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Pünkösd hava
„Süss, süss napsugár
Bimbóra, virágra.
Süss le május hajnalán
Az egész világra!”

A Petõfi Sándor Általános
Iskola beruházás utáni átadása, a szalagátvágás ünnepsége
május 28-án 15 órakor lesz.
A gyönyörûen felújított
általános iskola ünnepélyes
avatására tisztelettel meghívok és várok minden mezõfalvi lakót!
Ünnepeljük együtt iskolánk újjászületését!
A megnyitó kapcsán már
nemcsak kívülrõl figyelhetik,
hanem belülrõl is megnézhetik a csodásan átalakult intézményünket.
Várjuk a szülõket, nagyszülõket, és mindenkit nagy-nagy
szeretettel, akit érdekel, hogy
milyen jelentõs változásokon
ment keresztül az iskola az elmúlt hónapokban!
A képviselõtestület nevében:
Márok Csaba
polgármester

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt
a Petõfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
felújított épületének átadási ünnepségére.
Az ünnepélyes átadás idõpontja: 2010. május 28., péntek
Idõpont: 15:00
Az ünnepség helyszíne: Mezõfalva, József nádor u. l 3.
Házigazda: Márok Csaba polgármester
Részletes program:
15:00 Ünnepélyes szalagátvágás
15:20 Az iskola tanulóinak ünnepi mûsora
16:30 Az iskola épületének megtekintése
17:00 Vendéglátás
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata

Vigasságok: június 25-26-27.

A József nádor napok rendezvényeire százak látogattak el idén is. Közösen ünnepeltük a településünk alapításának 199. évfordulóját. (Írásaink a 4.-5. oldalon)

Hagyományainkhoz híven idén is szeretettel várunk minden mezõfalvi (és nem mezõfalvi) lakót a június utolsó hétvégéjén tartandó MEZÕFALVI VIGASSÁGOKRA.
A már megszokott péntek esti koncerttel indul a rendezvénysorozat, Tom White és barátai lépnek színpadra.
Szombaton déletõtt fõzõversenyel telik az idõ (egyéni csapatok jelentkezését várjuk a könyvtárban), a gyerekeknek ismét kézmûveskedést és egyéb programokat kínálunk.
Délután sokszínû kínálatból válogathatnak az érdeklõdõk:
Maci Laci szórakoztatja a gyerekeket, délben a „Jó ebédhez
szól a nóta” csendül fel, Oláh Kálmán és zenekara kíséretével. Az énekelni szertõk karaoke produkcióban vehetnek részt.
Fellépnek mezõfalvi és környékbeli együttesek, csoportok,
vendégünk lesz Demjén Ferenc és az Irígy Hónaljmirigy. Este
a bálhoz a zenét az EfKa zenekar szolgáltatja.
Ijjas Gizella
mûvelõdés-szervezõ

Az én falum - Mezôfalva

2

Készülünk
a 200 éves
évfordulóra
A képviselõtestület elõzõ
havi ülésén Mezõvalva 200
éves évfordulójának megünneplésérõl döntött. Az ünnepet
elõkészítõ bizottság javasolta
az alapító zirci apát, Dréta
Antal szobrának felállítását,
amelynek becsült költsége kétmillió forint, plusz áfa.
A polgármester és a jegyzõ
felvette
a
kapcsolatot
Rohonczi István „Roho” dunaújvárosi szobrásszal, aki
több alternatívát dolgozott ki
a helyszín és a szobor talapzatának tekintetében. A helyszín
kiválasztásába a bizottság bevonta Palánkai Tibor, Ybl-díjas tervezõt, aki iskolánkat is
tervezte.
Az elõkészületek tehát elkezdõdtek, de idõben kellett a
megbízatásról is dönteni, hogy
a szobor elkészüljön és felállítható legyen jövõre, a 200
éves évfordulón. Rohonczi István megbízását jóváhagyta a
képviselõtestület, abban bízva,
hogy nem költségvetési forrásból, hanem a mezõfalviak támogatásával, adakozásból tudja megoldani az önkormányzat a szobor költségeit.
A képviselõtestület felhívást adott ki a mezõfalviakhoz, illetve a településünkrõl
elszármazottakhoz. (A felhívást lapunk 5. oldalán olvashatják!)
Márok Csaba

Boldog
gyermeknapot!

A közelgõ ünnepnap alkalmával szeretettel köszöntöm Mezõfalva valamennyi gyermekét!
Márok Csaba
polgármester

ÖNKORMÁNYZAT

Áprilisban történt
Az Oktatási-, Kulturális- és
Sportbizottság áprilisi ülésén
szó esett a Húsvéti programról, melyek összességében
nagyszerûen sikerült, sokan
voltak jelen. Azonban érdekes
módon, a délelõtti eseményekre sokkal nagyobb volt az érdeklõdés a Piac téren, mint a
délutániakra. Noha ebéd után
is nívós mûsort kínáltunk, a
lakók többsége inkább már
otthon maradt, és a családja
körében
fõzéssel-sütéssel
vagy valami mással töltötte az
idejét. A jövõ évben ezt a tényt
mindenképpen figyelembe
kell venni. Laikusokban felmerült a kivitt állatok (nyulak,
bárányok) komfortosabb elhelyezésének igénye, ám a téren
sokkal jobb megoldást sajnos
nem lehet találni, mint ami
megvalósult…
A József Nádor Napok háromnapos programja remekül
sikerült. A nyitónapon koszorúzással kezdõdtek az események a József nádor szobornál.
Ezt követte egy kötetlen beszélgetés Habsburg Mihállyal
a Mûvelõdési Házban, majd
Baráth Bálint fergeteges, 75
perces zongorahangversenyét
élvezhették az érdeklõdõk már
az iskola aulájában. Másnap
Zenei délutánt tartottunk a régi
diszkó épületében. A házavatón felléptek a Nõikar tagjai és
Zeneiskolánk növendékei. A
zárónapon Német Nemzetiség
Est következett: elõbb a Mûvelõdési Házban egy német
nyelvû színdarabot mutat be
Hajas Györgyné tanárnõ országos német versenyen nyertes osztálya, aztán a szári fúvószenekar játszott térzenét a
József nádor szobornál, majd
az iskolában sorjáztak a germánnyelvû elõadások mezõfalviak,
száriak
és
daruszentmiklósi diákok elõadásában. Zárásul a táncos
kedvûek a táncházban tölthették kellemesen az idõt. Továbbá minden nap látható volt

Hammerl Ferenc festõmûvész
tárlata a Mûvelõdési Házban.
Vitát kavart május 1-je
ügye. Többen felvetették,
hogy mivel idén rendhagyó
módon, egyazon héten volt ez
a József Nádor Napokkal,
programilag nem tudtuk volna felülmúlni, de megközelíteni sem a hétközi eseményeket azon a szombati napon, a
mûsorban óhatatlanul ismétlésekre került volna sor, ráadásul az anyagi kereteink is végesek. Végül abban maradtunk, hogy ez évben kivételesen nem tartjuk meg központilag majálist.
A Kihívás Napjáról Ijjas
Gizella mûvelõdés-szervezõ
tájékoztatásában elmondta:
május 19-én délelõtt az óvodások és az iskolások építik be
napjukba a negyedórás mozgásformákat, délután pedig a
nyugdíjasok, az asztaliteniszezõk, a futballisták, a néptáncosok, a Lovasegyletnél lévõk,
valamint a túrázók kínálnak
alternatívákat a testmozgásra.
Mozognak majd a Polgármesteri Hivatalban és az Öregek
Napközis Otthonában is. A lakosságot minderrõl plakátok
tájékoztatják.
A Rock Estérõl Sóki László képviselõ tájékoztatott: jó
néhány nagy névvel ugyan felvette a kapcsolatot, ám egyik
elõadónak sem volt megfelelõ a június végi idõpont. Ebben persze közrejátszik az is,
hogy változatlanul nincs hír a
Leader-pályázatok eredményeirõl, hiszen éppen a Mezõfalvi Vigasságok hármas egységét is érinti az egyik kiírás.
Az elhúzódó ügymenet miatt
sajnos mi sem tudunk vonzó
pénzügyi ajánlattal elõállni…
A Mezõfavi Vigasságok
szombati napja is hasonló cipõben jár, köszönhetõen a
Leader-program egyhelyben
való topogásának. Vita bontakozott ki arról, hogy érdemese egyáltalán a Leaderre várni

(tudni kell, hogy a leadott pályázatban konkrét mûsortervre adnak pénzt; ha ettõl eltérünk, ugrott a támogatás…).
Ha várunk, két pad közé zuhanhatunk; ha nem várunk,
elveszíthetjük a pályázati esélyeinket. Végül úgy döntöttünk, hogy a költségvetésben
rendelkezésünkre álló másfél
millió forintból igyekszünk
kihozni a maximumot. A fedett színpadot, a hangosítást,
a sátrakat már lekötöttük; eldõlt, hogy az étkeztetést az
óvoda konyhája fogja biztosítani, az illemhelyek pedig az
iskolában lesznek kijelölve.
Minden mezõgazdasági vállalkozót is szeretnénk megszólítani, hogy támogassa ezt a rendezvényt némi húsmennyiséggel, amit szétoszthatunk a civil csoportok között a Vigasságokon hagyományosan „jelenlévõ” fõzésre.
A Kondor Kupa kapcsán
Horváth László képviselõ jelezte: Südi László felvetette
a kézilabda programbavételét
azon a napon. A szervezõk
örömmel fogadták az ötletet,
így a labdarúgás mellett a kézilabdázók mérkõzéseit is figyelemmel kísérhetjük majd.
A Nosztaliga táncostábor
szervezõmunkái megfelelõen
haladnak - adta hírül Baratiné
Hevesi Irén.
A közelmúltban megtartott Sportbálról Sóki László
vezetõségi tag adott összefoglalót, melybõl kiderült,
hogy nagyszerûen, minden
eddigi rendezvényt felülmúlóan sikerült ez az este. Az
EFKA zenekar remek zenét
szolgáltatott. A támogatói
kör remélhetõleg bûvölhet
majd a kedvezõ tapasztalatok
alapján, a népes jelenlét is
erre enged következtetni. A
bálra az iskola remek helyszínnek bizonyult.
Bán Balázs
az Oktatási-, Kulturális-,
és Sportbizottság elnöke
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Közbiztonság
Dunaújváros rendõrkapitánya,
Budavári Árpád, Kuti Attila osztályvezetõ, Remsei Tamás és Tóth
Viktor körzeti megbízottak, valamint rendõrségi vezetõk jelenlétében tárgyalt a képviselõtestület
Mezõfalva közbiztonságáról. A
rendõrkapitány úr hozzászólásában azt mondta: a számok önmagukért beszélnek, fõleg ha ahhoz
viszonyítva vizsgáljuk az adatokat, hogy honnan indultunk. Évekkel ezelõtt rendõre sem volt a falunak, most kettõ is van. A körzeti megbízottak jól végzik a munkájukat, és a további eredményes
tevékenységüket elõsegítendõ a
kapitányságtól autót is kapnak
hamarosan. Sokat tettek a falopások megakadályozásáért, és számon is kérték az illegális fakitermelõket. A mezõfalvi betöréssorozat elkövetõit pedig a lakosság
segítségével elkapták, azóta nem
történt ilyen jellegû cselekmény a
faluban.
A képviselõk több kérdést tettek fel a térfigyelõ rendszerrel
kapcsolatban a kapitánynak, aki
elmondta: a kameráknak elsõsorban preventív szerepük, visszatartó erejük van, a bûncselekmények
megelõzésében hasznosak, mert a
vandálok és bûnözõk elhúzódnak
a térfigyelõvel védett területrõl.
Az arra vonatkozó kérdésre, hogy
a körzeti megbízottak kaphatnake adminisztratív segítséget a munkájukhoz, a kapitány a közmunkát javasolta. Az önkormányzat
vezetõ nem zárkóztak el a segítségtõl, ellenkezõleg: állnak rendelkezésre.
A képviselõtestület 12 igen
szavazattal elfogadta a közbiztonsági beszámolót.
M.Cs.

Zárszámadás
A képviselõtestület április
26-án ülésezett. A napirend
szerint tárgyalt az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolóról, a közbiztonság helyzetérõl és a polgárõrség tevékenységérõl.
A tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
és a rendeletmódosítást véleményezte a pénzügyi bizottság, és a javaslatai alapján elfogadta a testület. A beszámolót átnézte a könyvvizsgáló is,
és rendben talált mindent.
A módosított elõirányzat
fõösszege 1 milliárd 223 millió 009 forint.
Fontos feladat volt az elmúlt évben a futó pályázatok
elszámolása. Elindult az iskola korszerûsítése, és annak
pénzügyi része is jelentkezett
a költségvetésben. A Piac tér
felújításának végleges elszámolása megtörtént, az azzal
kapcsolatos pénzügyi tranzak-

ciók lezárultak. A községgazdálkodáshoz fûnyírót vásároltunk és pótkocsit javíttattunk.
Jelentõs változás volt, hogy
a könyvtár és a mûvelõdési
ház önállósága megszûnt,
szakfeladatként a polgármesteri hivatalhoz került mindkét
intézmény. Az óvoda és az iskola pályázott eszközbeszerzésre. A szociáls és gyermekjóléti intézmény élére hosszú
idõ után végre vezetõt választottunk.
Komoly pénzügyi teher
volt egész évben a közmunkások foglalkoztatása. Az állam
csak a bért és a járulékokat finanszírozza, de eszközökre,
vezetõre, egyebekre nem biztosít pénzt, azt saját erõbõl
kellett és kell megoldani.
Összességében megállapítható: a 2009-es gazdálkodásunk eredményes volt, de a két
nagyberuházás – az iskola és
a csatorna – pénzügyi része
továbbra is aktuális.

A képviselõtestület elfogadta a Mezõfalva-HantosDaruszentmiklós Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás
közoktatási, esélyegyenlõségi
intézkedési tervét, az elõterjesztésnek megfelelõen.

Megváltoznak Mezõfalva
szociális intézményében fizetendõ térítési díjak.
A képviselõtestület elfogadta a díjmódosításokat, a
pénzügyi bizottság elõterjesztése szerint.
M. Cs.

Sikeres volt a bringatúra

A polgárõrségrõl
A polgárõrség tevékenységérõl Sóki László parancsnok
számolt be a képviselõtestületnek. Öröm, hogy jól mûködõ
polgárõrsége van Mezõfalvának. Az egyesület új autót vásárolt saját forrásból, amelynek a fenntartási oldalon van
megtakarítása, és komfortosabb is, mint az eddigi, a Lada
Níva volt.
A parancsnok elmondta: jó
a kapcsolatuk a rendõrséggel,
és a polgárõrök aktívan közremûködnek
településünk
közbiztonságának javításában,
a rendezvények biztosításában.
M. Cs.
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Arany minõsítés
A Mezõfalvi Nõikar minõsítõ kórusversenyen vett részt
Adonyban a közelmúltban. A
zsûri értékelése alapján nõikarunk „Arany minõsítés”-t érdemelt ki.
Gratulálunk a Mezõfalvi
Nõikarnak ehhez a rangos elismeréshez!
M.Cs.

Szolgáltató
tér:
nyertünk!
Mint ismeretes, Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér” cím
elnyerésére, majd azt követõen a mûvelõdési ház
bõvítésére.
A Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
április 26-án kelt határozatában értesített arról, hogy
a pályázatunkat támogatásra érdemesítették.
A sikeres pályázatunknak köszönhetõen
összesen 51 millió 418
ezer 817 forintos fejlesztés valósulhat meg!
Természetesen a fejlesztésre – az általános iskolához hasonlóan – közbeszerzési eljárás keretében lesz lehetõség.
Márok Csaba

Mezõgazdasági
összeírás

Településünk idén is zökkenõmentesen fogadta a Dunaújváros-Mezõfalva Bringatúra résztvevõit. A szervezõktõl származó információk
alapján mintegy 2400-an ke-

rekezték le a távot, minden baj
nélkül. A túrázók szép környezetben pihenhettek a szokott
helyen, közülük többen megnézték a felújított Piac terünket, és nagyon tetszett nekik....

A Központi Statisztikai Hivatal a 2010. év XXIV. Törvény alapján teljes körû mezõgazdasági összeírást végez
2010. június 1-21. között. Az
összeírás célja, hogy átfogó
képet adjon a döntéshozóknak
és a gazdálkodóknak a mezõgazdaságban bekövetkezett
változásokról, az ágazat szereplõinek helyzetérõl. Az adatgyûjtésben országosan mintegy 13 ezer összeíró, és 3 ezer
felülvizsgáló vesz részt.
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József nádor emlékére
Idén rendhagyó módon április utolsó hetében tartottuk
falunk alapítójára való emlékezést. Az elsõ napon, 25-én
asztalitenisz
bajnokságok
folytak a mûvelõdési házban.
Kellemes hangulatban telt el
az idõ, páros és egyéni kategóriákban mérhették össze
ügyességüket a résztvevõk.
Kedden folytatódott az ünnepségsorozat József nádorért
celebrált szentmisével , melyen részt vett HabsburgLotharingiai Mihály fõherceg,
a nádor ükunokája, L. Simon
László, Fejér megye 4. számú
választókerületének FIDESZKDNP országgyûlési képviselõje, a helyi és a kisebbségi
önkormányzat vezetõi és képviselõi, a civil szervezetek és
a vendégek.
A szentmise után koszorúzással emlékeztünk falunk alapítójára. Beszédében Márok
Csaba polgármester úr kihangsúlyozta: településünk jövõre
lesz 200 éves, és ez az esemény nagy jelentõséggel bír
községünk életében. Az elõkészületek már elkezdõdtek.
Folytatva a gondolatmenetet Habsburg Mihály fõherceg
úr saját ötletével csatlakozott:
mint mondta, megpróbálja
megszervezni, hogy 2010-ben
itt találkozzon a hat Habsburg
ükunoka.
Koszorúzással folytatódott
a megemlékezés, melyen Kiss
Melinda énekelt, Dr. Bodolai

György kísérte zongorán,
majd a megjelent szervezetek
képviselõi elhelyezték koszorúikat.
A program a mûvelõdési
házban folytatódott, ahol a
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub
nótacsokrát hallgathatták az
érdeklõdõk, megcsodálhatták
Hammerl Ferenc festményeit
és kötetlen beszélgetést folytathattak a fõherceggel.
Az este folyamán komolyzene is várta az érdeklõdõket.
Baráth Bálint kiemelt nívódíjas zongoramûvész adott nagy
sikerû koncertet. Õt már ismerõsként köszönthettük, mert
2008 karácsonyán járt már
nálunk.
A rendezvénysorozat szerdai napja különleges helyen, a
régi mozi épületében folytatódott, amely erre az alkalomra
koncertteremmé változott.
Az est elsõ részében iskolánk mûvészetoktatásban tanuló diákjai mutatták meg tehetségüket. Zongoradarabokat, népi énekeket , néptáncot,
fuvola- és furulyadarabokat
láthattunk és hallhattunk magával ragadó elõadásban.
A kicsik fellépése után a
Mezõfalvi Nõikar koncertje
következett, mely azért volt
igazán különleges, mert két
nappal elõtte kapta meg a kórus Adonyban az arany minõsítést. Mûsorukban a minõsítõ hangverseny repertoárja
hangzott el, melyet Dr.

Bodolai György kísért zongorán. A kórus vezetõje,
Nyulasiné Lakos Angéla
aranyérmet osztott ki a tagoknak. Az este egy jó hangulatú
koccintással folytatódott.
Április 29-én, csütörtökön
német nemzetiségi estet tartott
a Német Kisebbségi Önkormányzat a hagyományoknak
megfelelõen. Az Osztrák Intézet évek óta szervez német
színjátszó versenyt, melyen
hatodik éve az elsõ helyezést
érik el a mezõfalvi tanulók. A
mûvelõdési házban láthattuk a
bemutatójukat, melyet az 5-6.
évfolyam adott elõ és Hajas
Györgyné tanított be.
Az ünnepség a József nádor
szobor elõtt folytatódott, a szá-

ri fúvószenekar térzenéjével.
Az utolsó állomás az iskola
tornaterme volt, ahol nagyszámú közönség láthatta a nemzetiségi évfolyamokon tanuló
gyerekek munkáit, bemutatóit, természetesen német nyelven.
A Mezõfalvi Nõikar is részt
vett az esten, német népdalokat énekeltek. Idén elõször
köszönthettük a daruszentmiklósi Benedek Elek tagiskola diákjait, akik a Brémai muzsikusok címû mesét adták elõ.
Az estet a szári vendégcsoport
táncai zárták. A mûsor után,
akinek kedve volt, a táncházban tölthette az idõt.
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ
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Csokonai Vitéz Gizella:

József Fõherceg Nádor emlékére
Nagy úr volt, látta fényét a világnak,
Készen állt számára élv és gyönyör;
Látta fényét a múló glóriának,
Hallhatatlanságért, amint fennre tör.
Nádor volt, ünnepelt és elõkelõ,
Kezében ezrek sorsa, a jobb jövõ.
Lehetett volna emberek bálványa,
Elérve a föld sok, sok örömit,
Ügyet sem vetvén mások bánatára,
Hiszen az élet úgyis oly rövid…
Lehetett volna kincsek tékozlója,
Hisz a magáét tékozolta volna.
Lehetett volna érzéstelen, rideg;
Ki merte volna megvádolni õt?...
Ám, szívet bírt, nagy érzésteljes szívet,
Minõt csupán keveset hord a föld…
A színpompás külvilág hátterében
Látta az embert lelki sötétségben.
Szíve megtelt irgalmas szeretettel.
Agyát megváltó eszme járta át:
Fényben, jólétben él az egyik ember,
S a másik nem lát mást, csak éjszakát!...
Feltört hangja a dicsõ akaratnak:
"Lelki világot gyújtsunk vakoknak!
A világban járjanak emelt fõvel,
Ne hordják a létet, mint rabigát!
Küzdjenek meg a szükséges erõkkel;
Tudás és erkölcs hassa õket át!
Ne sínylõdjék a hallhatatlan lélek,
Bús foltjaként az örök Istenségnek!"
A nemes eszme nyomán élet fakadt.
A lobogó láng terjedt és hatott.
Zendülése a nagy Nádor szavának
Minden hõ szívet megdobogtatott.
Idegenekbõl lettek munkatársak,
Kik a hõs ügyért bátran síkra szálltak.
Balsorsuk, kiket lesújtott a porba:
Emberjogokat nyertek ezután;
Hasznos polgárként beálltak a sorba,
Csüggvén lélekkel munkán és hazán…
A szent eszme ép valósággá nõve,
Száznak lett védõje, megmentõje.
József Fõherceg Nádor nagy nevére
Szálljon áldás és örök kegyelet!
Napfény volt õ a balsors éjjelében,
Derítve fényt, fakasztva életet…
A világnak volt elõkelõ nagyja,
S lett egy kis világ megteremtõ atyja.
Csokonai Vitéz Mihály oldalági rokonának leszármazottja Csokonai Vitéz Gizella (1894-1965). Aktívan mûvelte az irodalmat és a zenét, vakon élte le egész életét.
József nádor volt a megalapítója többek között a Vakok Budapesti
Országos Nevelõ és Tanintézetének is. A szerzõ a vakok oktatását kezdeményezõ József nádor iránti hálából, tiszteletbõl írta meg a fenti
költeményt.
Lak István, Bán Balázs
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József nádor
asztalitenisz kupa
Varga Tamás az idén sem
talált legyõzõre!
Hagyományos, a József nádor napok alkalmából kiírt
asztalitenisz kupa zajlott vasárnap délelõtt a Mûvelõdési
Házban. A reggel fél kilenctõl
délután egy óráig tartó küzdelmekben 13 fõ állt asztalhoz,
hogy bizonyítsa, az idén
igényt tart a kupára.
Nagy meglepetést azonban
ezúttal sem hozott a viadal. Az

évek óta a képzeletbeli trónon
ücsörgõ Varga Tamás most
sem talált legyõzõre!
Eredmények egyéniben:
1.Varga Tamás, 2. Blanárik
János (Kisapostag), 3. Virág
Csaba
Eredmények párosban:
1. Virág Csaba - Horváth
Ádám, 2. Virág Tibor Blanárik János, 3. Oroszi Gábor - Rédl Antal.

FELHÍVÁS
Mezõfalva Nagyközség 2011-ben ünnepli fennállásának 200.
évfordulóját, melynek méltó megünneplésérõl Képviselõtestülete döntött. Az ünnepségek elõkészítése érdekében – a testület
határozatának megfelelõen – Elõkészítõ Bizottság alakult.
Az Elõkészítõ Bizottság azt javasolja a Képviselõtestületnek,
hogy 2011-ben a József nádor napok keretében ünnepelje a 200.
évfordulót, melynek csúcsrendezvénye 2011. április 9-én szombaton lesz.
Rendezvényeinkkel el kívánjuk érni, hogy a jelenlegi nemzedékek minél inkább ismerjék meg a település történelmét az alapítástól a megmaradáson át a fejlõdõ és környezetére is ható
nagyközségig.
Fel kívánjuk tárni a település nemzetiségi gyökereit, hagyományait. Emléket kívánunk állítani a település létrehozásában
és továbbfejlõdésében kiemelkedõ személyeknek, József nádornak és Dréta Antal ciszterci apátnak.
A képviselõtestület, a település civil szervezõdései és az Elõkészítõ Bizottság nyitott, minden az ünnep fényét és jelentõségét növelõ kezdeményezés elõtt, feltéve, hogy az esetleges szükséges anyagi alapokat biztosítani tudjuk.
Az Elõkészítõ bizottság FELHÍVÁSSAL fordul a Magyarországon vagy a világ bármely pontján élõ polgárokhoz és közösségekhez, akik velünk kívánnak ünnepelni, akiknek bármilyen
okból fontos Hercegfalva - Mezõfalva múltja, jelene és jövõje,
hogy jelezze részvételi, közremûködõi szándékát az alább megadandó címeken.
Az Elõkészítõ Bizottság rendszeres idõközönként tájékoztatni fogja a közvéleményt az elõkészületek állásáról és a közremûködés lehetõségeirõl.
Kérjük a FELHÍVÁS olvasóit, hogy tájékoztassák ismerõseiket, rokonaikat kezdeményezésünkrõl.
Címeink:
2422 Mezõfalva, Kinizsi Pál u. 44.
E-mail: titkarsag.mph@invitel.hu
Jelentkezésüket és jelzéseiket izgalommal várjuk.
Márok Csaba
polgármester
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Mosoly-díj
Mihályi Alexandra 1.a,
Mazzag Barbara 1.a, Rafael
Viktória 1.a, Szabó Lizette 1.a,
Puskás Dorina 1.a, Birkás
Dóra 2.b, Tolnai Renáta 2.b,
Bednárik Emma 3.a, Bodor
Balázs 3.a, Danczi Bence 3.a,
Szücs István 4.a, Aszalay
Anna 4.b, Birkás Nikolett 4.b,
Buni Flórián 4.b, Fekete Laura 3.b, Sebestyén Fábián 1.b
Nagy Veronika 5.a, Horváth Mercédesz 7.b, Molnár
Fanni 7.b, Oláh Bettina 7.b,
Tóth Mónika 7.b, Kovács Bianka 8.b, Mezei Klaudia 8.b,
Pap András 8.b, Simon Viktória 8.b, Gál Zsolt 8.b, Kiss
Dominika 8.b, Petrovics
Renátó 8.b, Ossik Mónika 5.b,
Ossik Angéla 6.b, Palkó Anna
6.b, Dobai Márk 8.a , Szabó
Bianka 8.b,
Fánczi Liliána 8.a, Sudár
Ádám
8.a,
Palkovics
Szebastien 8.a

A József nádor
napok
helytörténeti
vetélkedõ
eredményei
I.

Horváth Mercédesz
Molnár Fanni
Oláh Bettina
Tóth Mónika

II. Kovács Bianka
Mezei Klaudia
Pap András
Simon Viktória
III. Gál Zsolt
Kiss Dominika
Petrovics Renátó

Az oldalt összeállította:
Bauer Szilvia

HÍREI

Csokoládé?
Akkor Riegersburg

2010. május 8-án korán
reggel újra elindult a szokásos
ausztriai kirándulóbusz 42
gyerekkel a fedélzetén. Az
úticél most nem Bécs, hanem
Riegersburg volt. Hajas Erika
néni most sem bízta a véletlenre, olyan helyre vitt el bennünket, ami legtöbb gyereknek
maga a „Kánaán”, a Zotter
Csokoládégyárba. Csoki-csoki-csoki! Van-e gyerek, aki e
dolgot nem szereti? A 76 féle
csokoládéból mindenki annyit
ehetett, amennyit akart, ráadásul mindezt délidõben. Olyankor, amikor ezt otthon nem
engedik. Egy ismertetõ filmbõl megtudtuk, hogy LATIN

AMERIKÁBÓL hozzák a kakaót, amibõl ez a BIO- csokoládé készül és a kakaó termése fatörzsön nõ. Ki gondolta
volna, hogy a csokoládé fán
terem? Ezután átmentünk a
riegersburgi várba, ahol megtekintettük a Boszorkány Múzeumot és a Vármúzeumot. Itt
nem csak a korabeli boszorkányjelmezeket láthattuk, hanem a boszorkánykínzáshoz és
égetéshez használt eszközöket
is. A vár a hegytetõn található, ahova felvonó vitt fel bennünket, de a végén gyalog
ereszkedtünk alá, egy kellemes séta után pillantottuk meg
végre buszunkat. Nagyon sze-

Jeles napjaink
A Petõfi Sándor Általános Iskolában a következõ jeles napokkal zárjuk a 2009/2010-es tanévet:
Ballagás:
június 11-én, pénteken 17 órakor az iskola udvarán
Tanévzáró és bizonyítványosztás:
június 18-án, pénteken 9 órakor az iskola udvarán
Mindkét rendezvényre szeretettel várjuk a diákokat, családtagjaikat, meghívott vendégeiket!

retünk Erika nénivel kirándulni, mert mindig olyan helyekre visz el bennünket, amit sokáig biztosan nem felejtünk el.
Ilyenkor a sok munkával megtanult német tudásunkat már
próbáljuk kamatoztatni, örömmel állapítjuk meg az itt elcsípett német beszédbõl, hogy
vannak már szavak, mondatok, amiket már mi is megértünk. Hazafelé mindig azon
gondolkodunk, hogy legközelebb hova visz el bennünket
Erika néni. Köszönjük szépen,
hogy minden évben kétszer
ilyen felejthetetlen élményben
részesít bennünket!
Czifra Anna, 5.a

A nap idézete:
Amit tapasztalsz,
érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz
tulajdonod.
(Madách Imre)
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Tündérkert Óvoda
Papírgyûjtés

Április 22.
A Föld napja
„A természet sok szépet ad,
Lombos erdõt, füveket,
Illatozó virágokat,
Tarka szárnyú lepkéket.”
Április 22. a Föld napja,
mely a környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet.
A világ eljutott arra a pontra,
hogy a Föld napját nemcsak
ünnepelni kell, hanem tenni,
sokat tenni azért, hogy a szûkebb és tágabb környezetünkben megóvjuk a levegõt, a vizeket, a növényeket, madarakat, állatokat.
E jeles ünnepünket hagyományainkhoz híven idén is két
napon tartottuk. Elsõ nap virágokkal szépítettük óvodai
környezetünket. Nagyon sok
szép virág gyûlt össze, melyek
a virágládákba, az óvoda udvarába és bejárat elé került elültetésre. A gyerekek is lelke-

Majális
Programjaink sorában a
majális következett. A néphagyományos munkaközösség
tagjai az óvoda udvarában feldíszítették a májusfát, s alá a
gyerekek kis májfáit helyezték. Ezt követõen együtt elevenítettük fel az ehhez kapcsolódó hagyományokat. A nagycsoportosok táncos mûsort
adtak elõ, utána együtt táncolt
az óvoda apraja-nagyja.

Köszönet
Köszönetet
szeretnénk
mondani a Tündérkert Óvoda
óvodásai és dolgozói nevében:
Török Zoltánnak, Boda Gábornak és Kálmán Gábornak,
hogy támogatásukkal, segítségükkel a kerti homokozókat
friss homokkal tudtuk feltölteni. Nagyon köszönjük!

sen dolgoztak, gereblyéztek,
munkálkodtak. Köszönjük a
szülõknek, hogy segítették
széppé varázsolni az óvodát a
sok virágokkal és munkájukkal egyaránt. A gyerekek segítségével együtt ápoljuk majd
tovább.
A második napon közösen
beszélgettünk a Földünk vé-

delmérõl, a növények, állatok
megóvásáról. Ezzel kapcsolatban egy mesét is meghallgattak a gyerekek.
Ezután aszfalt rajzversenyt
szerveztünk, ahol minden csoportban kihirdettük az elsõ
három helyezettet és a külön
díjasokat. A gyõztesek oklevelet, rajzeszközöket kaptak.

Az aszfaltrajzverseny díjazottjai
Csiga-biga csoport
I. Igel Bálint
II. Vitális Gergõ
III. Klics Marci
IV. Stempely Eszter
Napsugár csoport
I. Pesti Dávid
II. Fakó Evelin
III. Pörgye Dorina
IV. Vörös Zsanett
Katica csoport
I. Nikó Bence
II. Horváth Eliza
III. Nagy Eszter
IV.Szabó Beatrix

Micimackó csoport
I. Görbe Zsanett
II. Nagy Krisztián
III. Kovács Vivien
IV. Farkas Adrián
Szivárvány csoport
I. Gyõrfi Dominika
II. Tóth Melinda
III. Födelevics Blanka
IV. Bodor Jázmin
Pillangó csoport
I. Szikora Réka
II. Halla Viktória
III. Csizmadia Dóra
IV. Kuti Zsoltika

Szülõi értekezlet
Május 3-án az óvodában egységesen szülõi értekezletet tartottunk. A nagycsoportosokhoz eljöttek a leendõ elsõs tanító
nénik és az igazgató helyettes.
Elmondták, hogy a német nyelvet tanulók tanító nénije
Ballainé Spitz Mariann, az angol nyelvet tanulók tanító nénije
Szabóné Kovács Erika lesz. Majd átadták a taneszköz listát.

Sikeresen zárult óvodánk
papírgyûjtõ akciója, melyet
április 19-23. között szerveztünk meg.
A gyerekek és a szülõk
minden reggel, illetve délután
szorgalmasan hordták a papírt,
élvezettel dobálták be a nagy
kupac tetejére, hogy minél
több legyen.
2700 kg papírt gyûjtöttek
össze szülõk és gyermekek,
ezzel is elõsegítve a környezettudatos magatartásra nevelést. Köszönjük minden segítõ szülõ és gyermek munkáját.
A sikernek köszönhetõen
ezt az akciónkat õsszel is megismételjük.

József nádor
hét
Idén is megtartották a József nádor hetet, mely alkalomból látogatást tett óvodánkban Habsburg Lotaringiai Mihály. A gyerekek bátran
mutogatták játékaikat, és még
képet is sikerült róla készítenünk a Pillangó csoportba.

Elsõs tanító
nénik a nagycsoportosoknál
Az angol és a német tanító
nénik meglátogatták a nagycsoportosokat, játékos ismerkedés keretében. Az angol tanító nénitõl színezõt és könyvjelzõt kaptak a gyerekek, a
német tanító nénitõl nyakba
akasztható medált.
A gyerekek nagyon élvezték az ismerkedést, aktívan
vettek részt a játékos délelõttön.
Az oldalt összeállította:
Gyõriné Varga Edit
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Május: Pünkösd hava
Pünkösd a tavasz legszebb
ünnepe, ünnep, amelynek
neve a görög penteosztész „ötvenedik” szóból származik,
ugyanis kezdete a húsvétot
követõ ötvenedik nap. A keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy tanai szerint
Jézus mennybemenetele után
a Szentlélek leszállt az apostolokra.
Pünkösd a húsvét függvényében mozgó ünnep, május
10-e és június 13-a között van.
A magyar pünkösdi szokások a keresztény ünnephez
kapcsolódnak ugyan, de mint
az alábbi tiltó rendelkezések is
bizonyítják, számos olyan szokás és hiedelem õrzõdött meg,
melyek legfeljebb csak az elnevezésükben köthetõk Pünkösdhöz: például a csetneki
zsinat határozata 1594-ben tiltotta a pünkösdi királyválasztást, táncot és játékokat.
A tiltások jellegzetes pünkösdi szokásokra vonatkoznak: pünkösdi királyválasztás,
királynéjárás, pünkösdi zöldágazás, májusfa, valamint
pünkösdi mulatságok, táncok,
játékok. De a tiltások ellenére
is fennmaradtak a nép szokásai, mert tavasz van, ébredezik a természet, párt keresnek
a madarak, ellenek az állatok,
új élet kezdõdik, s ilyenkor illik ünnepelni. Ünnepelni és
imádkozni a bõ termésért,
gyermekáldásért. A templomokban évrõl-évre megemlékezni errõl a napról. A lángnyelveket a pünkösdi rózsa
szirmaival helyettesíteni, a
Szentlélek jelképeként fehér
galambot repíteni szabadon. A
lányok és asszonyok bíborvörös ruhában, befont copfjukat
a hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltve ünneplõjüket, kezdõdhetett a mulatság.

Népszokások
A magyar kultúrában több
szokás kötõdik a Pünkösdhöz.
Több elemük a kereszténység
elõtti idõkbe nyúlnak vissza.
Különbözõ rítusok és hiedelmek kapcsolódnak ehhez a
naphoz hazánkban is, akárcsak
a környezõ népeknél. Nálunk
azonban a Pünkösdnek nincs
boszorkányos, rossz elõjelû
vagy halotti jellege.
Májusfa
A májusfát csoportba szervezõdve állították a legények a
leányoknak, akiknek ez nagy
megtiszteltetés volt. Magas,
sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora
hajnalban. Általában az udvarló legény vezetésével állították
a fát de egyes területeken a legények a rokon lányoknak állítottak fát. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája,
aminek a kidöntését ünnepély
és táncmulatság kísérte.
A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi versenyeken (tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a
megfelelõ legényt, aki késõbb
a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király minden
lakodalomba, mulatságba, ünnepségre hivatalos volt, a
kocsmákban ingyen ihatott, a
fogyasztást a közösség fizette
ki késõbb. Ez a tisztség egy
hétig, de akár egy évig is tarthatott. Gyakran ez alkalomból
avatták fel a legényeket, akik
ezentúl udvarolhattak, kocsmázhattak. Innen ered a ma is
ismert közmondásunk: „rövid
életû, mint a pünkösdi királyság”.
Tavaszköszöntés
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítéslécei közé tûznek zöld ágakat,
virágokat azért, hogy nehogy

belecsapjon a házba a villám.
Néhol a lányos házakra tettek
ki zöld ágakat.
Pünkösdi királynéjárás
Eredetileg négy nagyobb
lány (késõbb több) körbevitt a
faluban egy ötödiket, õ a legkisebbet, a legszebbet. Énekeltek és jókívánságokat ismételgettek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendõt feszítettek
ki, vagy letakarták õt fátyollal. Ismét énekeltek, közben
körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, s termékenységvarázsló mondókákat
mondtak. Az énekek és mondókák végén ajándékot kaptak. A Dunántúlon jellemzõ
termékenységvarázslással
összekötött szokás késõbb
adománygyûjtéssel párosult.
Pünkösdölés
Ekkor pünkösdi király és
királyné párost a kíséretével
jelenítették meg, de volt, ahol
lakodalmi menetet menyasszonnyal és võlegénnyel. Ez
a szokás hasonló a pünkösdi
királynéjáráshoz, de ez elsõsorban
adománygyûjtésre
szolgált. A gyerekek, vagy fiatalok csapata énekelve, táncolva végigjárta a falut, s adományt gyûjtött.
A borzajárás során körbekísértek a falun egy fiút, akin
bodzából készített köpeny
volt. Házról-házra jártak.
Csíksomlyói búcsú
Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely Csíksomlyón található. A 15. századból maradt fenn az elsõ írásos emlék, amely beszámol a
pünkösdi zarándoklatról. A
katolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz,
majd mise után felvonultak a
két Somlyó-hely közé. A népszokás ma is élõ hagyomány,

a csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nõtte ki magát.
Gyermekjátékok
Az ünnephez énekes-táncos, dramatikus gyermekjátékok is kapcsolódnak. Ezeknél a
játékoknál két játékos feltartott
karral kaput formált, ez alatt
haladnak át a többiek. Ez a
„bújj, bújj zöld ág…”.
Pünkösdi jelképek
Pünkösdi rózsa: pünkösdi
rózsát szoktak a mosdóvízbe
szórni, hogy egészségesek legyenek. A legények pünkösdi
rózsát tettek annak a lánynak
az ablakába, akinek udvarolni
akartak.
Fehér galamb: a templomban sok helyen a Szentlélek
jelképeként fehér galambokat
engedtek szabadon.
Zöld ág: nyírfaágat, gyümölcságat, bodzát tettek pünkösdkor a házakra, az istállókra, hogy távol tartsák tõlük az
ártó, gonosz szellemeket.
Hiedelmek
Májusi esõ aranyat ér, de a
pünkösdi esõ ritkán hoz jót.
Egyes pünkösd hajnalán szedett növények gyógynövényekként használatosak. A
pünkösd termésjósló a gabonafélékre, valamint idõjósló
nap is. A pünkösd -napi tilalmak mezõgazdasági munkákra és egyes házimunkákra, kivált kenyérsütésre vonatkoztak.
Néhány helyen ilyenkor
tartják a barátságkötõ mátkálást. Néhány gazdasági szokás is kapcsolatos a pünkösddel: pünkösdkor cselédvásárt
tartottak, ezen a napon szedték a báránydézsmát, ekkor
kapták a pásztorok az ún. pünkösdi garast.
Sok helyen minden községi pásztor élelem-és pénzadományokat kapott minden háztól, ahol állatokat õrzött.
Ijjas Gizella
mûvelõdés-szervezõ
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„Az én Mezõfalvám”
A Mûvelõdési Ház pályázatot hirdet
Mezõfalva értékeinek összegyûjtése céljából
A leadott mû lehet: írás, film, képsorozat,
képzõmûvészeti alkotás, bármi.
Díjazás:
18 év alatti gyerekek, fiatalok
18 év feletti felnõttek
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Civilsarok
Nagyközségi
Nyugdíjas Klub

Eredményhirdetés:
Augusztus 20-án, az ünnepségen
Leadási határidõ:
augusztus 1., Könyvtár
Beadott munkákból augusztus 20-án kiállítás nyílik!
Információ: 06-30/ 461-2531-es telefonszámon
kérhetõ!

Katolikus hírek
Miért volt szükséges a Szentlélek eljövetele számunkra?
Hústvét hajnalán Jézus feltámadt a sziklasírból. A tanítványokat eltöltötte az öröm,
hogy Mesterük él, s valóra vált
minden, úgy, ahogyan megmondta. Húsvét napjaiban mi is
ünnepelünk, örvendezünk, a
családtagok összejönnek elfogyasztani a sonkát, meglátogatják egymást a barátok a munkaszüneti napokon. De meddig
tart örömünk? Meddig beszélünk Jézus feltámadásáról?
Az ünnepnapok elteltével
visszarázódunk a hétköznapok
szürkeségébe, rohanásába, s
nem csak a közös vacsorákra, a
baráti összejövetelekre, de már
Jézusra, a feltámadás örömére
sem marad idõnk, energiánk.
Pedig húsvét ünnepe valójában
50 napig tart, azaz pünkösdig,
amikor a Szentlélek megerõsítõ eljövetelét ünnepeljük. Valamilyen szinten mi osztjuk be a
saját idõnket. Gondoljunk csak
arra: nap mint nap mennyi idõt
töltünk semmitmondó televíziós mûsorok megtekintésével,
vagy az utcán állva panaszkodással. S mindezektõl csak egyre rosszabb lesz a közérzetünk,
felmegy a vérnyomásunk, vagy
éppen depressziósan bezárkózunk a szobánkba. Mintha egyedül, segítség nélkül nem lennénk képesek a szívünkbe zár-

ni a feltámadás örömét, hogy Jézus megváltott minket bûneinktõl, s megnyitotta az üdvösség
kapuját.
Pedig milyen jó lenne minden reggel azzal ébredni, hogy
Isten megint ad számunkra egy
új napot, új lehetõségekkel,
hogy jót tehessünk másokkal
önzés és elnyomás helyett, hogy
az õ dícséretére nyithassuk ajkunkat csúnya beszéd helyett.
És milyen jó lenne az üdvösség
örömével tölteni az egész napot,
hogy másoknak fényt vigyünk
nyomorúságos magányába egyegy mosollyal, vagy hogy a szeretetre és a harmóniára irányítsuk figyelmünket a kapkodás,
az ingerültség helyett. Így este
aztán békésen hajthatnánk fejünket párnánkra ajkunkon hálaadó imádsággal. De mintha
egyedül nem lennénk erre képesek...
Jézus Krisztus pünkösdkor
elküldte nekünk a Vigasztalót,
az Igazság Lelkét, „aki majd
mindenre megtanít titeket”.
Hagyjuk, hogy a Szentlélek tanítson minket! Nyissuk meg
fülünket és szívünket a Szeretet elõtt, hogy segítsen minket
a feltámadás örömében élni,
mozogni és létezni!
Istentõl megáldott békés
pünkösdi ünneplést kívánok
mindenkinek:
Valter atya

A Mezõfalvi Nyugdíjas
Klub 1975. szeptember 18-án
alakult.
Cégbírósági
bejegyzés:
1990. május 8-án. Nem közhasznú szervezet.
A Nagyközségi Nyugdíjas
Klub Mezõfalva nyugdíjas
korú lakosainak mûvelõdését,
szórakozását és társas idõtöltését szolgálja. A klub rendszeresen heti egy alkalommal,
hétfõn, 17 -20 óráig áll a nyugdíjasok rendelkezésére.
Helyszín: Vörösmarty utca
35. számú klubhelyiség
Jelenlegi taglétszám: 75 fõ
Klubvezetõ: Kertész Ilona
A klub tagjai összetartással,
megértéssel és szereteten alapuló magatartással tartják éves
programjaikat. Jó hangulatú Pótszilveszterrel kezdjük az évet.
Anyák- és apák napját tartunk május elsõ hétfõjén.
Negyedévenként név- és
születésnapot tartunk, ahol
vacsora, zene, tánc és tombola várja tagjainkat. Körülbelül
60-70-en szoktunk ilyenkor
összejönni.
Szeretünk mulatni, táncolni, nótázni. Kirándulunk 4-5
alkalommal melegvizû für-

dõkbe. Az idén Gunaras,
Kiskunmajsa (unokás), Kiskõrös, Tamási van tervezve.
A községi ünnepségeken
is részt veszünk: március 15én, a József nádor-héten koszorúzunk. A Vigasságokon,
az Adventi ünnepségen is
megtalálhatóak vagyunk.
Az én falum Mezõfalva
címû újságot évek óta tagjaink
kihordják a falu 17 utcájába.
Október 1-jén Idõsek napját tartunk, decemberben karácsonyi ünnepséget szervezünk, teával, szerény ajándékozással.
Az idei évben lesz egy különleges rendezvényünk:
35 éves lesz a klubunk
szeptember 18-án. Az ünnepség a mûvelõdési házban lesz.
A klub tagja lehet minden
nyugdíjas korú ember, pártoló tagja lehet minden 25. évét
betöltött mezõfalvi lakos.
Szeretettel fogadunk minden leendõ klubtagot tagjaink
sorába, aki kedvet érez a klub
életéhez.
Kertész Ilona
klubvezetõ

Az én falum - Mezôfalva
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Ifjúsági
könyvajánlatunk
Grace N.B. : Dupla csavar

FÖLD NAPJA
2010.
A könyvtár az elmúlt idõszakban igyekezett az állatvilág és a környezet védelmére
felhívni a figyelmet. Tavaly a
Madarak és fák napja, idén a
Föld napja alkalmából rendeztünk versenyt. A feladatok
között volt: növények és állatok képeinek felismerése, találós kérdések, kirakó, szelektív hulladékgyûjtés..., melyeket közel 60 gyermek oldott
meg.
Eredmények:
1-2. osztály
1. 2.a Mihályi Daniella
Vámosi Noémi
Koppányi Noémi
2. 2.a Kovács Gábor
Rónai Péter
Bencze Balázs
3. 2.b Németh László
Kovács Zoltán
Ferkel Tamás
Takács Bence

3-4. osztály
1. 4.b Aszalay Anna
Jassó Mária
2. 4.b Szücs Ferenc
Buni Flórián
3. 4.a Padováno Angéla
Szabó Aletta
6. osztály
1. 6. b Szabó Luca
Palkó Anna
Fánczi Kitti
7-8. osztály
1. 8. b Mezei Klaudia
Kovács Bianka
Simon Viktória
2.
Gál Zsolt
Gál Zoltán
Gál Roland
3. 8. Palkovics Szebasztian
Különdíj
7.b Nikó Nóra
Vida Fanni

Hjertonsson Karolina: Barbie és a sellõkaland
Hunyadi kardja: magyar
történelmi mondák
Hallberg Lin: Csütörtök
van? Akkor Szigge!
Róka Sándor : Játékos IQteszt gyerekeknek
Brown Rennie: Így neveld
a sárkányodat
Masannek Joachim: A vad
focibanda

Fazekas Anna: Öreg néne
õzikéje
Richards Kitty: Hotelkaland

Felnõtt
könyvajánlatunk
Tokai Ágnes:
Alminahatra titka
Lindsey
Johanna:
A Malory család
Indridason Arnaldur:
Hidegzóna
Iggulden Conn:
Az uralkodó

Fábián Janka:
Emma lánya
Gregory Philippa:
A királynõ bolondja
Lukács László:
Tárgyalkotó
hagyomány
Eggers Dave:
Ahol a vadak
várnak
James Syrie: Charlotte
Brontë titkos naplója

Kaffka Margit: Színek és
évek
Vass Judit: Verselemzõ
érettségizõknek
Hoag Tami: Az Alibi
Klub
Putney Mary Jo: Érzelmek
körhintája
Szabó István: Szerelem
blues
Reisinger János: Magyar
költõk jövendölései
Szita Veronika: A kabóca
röpte
Márai Sándor: A gyertyák
csontig égnek
Márai Sándor: A kassai
polgárok
Göbel Orsolya: Önmagunkban elmélyülten
Horváthné Csapucha
Klára: A kreativitás játékos
fejlesztése az óvodában
Lukács Józsefné: Megjött
a tél, hujja-hó, nagy pelyhekben hull a hó
Bradbury Ray: Szép arany
almáit a nap

Az én falum - Mezôfalva
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Ahogy én látom!

A költõfejedelem Ady Endrétõl közöltem már verset,
most mégis egy könnyû szerelmes nyári versével szeretném Önöket megismertetni.
De elõbb pár sor a költõrõl: az 1900-as századfordulón Ady jelentette irodalmunkban a totális lázadást.
Ízig-vérig újságíró volt. A
tizes évek fiatal nemzedékének épp úgy anyanyelve volt
Ady költészete, mint az 1960as, 1970-es évek ifjúságának
József Attiláé.
A Monarchia más nemzetiségû írói szemében is vitathatatlan tekintély volt, ami nem
kis dolog ebben a sok nemzetiségi ellentétekbõl sújtott térségben.

Anyák napjára
Kedves Édesanyák, Nagymamák, és Dédik!
Ma az anyák napján a nap is szebben fénylik. Száz virágnak illatával megköszönjük nektek, hogy gyöngéd gondoskodással neveltetek minket. Féltõn, szeretettel óvott,
védett vigyázó szemetek, hogy az igaz útról le ne térjen
soha gyermeketek. Békességre, szeretetre, türelemre tanítottatok, ezért hálára, tiszteletre és gondoskodásra oly
méltók vagytok.
Zengjen háladalunk minden jó anyának. Megköszönjük életünket nektek, s jó apáinknak! Felderül a szívünk,
lelkünk, ha mosolyogni látunk.
Ti vagytok a biztos láncszem, mindig számíthatunk
rátok. Ti õrzitek családotok összetartó erejét, ti tanítottatok becsületre, hitre, s megtartani
szívünk békéjét. Mert szeretõ szívetek van, nincs ilyen jó senkinek.
Egy igaz szívû édesanyát nem pótolhat semmi. Áldja meg az Isten minden lépéseteket.
Tisztelet, egészség és boldogság kísérje végig életeteket.
Kertész Ilona

Szent Június hívása
Öreg és hûvös az én ajkam
S fejem körül lángol a Nyár
És Léda csügg az ajkamon.
Szent Június, könyörülj rajtam.
Napszúrásként küldd rám a
Vágyat,
Szájam friss gyermek-száj legyen,
Szamóca-izû, illatos
Szája boldog, szép, szûz leánynak.
Öntözzem e szájjal csak egyszer
A Léda õszi szemeit:
Kigyúl majd lelkünkben a Nyár
S jön az Óra nagy üdv-sereggel.
Becsókolnék Léda szivébe
Egy ékes nárcisz-ligetet
S mint kaland-útján egy Zeusz,
Befeküdnék a közepébe.
Tarány Sándor

Az én falum - Mezôfalva
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Májusi sportösszefoglaló
Újra beindulóban a hazai
gólgyártás!
Szép idõszakot tudhat maga
mögött az elmúlt hónapban a
mezõfalvi futball. Az IFI továbbra is õrzi vezetõ szerepét,
és a felnõttek is bõségesen szaporították a rúgott gólok számát.
A nagycsapat és az U19
mellett a gyerekek is jól szerepeltek. Valamint sikeres
mérkõzéseket tudhat mag mögött az U16 és a többi utánpótlás csapat is. Errõl bõvebben
keretes írásunkban!
Mezõfalva - Rácalmás
Mezõfalva - Rácalmás mérkõzés eredménye a felnõtteknél 5:2, az IFI-nél 4:1.
Az IFI kezdte a sort vasárnap délután. Nehezen indult
most is a gólgyártás, de végül
négyet sikerült begyûrni. Gulyás Ferenc edzõ a találkozó
végén elmondta, hogy nagyon
nehéz helyzetben van az IFI,
mert három szinten kell futballistákat biztosítania. Természetesen ilyenkor nem egyszerû
csapatot építeni, hiszen nincs
állandó keret. A serdülõnek és
a felnõtt csapatnak is adni kell
játékost. A háromszintû szereplés rányomja a bélyegét a
csapat játékára. Ezért van,
hogy kisebb gólarányt tudnak
elérni a fiúk, mint ami korábban jellemzõ volt a csapatra.
Kell egy félidõ, amíg összerázódnak. A három pont most is
megvolt. Az elsõ félidõ nem
mutatott kiemelkedõ teljesítményt. A helyzetek kihasználatlansága miatt csak egy gólos vezetéssel fordultunk. A
második játékrészben magukra találtak a fiúk. Bár itt is
maradt ki helyzet, azért a négy
gól megérdemelten tartotta itthon a három pontot.
A felnõtteknél a Duna-mentiek nem tanúsítottak különösebb ellenállást, hiszen az elsõ
félidõben három gólt is bekap-

tak. A második játékrészben
két szépítõ találattal próbálták
a helyzetet megfordítani, de a
mezõfalviak újabb két gólja
végleg meggyõzte az ellenfelet, ezen a mérkõzésen Mezõfalva a nyerõ.
A felnõttek egy nagyon jó
elsõ félidõs 3:0-ás vezetés után
azt gondolták, vége a találkozónak. Hogy nem így van, arról az ellenfél két szépítõ gólja ébrsztete rá a hazaiakat. Szerencsére nem bírta szuflával
Rácalmás, így a befejezés elõtti percekben két újabb mezõfalvi gól landolt a vendégek
hálójában.
A mérkõzés végén Masinka
Csaba úgy értékelte a fiai teljesítményét, hogy ez elsõ játékrészben megszerzett nagyarányú vezetés a fejekben azt
az érzést keltette, már gyõztünk. A szünet után kijózanítóan hatottak a rácalmásiak
találatai. Igyekeztünk nagyobb
nyomást gyakorolni az ellenfelünkre, de ez nem ment mindig zökkenõmentesen. A nagy
igyekezetben kissé fellazult a
védelmünk, valamint több
helyzetünk is kihasználatlan
maradt. Szerencsére az utolsó
10 percben a negyedik gól után
elfáradt, összeomlott a rácalmási csapat. Összességében
elégedett vagyok az eredménnyel. Mezõfalva megérde-

melten írhatja be magának a
három pontot.
Lepsény - Mezõfalva
Lepsényben 1:0-ról fordítottunk 1:4 -re. Az IFI és a felnõtt is hazahozta Lepsénybõl
a három pontot! Sági Józsi
meglõtte elsõ felnõtt gólját!
A megye legrosszabb pályáján kellet vasárnap kiharcolni a három pontot csapatainknak. Az IFI Barta Norbert
góljával nagy nehezen küzdötte le az elõtte lévõ akadályt.
Mentségükre szolgáljon, hogy
ezen a pályán életveszély volt
futballozni. A hazai csapat jelentõs elõnyt élvezett, mert õk
ezt szokták meg, és ehhez igazították stratégiájukat. A mezõfalviak jóval technikásabb
együttes. Õk jó körülmények
között gyakorolták be a harci
formákat. Nem ehhez szoktak,
így nehezen találták az ellenszert. Szerencsére Bartának sikerült, így ha egy góllal is, de
gyõzelemmel hagyhatták el a
küzdõteret.
A felnõttek közül is már
odaérkezéskor sokan szóvá
tették a pálya állapotát. Rossz
körülmény ide-vagy oda, egy
a lényeg, gólt kellett rúgni!
Meglepetésre a hetedik
percben mezõfalvi védelmi
hiba következtében Lepsény
került vezetõ helyzetbe. A 16-

oson belül szabadon hagyott
Hornyák Gábor nem hagyta
kihasználatlanul a hirtelen elé
került labdát. 1:0 a vendéglátók javára.
A félidõ lefújásáig felváltva adódott mindkét együttes
elõtt gólszerzõ lehetõség, de
bírói sípszót a szünetig nem
hallhattunk.
A második játékrészben a
14. percig kellet várni az újabb
találatra. Ezúttal mezõfalvi
gólnak lehetett örülni. Tauz
Ákos kapott remek labdát a
jobb szélrõl, amit gondolkodás
nélkül a hálóba továbbított.
A 21. percben jobb oldali
szögletrúgáshoz készülõdött a
mezõfalvi csapat. Szüsz Tomi
beadására Szilva Tomi érkezett remek ütemben. Csak fejjel rábólintott és góóól! Lepsény -Mezõfalva 1:2
A 31. percben újabb szögletrúgás eredményezett a mezõfalviaknak találatot. Ezúttal
Tauz Ákos ívelte be a 16-osra.
A frissen beállt Cseke Tomi a
kapu elõtti nagy kavarodásban
a testével sodorta az alapvonal mögé a labdát. 1:3 Mezõfalva javára.
A 38. percben a jobb szélrõl Boye Gyuri beadását Sági
Józsi csípte el szintén a 16oson belül, középen. Egy igazítás jobbra, egy igazítása balra, és már benn is volt! Sági
elsõ gólját szerezte a felnõtt
csapatban. Ezzel 1:4-re módosult a találkozó állása.
A meccs végéig újabb gól
nem született, így a mezõfalviak joggal ünnepelhettek...
Szép volt fiúk!
A mérkõzés végén Masinka
Csaba edzõ a három pont tudatában boldogan foglalta
össze a látottakat:
- Az elsõ félidõben sajnos
az elején bekaptuk a szokásos
gólunkat. Utána több helyzetet is kialakítottunk, de góllal
befejezni már nem tudtuk.
A második félidõben felõröltük az ellenfél erejét. Job-
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ban játszottunk és a helyzeteket is berúgtuk. Amit megbeszéltünk a fiúkkal, hogy földön
tartjuk a labdát, azt tették. Kijátszottuk, elfárasztottuk õket.
Mezõfalva - Seregélyes
Mezõfalva- Seregélyes 4:1,
IFI: 8:3
Szilva Tamás szemfüles
gólja összetörte lelkileg az ellenfelet!
Az IFI kezdte a három pont
begyûjtését vasárnap Seregélyes ellen. A vendégeknek volt
több veszélyes helyzetük is,
amibõl három gól született, de
végül Gulyás Ferenc fiai biztosan hozták a tõlük elvárható
eredményt.
Mezõfalviak a harmadik
percben Márok Máté góljával
hamar vezetést szereztek. Az
elõnynek nem sokáig örülhettünk, mert a 10. percben jött a
válasz. Ezúttal Vachler Máté
volt eredményes a vendégektõl. A 13. percben Tóth Richárd révén újabb seregélyesi
találat következett, amire hazai válasz a 17. percben született Ágoston Ferenctõl. Ezután hosszú ideig mezõfalvi
góloknak örülhetett a közönség. A 22., a 37., a 41. és az
58. percben Balázs Sándor 2,
Ágoston Ferenc és Bartha
Norbert egy-egy találata tovább növelte a vendéglátók
elõnyét.
A seregélyesi csapatnak jutott még egy gólszerzõ lehetõség a hatvanadik percben.
Princz Mihály nem is hagyta
kihasználatlanul. Ezzel háromra emelkedett a seregélyesi találatok száma. A mérkõzés
végéig még további két gól
született a mezõfalviak részérõl. A 80. és a 83. percben
Ágoston mellett Majoros Gábor növelte a gólarányt. Mezõfalva ezen a mérkõzésen
megérdemelten gyûjtötte be a
három pontot!
A felnõtteknél is jó hírekrõl számolhatunk be. A 4:1-es
- félidõ 2:0 - végeredmény
hasznos három ponttal bõvítette az eredményességi listát.
Ritka hibát vétett a mérkõzés 12. percében a vendégek
kapusa. Baloldali szögletet

hárított, majd a 16-oson belüli
kirúgáshoz letette a labdát. Az
ellenfél játékosai közül azt
gondolták a bíró szabálytalanságot sípolt, de nem. A lerakott labdát a kapus újra nem
vehette fel. Többen megálltak,
de játékvezetõ továbbot intett.
Szilva Tomi kihasználva a
körülötte állók értetlenségét,
az álló és tanácstalan kapus
elõl megszerezte a labdát. Egy
csellel elhúzta jobbra, majd
röviden a kapuba lõtte.
A következõ találat újra
Szilva nevéhez fûzhetõ. Sági
Józsi remek ütemben ugrasztotta ki középen a csatárt, aki
nem hibázott. 2:0 Mezõfalva
javára.
Szünet után ismét a hazai
együttes zörgette a hálót. A 49.
percben baloldali szabadrúgásból a középen álló Virág
Gyuri elé került a labda. A
kapus bizonytalanságát kihasználó játékos újabb góllal
növelte a mezõfalviak elõnyét.
A 63. percben ismét
Masinka Csaba játékosának
adódott lehetõsége gólszerzésre. A baloldalról beívelt labdát Tórizs Attila a bal felsõ
sarokba csavarta.
A végsõ eredmény beállításához még a vendégeknek is
volt egy kis közük. A 75. percben a seregélyesi Tömör Csaba tizenegyesbõl becsületgóllal szépített.
Az idõszak végére: Jó húzás volt a mezõfalvi szakvezetéstõl a felnõtt csapat fiatalítása. Bár óriási terhet ró a
serdülõkre és az ifikre a többszintû játék, azért állják a sarat. Az edzõknek is sokkal
kompromisszum
képesnek
kell lenni. Az együtt gondolkodás úgy látszik mûködik és
ez jó hatással van Mezõfalva
futballjára, ami az eredményeken is látszik. Az utolsó 5 mérkõzésbõl négyet megnyert a
felnõtt csapat! Az iFI pedig jó
úton halad a bajnoki gyõzelemig.
H. L.
(Fotó: Horváth László.
Mezõfalva sportjának eseményeit napi frissítéssel olvasható a ww.mezohir.info oldalon!)
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Mezõfalva U11
2010 tavasz
Tavasszal a NUPI tornákra
jártunk Dunaújvárosban az
U11-es csapattal. Hosszú volt
a tél és az iskola felújítás miatt csak keveset tudtunk együtt
edzeni, készülni a tavaszra.
Sajnos ez meg is látszott a csapat játékán az elsõ NUPI tornán, melyen április 9-én voltunk a városban. Az erõnkbõl
csak két 0:0-ás döntetlenre futotta a DVSI és Baracs csapatai ellen, és két vereségre a
Premiertõl 6:1, majd ismét
Baracstól 4:2 arányban. A torna válogatottjába beválogatták
Palkovics Patrikot a mezõfalvi csapatból.
A második NUPI tornán
április 23-án jártunk, ahol már
egy kicsit javult a csapat teljesítménye 2 vereség (DVSItõl), 1 gyõzelem Premier csapata ellen, és 1 döntetlen a
Baracs csapatával. Ezúttal a
torna válogatottba Nagy
Renátó került be a csapatunkból.
A harmadik NUPI tornán
május 7-én jártunk, ahol a csapat végre összeszedett, jó teljesítménnyel állt elõ. Elõször
füves pályán egy nagyon szoros és kiegyenlített mérkõzé-

sen 1:0-ra kikaptunk a Premier csapatától, majd játszottunk
egy 0:0-ás döntetlent a DVSIvel. Ezután a mûfüves pályán
újra megmérkõztünk a két városi csapattal. A srácok nagyon összeszedték magukat és
végre csapatként mûködtünk.
Próbáltunk játszani, mindenki
küzdött és segítette egymást.
Az eredmény nem is maradt el
a Premiert 4:1-re, a DVSI-t
6:1-re vertük! Az egész csapat
dicséretet érdemel ezért a két
meccsért: Bravó fiúk!!! A torna
válogatottba
ezúttal
Ráthgéber Lackó került, aki
7(!) gólt rúgott ezen a két mérkõzésen.
Már csak állandósítani kellene ezt a formát! Az edzések
folynak tovább hetente kétszer
és még a Kondor kupán szerepelünk majd az U11-es csapattal a nyár elején.
Szeretném megköszönni a
szülõknek, hogy mindig akad
olyan kedves anyuka/apuka,
aki idejét, pénzét, autóját nem
kímélve segít a tornákra való
eljutásban. Hálásan köszönjük!
Tórizs Attila
U11-edzõ

Az U13 gyõzelme
Aba - Mezõfalva 3:8
A mérkõzésrõl Südi László edzõ tájékoztatja az olvasókat:
Sok hibával játszottunk. Az
a baj, hogy a szélsõjátékot, azt
nem tudjuk játszani még.
Egyéni játékot próbáltak a fiúk
és keveset passzoltak. Voltak
periódusok, amikor elégedett
voltam a játékosokkal, de voltak, amikor csak vagdalóztunk. A három kapott gól elkerülhetõ szituációból adódott. A védelem nem volt a
helyzet magaslatán. Ezt egy
kicsit erõsíteni kellene!
Magával a támadással, illetve a középpályával, ma nem
volt olyan nagy probléma. Az
eredménnyel mindenképpen

elégedettek lehetünk. Ez volt
az utolsó hazai mérkõzésünk.
A hátralévõket Sárszentmiklóson és Székesfehérváron vívjuk. Itt eldõl a negyedik hely
sorsa. Sajnos a dobogóról a
martonvásári és a pusztaszabolcsi vereség miatt már lecsúsztunk.
Összességében az mondható, hogy az õszi teljesítményt
messze alulmúljuk tavasszal.
Az utolsó két mérkõzésen viszont gyõztünk, így kezdjük
összeszedni magunkat.
Horváth László
(A mérkõzésekrõl bõvebb
tudósítások, valamint fotók a
mezohir.info oldalon találhatók.)
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A mezõfalvi U16
vezeti a csoportját!
Remek eredményeket tudhat maga mögött az U16-is. A
serdülõk D csoportjának tábláján 41 ponttal az elsõ helyen
a mezõfalviak!
Mezõfalva-Baracs
Elõrehozott mérkõzésen
fogadta Mezõfalva Baracs csapatát szerdán, a sportpályán. A
szomszéd falu együttesének
csak egy becsület gólra tellett
a Simon legénységgel szemben!
Szerda délután játszotta a
szombati mérkõzést az U16.
Az elõrehozott fordulón szép
eredménnyel büszkélkedhetnek fiaink. A 9:1 önmagáért
beszél!
Jó iramban kezdtek a mezõfalviak Baracs ellen. Gyakorlatilag egy percig sem
hagyták lélegzethez jutni az
ellenfelet. Az elsõ félidõben
hat gólt szerzõ hazai csapat
nyugodtan vonulhatott pihenõre, mert a szomszédok jelét
sem adták a komolyabb ellenállásnak. Egyetlen szépítõ góljuk kitartott a mérkõzés végéig.
A második játékrészben tovább növelték elõnyüket a
mezõfalviak. Bár a játék képe
egyéni akciók sorozatává vál-

tozott, ennek ellenére az újabb
három találat landolt a
baracsiak kapujában.
Gólszerzõk: Kuti Tamás 3;
Nagy Dávid 3; Sági Roland 1;
Bozsoki Marcell 1; Kikkel
Szabolcs 1.
Seregélyes-Mezõfalva
Érdemes volt elutazni az
U16-os csapatunknak Seregélyesre.
A fiúk ott folytatták, ahol
Baracs ellen szerdán abbahagyták. Simon József edzõ
ezúttal is jó munkát végzett.
Seregélyesen szerepelt pénteken az U16. A Szûcs János,
Mekota Bernát, Erõs Márk,
Vincze Norbert, Tibold Viktor, Szabó Ervin, Kuti Tamás,
Micheller Viktor, Bozsoki
Marcell, Vörös Norbert, Kikkel Szabolcs; csereként: Nagy
Dávid, Sági Roland és Tibold
Márk összeállításban játszó
mezõfalvi gárda 7:0-ra leiskolázta az ellenfelet.
Góllövõk a jegyzõkönyv
tanúsága szerint:
Erõs Márk 3, Szabó Ervin
1, Bozsoki Marcell 2, Kikkel
Szabolcs 1
Szép volt fiúk!
Horváth László

Véget ért
a Kondor kupa
A jelenlegi gazdasági környezet változásait figyelembe véve a szervezõbizottság úgy döntött, hogy a négy éven
át sikeresen mûködõ rendezvényt végérvényesen lezárja.
Mindenkinek köszönjük, aki eddig bármilyen módon
támogatta és mellé állt!
Kondor család és a szervezõbizottság

Lapzárta után:
a felnõttek veretlenek
Pontot vesztett itthon az IFI,
de a felnõttek revansot vettek
érte... Ötöt rúgtak Adonynak!
Mezõfalva - Adony 5:1
IFI 0:1
Elmaradt mérkõzésüket
pótolták Megye II -es csapataink Adony ellen szerda délután. A bajnokesélyes IFI -nek
ezúttal nem jött ki jól a lépés.
Hiába nyomták a Duna-mentieket, nem sikerült a kidolgozott helyzeteket gólra váltani.
Adonynak egy helyzete adódott, amit érvényesítettek is.
Sajnos ez a vereség nagyon
rosszkor jött, hiszen elolvadt
a nehezen megszerzett pont-

elõny a tabellán. A beszerzett
három sárga és két piros lap
tükrében a hétvégi szabadegyházi fordulón nem lesz könnyû
megõrizni a bajnoki esélyt.

A fiatalok pontvesztését a
felnõttek torolták meg. 5:1-es,
ragyogó játékkal tûzdelt mérkõzésen bedarálták az ellenfelet. A mérkõzés margójára kívánkozik, hogy a hazai csapatnál 6 sárga lap, a vendégeknél
két sárga és két piros lap került kiosztásra.
Gólszerzõk: Virág György,
Tórizs Attila, Szilva Tamás,
Tauz Ákos, Bozóki Dávid.
Horváth László

Fontos telefonszámok
Polgármesteri hivatal: ......................................... 509-876
Általános iskola: .................................................. 506-930
Óvoda: ................................................................. 506-987
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat: ........... 506-900
Könyvtár: ............................................................ 506-985
Rendõrség ügyelet: ............................................. 510-510
Tóth Viktor (körzeti megbízott): ............ 06/30-400-3047
Remsei Tamás (körzeti megbízott: ........ 06/70-4171-999
Polgárõrség: ........................................... 06/30-621-0934
Orvosi rendelõ:
dr. Bartos Krisztina: ............................................ 506-837
dr. Tassy Péter: ................................................... 506-925
dr. Kosztándi-Molnár Éva: ................................. 506-889
Védõnõ: ............................................................... 506-888
Gyógyszertár: ...................................................... 506-810
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Felhívás
Május 19- én 13 órától
használt ruha akció
a Szociális Családsegítõ
és Gyermekjóléti Intézmény udvarán.
Cím: Piac tér 3.
Az érdeklõdõket szeretettel várjuk!

TANÉVZÁRÓ BULI
június 12-én, szombaton
19 órától a DISCOBAN!
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Köszönjük...
Minden mezõfalvi
választópolgárnak,
akik szavazatukkal segítették
a FIDESZ-KDNP gyõzelmét,
és bizalmat szavaztak
L. Simon Lászlónak
az országgyûlési képviselõi
gyõzelméhez!
Tisztelettel:
L. SIMON LÁSZLÓ
és a
MEZÕFALVI FIDESZ CSOPORT

Mindenkit szertettel várunk!

Lomtalanítás!
A Dunanett Kft. lomtalanítást végez

június 17-én
a lakosság részére. A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazon, a családi házas ingatlanokon felhalmozódott lomot, amely méreténél fogva nem fér el a közszolgáltatás keretében a házaknál rendszeresített 120 literes edényben.
A lomtalanítás fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé vált használati tárgyak is.
Az összegyûjtött lomot a hulladékszállító
edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon.
Nem szállítjuk el a veszélyes hulladékokat, a
gumiabroncsot, a hûtõszekrényt, a számítógép
monitort, akkumulátort, festéket, vegyszeres
dobozokat, az ipari, illetve a mezõgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.
Dunanett Kft.

Idõs, beteg emberek
gondozását,
felügyeletét vállalom.
Halláné Kocsis Erzsébet
Telefon: 06-20-956-8388

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk

Bors István
temetésén résztvettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Szlovákiai éremhalmozás
Április végén a DVCSHUBSE búvárjai a szlovákiai
Sala-ban szerepeltek - tudtuk
meg László Dezsõ vezetõedzõtõl. A versenyen három
ország több száz versenyzõje
vett részt. Erre a megmérettetésre ugyan kis létszámmal

utaztak el a dunaújvárosiak, de
a csapatban ott volt a két rutinos mezõfalvi búvár.
Németh Attila ezen a versenyen kipróbálta magát a
hosszabb számokban, míg
Klics Bence most úszhatott
elõször nagyuszonnyal. Mind-

ketten a legjobbjaikat úszva
teljesítették a maratoni hosszúságúra nyúlt versenyt.
Eredmények:
Felnõttek: 4x200m váltó:
DVCSH-UBSE (Németh Attila, Jancsovics, Kalmár, László) 5.

Serdülõk: 1500m uszonyos úszás: Németh Attila 1.,
200m uszonyos úszás: Németh
Attila 2., 400m búvárúszás:
Németh Attila 2., 100m gyorsúszás: Németh Attila 2.
Gyerekek: 50m uszonyos
úszás: Klics Bence 3., 400m
gyorsúszás: Klics Bence 2.,
100m uszonyos úszás: Klics
Bence 3., 100m gyorsúszás:
Klics Bence 3.
Bán Balázs

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.

