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„Ha száraz a nyár eleje
Szent Víd
Bõ esõt hoz, szavamra, ezt
Elhidd!
Margit-napi esõcseppek
Tizennégy napig peregnek.
János-napi zivatar
Negyven napig elkavar.”
(népi mondóka)

A nemzeti színû szalag
átvágásával
hivatalosan is átadták a felújított
mezõfalvi iskolát 2010.
május 28-án. A 240 millió Ft-os beruházás az Új
Magyarország Fejlesztési
Terv keretein belül az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Fúvós térzene mellett, többszáz érdeklõdõ és számos meghívott vendég elõtt vágták át a
nemzeti színû szalagot péntek
délután a felújított mezõfalvi
iskola bejáratában!
A nemrég száz éves fennállását ünneplõ intézményre alaposan ráfért már az átépítés. Töredezett nyílászárók, lepusztult
homlokzatok, elkopott térburkolatok, óriási fenntartási költségek tették indokolttá a beruházást. A mai kornak megfelelõ
oktatás egyik alapfeltétele a
megfelelõ környezet biztosítása, ez lebegett a beadott pályázat

Jelentkezzenek a borversenyre!
A Mezõfalvi Vigasságok borversenyére nevezni lehet saját
termelésû mezõfalvi borral. A nevezés után leellenõrizzük,
hogy a versenyre jelentkezõ valóban rendelkezik-e pincével.
A versenyre nevezett borokat a helyi borszakértõk bírálják
el. A zsûri tagjai: Rabi János, Töttõs István és Szatmári János.
A „versenyborból” egy üveggel kell leadni a helyszínen,
június 26-án, szombaton reggel 9 óráig. A nevezéseket viszont
korábban, június 24-ig, csütörtökig lehet a könyvtárban.
Jelentkezzenek minél többen, hogy megtudjuk: Kinek van
a legjobb bora Mezõfalván!
Márok Csaba
polgármester

L. Simon László országgyûlési képviselõ és Márok Csaba
polgármester vágta át a nemzeti színû szalagot

elbírálóinak szeme elõtt, amikor
megítélték a támogatást.
Az intézmény nem csak
kívülrõl, de belülrõl is megújult. Kifestették a termeket,
felcsiszolták a parkettát, új
nyílászárókat építettek be.
A projekt keretén belül
megvalósult a teljes akadálymentesítés is. Egy külsõ lift
és két darab belsõ lépcsõjáró
szerkezet segíti a mozgáskor-

látozottak közlekedését. A
felvonók mellett a burkolatba
épített eltérõ felületû járólap a
gyengén látókat tájékoztatja,
hogy éppen merre járnak.
Ezzel még nem ért véget
az új dolgok sora, hiszen egy
nagyon korszerû és a mai
idõknek megfelelõ energiatakarékos fûtési mód is kialakításra került az iskolában.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Mezõfalvi Vigasságok
Új programmal jelentkezik
idén településünk kiemelt rendezvénysorozata, a Mezõfalvi
Vigasságok. Pénteken és szombaton a korábbi években megszokott forgatókönyv szerint
zajlanak majd az események
– csak éppen más fellépõkkel
–, vasárnap viszont a Kondor
Kupa helyett Motoros Találkozó lesz a sportpályán.
Színes és látványos programokkal, fõzõ- és borversen�-

nyel várjuk településünk apraját és nagyját. Nemcsak azokat
várjuk, akik valamelyik helyi
civil szervezethet tartoznak,
hanem minden mezõfalvit.
Jöjjenek jelentkezzenek a
versenyekre, biztos vagyok
abban, hogy mindenki megtalálja a kedvére való szórakozási lehetõséget!)
Márok Csaba
(A részletes programot lapunk 20. oldalán találják!)
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Májusban történt

Az Oktatási-, Kulturális-,
és Sportbizottság legutóbbi
ülésén elõször a József Nádor
Napokat értékeltük. Ijjas Gizella mûvelõdés-szervezõ elmondta: második alkalommal
irányította az eseményt, érzése
szerint jól sikerült a háromnapos esemény. Habsburg Mihály
és Baráth Bálint neve jól csengett és látogatócsalogató volt,
a régi discoépület felavatása
is kuriózumnak számított, míg
a német nemzetiségi délután
sokszínû és sokszereplõs, így
látványos programot kínált.
Horváth Lászlóné, iskolaigazgató-helyettes hozzátette, hogy
nagy élményt nyújtott énekkartagként fellépni a "régi moziban", nagyszerû akusztikájú és
kiválóan alkalmas a hely egyegy kulturális program helyszínének. A Bizottság tagjai, amellett, hogy elismerték a program
színvonalát és gratuláltak a
mûvelõdés-szervezõnek, megfogalmaztak néhány kritikai
észrevételt is, kizárólag segítõ
és jobbító szándéktól vezérelve!
Aki pedig mást gondol, nagyot
téved… Kristofory Valter plébános jó döntésnek tartotta a József
Nádor Napok misével történõ
elindítását, a jelenlévõk száma
és a visszajelzések is ezt igazolják. Községünk papja kifejtette:
örömmel áll mindenkor a községi események rendelkezésére.
A Kihívás Napja május
19-én nem sikerült jól. Míg
délelõtt sokan mozogtak,
köszönhetõen az óvodában, az
iskolában és az Idõsek Klubjában lévõknek, addig délután
csupán a Gabnai Józsefné (köszönet a közremûködésért!)
által vezényelt nyugdíjastorna
volt látogatott. Tény: hétköznap
és rossz idõ volt, de igaz az is,
hogy a szervezés sem sikerült
maradéktalanul...
A Rock Estével kapcsolatban elhangzott, hogy megvan a
fellépõ: Tom White és barátai
állnak színpadra azon a péntek
estén, 20 óra 30 perctõl. Várhatóan elõzenekarok is fellépnek
majd.
A Mezõfalvi Vigasságokról
több új, publikus információ is
napvilágot látott. Annak elle-

nére, hogy a Leader-program
továbbra is nagyokat hallgat
és nincs hír az ott meghirdetett
pályázati eredményekrõl, alakul
a mûsor. Például itt lesz Oláh
Kálmán és zenekara; õk Fehér
Eszter és Rauf Pál énekeseket (is) kísérik. A gyerekeket
személyesen Maci Laci szórakoztatja majd, de fellép 17 óra
30 perctõl Demjén Ferenc, 20
órától az Irigy Hónaljmirigy és
éjszakába nyúlóan az EFKA
zenekar is. Örömteli tény,
hogy rendezõdött az étkeztetés
kérdése is. Az ételeket az óvoda konyhája, míg az italokat a
Horváth Kert és a Nádfedeles
vendéglátóipari egységek biztosítják. Várhatóak kürtöskalácsosok és népi lángossütõk is. A
húsfelajánlások folyamatosak,
amit ezúton is nagyon szépen
köszönünk. Ennek a témakörnek Salgó József képviselõ a
felelõse, aki arról tájékoztatta
a Bizottságot, hogy nagyságrendileg annyi hús biztosan
lesz, mint tavaly, ám tény,
hogy minden civil szervezetnek és szervezõdésnek ki kell
majd pótolnia a kapott men�nyiséget, hisz az önmagában
aligha elegendõ. A szokásoknak
megfelelõen lesz információs
sátor, és olyan emberek csoportja, akik hírekkel illetve kísérettel látják el az érdeklõdõket.
Nikolinné Héring Edit, az ÖNO
vezetõje vállalt ebben dolgozóival együtt kulcsszerepet. Az
illemhelyek az iskolában lesznek kijelölve. A fedett színpad
és a hangosítás már biztosított,
újdonság lesz viszont a színpad körüli szolid kordon felállítása. Ennek a fellépõk és a
gyermekek védelme, valamint
a színpad megközelíthetõsége
és átláthatósága az oka.
Míg a Rock Este és a Vigasságok programja lassan
kiegyenesedik, addig nagyon
rossz hírek érkeztek a Kondor
Kupával kapcsolatban. Horváth
Lászó képviselõ és fõszervezõ
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a rossz gazdasági
helyzet és az érdektelenség
miatt végül úgy döntött a kupa
szervezõbizottsága, hogy nem
tartja meg a rendezvényt. A

gazdasági helyzet nem szorul
elemzésre, viszont az érdektelenség igen. Ez utóbbiról annyit
tudtunk meg, hogy a szervezés
folyamataiból különbözõ okok
miatt elfogytak a tenni akaró
emberek. A megkeresett labdarúgócsapatok nagy részének
pedig inkább nyûgöt és gondot okozott (volna) a részvétel. Az elképzelések szerint
négy korcsoportban négy-négy
gárda küzdött volna meg. Ehhez képest rendkívül foghíjas
mezõny jött csak össze, ami az
esemény színvonalát és rangját
csökkentette volna. Kondor
Lászlóné óvodavezetõ rendkívül szomorúan fûzte ehhez
hozzá, hogy már tavaly is voltak rosszindulatú vélemények,
melyek politikai és pénzügyi
vádakat, alaptalan rágalmakat
fogalmaztak meg, teljesen indokolatlanul. Ezek a hangok
idén is kezdenek felerõsödni,
ezért minden körülményt egybevetve, ilyen viszonyok között a Kondor család is a kupa
megszüntetése mellett van...
Mit lehet ehhez hozzátenni? A
nap Kondor László köztiszteletben álló képviselõ és alpolgármester emlékére jött létre.
Volt idõ, amikor a Ferencváros
labdarúgói tették ezen a napon
tiszteletüket, és léptek gyepre
Mezõfalván. Mára viszont oda
jutottunk, hogy ez az emléknap
inkább megszûnik, nehogy Laci
emléke homályosodjon el, és
arra árnyék vetüljön. Ilyen világot élünk sajnos Mezõfalván
is… (Már a bizottsági ülés után
érkezett a hír és a lehetõség:
motorostalálkozó töltheti ki a
vasárnapot.)
A néptáncos Nosztalgiatáborról Baratiné Hevesi Irén
bizottsági tag, fõszervezõ elmondta: õk is nagyon szenvednek a gazdasági mélypont
miatt; minden pénzbe kerül,
nem is kevésbe. Ennek ellenére folyamatos a szervezõmunka,
sõt egy meglepetésember érkezése is várható. A fõ hangsúly
a szombati, mindenki által látogatható gálán van, azt szeretnék
a szervezõk nagyon emlékezetessé tenni. Természetesen a
Vigasságok utáni héten, keddtõl

induló táncos együttlét minden
egyes napja tartogat érdekességeket a résztvevõk számára.
Ide tartozó hír, hogy a Wünch
család könyvet jelentetett meg
"Tánclépések" címmel, melyben bõven szó esik a mezõfalvi
néptáncos évtizedekrõl is. A
táborban bõven szolgáltat majd
örömteli témát ez a kiadvány.
A Bizottság több tagja is javasolta azt, hogy Nagy Józsefnek és Palló Jánosnak, még ha
szerény anyagi eszközökkel is,
de illene megköszönni azt a
hozzáállást, amit a két "technikus" minden, de minden községi rendezvényen tanúsít a
minõségi hangosítás terén. Így
egyhangúan elfogadott indítvánnyal fordulunk ezen kéréssel
a képviselõtestület felé.
Papp Márta könyvtáros
örömmel újságolta, hogy az internethasználati díjban történt
változások igazolták az elvárásokat. A szakember tapasztalata
alátámasztja a képviselõtestület
döntését, mely arról rendelkezett, hogy minden diákigazolvánnyal rendelkezõ mezõfalvi
lakosú tanuló az elsõ félórában
ingyenesen, majd térítés fejében
vehesse igénybe a könyvtári
internet-szolgáltatást. A feltételek egyértelmûvé tételével
egyszerûbb és átláthatóbb lett a
helyzet. Horváth Lászlóné külön
kiemelte a könyvtár és az iskola
jó kapcsolatát: a diákok örömmel
mennek a meghirdetett könyvtári versenyekre, ahol a legjobbak
mindig értékes ajándékokat és
okleveleket kapnak.
Zárásul a Bizottság elnöke
jelentette be az utolsó hírt: az interneten már olvasható a www.
mezofalva.eoldal.hu oldalon a
mezõfalvi civil szervezetek és
szervezõdések összefoglaló site-ja, ami nem konkurálni, sokkal inkább együttmûködni szeretne a mezõfalvi honlapokkal,
továbbá igyekszik hiányt pótolni és dokumentálni is. Az ötletet
az önkormányzati támogatásra
beadott, tartalmas civil pályázatok adták, melyeket alapul véve
született meg a weblap.
Bán Balázs
Az Oktatási-, Kulturális-,
és Sportbizottság elnöke
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Küzdöttünk a belvízzel
Az önkormányzat külön
köszönetét fejezi ki a helyi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
tagjainak. Tûzoltóink folyamatosan kint voltak a helyszíneken, és Ménesmajorban is
áldozatos munkával próbáltak
úrrá lenni a belvízhelyzeten.
A kialakult áldatlan állapotról tudni kell, hogy nincs
a világon az a túlméretezett
belvízelvezetõ rendszer, amely
képes befogadni nem egészen
egy óra alatt lehulló ötven milliméter csapadékot. Mezõfalva
– helyzetébõl adódóan olyan
település –, ahol a legnagyobb
gondot a legalacsonyabban
fekvõ részrõl, a Kossuth utcából az árokrendszer elvezeti a
csapadékot. Az utca északi,
a tájház felõli oldala viszont
még nem rendezett. Ám a
tûzoltók gyors beavatkozásának köszönhetõen nagyobb
kár lakóépületben nem keletkezett.
Szeretném
megköszönni a lakók közremûködését.
Azt, hogy a kritikus helyzet-

Gyerekekért,
családért
A képviselõtestület május
25-én tartott ülésén átfogó értékelést hallgattak meg a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a szociális és
családsegítõ tevékenységérõl.
A gyermekvédelem terén komoly szociális munka zajlik
Mezõfalván, kistérségi szinten
egyedülálló, hogy külön-külön
intézmények látják el a feladatot, és az iskolával, óvodával
rendszeresen tartják a kapcsolatot. Komoly szakmai munka
jellemzi a gyermekjóléti és a
családsegítõ munkáját egyaránt.
A szociális bizottság tárgyalta mindkét beszámolót, jónak
ítélte, és a képviselõtestületnek
elfogadásra javasolta azokat.
A képviselõtestület elfogadta
a beszámolókat.

ben megoldásra törekedtek
és semmilyen rosszindulatú
megnyilvánulás, hangos szó
nem fordult elõ.
Mindenképpen foglalkoznunk kell azzal, hogy az ilyen
szélsõséges idõjárásra is felkészüljünk. Most kerüt kiírásra
olyan pályázati lehetõség,
amely a belvíz-elvezetõ rendszer felújítását célozza meg. A
képviselõtestület a következõ
ülésen tárgyal errõl a pályázatról.
Márok Csaba

Védekezzünk közösen!
Az ingatlan elõtti árok rendben tartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. Az önkormányzat természetesen segít,
amikor baj van, ám mindenkinek meg kell tennie mindent
annak érdekében, hogy megelõzzük a belvízi problémákat.
Bebizonyosodott, hogy súlyos helyzet alakulhat ki azokon a
helyeken, ahol a lakók felöltötték az átereszt. A gondozatlan
árkokkal is hasonló a gond: a kaszálatlanul hagyott, nagy fû
szûrõként megfogta a szemetet és eltömte az átereszt.
Kérem, tisztítsák rendszeresen az árkokat!      M. Cs.

A társulás eredményei
Márok
Csaba
polgármester
beszámolt
a
képviselõtestületnek a többcélú kistérségi társulásban
végzett munkáról. Elmondta,
hogy tavaly próbálkoztak a
feladatellátások közül három
szociális feladat kistérségi
szintû megszervezésével, ám
az olyan nagy beavatkozás lett
volna Dunaújváros rendszerébe, amelyet a város közgyûlése
nem támogatott. Ezért más el-

látási formát céloztunk meg:
létrehoztuk a gyermekek átmeneti otthonát, amely Nagykarácsonyban mûködik.
Mezõfalvi vonatkozása a
társulásnak: tavaly megszerveztük kistérségi szinten a
logopédiai feladatellátás a
pedagógiai szakszolgálaton
belül. Idénre pedig kitûztük a
gyógytestnevelés megszervezését. A társulási tanács ehhez
hozzájárulását adta. M. Cs.

Tisztelt
Polgármester Úr!
A 2010. május hónapban
megyénket ért viharos idõjárás
megpróbáltatások és kihívások
sorozatát hozta tûzoltóságunk
számára. Dunaújváros térség
tûz- és kárelhárításban az
önkéntes tûzoltóság hathatós
segítsége nélkül, feladataink
ellátása a riasztások megnövekedett száma tükrében,
csak a közös összefogás eredményeként valósulhatott meg.
Ismételt bizonyítást nyert az
önkéntes tûzoltóság hadrafoghatósága, elsõ beavatkozóként
a káreseményekhez történõ
kiérkezése és szakszerû kárelhárítása. A lakosság anyagi
javainak védelme, biztonsága érdekében köszönetemet
fejezem ki önnek az önkormányzat támogatásáért, az önkéntes tûzoltóság fejlesztése,
fenntartása érdekében hozott
erõfeszítéséért. További munkájához sok sikert és a település tûzvédelmi fejlesztésében
jó eredményeket kívánok.
Varga Ernõ
Tûzoltó alezredes
parancsnok

Ivóvízdíj

A képviselõtestület tárgyalta a DVCSH ivóvízdíj-emelési
kérelmét, amelyet a pénzügyi
bizottság elõzetesen tárgyalt.
A bizottságnak az volt az álláspontja, hogy elõzetes beszámolót kér a vízszolgáltatótól,
valamint több alternatívát vár
a koncessziós díj emelésének
mértékére. A testület egyetértett a bizottsági vélemén�nyel, és abban maradtak a
képviselõk, hogy a kért anyagok ismeretében készüljön el
az új elõterjesztés.
Az igazsághoz hozzá tartozik, csak éppen nem közismert
adat, hogy Mezõfalván három
éve nem emelkedett az ivóvíz
díja. Vagyis nem kerülhetjük
el, hogy a szolgáltató jelenlegi
igényének valamilyen formában eleget tegyünk.
Márok Csaba
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Iskolaavató: emlékezetes pillanatok
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az iskola 36 darab 100 méter mély talajszondából nyeri
a fûtési energiát. A geotermikus fûtési eljárás a gazdasági
haszna mellett a környéken
jelenleg példa értékû!
A hivatalos szalagátvágás
után minden érdeklõdõt intézménylátogatásra invitált
Mezõfalva
polgármestere.
Elsõként a feldíszített tornateremben foglaltak helyet a
vendégek, ahol az iskola tanulói és nevelõi által összeállított
mûsort nézhették meg.
Külön fejezetet kíván cikkünkben a gyerekek és tanáraik produkcióját követõ ünnepi pillanat, ahol az építkezés
alatt kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó személyek elismerõ oklevelet vehettek át. Nemcsak
a munkások és azok vezetõi
részesültek a kitüntetésbõl,
hanem azok a személyek is,
akik nap, mint nap reggeltõl

Érdekességek

A beruházás során 52 000
darab külsõ homlokzati burkoló téglát építettek be. Bekevertek 150 mázsa cementet,
150 köbméter sódert és 80
köbméter homokot. Dryvit
réteggel vontak be közel 1600
négyzetméter
falfelületet,
valamint 1100 négyzetméter
homlokzati burkolási munkát
is elvégeztek. (Az adatok csak
jelzés értékûek!)

késõ estig robotoltak, hogy
az építkezés alatt zavartalanul
folyhasson a tanítás. Így elismerést kaptak többek között a
beruházás kivitelezõi, a beruházáshoz kapcsolódó hivatalos
intézmények képviselõi – akik
tevõlegesen is segítették a projektet –, az iskola pedagógusai és alkalmazottai, valamint
még sokan mások, akik óriási
szerepet töltöttek be az építkezés megvalósulásában. Az
Iskolafejlesztési alapítvány
is alaposan kitett magáért. 1
millió Ft támogatást ajánlot-

Az építkezésen közremûködtek:
Infrastrukturális felújítás kivitelezõje:
Hajdu Ép. Ker. Kft. Szalkszentmárton
Geotermia kivitelezõje:
Termonívó Plus Kft. Kecskemét
Tervezõ:
Palánkai Építész Stúdió Kft. Szeged
Mûszaki ellenõr:
Mikróterv-D Bt. Budapest
Közremûködõ szervezet:
VÁTI Nonprofit Kft. Budapest
A tetõfelújítás külön munkaként társult
az építkezéshez:
Ossik János, Mezõfalva

tak fel az intézménynek, hogy
a folyosón lévõ régi ruhás és
cipõs szekrényeket lecserélhessék!
A nagyon hangulatos
és a rendezvény jellegéhez
kitûnõen illeszkedõ elõadások
után újra felkerekedett a vendégsereg, majd az intézmény
vezetõivel és Márok Csaba
polgármester „tárlatvezetésével” kívül–belül bebarangolták az épületet. Az iskolai

körséta végén a vendégek
megtekintették az intézmény
legújabb szerzeményét, ami
szintén a beruházás keretén belül valósult meg, ez a szenzomotoros játszótér. A játszótér
a legújabb technikai eszközök
képviselõje, amely a mozgás
és idegrendszerérlelõ, mozgáskoordinációs fejlesztõ.
(Az avatóról további fotók a
mezohir.info honlapon.)
Horváth László
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

HÍREI

Elköszöntek a nyolcadikosok
„A ballagás egy szép,
magyar hagyomány, élmény
és majdan megható emlék.
Hagyománya iskolánknak,
mely a múlt építõkockáiból
a jövõt építi." Jaksics Erzsébet igazgatónõ az elõbbi
gondolatokkal búcsúzott a
nyolcadikosoktól, majd a
következõkkel folytatta:
„Köszöntök mindenkit, akit
a ballagók iránti szeretet, s a
hagyomány iránti tisztelet elhozott ma közénk.
Jeles nap a mai, iskolánk
szokásrendszerének legemelkedettebb pillanata ez, hiszen
nyolc év számtalan együtt töltött órájának végéhez ért el 55
búcsúzó diákunk.
Ennek szellemében ünnep
lõbe öltöztettük a szívünket,
feldíszítettük, mit feldíszítettük, felújítottuk, és pompás új
köntösbe burkoltuk az épületet.
Útravalónak szánt mottókat írtunk a táblákra, virágot, könyvet, tarisznyát készítettünk.
Ünnep ez a mai nap és mégis könnyes a szemünk. Miért a
meghatódás? Talán a sok- sok
közös emléktõl, mely most
felidézõdik bennünk? Annyi
minden történt az elmúlt évek
alatt. Jó és rossz dolgok egyaránt színesítették napjainkat.
Kellemes felidézni az elsõ
napokat, amikor csöppnyi,
megilletõdött
elsõsökként

közösségünk tagjai lettetek.
Megismertétek az iskolai életet, és annak szabályait, na
persze egyesek csak azért,
hogy késõbb legyen mit megszegniük.
Az évek multával egyre
magabiztosabbak
lettetek,
próbára tettétek tanáraitok
türelmét, megértését, szigorát. Idõvel kiérdemeltétek az
elsõ komolyabb dicséreteket
és intõket, mígnem mára az
iskola fõszereplõivé váltatok.
Tanáraitok, osztályfõnö
keitek személyében hozzáértõ
kezek formáltak benneteket.
Igaz, talán egy kicsit a saját
képükre, de mégis terjesen
egyedivé alakítva benneteket
úgy, hogy minnyájatok tehetsége a leghatékonyabb módon
kamatozzon.
Soha ne feledjétek tanításunkat. Az élet számtalan
lehetõséget, esélyt kínál fel
számotokra a boldogulásra.
Ám nem minden lehetõség
egyforma: olyanok, mint az
almák a fán.Gyümölcsöket
gazdagon termõ ez a fa. Van,
amelyiket könnyû elérni, de
vannak olyanok is, amelyek
a felsõ ágakon csüngnek. E
felsõ almákat érlelte meg a
nap igazán, ezek a valóban
nagy lehetõségek.
Sajnos a legtöbb ember nem
nyújtózkodik értük, mert sok-

kal nagyobb erõfeszítést igényelnek. E helyett, néha csak
elvesznek egy almát a földrõl,
ami nem olyan szép és jó, viszont könnyû hozzájutni.
Mi azt mondjuk nektek, ne
legyetek kényelmesek, lusták
vagy kishitûek. Célozzátok
meg a legmagasabban függõ,
szép piros almákat. Iskolátoktól, tanáraitoktól mindent megkaptatok ahhoz, hogy megkereshessétek a leggazdagabban
termõ almáskerteket, és meghódíthassátok a fák csúcsait.
Útra készen álltok, vállatokon ott a tarisznya mely jelkép.
Jelképe annak, hogy aki útra
indul, annak fel kell készülnie,
magával kell vinni fontos dol-

gokat. Szüleitek és tanáraitok
szeretetét, a tudás tiszteletét, nyitottságot, a becsületes
munka értékét, kitartást, töretlen szorgalmat és határozottan
megfogalmazott uticélokat.
Iránytûnek Helen Keller,
gyermekkorától siketnéma,
mégis világhírûvé lett írónõ
sorait ajánlom figyelmetekbe:
„Az olyan helyekre vezetõ
utakat, ahová érdemes eljutni,
nem lehet lerövidíteni.”
Az ünnepség végén a kiválóan teljestõ tanulók könyvjutalmakat vehettek át.
(A ballagásról és a díjazott
tanulókról készült további fotók a mezohir.info honlapon.)
Horváth László
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Közel 19
tonna papír

Újra sikeresnek bizonyult az általunk május 26-ra meghirdetett
papírgyûjtés. Az iskolaudvar hiánya, a papír magas ára miatti verseny, az
idõjárás alakulása és az
idõpont egyeztetése okozta a legtöbb problémát.
Végül minden kialakult,
a helyére került. Megdöntöttük eddigi rekordunkat,
ugyanis közel 19 tonna
papírt gyûjtöttek a szorgos
kezek. Az iskolából 1 kivételével minden osztály
részt vett a munkában.
Dolgoztak kicsik és nagyok, szülõk, nagyszülõk,
pedagógusok
egyaránt.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az
önzetlen segítségét, hogy
munkájukkal, hozzáállásukkal jelentõs mértékben
támogatták az általunk felvállalt rendezvényt, mel�lyel hozzásegítették a gyermekeket a papírgyûjtésbõl
származó bevételhez. Kérem önöket, az õszi akcióban is legyenek majd ilyen
segítõkészek.
KÖSZÖNJÜK!
Baratiné H. Irén
SzM vezetõ

Négy kézzel – együtt
Aki már egyetlen egyszer is
leült a zongora mellé és megpróbált néhány hangot leütni,
vagy egy "Boci, boci, tarka"nyi dallamot elõcsalogatni a
hangszerbõl az tudja milyen
nehéz parancsolni az ujjaknak.
Hát még ha két kéz mozgását
kell összehangolni! Melyik
kéz játssza a dallamot, melyik kéz kísérjen, ki legyen a
hangsúlyos, ki legyen a halk?
Nagyon kemény munka, mint
szellemileg, mint fizikailag.
És akkor szorozzuk ezt meg
kettõvel! Ez a négykezes zongorázás! Egy zongora, két gyerek, négy kéz.
Sokat kell gyakorolni, készülni, elemezni az elõadandó
darabokat egyedül és együtt!
Össze kell hangolni minden
mozdulatot, minden tempót,
minden szünettartást. Sok idõ,
sok összeveszés, sok kibékülés kell ahhoz, hogy egy közös
produkció összeálljon. Ilyen
darabot begyakorolni nem kétszeres, hanem legalább négyszeres idõt és energiát igényel.
De az eredmény is legalább
négyszer olyan gazdag hangzást tükröz. Sajnos csak ritkán
van alkalmunk ilyen zongoradarabokat hallani, csak egyegy nagyobb iskolai ünnepen,

vagy legutóbb az iskolaavató
ünnepélyen.
Tavaly a mi intézményünk
volt a helyszíne a megyei
négykezes találkozónak, az
idén a dunaújvárosi Sándor
Frigyes Zeneiskola rendezte
meg ezt a már hagyományosnak nevezhetõ eseményt.
Iskolánkat három páros
képviselte ezen a májusi napon. Turcsán Fruzsinának
vámosi Nikolett volta párja,
Szabó Luca Szentpáli Katával zongorázott, Aszalay Anna
pedig Gárdonyi Katával együtt
mutatkozott be. Nagyon jól
megállták a helyüket az igazán

népes szereplõgárdát felvonultató mezõnyben. Hallgatták
játszani társaikat, szereplési
rutint szereztek, új barátságokat kötöttek zenésztársaikkal.
Bár nálunk is van egy igazán
nagyon jó hangszer, de az õ
hangversenyzongorájukon
játszani nem akármilyen élmény. A nagyon jó akusztikájú
hangverseny terem is sokat tett
hozzá az élményhez.
Büszkén ültek a közönség
soraiban a szülõk, barátok, és
a felkészítõ tanárok. Várjuk a
bemutatkozásukat a „hazai”
közönség elõtt is!
Fehér Teréz

Aranyérem Marcaliból
Május utolsó hétvégéjén
is medencébe ugrottak a búvárok. Ezúttal Marcaliban
rendeztek versenyt. A seregszemlét nagyon szép környezetben tartották meg, a város
élményfürdõjének közepén
volt a nyitott versenymedence,
amihez még a jó idõ is társult.
Erre a versenyre is csak
Németh Attila tudott elmenni
a mezõfalviak közül, mivel a
Klics testvérek sajnos megbetegedtek.
Attila számára végre megtört a jég: 200m felszíni úszásban végre sikerült legyõznie

Németh Attila a dobogó tetején

kaposvári riválisát, ami nagyon jó elõjel lehet a júniusi
serdülõ magyar bajnokságra.
Eredmények:
Serdülõk:
Németh Attila: I. hely:
200m felszíni úszás, 400m
búvárúszás. II. hely: 100m
felszíni úszás, 400m felszíni
úszás.
Következõ verseny a gyöngyösi Serdülõ Magyar Bajnokság lesz, ahol Attila 13
versenyszámban csap össze
két nap alatt riválisaival.
László Dezsõ,
Bán Balázs
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Birkózóinkról!

Május 29-én 10 órai kezdéssel iskolánk tornatermében
meghívásos birkózóversenyt
rendezett Tombor István (edzõ,
testnevelés tanár). A verseny
nagyon jó hangulatban zajlott,
igaz a kis diákok- versenyzõk
elég rendesen elfáradtak. Voltak csapatok Gyõrbõl, Tatabányáról, Dorogról, Budapestrõl,
Érdrõl, Dunaújvárosról és
Mezõfalváról. Eredmények:
I.). helyezettek: Pándi Alex,
Palkovics Patrik, Nagy Renátó,
Szalai Bálint
II.) helyezettek: Takács Richard, Takács Balázs
III.) helyezettek: Androvics
Dávid, Takács Bence
Gratulálunk!
Hámori Erika

Mosoly-díj

Májusban mosoly-díjban részesültek a következõk:
Fabó Aniella 2.a, Antal Dénes 2.a, Bencze Balázs 2.a, Simon Ármin 2.a, Katona Kitti 2.a,
Mihályi Daniella 2.a, Koppányi
Noémi 2.a, Vámosi Noémi 2.a,
Jassó Vivien 2.a, Deák Csaba
2.a, Sütõ Tamás 1.a, Csicsák
Bence 1.a, Hajnal Marcell 1.a,
Vass Virág 1.a, Szilva Dorina
1.a, Gárdonyi Réka 1.a, Rabi
Dániel 1.a, Szalai Bálint 3.a,
Valler Kristóf 4.b, Zsadon Géza
4.a, Vidács Vivien 3.a, Azurák
Flóra 3.a, Bódás Fanni 3.a, Puskás Tímea 3.b, Csohány Laura
3.b, Gombita Klaudia 4.b, Farkas Alexandra 4.b, Dienes Bence 4.b, Okner Máté 4.b, Aszalay
Anna 4.b, Gárdonyi Kata 4.b,
Turcsán Fruzsina 6.a, Vámosi
Nikolett 5.b, Szabó Luca Szilvia 6.b, Szentpáli Kata, Bencze
Dorka 7.a, Hornperger Arnold
7.b, Lakatos Judit 7.b, Molnár
Fanni 7.b, Novoth Valentina
7.b, Scheidl Boglárka 7.a, Somogyi Lilla 7.b, Tóth Mónika
7.b, Tóth Noémi 7.a, Vida Fanni 7.b, Antal Ádám 5.a, Márok
Bence 5.a, Zsákovics Kevin 5.a,
Suplitz László 5.a, Vizi Krisztián 5.a, Masinka Vanessa 5.a,
Czifra Anna 5.a, Balogh Imre
6.a, Szautner Máté 6.b, Szabó
Szindbád 7.b, Szentpáli Zsombor 7.b, Vizi Richárd 7.b, Ossik
Mónika 5.b, Ossik Angéla 6.b,
Igel Dániel 6.a, Fánczi Kitti 6.b

Kirándultunk a Föld és a víz
világnapja alkalmából
Tanulmányi kirándulás a
Víz - Föld világnap rendezvénysorozat zárásaként
A Víz világnap alkalmából 2 napos elõadássorozat
megismertette velünk a víz,
a Földünk tiszteletét, a környezettudatos életmód fontosságát. Mi, akik a kiállításon
való aktív részvételünk miatt
jutalomból részt vehettünk
ezen a kiránduláson, nagy
várakozással indultunk el
szerdán reggel 7.30-kor Dunaföldvár felé.
Az elsõ megálló a paksi
atomerõmû volt. A látogatási központban, a kilátóban
megmutatták a gyártelepet.
Látni lehetett a 2 reaktort
(2x2 blokk), a kazetta tárolóépületet és még néhány irodát.
A kilátóból egy akváriumhoz
mentünk ahol az erõmûvet makettban ábrázolták.
Itt elmondták, hogy a Duna
hûti a gyárat, az erõmûben 4
db VVER-440/213 típusú nyomottvizes reaktor mûködik,
ezek összteljesítménye 1850
MW, hõ-teljesítménye 1375
MW. Ez éves viszonylatban
az összes hazai energiatermelés 40 %-át teszi ki.1975-ben
tették le az alapkövet, az elsõ

blokkot 1982. december 28án, a másodikat 1884. szeptember 6-án, a harmadikat
1986. szeptember 28-án és
a negyediket 1987. augusztus 16-án helyezték üzembe.
Várhatóan még 2 blokk lesz,
melyeknek a teljesítménye

Megtapasztalhattuk, hogy a
szennyvíztisztító
nagyon fontos, sõt
nélkülözhetetlen
környezetvédelmi
beruházás
összesen 2000 MW azaz kétszerannyi. A terem végén kvíz
gépek segítségével tehettük
próbára tudásunkat.
Paksról Tevelre utaztunk, a
helyi szennyvíztisztítót megnézni. Elõtte a vezetõ megmutatta nekünk a teveli ivóbázist,
amely 60 méter mély, a vize
iható és szivattyúzás nélkül
jön fel a felszínre.

Ezután elmentünk az Anna
forráshoz, amely arról híres,
hogy Apponyi gróf feleségét
a vizével gyógyították.
Az Anna-forrás egy nagy
és gyönyörû tavat táplál a vizével.
Lesétáltunk a tóhoz, közben
láttunk õzikét, szarvast és vaddisznót. A tóban volt egy kisebb sziget mely a pihenõhely
egyik látványossága.
A
szennyvíztisztítóhoz
érve megértettük, hogy milyen fontosak a környezetvédelem szempontjából ezek az
üzemek.
Kár hogy a mi falunknak
nincs ilyen létesítménye.
Köszönjük a kiránduláson
részt vett diákok nevében,
hogy betekintést nyerhettünk e
két fontos üzem mûködésébe.
Külön
köszönet
a
szervezõknek: Gabnai Józsefnének és Szentpáli Balázsnak akik a kiránduláson
kalauzoltak bennünket. Koppányiné Sági Mónikának, aki
elõadásával felnyitotta szemünket a környezetünk védelmére.
Mezei Klaudia(8.b) és
Szentpáli Zsombor(7.b)

Búcsú és köszönet!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az iskola szülõi munkaközösségének nevében minden ballagó diákunknak az intézmény rendezvényein való lelkes részvételért, a
mûsorokon nyújtott felejthetetlen produkciókért. További tanulmányaikhoz jó egészséget,
sok sikert és kitartást kívánok.
Egyben szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a búcsúzó osztályok
munkaközösségi tagjainak: Boresné Katicának, Tiboldné Gabinak, Kissné M. Juditnak
és Garbaczné Erikának a sokéves, kitartó munkájukat.
Köszönettel tartozunk az év közben kivált két tagunknak Keresztes Zsoltnak, és Koppányi Péternek is.
Nem hagyhatom ki a köszönetnyilvánítások soraiból az iskolánk vezetõit, pedagógusait
és dolgozóit sem, akik túl vannak a hosszú hónapok óta tartó felújítási munkálatokkal járó
megpróbáltatásokon és a sok nehézség ellenére mindent megtettek azért, hogy ne kelljen
a két mûszakos tanítást bevezetni az idei tanévben. Ezért nekik külön köszönet és hála.
Minden kedves olvasónak kellemes pihenést és jó idõtöltést kívánok a nyárra.
Baratiné Hevesi Irén
SzM vezetõ
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III. Wünsch nosztalgia
tánctábor Mezõfalva
2010. június 29-tõl július 4-ig
Programok

Június 29., kedd:

10.00 -tól tábor építés

Június 30., szerda:	  8.00 Zenés ébresztõ
	  9.00 Reggeli, eligazítás a vezetõknek
10.00 Tábor nyitás, zászlófelvonás, köszöntõ
10.30 Ismerkedés, beszélgetés
12.30 Ebéd
14.00 Vetélkedõ
17.00 Tánctanulás (német)
20.00 Vacsora
21.00 Leg-leg-leg vetélkedõ
24.00 Takarodó
Július 1., csütörtök:	  8.00 Zenés ébresztõ
	  9.00 Reggeli, eligazítás a vezetõknek
10.00 Tánctanulás, nevezés a sportversenyekre
10.30 Sportversenyek (gyerekeknek is külön)
12.30 Ebéd
13.30 Sportversenyek folytatása
18.00 Tánctanulás (görög), sport eredmények hirdetése
20.00 Vacsora
21.00 Vetítés (régi idõk)
24.00 Takarodó

Szeretettel meghívjuk Mezõfalva lakóit
2010. július 3-án, szombaton 17.00 órára
az általános iskola udvarán tartandó

III. Wünsch Nosztalgia Tánctábor gálamûsorára
Mûsor:
A mezõfalvi iskola táncmûvészeti tagozatának
néptánccsoportja és a német nemzetiségi
tánccsoport bemutatója
Felkészítõjük: Csonka Emese táncpedagógus
Koncz Tímea és tanítványai népi énekeket adnak
elõ citerakísérettel
A táborban résztvevõ csoportok – nem jelmezes –
bemutatója
A gálamûsor után Tolmácsi Éva és Wünsch László
mûvészházaspár
Életünk a táncmûvészet címû könyvének dedikálással
egybekötött vásárlására van lehetõség.
A belépés ingyenes.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
A szervezõk és a táncosok

Várunk minden
érdeklõdõt a táborban

A Mezõfalvi Vigasságok után egy
rendkívüli programot, néptáncos sátortábort szervezünk 2010. június 29-tõl július
4-ig az iskola udvarában. Kérjük a helyi,
régi és jelenlegi táncosokat, hogy minél
többen jelentkezzenek, és vegyenek részt
rendezvényünkön. Felajánlásokat, támogatásokat is várunk, és szívesen fogadunk
kezdeményezésünkhöz. Sok színes programmal várjuk a táborozókat. A tábor látogatására egyszeri részvételi díj (karszalag)
megváltásával lesz lehetõség, melynek
használata kötelezõ lesz.
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

Július 2., péntek:	  8.00 Zenés ébresztõ
	  9.00 Reggeli, eligazítás a vezetõknek
10.00 Tánctanulás, gyerekeknek
		 játszóház
12.30 Ebéd
13.30 Akadályverseny a falu területén
18.00 Tánctanulás, gyerekeknek
		
gyöngyfûzés, stb..
20.00 Vacsora, készülõdés a tábortûzre
21.00 Tábortûz,akadályverseny díjazása
24.00 Takarodó
Július 3., szombat:	  8.00 Zenés ébresztõ
	  9.00 Reggeli, eligazítás a vezetõknek
10.00 Táncpróba, gyerekeknek
		 meglepetések
12.30 Ebéd
13.00 Lazítás, készülõdés az esti gálára
16.00 Vendégek fogadása
17.00 Gálamûsor
20.00 Közös vacsora,
		  a meghívott vendégekkel
21.00 Bál, kifulladásig
Július 4., vasárnap:	  8.00 Zenés ébresztõ
	  9.00 Reggeli, eligazítás a vezetõknek
11.00 Ünnepélyes táborzárás, búcsúzás
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Tündérkert Óvoda
Nevelési
értekezlet

Nevelési értekezletet tartottunk a helyi pedagógiai
program módosításával kapcsolatban, mivel az országos
óvodai nevelési alapprogramot is módosították. A programkészítés során figyelembe
vettük a helyi sajátosságainkat,
hagyományainkat valamint a
kötelezõ minisztérium által
kiadott feladatokat.

Iskola látogatást
tartottunk

Az iskolába készülõ óvodások látogatást tettek a leendõ
tanítóiknál, részt vettek a 4.
osztályosokkal tartott órai
munkában. Láthatták, milyen
lesz az iskola.

Kihívás napja

Reggel a szeszélyes, rossz
idõ ellenére Danczi Gáborné
vezetésével megtartottuk a kihívás napját, melyet zenével,
tornával, futással tettünk tartalmasabbá. A programunkon
részt vettek az aktív szülõk, a
hivatali dolgozók és a tavalyi
nagycsoportosaink, a mostani
elsõsök a tanítónénikkel.

Zöld óvoda
pályázat

Óvodánk pályázatot nyújtott be Zöld Óvoda cím elnyerésére. A feladatok között
szerepel a környezetvédelemre, egészséges életmódra, a
környezet szeretetére való nevelés. A benyújtott pályázat
alapján az értékelõ bizottság
a Tündérkert óvodát a Zöld
Óvoda cím elnyerésével jutalmazta, melyet a szeptemberi
díjátadó ünnepségen fogunk
megkapni.

Gyermekhetet tartottunk
Ez a hét a gyermekekrõl
szólt. Minden napra programot
szerveztünk.
Kedden táncversennyel indítottuk a napot, melyet pónilovazás követett, majd a hatalmas trambulinon is ugráltunk.
Másnap 2 csoport kirándult,
a többi fagylaltozni ment. A
Katica csoportban kiállítást
nézhettünk, mely nagyon tetszett minden óvodásnak.
Csütörtökön
a
helyi
tûzoltók látogattak el hozzánk,
akik versenyjátékokra hívták
a gyerekeket. Bemutatták a
tûzoltó autót, megismerkedtették az ovisokat a felszereléseikkel, majd egy oltási
bemutatót tartottak nekünk,
amikor a legmagasabb fánk
tetejéig spriccelt a víz.
A vásár is ezen a napon
volt, melyen az óvodai dolgozók által készített ajándéktárgyakat adtuk el. A bevételt a
gyermekekre fordítjuk.
A mûvelõdési házba ellátogatott hozzánk Pap Rita és egy
szórakoztató, vidám koncertet
tartott, melybe több gyereket
is bevont. A koncerten a társ
intézményeink óvodásai is
részt vettek.

A gyermek heti programok
között szerepeltek a csoportok
kirándulásai:
Katica csoport a veszprémi állatkertbe, a Csigabiga
csoport Budapesten a Csodák Palotájában és a várban,
a Micimackó és a Napsugár
csoport a Velencei-tavon hajókázott és a Pákozdi arborétumban játszott, a Szivárvány szintén Veszprémben,
a Pillangó csoport Hantoson
piknikezett.
A sportvetélkedõt mindenki a csoportjában szervezte

Köszönjük a konyhai dolgozóknak az ünnepi finom
ebédet, amit az ebédlõben fogyaszthattak el a gyermekek,
valamint a meglepetés süteményt.
Köszönjük a szülõk, nagyszülõk, szülõi munkaközösségi tagok és a vállalkozók támogatását, munkáját.
Maár Zsuzsanna, Klicsné Farkas Zsuzsanna, Klics József, Farkas Imre, Virág Tímea, Szabó Gabriella, Kovács
Attiláné, Koppányi Péter, Molnár Zoltánné, Csepregi János,
Rabi János, Oláh László, Deák Ferenc
Köszönetet mondunk
– a Mezõfolt klubnak a nagycsoportosok könyvjelzõikért
– Kovács István mezõgazdasági vállalkozónak a tanév
során nyújtott segítségéért
– Német Ferencnek a zászlótartóért
–Csizmadia Imrének a Pillangó csoport utazásának megszervezéséért, Sóki Lászlónak a vendéglátásért, és azoknak
a szülõknek a segítségéért, akik vidámmá és emlékezetessé
tették ezt a napot.

meg, különbözõ versenyfeladatokkal. A sok mozgás
után, minden gyermek jutalmat kapott.
Meseestet szervezett a Katica csoport, melyre nagy buzgalommal készültek az óvónõk
és a dajka néni, nem kevésbé
a gyerekek.
A hideg, esõs estén meleg
teával és keksszel várták a
gyerekeket, melyet bábozás,
mese-hallgatás, dramatizálás
és altatóének követett. 19-21
óráig tartott, minden gyermek
jól érezte magát.

Madarak és fák

Az idén elõször szerveztük
meg óvodánkban a madarak-fák
napját. Minden csoport madárnevet választott magának, melyhez verset, éneket tanult. Majd
játékos feladatokat oldottak meg
a gyerekek a kertben. Madaras
puzzle képeket raktak ki, képeket
válogattak, eleséget gyûjtögettek
csipesszel, megismerkedtek a fák
nevével, kérgével, kéregnyomatokat készítettek, mindenki választott magának egy fát, aminek a
gondozása a csoport feladata lesz.
A gyermekek nagyon élvezték a
napjukat.

Az oldalt összeállította:
Kovácsné Huber Zita
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JÚNIUS - SZENT IVÁN HAVA
JÚNIUS - SZENT IVÁN
HAVA- NYÁRELÕ HAVA NAPISTEN HAVA
A június hónap nevének
származtatásánál már maguk
a rómaiak is zavarban voltak.
Egyesek a régi római "Junius" nemzetség nevébõl eredeztették, amelynek híresebb
tagjai: L. Junius Brutus, a római királyság intézményének
megszüntetõje, és a két fivér
M. Junius Brutus és D. Junius
Brutus voltak, Julius Caesar
gyilkosai. Miután ez a Marcus
Junius Brutus a naptárt reformáló Caesarnak természetes
fia volt, lehetségesnek kell
tartanunk, hogy az új kalendáriumban róla nevezték el a
június hónapot. Amikor azonban ez a Brutus a saját atyját
politikai okokból meggyilkolta, akkor õt már nem tartották
arra méltónak, hogy az egyik
hónap az õ nevét viselje, s ettõl
fogva - fõként Juno istennõtõl
származtatták a hónap nevét.
Ovidius, a költõ, kimondottan
"mensis Junonius"-nak, Juno
istennõ havának mondja.
Juno a házasság által megszentelt szerelem pártfogója s
a családi áldás istenasszonya.
Õ védi az asszonyokat, kiket
egészséggel és szépséggel ruház föl. A mûvészetben úgy
ábrázolják, mint a házasság
harmóniájában kifejtett nõi
szépséget. Kedvenc madara
a páva.
Népi megfigyelések:
-ha Medárd napján esik,
akkor negyven napig esik
-a júniusi esõ koldusbotot
nyomhat a gazda kezébe
-ha a kakukk Szent Iván
napja elõtt megszólal, úgy
olcsó lesz a gabona, ha utána,
úgy drága
-ha Szent Iván napján esõ
esik, úgy mind mogyoró,
mind pedig dió kevés lészen,

így tehát dió helyett sültalmát
ehetünk
Június az egyik legzivatarosabb hónapunk. Június 21-e
a nyári napforduló dátuma,
a csillagászati nyár kezdete.
Az év leghosszabb napja ez,
amikor a nappal 15 óra 58
percig tart. Sajnos, e naptól
kezdve már három perccel
rövidülnek a nappalok, ám a
nyarat élvezõk ezt még nemigen veszik észre. Az optikai
csalódáshoz hozzájárul a nyári
idõszámítás is, amely késõ estig nyújtja a nappalt. A meteorológusok Nyárelõként tartják
számon, a régi Székely-magyar naptár szerint Napisten
havának nevezik, eleink (az
Avisura szerint) a Gödölyetor
(Eper) hava elnevezést használták júniusra, a hónap régi
magyar (katolikus)neve pedig
Szent I(st)ván hava. A Nap a
Rák jegyébe lép.
Úrnapja (június 6.)
Krisztus teste, az Oltáriszentség ünnepe, a Pünkösd
utáni második hét csütörtökje.
Kötelezõ ünneppé IV. Orbán
pápa tette 1246-ban. Az ünnep
és a körmenet elterjedésével
szokássá vált az Oltáriszentség körülhordozása, aminek a
népi hitvilág a gonoszt, a betegséget, a természeti csapásokat elûzõ erõt tulajdonított.
Megünneplésére hazánkban
1292-bõl és 1299-bõl vannak
adatok.
A XII-XIV. század között
keletkezett az a szokás, hogy
amerre a körmenet haladt,
négy oltárt állítottak fel. Az
oltárok fölé sátrakat emeltek. Ezeket a sátrakat nálunk
gallyakkal díszítették, a földre pedig virágokat, kakukkfüvet hintettek. A néphit a
zöld ágakhoz és az elhintett
füvekhez különféle hiedelmeket fûzött.

Mihálygergén a kunyhóból
hazavitt gallyakat a ház négy
sarkába tûzték, hogy ne érje a
villámcsapás. Baranyában az
istálló fölé dugták, hogy az
állatokon Isten áldása legyen.
Székelyföldön az úrnapi virágot a hernyók ellen tették a
káposzta közé . Sióagárdon a
beteg gyermek fürdõjébe tettek az úrnapkor hazavitt virágokból. Máshol a virágokat a
lábfájás elleni fürdõbe tették és
fájós fogat füstöltek vele.
Medárd (június 08.)
A népi tapasztalatok szerint
a június sok veszélyt rejteget.
Még a városlakók is félelemmel kémlelik június 8-án az
eget, mert "ha Medárd napján
esik, akkor negyven napig
esik" - mondja a népi meteorológia.
A közhiedelem úgy tartja,
hogy ha ez a nap száraz marad,
ugyanennyi ideig szárazság
lesz. Néhol úgy tartják, hogy
Medárd napján mindig vízbe
fúl valaki, és ez az áldozat a
vizek királyának, ezért e napon
nem szabad fürdeni, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor
nem lesznek rühesek. Mondják, ha Medárd napján süt a
nap, akkor édes lesz a bor, ha
esik, akkor savanyú.
Margit napja (június 10.)
Egyes helyeken "Retkes
Margit" néven emlegetik, mert
ezen a napon vetik a retket,
hogy jó gyenge maradjon. Ez
a tyúkültetésre a legalkalmasabb nap.
Zentán Margitot "legyes
Margitnak" hívják. Ezen a
napon nem szabad kinyitni
az ablakokat, mert akkor abban az évben sok lesz a légy.
"Margit asszony a legyek
királynéja és ezen a napon
minden konyhába beereszt
egy kötõvel". Úgy védekeznek ellene, hogy mise ideén

a szántóföldrõl hozott földet
szórták szét a házban.
Jézus Szent Szíve (június
11.)
Az Úrnap nyolcadát követõ
péntek, az egyházi év utolsó
változó ünnepe. A Szent Szív
a vallásos emberek számára
Jézusnak az emberért való
önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda követelményül.
A kultuszt Alacocque Szent
Margit látomásai szentesítették: a megjelenõ Jézus különösen az emberi hálátlanságot
fájlalta, és a Szív tisztelõinek
az engesztelést, a hónap elsõ
péntekjén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit
mindjárt a Szent Szív oltalmába ajánlotta magát. Ezt a felajánlást késõbb egészen napjainkig egyének és közösségek,
városok, nemzetek követik.
XI. Pius pápa az Egyházat is
a Szív oltalmába ajánlotta.
Szent Vitus (június 15.)
A népi kalendárium jeles
napként tartotta számon 15én Szent Vitus ókeresztény
vértanú babonás hiedelmekkel átszõtt ünnepét. Nyárkezdõ
napnak tartották sokfelé, merthogy a pásztorok tapasztalása
alapján ilyenkor fordul meg
az idõjárás. A göcseji nép
szerint Vid napján jönnek ki a
rákok a folyó partjára, jelezvén a várva-várt idõváltozást.
A napfényt árasztó Vitus jó
és bõ termést , esõje, hidege
hetekig tartó hûvös borongást
és silányabb gabonahozamot
mutat.
Keresztelõ Szent János
napja vagy Szent Iván nap
(június 21.)
Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos
tûzgyújtás egyik jeles napja.
(A nevezetes napok folytatását lapunk következõ oldalán
olvashatják.)
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(Folytatás az elõzõ oldalról.)
A tûz tisztító, gonoszûzõ
erejébe vetett hit az alapja
a Szent Iván-napi tûzugrás
szokásának is. Az ekkor gyújtott tûzrõl azt tartották, hogy
megvéd a köd, a jégesõ és a
dögvész ellen, elõsegíti a jó
termést. A szertartásos egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt.
A tûzrevalót egyes helyeken a lányok gyûjtötték, sõt a
tüzet is õk gyújtották meg.
A tûz átugrására -a múlt
század végi szegedi leírás
szerint- tréfásan így biztatták
a résztvevõket: "Ne félj pajtás, ugord át, nem süti meg a
pofád!" A tûz átugrása közben
párosító -, kiházasító dalokat
énekeltek, amelyek gyakran
igen hosszúak voltak. Innen
a mondás, hogy "hosszú, mint
a szentiváni ének" . Hosszú
lehetett attól is, hogy a falu
összes fiatajait összeénekelték. A Szent Iván-napi tûznek
egészségvarázsló szerepe is
volt, közvetlenül a tûz átugrása, valamint a felette füstölt
különféle növények révén.
Például Gímesen virágos bodzafaágat pároltak a tûzön,
amit késõbb daganatra tettek.
Másutt a tûzön megpörkölt
vadbodzát az ágyba vitték a
bolhák ellen.
Péter - Pál napja (június
29.)
A magyar nyelvterületen általában úgy tartották, hogy a
búza töve ezen a napon megszakad, kezdõdhet az aratás.
Ekkor volt a legény- és
mesteravatás. Dunaszekcsõn
Péter-Pál elõestéjén a halászok
rúdra kötött ponttyal járták
végig a falut és köszöntötték
vásárlóikat, akik kaláccsal,
borral vendégelték meg õket.
Másnap a halászok rendeztek
vendégséget halpaprikással,
túrós csuszával.
A Csallóközben Péter-Pál
napjához fûzõdik az a hiedelem, hogy amelyik legény
vagy leány elsõnek hallja meg
a harangszót, az év végéig
megnõsül vagy férjhez megy.
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ

Felnõtt könyveink:
Világgazdasági
válság
2008- 2009
Marsh Evelyn: Miért?
Lõrincz L. László: Hannahanna méhei
Iványi Attila Szilárd: Innováció a vállalkozásfejlesztésben
Székely Géza: FMCG
marketing
Üzleti kommunikáció szóban és írásban; német
Musso Guillaume: Ott leszel?
Lindsey Johanna: A Malory család
Indridason Arnaldur: Hidegzóna
Fossun Karin: Aki fél a
farkasoktól
Barber Lynn: Egy lányról

Bátrafai Barnabás: Makróhasználat excelben
Bevezetés a gyermekvédelembe
Balogh Béla: A végsõ valóság
Sparks Nicholas: Az utolsó
dal
Lehane Dennis: Viharsziget
McCarthy Cormac: Az út
Ifjúsági könyveink:
Ungváry Krisztián: Magyarország a második világháborúban
Szakolczai Attila: Az 1956os forradalom és szabadságharc
Gyarmati György: Demokráciából diktatúrában, 19451956
Püspöki Levente: A Horthy-korszak, 1920-1941
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Judah Aaron: Macóka meséi
DiTerlizzi Tony: A Spider
wick krónika: a folytatás
Bartos Erika: Bogyó és Babóca segít
Awdry Wilbert: Thomas a
gõzmozdony: válogatott mesék
Folyóirataink közül...
A könyvtárba az alábbi
gyermek és ifjúsági folyóiratok járnak:
– Ifjúsági magazin (IM)
– BRAVÓ
– Garfield
– National Geographic Kids
– Popcorn
– Természetmúvár
A folyóiratok legfrissebb
számát helyben olvashatja
bárki, a régebbi számokat a
beiratkozott olvasók egy hetes
határidõvel kölcsönözhetik.

Elballagtak a nagycsoportosok
Nagy izgalommal vártuk,
ezt a napot.
Elõször a nagycsoportosok az óvó néniktõl és a dajka
nénitõl búcsúztak el a csoportokban, majd hangos énekekkel mentek az udvarra, melyet
versek, köszönetek, a kicsik és
a középsõsök búcsúja követett,
majd lufival vonultak a nagykertbe zenére, ahol közösen
engedték útjára lufijaikat.
Zárásképpen a saját csoportjában várta a meglepetés
a gyerekeket, az ünnepi teríték
és az ajándékok, sütik.
Katica csoport
1. Boros Mariann
2. Dienes Máté
3. Erdélyi János Kevin
4. Erdélyi Tamás

5. Horváth Eliza
6. Kollár Krisztián
7. Kovács Olivér
8. Kovács Mária Inez
9. Maár Csenge
10. Nikó Bence Csaba
11. Orbán Viktor
12. Oroszi Balázs
13. Rabi Vivien
14. Sütõ Nóra
15. Szabó Beatrix
16. Varga Vivien
17. Zsákovics Botond
Csigabiga csoport
1. Ács Zsófia
2. Babecz Márk
3. Berki Dániel
4. Csergõ Béla
5. Garbacz Bendegúz
6. Gál Ármin
7. Gombita Dzsenifer

8. Hajdú Elizabet
9. Hegedûs Eszter
10. Igel Bálint
11. Kaltenecker Réka
12. Kéri Kitti
13. Klics Márton
14. Kolompár Milán
15. Koppányi Tímea
16. Kovács Balázs Áron
17. Kovács Szimonetta
18. Milics Attila
19. Petrovics Ádám Benedek
20. Raffael Dzsenifer
21. Stempely Eszter
22. Szabó Beatrix
23. Szabó Fanni Viktória
24. Szabó Levente
25. Szabó Noémi
26. Temesvári Donát
27. Tóth Adrián
28. Takács Tamás
29. Vitális Gergõ
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Szomorú megemlékezés
Idén is megemlékeztünk május 26-án községünkben
azokról, akiket német nemzetiségük miatt rendkívül
embertelen és szívfacsaró módon kitelepítettek, és
megfosztottak mindentõl, ami csak fontos lehet egy
ember életében…
Az idei megemlékezésen
Molnárné Troppert Mária
képviselõasszony, a helyi
Német Kisebbségi Önkormányzat vezetõje mondott
megnyitó beszédet a Plébánia
épülete elõtt, majd a Nõikar
énekelt németül. A program
a Mûvelõdési Házban folytatódott, ahol elõbb Jamniczky
Zoltán tartott képes elõadást a
nap témájával kapcsolatban,
majd kötetlen és rendkívül érdekes beszélgetésre került sor,
mely az éjszakába torkollott.
Bán Balázs
A következõkben Lak István egy korábbi, a témekörrel
kapcsolatos, tartalmas írását közöljük a mezohir.info
közremûködésével.
„Hercegfalva 1951 februárjában lett Mezõfalva, Dunapentele 1951. november 7-én kapta a Sztálinváros nevet. 1956.
október 25-én a forradalmi
népgyûlés követelte a szocialista város nevének megváltoztatását. Az ottani események
Mezõfalvára is hatottak. Október 27-én délelõtt Dunaföldvárról teherautón fegyveres forradalmárok érkeztek falunkba.
Akkor a tanácsház épületébõl
az udvarra szórták az összes
begyûjtési, beszolgáltatási iratokat, személyi adatokat, hivatali jegyzõkönyveket, Lenin-,
Sztálin- és Rákosi-képeket, és
mindezeket felgyújtották. Így
gyakorlatilag Mezõfalváról
alig kerülhettek hivatalos dokumentumok a megyei levéltárba. 1956. október 28-án
délután forradalmi népgyûlés
volt a falu kultúrházában. Itt
Kéri András helyi lakos felvetette, hogy falunk vegye vissza
régi nevét, hivatkozott a sztá
linvárosi példára, amely akkor
lett Dunaújváros.
Hazánkban a Hercegfalva
név már a Hunyadiak korá-

ban is elõfordult, egy Villány
környéki települést neveztek
így. De több Hercegfalva nevû
falu is volt a régi Magyarországon. A mi falunk létesítésében
nagy kezdeményezõ volt Dréta Antal zirci apát, aki 1811-re
Újmajorban létrehozta németek betelepítésével az új falut.
Munkájához hozzájárult és
sokban segítette õt József nádor. Így falunk kettõjük munkája eredményeként jöhetett
létre. Ez az új település 1811ben a nádor iránti tiszteletbõl
kapta a Hercegfalva nevet. A
XX. század elsõ felében több
család is felvette a Hercegfalvi
ill. Herczegfalvy nevet, melyet
ma is jó néhányan viselnek.
Településünk e patinás nevet
140 éven át viselte. 1951-ben
az akkori viszonyok között a
megyei tanács hatására a helyi vezetés a falu szocialista
átszervezésekor településünk
nevét Mezõfalvára változtatta.
Magánbeszélgetéseim során számos érvet hallottam,
ezek közül néhányat idéznék:
- Amikor elvették a falunk
nevét, akkor a többséget nem
kérdezték meg, hogy akarja-e
az új nevet vagy sem. A falu
nevét visszakérõk nem azt
akarták, hogy visszatérjen a
régi úri világ vagy a német
származású többség. Valójában ez már nem is jöhetne
létre, hiszen a régi urak és a
kitelepített németek nagy része
már távozott az élõk sorából.
Mi csak õseink ránk hagyott
örökségét, falunk egykori nevét kérjük vissza. A múltunk
nélkül nincs jelenünk és nem
is lehet jövõnk sem.
- A gyökereink nélkül nem
lehet élni, fejlõdni. A Hercegfalva név az alapítókhoz: Dréta
Antalhoz és József nádorhoz
kapcsolódik; az utóbbi nem
csak falunkért, hanem hazán-

kért is nagyon sokat tett. Õ, a
Habsburg fõherceg, aki elszakadt családjától, és lényegében
magyarrá lett. Ezért haragudtak rá, a családja legtöbb tagja
megvetette. József nádor számos intézményt, létesítményt
hozott létre, támogatta ezeket.
Hosszan lehetne sorolni, mit is
alkotott országunk nádora.
- A még élõ kivándoroltak, kitelepítettek ma is
Hercegfalvaként emlegetik
szülõfalujukat. A falunkban
élõk közül még elég sokan
vannak, akik Hercegfalván
születtek.
Az elmúlt évtizedben számos egyéni és közösségi kezdeményezés volt azért, hogy
Mezõfalva
visszakaphassa
a régi nevét. Ezek kapcsán
említhetõ meg Dr. Békési Béla
és Jamniczky Zoltán neve is. Ez
az egykor rangos település megérdemelné, hogy visszakaphassa a patinás Hercegfalva nevet.
Tények, emlékeim: 1946ban a Németországba eltávolítottak helyére falunkba az
Alföldrõl telepítettek le családokat. 1848-ban a még itthon
maradt német ajkú lakosokat
kulákoknak nyilvánították, és
belsõ kitelepítésre ítélték. Az
így szabaddá vált házakba a
Felvidékrõl idetelepítetteket
helyezték el. Ezek a ki- és
betelepítések feszültségeket,
ellentéteket idéztek elõ falunkban. Ez a nehéz helyzet csak
lassan oldódott. Akkoriban a
volt cselédek is sokan költöztek be a környezõ pusztákból.
Ez is több embernek okozott
gondot. A megbékéléshez mi,
az akkori iskolások, fiatalok,
a nemzedékbeli különbségbõl
fakadóan könnyebben alkalmazkodtunk, mint a szüleink,
nagyszüleink. Mi inkább befogadtuk az idekerült kis társainkat, fiatalokat. Így volt ez
a mi családunkban is. Mind a
hat testvéremnek és nekem is,
alföldi, felvidéki vagy voltcseléd barátaink voltak. Ezzel
kapcsolatban mondta nekem
az Ábele nagymamám: "Min-

ket kidobtak a házunkból, nektek pedig csángó, szlovák vagy
cseléd barátaitok vannak?” (A
falunkban akkor az alföldieket
hívták csángónak, a felvidé
kieket pedig csak szlováknak
mondták.) A nagymamámnak
akkor azt válaszoltam: „Ahogyan maguk nem tehettek semmit a sorsuk ellen, úgy az ide
telepítettek sem…” Ez ma is
így van, a gyerekek, fiatalok
mindig jobban tudnak alkalmazkodni az adott változó
helyzethez.
1951-ben falunk nevének
megváltoztatását sokan nem
tudtuk megérteni, de minket
nem kérdeztek meg a dologról
akkor. Az új név felvételének
ünnepségére kivezényeltek
bennünket, iskolásokat is. Ezután egyszer a nagypapámmal
beszélgetve azt mondtam neki,
hogy talán azokkal a kapott
mezõgazdasági gépekkel kárpótolták a falut, melyek megérkeztek községünkbe. Erre õ
azt felelte, hogy drága árat fizettünk mi azokért a gépekért,
elvették tõlünk az õseinktõl
ránk hagyott örökséget, a falunk nevét. Ezt akkoriban másoktól is hallottam.
Általában szerettem az
idõsekkel beszélgetni, hiszen
tõlük sokat lehetett és lehet tanulni. E beszélgetések közül jól
emlékszem arra, amit többen is
elmondtak: sok embert kitelepítettek, az itthon maradottak
közül soknak elvették a házát,
a földjét, de minden itt lakótól
elvették a faluja régi nevét.
Falunk lakói az említett nehéz idõszakban, ha küzdelmesen is, de igyekeztek úrrá lenni
a korlátozásaikon. Községünk
mai lakóinak is sok nehézséggel kell megküzdenie, de az
egymás iránti tisztelettel, megértéssel, segítséggel mindent
meg lehet oldani. Megfontolással, megértéssel, fogadják
el egymás véleményét falunk
nevének visszavétele kérdésében, kezdve a fiataloktól az
idõsekig bezárólag.”
Lak lstván
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Gyermeknap 2010
Az idei évben az iskolaátadás örömteli eseménye miatt
kicsit megkésve ünnepeltük
a Gyermeknapot. A két helyszínen zajló eseményen közel
négyszáz tanulónk vett részt.
A felsõ tagozatosok a hagyományokhoz híven a Kishantosi kastélyhoz és tóhoz
kerekeztek el. Hozzájuk csatlakozott az idén két negyedik
osztályunk is, akik busszal
érkeztek a helyszínre. A kerékpárosok nem a szokásos
útvonalukon mentek, mert az
elmúlt hetek idõjárása miatt
két keréken a földutak járhatatlanná váltak. A közúton
való tömeges haladást a helyi
rendõri erõk, a Polgárõrséggel
és a településõrökkel karöltve
biztosították. A konvojt Nagy
Attila és Koppányi Péter apukák kísérték autóval. A tónál a
Damil Horgászegyesület segítségével a gyerekek egy része
horgászversenyen vett részt,
a többiek akadályversenyen
mérhették össze tudásukat
és ügyességüket. A gyerekek
ötletes csatakiáltásokkal, saját költésû indulókkal, csa-

patzászlóval, egyenpólókkal
készültek a megmérettetésre.
A horgászversenyen Tom
bor tanár úron kívül Jancsovics
Zsolt, Kiss István és Szili Imre
apukák voltak a diákok segítségére.
Az alsó tagozatos három
évfolyam szintén akadályversenyen vehetett részt. A kicsik
az iskola területén küzdöttek
meg a „sárkánnyal”, rombolták le az „ellenséges várat”,
segítette õket a „jóságos boszorkány”. Az éppen nem úton
levõ csapatok a helyi önkéntes
tûzoltók által épített akadálypályán ügyeskedhettek.
Mindkét helyszínen a Szülõi
Munkaközösség szervezésében megjelenõ „Csilingelõ
fagyis” hozta meg az enyhítõ
édességet a nagy melegben.
Az üdítõket a helyi FIDESZ
alapszervezet támogatásával
kaptuk. Minden alsó tagozatos
gyermek a „Fruit marketing”
jóvoltából egy színes ceruza
készletet kapott ajándékba.
A felsõsök sportszereket és
vándorserleget nyertek, és a
Kishantosi
Népfõiskolától

FELHÍVÁS!
2010-ben Magyarország egyes részei megtapasztalhatták
az árvíz pusztító erejét, nagyságát.
Úgy döntöttünk, hogy a bajban mi is próbálunk segíteni!
Létrehoztuk az:
58000016-10000018 -as
számlaszámot, amelyre pénzadományokat várunk,
(az összegyûlt pénzbõl vizet és tisztítószert vásárolunk)
de VÁRJUK:
TARTÓS ÉLELMISZEREK
TISZTÍTÓ- ÉS FERTÕTLENÍTÕSZEREK
RUHÁK, TAKARÓK
BÁRMI FELAJÁNLÁSÁT IS.
Az árvízkárosultak részére szánt dolgokat az Idõsek Napközi Otthonában(Piac tér 3.) vagy a Civil Szervezetekhez
kérjük eljuttatni.
Az összegyûlt adományokat Hufnágel László vállalkozó
juttatja el a rászorulóknak.
HATÁRIDÕ: JÚNIUS 26. SZOMBAT
Információ: Ijjas Gizella 06-30/461-2531

kaptak képeslapokat. A pecások a Damil Horgászegyesület
és Benedek Sándor jóvoltából
számtalan értékes tárgyjutalomban részesültek.
Hálásak vagyunk mindenkinek, aki türelmét, idejét, segítségét, áldozta azért, hogy
ez a felszabadult, boldog nap
létrejöhessen! Köszönjük!
A horgászverseny eredményei:
Legtöbb halat fogók kategóriája:
I. Szili Imre 43 db, II.
Jancsovics Márk 23 db, III.
Androvics Roland 21db
Mérlegelés szerinti eredmények:
I. Szili Imre 2,0 kg, II.
Lukics Zsolt 1,3 kg, Balogh
Dániel 1,3 kg, Androvics Roland 1,3 kg, Jancsovics Márk
1,3 kg, III.
Bálint Bence
0,9 kg
Legnagyobb hal kategória:
Balogh Dániel
Legügyesebb lány horgász:
Horváth Mercédesz
Horváth Lászlóné

Ahogy
én látom!
Megjött a nyár, végre hétágra süt a nap.
Élvezzük a jó idõt, nem
akarom Önöket most életrajzi
adatokkal terhelni,- különben
is, a most választott költõrõl
sokat tudunk.
Ezért fogadják, és olvassák
József Attila sorait:
Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyûségû rét.
Ezüst derûvel ráz a nyír
egy szellõcskét és leng az ég.
Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol vörös, de karcsú még a nyár.
Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbõ eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.
Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.
Tarány Sándor

Segélycsomag a ménesmajori belvíz károsultaknak

A május utolsó vasárnapján özönvíz szerû esõ mosta
Mezõfalva külterületét is. Ménesmajorban lakóházakat , melléképületeket veszélyeztetve. Nagyobb tragédiát a mezõfalvi
önkéntes tûzoltók odaadó munkája akadályozta meg. A bajbajutottakon segélycsomaggal segített a helyi FIDESZ-KDNP
csoportja. Gumicsizmákat és különbözõ fajtájú cipõket adományozott a rászorulóknak.
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Júniusi sportösszefoglaló
Egy bajnoki arannyal, egy második helyezéssel és
egy ötödik hellyel zárták az évet futballistáink! Remek
eredményekkel fejezõdött be a mezõfalvi futballisták
2009-2010-es idénye. Két korosztályunk is dobogósként végzett a küzdelmekben. Az IFI nagy szerencsével
a rúgott gólok arányával elsõ! Az U16 óriási csaták
árán 40 csapat közül a második! A felnõttek csak kissé
maradtak le a képzeletbeli dobogóról. Õk ötödikként
fejezték be a bajnokságot.
A júniusi események sorjában:
Szabadegyháza - Mezõ
falva
IFI:
A Szabadegyházai gyõze
lemmel még mindig megmaradt a remény, hogy bajnok
lesz az U19-es korosztály
mezõfalvi csapata! A szakadó esõben folytatott küzdelemben 1:0-ról fordítottak
a fiúk. Sági Józsi második
félidõs két gólja jókor volt jó
helyen, így továbbra is a tabella vezetõhelyén áll Mezõfalva.
Felnõttek:
Nemcsak az idõ volt kegyetlen a szombat délutáni
mérkõzésen, hanem Fortuna
asszony is. A SzabadegyházaMezõfalva felnõtt találkozón
egy les gól és egy "nem volt
11-es" ítélettel 4:2-es gólaránnyal maradtak alul a mieink.
Cseke Ottó a mérkõzés végén telefonos érdeklõdésünkre
elmondta, hogy nagyon balszerencsés volt együttesünk.
A vendéglátók is elismerték a
megítélt 11-es jogtalanságát.
Sajnos a bírók ezt nem veszik
figyelembe, így az eredmény
tényén mit sem változtat a
nézõk helyzetelismerése. A
csapat teljesítményével a vereség ellenére elégedett volt
az elnök!
A mezõfalvi szépítõ gólokat Szüsz Tamásnak és Szepesi Konrádnak köszönhetjük.
Mezõfalva - Dég
Három csapatunk is sikeres gyõzelmet ünnepelhetett.
Az U16-os fiúk Nagykarácsonyban hagytak „nem kicsi”
nyomot maguk után. 9:2 -re
hozták a találkozó végét. Ez

egyben azt is jelentette, hogy
csoportelsõként a bajnoki kupáért mérkõzhetnek a fiatalok!
A bajnokesélyes IFI jó kezdet után a második félidõre
leültetett meccsel 6:2-es végeredményt produkált Déggel
szemben. A nap befejezéseként a felnõttek is három pontot írtak
IFI:
Hamar
meglepték
a
mezõfalviakat a vendégek.
Gárdonyi Máté a nyolcadik percben megszerezte a
mérkõzés elsõ találatát. A gól
a hazai védõnek és a kapusnak az összehangolatlansága
okozta.
Szerencsére jó figyelmeztetés volt a dégi akció, mert
ezután beindult a gólgyártás.
Elõször Bartha egyenlített a 15.
percben, majd 19-ben Ágoston
megszerezte a hazai vezetést.
A 24. percben újra Ágoston volt eredményes. A
rákövetkezõ percben pedig
Bartha második góljával növekedett Mezõfalva elõnye.
Az utolsó találatra sem kellett sokat várni, még a félidõ
lefújása elõtt Balázs biztosította a nyugodt pihenõt.
A szünet utáni második
percben hamar hangoltak a hazaiak. Bartha harmadik gólja
6:1-re változtatta a mérkõzés
állását.
Sajnos további találatokban nem gyönyörködhettek a
nézõk, mivel a meccs innentõl
egy kissé leült. Hogy mi történt, arra a találkozó végén
Gulyás Ferenc edzõ adott magyarázatot:
– Egy elkerülhetõ és bekapott gól után felpörgött az
IFI. Egy lendületes elsõ félidõt

láthattunk, azonban a második
játékrészben megtorpant ez a
lendület. Mi volt az oka?
– A rossz cserék miatt alakult
így, és a hirtelen jött meleg is
megzavarta a játékunkat. Sokat és ritmustalanul cseréltem.
Ennyi fiatal játékost cserélni
egyszerre nem célszerû, ez rányomta bélyegét a játékra. Szerencsére az eredmény magáért
beszél, még így is bõven hoztuk
a három pontot. mindenesetre
ez tanulság volt a részemrõl. A
következõ mérkõzésen gazdálkodni lehet belõle.
A felnõttekrõl:
Aki az elsõ gólt lövi, az
nyer!... Akár ez is lehetett
volna a szlogenje a felnõttek
mérkõzésének, hiszen egyetlen találat született, szerencsére az is a hazai együttes
részérõl.
A Mezõfalva - Dég összecsapáson negyed órát kellett
várni a gyõzelmet jelentõ gólra, amit Szüsz Tomi prezentált
nekünk. Sajnos a meccs végéig
további öröm nem keletkezett,
így maradt az 1:0-ás állás.
Hogy miért nem ment ma a
fiúknak, pedig volt néhány
szép megmozdulás, arról itt is
az edzõt kérdeztük:
- Volt egy nagyon fontos
találat a meccs elején, azután
el is lehetett felejteni a gólok
számát. Mi lehetet a gond?
- Nem tudom! Tényleg
nem tudom! Nagyon rosszul
játszottunk az biztos. Találgatjuk itt az okokat, de nem
jutunk dûlõre.
- Most azt se lehet mondani,
hogy nem volt elég cserejátékos, akibõl válogathat a tréner,
hiszen hatan ültek a kispadon.
- Sajnos a cserék sem tudtak lendíteni rajta, és igazából
a nem is nagyon volt helyzetünk. Egy-két helyzet azért
adódott, de máskor háromszor
ennyi szokott lenni… Úgyhogy nem tudom! Ennyi volt
benne. A fiúk is azt mondták,
nem tudják, miért nem ment,
de õk is érezték. A mai napban
ennyi volt.

U16 Mezõfalva-Pátka
Jó iramú, remek találkozónak nézett elébe a szombati
Mezõfalva-Pátka U16 korosztály rájátszására kiérkezõ
szurkoló. A fiúk teljesítményével nem is volt baj, azonban a
bizonytalan és kapkodó játékvezetés alaposan felborzolta a
kedélyeket.
Szoros mérkõzést várhattunk az U16 -os csoportok
elõdöntõjében.
Mezõfalva
Pátka csapatát fogadta. Az
oda-vissza játszó ellenfelek
gyõztese mehet majd a korosztályos kupáért. Simon József legénysége egy rendkívül
hajtós és jó mérkõzésen megérdemelten gyõzött. A pátkai
visszavágóra ötpontos elõny
nyel utazhatnak majd.
A találkozón a gólok mellett fegyelmi problémák is
akadtak. Egy szabálytalanságot követõen szurkolói túlkapás borzolta az amúgy is tétrõl
szóló meccs hangulatát.
A második félidõben egy
összecsapás során Erõs Márkot véletlenül a csata hevében,
könyökkel ádámcsutkán találta
a pátkai játékos. Mindez a bíró
háta mögötti térben játszódott,
tehát nem láthatta. A nézõk
kiabáltak a játékvezetõnek a
földön fekvõ futballista miatt.
Közben a vendégek támadást
vezettek a mezõfalvi kapu felé,
de éppen szereltek a hazaiak,
így a labda nálunk volt. Ekkor
a játékvezetõ visszanézett és
sípjába fújt.
Valószínûleg a bíró maga
is megrémülhetett a mezõfalvi
gyerek sérülésétõl – nagyon
rosszul volt, nehezen vette a
levegõt –, mert egybõl piros
lapot rántott elõ.
A vendégek játékosának
kiállítását nagyon zokon vette egy pátkai drukker, aki a
sípmester döntése miatt heves
szóváltásba keveredett a bíróval és a hazai csapat szurkolóival. A szócsata odáig fajult,
hogy a játékvezetõ felfüggesztette a mérkõzést, amíg
a szurkoló el nem hagyja az
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intézmény területét. Sõt, kilátásba helyezte a találkozó
lefújását, amit öt perc utánra
idõzített, ha a helyzet nem
normalizálódik!
Szerencsére sikerült a kedélyeket lenyugtatni, így a játék folytatódhatott tovább. A
sérült mezõfalvi fiút a játékos
bejáróban szakavatott kezek
ápolták. Késõbb helyre állt az
egészség.
A mérkõzés végére teljesen
megnyugodtak a pálya körüli
kedélyek. A játékvezetés ezen
a találkozón nagyon szétesett, és elrontotta az amúgy
békésnek, de küzdelmesnek
ígérkezõ összecsapást. Nem
kell félnie a mezõfalviaknak
a pátkai visszavágón, mert a
meccs végén hazai és a vendégszurkolók együtt, teljesen
barátságosan és egyetértve beszélték meg a nap eseményeit.
Cece-Mezõfalva
Elúszott bajnoki remények
Cecén?
A bajnokesélyesek nyugalmával érkezett a mezõfalvi
IFI Cecére. Az elsõ félidõben
két óriási kapushibának
köszönhetõen mindjárt 2:0-ra
vezettek a házigazdák. Utána
rúgtak még egyet. Végül, nagy
nehezen, Ágoston góljával
szépített Mezõfalva. 3:1
Ezzel a vereséggel nagyon nehéz helyzetbe került a
mezõfalvi IFI. Csak reménykedni lehet, hogy a rivális
Adony is hibázik a hátralévõ
fordulókban.
A felnõttekrõl:
Nehéz küzdelemnek néztek
elébe a felnõtt mérkõzés csapatai, már, ami a pálya állapotát illeti. Az IFI mérkõzésén jól
láthatóak voltak a terepadottságok. Víztócsák tarkították a
küzdõteret.
A nehézségek azonban
mind a kettõ felet egyformán
sújtották, így gyenge indok
lenne a pontosztozkodásra.
Pedig helyzetünk ezúttal is
akadt bõven. Sõt, a szokottnál
több is!
A találkozó elsõ gólját a
hazai csapat szerezte szabadrúgásból. A 10. perc tájékán
a 16-os vonalától öt méterre
lehelyezett labdát elõször há-

rította a mezõfalvi kapus, de
a kipattanóra nem figyeltek a
védõk, és ez remek alkalmat
teremtett a vendéglátók vezetõ
góljához.
A 35. perc körül Virág Gyuri kapott egy jól irányzott ütést
a fejére a labdáért folytatott
harcban. Természetesen kiállítás lett a dolog vége.
A második játékrész 8.
percében Mezõfalva jutott tizenegyeshez, Tauz buktatásáért. A büntetõt maga a sértett
érvényesítette. 1:1
Az ég is siratta Mezõfalvát
- annyira esett -, mikor újabb
cecei találatnak örülhettek a
hazai szurkolók. 2:1 Cece javára.
A gólt követõ percekben
szerencsére hamar jött a válasz. Tauz a 16-os vonalától
pár méterre szabadrúgásból
egyenlített. Cece- Mezõfalva
2.2 A mérkõzés végéig maradt is ez az állás. A gól után
nem sokkal Virág Gyurit is
kiállította játékvezetõ. Szövegelésért kapott sárgája ötödik
volt a sorban.
A pontosztozkodásnak sokkal jobban örültek a vendéglátók. Nekik dicsõség, nekünk
csalódás a rengeteg kihasználatlan helyzet. A pontmentésnek csak kicsit örülhettünk!
Mezõszilas - Mezõfalva
Pontot
veszítettek
a
felnõttek Mezõszilason! Az
IFI 12 góllal pont egy tucat
találatot szerzett.
IFI:
Nem
okozott
gondot
Mezõszilas
együttese
a
mezõfalvi IFI -nek. A végig
vezetõ fiatal gárda pont egy
tucat góllal tette tiszteletét a
vendéglátóknál.
Felnõttek:
Jól indult a találkozó.
Tórizs Attila a 10. percben
Mezõfalvát jutatta vezetõ
szerepbe. Sajnos hamar jött a
válasz. A 16. és a 32. percben
Mezõszilasi találatnak örülhettek a nézõk.
A második félidõ elején
kiegyenlítettek a mezõfalviak,
de a vendéglátóknak még maradt „puskapor a tarsolyukban.
Az 57. perc újabb találata ré-

vén 3:2 lett a végeredmény.
Kár volt érte, mert nem
képviselt erõsebb játéktudást a
Mezõszilas, csak jobban akarták a gyõzelmet, és nagyobb
szerencséjük volt.
M e z õ f a l v a - P u s zt a 
szabolcs 5:2; IFI 12:1
Gólparádé és kupa
gyõ
zelem!
Gólparádé és bajnoki elsõ
hely az utolsó forduló mérlege
a hazai labdarúgásban. Az IFI
12:1-re gyõzött Pusztaszabolcs
gárdája ellen. A felnõttek szintén remekeltek. 5:2-re lelépték
ellenfelüket.
AZ IFI mérkõzés végén
derült ki, hogy a nagy rivális Adony kikapott Dégen,
így a rúgott gólok arányában
Mezõfalváé a bajnoki arany!
Pusztaszabolcs együttesét
fogadta vasárnap Mezõfalva a
bajnokság utolsó fordulójában.
A fiataloknak nem volt nehéz
dolguk, hiszen 12 rúgott gól
esett a találkozón, és csak egy
szépítõre futotta a vendégeknek.
A mieink abban a tudatban
játszottak, hogy másodikak
lesznek a bajnokságban a cecei
vereség miatt. Játékuk ennek
köszönhetõen felszabadult,
könnyed volt. Célként tûzték
ki a 200. rúgott gól elérését.
Mint a mérkõzés végén kiderült még túl is lépték! A
2009-2010-es idényben ös�szesen 203 találatot jegyezhet
csapatunk!
A pusztaszabolcsi IFI nem
igazán erõltette meg magát. A
technikai és erõnléti különbség
az eredményben is meglátszott
a két csapat között. Mindemellett dicséret illeti az ellenfelet, mivel nem adták fel, és
végig küzdöttek.
A nagy meglepetés az
IFI mérkõzésének lefújását követõen érkezett! Az
öltözõben értesültek a srácok,
hogy Adony csapata 3:1-re
kikapott Dégen. A fiúk szinte
együtt tódultak ki a pályára,
ahol örömtáncot lejtettek, mert
ez a kupa megnyerését jelentette a mezõfalviaknak.
Mivel a bajnokság végére
egyaránt 77-77 pontot szer-
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zett Adony és Mezõfalva,
ezért a gólkülönbség döntött
az elsõség kérdésében. A két
csapat gólkülönbsége 203-120
Mezõfalva javára. A gólkülönbség 173 találat!
Felnõttek:
Igen jó napot fogtak
ki a felnõttek is. 5:2-es
gyõzelemmel búcsúztatták
a 2009-2010-es idényt! Az
5 gólból Szepesi és Tórizs is
duplázott.
A 7. percben Szepesi Konrád szerezte meg a hazai csapat
elsõ találatát, majd a 29. percben Tauz Ákos ügyeskedet a
kapu elõtt. Az elcsent labdát
Tórizs Atillának kínálta fel,
aki 25 méterrõl a jobb alsó
sarokba bomba gólt lõtt.
10 perc múlva újra Szepesi
következett a hálózörgetésben.
Ezzel 2:0 Mezõfalva javára.
A szünet után - a 49. percben - szépítésnek örülhettek a
pusztaszabolcsiak. Németh
Roland volt eredményes.
Az egyenlítési reményeket hamar lelohasztották a
mezõfalviak, mivel a 61. percen a korábban remek gólpas�szt adó Tauz Ákos talált be a
vendégek kapujába.
A 72. percben újabb
mezõfalvi gólnak tapsolhatott
a közönség. Szepesi baloldalon remekül ugrasztotta Tórizst, aki több védõt kicselezve és a kapust elfektetve a bal
alsó sarokba lõtt. 5:1 a hazaiak
javára.
A 81. percben még Pusztaszabolcs megpróbálkozott
a mérkõzés állásának megfordításával, azonban Kovács
Balázs által szerzett második góljuk már kevés volt. A
mérkõzés végeredménye 5:2!
Nagyon szépen zárták
a 2009-2010-es idényt a
mezõfalvi csapatok. Az összesítésben elmondhatjuk, hogy
egy 5. hely a felnõttektõl, egy
második hely az U16-tól és
egy elsõ hely az IFI-tõl méltó
befejezése a szezonnak!
Gratulálunk a csapatoknak!
Horváth László
(A mérkõzésekrõl részletesebben is olvashatnak a www.
mezohir.info oldalon)
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Év végi értékelések
A szezon végén a MEDOSZ
SE edzõi adnak egy rövid tájékoztatást az eltelt év eredményeirõl:
U7, Masinka Csaba:
Nagyon örülök, hogy edzéseken 15-20 gyerekkel tudtam
együtt dolgozni. Ez is azt mutatja,
hogy van érdeklõdés a labdarúgás iránt. Remélem minél többen
meg is szeretik ezt a sportágat,
mert ez a cél.
Az elmúlt idõszak programjában a NUPI tornán szerepeltünk,
ahol a sok gyõzelem mellett egy
-két vereség és döntetlen is becsúszott.
Külön figyelemre méltó tény,
hogy az MGYLSZ tornán aranyérmet szereztünk!
U9, Masinak Csaba
Ebben a korosztályban nagyon kevés a gyerek. Viszont
az, aki itt van, az ügyes és tehetséges. Az eredmények is ezt igazolják, hiszen akár melyik tornán
indultunk, mindenhol a döntõbe
kerültünk.
A gyerekek sokat fejlõdtek az
egy év alatt. Megtanulták a pozíciós játékot és mindenki tudta,
hol, mit kell csinálnia. Ezért is
nõttünk a többi ellenfél fölé!
A gyerekek több éve nálam
játszanak, és most elkerülnek
tõlem az U11-be. Sok sikert, és
minél magasabb szintre való feljutást kívánok a fiúknak!
A végén pedig megköszönöm
a szülõk és támogatók segítségét,
mert nélkülük nem lenne ilyen
szép és jó a mezõfalvi utánpótlás!
U11: Tórizs Attila:
A téli teremtornák után sajnos
elég hosszú pihenõre kényszerültek a gyerekek. Egyrészt a hos�szú tél miatt csak nagyon késõn
tudtunk a szabadban edzeni,
másrészt az iskola felújítás miatt
a tornaterem sem állt rendelkezésünkre. Az elsõ edzésre április
elején került sor, amelyet már
április 9.-tõl rögtön követtek a
NUPI tornák Dunaújvárosban (3
forduló volt).
Tavasszal kéthetente jártunk
a tornákra pénteki napokon.
Rendszerint a dunaújvárosi
sportiskola (DVSI), a Premier,
és a Baracs csapataival küzdöttünk. Úgy érzem és az eredmények is ezt támasztják alá,
ahogy teltek a hetek és egyre
többet tudtunk együtt gyakorolni, edzeni úgy javult a tornákon
való szereplésünk is.

Az elsõ tornán április 9-én két
vereség mellett csak két döntetlen tudtunk játszani. A torna válogatottba Palkovics Patrik került
a csapatból.
A második tornán április 23án két vereség mellett már volt
egy gyõzelmünk és egy döntetlenünk. A torna válogatottba
ezúttal Nagy Renátó került be.
Sajnos az elsõ két tornán eléggé
akadozott a támadójátékunk, kevés helyzetet tudtunk kidolgozni
és azok nagy része is kimaradt.
A tudatos csapatjátékról pedig
nem nagyon beszélhettünk, ennek fegyelmi okai is voltak. Ezt
mindenképpen helyre kellet rakni
az edzéseken.
A harmadik tornán május
7-én már sikeresebben szerepeltünk 1 vereség,1 döntetlen és két
szép nagyarányú gyõzelem. Ez
köszönhetõ Ráthgéber Lászlónak
is, aki végre megtalálta a góllövõ
cipõjét és 8 gólt szerzett, bekerült a torna válogatottba. Végre
fegyelmezetten próbáltunk játszani, egymást kisegítve meg is
lett az eredménye. Én is nagyon
örültem, hogy a gyerekek sikerélménnyel térhettek haza.
Május 23-án, Rácalmáson
jártunk az MGYLSZ területi
döntõjén. Tovább folytattuk a jó
sorozatot és az elsõ helyen végezve megelõztük az örök "mumust"
Baracs csapatát is. Így bejutottunk a megyei döntõbe amelyet,
Sárszentmiklóson
rendeztek
május 27-én. A helyi csapattal
és Enyinggel kellett felvennünk
a versenyt, hogy bejussunk az
országos döntõbe. Sajnos nagy
küzdelemben, de alul maradtunk
és nem sikerült a bravúr.
Összességében úgy érzem
sikerült elõrébb lépnünk a csapatjátékban, de még rengeteget
kell tanulniuk és fejlõdniük a
gyerekeknek, hogy tudatos játékról beszélhessünk. Fontos, hogy
élményekkel gazdagon válunk
most el a nyári szünet idejére.
Szeretném megköszönni a
szülõk önzetlen segítségét, akik
autójukkal segítettek a tornákra
való eljutásban.
U-13, Südi László
Véget értek az idei évi küzdelmek U-13-as csapatunk számára
is. Az eredmények összességében nem mondhatók rossznak,
mégis kicsit kesernyés a szánk
íze, ha végig gondoljuk és fel-

idézzük, milyen kicsi dolgokon
múlott, hogy nem számolhatunk
be még fényesebb szereplésrõl.
De menjünk sorba...
Ezt az idényt nagypályán a
megyei kiemelt bajnokságban
játszottuk végig. Az õsszel mindössze két alkalommal szenvedtünk vereséget és így az elõkelõ
3. helyen zártuk a fél szezont. A
tavaszi terv ennek a helyezésnek
a megtartása volt. Sajnos már a
tavaszi elsõ fordulóban Pusztaszabolcson egy nem várt ( 1
: 0 ) vereségbe szaladtunk bele
úgy, hogy éppen hogy ki volt a
létszám. Már ez elõre vetítette a
nehéz folytatást. Ezután papírforma vereségeket és gyõzelmeket
arattunk, így az utolsó fordulóra
maradt a döntés Székesfehérváron a Maroshegy ellen ki- ki
meccsen a 4. helyért. A szezon
messze legjobb teljesítményét
nyújtva gyõztünk 3 : 1 arányban,
ami a megyei 4. helyezést jelentette számunkra.
Értékelés:
A bajnokság elején sikerült
egy 15 fõs keretet kialakítani
úgy hogy három fiatalabb játékos is benne volt a keretben. Az
õszi szezonban ez a létszám úgy
az edzéseken és a mérkõzéseken
80%-ban használható volt,
ami a tavaszi szezonra sajnos
már nem volt jellemzõ. Három
mérkõzésünkön is úgy álltunk
ki, hogy cserénk se volt, egy
mérkõzésen pedig létszámhiányosan, 10 emberrel játszottunk.
Nem volt motivált a csapat,
sok volt a fegyelmezetlenség, a
sértõdöttség. Tisztelet azoknak a
játékosoknak, akik végig kitartottak. Sajnos a fiatalabb játékosok
sem érezték át kellõen, hogy saját
fejlõdésük érdekében jönni kellene a meccsekre, hiszen õsztõl már
nincs választási lehetõségük. Az
edzések sem a tervek szerint alakultak, hiszen a téli felkészülést a
tornaterem felújítása akadályozta, majd a hosszúra nyúlt rossz
idõjárás. Érdemi munkát tavas�szal sokat nem tudtunk edzéseken
végezni.
Ez a negyedik helyezés a csapat jelenlegi állapotában egy szép
eredmény.
A másik színtér a diákolimpia
volt.
Az õszi és tavaszi körzeti
selejtezõ csoportunkban százszázalékos teljesítményt nyúj-

tottunk (kispálya). Bejutottunk
a körzeti négy csapatos döntõbe,
ahova sajnos el sem utaztunk.
Az okok az iskola és a sportegyesület nem elég rugalmas
együttmûködéséhez vezethetõk
vissza. Tanulság a jövõre nézve,
hogy több párbeszédet kell a két
félnek szorgalmazni egymással és az információs csatornák
mûködésén is változtatni kellene
véleményem szerint. Nem mellékes, hogy esélyesként voltunk
érdekelve ezen a döntõn.
Végül még egy bajnokságban
voltunk érdekeltek.
A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség rendezésében lebonyolított országos méretû kispályás bajnokságban. A bajnokság
három egymásra épülõ tornából
állt. Két alkalommal Baracson
szerepeltünk, ahol mindkétszer
aranyéremmel tértünk haza. A
csoportunkban öt csapat vett
részt. Egy döntetlen mellett a
többi mérkõzést gyõzelemmel
tudtuk le. A kiírás szerint a három torna összesített gyõztese jut
tovább az országos döntõbe.
Jellemzõ a magyar labdarúgás betegségére, hogy menet
közben változtatunk meg szabályokat. Így a harmadik tornán
Rácalmáson mindenki újra nulla
ponttal indulhatott, ami csak számunkra volt csalódás. Itt Adony
ellenében szenvedtük el elsõ és
egyetlen vereségünket, ami a továbbjutásunkba került. A szépen
csillogó ezüstérem jutott nekünk,
de összességében nem tudtunk
örülni neki.
Zárásként július 2-án és 3-án
Perkátán egy nemzetközi nagypályás tornán fogunk szerepelni, itt
köszönünk el attól a hat játékostól
akik õsztõl már az U-16-os csapatot erõsítik majd.
Az õszi keret még nem tudom
hogyan alakul létszámban. Mindenképpen egy egészséges létszámot kell kialakítanom, ami azt jelenti, hogy a feljövõ újak mellé a
még U-11-es ügyesebb srácokat
is szeretném lassan beépíteni a
csapatba.
Ha le tudok ülni a vezetõkkel
mind a sportegyesületnél, mind
az iskolánál és korrigálni, változtatni a hiányosságokon, akkor
folytatni szeretném a munkát.
Szeretnék köszönetet mondani
a szülõknek a sok segítséget,
fõleg a mérkõzésekre való elju-

17

Az én falum - Mezôfalva
tás az, ami nélkülük nem jöhetett
volna létre. Bízom, hogy ahogy
visszatérésem második éve, a
harmadik év is hasonló kellemes
perceket is tartogat majd játékosnak, szülõnek és számomra
is egyaránt.
U16, Simon József:
Az U16 nagyon nagy eredményt ért el az idén! 40 csapat
közül a második helyezéssel zárta
az idényt! Csak gratulálni lehet
a fiúknak!
Az ezüst csapat tagjai:
Vörös Norbert, Tarr Gergõ,
Nagy Dávid, Erõs Márk, Szabó
Ervin, Mekota Bernát, Vincze
Norbert, Tibold Viktor, Kikkel
Szabolcs, Kuti Tamás, Simon
József (edzõ) Szûcs János, Balogh Dániel, Tibold Márk, Balogh
Imre, Sági Roland, Szabó Krisztián, Bozsoki Marcell, Mekota
Donát, Micheller Viktor Õk is
részesei a sikernek!
Ezúton szeretném megköszönni a szülõknek, barátoknak
az önzetlen segítséget!
IFI, Gulyás Ferenc:
Az ifi 2008-2009-es eredményei: 30 mérkõzés, 26 gyõzelem,
2 döntetlen, 2 vereség. A gólkülönbség 169-84, I. helyezés!
2009-2010-es eredmények: 30
mérkõzés, 25 gyõzelem, 2 döntetlen, 3 vereség. A gólkülönbség
203-120, I helyezés!
A számtani eredményekben
nincs lényeges különbség. Két jó
év, sok sikeres szereplés - kisebb
hibákkal - néha érdemtelenül!
A teljesítmény lebontása a
legjobbak tükrében:
1. Sági József. 2. Ágoston
Ferenc. 3. Nagy Dávid. Ezek
a játékosok meghatározó szerepet töltöttek be az elmúlt két
év sikereiben. A csapat szíve
lelke volt a három fiú! Természetesen a jó teljesítmény jutalmául a felnõtt csapatban kaptak
játéklehetõséget, amit meg is
háláltak gólok képében. Rajtuk
kívül még Cseke Tamás, Cseke
Norbert, Vörös Ákos, Bartha
Norbert is szerephez jutott a
felnõtteknél.
Most elérkeztünk egy újabb
lépcsõfokhoz. Új játékosokat nevelünk, és próbáljuk a nagycsapat
szintjére emelni õket. Gondolok
itt Márok Mátéra, Balázs Sándorra, Papp Károlyra és Rónai
Gergõre.
S jönnek a serdülõkbõl az új
kiszemeltek: Kuti Tamás, Kikkel
Szabolcs, Micheller Viktor, Tarr
Gergõ, Szabó Ervin, Erõs Márk

és Bozsoki Marcell. Ezeknek a
fiúknak nagyon jó ajánló levél
a Megyei Serdülõ Bajnokság II.
helyezés. Gratulálok hozzá!
" Sok kis sikerbõl lesz a nagy
siker!" Eme gondolatot jó útravalónak szánom a további sikeres
szerepléshez!
A saját kis csapatomnak megköszönöm a pozitív hozzáállást,
kitartást, szorgalmat! Nagyon
nagyra értékelem és hálás vagyok a szülõk segítségéért, akik
oly sok nehéz pillanatban a fiúk
mellett álltak. Talán a következõ
szezonban még több anyuka,
apuka buzdítja a pálya mellõl a
gyerekét. Még egyszer nagyon
köszönöm mindenkinek a segítségét!
Felnõttek, Masinka Csaba:
Télen, a hatodik helyen vettem át a csapat irányítását. Sajnos a téli felkészülés nem úgy
sikerült, ahogy terveztem. Az
idõjárás közbe szólt, és a havas,
jeges pályán kellett felkészülni,
ahol csak a megfelelõ erõnlétet
tudtuk megszerezni. A tornaterem hiánya miatt a labdás edzéseket nem tudtuk megtartani. Több
edzõmérkõzésünk is elmaradt.
Ezért nagyon rosszul kezdtük a
bajnokságot.
A nagyvenyimi gyõztes mec�cs volt a forduló pont. Innentõl
kezdve jó mérkõzéseken, jól
játszva szereztük a pontjainkat.
Van egy kis hiányérzetem is,
hiszen nagyobb helyzetkihasználással elõrébb is végezhettünk
volna a tabellán. Az ötödik helyezés azt gondolom reális eredmény!
Új elemként jött a tavaszi
idényben, hogy egyre több fiatal kap játéklehetõséget a felnõtt
csapatban, és ezt meg is hálálják.
Természetesen ez a tendencia a
következõ idõkben is folytatódik.
Nagyon kiemelni nem szeretnék senkit, mert a futball egy
igazi csapatjáték, ahol mindenkinek megvan a feladata. Az eredményeket közösen hoztuk össze,
abban mindenkinek egyformán
fontos szerepe volt!
A végén köszönet illet minden
segítséget, amit a mezõfalvi futball kapott az elmúlt idõszakban,
legyen az anyagi, természetbeni
vagy erkölcsi támogatás!
Az összeállítást összerendezgette:
Horváth László
(A mezõfalvi sport életérõl
napi frissítéssel olvashatnak a
www.mezohir.info oldalon!)

Bajnoki cím, sok érem

Kétszeres bajnok váltó tagjai: Németh, Völcsei, Kis,
Völcsei
Májusban Egerben ugrottak vízbe a búvárúszók rangos
eseményen. A Dobó Kupán a
mezõfalviak közül csak Német Attila vett rész a versenyen, ahol öt számban indult,
és mindegyikben a kaposvári
riválisa mögött a második helyen végzett. A csapat által
nyert kupát pedig Attila vihette haza, mivel õ volt a gárda
legeredményesebb embere.
Nemrégiben
Hajdúszoboszlón rendezték meg a
búvároknál az Ifjúsági Magyar Bajnokságot. A rangos
eseményen a dunaújvárosi
DVCSH UBSE versenyzõi is
ott voltak. Németh Attila, bár
még serdülõkorú, de eredményei alapján indulhatott a két
évvel idõsebbek bajnokságán.

A legnagyobb sikert másik három társával érte el, akikkel
mind a két váltóban a legjobbnak bizonyult. A mezõfalvi
búvárnak két aranyérem mellett, több értékes helyet is sikerült szereznie a háromnapos
megmérettetésen.
Mind a két verseny amúgy a
felkészülésének egyik állomása volt, mivel Attila legfontosabb versenye a saját bajnoksága lesz, júniusban.
Németh Attila eredményei:
Dobó Kupa: II.: 400 m búvárúszás, 50 m felszín, 100 m
felszín, 400 m felszín, 100
m gyorsúszás.
Ifjúsági OB: I.: 4x100 m és
4x200 m váltó; V.: 800 m felszín, 1500 m felszín.
László Dezsõ, Bán Balázs

Fejér megyei magyar
kupadöntõ
Sikeresen pályázott a MEDOSZ SE a kupadöntõ lebonyolítására.
Az aranyérem sorsa két
remek csapat Pálhalma és
Velence csapat között dõlt el.
A kupatalálkozón igazi harcos
mérkõzésnek lehetet tanúja az
a 400 nézõ, aki kíváncsi volt,
magasabb osztályokban milyen a labdarúgás színvonala?
A rendezvény hangulatára
sem lehetett panasz, hiszen
minden feltétel adott volt a
jó szórakozásra. Ehhez pedig
elengedhetetlen a szponzorok

támogatása! Nos, ebben sem
szenvedtünk hiányt! A KvinTóth Kft, Petõ János és Csizmadia Imre jelentõs segítségével színvonalas rendezvényt
tudhatunk a hátunk mögött.
Ezúton köszönjük min
den
jóakaróknak és segítõnknek,
hogy szívvel lélekkel és
anyagiakkal támogatta a rendezvényt!
(A kupáról bõvebb információ: A www.mezohir.info
oldalon!)
MEDOSZ SE
vezetõsége
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Ugye Önnek sem mindegy,
hogy mikor , mire, mennyi pénzt költ?

Járt már úgy, hogy nem volt elégedett a kapott szolgáltatás minõségével, és hiába reklamált? Mi hosszabbított
garanciát adunk!

Vállaljuk garanciális autók szervizelését is!

Fizethet bankkártyával, vagy átutalással!
Ha érdeklik a részletek, hívja a 06-30-2717143-as telefonszámot, vagy küldjön sms-t az
elõbb említett telefonszámra.
Kovács Zoltán
autószerelõ mester
Nyitvatartásunk 6.30-16.30 a hét minden napján.
Napi díj:1500 Ft+étkezési díj, óra díj:150 Ft
Hétvégi felügyelet:1000 Ft/óra
Szülinapi party:1000 Ft/óra

Telefon: 06-30/3001195, 06-30/8240075

Gyertek játszunk együtt!
Kellemes nyári kikapcsolódást kívánunk mindenkinek!
Brigi, Kriszta

Petpalack és papír gyûjtés!

Ismét lesz gyûjtés. Kérünk mindenkit, hogy az összegyûlt
papírt, mûanyagflakont és sörös dobozt július 2-án reggel 6 óráig
szóródás mentesen helyezzék ki az utcára. A késõbb kitett hulladékot nem tudjuk elszállítani. Egyéb hulladékot, szemetet ne
tegyenek a zsákokba! A petpalackok kupakjait ha lehet külön
szedjék, mert gyûjtjük egy beteg kisgyermek számára.
Köszönjük:                                  NCSE

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.
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Remalau Nonprofit kft.
szakképzett ápolónõkkel

szakápolást, fürdetést,
injekciózást, sebkötözést
vállal

Telefon: 06 30/8240075
Molnár
Ferencné
Árpád utca 16.

80. születésnapja
alkalmából sok szeretettel köszönti
lánya, unokái, dédunokái!

Isten éltesse, jó egészségben!

FIGYELEM, LEHETÕSÉG!
– Mindennemû, ügyintézéssel kapcsolatos dolgait megoldjuk, átvállaljuk (pl: kérvények, bedványok stb.)
– ingatlanközvetítés, eladása, vétele
– hitelügyletek bonyolítása (idõt és pénzt takaríthat
meg)
Cím: 2422 Mezõfalva, Batók Béla u. 7.
Tel: 06 30 322 6329, 06 25 242 165
Nyitva: H - P : 8-11 - ig

Köszönetnyilvánítás!

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk

Troppert Károlyné

szül. Birkner Erzsébet
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak.
Ezúton is köszönetet mondunk Görögné Melindának,
elhívatott házi gondozó, valamint Szántó Marikának lelkiismeretes betegápoló munkájáért.
Köszönettel:
Troppert Család

Újra üzemel
Mezõfalván
a benzinkút!

Motorolaj, üdítõ, kávé, igények szerint folyamatosan
bõvülõ kínálat.
Szerettel várjuk régi és új ügyfeleinket.
Nyitva tartás: h-p 05-19 óráig,
sz-v és ünnepnapon 07-13 óráig.
Mezõ-Kút Kft.

Megemlékezés
Örök álmodat õrizze béke és nyugalom,
Szívünkbe élni fogsz mert szeretünk és hiányzol nagyon

Emlékezünk

Garda Károly

Tûzoltó százados
halálának 2. évfordulóján.
Búcsúzunk:
Édesanyád, fiaid, testvéreid, unokáid,
sógornõd, Bea, Beatrix, Bettina,
Brigitta, Aladár
Mezõfalva, Lóhere sor 11.
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