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Szent György hava
– Tavasz hó

Bontják az állványt, színezik a falat és készül a lift – jelentõs változásoknak lehetünk
tanúi múlt héten az iskola felújításánál. A keleti és a déli
oldalon megszûnõben van az
állványerdõ. Dunaújváros felõl érkezve, már az új képet
mutatja a homlokzat.
Erõsen szorítja az építõket
az április végi átadási határidõ,
de láthatóan nincsenek késésben. A rendõrség épületével
szemközt jól láthatóan teljesen
elkészült a külsõ borítás. Az
ablakok spalettáinak kõmûves
munkái is befejezõdtek, így
végsõ pompájában tekinthetõ
meg az épület ezen része.
Egyre fogyóban a József
nádor utcai állvány is. Amint
vége a liftház burkolási munkáinak, ezen az oldalon is a
kész épületi homlokzatot láthatjuk.
A külsõ megújulással párhuzamosan a belsõ terek is folyamatosan gazdagodnak. Villanyszerelés, parkettacsiszo-

József nádor
napok!
Mezõfalva (egykori nevén Herczegfalva) alapításának 199. évfordulóját
nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepeljük idén.

– Szelek hava

A programsorozat április 27-29. között lesz.

„Április bolondja
felmászott a toronyba
Megkérdezte, hány óra,
Fél tizenkettõ
Bolond ez a kettõ!”

Részletek a plakáton, lapunk 2. oldalán.
Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényekre!

lás, szociális helységek burkolásai, valamint egyéb asztalos
teendõk adnak feladatot a
szakembereknek.
Épületgépészeti
eseményekrõl eddig még kevés szó
esett, mint a fûtésszerelés, liftszerelés. Pedig fontos részei a
korszerûsítésnek. A kazánházban is tetten érhetõek a változások.
Teljesen átalakul az eddig
megszokott rendszer. Bár a

laikus szemlélõnek kevésbé
látványos az átalakítás, azonban megnyugodhatunk, hogy
az egyik legkorszerûbb technika költözik az épületbe.
Nagyon komoly és szép
külsõ felvonót kap az iskola.
Az ajtók, a liftvezetõk és a villamos vezérlõ szekrény beillesztésével telt az elmúlt idõszak.
(A folytatást a 3. oldalon
olvashatják...)
Széppé varázsolták
Mezõfalva fõterét és
közparkjait
azok,
akik részt vettek vasárnap az önkormányzat által meghirdetett virágosításban és takarításban.
Az akció sikeres volt.
Az ültetéshez a virágokat az önkormányzat biztosította.
Köszönjük a segítséget! Következõ lapszámunkban részletesen beszámolunk
az akcióról
M.Cs.
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Iskola-felújítás
(Folytatás az 1. oldalról.)
Visszatérve a külsõ homlokzati
munkák helyszínére, jelenleg a
Kinizsi utcai szigetelési és díszburkolási munkáit láthatjuk.
Természetesen a belsõ udvari
részek is szépen haladnak. A déli
és a keleti oldalról átszerelt állványok segítségével dryvit réteg,
majd színezés kerül a falakra.
Beszámolhatunk egy jó hírrõl
is: Esély van az intézményben
lévõ világítás energiatakarékos típusú cseréjére is! Villamos energia megtakarításból finanszírozott
beruházással új világító testeket
kaphat az intézmény. Természetesen ehhez a képviselõ testület
hozzájárulása is szükséges. A
szakmai számítások már elkezdõdtek, várhatóan pontos információk kerülnek majd a testület
elé.
Sok tennivaló maradt még erre
a hónapra. Remélhetõleg semmi
nem akadályozza a határidõs befejezést, és a tervek szerint május
28-án avatható lesz az épület!
Horváth László

Országgyûlési
választás
Az országgyûlési választások
április 11-én megtartott elsõ fordulójában a következõ arányban
voksoltak Mezõfalva választópolgárai. Egyéniben L. Simon László (Fidesz- KDNP) 44 százalékot,
Rozgonyi Ernõ (Jobbik) 34 százalékot, Ecsõdi László (MSZP)
17 százalékot kapott a szavazatokból.
A területi lista a következõ:
Fidesz-KDNP 44 százalék; Jobbik
34 százalék; Mszp 14 százalék.
A körzeti összesítésben L. Simon László megszerezte a választópolgárok több mint ötven százalékának szavazatát, így a 4-es
választókörzetünk képviselõjeként bejutott a Parlamentbe.
Az elsõ forduló tehát eredményes volt, nincs szükség az április 25-re meghirdetett második
forduló megtartására.
Hálásan köszönöm a választási és a szavazatszámláló bizottságokban dolgozók kiváló munkáját!
dr. Woth László
jegyzõ
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Felszámolhatjuk
a lerakót

Bugyik Imréné örömmel fõzött együtt Buday Péterrel

A Buday megfõzte
Buday Péter, a híres mesterszakács
vendégeskedett
Mezõfalván, és megmutatta a
konyhán dolgozóknak, hogyan lehet a rendelkezésre álló
szerény pénzforrásból változa-

tosan és a gyerekek szájíze
szerint fõzni az intézményi
konyhákon. Mindenki nagy
érdeklõdéssel figyelte a bemutatót, és hallgatta az elõadását.
Óriási élmény volt...

A képviselõk tárgyalták...
Mezõfalva egészségügyi
helyzetét értékelte a képviselõtestület legutóbbi ülésén.
Megállapítható, hogy a lakók
egészségügyi állapota nem javult, de nem is romlott az utóbbi évben. A dolgozók nagy
várakozással tekintenek a pályázat elé, amely a rendelõnek
és eszközrendszerének a felújítására vonatkozik.
Bizottsági javaslat alapján
tárgyalta a testület civil szer-

vezetek támogatását. A polgármester javaslatát fogadták
el, miszerint a keret változatlan marad, illetve rendkívüli
eseményekre tartalékoltak 100
ezer forintot.
A futó pályázatok közül a
csatorna II. ütemérõl örömmel
mondhatjuk el, hogy Mezõfalván a 75 százalékos támogató
nyilatkozat rendelkezésre áll.
Köszönöm ezt a képviselõknek és a lakóknak.
M.Cs.

Az alapítás 200. évfordulója
A képviselõtestület elõkészítõ bizottságot hozott létre
annak érdekében, hogy településünk méltó módon megünnepelhesse jövõre, 2011-ben
Mezõfalva alapításának 200.
évfordulóját. A bizottság elsõ
ülésén kiderült: már el vagyunk késve, mert egy ilyen

nagy rendezvény megszervezésére nem biztos, hogy elegendõ idõ áll rendelkezésre.
Felmerült például szobor állításának a gondolata is, ami
idõigényes munka.
De dolgozunk azon, hogy
az esemény a lehetõ legszínvonalasabb legyen... M.Cs.

Dunaújváros-Mezõfalva bringatúra
A hagyományos bringatúrát sokan nevezik dunaújvárosinak, ám úgy érezzük, Mezõfalva is kiveszi annyira a részét a szervezésbõl és lebonyolításból, hogy minimum
közös a rendezvény. A túra
május 8-án lesz. A bringások

Dunaújvárosból indulnak és
Mezõfalván, a szokott helyen
lesz a pihenõjük.
A szervezõkkel egyeztettük
a teendõket, és a helyszínt, a
rendezvény sikeres lebonyolítását biztosítjuk.
M. Cs.

Pozitív hír, hogy az illegális
hulladéklerakók felszámolására
beadott pályázatunkat kedvezõen
bírálták el, így eltüntethetjük az
úgynevezett Venyimi út melletti
szeméthegyet. Írásos értesítést
még nem kaptunk, ezért a munkákat csak az aláírt támogatási
szerzõdés birtokában kezdhetjük.
A LEADER keretében több
beadott páyázatunk van. A település pályázott a Mezõfalvi Vigasságok és a Kórustalálkozó lebonyolítására A polgárõrség térfigyelõ kamerára, a Mezõfalváért
Egyesület tábor szervezésére, az
önkormányzat pedig a tájház
rendbetételére, tetõcseréjére szeretne támogatást elnyerni. Egyelõre a pályázatok felülvizsgálata zajlik, a befogadó nyilatkozatokat
már megkaptuk.
Folyamatban van egy óvodai
tornaszoba pályázat elõkészítése.
A tornaszoba hiánya régóta húzódó probléma. Most megpróbáljuk
megoldani ezt a feladatot is.

Szõlõhegyi út
Nyolc lakó 32 ezer forintot
adott át az önkormányzatnak, és
azt kérték, hogy ebbõl hozassunk
követ, és tegyük rendbe Szõlõhegyen az útjukat. Teljesítettük a
kérést: 40 ezer forint értékû követ
leszállíttattunk, és a közmunkásokkal elteríttettünk az érintett útszakaszon, ahol a pénzt gyûjtött
lakók élnek.
M.Cs.

Újra ültetjük
Az önkormányzat kivágatta a a Velinszky utca, Dunaújvárosi út sarkán lévõ nyárfást. Az
újratelepítés megfelelõ talaj-elõkészítést igényel, amelyhez a
munkagépet már megrendeltük.
Lapunk megjelenésével egy idõben talán elkezdõdik a talajmûvelés, majd szakmai irányítás mellett a közmunkások és a gyerekek
segítségével elültetjük a facsemetéket. A fák használható részét
értékesítettük. Köszönetemet fejezem ki Csepregi Jánosnak, illetve Simon Lászlónak, akik segítségünkre voltak a fák elszállításában! A helyszínrõl sokan vittek
el ágakat, és rajtuk kívül az önkormányzat 51 családnak juttatott
tûzifát a kivágott erdõrészrõl.
M.Cs.
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Márciusban a bizottság elõtt
A márciusi oktatási-, kulturális- és sportbizottság ülésén többek között a március
15-i községi ünnepségrõl elhangzott: nem volt túl szerencsés a 12-én 15 órakor kezdõdõ esemény idõpontja, ám
ennek ellenére a vártnál jóval
többen jelentek meg a Mûvelõdési Házban. Az iskolások
a Bánk Bán címû elõadást
nézték meg aznap este Budapesten, ez volt a fõ oka a korai kezdésnek. Így aztán a fáklyás menet is elmaradt. Sajnálatos módon idén az iskolai munkálatok miatt nem tudtunk koszorúzni a Petõfi emlékhelynél sem.
A húsvéttal kapcsolatban
Ijjas Gizella mûvelõdés-szervezõ tartalmas programot állított össze április 3-ra, a Piac
térre. Felvetõdött, hogy miért
nem a Tájháznál lesz az események központja. Érdekes
módon a civilek kérése volt az,
hogy most inkább falunk centrumában tartsuk meg a húsvétot, mivel ez a többségnek közelebb van.
Idén József Nádor Hét helyett József Nádor Napokat
tartanunk. Az országgyûlési
választások és egyéb technikai
okok miatt a megszokott idõpontban, de még az április

Pizsama parti
– újra
Az alsó tagozatos gyerekek
ismét egy újabb élménnyel
gazdagodhattak iskolánkban.
Hans Christián Andersen híres
költõ és meseíró emlékére
március 30-án szerdán mese
esten vehettek részt a tanulók.
Ezúton szeretnénk megköszönni az iskola vezetésének, dolgozóinak, a résztvevõ pedagógusoknak és a szerepet vállaló szülõknek a
munkáját.
szülõi munkaközösség

tizenkettedikei héten sem tudjuk községünk jeles kulturális
eseménysorozatát egy héten át
megtartani. Ez a tény csak újságunk legutóbbi lapzártája
után tisztázódott, így az elõzõ
számban néhol még a
tizenkettedikei hét szerepel
idõpontként. Ezért elnézést kérünk!
A most már végleges idõpont április 27-29.
Dr. Woth László jegyzõ javaslattal kereste meg a Bizottságot. Mezõfalva 2011. április 9-én lesz kereken kétszáz,
azaz 200 éves! Ezért õ úgy
gondolja, hogy már most e jeles eseményre meg kell kezdeni az elõkészületeket. Elõterjesztésében egy szervezõbizottság felállítása szerepel
köztiszteletben álló egyének
részvételével, akik elindítják a
szervezés folyamatát. Nyilván
ebben a grémiumban önkormányzathoz kötõdõ személyek (polgármester és képviselõk) is helyet kapnának. Felvetõdött, hogy az októberi
helyhatósági választások ezt a
szakmai munkát nem zavarják-e meg.
Abban maradtunk, hogy
nem, hiszen új emberek is bekapcsolhatóak a folyamatokba, akikkel együtt tovább le-

het folytatni a megkezdett
munkát. A bizottság, és késõbb a képviselõtestület is,
egyhangúlag támogatta a felvetést.
Megérkezett a Kihívás
Napjának meghívó levele.
Ebbõl kiderül, hogy idén május 19-én, szerdán tartják az
egész országot megmozgató,
mindenkit egy kis sportolásra
invitáló, hagyományos eseményt.
Természetesen, mint már jó
ideje, úgy ez évben is ott lesz
a mezõnyben községünk. Ijjas
Gizella elmondta: a tavalyinál
jóval szélesebb kört igyekszik
elérni, így reményei szerint
sokkal többen mozognak majd
Mezõfalván.
Változatlanul nincs eredményhirdetés a Leader-programban, így aztán továbbra
sem tudunk "nyugodtan" költekezni a Mezõfalvi Vigasságok kapcsán. Ami fix: érkezik
Demjén Ferenc. Vele megállapodtunk, aláírt szerzõdéssel
rendelkezünk. Minden más
szervezés alatt áll és képlékeny.
A Kondor Kupa szervezése is zajlik, újból megerõsítette Kondor Lászlóné és
Horváth László képviselõ,
hogy kizárólag a sport kap

Figyelem: papírgyûjtés!
Felhívás! Május közepén az iskola szülõi munkaközössége
papírgyûjtést szervez a tanulók számára. Kérjük a szülõket és a
falu lakosságát, segítsék a gyerekeket a gyûjtésben, hogy újra
eredményes legyen az akció.
Az idõpont még egyeztetés alatt van, ezért majd értesítést
küld az iskola a pontos dátumról.
szülõi munkaközösség

Gyerekek figyelem!
A Napsugár Játszóház következõ foglalkozását
május 1-én 14 - 17 óráig tartja a Mûvelõdési Házban.
Téma: Anyák napja
Mindenkit szeretettel várunk!

szerepet majd: gyerek, felnõtt, amatõr és „félprofi”
csapatok lépnek futballpályánk gyepére.
A Vigasságok utáni héten,
keddtõl-vasárnapig tartják a
nosztalgia tánctábort az iskola udvarán. Baratiné Hevesi
Irén és Feke Judit egyaránt
megerõsítette: komoly várakozás elõzi meg az eseményt,
ennek ékes bizonyítéka, hogy
tizenkét csoport jelezte részvételi szándékát. A fõszervezõk elmondták: rendkívül jó
dolog, hogy a szûkös anyagi
helyzetben a résztvevõk még
inkább összetartanak, és közösen keresik a megoldásokat.
Nagyszerû fejlemény az is,
hogy a helyi vállalkozók közül már most többen jelezték
támogatási szándékukat, ami
azt jelzi, hogy a lokálpatriotizmus ébredezik.
Iskolánknál egyébiránt továbbra is tûrik a megpróbáltatásokat az ott dolgozók; a reményt az jelenti, hogy közeleg az átadás ideje... És a kép
lebeg mindenki szeme elõtt:
fantasztikusan néz majd ki az
oktatási intézmény.
Bán Balázs
oktatási-, kulturális-, és
sportbizottság elnöke

Nosztalgia
tánctábor
III.Wünsch nosztalgia tábor
– Mezõfalván! 2010. június
29-tõl július 4-ig az iskola udvarán.
Kérjük a helyi,régi és jelenlegi táncosokat, hogy minél
többen jelentkezzenek, támogassanak minket és vegyenek
részt rendezvényünkön.
Bõvebben a táborral kapcsolatban érdeklõdni lehet telefonon vagy személyesen a
szervezõknél. Feke Judit: 06
30 253-7371 Baratiné H. Inci:
06 20 493-6325, vagy a csoport tagjainál.
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Sárga Rózsa: 20 éve már...
Nemrégiben a Régi Tanácsházán ünnepelte a Sárga Rózsa Nyugdíjasklub fennállásának 20. évfordulóját. Azon a
szombati napon már délután
három órától indult a program.
Cséplõ Béláné klubvezetõ társaival igen sok idõt és energiát szentelt annak, hogy méltóképpen sikerüljön az ünnepség. Megérte.
A tagság szépszámmal
megjelent. Nagyon jó volt látni és érezni azt az összetartást,
egymás iránti szeretetet és
megbecsülést, melyet szinte
sugárzott a terem. Rendkívül
érdekes volt azt is megtapasztalni, hogy ha valaki más korosztályból kerül a társaságba,
bizony õ is remekül érzi, érezheti magát. Nincs feszengés és
unalom, mindig kap az ember
egy jó szót, egy kedves megnyilvánulást, több beszélgetõtársat, sõt még táncpartnert is.
Mert bulizni bizony nagyon
tudnak ám nyugdíjasaink! Ám
mielõtt táncparkettre léptek
volna, történt egy, s más.
Cséplõ Béláné ünnepi köszöntõje után külön kiemelt néhány
klubtagot. Így Szentes Ilonát,
aki már 1975-ben alapítója
volt az elsõ, és akkor még
egyetlen
mezõfalvi
nyugdíjascsoportnak (amely
aztán 1990-ben vált ketté).

Említést tett a Ruppert házaspárról is, akik 1976-ban csatlakoztak a klubhoz. Cibi Flórián 1980-tól erõsíti a tagságot,
õ késõbb kilenc éven át vezetõje is lett a kollektívának.
Molnár Mihályné is 1980-tól,
és azóta is, tagja a csapatnak.
A klubvezetõ külön köszönetét fejezte ki a jelenlévõ
Hoffmann Györgynének, aki
hosszú éveken át adminisztrációs profizmusával támogatta
a munkát, illetve a távollévõ
Erdélyi Józsefnének, aki a
múltban könyvtárosként és a
Mûvelõdési Ház igazgatójaként igyekezett segíteni.
A kulturális mûsorblokkban Ijjas Gizella mûvelõdésszervezõ konferálásával általános iskolánk zenetagozatos
növendékei adtak ízelítõt fúvós hangszereket megszólaltató tudományukból, majd a
klub énekes szekciója mutatta
meg ismét hangképzõ adottságát és tehetségét. Sõt, ami a
kívülállók számára némi meglepetést jelentett: prózában is
igen jók nyugdíjasaink,
ugyanis remekül elõadott verseket is hallottunk.
Nagy figyelmességrõl tettek tanúbizonyságot a szervezõk. Egyrészrõl minden
hölgynek virágot nyújtottak át,
másrészt szenzációs vacsorát

és zenét biztosítottak a résztvevõknek.
A jubileumi ünnepséget létrehozók ezúton is köszönik a
Polgármesteri Hivatal, a Dóra
Cukrászda és a Kincses Zsuzsa által fémjelzett Virágbolt
támogatását, amely egyébiránt
nemcsak e jeles napra vonatkozott. A fent nevezettekkel a
jó kapcsolat szerencsére tart
már egy ideje.
Meghívott vendégek is voltak szépszámmal. Így jelen
volt Varga László egykori-, és
Márok Csaba jelenlegi polgár-

mester, Tarány Sándor képviselõ és Nikolinné Héring Edit,
a mezõfalvi Öregek Napközis
Otthonának vezetõje is.
Az ünnepséggel egybekötött bulizás közel éjjel tizenegy
óráig tartott. Az a fergeteges
hangulat, amit a "sárgarózsások" teremtettek; az öröm és
jókedv, ami e jeles napot jellemezte, sokáig emlékezetes
élmény marad. Köszönet érte!
Bán Balázs
(A klubról további fotók
Mezõfalvi hivatalos honlapján
megnézhetõk)
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Humán tanulmányi versenyek
A hatodik évfolyam történelmi
vetélkedõje (Daruszentmiklós)
Téma: Az Árpád-kor
I. helyezés: a 6.b csapata: Palkó
Anna, Salgó Bence, Szabó Luca
A hatodik évfolyam irodalmi
vetélkedõje
Téma: Arany János: Toldi
I.helyezés: 6.b osztály csapata:
Ossik Angéla, Palkó Anna, Szabó
Luca, Szántó Angéla
II.helyezés: Daruszentmiklós
csapata: Drozdik Dániel, Gégény
Krisztina,
Jankovics
Dániel,
Jankovics Patrik
III.helyezés: 6.b osztály csapata:
Bordács Martin, Kovács Mercédesz,
Németh Attila, Salgó Bence
III.helyezés: 6.a osztály csapata:
Hepp Dóra, Masinka Bianka,
Polácskó Viktória, Turcsán Fruzsina

Az ötödik évfolyam irodalmi
vetélkedõje
Téma: Petõfi Sándor: János vitéz
I.helyezés: az 5.a csapata: Czifra
Anna, Nagy Veronika, Simon Noémi
II.helyezés: az 5.b csapata: Görög Petra, Kovács Marcella Kitti,
Vámosi Nikolett
III.helyezés: az 5.a csapata: Kovács István, Márok Bence,
Zsákovics Kevin
Iskolai Kazinczy-verseny
Az 5. évfolyamban: I. Görög
Petra 5.b, II. Vámosi Nikolett 5.b,
III. Márok Bence 5.a
A 6. évfolyamban: I. Palkó
Anna 6.b, II. Szabó Luca 6.b, Szántó Angéla 6.b
A 7-8. évfolyamban: I. Szabó
Szindbád 7.b

A Petõfi-hét verseny eredményei
Matematika verseny
5.o.: I. Vámosi Nikolett 5.b, II.
Varga Tibor 5.b, III. Kovács Ádám
5.b
6.o. : I. Szautner Máté 6.b, I. Gál
Roland 6.a, III. Ossik Angéla 6.b
7.o. I.Boros Viktor 7.a, II.
Szentpáli Zsombor 7.b, III.
Hornperger Arnold 7.b
8.o. I. Gál Zsolt 8.b, II. Mezei
Klaudia 8.b, III. Szabó Tímea 8.a
Sodoku
5.o. I. Kovács Marcella Kitti 5.b,
II. Masinka Vanessa 5.a, III. Mihályi
Mónika 5.b, Killer Dorina (Hantos)
6.o. I. Bayerle Bianka (Hantos),
II. Nyári Anita (Hantos), III. Gál
Zsolt 6.a
7.-8.o. I. Szentpáli Zsombor 7.b,
II. Boros Viktor 7.a
Ötödölõ
5.o. I. Masinka Vanessa 5.a, II.
Kovács Ádám 5.b, III. Domanyek
Daniella 5.b, Mihályi Mónika 5.b
6.o. I. Balogh Dániel 6.a, II. Gál
Roland 6.a, III. Nyári Anita (Hantos)
7.o I. Molnár László 7.b, II. Boros Viktor 7.a, III. Hornperger Arnold 7.b
8.o. I. Pándi Lajos 8.a, II. Sudár
Ádám 8.a, III. Mezei Klaudia 8.b

Papírrepülõ-hajtogató verseny
Szépségdíj: Nagy Péter 5.b
Legnagyobb távolságot megtevõ:
Palkovics Sebastien 8.a
Német nyelvi szépkiejtési verseny
Alsó tagozat:
1. Valler Kristóf 4.b
Kovács Gréta 4.a
2. Maár Bence 3.b
3. Feke Olivér 4.b
Farkas Alexandra 4.b
Felsõ tagozat:
1. Ossik Mónika 6.b
Palkó Panka 6.b
2. Somogyi Lilla 7.b
3. Márok Bence 5.a
Czifra Anna 5.a
Játékos angol nyelvi verseny
1. Klics Bence 4.a és Jásper Marcell 3.b
2. Falusi István 4.b és Hajnal
Déniel 3.b
3. Gárdonyi Kata és Bordács Marcell 3.a
Angol szépkiejtés verseny
1. Szentpáli Zsombor 7.b
2. Vizi Krisztián 7.b
3. Boros Viktor 7.a
1. Kovács Marcella Kitti 5.b
2. Papp András 8.
3. Kovács Ádám 5.b

II. Benedek Csilla 8.b, Szentpáli
Zsombor 7.b
III. Scheidl Boglárka 7.a
Rajzverseny az 5. évfolyam számára
Téma: Petõfi Sándor: János vitéz
I. Simon Noémi 5.a, II.
Görög Petra 5.b, Márok Bence 5.a,
III.
Vámosi Nikolett 5.b
Rajzverseny a 6. évfolyam számára
Téma: Arany János: Toldi
I. Szabó Luca 6.b, II. Gál Roland
6.a, Turcsán Fruzsina 6.a,
III.Nyegota Szabina 6.b
A nyolcadik évfolyam történelmi vetélkedõje
Téma: a II. világháború
I. helyezés: a 8.b osztály csapata: Benedek Csilla, Gál Zsolt,
Mekota Bernát

Angol nyelvi ország ismeret verseny
1. Szabó Szindbád 7.b, Szücs János 8.a, Erdélyi Dávid 8.a, Szabó
Luca 6.b
2. Turcsán Fruzsina 6.a, Mekota
Bernát 8.b, Szentpáli Zsombor 7.a
3. Kiss Dominika 8.b, Simon Viktória 8.b, Vizi Richárd 7.b, Igel Dániel 6.a
4. Garbacz Szilárd 8.b, Polácskó
Viktória 6.a, Ágoston Gergely 7.b,
Virág Renáta 8.a
Fizika és kémia verseny:
8. osztály:
1. 8.b (Gál Zsolt, Petrovics Renátó,
Kovács Bianka, Mezei Klaudia)
2. 8.b (Kiss Dominika, Garbacz
Szilárd, Mekota Bernát, Simon Viktória)
3. 8.a (Szabó Bianka, Szabó Tímea, Fánczi Liliána, Hajnal Gréta)
7. osztály:
1. 7.a (Scheidl Boglárka, Kovács
Zsombor, Szili Imre, Boros Viktor)
2. 7.b( Hornperger Arnold, Vizi
Richárd, Szentpáli Zsombor, Szabó
Szindbád)
3. 7.c (Kovács Dániel, Vadicsku
Richárd, Papp Dániel)
4. 7.b (Tóth Mónika, Vida Fanni,
Sümegi Dominik, Molnár Fanni)
Összesítettben a 7.a osztály csapata lett az elsõ.

HÍREI
II. helyezés: a 8.a osztály csapata: Fánczi Liliána, Sudár Ádám,
Szücs János
III. helyezés: a 8.b osztály csapata: Pap András, Simon Viktória,
Végh Stefánia
A hetedik évfolyam történelmi
vetélkedõje
Téma: az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc
I. helyezés: a 7.b csapata:
Hornperger Arnold, Szabó Szindbád,
Vizi Richárd
II. helyezés: a 7.a csapata: Boros
Viktor, Gugmony Laura, Kovács
Zsombor
III. helyezés: Daruszentmiklós
csapata: Balla Dávid, Drozdik Richárd, Nagy Viktória
Népdaléneklési verseny
Szólóének: I. helyezés: Vámosi Nikolett 5.b, II. helyezés: Görög
Petra 5.b, Kovács Mercédesz 6.b
Csoportos ének: I.helyezés:
Pándi Enikõ, Papp Alexandra, Kovács Mercédesz
Szavalóverseny az 5-8. évfolyam számára
az 5. évfolyamban: I. helyezés: Kovács István 5.a, II. helyezés:
Czifra Anna 5.a, III.helyezés: Görög
Petra 5.b, Márok Bence 5.a
a 6. évfolyamban: I. helyezés: Szabó Luca 6.b, II. helyezés:
Palkó Anna 6.b, III.helyezés: Papp
Alexandra 6.b
a 7-8. évfolyamban: I. helyezés:
Hornperger Arnold 7.b, Scheidl
Boglárka 7.a, II. helyezés: Szabó
Szindbád 7.b, III.helyezés: Szentpáli
Zsombor 7.b
A hetedik évfolyam irodalmi
vetélkedõje
Téma: A reformkor és a szabadságharc irodalma
I. helyezés: a 7.b csapata:
Hornperger
Arnold,
Szabó
Szindbád, Szentpáli Zsombor
II. helyezés: a 7.b csapata: Molnár Fanni, Tóth Mónika, Vida Fanni
III. helyezés: a 7.c csapata: Kovács Dániel, Papp Dániel, Vadicsku
Richárd, Weingertner Vivien
A nyolcadik évfolyam irodalmi
vetélkedõje
Téma: a Nyugat és a nyugatosok
I. helyezés: a 8.b csapata: Gál
Zsolt, Mekota Bernát, Pap András
II. helyezés: a 8.b csapata: Benedek Csilla, Mezei Klaudia, Végh Stefánia.
III. helyezés: a 8.a csapata: Fánczi
Liliána, Hajnal Gréta, Szabó Tímea
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Mosoly-díj

OLIMA
2010
Idén 2010. március 10-én
került megrendezésre az Osztrák Intézet által meghirdetett
Országos Német Színjátszó
Verseny. Ez egy igen közkedvelt verseny, ahol az ország
német nyelvet tanuló 10-14
éves diákjai mérhetik össze
tudásukat. A hangulat ismét
rendkívüli volt.
Hajas Erika néni újra beindította szövegírói, dalszerzõi
vénáját és egy nagyon szomorú darab hagyta el keze nyomát. Nem volt más választása, mert a kiírt mûvek vagy
kevés szereplõsök voltak, és
mindenki szerepelni akart,
vagy szomorú volt a történet,
amibõl a darabot kellett rendezni. Mindenki nagy igyekezettel próbálta megtanulni a
neki szánt szerepet. A darabban
Kovács
Mercédesz
Händel „Könnycsepp” áriájából énekelt egy részletet német
átírásban, amit Erika néninek
köszönhetünk. A díszlet
Koppányiné Sági Mónika
keze munkáját dicséri, aki
projektor segítségével vetítette ki a megfelelõ helyszínt. A
zsûri meghatódva, könnyezve
nézte végig a mûsort.
A színdarabunk témája teljesen mai: elvált szülõk
gyerekeirõl szól. A keretet egy
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„normál” család életképe adja,
ahol a lány szülei szeretetét,
törõdését terhesnek találja,
apja parancsolgatásának hiszi.
Indulatosan tör ki, majd elszalad a nagymamához, aki bölcsen azt mondja neki, hogy
örüljön, hogy van családja,
mert most elmesél neki két történetet, amelyben szereplõ
gyerekek bármit megadnának
azért, ha édesapjuk tõlük kérné azt, amiért õ háborog. Örüljön, hogy van apukája és anyukája, akik õt szeretik.
Az elsõ történet egy kisfiúról szól, aki mindig utolsó az
óvodában, de nem azért, mert
anyukája nem törõdik vele,
hanem mert sokat dolgozik,
apukája pedig nincs.
A második történetünkben
pedig egy kislány nem érti,
hogy mi történik körülötte,
apukája miért csak egy délutánra viszi el.
A darabot egy német dal
zárta, amit Ossik Mónika furulyával kísért. A zsûri

Andersen születésére emlékezve rendeztük meg a tavaszi
mese-estünket. 2010. március
31-én az alsósok számára. Már
az õsszel is nagyon jól éreztük magunkat. Most is pizsamás gyerekkel telt meg a tornaterem, a sarokban ott állt a mesemondó karosszék, fölötte világítottak a csillagok és az olvasólámpa fénye.
Megismerhettünk Andersen életét és mûveit, hallgattunk meséket Koppányiné Sági Mónika vetítésének illusztrációjával,
Balláné Spitz Mariann, Nyuliné Bauer Szilvia és Sivák Zita bábozott a kicsiknek. Márokné Szatmári Ilona és Szabóné Kovács Erika meséi elvarázsoltak mindannyiunkat.
A legjobban én mégis a mesejátékot vártam. Sikerült megnyernem a szülõket, hogy a kicsike szabadidejükbõl áldozzanak
fel, és örvendeztessük meg a gyerekeket. Mindannyian nagyon tartottak ettõl, féltek a szerepléstõl, attól, hogy meg tudják-e tanulni a
szöveget, hogyan állnak ki ennyi gyerek elé szerepelni. De minden
félelem hiábavaló volt, néhány próba után remekül összeállt az
elõadás! Baloghné Novák Ilona, Némethné Halupa Andrea, Szalai

könnyeit törölgetve köszönte
meg színvonalas elõadásunkat.
Izgalommal vártuk az eredményhirdetést. Immáron hatodik alkalommal, ismét elsõ
helyezést értünk el.
Itt szeretnénk megköszönni Hajas Erika néni munkáját,
aki újra lehetõvé tette ezen a
rangos versenyen való részvételt. Továbbá köszönjük
Koppányiné Sági Mónika néninek technikai munkálatait.
A csapat tagjai: Czifra
Anna, Fekete Balázs, Görög
Petra, Kovács István, Kovács
Mercédesz, Márok Bence,
Nagy Péter, Nagy Veronika,
Nyegota Szabina, Ossik Angéla, Ossik Mónika, Ozohánics
Bernadett, Ozohánics Mihály,
Ozohánici Zsanett, Palkó
Anna, Salgó Bence, Simon
Noémi, Szántó Angéla, Vámosi Nikolett, Wittmann
Ákos, Zsákovics Kevin
Ossik Angéla 6.b
Ossik Mónika 5.b

Márciusban a következõ tanulók kaptak mosoly-díjat:
Gárdonyi Réka 1.a, Tibold
Dávid 1.a, Takács Balázs 1.a,
Prémusz Máté 1.a, Sebestyén Fábián 1.b, Szabó Tamás 1.b, Hajdú
Barbara 2.b, Birkás Dóra 2.b,
Lénárt Gergõ 2.b, Fûrész Dóra
3.b, Takács Richárd 3.b,
Domonyek Nikoletta 3.b, Puskás
Tímea 3.b, Tamási Réka 3.b, Kovács Gréta 4.a, Aszalay Anna 4.b,
Jassó Mária 4.b, Feke Olivér 4.b,
Strényi Gizella 4.b Mogyoródi
Luca 3.a, Klics József 4.a, Farkas
Imre 4.a
Szabó Szindbád 7.a, Márok
Bence 5.a, Czifra Anna 5.a, Nagy
Veronika 5.a, Kovács István 5.a,
Ozohánics Mihály 5.a, Ozohánics
Betti 5.a, Ozohániczi Zsanett 5.b,
Simon Noémi 5.a, Zsákovics
Kevin 5.a, Wittmann Ákos 5.b,
Nagy Péter 5.b, Vámosi Nikolett
5.b, Ossik Mónika 5.b, Görög Petra 5.b, Palkó Anna 6.b, Kovács
Merci 6.b, Ossik Angéla 6.b,
Szántó Angéla 6.b, Fekete Balázs
6.b, Salgó Bence 6.b, Nyegota
Szabina 6.b, Gál Zoltán 8.b,
Hornperger Arnold 7.b, Tibold
Márk 7.b, Vida Fanni 7.b, Nikó
Nóra 7.b, Szûcs Noémi 8.b, Kiss
Dominika 8.b, Mezei Klaudia 8.b,
Pirgi Mariann 8.b, Kovács Bianka 8.b, Benedek Csilla 8.b, Bálint
Bence 8.b, Takács Tímea 8.b, Simon Viktória 8.b, Végh Stefánia
8.b, Pap András 8.b, Gál Zsolt 8.b

Területi német verseny
(Székesfehérvár)
1. Szautner Máté 6.b
2. Palkó Anna 6.b
3. Ossik Mónika 6.b

Nagy Erika voltak a legbátrabb
szülõk. Meghívtam egy régi
drámás
tanítványomat,
Mazzag Anettet, aki sok színt
vitt az elõadásba. Beugróként (a megbetegedet anyukák helyett)
fellépett és a felnõttekkel egyenrangú alakítást nyújtott Szabó
Szindbád és Szabó Luca. A bátor nyulacska címû mesét adtuk elõ.
A gyerekek szurkoltak, hogy az eltévedt vándorok kimeneküljenek
az erdõbõl, hogy teljesüljenek az ígéretek, és a nyulacska feleséget
találjon.
Nagyon büszke voltam a szülõkre és minden szereplõre, remek szövegtudással, igényes jelmezekkel és nagy kedvvel álltak ki
a gyerekek elé. A próbákon is nagyon jól éreztük magunkat, az
elõadás napján is vidáman mentünk haza. Ha a nézõk csak feleannyira élvezték az elõadást, mint mi szereplõk, akkor mindenki
szép este után mehettek haza.
Köszönöm mindenkinek ezt a szép estét!
Baricza Zsuzsa
a hisztis királylány

Mesés mese-est
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PATKOLT TOJÁSOK
Húsvét elõtt két napig , április 2-án és 3-án különleges kiállítást láthattunk a Mûvelõdési Házban. Sallay László sárosdi
kovácsmester, népmûvész munkái kerültek el hozzánk.
Az idõs mester (sajnos már nem lehet közöttünk) tojások
patkolásával is foglalkozott, alkotásai a világ számos pontjára
eljutottak, többek között II. Erzsébet angol királynõ és Göncz
Árpád köztársasági elnök is elismerõen beszéltek Róla. Leveleiket szintén a kiállításon láthattuk.
A tárlat legrégibb darabja 1929-bõl való, túlélte a II. világháborút is.
Köszönjük a sárosdi Sallay családnak, hogy lehetõvé tették
számunkra, hogy ezekkel a ritka és szép darabokkal megismerkedhettünk!
Ijjas Gizella
mûvelõdés-szervezõ

Versünnep Nagyvenyimen
A nagyvenyimi Nyugdíjas
Klub és a Mûvelõdési Ház
meghívására versmondó délutánon vettek részt a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub tagjai április 12-én.
A találkozóra több településrõl
(Nagykarácsony,
Baracs,
Daruszentmiklós,
Kulcs, Rácalmás, Dunaújváros, Mezõfalva, Elõszállás)
érkeztek a szavalni szeretõ
idõsek.
Kegyes Lászlóné alpolgármester köszöntõjében kiemelte, hogy a vers szinte születéstõl a halálig elkíséri az embert,
az öröm és a bánat kifejezõje.
Idén a Költészet Napja (ápri-

lis 11.) mellett Szabó Lõrinc
költõ születésének 110. évfordulóját ünnepeljük. A Versünnepen hallható versekkel rá
emlékeztek.
Az idõsebbek mellett szavaltak az ifjabbak is: a nagyvenyimi általános iskolások
köszöntötték szép költeményekkel a résztvevõket.
Településünket Androsovits Jánosné, Pirgi Jánosné és
Vas Józsefné képviselték ezen
a délutánon. Gratulálunk Nekik! Bízom benne, hogy Mezõfalván is hallhatjuk õket
verset mondani.
Ijjas Gizella
mûvelõdés-szervezõ

Április
Szent György hava, tavasz hó, szelek hava
A latin aperire (megnyitni) szóból származik, mely
Ovidius szerint a rügyek, a
bimbók és virágok tavaszi nyílásával áll vonatkozásban.
Április csalfa és változékony
jellegû.
1. Április bolondja
A népszokás szerint az, akit
április elsején rászednek, a
bolondját járatják vele. A rászedett személy az „április
bolondja”.
Több országban elterjedt
szokás. Eredete nem tisztázott,
talán a bolondos áprilisi idõjárásból ered. Egyik magyarázata szerint kelta népszokás
volt, hogy április kezdetén vidám, bohókás tavaszi ünnepeket ültek. Más magyarázat szerint IX. Károly egy rendeletébõl ered. 1564-ben az új esztendõt április 1-rõl január 1jére tétette. Az akkor szokásban lévõ újévi ajándékozás
megmaradt, de a rendelet után
április elsején már csak bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek.
6. Vilmos napja
Ha esik, szûk lesz az esztendõ.
12. Gyula napja
Az év századik napja. A
tisztaság, a takarítás napja.
Kitakarítják a lakást, az ólakat,
kiûzik a férgeket. Ilyenkor a
teheneket, lovakat is leöntötték, lemosták vízzel.
14. Tibor napja
Népi megfigyelés szerint
ezen a napon szólal meg a kakukk és a pacsirta. Ha erre a
napra kizöldül a rét, jó szénatermésre lehet számítani, - így
tartják Muravidéken.
24. Szent György napja
Õsi tavaszkezdõ nap, az állatok kihajtásának ideje. A

néphagyomány az igazi tavasz
kezdetét e naptól számítja.
Az ehhez kapcsolódó szokások:
– az állatok elsõ kihajtása
– pásztorok, béresek szegõdtetése
– juhbemérés (Kalotaszeg)
ekkor állapítják meg a lemért
tejmennyiség alapján, hogy a
gazdák a nyár folyamán milyen sorrendben, mennyi tejet
kapnak.
A naphoz számos hiedelem
kapcsolódik. Az esztendõ
egyik legjelentõsebb gonoszjáró napja. A gonosz lelkek
távoltartására tüskés ágakat
tûztek az ajtókra, fokhagymával kenték be az ajtófélfákat,
ablakokat.
Ha esõ nincs Szent Györgynap elõtt, sár lepi el a legelõt.
Aki Szent György elõtt,
dörgéskor megheverkõzik a
fûben, nem lesz derékfájása.
Szent György napján elszárad a ló, akit befognak. Szent
György után kalapáccsal sem
lehet visszaverni a füvet.
25. Márk napja
Búzaszentelés napja. Mise
után a hívek kereszttel, lobogókkal kivonultak a határba,
ahol a pap megszentelte a vetést. Mindenki vitt haza magával a megszentelt búzaszálakból, melyeknek gonoszûzõ
erõt tulajdonítottak. A megszentelt búzaszálat az imakönyvbe tették és rontásûzõnek hitték.
Ha ezen a napon megszólal
a béka, jó termés lesz.
Szent Márk napján nem
szabad dolgozni sem mezõn,
sem kertben, mert másképp
nem lesz Istenáldás.
Ijjas Gizella
mûvelõdés-szervezõ
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Civilsarok
Nagycsaládosok
Mezõfalvi Egyesülete

Nagyszombat
a Piac téren
Az idei húsvét nem telt eseménytelenül
Mezõfalván.
Szombaton egész nap a térre
vártuk a kicsiket és nagyokat,
ahol mindenki talált magának
elfoglaltságot.
A délelõtt folyamán válogathatták a húsvéti vásár portékái közül, kézmûveskedhettek a Napsugár Játszóházzal,
ahol sorra készültek a szebbnél szebb hímes tojások és
húsvéti díszek.
Aki már mindent elkészített, azt várta a lovaglás vagy
az állatsimogató, ahol nyusziknak és bárányoknak örülhettek a gyerekek. A vállalkozó kedvûek versenyekre is benevezhettek: tojásgurítás, tojásfutás, locsolóvers-mondó
verseny szerepelt ezen a délelõttön.
A húsvéti nyuszi is kilátogatott hozzánk, piros tojást
osztogatott az apróságoknak.
Sõt, õ is résztvevõje volt a
Kovács István (hosszútávfutó)
szervezte „Nyuszi-futásnak” is
és a versenyek eredményhirdetésénél is segédkezett. Reméljük, jövõre ismét találkozhatunk vele!
Nagy sikert aratott az arcfestés, és a lufi-hajtogató bo-

hócot sem akarták elengedni a
gyerekek...
A délután a színpadi produkciók jegyében zajlott: a
sort a nagycsoportos óvodások
nyitották, akik tavaszi körjátékokat adtak elõ (itt köszönjük
meg a felkészítõ pedagógusok
segítségét). A picik után a
„Tapsifüles, a varázslatos húsvéti nyúl” címû mesejáték következett, amit a gyerekek
élénk figyelemmel kísértek
végig.
A folytatásban komolyabb
mûsort láthatott a közönség
Keresztes Nagy Árpád énekmondó elõadásában. Régi húsvéti és históriás énekekkel ismerkedhettünk meg érdekes
hangszerek (koboz, duda stb.)
kíséretében. A napot a néptánccsoport táncházzal zárta.
Örülök, hogy sok család
kilátogatott a Piac térre, remélem, mindenki szívesen gondol vissza a mezõfalvi húsvétra”.
Szeretném megköszönni
Mindenkinek a munkáját, segítségét és támogatását, hogy
ez a nagyszabású rendezvény
megvalósulhatott.
Ijjas Gizella
mûvelõdés-szervezõ

Az egyesület 1993-ban alakult meg.
Elnöke: Klics Ferencné
Vezetõségi tagok:
Kissné Méninger Judit,
Ferkel Lászlóné,
Kovács Judit,
Szabó Istvánné,
Klement Józsefné,
Pörgye Károlyné
Levelezési cím: 2422 Mezõfalva Vörösmarty ú 5. Telefonszám: 06-20 244 55 71
Nagycsaládosok Mezõfalvi
Egyesülete társadalmi szervezet, nem közhasznú szervezet.
Az alapító okirat szerint az
egyesület célja: a nagycsaládosok helyi érdekeinek védelme, képviselete és szolgálata.
A nagycsaládosok egymást ismerõ és segítõ közösséggé
szervezése. Részt veszünk
Mezõfalva rendezvényein és
mi is szívesen látunk kívül
állókat programjainkon. A tagok száma változó, jelenleg
33 családunk van. Aki úgy
érzi, hogy szeretne egyesületünkhöz tartozni, szeretne
minket jobban megismerni
szívesen látjuk gyûléseinken

vagy a fenti telefonszámon lehet érdeklõdni.
Gyûléseink a programtervezetben láthatóak.
Nagycsaládosok Mezõfalvi Egyesületénke 2010. évi
programjai:
Jubileumi futball bál 2010.
Január:
8-án
taggyûlés.
Február: 5-én taggyülés. Farsang 27-én Mûvelõdési Házban. Március: 5-én taggyûlés
Április: 2-án taggyûlés
Május: 7- én taggyûlés.
Gyereknap helyben vagy máshol, 29-én.
Június:4-én
taggyûlés.
Részt veszünk a Mezõfalvi Vigasságokon
Július: 2-án taggyûlés.
Egész napos kirándulás 10-én.
Augusztus: 6-án taggyûlés.
Nyárbúcsúztató 28-án a nyugdíjasklubban.
Szeptember:3-án taggyûlés.
Október: 1-én taggyülés.
Férfi napi bál (16 -án vagy 30án?)
November: 5-én taggyûlés.
Klics Ferencné
elnök
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Felnõtt könyveink:
Gaál Katalin: Legyõzöm a
diszlexiát!

Ifjúsági könyveink:

Mary Pope Osborne: Kalózok hajóján
Mary Pope Osborne: Múmiák nyomában
Gergely András: A nemzeti ébredés kora

Wilbert Awdry : Thomas a
gõzmozdony

Lisa Ann Marsoli: Dirr-durr
váltófutam
Ferencz Zsuzsanna: Eszke
könyve
Eric Caro: A róka és a gyerek
Kozári Mónika: A dualizmus kora
Ormos Mária: Világháború
és forradalmak
Hermann Róbert: Forradalom és szabadságharc
Deák Ágnes: Polgári átalakulás és neoabszolutizmus
M.C. King: Sztártitkok

Könyvtári díjváltozások
A könyvtári szolgáltatások
díjai a következõk április
1-tõl:
Internethasználat:
– érvényes diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulóknak
naponta az elsõ fél óra ingyenes, utána minden megkezdett
fél óra 90 Ft
– Diákigazolvánnyal nem
rendelkezõk számára minden
megkezdett fél óra 90 Ft
Április hónaptól már az általános-, a közép- és felsõoktatásban tanuló diákok számára is ingyenes az internet-használat elsõ fél órája. Ezzel
ugyanazokat a feltételeket biztosítjuk minden tanuló számára. Bízunk benne, hogy hozzá-

járuljunk a sikeres tudás megszerzéséhez.
Fénymásolás díja:
A/4: 20 Ft/oldal
A/3: 40 Ft/oldal
Nyomtatás
díja
(HPdeskjetre):
Fekete betûs: 30 Ft/oldal
Színes betûs: 60 Ft/oldal
Kép:
– (9x13 cm): 90 Ft
– A/4: 360 Ft
– Nyomtatás fénymásolóra:
20 Ft/oldal
Könyvtárközi kölcsönzés
díja:
– 400 Ft/dokumentum
Az árak az áfát tartalmazzák.
Papp Márta
könyvtárvezetõ

Bródy Sándor: Két feleség;
Hófehérke
Sinéad Moriarty: A földre
szállt nagynéni
Kazuo Ishiguro: Napok
romjai
Madeleine Wickham: A
boltkóros babát vár

Helen Dunmore: Ostrom
Julie Garwood: Királyi adomány
Joseph Finder: Titkos kapcsolat
Arany György: A gyümölcskúrák gyógyhatásai
Rétfalvi Judit Mária: Fátylak
Osho: Szerelem, szabadság,
egyedüllét
Maria Treben: Gyermekbetegségek
Makádi: A kompetenciaalapú pedagógia
lehetõségei a tanítási/tanulási folyamatban
Ranschburg Jenõ: A mélységbõl kiáltok
Diákcsíny vagy bûncselekmény?
Történelmi adattár érettségizõknek
Hátfájósok könyve

Folyóirataink közül…
A könyvtárba az alábbi gasztronómiai folyóiratok
járnak:
– Príma konyha
– Nõk lapja konyha
A könyvtárba az alábbi kreatív újságok járnak:
– Burda
– Diana Horgolás
– Ötlet mozaik
– Praktika
A folyóiratok legfrissebb számát helyben olvashatja
bárki, a régebbi számokat a beiratkozott olvasók egy hetes határidõvel kölcsönözhetik.
Papp Márta
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Tündérkert Óvoda
Pedagógiai
napok
Bemutató testnevelés foglalkozást nézhettünk meg a
dunaújvárosi Százszorszép
óvodában. Rengeteg fejlesztõ
eszközzel sok fejlesztõ játékot,
feladatot ismertünk meg, amit
mi is alkalmazni tudunk itt az
óvodában a gyerekek fejlesztése érdekében.
A másik továbbképzés a
Margaréta Óvodában volt ahol
a mozgásfejlesztést a néptánc
és a népi játék segítségéve valósították meg. A vezetõ óvónõ irányításával egy komplex
foglalkozáson mutatták be a
népi játék, ritmus, ének összekapcsolását a számolással, térirányok fejlesztésével. Kiemelt hangsúlyt kapott a hagyományok ápolása és ennek
beépítése az óvodáskor mindennapjaiba.

Továbbképzés
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának módosítása miatt a hely Pedagógiai
Programunkat is módosítani
kell. Ezt az elõttünk álló munkát segítette az április 6-án
szervezett
továbbképzés.
összehasonlítottuk a régi és az
új program tartalmi követelményeit, sorra vettük azokat a
fogalmakat, amit bele kell foglalnunk a saját programunkba
is. Köszönjük a szakértõ Makó
Józsefné átfogó, áttekintõ elõadását, sok útmutatást kaptunk
a munkához.
Április 8-án a daruszentmiklósi óvodában a DIFER
mérésrõl Abaffy Lászlóné tartott elõadást. Ezután Zsolnai
Anikó a fejlesztési lehetõségekkel ismertetett meg bennünket. Sok gyakorlati példa,
probléma is felvetésre került.
Mindkét napon sok információt kaptunk, amit a mindennapi tevékenységekben is
hasznosítani tudunk.

Március 15.
Március 12-én ünneplõ ruhába bújt az óvodában minden gyermek és felnõtt. A nagycsoportosok vendégségbe hívták a kiscsoportosokat, a két középsõ csoport
pedig együtt ünnepelt. Beszélgettek a huszárokról, versekkel, énekekkel emelték az ünnep hangulatát.
A népi táncosok közül néhányan meglátogatták a csoportokat
és együtt táncoltak a gyerekekkel.
Vidáman, jó hangulatban, szép
élményekkel telt a délelõtt.

A víz világnapja
A középsõ és nagycsoportosok különbözõ technikákkal,
gyönyörû, változatos, vízzel
kapcsolatos képeket készítettek és dekorálták vele a faliújságokat. A Napsugár csoport
ezen a napon felkerekedett és
a 9 órás busszal elmentek Dunaújvárosba megnézni a Dunát és a Duna-partot.
A sok-sok lépcsõn lefutva
végre meglátták a „nagy vizet”. Egy jót piknikeztek a
partján, majd a „hegyre” fel-

mászva a lépcsõt kikerülve jutottak el a buszmegállóba. Fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva ültek le ebédelni a
csoportban. A kiscsoportosok
az óvodában beszélgettek a
vízrõl, az udvaron pedig „licslocs” játékot játszottak. A gyerekek kipróbálhatták azt is,
hogy a vízbõl és szappanból
hogyan lehet buborékot fújni.
Minden csoport sok ismeretet
szerzett a víz fontosságáról,
védelmérõl.

Köszönet
Köszönetünket fejezzük ki Farkas Imrének és Klics Józsefnek az óvodában végzett folyamatos javítási munkájáért, valamint az új gyermek öltözõszekrények összeszereléséért. Köszönjük!

Óvodai beíratás:
Értesítjük a kedves szülõket, hogy

2010. május 3-tól május 7-ig
reggel 8 órától, délután 16 óráig
óvodai beíratás lesz a Tündérkert Óvodában!
Azokat a gyerekeket lehet beíratni, akik 2010-2011-es tanévben betöltik a 3. életévüket.
Kötelezõ beíratni azokat a gyerekeket, akik a tanév folyamán betöltik a 5. életévüket!
Beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyerek születési anyakönyvi kivonata
- a gyerek lakcímigazoló kártyája
- a gyerek TAJ kártyája
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Nyuszi-futás
Nyuszi-futást tartottunk március 30-án az óvodában. Kovács István érkezett óvodánkba az óriás
nagyfülû nyúllal, aki körbeugrálta az egész kertet, közben papír
nyuszikat dugott el, amit a gyerekeknek kellett megkeresni. Aki a
legtöbbet találta az jutalomban részesült. Pihenésként éneklés, versmondás következett, majd a Dimitrov udvaron keresztül futott az
egész óvoda a nyuszi után. Szuper jól telt a nap.

Húsvét
Április 1-jén jött a húsvéti nyuszi az óvodába. Az udvaron a tojásfa alatt rengeteg udvari játékot
találtak a gyermekek, amivel a
nyuszi lepte meg õket. Szinte minden óvodásnak jutott játék, amit
boldogan kipróbálhattak a kerti
homokozóban.
A csoportok izgatottan keresték a nyuszi fészekbe rejtett kis
ajándék kosarakat, amibe finom
Smarties tojást hozott a nyuszika.
Az udvari játékokat a szülõi
Munkaközösség támogatásával az
óvodabál bevételébõl vásároltak.
Köszönjük!

Az oldalt összeállította:
Danczi Gáborné
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Áprilisban megtört a „jég”...
...felnõtt csapatunk végre
gyõzelmet ünnepelt itthon!
Hosszú, sikertelen idõszaknak szakadt vége ebben a hónapban. A fiatalok mellett végre a
felnõttek is gyõzelemmel hagyhatták el a küzdõteret. A régóta
várt három pontot Nagyvenyim
ellen gyûjtötték be a fiúk.
A hónap krónikája:
Sárbogárd - Mezõfalva
Az elmúlt hónap enyingi veresége után Sárbogárdon folytatódott a Megye II. osztály küzdelmei. Az IFI 12:0 - ra lelépte
ellenfelét. A felnõttek viszont
1:0-ás vereséggel három pontot
veszítettek. Ez a mérkõzés még
nem hozta el a várt fordulatot a
mezõfalviak számára.
Mezõfalva - Lajoskomárom
A következõ mérkõzésen itthon fogadtuk Lajoskomáromot. Sajnos a felnõtteknél még
nem lehet beszámolni kedvezõ
fordulatról. A játékerõben jóval
gyengébb ellenfelet simán verni kellett volna. Ugyanaz a baj,
mint az eddigi mérkõzéseken,
nem tudunk gólt rúgni! A mai
mérkõzésen is Mezõfalva bõven
mezõnyfölényben volt, mégis
Lajoskomárom érvényesítette a
helyzetét. Pedig nem is támadásból született a mérkõzés egyet-

U9 arany
Rácalmáson is!
Tovább menetelnek az U9esek. A diákolimpia rácalmási körzeti döntõjében elsõk lettek!
Újra szép sikerrõl számolhatunk be az U9 –esek háza
tájáról. Masinka Csaba tanítványai Rácalmásról 7 csapat
közül az elsõ helyezést hozták
haza.
Az õszi diákolimpia folytatásaként március 31-én megrendezett területi döntõn remekül szerepeltek a gyerekek.
Az õsszel a dobogó második
fokára tudtak felállni, most
viszont a legmagasabbra!
A folytatásul pedig bejutottak a megyei döntõbe.
Gratulálunk!
Horváth László

len gólja, hanem a mezõfalviak
hazaadásából - kár volt érte!
Aba- Sárvíz - Mezõfalva
A mezõfalviak akaratára nem
lehetett panasz Abán, de ez még
mindig kevés volt a gyõzelemhez. Szerencse is kellett volna,
azonban ez most is elmaradt. A
20. fordulóban 2:0-ás vereséggel térhettünk haza. Külön sajnálatos tény, hogy ezen a hétvégén az IFI-nek sem jött jól ki a
lépés. Csak 3-3-as döntetlent sikerült kiharcolni.
Mezõfalva - Nagyvenyim
Megtört a „jég”! Igazi rangadóhoz illõ küzdelemben 3:2-re
Nagyvenyim ellen jött meg az
elsõ tavaszi gyõzelem. Az IFI is
hozta a tõle elvárható három
pontot.
Maradva még a felnõtteknél,
óriási csatát vívott a két együt-

tes. Végig fej-fej mellett haladtak a gólrúgásban. Elõször a
vendégek szerezték meg a vezetést, majd a hazai csapat válaszolt az egyenlítõ góllal. A második
játékrészben
újra
Nagyvenyimnél jelentkezett az
elõny, de a végére elfáradtak.
Mezõfalva kihasználta a szomszéd falu együttesének lankadását és remek harcossággal megszerezte az elsõ tavaszi gyõzelmet.
Ezen a mérkõzésen a mezõfalviak hallatlan nagy akarása
eredményezte a három pontot,
ami már nagyon kellett a hosszú
ideje csak vereséget elszenvedõ
együttesnek.
A
következõ
állomás
Iváncsán lesz. A szakmai szemmel szurkolók, felmérve a jelenlegi erõviszonyokat, nagyon nehéz feladatnak tartják a mérkõzést. Azonban mindig tartsuk
szem elõtt: Minden megtörténhet, és a meccsnek csak a bírói
sípszó elhangzása után van
vége! ... Addig meg miért ne
szurkoljunk teljes erõvel a mieinknek?
Hajrá Mezõfalva!
A tabella állása:
A 2009-2010-es idény 30.
fordulója után az IFI 53 ponttal
az elsõ helyen áll, megelõzve az

52 pontos Aba-Sárvizet és az 50
pontos Adonyt. A felnõttek 31
ponttal az erõs középmezõnyben
foglalnak helyet, 4 ponttal lemaradva a 6. Pusztaszabolcstól és
5 ponttal az 5. Aba-Sárvíztõl.
(A mezõfalvi futball fordulóit napi szinten követhetik a Mezõhíren! www.mezohir.info)

Horváth László

Lapzárta utáni rövid
sporthírek
Két gyõzelem és egy vereség
a hétvége mérlege a mezõfalvi focicsapatoknál. Szombaton, igen
fontos mérkõzésen az U16-os korosztályunk játszott a csoportelsõségért. Ragyogó játékkal 7:2 –es
gyõzelemmel az elsõ négy közé
jutást sikerült elérni. A döntõben
a többi csoportelsõvel kell majd
felvenni a versenyt.
Szintén szombaton került sor
a Megye II osztály bajnoki fordulójának Mezõfalva - Iváncsa
összecsapására. Az IFI -nél és a
felnõtteknél is a papírforma érvényesült. A fiatalok 2:0-ás eredménnyel továbbra is õrzik vezetõ
pozíciójukat.
A felnõttek sajnos vereséget
szenvedtek, pedig szorosabbá is
tehették volna a mérkõzést. Két
kihasználatlan helyzetünk és a mi
hibánkból is adódó iváncsai gólok
hûen tükrözték a két csapat tabellán elhelyezkedõ különbségét.

Klics Márton elsõ érme
Nemrégiben rendezték meg
Hajdúszoboszlón a Búvárúszó
Világ Kupa-sorozat harmadik
állomását. A mezõfalvi Németh Attila eddigi eredményei
alapján indulhatott ezen a versenyen. A népes mezõnyben 10 országból közel 30 klub indult - célja nem lehetett más,
mint az egyéni idõeredményein faragni. Ez sikerült is, ráadásul még a 4x50m gyorsváltóval egy negyedik helyet is elcsípett.
Legutóbb
Kecskeméten
rendezték a Bácsvíz Kupa elnevezésû búvárúszó versenyt,
ahol ismét vízbe szálltak a mezõfalvi búvárok, hogy megküzdjenek a minél fényesebb
érmekért. A verseny rangját
emelte, hogy egy szlovák csa-

pat is eljött erre a megmérettetésre. Németh Attila és Klics
Bence mellett ezen a versenyen elindult Klics Márton is.
László Dezsõ vezetõedzõ a
következõképpen értékelt: Marci vágya az volt, hogy végre neki is legyen érme, ne csak
a bátyjának. Ez az álom valóra vált, hiszen õ két medált is
bezsebelt ezen a versenyen.
Bence sem hagyta magát, neki
most a váltóval jött össze az
éremszerzés. Németh Attilának nem volt szerencséje, mert
a helyszínen kiderült, hogy
korosztályában nem rendeznek versenyt, így megint a nagyobbakkal kellett összemérnie erejét. Tehetségét mutatja:
ismét minden számában megúszta élete legjobbját.

Erdemények:
Béka korosztály, Klics
Márton: 50m gyorsúszás I.;
100m gyorsúszás II.
Gyerek korosztály, Klics
Bence: 50m gyorsúszás V.;
50m delfinúszás V.; 4x100m
gyorsváltó III.
Ifjúsági korosztály, Németh
Attila: 50m felszíni úszás IX.;
100m gyorsúszás X.; 200m
felszíni úszás IX.
Bán Balázs

Az én falum - Mezôfalva

Jubileumi futball-bál 2010.
Hagyományos éves futball
bálját tartotta a MEDOSZ SE
szombat este az iskola tornatermében, Mezõfalván. Az
idei rendezvényen 90 éves
fennállásának évfordulóját is
ünnepelte az egyesület, ahol a
mezõfalvi futballért sokat áldozókat is köszöntötték. A bál
egyben jótékonysági célokat is
szolgált, hiszen a jelenléttel és
a felajánlásokkal a hazai foci
mûködését kívánták segíteni a
résztvevõk.
Az est elsõ mozzanataként
Sóki László Mezõfalva önkormányzatának képviselõje, a
MEDOSZ SE vezetõségi tagja köszöntötte a vendégeket.
Bevezetõjében kifejtette, hogy
a sport szeretete milyen széles
körbõl hozta ide az embereket,
és számukra mennyire fontos
a mezõfalvi futball. Évtizedekre vezetjük vissza a meglétét
és nem gyõzzük hangsúlyozni szerepének jelentõségét.
Hálával tekintünk vissza az
elõdökre, akik megmutatták,
hogyan is kell tiszta szívvel a
vállukon vinni ezt a dicsõ klubot. A ma este kicsit szól a
múltról, de mellette a jövõt
hivatott építeni, hiszen a mi
felelõsségünk biztosítani a helyet, ahol fiainkat, unokáinkat
is szeretnénk látni. Ezért köszönjük, hogy meghívásunkat
ennyien elfogadták - fejezte be
köszöntõjét Sóki László!
A rendezvényen meghívott
vendégként részt vett Földvári Ferenc a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség fõtitkára,
Simon Lajos a MEZÕSPORT
Kft. elnöke és Márok Csaba
Mezõfalva polgármestere, és a
késõbbi idõben a vendégséghez csatlakozó Budavári Árpád dunaújvárosi rendõrkapitány, valamint Kuti Attila a
Dunaújvárosi Rendõrkapitányság megbízott körzetvédelmi osztályának vezetõje.
Külön köszöntve lettek a
segítõkész állandó támogatók,
Csepregi János, Rabi János,
Tarány Sándor, Kovács István
és Boye Ferenc, Ácsné Évike
és Nagyné Tünde.

A hétköznapi segítõk sem
maradtak ki az elismerésbõl.
Áldozatos munkájukért emlékplakettben részesült Janik
Gyuláné, Janik Gyula, Farkas
Imre, Bozics Imre, Fábián Mihály, Hepp Vilmos és Begán
József.
A felnõtt könnyek nem a
gyengeség, hanem a legnagyobb tisztelet jelei
A segítõk felsorolása és köszöntése után két különleges
személy lemondását jelentette be Sóki László.
Novoth Mihály és Novoth
Mihályné Marika befejezik
pályagondnoki tevékenységüket. A visszavonulásukra
egészségük megromlása miatt
került sor, amivel egy sokéves
aktív tevékenységet zártak le.
A két gondnok tíz éves
munkásságát nehéz lenne ezeken a hasábokon leírni, hiszen
életük szinte eggyé vált a mezõfalvi futballcsapattal. Annyi
éven keresztül, nap mint nap,
ha esett, ha fújt, vagy éppen
száz ágra sütött a nap, õket
mindig a pályán találta. Ha
egészségük engedte, nem mulasztottak el egyetlen mérkõzést sem, hogy együtt "lélegezzenek" a fiúkkal. Szinte
saját gyermekeikként kezelték
õket, akár dicséretet, vagy dorgálást érdemeltek.
A MEDOSZ SE vezetõsége, a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség részérõl Földvári
Ferenc és a csapatok külön
ajándékkal fejezték ki megbe-

csülésüket az elmúlt idõszak
sok-sok támogatásáért, munkájáért… És még egy ajándék
járt a köszöntötteknek, ami a
legnagyobb elismerés: Az a
sok piciny apró könnycsepp,
amik csak akkor jelennek meg
a férfi szemekben, amikor a
legõszintébben és a legnagyobb hálával gondolunk valakire.
Ezzel a megható eseménnyel még nem ért végére
az ünneplés. Simon Lajos a
MEZÕSPORT Kft. elnöke
egy teljes mezgarnitúrát adott
át az egyesület csapatainak!
A rendezvény zárásául apró
kedvességként Csonka Emese
táncoktató tanítványai adtak
nagysikerû mûsort, ami után
már semmi nem akadályozta
meg, hogy a megjelent vendégek átadhassák magukat az
önfeledt szórakozásnak.
A lapzártáig még nem
összegezõdött a jubileumi futball bál eredményessége,
azonban elõzetesként annyit
elárultak a szervezõk, hogy az
idén is jelentõs támogatásban
részesült Mezõfalva futballsportja. Ez pedig csak egyféleképen jöhetett létre, a mezõfalvi emberek önzetlen segítõkészségével… Köszönet érte!
Hajrá Mezõfalva!
Horváth László
(A bálról készült felvételeket a www.mezohir.info oldalon találják!)
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Ahogy én látom!

Az április 11-ei választások
izgalmában ne feledkezzünk
meg egy jeles dátumról, mégpedig egyik legnagyobb költõnk, József Attila születésnapjáról. 1964 óta minden évben április 11-én József Attilára emlékezve ünnepeljük a
költészet napját Magyarországon. Az utóbbi idõben örömmel tapasztalom, hogy az emberek újra olvasnak verseket,
és egymás közt is megosztják
ilyen
élményeiket.
Az
interneten, a MEZÕHÍR-en is
egyre több verset közölnek a
netezõk. A faluban járva-kelve többen megállítanak, dicsérve a szép verseket. Mivel
a költészet napja a hánytatott
sorsú József Attila nevéhez
kötõdik, olvassák szeretettel a
költõ 1924-ben írt, ma is nagyon aktuális költeményét;

Aki szegény,
az a legszegényebb
Ha az Isten íródiák volna
S éjjel nappal mozogna a tolla,
Úgy se gyõzné, õ se, följegyezni,
Mennyit kell a szegénynek /
szenvedni.
Aki szegény, az a legszegényebb,
Fázósságát odadja a télnek,
Melegét meg odadja a nyárnak,
Üres kedvét a puszta határnak.
Köznapokon ott van a dologba,
Várt szombatját száz gond /
nyomorítja,
S ha vasárnap kedvét /
megfordítja,
Akkor máris hétfõ szomorítja.
Pedig benne laknak a galambok,
Csillagtollú éneklõ galambok,
De így végül griffmadarak /
lesznek,
Hollónépen igaz törvényt tesznek.
Tarány Sándor
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Ebek veszettség
elleni oltása
Értesítem a tisztelt eb-tulajdonosokat, hogy a kötelezõ
veszettség elleni oltást és féregtelenítést 2010. májusában
az alábbi helyeken és idõpontokban bonyolítjuk le:
Május 4., kedd:
8-12 14-18 óra
Piac tér (a tavalyi helyen)
Május 5., szerda
8-12 14-18 óra
Piac tér
Május 6., csütörtök
9-10 óra
Ménesmajor
14-16 óra
Selyemmajor
17-18 óra
Sismánd
május 7. péntek
10-12 óra
Szõlõhegy
Pótoltás:
május 11. kedd
8-12 14-18 óra
Piac tér
május 12. szerda
14-15 óra
Szõlõhegy
Az oltást a Földmûvelési és
Vidékfejlesztési
Miniszter
164/2008/XII.20./ FVM. Sz.
rendeletében
szabályozta,
mely szerint minden három
hónapnál idõsebb ebet évente
egyszer veszettség ellen beoltani és féregteleníteni kell.
Az oltás alapdíja ugyanaz,
mint tavaly: 2.800 Ft, de az
elrendelt kötelezõ könyvcsere
és féregtelenítés miatt összesen 3.200 Ft.
A kutya tartási helyén történõ oltása plusz 1.000 Ft kiszállási díj.
Kérem a kutyák oltási
könyvét mindenki hozza el,
hogy a könyvcsere zökkenõmentesen történjen. Az oltás
meglétét kizárólag az új könyvekbe írt bejegyzésekkel tudják majd igazolni.
Bármely
kérdéssel,
igénnyel a következõ telefonszámon forduljanak hozzám:
06 30 969 7940
dr. Juhász Miklós
állatorvos
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Mezõfalva tûzoltói
nyerték a versenyt

A két évvel ezelõtt újjá alakult Mezõfalvi Önkéntes Tûzoltó Egylet nyerte a rendezés
jogát az idei önkéntes és létesítményi tûzoltóságok versenyének.
Lajoskomáromból,
Baracsról, Mezõfalváról, Velencérõl, Pusztaszabolcsról érkeztek csapatok, valamint részt vettek a próbatételen a Dunaferr és
a papírgyár létesítményi tûzoltói is. A férfi és a nõi csapatok
akadályváltóban és 800-as kis-

Köszönet
Köszönetet mondok
mindazoknak
kik
atkív szerepet vállaltak a nagyhét és a húsvét liturgikus lebonyolításában.
Kristofory Valter
plébános

motor-fecskedõ szerelésben
mérték össze erejüket és tudásukat. Önkénteseinknek jó alkalom volt ez a verseny arra is,
hogy gyakoroljanak...
Az eredmények alapján
Mezõfalva kiválóan teljesített.
A férfi csapatunk második helyezett lett, asszonyaink és
lányaink pedig az elsõ helyet
vívták ki maguknak. Összesítésben elsõ lett Mezõfalva.
Fotók: Horváth László

Köszönet
Köszönet Siroki Antal
pékmesternek! A mezõfalvi Julianna és lámpásai
karitász a hívek nevében
hálásan köszöni a pékség
nagylelkû húsvéti kalácsadományát. A jó Isten százszorosan fizesse vissza a felajánlását.
dr. Békési Béláné
karitász elnök

Agrárkamarai
felhívás
Felhívom a Tisztelt Gazdálkodók figyelmét, hogy az idei
területalapú támogatási kérelmek benyújtási határideje
május 17. A kérelmeket a tavalyihoz hasonló módon csak
elektronikusan lehet benyújtani, ügyfélkapun keresztül. Az
említett felület nyújt lehetõséget több más közvetlen támogatás kérelmének elektronikus
benyújtására is. Egyes jogcímek esetében papír alapú mellékletek beküldésére is szükség lehet, amelyek nem
hiánypótolhatóak. Kiemelném, hogy a kitöltõfelület évrõl-évre bonyolultabb, viszont
a hibátlan kitöltés a kifizetés
elõfeltétele, ezért aki bizonytalan az igénylésben, kérje ki
a segítségemet a kitöltõfelület
használatára
vonatkozóan,
vagy a komplett kérelembenyújtás végrehajtására.
A teljeskörû agrárkamarai
ügyintézést a regisztrált gazdálkodók ingyenesen vehetik
igénybe, megfelelõ számú
igény esetén megoldható az is,
hogy adott napokon Mezõfalván, a könyvtárban készítsük
a kérelmeket.
További aktuális határidõk:
"anyajuh-tartás támogatás
igénylése: 2010.05.03.-ig
"elsõ negyedéves sertés
ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatás igénylése:
2010.04.30.-ig
Fontos kiemelni, hogy a
hízottbika-tartás, illetve anyatehén-tartás esetén történelmi
bázis jogosultság alapján a termeléstõl elválasztott támogatásra az jogosult, aki egységes
területalapú támogatásra való
jogosultságot szerzett (azaz
nyújtott be területalapú kérelmet) és a TIR-ben (tenyészetinformációs rendszerben) állattartóként van nyilvántartva.
További információ:
Kis Katalin,
kamarai tanácsadó
tel: 06-30/642-9723
iroda: 2400 Dunaújváros,
Vasmû út 41. I. em. 125. (régi
irodaház)
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Kihívás Napja!
A Kihívás Napja idén május 19. A hagyományokhoz
híven községünk idén is csatlakozik az országos akcióhoz
és mozgásra, sportra buzdítja a Mezõfalván élõket. Összeállítottuk a nap programtervezetét, hogy mindenki kiválaszthassa idõbeosztása és igénye szerint a számára legkedvezõbbet.
Kérjük, vegyenek részt a Kihívás Napján, hogy
elmondhassuk: idén is megmozdult a falu!
07.45 – 13.15: Általános iskola (ez a program nem
látogatható!)
08.00 – 09.00: Tündérkert Óvoda: zenés torna
10.00 – 10.30: Öregek Napközi Otthona: torna
14.00 – 16.00: Futás Kovács István vezetésével
Túra a Virág-tóhoz
Mindkét programra gyülekezés a
Mûvelõdési Ház elõtt!
15.30 – 17-00: Lovaglás a falu melletti lovaspályán
(Káposztás u.10.)
16.00 – 16.30: Torna a nyugdíjasklub udvarán
16.30 – 18.30: Ping-pong a Mûvelõdési Házban
18.00 – 20.00: Foci a Sportpályán
20.00 – 21.00: Táncház a Mûvelõdési Házban
Ijjas Gizella
mûvelõdés-szervezõ
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Dr. Endl Gábor István
ügyvéd
Tel.: 25/789-709
mobil: +3630/306-9000

Minden szerdán 15 órától
ügyvédi fogadóórát tart
a Mezõfalvi Polgármesteri Hivatalban.
Bejelentkezni telefonon lehet.

Emlékezés
Végh Jánosra
Földi utad 10 éve lejárt,
A csillagok útján utazol tovább,
Elmentél oda,
Honnan nincs visszatérés,
Ahol tested meglelte,
Végsõ pihenését.
Hiába rohan az idõ, szállnak az évek,
Emlékeid bennünk örökké élnek!

Emlékeznek:
Feleséged, gyermekeid, mindenki aki szeretett

Winter Ferencnének
70 év: kimondani is nehéz,
Megélted,átélted, volt sok szenvedés,
Ezután az élet csak boldogságot adjon,
Lábaid nyomán sok virág fakadjon,
Legyél egészséges, szomorú soha,
Ezt kivánja Neked születésnapodra
A család aprja-nagyja!
Soha el nem múló szeretettel:
Kedvese, Sanyi, 7 gyermeke, és családjuk

Kirándulás Pécsre
A Mûvelõdési Ház
május 22-én
kirándulást szervez Pécsre,
Európa kulturális fõvárosába.
Indulás Mezõfalváról 08.00 órakor a Mûvelõdési Ház elõl.
Programok: Zsolnay Múzeum megtekintése
Városnézés
Székesegyház és az ókeresztény sírkamrák
megtekintése
Nemzetközi Népzenei Fesztivál
Részvételi díj: utazás kb. 2400 Ft + a belépõk ára
Jelentkezni a könyvtárban lehet és a 06 30 461 2531-es telefonszámon.
Ijjas Gizella
mûvelõdés-szervezõ

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk

Balázsi Deszõné
(született: Kósa Fehér Erzsébet Mária)
búcsúztatásában részt vettek, sírjára koszorút, virágot
hoztak, fájdalmunkban osztoztak.
a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk

Markovics Péterné
(született: Dolmány Anna)
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak. Köszönet dr. Bartos
Krisztina és Dr. Tassy Péter háziorvosoknak a lelkiismeretes ápolásért, és Fethné Editnek a temetés megszervezéséért és lebonyolításáért.
a gyászoló család
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SZOLÁRIUM
Álló és
fekvõ gépekkel
várjuk
a kedves
barnulni vágyó
vendégeket!

Elõnevelt
kacsa,
fehér húspulyka,
egyhetes liba
megrendelhetõ!

Cím: Mezõfalva Piac tér 5.
(az öregek otthona mellett)
Nyitva: H - P 16 - 20 óráig
Bejelentkezés telefonon:
06-30-652-0956
06-30-972-6528
06-25-244-100
06-25-243-039

Central Soya Takarmánybolt
Mezõfalva, Dózsa Gy. u. 6.
Sudárné Anikó, 06-25-243-078

Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Mûvelôdési Ház, Mezõfalva. Felelõs: Ijjas Gizella.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Szerkesztôség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezôfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

