ágoston
Réka 2. b osztály (Felkészítõ:
Szabóné Kovács Erika).
Arany minõsítést szerzett: Virág Enikõ 3. c osztály (Felkészítõ: Hajdúné Virág Tünde),
Turcsán Fruzsina 4. a osztály
(Felkészítõ: Sivák Zita)

A tanév során több területi
tanulmányi versenyt is szerveztünk, melyre nagyon nagy
érdeklõdéssel jöttek el a környezõ települések diákjai. A
jól sikerült rendezvényekkel
öregbítettük iskolánk, községünk jó hírét.
Tanulóink több levelezõs
versenyen vettek részt.
Területi olvasási verseny 34. osztályosoknak - Mezõfalva (4 forduló), részt vett: 3. a,
3. c, 4. a, 4. b osztály több csapattal (Felkészítõk: Márokné
Szatmári Ilona, Hajdúné Virág

Tünde, Sivák Zita, Garai E.
Olga)

A Megyei Mûvelõdési
Központ Honismereti Egyesülete által meghirdetett Mátyás
királyról szól versenye - részt
vett: 3. a, 3. c, 4. b osztály több
csapattal
(Felkészítõk:
Márokné Szatmári Ilona,
Hajdúné Virág Tünde, Garai
E. Olga)

Környezetismereti csapatverseny 3-4. osztályosoknak részt vett: az évfolyam összes
osztálya (Felkészítõk: tanító)
Döntõbe jutott 3. a osztály csapata (Felkészítõ: Márokné
Szatmári Ilona)

Tanítványaink közül többen részt vettek a Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia, és a Jonatán Elsõ Országos Könyvmolyképzõ által
szervezett (fizetõs) tanulmányi
versenyeken. Gárdonyi Kata
2. b- matematika, Bronz fokozat (Felkészítõ: Szabóné Kovács Erika), Szabó Luca 4. b Anyanyelv, arany fokozat
(Felkészítõ: Garai E. Olga)
Nagy Péter 3. c - Természetismeret, Arany fokozat (Felkészítõ: Hajdúné Virág Tünde),
Kovács Marcella Kitti 3. c Könyvmolyok kiváló mestere
fokozat (Felkészítõ: Hajdúné
Virág Tünde)

Igyekeztünk minél több
olyan programot is szervezni,
melyen azok a gyerekek is
szerephez juthatnak, akiknek
nem olyan jó a tanulmányi
munkájuk. Ezek a következõk
voltak:
Tûzvédelmi oktatás játékosan 3-4. osztályosoknak
Játszóház (október, december, március)
farsang (osztálykeretben)
színházi elõadások látogatása
gyermeknap.

Az én falum - Mezôfalva
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Természettudományi munkaközösség
versenyei
– Tetra Pack környezetvédelmi vetélkedõ (levelezõ)
résztvevõi: Baráth Attila 8.a,
Édl Zsuzsanna 8.a, Masinka
Kitti 8.a, Molnár Ádám 8.a,
Titz Eszter 8.a (Felkészítõ tanár: Kósa Judit)
– Hermann Ottó levelezõ
verseny résztvevõ: Nemes Orsolya 7.a (Felkészítõ tanár:
Kósa Judit)
– Iskolai természetvédelmi
vetélkedõ helyezettek: I. helyezés: Bognár Gergõ 5.a, Kovács
Zsombor 5.a, Scheidl Boglárka 5.a, II. helyezés: Gyõri Barbara 5.a, Móricz Mercédesz
5.a, Révész Viktória 5.a
– Területi természetvédelmi verseny helyezettei: 4. helyezés Baráth Attila 8.a, Édl
Zsuzsanna 8.a, Titz Eszter 8.a
(Felkészítõ tanár: Kósa Judit)
– Szentágothai János biológia verseny helyezettei: 2. helyezés Baráth Attila 8.a, Molnár Ádám 8.a (Felkészítõ tanár: Kósa Judit)
– Madarak és fák napja helyi verseny (közös szervezésben a könyvtárral) helyezettek: I. hely: Hevesi Kyra
7.b, Ozohánics Anett 7.b, Szabó Dorottya 7.b. II. hely:
Fánczi Liliána 6.a, Szabó Bianka 6.a, Szabó Tímea 6.a. III.
hely: Hornperger Arnold 5.b,
Szabó Szindbád 5.b. Szentpáli
Zsombor 5.b
– Komplex természettudományi körzeti verseny - Dunaújváros helyezései: III. hely:
Baráth Attila 8.a, Édl Zsuzsanna 8.a, Masinka Kitti 8.a (Felkészítõ tanárok: Gabnai
Józsefné, Koppányiné Sági
Mónika, Pintér Zsoltné)
– Fizika területi verseny Dunaújváros, Széchenyi I. Gimnázium résztvevõi: Baráth Attila 8.a, Édl zsuzsanna 8.a, Molnár Ádám 8.a (Felkészítõ tanár:
Koppányiné Sági Mónika)
– Informatika területi verseny - Dunaújváros, Bánki
Donát Gimnázium helyezettei:

254 versenyzõbõl 29. hely Barna Balázs 8.a, 31. hely: Molnár Ádám 8.a (Felkészítõ tanár:
Koppányiné Sági Mónika)
– Körzeti Power Point verseny - Dunaújváros, Arany
János Ált. Isk. Dicsérõ oklevelet kapott: Garai Dániel 8.b
(Felkészítõ tanár: Koppányiné
Sági Mónika)
– Petõfi-hét informatika
versenyének helyezettei: I.
hely Bálint Miklós 8.b, II.
hely Cseke Richárd 8.b, III.
hely Garai Dániel 8.b,
Jancsovics
Diána
8.b,
Jancsovics Kitti 8.b
– Petõfi-hét matematika
versenye 7. évfolyam I. Görög
Dóra, II. Hevesi Kyra, III.
Vajnár Diána. 8. évfolyam I.
Bálint Miklós.
– Petõfi-hét floorball versenyének helyezettei: I. hely 8.a
csapata, I. hely 6.a csapata
– Petõfi-hét futballversenyének helyezettei: I. hely: 8.a
csapata, I. hely: 6. a csapata
– Petõfi-hét ötödölõ versenye
– 2007. szeptember 21-22.
Nemzetközi birkózóverseny -

Szlovákia-Trencsény. Helyezettek: 2.hely Igel Dániel, 4.
hely Szabó Szindbád, 4. hely
Szentpáli Zsombor (Felkészítõ tanár: Tombor István)
– 2007. november 4. Birkózóverseny - Tatabánya Helyezettek: 2. hely Petrovics Renátó, 2. hely Garbacz Szilárd,
3. hely Bognár Gergõ (Felkészítõ tanár: Tombor István)
– 2007. november 13. Birkózóverseny - Pécs Helyezett:
2. hely. Petrovics Renátó (Felkészítõ tanár: Tombor István)
– 2007. november 23. Birkózóverseny Szabadbattyán.
Résztvevõk: 18 diák versenyzett (Felkészítõ tanár: Tombor
István)
– 2007. december 15. Területi birkózóverseny - Mezõfalva. Összesen 20 mezõfalvi
gyerek versenyzett, számos
helyezést értek el.
(Felkészítõ:Tombor István)
– 2007. december 21. Területi birkózóverseny - Kaposvár: 8 fõ versenyzett (Felkészítõ tanár: Tombor István)
– 2008. január 19. Területi
birkózóverseny - Érd. Helye-

Az általános iskola tornatermében rendezett nagyszabású versenyt a mezõfalvi
sportkör. A hazaiak mellett
szõnyegre léptek a szlovák
Trencsény, és a német
Röhlingen város versenyzõi,
valamint a Ferencváros, a Kaposvár, a Pécs, a székesfehérvári Szondi SE , a Dorog, a
Tatabánya, a Szabadszállás, a
Dunaújváros, az Enying, és az
Érd birkózó gárdája is. Az
elõzetesen várt 100 induló helyett 180 versenyzõ küzdött
meg egymással, a rendezõk
nagy örömére. Kezdés elõtt
, az egyre csak gyûlõ gyereksereg láttán elõször megijedtem, de az ismét
fantasztikusat alkotó szülõi
gárda - mondhatni már rutinosan - , kitett magáért, és
zökkenõmentesen levezé-

nyelte a rendezvényt. Ízletes
fõztjükkel gondoskodtak arról, hogy vendégeink ne üres
hassal térjenek haza.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenki segítségét. Mezõfalva vezetõi mellett több prominens személy
volt vendégünk, hiszen a versenyt Dunaújváros alpolgármestere, Pintér Attila, és a
Dunaferr Sportegyesület elnöke , Perjánossi Sándor nyitotta meg. A sportkör birkózói ezúttal is kitettek magukért. Palkovics Patrik 22 kgban elsõ, Petrovics Renátó 50
kg, Bognár Gergõ 68 kg, Igel
Dániel 28 kg, Hornperger
Arnold 42 kg-ban második
Szentpáli Zsombor 50 kg,
Nyegota Szabina 68 kg - ban
harmadik helyezést ért el.
Tombor István

zett: 2. hely:Petrovics Renátó
(Felkészítõ tanár: Tombor István)
– 2008. január 19. Kézilabda verseny - Dunaújváros
(Felkészítõ tanár: Tombor István)
– 2008. március 11. Kézilabda verseny - Mezõfalva
(Szervezõ: Tombor István)
– 2008. március 15. Esztergom-diákolimpia területi döntõ. Helyezettek: 2. hely Bognár Gergõ, 2. hely Kovács
Gábor, 3.hely Petrovics
Renátó, 3. hely Szabó Szindbád, 3. hely Nyegota Szabina,
5. hely Szentpáli Zsombor, 5.
hely Hornperger Arnold, 5.
hely Igel Dániel (Felkészítõ
tanár: Tombor István)
– 2008. április 5-6. Birkózó Diákolimpia Országos
Döntõ - Bük Helyezett: 5. hely
Igel Dániel (Felkészítõ tanár:
Tombor István)
– 2008. április 9. Birkózóverseny - Marcali. Helyezettek: 1. hely Palkovics Patrik,
3. hely Igel Dániel (Felkészítõ tanár: Tombor István)
– 2008. május 1. Birkózóverseny - Szabadszállás Helyezettek: 1. hely: Petrovics
Renátó, 2. hely: Szentpáli
Zsombor, 2. hely: Igel Dániel,
2. hely: Bognár Gergõ (Felkészítõ tanár: Tombor István)
– 2008. május 8. Birkózóverseny - Enying Helyezettek:
1. hely Palkovics Patrik, 2.
hely Bognár Gergõ, 2. hely
Szentpáli Zsombor, 3. hely
Kovács Gábor (Felkészítõ tanár: Tombor István)
– 2008. május 24. Nemzetközi birkózóverseny - Mezõfalva, több, mint 200 versenyzõ Helyezettek: 1. hely
Palkovics Patrik, 2. hely Bognár Gergõ, 2. hely Petrovics
Renátó, 2. hely Igel Dániel, 2.
hely Hornperger Arnold, 3.
hely Nyegota Szabina, 3. hely
Szentpáli Balázs (Felkészítõ
tanár: Tombor István)

Az én falum - Mezôfalva
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A humán munkaközösség tanulmányi
versenyei
2007. október 9. Rajzverseny a 8. évfolyam számára
"Az 1956-os események Magyarországon". Helyezettek: I.
Andricsek Anikó 8. b, II. Kovács Alexandra 8. b, III. DósaiMolnár Klaudia 8. b
2007. november 11 Területi
Kodály-verseny (Dunaújváros): 4. helyezést értek el Édl
Zsuzsanna 8. a, Masinka Kitti
8. a, Titz Eszter 8. a (Felkészítõ tanár: Lajtos Imréné)
2007. november második
fele A Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny iskolai fordulója. Helyezettek: 5.
évfolyam: I. Vida Fanni 5. b,
II. Scheidl Boglárka 5. a, III.
Csikós Laura 5. a. A 6. évfolyam: I. Horváth Csenge 6. a,
II. Fánczi Liliána 6. a, III. Benedek Csilla 6. b. A 7. évfolyam: I. Nemes Orsolya 7. a, II.
Görög Dóra 7. b, III. Vajnár Diána 7. b. A 8. évfolyam: I. Édl
Zsuzsanna 8. a, II. Vincze Gergõ 8. b, III. Molnár Ádám 8. a
2008. január 8. Helyesírási
verseny Dunaújvárosban a kereskedelmi szakközépiskolában a 8. évfolyamosok számára. Eredmények 102 indulóból:
Édl Zsuzsanna 8. a 2. helyezés
(ezzel felvételt nyet Dunaújváros bármely középiskolájába),
Titz Eszter 8. a 18. helyezés,
Baráth Attila 8. a 20. helyezés,
Masinka Kitti 8. a 23. helyezés,
Molnár Ádám 8. a 24. helyezés (Felkészítõ tanár: Nagy
Margit)
2008. január 9. Csoportos
történelmi verseny a 6. évfolyam számára. Helyezettek: 1.
6. b csapata Benedek Csilla, Simon Viktória, Végh Stefánia. II.
a 6. a csapata Fánczi Liliána,
Horváth Csenge, Szabó Tímea.
III. a 6. b csapata Gál Zsolt,
Gyõri Edina, Kiss Dominika.
2008. január 14. A 6. évfolyam csoportos irodalmi versenye. Helyezettek: I. a 6. b csapata Benedek Csilla, Simon
Viktória, Végh Stefánia. II. a 6.
a csapata Fánczi Liliána, Horváth Csenge, Takács Tímea. III.

a 6. b csapata Bálint Bence,
Mekota Bernát, Petrovics
Renátó.
2008. január 29. A Kazinczy
szépkiejtési verseny iskolai fordulója. Helyezettek: 5-6. évfolyam I. Virág Renáta (6. a), II.
Krizsány Dóra (6. a), III. Benedek Csilla (6. b). A 7-8. évfolyam: I. Nemes Orsolya (7.
a), II. Vajnár Diána (7. b), III.
Görög Dóra (7. b), III. Bálint
Miklós (8.b)
2008. február 13. A Simonyi
Zsigmond országos helyesírási verseny területi fordulója Dunaújvárosban. Helyezettek: Édl
Zsuzsanna (8. a) 2. helyezést ért
el (Felkészítõ tanár: Nagy Margit), Vida Fanni (5.b) 3. helyezést ért el (Felkészítõ tanár:
Lajtos Imréné), Horváth Csenge (6. a) 5. helyezést ért el (Felkészítõ tanár: Bán Gergelyné,
Nemes Orsolya (7.a) 7. helyezést ért el (Felkészítõ tanár:
Nagy Margit).
2008. február 19. Területi
Kazinczy-verseny Dunaújvárosban. Résztvevõk: Nemes
Orsolya (7. a, felkészítõ tanár:
Nagy Margit), Virág Renáta (6.
a, felkészítõ tanár: Bán
Gergelyné)
2008. február 20. Rajzverseny a 6. évfolyam számára
„Arany János: Toldi". Helyezettek: I. Szûcs Noémi (6. b),
II. Dobai Márk (6. a), III. Sudár Ádám (6. a)
2008. február 22. Rajzverseny az 5. évfolyam számára
„Petõfi Sándor: János vitéz".
Helyezettek: I. Somogyi Lilla
(5. b), II. Szentpáli Zsombor 5.
b, III. Kiss Máté (5. a), III.
Klujber Zsolt 5. c
2008. március 6. A 7. évfolyam csoportos történelmi versenye. Helyezettek: 1. a 7. b csapata Gyõri Valéria, Szabó Dorottya, Vajnár Diána. II. a 7. b
csapata Görög Dóra, Ozohánics
Anett, Tibold Dalma. III. a 7. b
csapata Nagy Dávid, Póck
Márk, Salgó József.
2008. március 10. A 7. évfolyam csoportos irodalmi verse-

nye. Helyezettek: 1. a 7. b csapata Görög Dóra, Ozohányics
Anett, Tibold Dalma. II. a 7. b
csapata Nagy Dávid, Szabó
Dorottya, Vajnár Diána. III. a 7.
a csapata Kovács Aletta Valéria, Nemes Orsolya, Valicsek
Klaudia.
200. március 11. J vagy ly?
Székesfehérvár, megyei verseny. Eredmények: Horváth
Csenge (6. a) 220/209 (Felkészítõ tanár: Bán Gergelyné), Édl
Zsuzsanna (8.a) 250/228 (Felkészítõ tanár: Nagy Margit.
2008. március 11. Énekverseny a Petõfi-héten az 5-8. évfolyam számára. Az 5-6. évfolyam helyezettjei: II. Pirgi
Mariann (6.b), Gyõri Edina
(6.b). A 7-8. évfolyam helyezettjei: I. a 8. a lánycsapata
Bozsoki Bettina, Édl Zsuzsanna,
Homonnai
Vivien,
Masinka Kitti, Nagy Dóra, Sümegi Cintia, Tibold Liliána,
Titz Eszter. II. a 7. b lánycsapata Görög Dóra, Gyõri Valéria, Hevesi Kyra, Lakatos
Felicia, Ozohanics Anett, Tóth
Alexandra, Volent Fanni. Különdíj: Homonnai Vivien 8. a
2008. március 12. Rajzverseny a 7. évfolyam számára
"Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc". Helyezettek: I.
Ozohánics Anett (7. b), II. Horváth Dominika (7. a), III. Póck
Márk (7. b)
2008. március 13. A Petõfihét szavalóversenye az 5-8. évfolyam számára. Eredmények
az 5. évfolyam: I. Szentpáli
Zsombor (5. b), II. Virág Dorottya (5. a), III. Hornperger
Arnold (5. b). A 6. évfolyam:
I. Szûcs János (6. a), II. Benedek Csilla (6. b), III. Fánczi
Liliána (6. a). A 7. évfolyam:
I. Görög Dóra (7. b), II. Szabó
Dorottya (7. b), III. Libis Vivien (7.a), III. Vajnár Diána (7.
b). A 8. évfolyamban I. Baráth
Attila (8. a), II. Tibold Liliána
(8. a), III. Nagy Dóra (8. a).
2008. április 3. A 8. évfolyam csoportos történelmi versenye. Helyezettek: I. a 8. a csa-

pata Édl Zsuzsanna, Tibold Liliána Katalin, Titz Eszter Csilla. II. a 8. a csapata Baráth Attila, Barna Balázs, Molnár
Ádám. III. a 8. b csapata Bálint
Miklós, Gergelyi Gábor,
Vincze Gergõ.
2008. április 5. A Simonyi
Zsigmond országos helyesírási verseny megyei fordulója:
Édl Zsuzsanna (8.a) 10. helyezést ért el (Felkészítõ tanára:
Nagy Margit)
2008. április 9. Az 5. évfolyam csoportos irodalmi versenye. Helyezettek: I. az 5. b csapata Ferkel József, Szentpáli
Zsombor, Vizi Richárd. II. az
5. c csapata Bakonyi Martin,
Garda Bettina, Kolompár Andrea, Radó Alexandra. II. az 5. a
csapata Móricz Mercédesz, Révész Viktória, Tóth Noémi,
Virág Dorottya. III. az 5. b csapata Hornperger Arnold, Oláh
Bettina, Vida Fanni.
2008. április 19. A Megyei
Honismereti Egyesület Mátyás
király uralkodásáról szóló versenye Székesfehérváron. Helyezettek több mint 200 csapatból 19. helyezés: Görög Dóra
(7.b), Kovács Aletta Valéria
(7.a), Vajnár Diána (7. b). (Felkészítõ tanár: Lénárt Imre)
2008. április 22. Az 5. évfolyam csoportos történelmi versenye. Helyezettek: I. az 5. b
csapata Hornperger Arnold,
Szabó Szindbád, Vizi Richárd.
II. az 5. b csapata Ágoston Gergõ, Ferkel József, Sümegi
Dominik. III. az 5. b csapata
Molnár Fanni Zsófia, Tóth Mónika, Vida Fanni.
2008. április 23. A 8. évfolyam irodalmi versenye. I. a 8.
a csapata Bozsoki Bettina,
Masinka Kitti, Nagy Dóra, Tibold Liliána Katalin. II. a 8. a
csapata Csizmadia Melinda,
Édl Zsuzsanna, Homonnai Vivien, Nagy Viktória. III. a 8. a
csapata Barna Balázs, Hajnal
Bence, Mudri Róbert, Simon
Norbert. III. a 8. b csapata Bálint Miklós, Bokor Márió,
Garai Dániel, Jancsovics Kitti.

Az én falum - Mezôfalva

Búvársport

A gyerekek napja
Amíg a felsõ tagozatosok a
Hantosi tónál töltötték az idõt,
a kicsik az iskola udvarán, illetve az iskolában maradtak.
Nekik is akadályversennyel
kezdõdött a gyermeknapi
program. Mindenki lelkesen
és ügyesen teljesítette a csapatnak kiszabott feladatokat.
A versenyzés után meglepetés várta õket az iskola aulájában, mert egy profi karaoke
mûsort szerveztünk nekik.
A tartalmas mozgás után
pedig elsétáltunk a Nádor cukrászdába, ahol minden gyerek
egy gombóc fagyit ehetett Szabó László felajánlásával. Neki
ezúton is köszönetet mondunk. Az idei gyermeknap is
örömben és vidámságban telt
el, ami persze a tanító nénik

közremûködése nélkül nem
sikerülthetett volna.
A jó hangulatról a képek is
tanúskodnak...
Köszönet a támogatóknak, hogy mindez létrejöhetett:
– a szülõi munkaközösségnek az akadályverseny díjai-
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ért, a tortákért, a süteményekért
– Mezõfalvi Zrt-nek a
helyszín használati lehetõségért, az útvonal járhatóvá tételéért, a buszok biztosításáért
– A népfõiskolának, Ács
Évának a park és a kastély helyiségeinek használatáért
– A Mezõfalvi Horgászegyesületnek az akadályverseny helyszínének biztosításáért
– A helyi Fidesz alapszervezetnek, hogy minden tanulónak fél liter üdítõt adtak
– Tarány Sándor vállalkozónak, aki szódavizet biztosított a biciklizõknek
– A polgárõrségnek a biciklizõk kíséréséért és az útvonaluk biztosításáért.
Köszönjük szépen!

Ahogy én látom!

Pillanatok

Szabó Lõrinc költõ, mûfordító.
1990. március 31-én született Miskolcon Szabó Lõrinc vasúti fékezõ és
Panyiczky Ilona gyermekeként. A
család Balasagyarmatra, majd Debrecenbe költözött, itt érettségizett a költõ. Budapesten egyetemi tanulmányokba kezdett, tanítványa és barátja
lett Babits Mihálynak. 1944-ig az Estnél dolgozik, 1927 és 1928. között a
Pandora címû irodalmi lapot szerkesztette. A második világháború után
mellõzték, de még halála elõtt elismerték, Kossuth-díjat kapott. 1957ben halt meg Budapesten. Az Avasi
Gimnázium elõtti szoborral emlékezik Miskolc híres szülöttére. A költõ
egyik kedves szerelmes versét választottam, biztosan önöknek is tetszeni
fog:

Mióta tegnap megcsókoltalak
s te sóváran (de csak egy pillanatra,
mert máris tiltakoztál!) remegõ
térdeid közt hagytad a térdemet:
folyton elém rajzol a hála, folyton
elõttem állsz, utcán és munka közben
folyton beléd ütközöm: hátracsukló
fejedet látom, kigyúlt arcodat,
csukott szemedet s a kínzó gyönyörvágy
gyönyörû mosolyát az ajkadon.
Ilyenkor egy-egy pillanatra én is
lehúnyom a szemem és szédülök:
érzem közeled, arcom arcod édes
vonalaiban fürdik, kezemet
sütik forró kebleid, újra csókolsz,
s én rémülten ébredek: óh, hisz ez
már õrület – s mégis oly jólesik
beléd veszteni magamat: egész
tested körülömöl és én boldogan
nyargalok szét lobogó ereidben.

Tarány Sándor

Az utolsó egy hónapban öt
hét alatt négy versenyt is rendeztek a búvárúszóknál!
A versenyek jól sikerültek,
hiszen minden versenyrõl hoztak haza érmet a gyerekek!
Eredmények:
Dobó Kupa - Eger: Klics
Bence: 1. helyezett (4x100m
váltó), 2. helyezett (200m
gyors), 3. helyezett (50m
gyors és 100m gyors), Valler
Kristóf: 8.helyezett (50m
gyors)
Középület Kupa - Kaposvár: Klics Bence: 3. helyezett
(50m pillangó)
Dvcsh Kupa - Dunaújváros: 50m pillangó: 2. Klics
Bence, 7. Valler Kristóf. 100m
gyors: 4. Klics Bence, 8.
Valler Kristóf, 4x50m váltó: 1.
Dvcsh Ubse (tagja: Klics Bence. 4x100m váltó: 2. Dvcsh
Ubse (tagja: Valler Kristóf)
Uszonyosúszó Gála Gyöngyös: Klics Bence: 2.
200m gyors, 3. 100m gyors
A tavaszi verseny szezon
után jöhet a jól megérdemelt
pihenés, és a nyári szünet!

Úszótábor
A táborok reggel 8 órától
délután 14.30-ig tartanak.
Minden nap: úszásoktatás,
reggeli (helyben), ebéd (Fészek étterem), uzsonna, további vizes foglalkozások (búvárkodás, óriás, csúszdázás, vízi
vetélkedõ, váltó versenyek
stb.),
további
játékok,
mászófal kipróbálása (új), stb.
Reggeli gyülekezõ 7.458.00 az uszoda aulájában
Délutáni búcsú 14.30-tõl az
uszoda elõterében
Turnusok:
június 23. - június 27-ig
június 30. - július 4-ig,
július 7. - július 11-ig
Tábor díja: 1 hét: 12.000 Ft
További hetek: 10.500 Ft
Jelentkezni:
Debreczeni Hajni (úszóoktató) 06-30-597-9466
László Dezsõ (úszóoktató,
testnevelõ) 06-70-245-89-94
Miskovicz Zsuzsi (úszóoktató) 06-70-219-1905

Az én falum - Mezôfalva
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Tündérkert Óvoda
Gazdag programokkal zárult a májusi hónap óvodánkban. Elõször az anyák napi és
Évzáró ünnepélyeket tartottuk,
meg valamennyi csoportban.
A gyermekek szeretetteljes,
megható mûsorokkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
Ezután a kirándulások kezdõdtek. A nagycsoportosok
Budapesten az Állatkertben és
a Közlekedési Múzeumban

voltak, az egyik középsõ csoport szintén Budapesten az
Állatkertet és a Planetáriumot
látogatta meg. A másik középsõ csoport a Velencei tó környékére kirándult.
Május 21-én tartottuk Óvodánkban a Kihivás napját az
esõs idõ ellenére. A szülõk,
dolgozók, gyerekek vidáman
végezték a zenés tornát, kellemesen elfáradt mindenki.
Köszönjük a részvételt.

Iskolalátogatás
Június 4-án szerdán délelõtt
a nagycsoportosainkkal ellátogattunk a leendõ elsõs
tanítónénikhez az iskolába.
Vidám, játékos iskolába hívogató órát tartottak, melyen lehetõséget kaptak egyéni szereplésre is óvódásaink Nagyon
tetszett nekik ez a délelõtt.
Június 5-én este az iskolában hivatalos volt intézményünk valamennyi dolgozója

a pedagógus napi ünnepélyre. A polgármester köszöntötte az intézmények dolgozóit,
valamint az iskola fejlesztési
alapítvány kuratóriuma kiosztotta az „Év pedagógusa” és az
„Év közalkalmazottja” kitûntetést. Óvodánkból Kéri
Lászlóné kapta ezt a díjat.
Szívbõl gartulálunk.
Összeállította:
Bálint Györgyné
Kondor Lászlóné

Gyermekhét
Hagyományainkhoz híven
egész hetes programokat szerveztünk
gyermekeknek.
Fagyizással kezdõdött a hét,
ellátogattunk a Dóra cukrászdába, majd meghívást kaptunk
a Nádor cukrászdába is ingyen
fagyizásra. Nagyon köszönjük
ezt a nemes gesztust. A következõ délelõtt póni lovaglást
szerveztünk az óvodásoknak,
melyet külön köszönünk a

Gombita családnak, akik egész
délelõtt lovagoltatták a gyermekeket. A hetet a táncverseny és a gyereknapi vásár zárta. Nagy élvezettel vettek részt
a különbözõ táncprodukciók
bemutatásában a gyerekek, sõt
a szülõk is izgatottan drukkoltak csemetéiknek. Este az
egyik kiscsoport a szülõkkel
együtt vidám bográcsozást
rendezett.

Szalonna sütés...Az óvodai búcsúztató elõtt két nappal szalonnasütést rendeztünk a nagycsoportos óvódásokkal és szüleikkel. A gyerekek nagyon élvezték
a parázs fölött a nyársak forgatását, alig gyõzték kivárni, hogy megsüljön a sok finomság

Köszönet a 40 évért!
Június 9-én a Szülõi Munkaközösség egy kis ünnepség keretében nyugdíjba vonulása alakalmából köszöntötte Czifra Istvánnét, aki több mint 40 évig dolgozott
az óvodában, illetve hosszú évekig vezette is az intézményt.
Hálával tartozunk odaadó munkájáért, amit a gyermekeinkért végzett és azért, hogy mindig a gyerekek érdekeinek szem elõtt tartásával tevékenykedett és
irányitotta az óvodát. Köszönetünket fejeztük ki azért,
hogy szülõként betekinthettünk az óvoda munkájába.
A gyerekeinket érintõ döntések meghozatalába bevont
bennünket. Köszönetet mondtunk a sok éven át általa
megszervezett óvoda bálokért, melyek bevételébõl gyarapodhatott a csoportok felszereltsége, ezáltal gyermekeink színvonalas és szép környezetben tölthetik óvodás
éveiket. Reméljük gyakran viszontláthatjuk a késõbbiekben is az óvodában. Jó egészséget, erõt és aktív nyugdíjas éveket kívánunk.
Az óvoda Szülõi Munkaközössége

Búcsúzás... Június 6-án pénteken búcsúztak el nagycsoportosaink az óvodától. Virágokkal, lufikkal, dalokkal, versekkel köszöntek
el. A csoportban meglepetészsúr és ajándék várta az óvodásokat. Szeptembertõl a következõ gyermekek kezdik meg tanulmányaikat: Antal
Dénes, Balogh Bence, Balogh Tímea, Bencze Balázs, Berki Zoltán,
Csergõ Péter, Deák Csaba, Gombita Gergõ, Erdélyi Norbert, Gyetvai
Emese, Kovács Gina, Kovács Zoltán, Mohai András, Németh László,
Raffael Nikolett, Rónai Péter, Tatai Enikõ, Tolnai Renáta, Tóth Andrea, Sztojka Cintia, Birkás Dóra, Bökönyi Imre, Csohány Anita, Fabó
Aniella, Ferkel Tamás, Fekete Klaudia, Futó Arnold, Hajdu Barbara,
Hir Szimonetta, Jézsó Vivien, Koppányi Noémi, Kovács Gábor, Lénárt
Gergõ, Mihályi Daniella, Puskás Attila, Simon Armin, Strényi Szintia,
Sztojka Gertrúd, Vámosi Noémi
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Új szolgáltatással várom kedves vendégeimet a

Lady's Szépségszalonban
Piac tér 1. szolgáltatóház

Kéz- és lábápolás, mûkörömépítés
– pedikûr, manikûr
– dekor díszítés, dekor zselé
– strassz beépítése
– francia mûkörömépítés
(csillám - francia mûköröm)
Újvári Marianna
06-30/629-1750

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

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

Megnyílt!
Éden haj- és körömstúdió
Dunaújváros, Derkovits út 3-5.

Exkluzív környezetben, minden szépülni vágyót
szeretettel várunk.
Széplaki Anikó és Szüsz Ádám
Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig: 8 - 18 óráig, ebédidõ: 12 - 13 óráig
szombaton: igény szerint
Telefon: 06-70/639-6817, 06-70/639-9102

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Slemmer Lajos
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
együttérzésüket bármilyen módon kifejezték és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Fekete József
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély
fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük Fethné Editnek, Feth Jánosnak és kollégáinak a segítségüket. Külön köszönetet szeretnénk mondani dr. Tassy Péter
háziorvosnak és asszisztenseinek az odaadó segítségükért.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik

Rajcsányi János
szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk temetésén részt
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család
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SUZUKI BARTA

Mezõfalvi vigasságok
7000 Sárbogárd,
2008. júniusKöztársaság
27 - 29.
u. 147/a
Június 27. (péntek)

Rock-est az iskola udvarában (József nádor u. 13.)
19.00
Zamek
20.00
Vörös István és a Prognózis
Június 28. (szombat)

Helyszín: Iskola udvara (József nádor u. 13.)
Színpadon kívüli programok:
9.00 - 12.00
Fõzõverseny
9.00 - 12.00
Lovaglás
10.00 - 13.00
Aszfalt-rajzverseny
10.00 - 12.00
„Tûz-víz akadálypálya” gyermekeknek
10.00 - 15.00
Íjászbemutató és íjászat gyermekeknek és felnõtteknek a Bánki Íjászklub tagjaival
10.00 - 12.00
Kézmûves foglalkozás
10.00 - 15.00
Játszóház
11.00 - 15.00
Arcfestés

Egész nap ugrálóvár és trambulin a gyermekeknek
Színpadi mûsorok:
13.30 Megnyitó - Márok Csaba polgármesterrel és Ecsõdi László országgyûlési képviselõvel
14.00 „Hello, Kleo” vidám, zenés komédia kicsiknek és nagyoknak a Szegedi Miniszínház elõadásában
15.00 Gólyalábasok interaktív foglalkozása a Kedvcsinálók közremûködésével
15.50 Mezõfalvi Nagyközség Nyugdíjas Klub énekkarának dalcsokra
16.00 Petõfi Sándor Általános Iskola tanulóinak zenés, táncos elõadása
16.15 A brémai muzsikusok - elõadják az alapi Arany László Általános Iskola tanulói
16.30 Petõfi Sándor Általános Iskola tanulóinak zenés, táncos elõadása
16.45 A császár új ruhája - Petõfi Sándor Általános Iskola drámacsoportjának mûsora
17.00 Bajor Imre - színmûvész, parodista
18.00 Banderia Zászlóforgató csoport bemutatója
18.35 Hantosi Néptáncegyüttes mûsora
19.00 Díjátadó - fõzõverseny gyõzteseinek jutalmazása
19.20 Mezõfalvi és Baracsi Néptáncegyüttes elõadása
20.00 Unique együttes koncertje
21.30 Bál a Vox 74 zenekar kíséretével
Június 29. (vasárnap)

Kondor kupa
Helyszín: sportpálya

Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház. Kiadásért felelôs: Papp Márta.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 16/b.
Szerkesztôség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház Mezôfalva, József N. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

