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Információs és közéleti havilap

Bringatúra-siker
Megemlékezés
A kitelepétés évfordulóján
először az elhunytakra emlékezünk liturgiával május 26-án
16 órakor a Szentháromság
Kápolnánál. Ezt követően koszorút helyezünk el a kitelepítési emléktáblánál, majd a II.
világháborús emléműnél.
A megemlékezés a művelődési házban folytatódik: műsor után visszaemlékezésekkel
telik az este. Témák: a II. világháború eseményei Hercegfalván, annak következményei,
kitelepítés, betelepítés.
Minden érdeklődőt szertettel várunk!
Molnárné Troppert Mária
Német Kisebbségi
Önkormányzat
Kiss Attila
Mezőfalváért Egyesület

Mezőfalva idén is kiválóan
teljesített a Bringatúrán. Itt most
elsősorban nem azokra a mezőfalviakra gondolok, akik letekerték a távot – természetesen őket
is elismerés illeti, hiszen nem kis
teljesítmény –, a köszönetem
azoknak szól, akik a rendezvény
helyi részének eredményes lebonyolításán dolgoztak.
Polgárőreink és rendőreink folyamatosan helytálltak,
Nagy József biztosította a
hangosítást, minden rendben

A húsvét nemcsak családi körben, hanem az óvodában is fantasztikus ünnep volt. A gyerekek nagyon örültek, boldogan mutatták
az ajándékukat

volt, és a bringázók jól érezték magukat tiszta és rendezett mezőfalvi pihenőhelyen,
a Rákóczi utcai zöldterületen.
Ez volt a huszonhatodik
alkalom, amikor a város önkormányzata megszervezte a
Dunaújváros-Mezőfalva közötti hagyományos Bringatúrát. Fiatalok és idősek ezúttal
is több ezren tették meg kerékpárral, vagy futva a távot. A
rendezvény sikeres volt.
Márok Csaba

Fotó: Horváth László

Szépítettünk,
virágosítottunk
Köszönjük mindazoknak
az aktív közreműködését, segítségét, akik a május 7-én
megrendezett virágültetési,
faluszépítési szombaton részt
vettek. Nagyon örülök annak,
hogy több mint negyvenen
dolgoztunk Mezőfalva közterületein.
Megszépült a belső körforgó, a Rákóczi utcai játszótér,
a Piac tér, iskola és templom
környéke, valamint az orosz
sírok körüli rész. Még egyszer
köszönjük a segítséget!
Márok Csaba
polgármester

Földünk napját kétnapos programsorozattal ünnepelte a Tündérkert Óvoda. A szülőkkel együtt virágokat ültettek a gyerekek,
másnap rajzverseny volt
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Horgászverseny 2011
Ennyi fogás már régen volt
versenyen, mint a szombati
napon, Kishantoson. A reggel
nyolc órára meghirdetett közös zsinórlógatáson majdnem
háromtucatnyian vettek részt.
A tavat körülülő versenyzők a
nagy fogás reményében foglalták el a sorsolás után kijelölt
állásaikat. A „piszok” halak pedig fittyet hánytak a horgászok
elképzelésére. A verseny alatti
kapások alapján most csak az
egyik oldalra húztak.
A végén azért szép eredmények születtek. A győztes
Szőlősi István két kategóriában is tarolt!
Hagyományos év eleji horgászversenyét tartotta a Kishantosi tavon a Damil Horgászegyesület. A civil szervezet 1997-óta bérli a területet
Munkájuk során a tó szépsége,
rendezettsége nemcsak a környék büszkesége, de méltán
híres távolabbi vidékeken is. A
tó azonban nemcsak a vízi sport
szerelmeseinek nyújt kikapcsolódást. Jó idő esetén remek kiránduló- és pihenőhelyként is
szolgál. Az éves működés során
számos egyesület, intézmény
talál ideiglenes otthonra a partot szegélyező ligetes területen.
Az idei versenyre ebben a
gyönyörű környezetben került
sor, ahol 34-en mérték össze

halfogó tudományukat. A horgászhelyek kisorsolása után
mindenki nagy izgalommal
foglalta el a kijelölt állásokat
a tó körül. Voltak, akik egyedül, és voltak, akik családostul,
vagy baráti társasággal próbáltak szerencsét. A szerencsében
pedig ezúttal nem volt hiány,
hiszen az előző héten a verseny kedvére külön betelepített 1 mázsa halból igen szépen
akadt horogra.
A verseny végét jelentő déli
kürtszót követően kezdetét
vette az értékelés. Az eddig
még le nem mért fogásokat is
bejegyezve kialakult az eredmény:
1. Szőlősi István - 8 kg.
Jutalma egy kétszemélyes, három napos wellness hétvége a
Helios Hotelben Hévízen.
2. Török István - 7.3 kg.
Jutalma egy horgászbot és a
hozzá tartozó orsó.
3. Böde Sándor - 4,92 kg.
Jutalma egy haltartó és bottartó állvány.
4. A legnagyobb kifogott
hal: Szőlősi István - 2.6 kilogrammos ponty.
Ifi kategória: Csányi Döníz
- 1,98 kg
(A horgászverseny képeit
megnézhetik a www.mezohir.
info oldalon!)
Horváth László

Családi napközi
A családi napköziben június hónaptól bérlet vásárolható:
félnapos bérlet (10 alkalom)
reggelivel+tízóraival, 8-12ig/10 000 Ft. Egész napos
bérlet: (10 alkalom) reggeli+
tízórai+ebéd+uzsonna 20 000
Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!
Ezúton szeretnénk megköszönni a Szociális, Család-

segítő és Gyermekjóléti Intézmény munkatársainak, hogy az
óvodából eljuttatják hozzánk a
finom ebédet!
Köszönet Ozsvald Rolandnak a karbantartásért, Cseke
Ottónak és feleségének Rózsinak a napközink számára ajándékozott labdákért, Juhászné
Évának puszi a sok lufiért!!
Szívesen fogadunk kinőtt,
megunt kerti játékokat!

Köszönet a sportbál
támogatóinak
Köszönetet mondunk minden kedves támogatónak, akik
segítettek, hogy a Sportbál
megvalósulhasson:
Fejér Megyei Labdarúgó
Szövetség, Nádor Gyógyszertár, Filléres bolt, Baráth Attiláné, Zöldfa Étterem, Czifra
István, Kovácsné Horváth
Éva, Presszó, Farkas Imréné,
Horosné Rácz Éva, Kopiári
Szilvia, Mezőfalvi Jobbik Alapszervezet, Prajda ABC, Liatech
Kft, Pócs Zoltánné, Soma Bt,
CBA üzlet, Keresztes Zsoltné,
100 Forintos Bolt, Könyvtár,
Művelődési Ház, Cubacabana Cafe, Feth Jánosné, Takács
Imréné, Szabó Lászlóné (Nádor Cukrászda), Lottózó, Benedek Sándor, Vácziné Szőke
Erzsébet, Masinkáné Baranyai
Mariann, Masinka Csabáné,
Juhász Tibor és neje, Juhász

Zoltán, Sajti Istvánné, Márok
Csaba, Trost Autó, Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI,
Tündérkert Óvoda, Nagyközségi Nyugdíjas Klub, Csizmadia Imre, Kovács István, Bolye
Ferenc, Krajcár Ferenc, Cseke
Ottó, Sóki László, Bozits Imre,
Fábián Mihály, Hepp Vilmos,
Id. Begán József, Farkas Imre,
Mangó Bolt, Nagyné Kincses
Zsuzsanna, Kondor Műhely, B.
Kovács Zoltán, Barati János,
Soós Barna, Sportegyesület,
Virág János, Id. Klics Ferenc,
Turó Judit, Kuti Attila, Bencze
Éva, Kovács László, Vörös János, Antalné Molnár Andrea,
Hajnal Attila, Rabiné Simon
Zsuzsanna, Kvárik József,
Kvárik Ferenc, Szabó László,
ÖNO dolgozói, Tarány Sándor.
Tisztelettel: MEDOSZ SE
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A képviselők tárgyalták...
A képviselőtestület 2011.
április 27-én tartotta soros ülését. Beszámolót hallhattunk az
önkormányzat és intézményei
tavalyi költségvetésének végrehajtásáról. Budavári Árpád,
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője a 2010. évi tapasztalatokról beszélt, illetbe a
polgárőrségünk is beszámolt az
egyesület tevékenységéről.
A költségvetést természetesen előtte tárgyalta a pénzügyi
bizottság, valamint az intézményfenntartó társulás felügyelő bizottsága is. A zárszámadást
mindkét testület elfogadásra javasolta a képviselőtestületeknek.
Azért a többes szám, mert az iskola és az óvoda költségvetését
illetően mind a három érintett
önkormányzat elfogadása szükséges: Daruszentmiklós előzetesen tárgyalta és támogatta a
pénzügyi beszámolót, a hantosiak pedig eljöttek Mezőfalvára
az ülésre, és itt közösen fogadtuk
el a költségvetés végrehajtásának
beszámolóját.
A kapitánysági beszámolóval
kapcsolatban a polgármester jelezte, hogy az írásos anyag településőröket említ, akik már nem
szolgálnak Mezőfalván. Elsők

között voltunk a településőrök
foglalkoztatása terén, rendszeresen dolgoztak a rendőri ellenőrzésekkor, biztosították a gyalogos
átkelést az iskolánál. Sajnáljuk,
hogy ezt a rendszert központilag
megszüntették. Kérte a polgármester, hogy a rendőrök fokozottan ellenőrizzenek Szőlőhegyen,
mert a beszámoló szerint is, olyan
elemek jelentek meg ott, akik
bejelentve nincsenek, a hivatallal
sincsenek kapcsolatban, ideiglenesen, albérletben jelennek meg
és bűnözésből tartják el magukat.
Ezekre a jelenségekre nagyon figyeljenek a rendőrök! – kérték a
képviselők is.
A Vadex akcióval kapcsolatosan elhangzott: szinte nem volt
ilyen eset, így elmondhatjuk, a
falopások visszaszorítása eredményes. A megelőzést célként
kell megfogalmazni a jövőre
vonatkozóan is.
A polgárőrség elnöke, Sóki
László alátámasztotta a rendőrkapitány és a polgármester
szavait. A közrend és közbiztonság fenntartása a rendőrség
feladata, munkájukat hatékonyan segítik polgárőreink. Sóki
László elmondta: a Lada Niva
gépjárművük fenntartása na-

gyon drága, nem biztos, hogy
a jövőben fenn kívánják tartani.
Taglétszámuk elég kevés, ezért a
jövőben nyitni szeretnének a helyi fiatalok felé. A polgármester
nagyon-nagyon köszöni a polgárőröknek a munkát.
A „Mi újság Mezőfalván?”
lappal kapcsolatos beszámolóhoz hozzászólók a pozitív irányt
emelték ki, valamint azt állapították meg közösen, hogy sok
az információ, és az oldalszám,
a terjedelmi korlátok jelentik a
legnagyobb problémát mostanában.
A képviselőtestület 3000
forintban határozta meg a Mezőfalva 200 éves évfordulójára
megjelenő könyv árát. Ez egy
szép kiadvány lesz, amelyet az
önkormányzat 1000 példányban
rendelt meg, bízik benne, hogy
a lakók érdeklődéssel fogadják
majd a kötetet.
A képviselőtestület döntött a
civil szervezetek 2011. évi támogatásáról is. A rendelkezésre álló
források csökkentek, ennek ellenére az önkormányzat tovább kívánja segíteni a helyi civil életet,
amely Mezőfalván nagyon erős,
és szép eredményeket érnek el.
Márok Csaba

Vigasságok:
jövő hónapban
A Mezőfalvi Vigasságok
2011. június 24-én, 25-én
kerül megrendezésre!
A korábbi években megszokott színvonalas programra számíthatnak községünk
lakói. Pénteken este Vikidál
Gyula lesz a sztárvendégünk.
Szombaton a hagyományos
főzőversennyel nyitunk, természetesen a gyermekek is
kínálunk kikapcsolódási lehetőséget, délután Király L.
Norbert műsorát láthatják,
este meglepetés vendéggel
kedveskedünk a résztevőknek.
A részletes programot lapunk következő számában
közöljük. Szeretettel várunk
mindenkit a Vigasságokra!
Ijjas Gizella

Figyelem!
Az utóbbi hetekben elszaporodtak a környéken a betörések.
Kérem a lakókat, vigyázzanak értékeikre, figyeljenek egymásra, a
szomszéd ingatlanára is, ha az nem
tartózkodik otthon. Amennyiben
szokatlan dolgot tapasztalnak,
azonnal jelezzék a rendőrségnek
vagy polgárőreinknek!
M. Cs.

Csatorna: várjuk a bank válaszát
Csatorna
beruházásunk
második ütemének előkészítő
munkálatai befejeződtek, most
a kivitelezési szakaszba léptünk.
Fontos feladat a víziközmű
társulatok megszervezése. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta a teendőket és úgy
foglalt állást a polgármesterrel
közösen, hogy az előző ütemhez
hasonlóan a lakossági hozzájárulás mértékének annyinak kell
lennie, mint az első ütemben
volt. A teljes összeg 200 ezer
forint volt, ami nyolcvan hónapon át 2500 forintot jelentett az
előző ütemben. Ezt próbáljuk
figyelembe venni. Jelenleg ott
tart az ügyünk, hogy az OTP-

vel, mint lehetséges finanszírozóval tárgyaltunk, hogy az általunk kidolgozott konstrukció
elfogadható-e számukra. Ha a
bank rábólint, akkor a képviselőtestület ismét összeül, és
kidolgozza a bank által is elfogadható végleges adatokat,
majd tájékoztatja az érintett
ingatlantulajdonosokat. Utána
hívjuk össze a lakossági fórumot, hogy megbeszéljünk közösen a csatornázás folytatásának
minden apró részletét. Tételesen
elmondjuk azt is, hogyan fog
bonyolódni a beruházás.
A másik három településen eltérő futamidőket, illetve
finanszírozást választottak. A
kiviteli szakasz jogi személyi-

ségű önkormányzati társulás
keretében működik, a társulás
a lebonyolítója, illetve annak
feladata lesz az önrész begyűjtése is. Nem szólnak bele a
társulás tagjai, hogy a társ településeken milyen formában és
konstrukcióban finanszírozzák
az önrészt. A különbözőségek
ebből adódnak.
Az első ütemben 67 százalékos támogatási intenzitás volt,
míg a második ütemben ez a
szám 79,5 százalék. Tehát a
hozzájárulás biztosítása eltérhet
az első ütemtől, mivel az előző
ütemben az önkormányzatoknak is plusz hitelt kellett felvenniük, csak így tudták biztosítani a beruházás megvalósulását.

Erre most valószínűleg nem lesz
szükség. Tudni kell ehhez azt is,
hogy az első ütemben épültek
meg azok a településeket ös�szekötő művek, amelyeket a második ütemben érintett lakosság
is használni fog. Bízunk benne,
hogy a csatornázási díj a kapacitások megfelelő kihasználtságának javulásával nem nőni,
hanem csökkenni fog, illetve
hosszú távon megfizethető lesz
a szennyvízelvezetés.
Második ütemmel kapcsolatos lényeges információ még,
hogy a támogatási szerződés
aláírás alatt van. A szerződéskötéshez szükséges valamennyi
dokumentumot biztosítottuk.
Márok Csaba
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Hetedszer is sikerült!

Idén már 8. alkalommal
vettünk részt Budapesten az
Országos Német Színjátszó
Versenyen, az „OLIMA”- n,
melynek neve korábbi sikereink révén ismerősen cseng
a mezőfalvi fülekben. Elődeink méltó utódaiként hetedik
alkalommal hoztuk el az első
helyezést.
A korábbi évekkel ellentétben a mostani helyzet nem
volt egyszerű, mivel a felkészülésre nagyon kevés időnk volt.
A versenyt szervező intézet
költözése miatt későn kaptuk
meg a dramatizálandó műveket. A szűkre szabott idő miatt
a József-nádor napokon szinte még ki sem hűlt utánunk
a színpad, máris próbálnunk
kellett az új darabot. Rengeteg intenzív tanulásra volt
szükségünk a siker érdekében.
Erika néni szinte napról-napra újra írta a ,,forgatókönyvet'',
aminek néha sírás lett a vége.
Most már tudjuk, hogy igaza
volt, csak nekünk akart jót, s
a sok próba, és gyakorlás meg
is hozta az eredményét. A fárasztó munkát megkönnyítette
elviselni, hogy csodálatos indiai jelmezeket viselhettünk,

melyek annyira tetszettek
nekünk, hogy szinte le sem
akartuk őket venni. Az is nagyon tetszett nekünk, hogy
az állatokat alakító szereplők

kifestve utaztak Budapestre, s
két pillangónk még hazafelé
sem engedte lemosni az arcát.
Az általunk előadott darab
története egy gazdag indiai
családról szól, ahol a maharadzsa fia nem találja a lelki békéjét. Tudósok próbálnak neki
segíteni, de hasztalan. Végső
elkeseredésében különböző
állatokat keres fel, de tőlük

sem kap segítséget. Bánatában
leroskad a kertben, ahol meglát
egy gyönyörű fehér macskát,
aki épp alszik. Felkelti, mire a
macska kecses mozdulatokkal

megtanítja meditálni, aminek
segítségével végre megtalálja a
nyugalmát.
A zsűri hatalmas tapssal
jutalmazta jelenetünket. Feszülten vártuk az eredményhirdetést, mert az előző években mi kaptuk az első helyet
és nem szerettünk volna díj
nélkül hazatérni. Örömünkre
ismét mi nyertük meg a ver-

Hurrá, itt a nyár! Táborozunk!
Iskolánk 2011 áprilisában
nagyszerű kezdeményezésről
kapott tájékoztatást, melyben
a Fejér Megyei Gyermek és
Ifjúsági Közalapítvány velencei táborában nyaralást kínált
gyermekcsoportok számára.
Úgy gondoltuk, egy ilyen
nagyszerű lehetőséget napjainkban nem szabad kihagyni!
Innentől kezdve felgyorsultak az események. Gyors
szervezés után, 3 nap alatt
196 tanuló és 25 pedagógus
jelentkezett a táborban való
részvételre.

2011. június 20. és június 24.
között 4 éjszaka, 5 nap időtartamban, teljes ellátással, szabadidős programok biztosításával élvezhetik a nyár örömeit
diákjaink a Velencei-tó partján.
A tanulók a tábor költségeihez - szociális helyzetükre
tekintettel - különböző mértékben járulnak hozzá, de a
megvalósításhoz jelentős forrásokat kell mozgósítanunk
a kiegészítő étkezésekhez, a
szabadidős
programokhoz
és az utazás költségeihez is.
Támogatóink között szerepel

fenntartónk, Mezőfalva Önkormányzata, továbbá az iskola Szülői Munkaközössége.
Pedagógusaink felajánlották,
hogy ellenszolgáltatás nélkül
vállalják a 24 órás ügyeletet,
ők gondoskodnak a tízórai és
uzsonna beszerzéséről, elkészítéséről, továbbá valamennyi
program színvonalas lebonyolításáról. Támogatási kérelmet
juttattunk el a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
Kuratóriumához is, akik várhatóan a következő ülésen
döntenek a hozzájárulásról.

senyt. Az első helyezésen kívül
különdíjat kapott: Koppányi
Noémi és Vámosi Noémi, a
két kicsi pillangónk, valamint
Vámosi Nikolett a hastáncos
jelenetéért.
Köszönjük Zsike néninek,
János bácsinak és Loni néninek az arcfestést és Emese
néninek a meditáció és hastánc
betanítását.
Nem említettük még Hajas Erika nénit, aki nélkül nem
jöhetett volna létre ez a produkció, és aki még mindig meg
tud lepni bennünket ötleteivel,
kreativitásával.
Köszönjük Erika néni!
Az „OLIMA csapat” névsora: Czifra Anna, Fekete Balázs, Görög Petra, Koppányi
Noémi, Kovács István, Márok
Bence, Nagy Péter, Nagy Veronika, Nyegota Szabina, Ossik
Angéla, Ossik Mónika, Ozohánics Bernadett, Ozohánics
Mihály, Palkó Anna, Salgó
Bence, Simon Noémi, Vámosi Nikolett, Vámosi Noémi,
Wittmann Ákos, Zsákovics
Kevin.
Ossik Angéla
Ossik Mónika
Az Alba Takarékszövetkezettől kézműves foglalkozások
anyagszükségletének finanszírozására pályázati úton nyertünk támogatást 50.000 Ft
értékben.
A táborról júniusban részletes tájékoztatást fogunk
nyújtani, a szülői értekezlet
időpontja: 2011. június 7. 17
óra
Reméljük, hogy a sok-sok
munkával telt tanév méltó zárása lesz ez a tábor, s minden
diákunk és pedagógusunk élményekkel gazdagon fog hazatérni.
Horváth Lászlóné
és Ollmann Judit
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Döntőben a néptáncosok

2011. április 16-án Székesfehérváron a Művészetek
Házában rendezték meg a
Megyei Gyermek Néptánc
Fesztivált. A rendezvényen
a Fejér megyében működő
gyermektánc csoportok mutatkoztak be háromtagú szakmai
zsűri előtt. Minden jelentkező
egy szabadon választott koreográfiával vagy játékfűzéssel
nevezhetett a versenyre bármely táncdialektus területről
származó összeállítással vagy
nemzetiségi tánccal.
Iskolánk néptánc tagozatos
növendékei - a versenyen egyedüliként - két koreográfiával is
indultak a versenyen. Rábaközi gyermeklakodalmast és sváb
walzert adtak elő a gyerekek.
A zsűri mindenkit értékelt,
és a legjobbakat továbbjutásra
javasolta. A mezőfalvi csoport
a sváb tánccal került a Veszprém megyében megrendezésre kerülő regionális Néptánc
Fesztivál döntőjébe, melyet

A tanév rendje az iskolai tavaszi szünetet hagyományosan
a húsvéti ünnepek köré szervezi. Mivel a tojásfestés és locsolkodás idején a diákok otthon
tartózkodnak az ünnepre való
készülődést már jóval korábban megejtettük az iskolában.
A diákönkormányzat hímestojáskészítő versenyt szervezett. A leglelkesebb osztály az
1. b volt, a legszebb pályamunkát pedig Dienes János tanár úr
nyújtotta be, aki a maga készítette apró patkókkal, ékesítette
remekművét.
Az alkotások az iskola aulájában rendezett kiállításon
voltak megtekinthetőek.

2011. május 21-én, Ajkán rendeznek. A koreográfiákat készítette és betanította Csonka
Emese táncpedagógus. Ezúton

Ismét szép sikerek
területi versenyeken

Nagy örömünkre szolgál,
hogy az idei tanévben angol
nyelvvizsgáról is beszámolhatunk. Büszkeséggel tölt el minket, hogy Szabó Szindbád 8.b
osztályos tanulónk az első, aki
általános iskolai tanulmányainak végén angol nyelvből sikeres alapfokú C típusú komplex
nyelvvizsgát tett. Felkészítő tanára: Szalai Lászlóné
7. és 8. osztályos diákjaink
áprilisban több nyelvi fordító
versenyen is sikerrel szerepeltek. Boros Viktor a székesfehérvári Zentai Úti Általános Iskolában megrendezett
megyei angol nyelvi fordító
versenyen II. helyezést ért
el. Felkészítő tanára: Szalai
Lászlóné
Nemzetiségi német nyelvet
tanuló diákjaink a dunaújvárosi Vasvári Pál Iskolában német

Húsvéti
készülődés

nyelvi fordító versenyen vettek
részt. A 7. évfolyamosok között Ossik Angéla 7.b osztályos tanulónk I. helyezést, 8.
évfolyamosok között Somogyi
Lilla szintén I. helyezést szerzett. Felkészítő tanáraik: Hajas
Györgyné és Molnárné Troppert Mária
A „Európa mi vagyunk”
című területi vetélkedőn,
melyet 2011. április 18-án a
daruszentmiklósi
tagiskola
rendezett, a mezőfalvi iskola
csapata: Szabó Luca 7.b, Szabó
Szindbád 8.b és Kovács Zsombor 8.a osztályos tanulók I. helyezést értek el. Lelkiismeretes felkészülésükért dicséretet
érdemelnek! Felkészítő tanár:
Váradiné Balogh Ágnes
Mindannyiuknak szívből
gratulálunk! Büszkék vagyunk
rájuk!

mondunk köszöntet a kísérő
szülőknek a sok segítségért és a
kedves meglepetésért: a finom
tortáért.

Az iskolai tanév zárásának
menetrendje
2011. május 23.16.30:
2011. május 24. 17 óra:
2011. május 25.:
2011. május 25. 17 óra:
2011. június 1. 16.30:
2011. június 3. 16.30:
2011. június 7. 17 óra:
2011. június 9. 20 óra:
2011. június 10. 17 óra:
2011. június 14.:
2011. június 15.:
2011. június 17. 8 óra:
2011. június 20-24.:

Anyák napi növendékhangverseny
- Nyulasiné Lakos Angéla népi
énekes tanítványaival
Gálaműsor a néptánccsoportok
fellépésével
Országos kompetenciamérés
a 4., 6., 8. évfolyamon
OLIMA előadás - német nyelvű
színdarab
Növendékhangverseny Fehér Teréz zongora szakos
növendékeivel
Növendékhangverseny - Tótin
Katalin és Tótin István növendékeivel
Szülői értekezlet a velencei
táborról
Szerenád
Ballagás
Gyereknap
Sportnap
Tanévzáró ünnepély
Nyári tábor Velencén
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Tündérkert Óvoda
Földünk napját
ünnepeltük
Április 18-án és 19-én tartottuk meg óvodánkban a Föld
napját. Első napon az óvodánk
szépítése volt a feladat. Minden csoport vásárolt virágokat,
1-2 szülő csoportonként virágmagot, palántákat hozott. Sokan jöttek el szülők, ültettek,
szépítettek a gyerekekkel, óvodai dolgozókkal együtt.
Kicsik és nagyok együtt kapáltak, gereblyéztek, kis vödrökben vizet hordtak. Nagyon
tetszett a munka mindenkinek.
Másnap környezetünk védelméről beszélgettünk, csoportonként énekeltünk, verseltünk.
Záró program a rajzverseny
volt, csoportonként 3-3 gyerek
szerepelt. A jutalom emléklap,
zsírkréta, filctoll volt, a jó munkáért pedig mindenki cukorkát
kapott.
A rajzverseny eredménye:
Katica csoport
1.
Balogh Tamara
2.
Pupp Viktória
3.
Reinicz Zsóka
Napsugár csoport
1.
Nagy Eszter
2.
Bölcskei Luca
3.
Miklós Mátyás
Szivárvány csoport
1.
Rabi Dóra
2.
Bodor Jázmin
3.
Födelevics Blanka
Különdíjas: Horváth Tamás
Csiga-biga csoport
1.
Garbacz Bánk
2.
Szabó Boglárka
3.
Kelemen Fanni
Micimackó csoport
1.
Barta Fanni
2.
Oroszi Bence
3.
Kovács Vivien
Pillangó csoport
1.
Barna Linda
2.
Kuti Zsolt
3.
Mészáros Alexa

Hangulatos volt
a húsvét

Madarak, fák napja
Május 9-én tartottuk a Madarak
Fák napját. Először az óvoda udvarán beszélgettünk madarakról,
fákról. Minden csoport egy általa
választott madár transzparenssel
jelent meg. Zenéről kellett felismerni a madárhangot, s jelezni kinek
a kezében van a képe. Mindenki
elmondott egy hozzá kapcsolódó
éneket, verset. Majd az óvoda kertjében folytattuk a rendezvényt.
Akadályversenyt
szerveztünk, ahol különböző feladatokat
kaptak a gyerekek. A természet
kincseit kellett felismerni tapogatással, bogár képeket kellett
gyűjteni csipesszel, jelképes ma-

dáreleséget válogatni, kötélhídon
átkelni, a költöző és az itt telelő
madarak beazonosítása árnyképek
alapján, kertünk fáinak felismerése falevelek alapján. A feladatok
elvégzése után pedig pontokat
kaptak. A végén minden fát képekkel láttunk el, melyik milyen
fa, s miről ismerhetjük meg. Majd
minden csoport fát választott
magának, amire felragasztották a
csoport logót és a gyerekek által
kiszínezett madarakat. Mindenki
jól teljesített, örömmel dolgoztak.
Minden gyerek dicséretet kapott,
s nagyon vidám hangulatban telt
el a délelőtt.

Majális
Május 2-án tartottuk a majálist, a rossz idő miatt a Művelődési
Házban. Nagy májusfát állítottunk, a csoportok kicsi májfáját
pedig köré helyeztük. Rövid ismertetőt hallottak a gyerekek
erről az ünnepről. Énekek, versek hangoztak el minden csoporttól, majd megtekinthették az óvodai tánccsoport színvonalas
műsorát. Rövid sétát tettünk az utcán a színes májfákkal, amit
mindenki hazavihetett délután.

Szülői értekezlet

Köszönetek

Május 2-án és 3-án tartottuk az évzáró szülői értekezleteket. Itt tájékoztatót kaptak az
egész év munkájáról, s az ezután következő programokról.
Megbeszélhették a gyerek hét
programjait, a kirándulásokat,
esetleges problémákat.

Ezúton szeretne köszönetet
mondani a Szivárvány csoport
Sipos Jánosnak segítségéért,
aki biztosított buszt, amivel
a gyerekek a kirándulásukhoz
beutazhattak Dunaújvárosba
illetve haza érkezhettek.
Köszönetet
szeretnénk
mondani Prajda Zoltánnak,
aki javítási munkájával és segítségével támogatta óvodánkat.

Az oldalt összeállította:
Hóringer Imréné

Nyuszi látogatta meg az
óvodánkat április 20-án, amelyet a gyerekek nagyon vártak.
A csoportokban megjelentek
a színes, tarka tojások, nyuszi figurák. Az óvodaudvaron
közös ünnep volt, hatalmas
nagy nyúllal, ajándékokkal. Az
énekek, versek után birtokba
vehették a gyerekek az új motorokat, rollereket. Örömüket
fokozta a nagykertben elrejtett
fészkekben talált ajándék csoki
nyuszik. A fiúk locsolóverseket
is mondtak, néhányan különlegeset, melyeket nagy tapssal
jutalmaztuk.

Bábszínházi élmény
Különleges élményben volt
része a Micimackó és a Napsugárba járó gyerekeknek. Bábelőadást tekintettek meg az
óvodában A szeretetre vágyó
Süniről. Az előadás nagyon
színvonalas és megható volt.
A bábok csodálatosak voltak,
a paraván jól elkészített vidámságot sugárzott. A műsor végén
a gyerekektől visszakérdezték
a látottakat, s nagyon jól vis�szaadták a mese mondanivalóját. A meglepetést Bartek
Anikó szervezte, az élményt a
Palánta Misszió bábcsoportja
nyújtotta. Ezúton is szeretnénk
megköszönni ezt az élménydús
előadást, és szervezést.

Nyerjünk játszóteret
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy a Delikát8 ételízesítős zacskókat juttassák
el a Tündérkert Óvodába.
Szeretnénk minél több kódot
eljuttatni a sorsolásra, a játszótér megnyeréséhez. Továbbá a
Korona cukor termékek kódját
is gyűjtjük.
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Május - pünkösd hava
A hónap neve a római Maja, a
termékenység istennőjének nevéből ered. Májusban több ünnepet,
jeles napot tartunk számon, és sok
szép, régi eredetű népszokás is kötődik a hónap napjaihoz.
Május 1.
A magyar nyelvterület nagy
részén május 1-jére virradó éjszaka állították, illetve állítják a
májusfát. Másik jeles alkalma a
pünkösd. A május elsején állított
fákat pedig sokfelé éppen pünkösdkor bontják le. A májusfa, a
zöld ág a természet megújulásának
a szimbóluma, és legtöbb esetben
az udvarlási szándék bizonyítéka,
szerelmi ajándék is.
A magyar nyelvterületen a
májusfa-állításnak két jellegzetes
formája ismert: az egyik a lányos
házakhoz vitt májusfa, a másik a
középületek, kocsmák előtt felállított májusfa.
A májusfák beszerzése mindkét esetben a mindenkori legények,
legénybandák feladata. A májusfának alapvetően két változata van:
kivágott, sudár, esetenként kéregtől megtisztított fa, melynek csak
a tetején hagyták meg a lombját,
vagy virágzó, zöldellő gallyak, ágak.
Egyes helyeken díszítették a fákat
szalaggal, üveg itallal, esetleg különféle ajándékokkal, másutt azonban dísztelenül helyezték el.
A májusfa a komoly udvarlási
szándék jele volt. Például az etyeki
legények számára a karácsony, a
József-napi búcsú után a május elseje jelentette a harmadik alkalmat
komoly szándékaik bizonyítására.
Volt olyan falu is, ahol csak az eljegyzés előtt állók vagy eljegyzettek
vittek májusfát.
Május 4. Flórián napja
Flórián a tűzoltók és a tűzzel
dolgozók védőszentje volt. Flóriánnal kapcsolatos néphagyományról csak elszórt adatok vannak. A
Mura-vidéken Flórián napján nem
asszony, hanem férfi rak tüzet. Mielőtt tüzet gyújt, a kezét megmossa
és szétpermetezi a vizet, hogy ne
okozzon a tűz veszedelmet. Lendva
környékén azonban ezen a napon
egyáltalán nem raknak tüzet. A
század elején még a göcseji falvakban a kovácsok sem dolgoztak
és kenyeret sem sütöttek.
A szentek legendája és az
időjárással kapcsolatos megfigyelés között nincsen összefüggés, a

néphagyomány azonban teremtett.
Berettyóújfalusi rigmus szerint:
„Szervác, Pongrác, Bonifác megharagszik, fagyot ráz”. Nagydobronyban úgy tartották, ha fagyosszentekkor nagy a hideg, akkor rossz
termés várható. Zagyvarékason úgy
vélték, ha fagyosszentekkor nincs
felhő, akkor sok bor lesz.
Május 16. Nepomuki szent
János napja
A hajósok, dereglések, hídvámosok, vízimolnárok védőszentje
volt. Tiszteletére valóságos vízi
körmeneteket rendeztek. Baja
városában az ún. Jánoska-eresztést eleinte csak a vízimolnárok
ünnepelték. Estefelé kihozták
a szent szobrát, zöld ágakkal,
templomi zászlókkal, fáklyákkal,
égő gyertyákkal dereglyére vagy
kompra vitték, és egy feldíszített
emelvényre állították. A dereglyét
kivilágított, feldíszített csónakok
követték. A vízi körmenet evéssel-ivással, mulatsággal fejeződött
be a főtéren.
Május 25. Orbán napja
Orbánt a néphagyomány a
fagyosszentek közé sorolja. Az
Orbán-napi hideg a szőlőnek árt
a leginkább, ezért sokfelé szobrot
emeltek számára a szőlőben, és
Orbán-napon körmenetben keresték fel. A szőlőtermő falvak a
szőlőhegy védelmét és a bő termés
biztosítását várták tőle. Az Ipoly
mentén Urbánkának nevezték,
tiszteletére kőszobrot vagy kápolnát emeltek. A Nyitra menti
falvakban körmenetben keresték
fel a szobrot, s ha jó idő volt, megkoszorúzták, de rossz idő esetén
kövekkel dobálták meg. Topolyán
Orbán tiszteletére a nagyobb szőlősökben szobrot állítottak, volt,
ahol fatörzsből vagy szalmából
készítették. Jó idő esetén egész
nap óbort ittak, és Orbán szobrát
vagy az őt jelképező tárgyat borral
locsolták, dicsérték. Rossz idő esetén szidták, köpködték, locsolták,
pálcával verték, a szalma vagy fa
Orbán-jelképet elégették.
Adonyban virágokkal és zöld
ágakkal feldíszített kápolnában
tartották az Orbán-napi misét.
Ezekből a virágokból mindenki
igyekezett egy keveset a présházba vinni, abban a hitben, hogy az
Orbán-napi szentelt virág megvédi
az épületet a villámcsapástól.
Ijjas Gizella

Könyvújdonságaink
Thomas és a kisbárányok
A nagyalakú mesekönyv a
szokásos színes rajzok kíséretében meséli el, hogyan hozott
szalmát Thomas, a kis kék
gőzös McColl gazda kisbárányainak. A lelkes kis mozdony,
amikor meghallja a hírt, hogy
hamarosan megszületnek a
barik, rohan a szalmáért, de...
Káin A 2010-ben, nyolcvanhét éves korában elhunyt
Nobel-díjas portugál író
életművének utolsó, nagy vihart kavaró műve, a Káin komorságával és súlyosságával
méltó lezárása az életműnek.
Ha José Saramago bibliai témához nyúl, ne számítsunk a
szent szöveg iránti tiszteletre: a
negatív jellemvonásokkal bíró
Isten és a hasonló vonásokkal
bíró Káin képe rajzolódik ki
előttünk
Lenk Fabian: Idődetektívek 7. köt. : Kleopátra és a
kobra. Az általános iskolás
korosztályhoz szóló ifjúsági
regényfolyam főhőse a cserfes
Kim, az okos Julian, a sportos
Leon és a rejtélyes egyiptomi
macska, Kija rendre kalandos
útra indulnak a múltba. Ezúttal Alexandriába utaznak, ahol
a szépséges Kleopátrát holtan
találják a hálótermében.
Nagy Bandó András: Vár
rád Toscana

Az idei költészet napjára jelenik meg Nagy Bandó András
újabb regénye. A Sosem volt
Toscana című könyv 10. kiadásával párhuzamosan lát
napvilágot a regény pár darabja. A folytatás ugyanis lehetetlen, hiszen Halász Bódog író,
a Sosemvolt főhőse a regény
végén meghalt. Ki volt ő? Mit
üzen még meg sem született
unokájának?
Janikovszky Éva: Égigérő
fű
A történet ritka bogarak
gyűjteménye. Misu, az unokaként kedvelt kis vendégfiú
élvezettel téblábol az öreg
házban, ahol olyan jószívű
öregemberek laknak, mint
Dezső bácsi, az aranykoszorús
lószerszámkészítő, Poldi bácsi,
a hét nap híján nyugdíjas parkőr vagy Poldi néni, a felesége.
Velük és sok csuda dologgal
találkozhatunk e könyvben.
Berg Judit: Cipelő cicák a
cirkuszban
Ismét színre lépnek Berg
Judit bűbájos mesealakjai, a
babzsák alakú, bolondos-tarka színű Cipelő Cicák: Pepe,
Lőri és Cirő. A trióhoz az
első mesében (A strandon)
egy negyedik macsek is csatlakozik Zserbó, a szürke-sárga
bundás, arany-ezüst gyöngyös
napszemüveges macska.

GYEREKEK! RAJZPÁLYÁZAT!
A könyvtár rajzpályázatot hirdet nektek, ha
van kedvetek a nyári szabadidőben egy -két jó
könyvet elolvasni. Válasszatok ki egy jó könyvet,
olvassátok el, készítsetek ez alapján egy rajzot ,
és adjátok le a könyvtárban szeptember 15- ig!
A legjobb alkotásokat természetesen díjazzuk!
Horváth István
könyvtáros
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Remek kezdés a tavaszi szezonban!

Igazán jól szerepelnek Megye II. osztályú focistáink a
2010-2011-es tavaszi szezonban. Az edzőváltás nem viselte
meg a csapatokat, sőt azt lehet
mondani, hogy a korábbi jó őszi
eredmények méltó folytatása
következett az idei első nyolc
fordulóban. Csak a Seregélyes
elleni vereség jelentett egy kis
szeplőfoltot a felnőttek teljesítményén, de ez sem vészes, hiszen
Fehérvár mellől is emelt fővel
térhettünk haza a játék képe
alapján. A kilenc forduló után
második helyen van a nagy csapat. Az IFI pedig az élre ugrott!

Az IFI -ről:
Az eddigi mérkőzéseken
hibátlanul jutottak túl a fiúk. A
lapzárta idején élre ugrott csapatunk.
A bajnoki mérkőzésekről
összességében
elmondható,
hogy a győzelmet jelentő 3 pontot mindig sikerült bezsebelni, és
ez a lényeg! A találkozókon mutatott játék azonban az IFI tudásához mérten már nem mindig
volt annyira kiegyenlített, mint
ahogy azt az eredmény sejteti.
A gólarányon nagyon kellene
változtatni, mert egy későbbi
pontegyenlőség esetén elúszhat
a hőn áhított 3. bajnoki cím.
A mérkőzésekre rendszeresen
kilátogató szurkolók többször
tapasztalhatták, hogy a meccs
közbeni hullámzó teljesítmény
végigkísérte a fordulókat. Előfordult, hogy egy teljes félidőben
mintha ott sem lettünk volna a
pályán, és volt, hogy szinte turbó módra kapcsoltunk a kezdeti
„lézengés” után.
Mindenesetre van tapasztalat
hibákból és erényekből is bőven.
Szerencsére a győzelmek azért
a mi javunkra íródtak. Amen�nyiben továbbra is rendületlenül
gyűjtjük a pontokat, nagy baj
nem lehet!...
Különösen örvendetes, hogy
Sárbogárd és Lajoskomárom
ellen már újra visszatért a fiúk
régi formája.
Masinka Csaba edző lapunknak elmondta, hogy az eddigi
eredményekkel elégedett. Az
időszak elején a védekezés jobban ment, mint a támadás. Sajnos ez a rúgott gólok számánál is
meglátszott. A 8-9. mérkőzéstől
a támadó játék dominált inkább.

Természetesen ez is meglátszott
az eredményeken, hiszen a találatok száma jóval szaporább lett.
Az IFI első kilenc forduló
utáni eredményei:
Mezőfalva - Aba - Sárvíz
6:0; Sárosd - Mezőfalva 3:4;
Mezőfalva - Enying 5:1; Mezőfalva - Dég 5:0; Sárszentágota - Mezőfalva 0:2; Mezőfalva
- Vajta 6:2; Kulcs - Mezőfal-

és a csapattagok hozzáállása is
tovább fejlődött. A fordulókban
a sárosdi és a seregélyesi vereség
kivételével mezőfalvi győzelem
született. A kilenc találkozó után
az 66 pontos Sárosd mögött 59
ponttal második együttesünk.
Az elmúlt időszak teljesítményét talán úgy foglalhatjuk
össze a legjobban, ha Masinka
László véleményét kérdezzük:

eredményességében. Így utólag
elmondhatjuk, lehet, hogy Kulcs
többet tett a győzelemért az előző fordulóban, mint a Seregélyes. Ott nagyon szerencsétlen
vereséget szenvedtünk.
- Ennek ellenére emelt fővel távozhattunk - állítják azok a szurkolók, akik elkísérték csapatunkat.
- Az első félidőben az orkánszerű szél minket támogatott és

va 0:4; Mezőfalva - Cece 7:2;
Seregélyes - Mezőfalva 1:2;
Mezőszilas- Mezőfalva 0:3;
Sárbogárd-Mezőfalva 1.7; Mezőfalva-Lajoskomárom 11:5
A tabella első helyén Immár
Mezőfalva foglal helyet! Második Aba-Sárvíz 64 ponttal, és
egy elmaradt cecei mérkőzéssel.
Masinka Csaba irányítása alá
tartozik az U9-es együttesünk is.
Ebben a korosztályban szintén szép eredményekről számolhatunk be. A Diák Olimpián a
körzeti selejtezőkön és a döntőn is második helyezést sikerült kiharcolni a gyerekeknek.
Az ezüst csillogásához annyira
hozzászoktak a srácok, hogy a
NUPI tornán is megismételték
ezt a teljesítmény! Gratulálunk!

- Az eddigi fordulókat követően már biztosan kialakult valamilyen tapasztalat az átvett mezőfalvi felnőtt csapatról. Milyen
gondolatai vannak az edzőnek az
eddig látottak alapján?
- Nagyjából azt kaptam, amit
vártam. A játékosokat ismertem
már előtte is, igaz ugyan, nem
dolgoztam velük, de ennek ellenére nem ért váratlan dolog.
Úgy érzem, amiben előre
léptünk az az, hogy fizikálisan
jobb lett a csapat. Taktikailag
is próbálkozunk előre haladni,
amit folyamatosan szem előtt
tartunk. A srácok ennyi idő
után már egyre inkább érzik,
hogy milyen taktikát szeretnék
játszatni velük. Egy kis kitérőként a legutóbbi Seregélyes
elleni mérkőzés kapcsán, már
korábban is mondtam, hogy ez
a találkozó fordulópont lehet
a csapat tavaszi szereplésének

a taktikánk is erre épült. A földön tartva a labdát használjuk ki
ezt a lehetőséget és minél többet
támadjunk, lőjünk kapura. Nagy
részben sikerült is megvalósítani
az elképzelésünket. Talán csak
annyit hibáztunk, hogy a lehetőségekhez mérten keveset lőttünk
kapura. Viszont folyamatosan
nyomás alatt tartottuk az ellenfelet. A második félidőben Seregélyest támogatta a szél. Dvéri
Zsolt csapata is úgy jött ki, hogy
a szél támogatásával lenyomnak
bennünket és akkor majd előbb
- utóbb gólt lőnek. Szerencsére
mi nagyon ügyesen betartottuk,
amit megbeszéltünk. Kitoltuk a
védekezést 40 méterre. Onnan
hiába voltak szabadrúgásaik. A
második félidőben is mi rúgtunk
kapufát és nekünk voltak lehetőségeink. Nekik szinte semmi.
A 75. percben a seregélyesi
kiállítás után megváltozott a

A felnőttekről:
Az edzőváltást követően
átalakult a mezőfalviak stílusa
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csapat. Így utólag azt mondom,
kár volt a kiállításért, mert egy
kicsit fellazította a mieink fegyelmét. Egy kissé elbizakodottá, nyugodtabbá tette a fiúkat,
hogy nagyobb a nyerési esély.
Ezután két elkerülhető gólt kaptunk. Erre a meccsre igaz lehet
Margaret Michell regényének
címe, az „Elfújta a szél”.
- Kanyarodjunk vissza csapatra! Azt mondtad, hogy erőnlétileg rendben van a csapat. Egy
másfajta játékstílust hoztál azzal,
hogy te lettél az edző. Eddig az
volt a jellemző, hogy például berúgtunk három gólt, azután pedig
elkezdtünk játszadozni. Ezzel
szemben veled egy német stílusú
futball kezd kialakulni Mezőfalván, ahol a gyors letámadásos
játék kerül előtérbe.
- Valóban így van. Ezzel a stílussal próbáljuk megakadályozni, hogy ellenfeleink elkezdjenek
építkezni. Ahol pedig lehetőség
van a gólgyártásra, ott nem kell
megállni. Természetesen ehhez kell a fizikális fejlődés. Itt
megjegyezném, hogy le a kalappal a srácok előtt! Az edzésre járás ezen az amatőr szinten
így ahogy van most jó. A fiúk
is fogékonyak erre a munkára.
Remélem, ennek lesznek eredményei is!
- Bontsuk fel a csapatot az eddigi tapasztalatok alapján! Kapus
poszton rendben lévőnek tűnik a
helyzet.
- Akár a Megye I. osztály
szinten is a legjobb kapus Papp
Zoli személyében a mienk. Méltó utódjaként áll mögötte Molnár Zoli, aki a legutóbbi meccsen
is bizonyította rátermettségét, és
hogy lehet rá számítani. A védelmi sorral sincsen különösebb
gond, hiszen az a három gól,
amit eddig bekaptunk, az nem
egy rossz teljesítmény.
- És a „gyilkos” középpálya?
- A középpályán, amennyiben mindenki egészséges, nem
tudnak meglepni minket. A támadó sorunknál két-három embernél van egy olyan probléma,
hogy nehezen tudnak az adott
helyzetben dönteni, és ez a legrosszabb, mivel vagy rá kell rúgni, vagy passzolni kell. A hezitálás rombolja az önbizalmat és
az eredményességre is kihatással
van. Ezért sulykolom minden
olyan mérkőzésnél, ahol esélyünk van a nagyobb gólarányra,
hogy menni és lőni, mert ezzel
rutint szereznek, és javítják a későbbi nehéz helyzetekben elvár-

ható határozottságukat. Fel kell
tudniuk vállalni az egy az egy
elleni játékot, vagy ha még nem
is úgy sikerül, ahogy tervezte, az
sem baj, mert ezzel szereznek tapasztalatot. Én sosem szoktam
egy játékost azért leszúrni, mert
hoz egy döntést egy szituációban, és az nem sikerül. Mindig
az a legfontosabb, hogy hozzon
egy döntést! Ezt kell még erősíteni a támadó sornál, és akkor
rendben leszünk.
- A játék képében is változást
észlelhettek a nézők. Egyes támadás-felépítéseknél szinte az edzésen begyakorolt figurákat vélhettünk felfedezni.
- Mindig jóleső érzés egy
edzőnek, ha az elképzelései
visszaköszönnek, tükröződnek
a mérkőzésen.
- Elégedett vagy a mostani
helyezéssel?
- Én teljes szívemből gondoltam azt a szezon elején, hogy
16 meccsből 16 megnyerhető.
Sajnos Sárosd most 5 ponttal
meglépett előlünk. Tisztább lett
volna, ha minden mérkőzést
győzelemmel fejezünk be, de
így sem veszett el semmi. A két
második helyezett csapat osztályozót fog játszani, és akkor ott
kell kiharcolni a feljutást. Tehát
a második helyezésnél alább
nem adhatjuk, ez a minimum!
Én most is azt mondom, hogy
ennek a csapatnak a megye I.
osztályban van a helye, és ennek szellemében folytatjuk a
küzdelmeket.
A felnőttek kilenc forduló
utáni eredményei:
Mezőfalva- Aba-Sárvíz 1:2;
Sárosd - Mezőfalva 1:0; Mezőfalva - Enying 3:0; Mezőfalva Dég 1:0; Sárszentágota - Mezőfalva 0:5; Mezőfalva - Vajta 3:1;
Kulcs - Mezőfalva 0:2; Mezőfalva - Cece 4:0; Seregélyes - Mezőfalva 2:1; Mezőszilas-Mezőfalva 0:3; Sárbogárd-Mezőfalva
2:2; Mezőfalva-Lajoskomárom
3:0
A tabella első helyén Sárosd
66 ponttal foglal helyet. Másodikként Mezőfalva követi 59
ponttal. Harmadik Aba- Sárvíz
57 ponttal. A negyedik-ötödik
helyen Seregélyes és Adony
egyaránt 55 pontos.
Ehhez csak annyit tehetünk
hozzá: Hajrá Mezőfalva!
Horváth László
(A mezőfalvi futballcsapatok
híreit napi szinten követhetik a
www.mezohir.info oldalon!)

Éremeső
Mezőfalván

Nemzetközi birkózó versenynek adott otthont Mezőfalva. Az iskola tornatermében
rendezett megmérettetésen 96
gyerek adott számot ügyességéről. A Dunaferr-Mezőfalva
kupán 2000-2005-ben születettek között igen szép mezőfalvi sikereknek is tapsolhattunk.
Rangos eseménynek volt
házigazdája Mezőfalva szombat délelőtt. Az iskola tornatermében
megrendezett
Mezőfalva-Dunaferr Birkózó
Kupán a Dorogi Bányász, a
székesfehérvári Szondi SE, a
Tatabányai Sport Klub, az Érdi
Spartacus, kettő szlovákiai
együttes: Trencsény és Madar,
valamint Enying, a dunaújvárosi Dunaferr és a házigazda
Mezőfalva résztvevői álltak a
tatamira.
A küzdelmek délelőtt fél
tíztől délután fél négyig tartottak, ahol a hosszú versenyzési idő ellenére szinte fáradhatatlanul dogozták egymást
az ellenfelek. Természetesen a
birkózók remek sportemberek,
így nem csoda, hogy a verseny
ideje alatt mindvégig nagyon
sportszerűen viselkedtek a
gyerekek. Sokan azt gondolják, a birkózás egy durva, sok
sérüléssel járó sport. Akik részt
vettek már ilyen eseményen,
azok meggyőződhettek róla,
hogy ez egyáltalán nem így
van! Több éve kísérjük figyelemmel a sportág hazai kupáit,
és minden alkalommal rácsodálkozhattunk arra az óriási
szeretetre, amivel körülveszik
az edzők a kis birkózókat. A
legnagyobb odafigyelés mellett
zajlanak az összecsapások, ami
egyetlen dologról szól csak,
hogy ki tudja a legügyesebben
földre vinni, két vállra fektetni
ellenfelét.
Nos, ha ez nem is sikerült
mindenkinek, azért jutott sikerélményből és a hozzá járó
éremből jó pár gyereknek. Hát

persze, hogy voltak könnyek.
Kinek örömkönny, kinek bánatkönny. Ez ezzel jár! Sokaknak élete első megmérettetését
jelentette a szombati verseny.
Nem volt mindegy, milyen
élménnyel távoznak, így beleadtak apait-anyait, aminek sok
esetben meg is lett az eredménye. A mezőfalvi gyerekeknek
sem volt szégyellni valójuk. A
végső elszámolásnál számos
dobogós helyezéssel fejezték
be a versenyt.
Eredmények:
2004/2005
20 kg Molnár Zénó Mf. II.
24 kg Igel Bálint Mf. I.
2002/2003
22 kg Dienes Bence Mf. III.
24 kg Petrovics Ádám Mf. III.
Molnár Zalán Mf. III.
28 kg Kovács Olivér V.
2000/2001
31 kg Palkovics Patrik Mf. I.
Csikós Richárd Mf. III.
35 kg Dienes Bence Mf. III.
36 kg Nyegota Nikolett Mf. III.
38 kg Szalai Bálint Mf. III.
50 kg Masinka Csaba Mf. III.
63 kg Androvics Dávid Mf. III.
68 kg Okkner Máté Mf. I.
Szabó Bálint Mf.II.
A birkózó kupa csak úgy
jöhetett létre, hogy önzetlen
emberek szíves adományai ezt
elősegítették. A szombati nap
sikeréhez nagyban hozzájárult
Kernács Pál Alibi pizzéria
Dunaújváros, Makádi Ferenc
vállalkozó, Mezőfalva Önkormányzata, az általános iskola
vezetése és technikai személyzete, valamint azok a szülők,
akik ebben bármilyen formában résztvettek A szervezők a
hozzájárulást és a segítséget
nagyon köszönik!
(A verseny képeit megtekinthetik a www.mezohir.info
oldalon!)
Horváth László
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„Ahogy én látom!”

Katolikus hírek

Májusi litániák
A „litánia” görög szó, amely
esdeklést, könyörgést jelent. Így
hívjuk azt az ősi, szinte minden
népnél és vallásnál megtalálható
könyörgési formát, amelyben a
változó megszólításokat és kéréseket előénekesek, előimádkozók
jelentik be, a közösség pedig
állandó válasszal ostromolja az
eget.
Az Egyház eleinte csak
egyetlen litániát ismert, és a
szertartásokban ma is csak ezt
az egyet használja, az úgynevezett Mindenszentek litániáját. A
többi litánia hivatalos helye a népájtatosság vagy a magánimádás.
A loretto-i litániában - amely
a középkor vége felé kezdett elterjedni - a hívő nép sokféle névvel szólítgatja Égi Édesanyját.
A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden
adományt a Mennyei Atyától
kapunk, és Jézus Krisztus volt
az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát.
Először a Szűzanyát három
kiváltságban szólítjuk meg:
Szentséges Szűz, Istennek Anyja, Szent Szűz.
A következő csokorban azok
a motívumok szerepelnek, amelyekért tiszteljük őt: Krisztus
Anyja, Kegyelem Anyja, Tisztaságos, Szeplőtlen, Sérelem nélkül való, Szűz virág, Szeretetre
méltó, Csodálatos, Jó tanács,
Teremtőnk és Üdvözítőnk Anyja
Ezután a litánia Máriát különféle ékes jelzőkkel magasztalja: Nagyokosságú, Dícsérendő ,
Nagyhatalmú, Kegyes, Irgalmas
és Hűséges Szűz.
Majd
következnek
a
Szentsírásból vett jelzők: Igazság
Tükre (=amelyben a megigazult
élet tiszta képe szemlélhető).
Bölcsesség Széke (=a Szűz ölén
trónol, az isteni Bölcsesség, a
megtestesült ige). Örömünk
Oka, Lelki Tiszta Edény, Tiszteletes Edény, Ájtatosság Jeles
Edénye (=az isteni kegyelmek
Hordozója). Titkos Értelmű
Rózsa (= a világ tövisei között

felnőtt gyönyörű virág). Dávid
király Tornya, Elefántcsont Torony (= Mária a legszebb és legerősebb építmény). Aranyház (=
Isten Szentélye). Frigynek Szekrénye (= az Újszövetség letéteményese). Mennyország Ajtaja
(= akinek Szent Fia nevén megnyílt számunkra Isten Országa).
Hajnalcsillag (= aki az eljövendő
Napnak, Krisztusnak fölkelését
előre jelzi).
Ugyanakkor a Szűzanya a Beteg Gyógyítója, a Bűnösök Menedéke, a Szomorúak Vigasztalója és a Keresztények Segítsége
is, tehát a mi küzdelmes életünk
résztvevője, akihez mindig bizalommal fordulhatunk.
Végül a megdicsőült világ
Királynőjeként köszöntjük Máriát, az időközben kimondott
hittételekben, pápai megnyilatkozásokban, stb. szereplő sajátos
motívumokkal. Ezek egyben
belévetett bizalmunk kifejezései
is: angyalok, pátriárkák, próféták, apostolok, mártírok, hitvallók, szüzek, mindenszentek
Királynője, áteredő bűn nélkül
fogantatott, mennyekbe felvett
Királynő, Szentolvasó és Béke
Királynője, (s számunkra talán a
legkedvesebb megszólítás:) Magyarok Nagyasszonya.
Befejezésül, a litánia az Isten
Bárányához fordul háromszoros könyörgéssel, majd egy záró
könyörgéssel (Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja!)
fejezi be a Szűzanya köszöntését.
Amikor csak tehetjük, forduljunk bizalommal Égi Édesanyánkhoz, hogy legyen közbenjárónk szent Fiánál és segítsen
minket gondjaink, problémáink
megoldásában.
A májusi szentmisék után
közösen imádkozzuk a lorettoi litániát, mindenkit szeretettel
várunk.
Különösen május 29-én, vasárnap, este fél 6-kor, amikor
egy rövid előadással kötjük össze
imádságunkat.
Valter Atya

Végre megjött a tavasz, a
nap is kisütött, a sok komolykodás után egy kedves, vidám
verset ajánlok a figyelmükbe.
Először a költőről: Mezőfalván többen élnek, akik Dévaványáról származnak. Nos,
az ajánlott költő, Nadányi
Zoltán Dévaványán született
1934. február 12-én, és 1986.
szeptember 20-án Csemőn
halt meg. Alsóbb iskoláit
Dévaványán, a gimnáziumot
Kisújszálláson és Nagykőrösön végezte. Székesfehérváron
érettségizett. Festőnek, grafikusnak készült, de már korán

verselt is. Fodor András közölte az Új Hangban gimnazista
kori verseit. 1953-1957-ig az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem bölcsészkarának volt
a hallgatója. Társadalmi elkötelezettsége kiállást jelentett
a peremen élők élők mellett,
akikhez független életmódjával mindinkább maga is odatartozott. Az 1980-as évektől
csemői tanyájára vonult vissza,
ahol mezőgazdasági munkából és írásaiból tartotta el
magát. Német, angol, orosz
és román költőket fordított
magyarra.

Nadányi Zoltán:

Julika meg a bika

Piros ruha, pántlika,
megy a réten Julika,
gyepre lép, puhára.
Gombos szarvú vad bika,
tüzet fúj az orrlika,
jajjaj,
jajajaj,
a piros ruhára.

Ő maga ott menekül,
ott, ott, messze, anekül,
nap megáll az égen,
látott már az idelent
sok szép tündért, meztelent,
ajajaj,
ajajaj,
ilyen szépet még nem.

Szökken is már a bika,
fut előle Julika,
árkokon ugrál át,
esze nélkül veti most,
odaveti a pirost,
jajajaj,
jajajaj,
az egy szál ruháját.

Fut, fut a szép szökevény,
szembejön egy víg legény,
eláll szeme-szája.
Se ruha se pántlika,
csak magában Julika,
ujujuj,
ujujuj,
ezt már megcsudálja.

Piros ruha, pántlika,
megtapossa a bika,
dobálja, csudálja,
piros ruha, pántlika,
no de hol van Julika?
ejejj,
ejejej,
ez csak a ruhája.

Szökken is már a legény,
fut Julika, fut szegény,
kezdheti előlrül,
se ruha, se pántlika,
attól bőszült a bika,
jajajaj,
jajajaj,
ez meg ettől őrül.

Most meg ez fut a nyomán,
itt megáll a tudomány,
kergetőznek körbe,
a ruhával mennyi baj,
ha van, ha nincs, ajajaj,
jujujuj,
jajajaj,
Csöbörből vödörbe.

Tarány Sándor
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Mezőfalva tüzelőanyag kereskedés
Tavaszi akciós árak

Pötör Károlynét
86. születésnapján
szeretettel köszönti
Az egész család

Betegek gondozását,
ápolását
és felügyeletét vállalom

Dió szén:
Barna szén (Lignit):
Akác tűzifa:
Kuglizva:
Hasogatva:



Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

HORVÁTH BÁLINT MIHÁLY

Kedvezményes házhoz szállítás feltételeiről
telefonon érdeklődjön!

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

Régi redőnyök javítását,
új redőnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidő, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklődni a Lottózóban.

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család



Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

KOVÁCS KÁROLYNÉ

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.

Köszönetet mondunk Fethné Editnek és Feth Jánosnak
a temetés lebonyolításáért!
A gyászoló család

2300 Ft/mázsa
2400 Ft/ mázsa

Mezőfalva Szőlőhegy Honvédségi út eleje
30/2811504, 30/7380922

Halláné Kocsis Erzsébet: 06 20 956 8388

Köszönetnyilvánítás

2900 Ft/mázsa
1700 Ft/ máza



Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

JÁSPER IGNÁCNÉ

temetésén részt vettek; sírjára csokrot, koszorút helyeztek, és együtt éreztek a gyászoló családdal.
Külön köszönet Feth Jánosnak és feleségének
a temetés lebonyolításáért.
A gyászoló család
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Kerékpárcentrun és Szakszerviz

Dunaújváros Szórád M. út.6/A
( a piactéri gyógyszertár mögött)
Tel: 20-278-7951, 25-400-727
E-mail: magellanbt@upcmail.hu

Kerékpárok, elektromos kerékpárok alkatrészek nagy választékban.
Háztartási gépek, GPS, Smoby csúszdák, fitness termékek, görkorcsolyák.
Szakképzett eladókkal és szerelőkkel várjuk kedves vevőinket!
ÚJRA,ÚJRA,ÚJRA!
Minden hónap 25-én 25% meglepetés akció rendkívüli áron juthat kerékpárokhoz és kiegészítőkhöz készpénzfizetés esetén a készlet erejéig!

Üdülési csekk és egészségpénztár elfogadóhely 100%-ban!

Hitelvásárlási lehetőség!

KIRÁNDULÁS
A Művelődési Ház kirándulást szervez
június 18-án, szombaton
Az úti cél: Szentendre - Visegrád - Esztergom
Indulás: 8 órakor, a Művelődési Ház elől
Utazási költség: 2100 Ft/fő + belépők (szabadon választhatók)
Jelentkezési határidő: június 15.
Érdeklődni: Ijjas Gizella művelődésszervezőnél
a 06 30/461-2531-es telefonszámon vagy a könyvtárban lehet!
Ijjas Gizella

Véradás!
Június 9-én 14.30 órától
16.30 óráig véradás lesz a
művelődési házban!

Csere!
Rákóczi u. 18.
alatti sorházi
lakásunkat

Mezőfalván
100-130 m2-es,
egyszintes házra
cserélnénk,

értékegyeztetéssel.

Telefon:
30/479-56-64

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Művelődési Ház, Mezőfalva. Felelős: Ijjas Gizella.
Szerkesztőség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezőfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Készült 2011. május 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0003

