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Tisztelt Mezõfalviak!
Minden mezõfalvit nagy
szeretettel várunk a Mezõfalvi Vigasságok minden egyes
programjára. Garantálom:
unatkozni nem fog, és étlen
senki sem marad a központi
rendezvényen.
Rengeteg
bográcsban rotyog majd a finomabbnál finomabb étel, és
ha még ez sem elég, akkor
megkóstolhatják a kürtõskalácsot, vagy a kemencés lángost. A jelentõs elõkészület
és szervezés azt szolgálja,
hogy egy nagyon jó rendezvényünk legyen, és egy kellemes napot tölthessünk
együtt a június 26-án kezdõdõ hétvégén.
Hagyományosan a péntek
esti rockestével kezdõdik és
a vasárnapi Kondor-kupával
zárul a vigasság. Szombaton,
a fõ napon fõzõversennyel
nyitunk, amelyen harciasabb-

nál harciasabb szakácsok versenyeznek egymással, majd
sokszínû programok garantálják a szórakozást. Mint
minden évben, úgy most is
kiemelten figyelünk a gyerekekre, nekik légvár, arcfestés,
játszóház, bûvész-show áll
rendelkezésükre. Az idõsebb
korosztályt
nótaénekesek
szórakoztatják, és a fiatalok
is megtalálják majd a számukra kedves programot.
Ígéretes és látványos lesz
pélgául a dobosok bemutatója. Fellépnek, mint minden
évben a helyi csoportok is.
Mindenkit szeretettel várok a programokra. Garantálom, aki nem tartozik egyik
civil szervezethez sem, annak
is lesz helye, társasága, és jól
fogja érezni magát Mezõfalva legnagyobb rendezvényén.
Márok Csaba

A kitelepítések évfordulóján

A hercegfalvi németek Németországba történõ kitelepítésének évfordulójára emlékeztünk meg május 26-án. A résztvevõk elhelyezték a kegyelet és a tisztelet virágait a
plébánia falánál, az emléktáblánál. Utána mûsoros est volt a Mûvelõdési Házban,
majd a résztvevõk beszélgettek az egykori szomorú eseményekrõl, a kitelepítésekrõl

Folyamatos
ügymenetek
Az oktatási, kulturális és
sportbizottság legutóbbi ülésén többek között szó esett
volna néptáncosainkról, ám
vezetõjük, Szárszó Lajos ezúttal sem fogadta el meghívásunkat. A megjelenés helyett
a bizottság elnöke egy hevenyészett, kézzel írott kétmondatos „levelet” kapott az ülés
helyszínen, egy e-mail elérhetõséggel…
A korábbi testületi üléseken
Tarány Sándor képviselõ vetette fel többször is a tanösvény kérdését. Miután kiderült, hogy az önkormányzat
nem adja el banksismándi területét, adta magát az ötlet,
hogy valósítsuk meg oda ezt
az állandó utat. Mind Márok
Csaba polgármester, mind
Jaksitcs Erzsébet iskolaigazgató támogatta a felvetést. Abban maradtunk, hogy a következõ tanévkezdéskor a gyakorlati megvalósítás is megkezdõdhet. (A folytatás a 2.
oldalon olvasható.)

Integrált
közösségi tér
Mezõfalva pályázott az
Intengrált Közösségi Szolgáltató Tér cím elnyerésére. Az
FVM-tõl megkaptuk a hivatalos értesítést arról, hogy a címet elnyertük. Ez alapján lehet majd indulni a tervezett
mûvelõdési ház bõvítési pályázaton.
Önkormányzatunk minden
pályázati lehetõséget kihasznál, jelentõs összegeket költ
tervek elkészíttetésére a település folyamatos fejlõdésének
fenntartási értekében.

Az én falum - Mezôfalva

2

Bemutatkozik
a családsegítõ
vezetõje
Tisztelt Mezõfalvai Lakók!
Tájékoztatom Önöket arról,
hogy 2009. júniusától megkezdtem tevékenységemet a
Szociális, Családsegítõ és
Gyermekjóléti
Intézmény
élén. Mivel valószínûleg a településen közvetve, vagy közvetlenül találkozni fogunk,
ezért néhány mondatban az
újságon keresztül bemutatkoznék Önöknek.
Nikolinné Héring Edit vagyok, 48 éves, feleség és kétgyermekes édesanya. Eredeti
végzettségem szerint általános
iskolai tanító. 17 éven keresztül tanítottam kisiskolás gyermekeket. A tanítást nagyon
szerettem, hivatásomnak tekintettem. Családi okok vezettek ahhoz, hogy mégis pályát
változtattam. Dunaújvárosból
Baracsra költöztünk, ahol a
gyermekjóléti szolgáltatás családgondozói feladatát láttam el
közel 8 éven keresztül. Szeretem az embereket, így mindig
szívesen foglalkozom velük,
igyekszem segíteni problémáik megoldásában. 2005. õszétõl a Fejér megyei gyermekvédelem területén vállaltam
munkát, ahol nevelõszülõi tanácsadóként
dolgoztam.
Összességében 11 éve tevékenykedem a gyermekvédelem területén. Közben letettem
a szociális szakvizsgát és több
– a szociális munkához kapcsolódó – tanfolyamot elvégeztem. Remélhetõleg szakmai múltam, az eddigi életem
során szerzett tapasztalataim
hozzájárulnak ahhoz, hogy
mindezt Mezõfalva lakosainak
érdekében kamatoztathassam.
Köszönöm a képviselõtestület tagjainak, s az intézmény
dolgozóinak bizalmát. Minden
erõmmel azon leszek, hogy
megfeleljek az elvárásoknak,
s jó vezetõje lehessek egy jól
mûködõ, színvonalas szakmai
munkát végzõ intézménynek.
Nikolinné Héring Edit
intézményvezetõ

ÖNKORMÁNYZAT

Tankönyvtámogatás
Mezõfalva
Nagyközség
Képviselõtestületének egészségügyi és szociális bizottsága a 2009/2010-es tanévet
megkezdõ mezõfalvi lakóhellyel rendelkezõ azon általános iskolai tanulók részére,
akik nem esnek a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. tv. 8. §. /4/ bekezdésében meghatározottak körébe - jövedelmi helyzetre tekintet nélkül - gyermekenként
3.000 forint, azaz háromezer
forint
tankönyvtámogatást
biztosít a szociális keret terhére az alábbi formában:
A Mezõfalván iskolába
járó – mezõfalvi lakóhellyel
rendelkezõ – gyermekeknek
a tankönyvcsomag árának
3.000 forinttal csökkentett
összegét kell megfizetniük.
Azon mezõfalvi lakóhellyel
rendelkezõ gyermekek, akik

nem a mezõfalvi önkormányzat által fenntartott általános
iskolába járnak a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán
beszerezhetõ nyilatkozat kitöltésével és iskolalátogatási
igazolás becsatolásával igényelhetik a támogatást
2009. augusztus 1-tõl 2009.
szeptember 30-ig. Az igényeket 15 napon belül ellenõrzi a
hivatal és értesíti a szülõt arról, hogy a támogatás összegét a házipénztárban felveheti.
Jogosulatlan igény esetén a
soron következõ egészségügyi
és szociális bizottsági ülésen
a bizottság határozattal dönt az
elutasításról.
A bizottság megkeresi a Petõfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-

mény igazgatóját azzal, hogy
a tankönyvcsomagok árának
csökkentésérõl
fentieknek
megfelelõen gondoskodjon és
a tankönyveket megvásárló
tanulók pontos létszámáról hiteles igazolást nyújtson be a
polgármesteri hivatal pénzügyi csoportjához.
Megkeresi a polgármesteri
hivatal pénzügyi csoportját azzal, hogy a hiteles létszámigazolás alapján a tankönyvtámogatás kifizetésérõl gondoskodjon.
A határozat alapja Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestületének a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló
2/2006.
(III.30.) számú rendeletének
8. §-a.
Kiss Attila
a bizottság elnöke

BIZOTTSÁG

Folyamatos ügymenetek
(Folytatás az 1. oldalról.)
A térnévadás szavazási folyamata elkezdõdött, a könyvtárban, illetve a mezõhir.info
hírportálon gyûlnek a voksok,
sõt a polgármesteri hivatalban
is kihelyeztek egy dobozt,
melybe beledobható a nyolc
név valamelyikére adott szavazat. Jelen állás szerint azonban könnyen megtörténhet,
hogy marad a Piactér megnevezés.
Szó esett díszpolgárainkról
is. Nevezetesen arról, hogy jó
lenne végre méltóképpen, látható módon egy helyre gyûjteni a rangos névsort. Mint kiderült, a korábbi ciklusban
ennek a folyamata elkezdõdött, megtörtént egy márványtábla megrendelése is, ám aztán ez valahol elakadt. A bizottság, a képviselõtestület segítségét is kérve, célul tûzte ki
a folyamat továbbvitelét.
Ijjas Gizella mûvelõdésszervezõ arról tájékoztatott,

hogy május 30-án Pünkösdi
Orgonahangverseny
lesz,
melyre mindenkit szeretettel
várnak.
A Mezõfalvi Vigasságokkal kapcsolatban gõzerõvel
folynak a tárgyalások és a
szervezõmunkák. Ijjas Gizella mûvelõdés-szervezõ elmondta, a programban új keletû változás, hogy délidõben
magyar nóta koncert lesz látható és hallható. A Kondor
Kupáról Horváth László képviselõ beszélt. Elhangzott,
hogy négy felnõtt labdarúgócsapat játszik körmérkõzéses
rendszerben, de az utánpótlás
együttesek színvonalas versengése is várható. A futball
mellett lesz tánc-, önvédelmiés tûzoltóbemutató, légvár,
valamint tûzijáték is. A zenét
Palló János és Nagy József
biztosítja.
Óriási igény merült fel a
„bölcsõdére”. Napról-napra
jelennek meg anyukák, kik

igényelnék a szolgáltatást.
Kondor Lászlóné, óvodavezetõ elmondta: a "jogutód", úgynevezett minicsoport (tizenöt
3 éves és öt 2 éves gyermek)
törvényben meghatározott beindítására legelõbb 2010 szeptemberében kerülhet sor, annak függvényében, hogy a
képviselõtestület március végéig errõl döntést hoz.
Márok Csaba polgármester
egy közelebbi lehetõséget is
felvázolt: a családi napközit
(maximum hét gyermek lehetséges egy formációban). Vannak jelentkezõk ennek létrehozására és üzemeltetésére, ám
ennek mûködtetése költséges,
igénybevétele pedig borítékolhatóan nem lesz túl olcsó. Az
önkormányzat mindenesetre
vizsgálja, hogy miként támogathatná hatékonyan ezt a törekvést.
Bán Balázs
oktatási, kulturális, és
sportbizottság elnöke
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Gyermekvédelem, társulás
A képviselõtestület legutóbbi ülésén beszámolót hallhattak a képviselõk a gyermekjóléti szolgálat munkájáról, valamint a Dunaújvárosi
Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységrõl.
Az elsõ napirendi pont elõadója Borbély Anikó aljegyzõ
volt, aki nagyon komoly szakmai anyagot állított össze a
gyermekjóléti feladatokról. A
szociális bizottság elnöke,
Kiss Attila is hozzászólt, beszélt arról, hogy az egyre romló, nehezedõ gazdasági helyzetben a családok súlyosabb
körülmények közé sodródnak.
Az elõzõ évekkel összehasonlítva égetõ gondok vannak, a
bizottsági tagok sok tragédiát
látnak, tette hozzá Borbély
Anikó.
A gyermekvédelmi beszámoló alapos és mindenre kiterjedõ volt, a képviselõtestület egyhangú szavazással elfogadta.
A többcélú társulásban végzett tevékenységrõl a polgármester számolt be. Elmondta,
hogy a szociális feladat-ellá-

tás kistérségi szintû kiterjesztése három területet érintett
volna. Jelen pillanatban az
körvonalazódik, hogy ezt a
társulás tanácsa levette napirendjérõl. Nemcsak azért, mert
Dunaújvárosban nem született
meg a támogató döntés, hanem
elsõsorban azért, mert a városban egy hatalmas intézményhálózatot, nagy dolgozói és
eszközállomány átvételét jelentette volna, ami problémákat vetett fel. Emiatt úgy gondolta a többcélú társulás, hogy
a normatívára jogusultság
megtartása érdekében másik
irányt, a gyermekek átmeneti
gondozásának kistérségi megszervezését célozta meg.
Változott az is, hogy kezdeményeztem a többcélú társulásnál, hogy az intézményi
társulásos normatívák elszámolása más, negyedéves
rendben történjen. Ezt a munkaszervezet megtárgyalta, elfogadta és már azt is tudom
mondani, hogy az elsõ negyedévre járó normatívát át is
utalta. A logopédiai ellátásban
feladat-átvételre került sor. A

többcélú társuláson belül Mezõfalván és Daruszentmiklóson az intézményi társulás látja
el. A jövõben tovább kellene
bõvülnie a feladat-ellátásoknak. Gondolok itt például a
gyógytestnevelésre. Nagyvenyimmel folytattunk már szakmai egyeztetést ebben az ügyben, és a venyimeik elfogadták a javaslatunkat, és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal együttmûködve részt
vesz a munkában. A kistérség
településeinek több mint a felének a csatlakozása szükséges
ahhoz, hogy normatívára legyünk jogosultak. Ennek érdekében további egyeztetéseket
folytatunk más településekkel.
A fogadókészséget illetõen
pozitívak a tapasztalatok.
A többcélú kistérségi társulás a jogszabályoknak megfelelõen mûködik. A mérlegbeszámolót, valamint a költségvetést idõben és rendben elfogadta a tanács, nem volt különösebb probléma az elmúlt
idõszakban.
Márok Csaba
polgármester

OKTATÁS

Családi napközirõl
Az önkormányzat pénzügyi
bizottsága fontos témaköröket
véleményezett legutóbbi ülésén. Mezõfalván két hölgy elkezdte a családi napközi kialakítását, kérték az önkormányzat segítségét. Üres ingatlanként a rendõr lakás déli felét
tudta a hivatal felajánlani, arra
mondták, hogy átalakításokkal
alkalmassá tehetõ a napközire. Közben egy másik ingatlanban is gondolkodnak az ellátást szervezõk. A pénzügyi
bizottság úgy foglalt állást,
hogy konkrét számok, tervek
ismeretében tudnak visszatérni a kezdeményezésre.
Az önkormányzati feladatellátás bõvítésére, óvodai mini
csoport létrehozására legkorábban jövõ õsztõl van jogszabályi lehetõség.

Július közepén kezdõdhet
az iskola felújítása
Az iskolafelújítás közbeszerzési eljárására ugyancsak
módosítást kérõ lektorátusi vélemény érkezett. A hivatalos
közbeszerzési tanácsadó korrigálta az anyagot, a testület
pedig egyetértett a módosításokkal. Az önkormányzat honlapján, a www.mezofalva.hu
megjelent a kiírás, amit a lakók is tanulmányozhatnak.
Pályázó eddig egy jelentkezett
– ami azt jelenti, hogy van érdeklõdés. Az iskolapályázat
közbeszerzése két résztbõl áll.
Különálló részt képez a felújítás és az építészet, valamint
szintén különállót a geotermikus fûtési rendszer kialakítása. A két részre lehet pályáz-

ni. Az idõ ütemterv szerint a
közbeszerzési bíráló bizottság
június 22-én bírálja el a beérkezett ajánlatot. Mivel nyílt,
tárgyalásos eljárásról van szó,
a tárgyalásra várhatóan július
2-án kerül sor, és minden bizonnyal akkor lesz a képviselõtestületi lezáró döntés is. A
bíráló bizottságba külsõ szakértõket is felkértünk, hogy
szakmailag minél jobban alátámasztott anyagot tudjunk a
testület elé tenni.
A szerzõdéskötés július 13ra van elõirányozva, tehát július közepétõl indulhat az építészeti és a fûtéskorszerûsítési
munka is.
M. Cs.
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Csatorna
beruházás
A képviselõtestület tájékoztatót hallhatott arról, hogy a
csatornaberuházás második
ütemének közbeszerzési eljárásának pillanatnyi állásáról.
Pintérné Gyuricza Ágnes megküldte az anyagot a Közbeszerzési Értesítõnek, ahol a
közbeszerzési osztály lektorátusa bizonyos módosításokat
javasolt. A változtatásokat a
testület elfogadta a közbeszerzési tanácsadó javaslata alapján. Módosításra került a csatorna útvonalterve, amit szintén támogattak a képviselõtestület tagjai.

Életmû-díj
Az oktatási, kulturális bizottság kezdeményezését jóváhagyta a testület: a Díszpolgárok nevét ki kell helyezni.
Az általános iskola igazgatójának kezdeményezését is a
testület elé vitte a bizottság. A
testület is támogatta azt a javaslatot, hogy az iskolából
nyugdíjba menõ pedagógusok
munkáját Életmû-díjjal ismerje el az önkormányzat. A testület véleménye az volt, hogy
a kezdeményezést jó lenne a
település valamennyi intézményére kiterjeszteni, és méltó
képpen elköszönni a nyugdíjba vonulóktól.

Tábor
A pénzügyi bizottság javaslatára a képviselõtestület
összesen 40 ezer forinttal támogatja a katolikus egyház
által szervezett nyári tábort,
amelyre nagyon sok mezõfalvi gyermek jelentekezett.

Rendeletet
A képviselõtestület módosította a helyi közterületekre
vonatkozó rendeletét. A döntés elõtt az igazgatási és ügyrendi bizottság egyeztette az
elvárásokat a jegyzõvel. A testület a bizottság javaslatait figyelembe véve korrigálta a
rendeletet.
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A civilházért
A képviselõtestület döntése
értelmében az önkormányzat benyúltja a CÉDE pályázati alaphoz
az Árpád utcai és Honvéd sori
buszvárók kialakítására vonatkozó pályázatát. Ugyancsak erre a
tenderre jelentkezik a volt tanácsháza épületének a kisebb mértékû rendbetételével. Elsõsorban a
tetõbeázások megszüntetése érdekében a helyreállís a cél, valamint
csatornacsere, hogy a csapadékvizet elvezessük az épület tövébõl.
A vizesblokk cseréje, valamint
jelentõs mértékû közmunka is szerepel a pályázatban. Az utóbbi
azért, mert a közmunkásokkal
újíttatjuk fel a vakolatot.
A régi tanácsháza a település
központjában van, méltatlan községünkhöz, amilyen rendezetlen
állapotban van, és rossz képet is
mutat Mezõfalva közepén. Mivel
a civil szervezetek ezt használják:
mind a két nyugdíjasklub, a nagycsaládosok egyesülete, cigány kisebbségi önkormányzat, a polgárõrök, tûzoltók veszik igénybe.
Emiatt civil háznak neveztük el az
épületet, és ilyen formában pályáztunk a helyreállítására. Közben kiírásra került egy másik pályázat is, ahol 5000 fõ feletti települések jelentkezhetnek településkép javítására. Testületi döntés
még nincs róla, de dolgozunk
azon, hogy erre a 90 százalékos
támogatottságú tenderre is beadjuk a civilházat, kibõvítve a templomkert és a belsõ körforgók kialakítására is. Aztán majd meglátjuk, melyik lesz sikeres.

A toronyért
Orosz Györgyné, mezõfalvi lakó gyûjtést szervezett a
templomtorony felújításához,
amihez önkormányzati támogatást kért. A képviselõtestület elfogadta a pénzügyi bizottság javaslatát, miszerint konkrét összeggel nem tudja támogatni a méltánylandó kezdeményezést. Ugyanakkor a Mûvelõdési Ház segítségét felajánlotta olyan formán, hogy
az intézményben díjmentesen
megtarthatja a jótékonysági
jelleggel szervezett rendezvényeket.

EP-választás Mezõfalván
Köszönetemet fejezem ki a helyi választási iroda tagjainak, a szavazatszámláló bizottság tagjainak az Európa Parlamenti választásokon való fontos munkájukért. Valamint
külön köszönöm a pártoknak, hogy tagot delegáltak a szavazatszámláló bizottságokba,
aktív közremûködésükkel is garantálták a pártállástól független tökéletes munkát.
Köszönettel:
dr. Woth László

Választási eredmények
Fidesz-KDNP
SZDSZ
MCF Roma Ö.
Munkáspárt
MSZP
Jobbik
LMP-HP
MDF
Érvénytelen
Összesen leadott
szavazatok száma
Névjegyzékbe vett
szavazók száma
Megjelentek (%)

1. sz. kör
164
7
0
3
39
72
4
16
2

2. sz. kör
141
1
0
2
21
62
3
4
5

3. sz. kör
135
3
0
0
46
70
1
9
1

4. sz. kör összesen
%
82
522
55,95
1
12
1,29
0
0
0
1
6
0,64
15
121
12,97
17
221
23,69
4
12
1,29
0
29
3,11
2
10
1,07

309

239

265

122

933

1099
27,93

987
24,21

994
26,66

870
14,02

3950
23,62

ÖNKORMÁNYZAT

Aszfalt és víz
A Kinizsi utca északi felének aszfaltozását felmérte az
önkormányzat, azonban az
elsõ beérkezett ajánlat túlzó
optimizmusra adott okot. A
testületi ülés napján kapott
ajánlat viszont már a reális
árat, az elõzõ nyolcszorosát
tartalmazta. Az elképzelés az
volt, hogy az 1+1 forintos pályázati támogatási rendszerre
nevezünk a beruházással.
Azonban óriási az az összeg,
amit a támogatáshoz hozzá
kellene tenni. Durván 10 millió forintba kerülne az aszfaltozás, amelynek a felét ha
megkapjuk, akkor is 5 millió
forintot kellene az érintett huszonkét családnak hozzátenni.
Ha az önkormányzat a felét
átvállalná, akkor is százezer
forint fölötti összeg jutna a lakókra, ami olyan sok, hogy a
mai gazdasági helyzetben nehezen vállalnák fel.
Tovább vizsgáljuk annak
lehetõségét, hogy pályázatos
módon hol tudunk forrást vállalni. Tudjuk, hogy a lakók is
elszántak, hajlandóak a hozzá-

járulásra, ezért azon vagyunk,
hogy ezt a problémát megoldjuk.
Megvizsgáltattuk a Semmelweis utca végének az aszfaltozását is. Arra is olyan árajánlatot kaptunk, amelyet az
önkormányzat nem képes bevállalni a jelen gazdasági helyzetben.
Felmerült az Árpád utca
végén lévõ, József Attila utcáig terjedõ szakasz vízellátásának biztosítási, ívovízgerincvezeték építése. Ezt a képviselõtestület úgy fogadta el,
hogy az önkormányzat a közmunkásokkal az árkot kiásatja, az anyagot megvásárolja, a
szolgáltató pedig ezzel a segítséggel elvégzi a víz-rákötéssel
kapcsolatos feladatokat. A gerincvezeték kiépítése azért is
fontos, hogy a rendezési tervünk kínálta lehetõséget kihasználva ott esetlegesen telket vásárlók ivóvízhes jussanak. Az új telkeknél a rákötést közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez kötné az
önkormányzat.
M.Cs.

100

A pályázati lehetõségek
között szerepel a mõzõõri
szolgálat kialakítása is. El kell
mondani, hogy a szolgálat létrehozására egyszeri 300 ezer
forint támogatás nyerhetõ,
majd a mûködtetéséhez havi
50 ezer forint.
A mezõõrség folyamatos
ellátása ennél nagyobb költséggel jár, a fizetés kiegészítésének terhét az önkormányzat pénzügyi lehetõségei egyelõre nem engedik meg.
A közmunkások jelentõs
létszámmal – majdnem ötvenen – dolgoznak a település
rendbetételén. Jelenleg az árkok és átereszek takarítását
végzik. A falu végén lévõ dunaújvárosi út alatti árkot pucolták ki egészen a Bolondvárig,
azért, hogy nagyobb esõzésekkor a víz le tudjon folyni a területrõl. Rendbe tettük a községházát is, ami falfestést,
eresztakarítást jelentett, és jelenleg ugyanilyen jellegû feladatuk van a közmunkásainknak a családsegítõ szolgálatnál.
A munkákat folytatjuk az önkormányzat többi épületénél is.
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PROGRAMAJÁNLÓ

A mezõfalvi ÖTE hírei
MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA
A mezõfalvi és a
nagyvenyimi mûvelõdési
házak közös kirándulást
szervez június
20-án,
szombaton este Budapestre, a Nemzeti Múzeumba.
A Múzeumok Éjszakája programsorozatba illeszkedõ kirándulás remélem
elnyeri a mezõfalviak tetszését.
Találkozzunk a Vigasságokon is! Szeretettel várok
mindenkit!
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ
NYUGDÍJASKLUB

Kirándulások,
programok
Kedves Mezõfalviak! A
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub
sok szeretettel köszönt minden
kedves olvasóját. Programjainkat közösen állítjuk össze, részt
veszünk a helyi rendezvényeken, faluszépítésen, a Kihívás
Napján 26 fõ részvételével.
Helyi civil szervezetekkel tartjuk a kapcsolatot, és a környezõ falvak nyugdíjas klubjaival.
Idén háromszor voltunk kirándulni. Meghívott vendégként résztvettünk a nagyvenyimi szavalóversenyen és a
Pünkösdi
Dalostalálkozón.
Emléklappal, ajándékkal, virággal kedveskedtek nekünk.
Negyedévente tartjuk a névnapokat, évente batyusbált,
szüreti bált.
Meghívjuk vendégségbe az
alapító tagjainkat, el is jönnek,
ha az egészségük engedi. Ünnepeinken résztvesz a polgármester úr és neje, a képviselõtestület tagjai.
Ezúton kívánunk minden
kedves olvasónknak erõt,
egészséget és hosszú boldog
életet.
Sárgarózsa
Nyugdíjas Klub
vezetõsége és tagjai

A május ismét mozgalmas volt
az önkéntes tûzoltók számára.
Szerencsére nem a káresetek tekintetében – önkénteseinknek
nem kellett bevetésre indulni –
sokkal inkább a kapcsolatépítés és
az utánpótlás nevelés tekintetében.
A baracsi ÖTE hívott minket
majálisra, mely meghívásnak szívesen tettünk eleget. A jó hangulatú délelõttön – ahol a roncsautó
oltásban közösen vett részt a két
tûzoltó csapat – tovább erõsödött
a két község önkéntesei közti
együttmûködési szándék és kedv.
A május a tûzoltó vetélkedõk,
felvonulások, bálok idõszaka, az
idén sajnos csak érdeklõdõként
jártak fiaink a Sárosdon megrendezett tûzoltóversenyen, de a következõn – megfelelõ felkészültséggel és kondícióval – már mindenképpen benevezünk.
A május végi gyermekhét igazán mozgalmas volt a tûzoltók
számára. Május 26-án, hétfõn az
óvodásoknak tartottunk mintegy
két órás bemutatót. A gyermekek
örömmel és izgatottan próbálták
fel a ruhákat, sisakokat. Mindenki egyenként megtapasztalhatta,
milyen „tüzet oltani” a palánkra
festett lángot eltalálni a fecskendõbõl spriccelõ vízzel. A legügyesebbek – a kiscsoporttól a nagycsoportig – ötfõs csapatokban versenyezve oltották a tüzet, miközben társaik lelkesen buzdították
õket. A program zárásaként a tûzoltó-apukák „éles bevetést” szimuláltak a gyerekeknek, szerencsére valódi tüzet most sem kellett oltani, a szárazságtól kitikkadt
fáknak azonban nagyon jól esett
az „égi áldás”.
Az iskolások gyermek-napi
programjából sem maradtunk ki.
Az alsó tagozatosok akadályversenyének utolsó állomása volt a

tûzoltó akadálypálya. Természetesen kicsit kombináltabb volt a
helyzet, mint az óvodásoknál,
gyorsasági verseny, kúszócsõvel,
akadályfutással, és „tûzoltással”,
ötfõs csapatokban. A versenyen
kívül is lehetõségük volt a gyerekeknek az eszközöket kipróbálni,
a tûzoltókkal beszélgetni, mellyel
sokan éltek is. A gyerekek nagyon
nyitottak és érdeklõdõk voltak. A
szenzációt baracsi „kollégánk”
szolgáltatta, aki volt szíves elhozni a baracsi önkéntesek tûzoltó autóját, mely kicsit piros, kicsit öreg,
de az övék, és különben is, a gyerekek nagyon élvezték. Ezúton is
köszönet érte!
Köszönetünket fejezzük ki
Mezõfalva Nagyközség Képviselõ Testületének is, mely 100 ezer
forintot szavazott meg egyesületünknek, a civil szervezetek támogatása keretében. Az egyesület mûködését igyekszik a tagdíjakból fedezni, az önkormányzattól átvett
támogatást pályázati önerõként
használtuk fel. Jelenleg két pályázatunk van elbírálás alatt, mindkét
esetben eszközfejlesztésre – védõruhák, rádió – pályáztunk, illetve
szándékunkban áll egy esetkocsit
felszerelni és fenntartani.
Az egyesületi élet és munka
tehát töretlen lelkesedéssel folyik,
legközelebb a Vigasságokon találkozhatnak a tûzoltókkal és a tûzoltással az érdeklõdõk. Különösen
várjuk a gyerekeket a szombat
délelõtti akadálypályán, és folyamatosan várjuk az érdeklõdõk jelentkezését egyesületünkbe pártoló vagy rendes tagként.
Elérhetõségeink:
mezotuzolto@freemail.hu
Telefon: 06/30 621-09-34,
06/30 621-07-12
Virág Timea

NAGYCSALÁDOSOK

Gyereknapoztunk
Idén is megtartottuk a Gyermeknapot május 30-án, ugyanúgy, mint az elõzõ években. A
délelõtt folyamán gyermekeinknek különbözõ vetélkedõkkel,
ping-pongozással, és csocsózással
telt az idejük, néhány felnõtt csatlakozásával. A vetélkedõk végén
jutalomként csokit és cukrot adtunk a gyerekeknek. Közben szorgos kezû anyukák lángost sütöt-

tek, ami pillanatok alatt elfogyott.
Nagy meglepetésünkre a Dóra
Cukrászda fagyit ajánlott fel az
egyesületünk számára, amit ezúton szeretnénk megköszönni. Ez
a nap is nagyon kellemesen telt
mindenki számra, sikerült ismét
örömet szerezni gyermekeinknek.
Mezõfalvi
Nagycsaládosok
Egyesülete

KIÁLLÍTÁS

Meghívó
Múlt nélkül nincs jelenünk és nincs jövõnk!
Szeretettel
meghívom
Mindnyájukat
augusztus 29-én
(szombaton)
a

Kézimunka
kiállításra
és vásárra
amelynek teljes bevételét
felajánljuk a katolikus templom tornyának a felújítására.

Helyszín: Mûvelõdési Ház
Program:
– 10 óra: megnyitó
– kiállítás megtekintése
– beszélgetés a vendégekkel a Mûvelõdési Ház udvarán
felállított sátorban
16 óra: hálaadó szentmise
Díszvendég:
Mercsényi Marietta
Kérem, értesítse a hozzátartozóit, rokanait, barátait, ismerõseit!
Ahhoz, hogy egy szándék,
egy akarat megvalósuljon,
szükségünk van egymásra.
Üdvözlettel:
Orosz Györgyné
(Rajcsányi Márta)
Mátyás k. u. 4
25/242-867
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Az olvasó
kérdezi
A lakók megkerestek azzal
a kérdéssel, hogy Piactér helyén kialakított közösségi
parkban miért nem mûködik a
szökõkút. A helyzet az, hogy
kisebb átalakításokat kellett
elvégezni a vízelvezetõ rendszeren. Tapasztalhatják: a szökõkút ismét mûködik.
Ugyanakkor láthatja bárki,
aki odamegy mellé, hogy a kút
tele van kövekkel. Gondolom
egyértelmû, hogy a kõ magától nem pattan bele a vízbe.
Tehát még mindig vannak
olyanok, akik szórakozásra
használják a szökõkutat, tönkreteszik ezt a szép létesítményt. Kérem, kerüljék az
ilyen jellegû cselekedeteket.
Illetve, ha rendeltetéssel ellentétes használatot tapasztalnak
a parkban, kérem figyelmeztessék a lakótársaikat, illetve
jelezzék az esetet a községházán.
Az önkormányzat kihelyeztette a kézi szemeteseket, valamint a közlekedési táblákat
is a parkba és környékére.
Kérem, a parkolás tekintetében vegyék figyelembe a tiltást, ott álljanak meg a jármûveikkel, ahol lehet.
Egyébként örömtelien élem
meg, hogy a helybéliek egyre
inkább megkedvelik a parkot,
szívesen sétálnak oda pihenni,
kikapcsolódni.
Márok Csaba

A lakók közérdekû
észrevételeikre, problémákra, javaslataikra,
felvetéseikre továbbra
is figyelünk, és válaszolunk a lap hasábjain.
Várjuk kérdéseiket!
Közérdekû bejelentéseket tehetnek telefonon vagy írásban a polgármesteri hivatalban,
ügyfélfogadási idõben.
Üdvözlettel:
M.Cs.

Legyen a zene mindenkié!
„Két dolog van a világon,
ami az embert emberré teszi:
a vallás és a mûvészet” – vallotta Beethoven, az európai
zene „koronázatlan királya”.
Négy növendék búcsúzott
2009-ben a a Zongora Tanszéktõl. Görög Dóra, Vass
Mariann, Nemes Orsolya és
Vajnár Diána befejezik zenei
tanulmányaikat általános iskolásként. Hogy a búcsú nem
lesz végleges, azt csak remélni tudjuk, hiszen jó példa a
folytatásra az eddig is visszajáró tanulók sora.
Évzáró és egyben jelképes
ballagást is tartottak a Zongora
Tanszék növendékei szerda
délután az iskola aulájában. A
szokásos tanév végi koncerten

ezúttal nem csak az eddig eltelt idõszak alatt tanultakról
adtak számot a növendékek,
hanem négy társukat is búcsúztatták, akikkel hat éven keresztül, jóban-rosszban együtt koptatták a billentyûket.
A mezõfalvi iskola keretein belül folytatott képzés színvonaláról több publikáció is
megjelent az évek során. Az
eltelt idõ alatt számos gyerek
ismerkedhetett meg a zene
alapjaival, szívhatták magukba a muzsika hangjait. Ennyi
év távlatából megannyi emlék
jut eszünkbe, hogyan bontogatták szárnyaikat a kis mûvészpalánták. És most itt állnak, ülnek elõttünk, várva az
utolsó bizonyítványukat, me-

lyet még általános iskolásként
kaphatnak.
Játékukkal másoknak is
nagy örömet szereztek a sok
év alatt ezek a tanulók. És természetesen nem feledhetõ el
az a rengeteg szép koncert
sem, amivel oly sokszor megörvendeztettek mindannyiunkat. Színvonalában igen kiemelkedõ mezõfalvi zeneoktatás garancia lehet, hogy akiket
felneveltünk, azok majd folytatni fogják az általunk számukra kijelölt utat.
De ha nem is így lesz, akkor is kitörölhetetlen lesz az
emlékeinkbõl... Jó utat gyerekek!
(További
fotók:
mezohir.info)
Horváth László
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MÚLTIDÉZÕ

Falunk bíróinak
egyike volt Virág Ferenc
Egyszerû paraszti sorban élõ
ember volt Virág Ferenc. Hercegfalván kisbirtokos, bíró.
Hosszas szenvedés után 1925.
február 11-én, életének 66. esztendejében elhunyt.
Virág Ferenc 1865. július 3án született Hercegfalván.
Földmûves szülõk gyermekeként látta meg a napvilágot.
Szüleit négyéves korában elveszítette. Virág Márton és felesége kis árváját, testvéreivel
együtt, egy ideig nagymamája
majd idegen kéz nevelte. Így
edzõdött hozzá teste és lelke
már fiatal éveiben a munkához.
Így kovácsolódott keményre
akaratereje azokban a küzdelmekben, amelyeket már kora
ifjúságában mint cseléd, majd
mint arató munkás sikerrel vívott meg a sors mostohasága
ellen.
1877-ben besorozták katonának a császár és király 69.
gyalogezredébe Székesfehérvárra. Még az okkupációs (katonai megszállás) háború elõtt
került el Boszniába. Ott hamarosan szakaszvezetõvé lépett
elõ. A háborúban a vezérkarnál volt alkalmazva, mint altiszt. Késõbb a fronton harcolt,
ahol a sok véráldozat látványának szomorú emléke õt is nagyon megviselte. A harcban
való helytállásért, vitézségért
két kitüntetést is kapott.
1878. augusztus elején õ is
ott harcolt a boszniai halálmezõkön. Azon a vonaton volt,
amelyik alatt leszakadt az eszéki híd. Virág Ferenc az utolsó
két kocsi egyikén volt, így elkerülte azt a hullámsírt, amelyben oly sokan lelték halálukat.A
háborúból hazatérvén családot
alapított, feleségül vette
Kulrich Katalint. Vele boldog házasságban élt , felesége
haláláig 1907-ig. Özvegységre
jutván, 1911-ben második házasságra lépett Altmann Mári-

ával. Elsõ házasságából 9, a
másodikból egy gyermeke született.
Virág Ferenc korán lépett a
közélet színterére. Éles észjárása, fogalmazó készsége,
nyelvtudása - magyarul és németül tökéletesen, horvátul érthetõen beszélt. De legfõképpen
töretlen akaratereje szinte kiválasztotta õt a település ügyeinek intézésére. 1883-tól fogva
tagja volt a községi képviselõ
testületnek. 1892-tõl községi
pénztáros.
Szautner Ignác községi bíró
halála után 1898-tól egy ideig
helyettes, majd rendes bíró lett
Virág Ferenc. Attól kezdve,
kétszeri megválasztás után
1917-ig volt településünk bírója. Nemcsak két évtizeden át viselte e felelõség teljes tisztséget. Nehéz idõszakban állt falunk élén : elégedetlenség, aratósztrájk 1896-ban, a XX. sz.
elsõ éveinek válságos ideje, az
I. Világháború tragikus évei,
majd az azt követõ forradalmi
évek terhelték falunk lakóit.
Mindezek elégedetlenséget
váltottak ki az emberek körében. A bíró azon munkálkodott,
hogy az elégedetlenkedõkkel
szót értsen a kemény helyzetben, de a környékbeli nagybirtokosokkal szemben is képviselnie kellett a falu lakóinak
érdekeit is. Az õ tapintatának
is köszönhetõ volt, a környékbeli nagybirtokosok engedékenyek legyenek a nehéz helyzetû tömegekkel szemben is.
Virág Ferenc kitartó utánjárással szerezte meg a helyi lakosságnak az un. Parragföld
szõlõk területét, melyet Vajda
Ödön zirci apát a bíró többszöri kérvényezésére bocsátotta
áruba a falu lakói részére.
Ugyancsak a bíró gyakori és
kitartó munkája nyomán kötötte meg Huszár Ágoston nyugalmazott Fejér Megyei Alis-

pánnal azt az adásvételi szerzõdést, amely 464 hold földet
(Belsõ és Külsõ Huszárföldek)
juttatott a község lakói részére.
Azt is kezdeményezte Virág
bíró, hogy a faluban épüljön
óvoda.
Látta, hogy milyen helyzetben vannak a kisgyermekes
szülõk amikor kénytelenek magukkal vinni a mezei munkára
a picinyeket. Azért, hogy tudjanak a kicsiktõl dolgozni, számukra plédekbõl batyut készítettek, amelybe beletették a
gyermeket. E batyut felkötötték valamelyik fa ágára vagy a
kocsi hátulsó saroglyájára. Így
a gyermeket meg tudták védeni a bogarak, férgek csípéseitõl. Falunk monumentális, szép
óvodája 1908-ban készült el.
Nemcsak kezdeményezõje, de
támogatója, segítõje volt az
óvodának a bíró.
Az óvoda melletti házban lakott a bíró Ferenc nevû fia és
családja is. A családot és a házat Óvoda-Virágéknak is szokták mondani. A megye törvényhatósági bizottságának
több mint 20 éven át, élete végéig tagja volt egykori bírónk.
Virág Ferenc példaképe volt az
értelmes és takarékos gazdának
is. Hosszú idõn át végzett munkájával családja érdekében is
nagyon sokat tett.
Virág Ferenc bíróról szóló
írásomat két dédunokája, Virág
Ferenc és Rács Istvánné Németh Magdolna segítségével
készítettem el.
Virág Ferenc megérdemli,
hogy ezen összeállításával is
emlékezzünk rá, hiszen falunk
érdekében nagyon sok munkát
végzett, abban a nem is könnyû
idõszakban, amelyben településünk élén, bíróként töretlen
akaraterõvel dolgozott. Síremléke falunk temetõjében található.
Lak István

Van fotója,
írásos anyaga
a malomról?
Falunkban az egykori Hercegfalván az 1900-as évek elejétõl 1951 áprilisáig mûködött
egy malom. A hercegfalvi nádor utcában volt ez az épület.
Az utolsó tulajdonosa Sárovits
Aladár.
Az információ szerint a
mezõfalvi malomnál is volt
egy kis tó hûtõvíznek. Ebben
még Lak István is fürdött gyerek korában.
A malmot 1951-ben az akkori hatalom bezáratta. Az
összes dokumentáció, fotó elveszett, eltûnt. Nincs róla
semmi nyom.
Amennyiben
valakinek
volna ezen malomról bármilyen fotó, dokumentáció, írásos anyag, azt szívesen
vesszük!
A malom a mai református
templomtól (Kinizsi utca)
észak felé a második házban
volt. Hosszabb paraszti ház
jellegû. Elöl volt a lakó rész és
a hátulsó hosszú telken a malom. Hossza a malomnak 45
méter körüli, a szélessége 14
méter. Magassága három emeletnyi.
Sajnos, ma már semmi dokumentáció nincs meg. Az
utolsó molnárnak (Sárovits) a
veje a Fett Mihály bácsi ott él
a Kossuth telepen . Talán általa, vagy vele kapcsolatban sikerül valamennyi információhoz jutni.
Két név is kapcsolódik még
a malomhoz. Müller Mihály és
György személyében, akik az
információ szerint a malom
alapítói
voltak.
Szódás
Mülleréknek hívták õket.
A malommal kapcsolatos
információkat Lak István osztotta meg a Mezõhírrel. Egy
könyv megírását segítené a
régi malom dokumentumainak felkutatása. Kérjük a
mezõfalviakat, segítsék a múltat feltáró munkát!
szerkesztõbizottság
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Ballag már a vén diák
„Kitûnõvé egy szerencsés perc
alatt is válhatunk, hasznos emberré a fáradságos évek tesznek.”
...Az elsõ fáradságos éveken
már túl vagytok! A célhoz éréshez azonban arra lesz szükségetek, hogy ne csak a szemetekkel
lássatok, és az eszetekkel gondolkodjatok, de szívetekkel is. Soha
ne feledjétek Saint- Exupéry szavait: Jól csak a szívével lát az ember - ezekkel a mondatokkal bocsátotta útra Jaksics Erzsébet igazgatónõ a ballagó diákokat.
A 2008-2009-es tanévben két
osztály ballagott Mezõfalván az
általános iskolában. Koppányiné
Sági Mónika és Lénárt Imre tanítványai utoljára hallgatták ezen a
délutánon az óra kezdetét jelentõ
csengõ hangját.
Hogy melyik gyerekbõl mi
lesz majd az élet kifürkészhetetlen útjai során, azt most még megjósolni is nehéz lenne. Egy dolog
biztos. Jó úton járnak a magasabban iskolázott emberré válás felé,
hiszen kivétel nélkül továbbtanulnak a végzõs diákok.
Két osztálynyi gyerek nem egy
nagy létszám az országos 90 000hez képest. Szinte csepp a tengerben. És ha ez a csepp mezõfalvi,
ami majd jelentõs hullámokat
okoz az élet vizében, akkor nagyon büszkék leszünk, jó útravalót kaptak gyerekeink!

A ballagás végén mint minden
évben a kiemelkedõ teljesítményt
nyújtók vehették át jutalmukat.
Elsõként az Iskolafejlesztési Alapítvány aranyláncát medállal Görög Dórának - 8. b oszt. - adták át.
Az elismerés nyolc évi kitûnõ tanulmányi eredményéért szólt.
Kovács Aletta Valériát (8.a) a
mûvészetoktatásban nyújtott kimagasló teljesítményéért, középfokú nyelvvizsgájáért, és közösségi munkájáért jutalmazták.
Vajnár Diána (8.b) kitûnõ tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és a mûvé-

szetoktatásban elért eredményéért
kapott elismerést.

A 8.a-ból:
Nemes Orsolyát példás magatartásért és mûvészeti tevékenységéért, és jó tanulmányi eredményéért jutalmazták.
Horváth Dominika jó tanulmányi munkájáért és példás magatartásáért részesült jutalomban.
Valicsek Klaudia jó tanulmányi munkáért és magaviseletért,
valamint közösségi munkáért kapott elismerést.
Mekota Donát tanulmányi
munkájáért, példamutató szorgalmáért vehetett át könyvjutalmat.
Libis Vivien közösségi munkáját jutalmazták könyvvel.
Vass Mariann mûvészetoktatásban nyújtott teljesítményért
kapott elismerést.
Bartus Krisztián kiváló sport
és jó tanulmányi eredményét jutalmazták.
Tóth Nikolettának tanulmányi
munkájáért és szorgalmáért adtak
át jutalmat.

A 8. b-bõl:
Ozohánci Anett sikeres alapfokú német nyelvvizsgájáért kapott elismerést.
Szabó Dorottya a diákönkormányzatban végzett kiváló közös-

HÍREI
Búcsúzás
Megint eltelt egy tanév,
újabb nyolcadikos diákok
búcsúznak iskolánktól.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden
ballagónak az iskolai rendezvényeken való lelkes
részvételért, a mûsorokon
nyújtott
feledhetetlen
produkciókért.
Mindenkinek
kívánunk kellemes pihenést,
jó nyaralást és a további
tanulmányokhoz jó egészséget és kitartást.
Szülõi
Munkaközösség
ségi munkájáért részesült elismerésben
Salgó József, Fodor István példamutató magatartásukkal tûntek
ki a többiek közül.
Póck Márk a közösségi munkájáért vehetett át jutalmat.
Tibold Dalma, Tóth Alexandra és Volent Fanni az iskolai énekkar lelkes tagjaiként kaptak elismerést.
(A diákok jutalmazása az Iskolafejlesztési Alapítványán támogatásának köszönhetõ!)
A tanulók mellet a Szülõi
Mnkaközösség aktív tagjait is elismerésben részesítették. Bartusné Troppert Csilla, Kovács Valéria és Tibold Csabáné Gabi nyolc
évnyi fáradságos munkáját köszönte meg Baratiné Hevesi Irén,
a Szülõi Munkaközösség elnöke.
„Kívánom nektek, hogy a boldogság mindig a szívetekben lakozhasson! A búcsú nem könnyû. Az
osztályfõnökötöknek ez most mindenkinél jobban fáj. Õk most útra
bocsátanak, elengednek benneteket.
Legyen az életetek könnyû,
szárnyaljatok magasra vágyaitokon, mint ezek a jelképek, s ha
tehetitek, térjetek majd mindig
vissza hozzánk úgy, ahogy a most
felröppenõ galambok teszik.
Jó utat!” – fejezte be beszédét
az igazgatónõ.
(Fotók: mezohir.info)

Horváth László
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Gyereknap az iskolában!
Május 29-én a gyerekek legnagyobb örömére otthon lehetett
hagyni az iskolatáskákat! A felsõ
tagozat biciklire pattant, és osztályfõnökeik vezetésével kikerekeztek a Hantosi-tóhoz. Csodálatos természeti környezetben, a
vízhez kapcsolódó játékos és komoly tudást is igénylõ feladatok
megoldásával mérték össze erejüket. A csapatok rendkívül fegyelmezettek voltak. Csatakiáltással,
indulóval, jelvénnyel készültek a
nemes versengésre.
Az alsó tagozat nem merészkedett még ilyen messzire, õk az
iskola körüli utcákban bonyolították le akadályversenyüket. Játékos, sportos akadályok leküzdéséhez hozzátartozott, hogy sok csapat zászlókkal, csatakiáltásokkal
is készült. A beérkezõket a helyi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület fogadta az iskola udvarán, ahol
ügyességüket és gyorsaságukat
mérhették össze a vállalkozó szel-

lemûek. Megismerkedhettek a
tûzoltás eszközeivel, beszélgethettek a tûzoltókkal.
A kellemes jó hangulatú délelõtt megvalósításában nagy segítségünkre volt Ácsné Éva néni,
aki vendégül látott bennünket a
kastélyban és annak gyönyörû,
árnyas parkjában. Köszönet a helyi Horgász Egyesületnek és Keresztes Zsoltnak, akik lehetõvé
tették számunkra a tó körüli akadálytalan közlekedést. Tarány Sanyi bácsinak, aki a hazafele kerekezõk szomját oltotta, a tûzoltóknak és vezetõjüknek Vizi Ignácnak, a helyi FIDESZ alapszervezetnek, aki minden tanulónk számára biztosított üdítõt, és a Szülõi Munkaközösségnek, akik minden diákunkat megvendégeltek
egy jégkrémmel.
Valamennyiük segítségét tanulóink nevében hálás szívvel köszönjük! (Bõvebben, valamint
fotók: mezohir.info)

Köszönet és hála
Köszönjük a búcsúzó osztályok szülõi munkaközösségi
tagjainak sokéves, kitartó munkáját.
Az idei tanév végével a tantestület két tanárától is búcsúzunk. Köszönjük Pintér Zsoltné Marikának és Lénárt Imrének gyermekeink oktatásában, fejlõdésében nyújtott
odaadó munkáját.
Hosszú, örömökkel teli nyugdíjas éveket, jó egészséget kíván:
Szülõi Munkaközösség
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Tarány Sándor

Én így látom...
Garai Gábor – Marconnay
Tibor költõ fia. 1929-ben született Budapesten. 1948-ban
érettségizett, s ez évben jelent
meg elsõ verse az Új Idõkben.
A közgazdaság-tudományi
Egyetemen kezdett tanulmányait megszakította. A MÁVnál dolgozott, majd az Európa
Könyvkiadó lektora volt.
1960-1964. között versrovatvezetõ az Élet és Irodalom
szerkesztõségében.
19681972 között fõszerkesztõ-helyettes, 1964-1968 között az
Írószövetség titkára. 1982-tõl
tragikus zárt intézeti haláláig
(1987) a Látóhatár fõszerkesztõje. Életében több díjat is
nyert,
például
Kossuth,
SZOTE, Radnóti-díj. Több
nyelven tudott, egyike volt
legszínvonalasabb mûfordítóinknak, az angol, a német, az
orosz nyelvû költészet nagyjainak, a Duna menti népek
legkiválóbbjainak tolmácsolását vállalta.
A költõ így összegezte saját tevékenységét: „A verseimmel hoztam fel eddig a
legelfogadhatóbb mentséget

arra, hogy a világon vagyok.
Bennük van együtt az életem.”
Volt a magyar történelemnek egy ritka pillanata, (évei,
évtizedei?), amikor a legalapvetõbb szükségletek, munka,
kenyér, tej biztosak voltak.
Ekkor született Garai Gábor
következõ verse, amelyben
megjelenik az ember, aki megadja a tiszteletet az ételeknek,
és méltósággal eszik, ünneppé varázsolva a leghétköznapibb étkezést is. Fogadják szeretettel:

Tizenhat tonna papír...
Rekord mennyiségû papírt
gyûjtöttek össze a gyerekek május 21-én az iskola szülõi munkaközössége által meghirdetett papírgyûjtésen: összesen 16.098 kilogramm gyûlt össze. Az iskola
minden osztálya kivétel nélkül
részt vett a gyûjtésben a szervezõk nagy örömére. Dolgoztak ki-

csik és nagyok, szülõk, nagyszülõk, pedagógusok egyaránt.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki segített
a gyerekeknek és külön köszönet
a mezõfalvi kötõdésû Deák Ferenc
úrnak, hogy a papírt a válság ellenére magas áron vette át iskolánktól.
Szülõi Munkaközösség

Nagy bulival zártuk a tanévet
Rövidített tanítási napot tartottak ma az iskolában. Az
utolsó napon játékos sportversenyekkel fejezték be a 20082009-es tanévet. Tanár-diák
foci, floorball (teremhoki)
mérkõzés és sorversenyek szerepeltek a feladatok között.
Különleges év végi hangulat uralkodott a mai tanítási
napon. Az iskola tornaterme
megtelt sportolni és szurkolni

vágyó fiatalokkal, és felnõttekkel. A helyi újságban is
meghirdetett tanár-diák focin
nemcsak az iskola pedagógusai vettek részt, hanem képviselõk, alapítvánnyi vezetõk is
csatasorba álltak. (Bõvebben
és fotók: mezohir.info
Az iskolai oldalakat
összeállította:
Jaksics Erzsébet

Evés
Ma láttam az Embert, amint evett.
Derûsen ült aszfalt-rongyok s kövek
szurtos halmán, maga a nyugalom, körötte süvöltött a forgalom.

Hajdani méltóságok; hétevõk,
ceremóniások, csipegetõk,
csömörlött ínyencek, ebéd elõtt
átöltözõk - láttátok volna õt!

Csak bontó-vasát cövekelte ki
lábtól, nehogy ráhajtson valami
jármû; és szép kényelmesen evett:
kibökte a pasztõrtejes üveg

Kapkodva evõ kákabélüek,
ha tudnátok, hogy tapadt az üveg
szája - óvatosan csókolva rá
fehér körét - a bajusza alá!

kartondugóját, majd kést vett elõ,
egy zsemlecipót kettészelt, merõ
szakértelem volt - semmi pongyola
hirtelenség! - minden mozdulata,

Mert szertartás volt, bár táplálkozás,
ez a méltóságos falatozás.
Csöndje: a minden idõk kétkezi
munkásainak örök ünnepi

amint leharapott egy falatot,
s mielõtt megrágta volna, ivott
egy kortyot rá, s látszott, hogy szereti
a világot, magát, délidei

áhítata az élelem elõtt,
de fénye, amely az útkövezõt
bepermetezte, s róla a kopár
úttestre is lecsordult; fénye már

ejtõzését, a tejet, kenyeret,
most nem érdekli más, csak a meleg
áram, mely amint rág s kortyolva nyel,
zsigereiben lassan árad el...

a frissen beidegzett érzetek
fürtös áram-dúcából érkezett,
a szokásból: hogy biztos rév a lét.
Hogy holnap is lesz munka és ebéd.

Az én falum - Mezôfalva
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Tündérkert Óvoda
Programkavalkád zárta a tanévet

Május utolsó napjai a gyermekeknek, gyermekekrõl
szól. A Gyermekhétre igyekeztünk minden napra izgalmas, érdekes, gyermek közeli elfoglaltságot tervezni. Május 25-én tûzoltó-bemutató volt. Sudár Mihálynak és a helyi tûzoltóknak ezúton köszönjük a vidám,
felejthetetlen délelõttöt, ahol volt vetélkedõ, és „tûzoltás” is...

Az év lezárását minden csoportban a kirándulások jelentik, amit a gyermekek már jó
elõre izgatottan várnak. Hol is
jártunk az idén?
Pillangó csoport: Veszprémi Állatkert, Csigabiga csoport: Veszprémi Állatkert, Szivárvány csoport: Cirkusz,
Campóna- Budapest, Napsugár csoport: DunaújvárosDuna part, Katica csoport: kirándulás helyett az óvoda udvarán bográcsozott, felejthetetlen élmény volt.

A gyermek heti programokat a KOLOMPOS EGYÜTTES mûsora zárta, amelyre a
tagóvodáinkat is meghívtuk és
természetesen voltak érdeklõdõ szülõk is.
Mûsorukban ismert dalokat
hallhattunk és velük együtt
énekeltünk. A játékos délelõttön a gyermekeket jól megmozgatták, sõt egy ideig mese
szereplõkké váltak.Pl. Pünkösdi királynõ választás is
volt. A dallamok még sokáig
a fülünkbe csengtek.

Május 20. – a Kihívás napja. Az idõ kissé borongós
volt, de a zenés-torna hamar felvidította úgy a felnõtteket, mint a gyermekeket
Az egyik legszebb, de legzsúfoltabb hónapunk a május.A hónap elején tartottuk az Anyák napi
ünnepségünket. Minden csoport
nagy izgalommal várta e szép ünnepet, hogy az Édesanyákat,
Nagymamákat köszöntse.
A sok-sok csillogó szembe
néha könny is szökött, de ezek az
öröm könnyei voltak. Meghittség
hatotta át valamennyi ünnepet.

Az oldalt összeállította:
Korompai Tamásné Gárdonyiné Kiss Nóra

A ballagási ünnepségen köszönetet mondtunk azoknak a nagycsoportos szülõknek, nagyszülõknek akik az év során sokat tettek
a gyermekekért, csoportjukért.
Név szerint: Hajnalné Ábele Zsuzsa, Németh Mariann,Szekeresné
Magosi Orsolya, Puskásné Antal
Tímea, Balláné Kocsis Erzsébet,
Kovácsné Horváth Éva, Sütõ Attila, Sudár Mihály, Ráczné Békési Andrea, Farkas Attiláné, Farkas
Attila, id.Farkas Imre, Juhász
Mihály.Alexi Ágota-logopédus és
Lõrincz Katalin-hitoktató

Június 4-én délután tartottuk a már hagyományos tábortüzet a búcsúzó nagycsoportosoknak és szüleiknek. A késõ estig tartó vidám játék, beszélgetés után,
jól esett a finom sült szalonna elfogyasztása
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Búcsúznak a nagyok, a hatévesek

Június 5-én elérkezett a
nagy idõ, búcsúztak a hatévesek. A szépen feldíszített csoportszobák és a virággal teli
udvaron, nagyon sok vendég
elõtt köszöntek el a nagycsoportosok óvónõjüktõl, dajka
nénijüktõl és az óvodától.
A versek, énekek után minden kisgyermek kapott egyegy színes lufit, amit aztán a

magasba repíthetett. Mindezek
után a csoportjukban várta
õket a sok ajándék és meglepetés.
Búcsúzó nagycsoportosaink: Pillangó csoport: Barna
Lujza, Czellár Norbert, Csendes Zoltán, Diriczi Eugénia,
Födelevics Zoltán, Gárdonyi
Réka, Horváth Anikó, Kertész
Dániel, Kovács Kristóf,

A gyerekek napja

Május 27-én a szokásos
Gyermeknapi vásárunkat tartottuk meg.
Szülõk, gyermekek egész
nap válogathattak az óvoda
dolgozói által készített tárgyakból, játékokból.
Május 28-án rendõrkutya-bemutató volt. A kutyák és
betanítóik Pálhalmáról érkeztek. Láthattuk a kutyákat támadás és védekezés közben.
A nagy élményt a „Szirénás
autó” kipróbálása jelentette.

A hét többi napján csoportonkénti fagyizás következett. Itt köszönjük a Nádor
Cukrászdának a felajánlását,
hogy óvodásainkat vendégül
látták.
Május 29-én a gyermekekhez ellátogatott egy póniló. Nagy volt az ujjongás amikor meglátták a nagykertben.
Az egész délelõttöt a vidám
lovaglás töltötte ki. Köszönet
Nagy Jánosnak és Gombita
Mihálynak a lehetõségért.

Matlag Karina, Mazzag Barbara, Mihályi Alexandra, Molnár Dóra, Németh Norbert,
Kolompár Patrik, Papp Zsolt,
Pándi Alex, Raffael Viktória,
Somogyi Ferenc, Sudár Dániel, Sütõ Tamás, Szabó Cintia,
Szekeres Brigitta, Szilva
Dorina, Sztojka György.
Szivárvány csoport: Csicsák Bence, Erdélyi Péter, Far-

kas Réka, Farkas Klaudia,
Hajnal Marcell, Jásper Karina,
Juhász Dorina, Kvárik Richárd, Pintér Dzsenifer,
Prémusz Máté, Puskás Dorina,
Rabi Dániel, Radó Szabolcs,
Rácz Tamás, Sebestény Fábián, Sümegi Dániel, Szabó
Lizett, Szabó Tamás, Takács
Balázs, Tibold Dávid, Vass
Virág.

Köszönet a segítõknek!
Köszönjük a Mezõfolt Klub tagjainak ajándékát, amit
a Búcsúzó Nagycsoportosoknak készítettek.
A Katica csoport köszöni Rabi Józsefnek az egész évben felajánlott támogatását.
Köszönjük Szabó Tibor Zsoltnénak a Szivárvány csoport nevében a „sárkányeregetõs” szép délelõttöt. A Katica csoport pedig köszöni a lovaglást és a vidám pikniket.
A Napsugár csoport szeretné megköszönni Miklós Balázsnak azt a sok ajándékot, amit egész évben hozott a
gyermekeknek.
A Csigabiga csoport köszönetet mond Koppányi Péternek és Virág Tímeának a sok támogatásért és ajándékért amit a gyermekek kaptak.
Köszönetet szeretnénk mondani Nagy Józsefnek és Feleségének az óvodai búcsúzás hangosításáért, valamint
Horváth Lászlónak a szép képekért, amelyet a búcsúzó
ünnepségen készített és a Mezõhíren megjelentetett.
Köszönjük a falu lakosságának, szülõknek, gyerekeknek és mindazoknak akik a Delikát "Fõzzön 8 játszóteret" akciójában segítik a gyûjtõmunkánkat. A verseny
augusztusig szól, ezért kérünk mindenkit továbbra is
küldjék a kódokat, hiszen a lakosság számához viszonyítva számolják a kilókat.
Az óvoda dolgozói és a gyerekek
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FUTBALL

Sportösszefoglaló: május-június
Örömfoci és szép búcsú a hazai közönségtõl, a végén pedig
egy bajnoki gyõzelem az IFI -tõl
és a dobogó harmadik helye a felnõttektõl.
Végéhez közeledik a 20082009-es bajnoki idény, melynek
utolsó fordulói igen reményt keltõek a hazai futball szempontjából. Ha a cecei találkozón is sikeresen túljutunk, akkor az IFI a
dobogó legfelsõ fokára állhat. A
felnõttek pedig szorosan követhetik õket.
Mezõfalva-Lajoskomárom
5 fordulóval a vége elõtt ismét
felfelé ívelõ haladást láthattunk a
mezõfalvi csapattól.
Alaposan kitömte Mezõfalva
a lajoskomáromi hálót. Az IFI
10:0-ra, a felnõttek 5:2 -re lépték
le ellenfelüket. Pörgõs, izgalmakban bõvelkedõ mérkõzésen a fiatalok hozták a kötelezõ gyõzelmet. A felnõttek a listán mögöttük álló Lajoskomáromot oktatták
a mezõfalvi fociból. Szilva Tamás
mesterhármas gólja olyan hatással volt a vendégekre, mint a kábítószereseknél az „arany lövés”:
halálos!
Az Ifjúsági csapatnál Lajoskomáromban tovább folytatódott a
menetelés, ami nem is baj, hiszen
egyetlen cél lebeg a csapat elõtt,
a dobogó legfelsõ foka! Góllövésbõl ismét jelesre vizsgáztak Gulyás Ferenc tanítványai. Fegyelmezett játékkal magasan az ellenfelük fölé kerekedtek ezen a vasárnapon.
Teljesítményükért
joggal illeti õket dicséret!
Hasonlóan jó eredményt hozott a felnõttek összecsapása. Az
ifi után ha nem is 10 góllal, de a
felével azért õk is megterhelték a
vendégek hálóját.
Bulifoci
Lajoskomárom után rövid pihenõt tarthattak a mezõfalvi futballisták, mivel Kisapostag elleni
mérkõzésre a a Duna-mentiek
visszalépése miatt nem kerülhetett
sor. Így a három pontot anélkül
írták be a „nagykönyvbe”, hogy
azért meg kellett volna küzdeni.
Természetesen Buli focit rendezett a MEDOSZ SE az elmaradt
kisapostagi találkozó helyett.
Hogy ne jöjjenek ki a formából a
mezõfalvi labdarúgók, ezen a hét-

végén az IFI a felnõttek ellen játszott. A mérkõzésen cipõt húzott
Mórocz Csaba edzõ is!
Egy barátságos mérkõzés keretében egymással játszottak a
hazai futballisták, aminek több
jótékony hatása is lehet. Talán
be is kellene illeszteni a bajnokságba egy-egy ilyen pihenõ napot a csapatoknak, hiszen ez jó
alkalom a könnyed, felszabadult
játékra. Erre pedig nagy szükség
van!
Az éves hajtásban nemcsak
fizikailag fáradnak el a focisták,
hanem szellemileg is. Egy ilyen
laza buli focin kötöttségek és
stressz nélkül lehet rúgni a labdát. Kipróbálható több olyan játékos is, aki élesben kevesebb alkalomhoz jut, vagy éppen bátrabban lehet egy-egy technikai
megoldással kísérletezni.
Természetesen a barátságos
mérkõzés ellenére azért van
némi presztízs értéke is a találkozónak. Tudat alatt minden focista nyerni szeretne, még ha
nincs is jelentõsége a bajnokság
szempontjából a mérkõzésnek.
A találkozó elején nagy kérdés: A fiatalos lendület, vagy a
rutin gyõz? Az elsõ játékrészben
a fiatalok igen szépen teljesítettek. Különösen figyelemre méltó volt Orosz Gábor az IFI kapusának teljesítménye! A szünet
utánra is maradt még némi lendület a fiatalokban, azonban a
felnõttek jobban be tudták osztani az erõt a meccs végéig. Nagyon jó hangulatú, barátságos
mérkõzésen, sok tapasztalattal
lettek gazdagabbak focistáink.

A meccset Vili bácsi vezette, aki
utoljára sípolt nagy pályán. Köszönjük!
Szép siker Enyingen
Otthonában vesztett pontot
Enying. Mezõfalva 1:0-ról tudott
fordítani. Enying-Mezõfalva 1:3;
IFI 5:1
Mezõfalva felnõtt és ifjúsági
csapata is gyõzelemmel tért haza
Enyingrõl.
Az ifjúsági csapat a félidõben
már 3:0-ra vezetett. A második játékrészben Enying egy góllal próbálta szépíteni az eredményt, amit
végül a vendégek további két góllal fejeltek meg. A bajnokesélyes
ifjúsági csapat nem hibázhat az
utolsó fordulókban, így ennek megfelelõ tudattal léptek pályára. Gulyás Ferenc edzõ csak dicsérni tudta csapatát!
A felnõtteknél eleinte nem volt
egyértelmû a tabella állása szerinti
különbség, mert a mérkõzés elején
alaposan ráijesztett Enying Mezõfalvára. Igen nagy iramban kezdtek
a hazaiak. Szinte lerohanták a vendég Mezõfalvát. Mindjárt a második percben Molnár Zoltán találatával vezetõ pozícióba kerültek a
házigazdák. A gól után tovább folytatódott a sarokba szorításunk. Jó öt
percig erõs tûz alatt szenvedett a
mezõfalvi hálóõr. Csak a szerencsén múlott, hogy nem lett nagyobb
arányú a vezetés.
Bõ negyed óra kellett Mezõfalvának az ébredéshez, ami egyben
meg is fordította a mérkõzés kimenetelét. Szünet elõtt elõször a hazaiak közül Gergicset (Enying) állította ki Földi József játékvezetõ,
majd a második félidõ elején Tó-

rizs buktatásáért tizenegyeshez jutott Mezõfalva. A büntetõt Móricz
értékesítette. A huszadik percben
Sebestyént szöktették a kapu elõtti
húsz méterrõl. Sebestyén Gergõ a
kapus mellett lehúzva a labdát vezetéshez juttatta Mezõfalvát.
Nem sokat kellett várni a következõ mezõfalvi gólra. A 35.
percben baloldali szögletrúgásból
Rajna Róbert fejelt az enyingi kapuba.
A találkozó végéig több gól
nem született. Mezõfalva megérdemelten vihette haza a három
pontot!
Mezõfalva-Dég
Gyõzelemmel búcsúzott a
hazai közönségtõl Mezõfalva
Mezõfalva - Dég 5:2, félidõben 3:0; IFI: 4:4, félidõben 3:1.
Pontveszteség nélkül fejezte
be a 2009-es tavaszi idényt otthoni mérkõzéseit Mezõfalva.
A fiatalok nagy reményekkel
léptek pályára, hiszen a vasárnapi esetleges gyõzelem után nyugodtan készülhetett volna az utolsó, Cece elleni mérkõzésre. Az
elsõ félidõben igazolni látszott a
várakozás, azonban a második játékrészre kifulladtak a hazaiak.
Dég ifjúsági csapata kihasználta
a mezõfalvi lankadást. Míg a vendéglátók csak egyet, addig a vendégek hármat rúgtak a hálóba.
A végeredmény önmagáért
beszél! A 3:1 -rõl elveszített csatát így kommentálta az egyik levonuló játékos: „Ez a szégyen, innen elveszíteni a meccset!”
Cecén ennél azért több kell, ha
tényleg bajnok akar lenni a csapat!
Szépen búcsúztak a hazai közönségtõl a felnõttek. Remek játékkal, a végén egy kis bizonytalansággal, hozták a papírformát.
Gyorsan bebiztosította magának a három pontot Mezõfalva
Dég ellen. Mindjárt az elsõ percekben 18 méterrõl a sorfal mellet elcsavarva Rajna Róbert szabadrúgása a dégi kapus alatt becsúszva a hálóban kötött ki. 1:0
hazaiak javára.
Az elsõ félórában erõs mezõfölény alakult ki a vendéglátók
javára. A 32. percben újabb mezõfalvi helyzetnek köszönhetõen
ismét Rajna volt eredményes. 2:0
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Nem sokat kellett várni a következõ Rajna gólra! Alig két
perccel az elõzõ után már 3:0 -ra
nõtt a vendéglátók elõnye.
Szünet után is folytatódott a
gólgyártás. Elõször Tauz Ákos is
feliratkozott a hálózörgetõk listájára, majd két vendég találat után
Rajna negyedik gólját is megszerezte!
Szép hétvégét köszönhetnek a
szurkolók a hazai együttesnek.
Remek befejezése volt az otthoni
mérkõzéseknek. Az utolsó fordulóra Cecén kerül sor. Gyõzelem és
szerencse esetén, akár felsõbb osztályba is léphet a mezõfalvi csapat.
Bajnokot avattunk Cecén!
Bajnok lett az IFI a 2008-2009es idényben! A fiatalok mellett a
felnõttek is sikeres tavaszi fordulót zártak. Õk a dobogó 3. helyét
foglalhatták el!
Mind a két csapatunk dobogóra állhatott a hétvégén. Míg az IFI
a legfelsõ fokra, addig a felnõttek
a harmadikra kapaszkodtak fel a
szezon végére. Boldogok lehetnek
a mezõfalvi futballrajongók, hiszen két remek csapattal büszkélkedhet a település.
Nehezen indult be a gólgyártás, de végül a bajnokesélyeshez
méltó eredménnyel fejezõdött be
a mérkõzés. Az elsõ játékrész feléig csak a helyzeteket tudta kidolgozni a mezõfalvi csapat. A 35.
percben végre megtört a „jég”.
Sági József gólja vezetéshez juttatta a vendég mezõfalviakat.
A szünet után tovább folytatódott a nagy nyomás a ceceiek térfelén. A vendéglátók állták is a
sarat egészen a 25. percig. Ekkor
Barta Norbert remek gólja növelte a bajnoki esélyt.
A gól után két perccel tizenegyeshez jutott Mezõfalva. A büntetõt Ágoston Ferenc magabiztosan értékesítette. Cece - Mezõfalva 0 : 3
Szintén remek tavaszi fordulót
tudhat maga mögött a felnõtt
együttes. Mint az idény elején
Móricz Csaba edzõ megjósolta, a
dobogó elérése nem irreális cél.
Nos, ha a bajnokság megnyerése nem is sikerült, azért igen
szép sikert könyvelhet el magának
a csapat. Egyre javuló tavaszi teljesítményre egy ragyogó bronzéremmel tették fel a koronát.
(A mérkõzésekrõl képek, részletes leírás a mezohir.info hírportálon található!)
H.L.
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Érmek Kaposvárról
Május közepén Kaposváron rendezték meg a hagyományos Közútkivitelezõ Kupa
elnevezésû búvárúszó versenyt. Ezen a viadalon is nagyon szépen szerepeltek a
mezõfalviak. A két rutinos
versenyzõ Klics Bence és Németh Attila most is kitett magáért és egyéni csúcsokat úszva mindketten érmekkel tértek
haza.
Ezen a versenyen egy újoncunk is volt, Klics Márton aki

most indult elõször versenyen.
Marci még csak 5 éves és látva bátyja sikereit õ is érmeket
akar szerezni. Az elsõ lépés
megvolt és a további edzések
majd meghozzák az eredményt is.Marci a legkisebb
korosztályban 50m gyorsúszásban 6. lett.
További eredmények:
Klics Bence: 1. 100m
gyorsúszás, 200m gyorsúszás,
2. 50m pillangó, 4. 4x50m
gyors váltó

Németh Attila: 2. 4x100m
uszonyosúszás, 4. 400m
uszonyosúszás, 5. 100m
uszonyosúszás, 50m gyorsúszás
A nyári szünet elõtt még
egy nagy verseny lesz a gyöngyösi Serdülõ Magyar Bajnokság, ami Attila fõ versenye, ahonnan reményeim szerint éremmel térünk haza.
Bence is indul ezen a versenyen, az õ célja az egyéni legjobb idõk megúszása lesz.

DIÁKFOCI

Utánpótlás U-11 és U-16
U-11
A gyerekekbõl erõs középcsapat lett. Rengeteg mozgás,
folyamatos változás volt a csapaton belül. Volt aki abbahagyta, volt aki újrakezdte. A
baj, hogy nincs közöttük
olyan, aki folyamatosan kiváló teljesítményt nyújtana és
húzná maga után a többieket.
Összességében meg vagyok
elégedve velük. Rengeteg
mérkõzést játszottak.
A diákolimpián bejutottak
a körzeti döntõbe, ahol a szép
IV. helyezést érték el. Az
MGYLSZ által kiírt tornákon
egy IV., egy III. és egy II. helyezést értek el. A Merényi
Kupán a VII. helyen végeztek.
Ezeken kívül részt vettek még
a Duna-Mount bajnokságon,
ahol VI. helyezettek lettek. A
Nusi-Nupi program mérkõzésein is becsületesen helytálltak
a gyerekek. Folyamatosan
megpróbálunk minden meghívásnak eleget tenni.
A csapat tagjai:
Kovács Ádám, Kertész Norbert, Papp Martin, Kovács István, Suplic László, Márok Bence, Árki Milán, Horváth Zsolt,
Vizi Krisztián, Antal Ádám,
Salgó Bence. Tartalék: Kovács
Krisztián, Rátgéber László,
Rabi Dániel, Antal Dénes.

U-16
Csalódott vagyok a helyezéseket illetõen. Tudásuk alapján én a döntõbe vártam õket
a megyei bajnokságban, és az
olaszországi tornán is. Sok
pontot vesztettek a nem odafigyelés és a koncentrálás hiánya miatt. Például: a 8:0-ás
vezetésnél mi veszekedünk és
nem az ellenfél – két mérkõzést a lefújás elõtt 10 perccel
veszítettünk el.
Remélem, hogy az olasz
túrából rengeteget tanultak. A
bajnokságban csoportjukban a
IV. helyen végeztek, Olaszországban az V. helyezettek lettek. Ezúton szeretném megkö-

szönni a szülõknek, a polgármester úrnak és a képviselõtestület tagjainak az anyagi támogatást. Külön köszönet
Mekota Ferencnek, Südi Lászlónak és Hepp Vilmosnak.
A csapat tagjai: Orosz Gábor, Szücs János, Micheller
Viktor, Nagy Dávid, Vincze
Norbert, Mekot Donát, Mudri
Róbert, Simon Norbert, Erõs
Márk, Tarr Gergõ, Kikkel
Szabolcs, Bozsoki Marcell,
Kuti Tamás, Márok Máté,
Majoros Gábor Sándor, Vörös Norbert, Mekota Bernát,
Tibold Viktor.
Simon József
edzõ

Siker: országos döntõbe jutottunk!
Az U-9 csapat
A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség õszi, téli,
tavaszi körzeti tornák összesített eredménye alapján:
I. Mezõfalva
II. Adony
III. Rácalmás
IV. Baracs
Megyei döntõben:
Mezõfalva - Sárbogárd
6:2
Országos döntõbe jutott
településünk U-9-es csapata!

U-7 csapat
A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség õszi, téli,
tavaszi körzeti tornák összesített eredménye alapján:
I. Mezõfalva
II. Enying
III. Adony
IV. Kisláng
Örülhetnek a gyerekek és
a szülõk: Országos döntõbe
jutott az U-7-es csapatunk!
Masinka Csaba
edzõ

Az én falum - Mezôfalva
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Kihívás-napi
eredmények
Lezajlott a Kihívás Napja
2009-es kiírása május 20-án.
Mint ahogyan évek óta, úgy idén
is részese volt községünk - Ijjas
Gizella mûvelõdés-szervezõ vezényletével - ennek az országos,
sõt világméretû, globális eseménynek.
Sokszor elmondták, elmondtuk már: nem az eredmény itt a
fontos, hanem az, hogy az emberek együtt töltsenek felejthetetlen perceket úgy, hogy közben legalább negyedórát mozogjanak és törõdjenek az egészségükkel.
Mindazonáltal, mivel hét kategóriába osztották a benevezett
193 magyar települést, versenyt
is hirdettek. Érdekes tallózni kicsit a részeredmények között.
Minket természetesen a IV. kategória érdekel, miután népsûrûség alapján falunkat ide sorolták be.
Az elsõ jelentést 9 óra után
kellett leadni, ekkor Mezõfalva
a 24-es mezõny 21. helyén állt,
megelõzve Nyírbogdányt, Röszkét és Téglást, az éllovas Zagyvarékas volt.
Délben, zagyvarékasi vezetés mellett, Mezõfalva a 19. pozícióba jött fel, maga mögé utasítva Alsónémedit, Dobozt,
Jánossomorját, Kartalt és
Nyírbogdányt. Röszke a 17.,
Téglás pedig a 18. helyre kúszott
fel.
Délután, 15 órát követõen,
községünk visszatért a 21. pozícióba, mögöttünk Alsónémedi, Jánossomorja és Kartal
helyezkedett el. Ekkor is Zagyvarékas vezetett, Nyírbogdány
17., Doboz pedig már a 8. helyet foglalta el.
A nap 18. órája után az élen
változatlanul Zagyvarékas posztolt, Kartal pedig fellépett a 19.
helyre, így Mezõfalva, egyet
visszatáncolva, Alsónémedi és
Jánossomorja elõtt a 22. pozícióban volt.
Záráskor már nem változott
az állás sem az élen, hiszen
Zagyvarékas rajt-cél gyõzelmet
aratott, sem a hátsó régióban,
ahol Alsónémedit és Jánossomorájt megelõzve Mezõfalva a
22. helyen zárt.
Bán Balázs
Oktatási, Kulturális és
Sportbizottság elnöke

Móricz Zsigmond
Könyvtár
PÁLYÁZAT

Nyári olvasmány-élményem
Bizonyára Te is behúzódsz
a hûs szobába, vagy a vízpart
árnyékos részére a nyári nagy
meleg elõl. Ilyenkor a kikapcsolódásodhoz egy-egy jó
könyv is hozzájárulhat. Ha a
nyári hónapokban (június, jú-

lius, augusztus) elolvasol néhány mesét/regényt és a
könyvtárban kiírt pályázatra
nevezel, minden hónapban
azon a pár vidám pillanaton
kívül, melyet a történet okozott, még értékes ajándékot is

Korcsoport Olvasandó

kaphatsz, amelyet a nyaralásnál vagy az iskolakezdésnél
használhatsz.

Pályázat:
Korosztályokra bontottan
az alábbiak szerint lehet nevezni:

Pályázatra beadandó

6-7 éves

Kedvenc mesém

Rajz: bármilyen technikával/méretben az olvasott
mese jelenetérõl vagy annak szereplõjérõl

8 éves

Kedvenc mesém

Rajz: bármely technikával/méretben az olvasott
mese jelenetérõl vagy annak szereplõjérõl

9 éves

Kedvenc mesém

Rajz: 4 - 8 diából álló képregény a történetrõl
vagy térben ábrázolás egy jellegzetes karakterrõl

10 éves

Kedvenc mesém

Rajz: 4 - 8 diából álló képregény a történetrõl
vagy térben ábrázolás egy jellegzetes karakterrõl

11 éves

Kedvenc történetem
(minimum 20 oldal)

Könyvborító tervezése vagy illusztráció
készítése a könyvhöz

12 éves

Kedvenc történetem
(minimum 25 oldal)

Könyvborító tervezése vagy illusztráció
készítése a könyvhöz

13 éves

Kedvenc történetem
(minimum 30 oldal)

Könyvborító tervezése vagy illusztráció
készítése a könyvhöz

14 éves

Kedvenc történetem
(minimum 35 oldal)

Könyvborító tervezése vagy illusztráció
készítése a könyvhöz

14 év feletti

Kedvenc regényem

Könyvborító tervezése vagy illusztráció
készítése a könyvhöz vagy könyvajánló írása

A nyári olvasmány-élmény pályázat leadási határidõi:
Júniusi pályázaté: július 17.
Júliusi pályázaté: augusztus 14.
Augusztusi pályázaté: szeptember 11.
A pályázatokat a könyvtárba kérjük leadni a nyitva tartási idõben.
Vidám nyarat kívánnak a könyvtár dolgozói!
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„Szellõ szárnyán száll az idõ
e szép naphoz vezetett.
A mi szívünk imádságát suttogja a szeretet
Kérjük a jó Istent, óvjon, védjen,
adjon egészséget, hosszú, boldog életet.”

Id. Szikora Istvánnét
80. születésnapja alkalmából
nagyon sok szeretettel köszönjük,
és jó egészséget kívánunk:
fiad, unokáid, dédunokáid

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.

Fájó szívvel emlékezünk

Fekete József
halálának 1. évfordulójára.
Nélküled már semmi sem lesz olyan, mint régen
Fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében
Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
Szeretünk mindnyájan és nem feledünk Téged!
Szeretõ családod

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Bugyik Imréné
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Feth temetkezési vállalkozásnak.
Gyászoló család

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.
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