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Parlagfű!
Településünkön ellenőrzést hajtottunk végre a parlagfűvel kapcsolatban. A bejáráson megállapításra
került, hogy Mezőfalva alapvetően
rendezettnek mondható. Azonban
felhívom figyelmüket, hogy a parlagfű most kezd nőni, még virágzás
előtti stádiumban van – ilyenkor kell
irtani, mert így elkerülhető az allergén
növény további szaporodása.
Kérem Önöket, tartsák be a parlagfűvel kapcsolatos rendelkezéseket
a belterületen és a külterületeken,
szántóföldeken egyaránt, irtsák ezt a
kártékony növényt! Ne kelljen bírsággal nyomatékosítani a kérést!
dr. Woth László
címzetes főjegyző

Vígadjunk együtt!

polgármester

Településünk közismert és közkedvelt nagyrendezvénye, a Mezőfalvi Vigasságok 2011. június
24-én a Rock-esttel kezdődik, majd 25-én a korábbi évek hagyományai szerinti főrendezvén�nyel az iskola udvarán folytatódik. A MEDOSZ SE és a PIMASZ szervezésében vasárnap
motoros találkozó és hozzá kapcsolódó programok lesznek a focipályán. A borversenyre várjuk
a nevezéseket a Vigasságok reggelén a helyszínen is! (Program a 11-12. oldalon.)

Marad
a Megye II.
Sajnos nem sikerült az
osztályozón kiharcolni a
Megye I. osztályba jutást.
Szombaton délután
Szabadegyházán megtartott mérkőzésen 3 góllal
jobb volt Agárd csapata.

„Óvodától búcsúzunk, iskolába indulunk…” Verssel, fellegekbe
szálló lufikkal, ajándékokkal, a végén egy kis sütizéssel véget ért
az óvodai élet a nagycsoportosoknak (6. oldal)

Iskolánk szokásrendszerének egyik legemelkedettebb eseménye
zajlott június 10-én öt órakor, amikor búcsút vettünk 61 ballagó
diákunktól (4. oldal)

2

Az én falum - Mezôfalva

Búcsú és köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az iskola
Szülői Munkaközösségének
nevében minden ballagó diákunknak az intézmény rendezvényein való lelkes részvételért, a műsorokon nyújtott
felejthetetlen produkciókért.
További tanulmányaikhoz jó
egészséget, sok sikert és kitartást kívánok. Egyben szeretném megköszönni a búcsúzó
osztályok
munkaközösségi
tagjainak: Borosné Sógorka
Augusztának, aki a gazdasági
feladatokat látta el, Németh

Erzsébetnek, Viziné Tibai Ildikónak, Sümegi Györgynének és Petrovics Sándornénak
a sokéves, kitartó munkájukat.
Nem hagyhatom ki a köszönetnyilvánítások soraiból iskolánk vezetőit, pedagógusait,
dolgozóit és a ballagó diákok
szüleit sem, akik munkánkat
mindig segítették és támogatták. Köszönjük!
Minden kedves olvasónak
kellemes pihenést és jó időtöltést kívánok a nyárra.
Baratiné H. Irén
SZM vezető

Rendhagyó biológia óra
Iskolánk nyugdíjas biológia- földrajz szakos pedagógusa, Danyi András évek óta
kutatja a Mezőfalva környezetében kialakult természetes
növénytakarót.
Rendszeresen kilátogat a
Bolondvárra és a vegetációs
időszakban feltérképezi annak
növényvilágát. Az ő botanikai
munkásságának is köszönhető,
hogy ez a terület, mely számos
ritka és védett növényfajnak
otthona, napjainkban már védelem alatt áll.
Bandi bácsi legújabb felfedezése az a lösz bucka, mely
Nagyvenyim és Mezőfalva határában a közúttól nem mes�sze terül el. Itt virít a Magyar
szegfű (Dianthus pontederae).
Erről a ritka növényről azt kell
tudni, hogy a jégkorszakból itt
maradt reliktum faj, s legkö-

zelebbi lelőhelye Csókakő. Ezt
a csodálatos, törékeny virágot,
és élőhelyét mutatta meg iskolánk 8.a osztályosainak a tanár
úr. A réten a lelkes tanítványok
még számtalan érdekes és szép
növénnyel
ismerkedhettek
meg. Például a Lila ökörfarkkóróval (Verbascum phoeniceum), vagy a Koloncos legyezőfűvel (Filipendula vulgaris)
Megfigyelhették a különböző
környezeti igényű fajok elhelyezkedését a domboldalon.
Séta közben meghatároztak
több lepkefajt, s még egy Zöld
gyíkot is sikerült lencsevégre
kapniuk.
Mindenki nagyon élvezte
az amatőr természetbúvárkodást. Tartalmas és nagyon kellemes három órát töltöttünk
el közösen. Köszönjük Bandi
bácsinak az élményt!

Légi bemutató

Iskolánk alsós tanulói június 8-án izgalmas távirányítású
repülőgép bemutatón vehettek
részt. A nagyszünetben megtelt a tornaterem mosolygós
szemű kisgyerekekkel, akik
nagy tapssal jutalmazták a
látványos produkciót. A bravúrosan irányított gépmadár
közvetlenül a gyerekek előtt

gurult el, majd a fejük felett
siklott a magasba. A repkedést lufi kidurrantása, palack
eldöntése, forgások, piruettek
gazdagították.
Köszönjük Mirkai Tamás
repülőgép modellezőnek ezt a
gyönyörű ajándékot!
Nagyné Garai Olga
tanító

Kutyaügyek
Felhívom a figyelmüket az állattartás szabályainak betartására. Több lakó is panaszkodott, hogy kóbor kutyákkal találkoztak
településünk számos részén. Az önkormányzat nagyon komoly
anyagi áldozatot hoz annak érdekében, hogy gazda nélkül az
utcán bóklászó ebek ne jelentsenek veszélyt a felnőttekre, és ne
kelljen a szülőknek gyermekeik testi épsége miatt aggódniuk.
Egy kóbor kutya befogása és elszállítása 20 ezer forint föltötti
összegbe kerül, és azt a kiszállást is ki kell fizetnie a polgármesteri hivatalnak, amikor kijön a gyepmester, ám a kutya már
nincs a megjelölt helyen.
Kérjük, tartsa be az állattartási szabályokat: zárt kerítés mögött legyenek a kutyáik, és ahol nincs kerítés, ott meg kell kötni
az ebet!
dr. Woth László
címzetes főjegyző

Egyházi hírek

Júniusi ünnepeink

Júniusra-ebben az esztendőben- több, szép ünnepünk is
esik. Áldozócsütörtök, vagyis az
Úr mennybemenetelének napja,
Pünkösd: a Szentlélek eljövetelének és kiáradásának ünnepe, Szentháromság vasárnapja:
amikor a háromszemélyű egy
Istent ünnepeljük, és Úrnapja:
Jézus Krisztus testének és vérének ünnepe. Ezek mind fontos
események egyházunk életében,
ezért is ünnepeljük külön-külön
ezeket. Ugyanakkor élesen nem
elhatárolhatóak, nem szétválaszthatóak egymástól. Miután
feltámadt Jézus elbúcsúzik tanítványaitól és felmegy a men�nybe, vagyis az Atyához megy,
elküldi a Szentlelket, hogy erősítse meg az apostolokat, s rajtuk keresztül minket. Tehát: nem
hagy magunkra minket! Kézzel
foghatóan, fizikailag is érzékelhetően pedig velünk marad az
Oltáriszentségben. Nem csak
ünnepnapokon, hanem minden
hétköznapon is.
Június egész folyamát Jézus
Szentséges Szívének ünnepe is
meghatározza, még annak ellenére is, hogy maga az ünnep napja idén július 1-re csúszik. Isten a
végtelen Szeretet, Krisztus Szíve pedig nem más, mint ennek
a szeretetnek az emberi jele. Ő
a szeretet révén győzedelmes-

kedik, szeretetének legnagyobb
megnyilvánulása a kereszt, amely
egyben Isten legnagyobb győzelme az emberi történelemben. A
keresztből indul ki minden jó,
a kereszt az üdvösség forrása,
amely elárasztja a világot.
Ezt az önfeláldozó Szívet
kívánjuk tisztelni a Jézus Szíve
litániákkal. Ez a litánia 33 soron
keresztül próbálja megvilágítani
számunkra, hogy miért kell törekednünk Jézus követésére, hogy
mi mindenben kell hasonlóvá
válnunk az Ő Szentséges Szívéhez. Ahhoz a Szívhez, amelyet
bűneink gyaláznak, megsebesítenek, lándzsával átdöfnek, s
ami ugyanakkor a reményünk, a
kiengesztelődésünk, amely erőt
ad élőnek és holtnak egyaránt, és
amelynek tisztaságában a szentlélekkel együtt gyönyörködhetünk.
Használjuk ki e hónap lelki
lehetőségeit is: ünnepeljük hétről-hétre együtt, gyakoroljuk a
jócselekedeteket és imádkozzunk gyakran Jézus segítségéért,
hogy szívünket az Ő szívéhez
hasonlóvá tegye: irgalmassá, engedelmessé, negatív előítéletektől mentessé, jóvá és szelíddé.
Mert boldog mindaz, ki Őt hívja
segítségül, s kitárja előtte szívét
minden jóságával és gyengédségével együtt.
Valter atya
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Partnerkapcsolat
Mezőfalva vezetői a szlovákiai Kisújfalura látogattak
június 18-án. Az ottani képviselőtestület kifejezte azon
szándékát, hogy településünkkel partnerkapcsolati szerződést kíván kötni. Nagyon sok
mezőfalvi család származik
Kisújfaluról, és népi táncosaink, focistáink már most is élő
kapcsolatot ápolnak.
Terveink szerint a Vigasságok alkalmával írnánk alá a
partneri megállapodást ünnepélyes keretek között.

Tájékoztató
A képviselőtestület május
25-én ülésezett. A képviselők
beszámolót hallgathattak meg
a Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulás üléséről, valamint átfogó értékelést a 2010.
évi gyermekjóléti feladatok
teljesítéséről.
A polgármester elmondta:
a kistérségi társulás Mezőfalva
szempontjából nagyon jelentős
dolog, mivel ezen keresztül
jut normatívához az oktatási
intézményi társulásunk. Elhangzott: Cserna Gábor Dunaújváros Megyei Jogú Város
polgármestere Márok Csabát
delegálta az M8 Térségfejlesztő Tanácsba – a gyorsforgalmi
úttal kapcsolatos információk
így első kézből jutnak hozzánk.

Egészségház
Az egészségház korszerűsítése elkezdődött. Köszönöm
mindenkinek a türelmét, megértését, segítő hozzáállását!
Példa értékű, ahogyan ez a beruházás zajlik: zökkenőmentesen átköltöztettük a rendeléseket a rendőrség épületébe.
Az orvosok, az egészségügyi
szakszemélyzet és a betegek
egyaránt példa értékűen viszonyulnak ehhez a cseppet sem
könnyű helyzethez.
Elvileg 75 nap a pályázat
megvalósítása. A tetőcsere, a
belső munkálatok nagy erőkkel elkezdődött. Bízom benne,
három hónap múlva gyönyörű
egészségházat avathatunk.

Csatornaberuházás

Az önkormányzat vezetői
lakossági tájékoztatót tartottak a csatorna beruházás II.
ütemével kapcsolatosan. Nagy
örömömre szolgált, hogy az
érintettek közül sok lakó eljött
a rendezvényre és konstruktív volt a fórum hangvétele, a
kérdések nagyon életszerűek
voltak. Az egyedi kérdésekre
természetesen csak egyénre
szabott válaszok adhatók, ám
ezeket nem a lakossági fórum
kell megbeszélni, de nyitottak
vagyunk minden megoldásra.
A szerződéskötés időpontjai
pünkösd vasárnapra és hétfőre
estek. Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy aki
az említett napokon nem tartózkodott itthon, vagy egyéb
okból nem tudott megjelenni,
az keresse fel a polgármesteri
hivatalban a kolléganőket, akik
a szerződést megkötik. A csatorna közműtársulat szervező
bizottságának elnöke a polgármester, Márok Csaba, a hivatal
dolgozói pedig megadnak minden tájékoztatást, segítséget a
lakóknak.
A pénzügyi konstrukciók ismertetésére nem térnék ki részletesen, hosszadalmas lenne, és a
lakossági tájékoztató – amelyet
kiküldtünk mindenkinek – részletesen leírja, hogy kinek és mire
kell figyelnie. A közműhozzájárulást illetően a képviselőtestület
illetve az önkormányzati társulás
azt vette figyelembe, hogy milyen a lakók teherbíró képessége,

A négy település
polgármestere sajtótájékoztatót tartott június 2-án
a mezőfalvi községháza tanácstermében.
Beszámoltak
arról,
hogy Márok Csaba, mint
az önkormányzati társulás
elnöke aláírta a 2 milliárd
333 millió 20 ezer forintos
nettó összegű támogatási
szerződést.
Az érintettek mindegyike nagy várakozással tekint
a beruházás elé, amelynek
révén a dunaújvárosi kistérség közel 3 milliárd forint
fejlesztéssel gazdagodik.

illetve a beruházás első ütemében
résztvevőkhöz képest senki ne
kerüljön rosszabb helyzetbe.
A közbeszerzési eljárásokat illetően várhatóan nagyon
hosszú pályázatos procedúra
áll előttünk. Az elkövetkezendő időszakban a dokumentációk jóváhagyatása történik
meg a szakmai szervezetekkel,
hatóságokkal, majd ezek után
lesz módunk a közbeszerzési
kiírásokra. Az érdemi munka
az eljárások lefolytatása után
indulhat. Többször elmondtuk:
az előkészítés sokkal több időt,
energiát vesz igénybe, mint
amennyit a kivitelezés fog.
Előre felhívjuk a lakók figyelmét, hogy a majdan kiválasztásra kerülő kivitelező
folyamatosan köteles lesz az
érintett ingatlantulajdonosokat
tájékoztatni a beruházás menetéről, állásáról, arról, hol milyen
ütemben végzi a munkát. Az
ingatlanoknál a beállások pontos helyének meghatározása
is a lakók bevonásával törénik
majd. A pályázatban nem tudtunk arra kitérni, hogy minden
egyes ingatlanok hol van a csatorna kivezetése a házból, ezért
ezt mindenki pontosíthatja.
Arra vonatkozóan is szeretném
megnyugtatni a lakókat, hogy a
kivitelezőnek az eredeti állapotot kell helyreállítania. Ami azt
jelenti, ha a bejáró valamilyen
szinten sérül, azt a kivitelező
köteles lesz kijavítani. Azt is
el kell mondani azonban, hogy
azokban az utcákban, ahol az
úttest alatt húzódik majd a
csatorna gerincvezeték, csak
sávos – a felvágott csíkban történő – helyreállítást támogat a
pályázat, mivel nem útépítésre,
hanem csatornázásra nyertünk
pénzt, tehát a teljes útfelület
aszfaltozása ennek keretében
nem megoldható.
Azon leszünk, hogy folyamatosan korrekten és pontosan
tájékoztassuk a lakókat a tudnivalókról. A tájékoztatón elmondta a pénzügyi tanácsadó:
senkinek nem kell most azonnal
fizetnie, majd a vízi közműtársulat megalakulása után küldjük
ki mindenkinek az értesítést,
ami alapján fizetni kell. Ennek
időpontja becslések alapján várhatóan augusztus lesz.
Márok Csaba
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Mezőfalva
évszázadai –
könyvbemutató
Június 23-án 17 órakor
lesz a Mezőfalva évszázadai
című könyv bemutatója a
művelődési házban. A rendezvény keretében dr. Erdős Ferenc, a Fejér Megyei
Levéltár igazgatója, a kötet
szerkesztője dedikálja a településünk történetét, múltját
bemutató könyvet. A 200
éves évfordulós ünnepségen
igény merült fel arra, hogy
folytassuk a falutörténeti
előadást, ezért az igazgató
úr erre az alkalomra kisebb
előadással is készül.
Várjuk szeretettel Mezőfalva lakóit a könyvbemutatóra!

Betörtek
a könytárba!
Betörés történt a könyvtárba! - jött a hír június első
hétfőjén, a reggeli nyitáskor.
Van rendőr a faluban! Ez
nemcsak szimpla ténymegállapítás, kiváló munka áll a kijelentés mögött. Tóth Viktor
elfogta az elkövetőket, akik
a kapitányságon beismerték
tettüket. Hangsúlyozom: folyamatosan fokozott rendőri
ellenőrzés várható a településen. Felhívom mindenkinek a
figyelmét a közúti, az együttélési és egyéb szabályok betartására! Komoly hangsúlyt fektettünk és fektetünk jelenleg is
Mezőfalva közbiztonságának
javítására!
Márok Csaba

Bankautomata
A képviselőtestület kezdeményezésére bankautomata
lesz Mezőfalván is hamarosan a rendőrségi épületnél. A
bankjegykiadó telepítését lapzártánk idejére ígérte a pénzintézet, az viszont a jövő kérdése,
hogy mikor üzemelik be.

4

Az én falum - Mezôfalva

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Néptánc, néptánc,
néptánc
A néptánc tagozat mindig
mozgalmas élete az elmúlt
hónapban is hasonlóan zajlott.
Diákjaink fellépések sorozatával mutathatták meg az ez
évben megszerzett tudásukat.
Május 21-én, Ajkán szerepeltek a 4. 5. 6. osztályos tanulók
a Közép-Dunántúli Regionális
Néptáncversenyen. A résztvevő
18 csapat közül ők voltak az
egyetlenek, akik német nemzetiségi tánccal, walzerrel indultak a versenyen. A neves zsűri
három tagból állt. Kiemelték
a gyerekek fegyelmezettségét,
színpadi megjelenését, mozgásuk eleganciáját. Megdicsérték
a ruhákat, a zeneválasztást, a
koreográfia folyamatosan emelkedő dinamikáját, az alaplépések
ötletes összefűzését, a térformák
sokszínűségét. Útmutatót adtak
a csapat további fejlődését illetően.
Május 24-én rendeztük
meg a Néptáncosok Gáláját a Művelődési Házban. A
nagyszabású rendezvényen a
tagozaton tanuló 65 táncos
szerepelt. A négy évfolyam
összesen 18 koreográfiát muta-

tott be. Több táncos növendék
a néptánc mellett az alapfokú
művészetoktatás zene és népi
ének tagozatán is tanul, tőlük
is láthattunk egy-egy szép
produkciót. Sokan kíváncsiak
voltak a műsorra, a hozzátartozókon kívül sok volt az érdeklődő, aminek nagyon örültek a
gyerekek és tanárnőjük Csonka Emese.
Május 28-án Előszállásra
invitált bennünket a község
polgármestere, Farkas Imre.
A hagyományőrző SzállásNapok kulturális bemutatóját
a Mezőfalvi gyermek csoport
nyitotta meg. Három német
nemzetiségi táncot láthatott a
közönség, amelyet vastapssal
jutalmazott. Utána a gyermekek tanárnőjük kíséretében lovas kocsikázáson vettek részt,
majd gyereknapi programok
egész sora várta őket produkciójuk jutalmául.
A néptánc tagozat fárasztó, de rendkívül eredményes
évadot zárt 2010/2011-ben.
Reméljük, hogy a sikerek mindenkinek erőt adnak a folytatáshoz.

HÍREI

Szabó Szindbád és Scheidl Boglárka 8. osztályos tanulók

Ballagás: búcsú
az iskolától

Iskolánk szokásrendszerének egyik legemelkedettebb
eseménye zajlott 2011. június 10-én, pénteken öt órakor,
amikor búcsút vettünk 61 ballagó diákunktól.
A gyerekek már reggel, az
általuk összeállított, személyre szóló, és rendkívül megható
műsor keretében megköszönték tanáraiknak azt a sok törődést, odafigyelést, amiben
általános iskolai éveik alatt
részük lehetett.
A délutánnak hetedikes társaiktól kapott tarisznyával és
sok-sok emlékkel vágtak neki.
A nyolc év alatt végzett
munkájukat a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
segítségével tanáraik díjak és
könyvjutalmak átadásával köszönték meg.
„ISKOLÁNK BÜSZKESÉGE” kitüntető címben részesült Szabó Szindbád 8. b
osztályos tanuló, aki kiemelkedő tanulmányi munkáján
túl lelkes, önzetlen közösségi
munkájával, példamutató magatartásával és szorgalmával
érdemelte ki elismerésünket.
„AZ ÉV DIÁKJA” elismerésre Scheidl Boglárka 8. a
osztályos tanulót tartotta ér-

demesnek a tantestület. Bogi
a művészetek területén, tanulmányi munkájában tanúsított
szorgalma és kitartása, társaihoz való viszonya, bájos egyénisége révén nyerhette el ezt a
megtisztelő címet.
A végzős diákok közül
többen könyvjutalomban részesültek.
A 8.a osztályból: Bencze
Dorka, Boros Viktor, Bognár
Gergő, Bógó Mihály, Gugmony Laura, Kiss Máté, Kovács Zsombor, Móricz Mercédesz, Szili Imre
A 8.b osztályból: Hornperger Arnold, Horváth Mercédesz, Molnár Fanni, Oláh
Bettina, Szentpáli Zsombor,
Vida Fanni, Vizi Richárd.
A 8.c osztályból: Kovács
Dániel, Mihályi Szidónia, Vadicsku Richard, és Weingertner Vivien.
A számos elismerés bizonyítja, hogy tehetséges, szorgalmas évfolyamtól vettünk
most búcsút, akik azért is
különlegesek, mert előreláthatólag hosszú ideig nem lesz
olyan ballagásunk, hogy három
évfolyamtól köszönjünk el.
Sok sikert kívánunk valamennyiüknek.
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Gyermeknap 2011
A tanév végéhez közeledve
sűrűsödnek a programok. Az osztálykirándulások, a jegyek lezárása
és a ballagás után végre elérkezik
iskolánk tanulóinak két kedvenc
napja: az utolsó tanítási nap és a
Gyermeknap.
Hagyományainkhoz híven
a felső tagozat és a negyedik
évfolyam diákjai a Hantosi-tóhoz kerékpároztak el. A hosszú,
fegyelmezetten kígyózó sort
rendőri és polgárőri biztosítás
segítette a közlekedésben. A tó
körül szervezett akadályverseny
minden diákunk tetszését elnyerte. Az idei évben újdonság
volt, hogy a Szülői Munkaközösség és a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is vállalta
egy-egy akadály megszervezését
és lebonyolítását. Igazán izgalmasra sikerült a hazaút is, de a
gyermeknapot az égiek is segítették: a legnagyobbakon kívül
mindenki "megúszta szárazon".
Sajnos az eredményhirdetést elmosta az eső, de a tanévzáró ünnepélyen természetesen minden
kiválóan teljesítő csapat átveheti
majd jól megérdemelt jutalmát.

Az első három évfolyam
kisdiákjai az iskola környékén
megrendezett akadályversenyen
bizonyították ügyességüket és
fegyelmezettségüket. A zászlókkal, csatakiáltásokkal menetelő
gyerekek feltűnést és elismerést
keltettek a vonulásuk során. A
még el nem induló és a már beérkezett gyerekeket a Mezőfalvi
Önkéntes Tűzoltóság és a Mezőfalvi Rendőrség lelkes tagjai
foglalkoztatták. Volt vízsugárral
célba spriccelés, beöltözés tűzoltónak, rendőri bilincs, pisztoly
stb. Beleülhettek a rendőrautóba
és a tűzoltókocsiba is, sőt még a
szirénákat is működtethették! A
legjobban az tűzoltókocsiban történő "osztálykirándulást" élvezték.
Mindkét helyszínen nagy feltűnést keltett a Szülői Munkaközösség által szervezett fagyis autó
hangja. Köszönjük a jégkrémet!
Jól esett a melegben a helyi FIDESZ támogatásaként kapott
üdítő is!
Mindenkinek köszönjük, aki
munkájával, támogatásával hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap igazán
emlékezetes legyen!

A környezettudatos nevelés
Iskolánkban
hagyományosan a természettudományos munkaközösség szervezésében emlékezünk meg a
Föld napjáról. Az idei évben
Szentpáli Balázs tanár úr előadásában ismerkedhettek meg
tanulóink az alternatív fűtési
módozatokkal. A diavetítéssel
fűszerezett bemutatót az intézmény kazánházában tett
tanulmányi séta zárta, ahol a
gyakorlatban is megfigyelhet-

ték diákjaink a geotermikus
fűtés működését.
A séta végeztével a Madarak és fák napja alkalmából a
diákönkormányzat szervezésében játékos teszt kitöltésével
tehették próbára tudásukat a
gyerekek.
Örömteli és tanulságos
napot zártunk a környezetvédelem jegyében, hiszen tudásunkat sok hasznos és érdekes
ismerettel bővítettük.

Tanévzárás
a művészetoktatásban
Az alapfokú művészetoktatás tanszakai sikeresen zárták a 2010/2011-es tanévet.
A zeneművészeti ágon tanuló
növendékek évzáró hangversenyen adtak számot arról, hogy a
tanév során mennyit fejlődtek,
milyen eredményesen készültek
fel év végi vizsgáikra. Az ünnepi koncerteken szülők, rokonok, barátok csodálták meg a
kis zongoristákat, fúvósokat és
népi énekeseket. A jó hangulatú
hangversenyeken kicsik és nagyok, zenészek és műkedvelők
együtt élték át, hogy zenélni, és
zenét hallgatni nagyszerű érzés.
Hagyományainkhoz híven a tanulmányaikat befejező, búcsúzó
diákokat külön köszöntötték
tanáraik és társaik.

Néptáncosaink fergeteges
hangulatú „teltházas” gálán
mutatták be egész éves munkájuk produkcióit.
Már a következő tanévre
is gondolva, a zenei és a tánc
tagozat az alsós gyermekeknek
bemutató előadásokat tartott,
ahol a kicsik a hangszerekkel
ismerkedtek, és szép előadású darabokat hallgathattak
meg minden zenei tárgyból.
A szobrászatra készülők egy
kiállításon tekinthették meg a
rajzos munkákat.
A nyárra jó pihenést kívánunk minden növendékünknek, szeptemberben szeretettel
várjuk vissza őket is, valamint
az újonnan beiratkozó tanulókat is!

17 tonna papír…
Ismételten nagy mennyiségű papírt gyűjtöttek össze a
gyerekek május 17-én az általunk meghirdetett papírgyűjtésen. Az iskola minden osztálya kivétel nélkül részt vett
nagy örömünkre. Összesen 16 912 kg gyűlt össze. Dolgoztak kicsik és nagyok, szülők, nagyszülők, pedagógusok
egyaránt. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek
az önzetlen segítségét, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal
jelentős mértékben támogatták rendezvényünket, mellyel
hozzásegítették a gyermekeket a papírgyűjtésből származó
bevételhez. Külön köszönettel tartozunk Kökény Zoltán
vállalkozónak, aki évek óta magas áron vásárolja fel ös�szegyűjtött papírunkat. Kérjük önöket az őszi akcióban is
legyenek majd ilyen segítőkészek.
Szülői Munkaközösség
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Tündérkert Óvoda
Talán az olvasók közül
is többen gondolják velem,
hogy a május az év legszebb
hónapja. Miért? A természet
színei, a madarak csicsergése vidámságot, az ünnepek,
anyák napja boldogságot, a
sok program örömet, élményt
hoztak a gyermekek és felnőttek lelkébe.
Minden csoportban lázas
készülődéssel indul a hónap,
hiszen a legszebb ünnepet várták a gyerekek, az Anyák napját, és az évzáró ünnepélyt. Az
év folyamán tanult mondókák,
énekek, versek, mesék készültek egy csokorba, hogy ezzel
részben lezárjuk a tanévet és
köszöntsük az édesanyákat,
nagymamákat. A köszöntő
műsorok könnyeket csalogattak a vendégek szemébe, mely
jelezte- megérte!
Mónika óvó néni és a tánc
csoport is megtartotta a záró
táncbemutatót amit örömmel
fogadtak a szülők.
Május utolsó hete a gyermekhét, játék,móka, kacagás!

Hétfőn: a tűzoltók tartottak bemutatót, illetve együtt a
gyerekekkel volt célba locsolás,
tűzoltó ruha, sisak próbálás és
persze szirénázás.
Kedd és péntek: a kirándulások és a fagyizás napja volt.
Napsugár csoport a Csodák
Palotájában, Micimackó csoport Veszprémben és Balatonfüreden, Szivárvány csoport a
Velencei-tó környékén, Pillangó csoport Rétimajorban,
a Katica csoport a lovardában
, a Csiga-biga csoport pedig az
óvoda kertben piknikezett.
Szerda mozgással telt. Nagy
élmény volt a trambulin, amit
délelőtt és délután is kipróbálhattak. Köszönjük Edit óvó
néni férjének, hogy elhozta
nekünk. Délután a kertben
játékos sportversenyek résztvevői lehettek a szülők, testvérek
együtt. Kötélhúzás, homokvár
építés, egyéb ügyességi játékokban bizonyíthattak lelkes
anyukák, apukák, gyerekek.
Csütörtökön táncversen�nyel kezdődött a nap. Fergete-

ges hangulatban a táncparkettre léphetett aki csak szeretett
volna. A közönség sem maradt
ki a buliból, lelkesen buzdítot-

a gyerekek, ami nagy tetszést
aratott. Kórusban kiabálták"
Vissza, vissza!…". Természetesen minden napra jutott egy

tunk, tapsoltunk. Minden évben szorgalmasan készültünk
a kollégákkal a gyermekhéti
vásárra. Különböző dolgokat
barkácsoltunk, papírforgótól
az ablakdíszig, amit a szülők
megvásárolhattak. Ebben az
évben is jól sikerült. Köszönjük
a vásárlást! Hogy még tovább
fokozzuk az élménynyújtást, az
óvó nénik mesejátékát ( A kisgömböc) és bábelőadását ( A
három kismalac) nézték meg

kis édesség a versenyzőknek
jutalomként.
A zene mindig feldobja a
hétköznapok hangulatát. Így
volt ez május 30-án az Alma
együttes zenés műsorán.
Gyerekek, felnőttek egyaránt
felejthetetlen élményt kaptak.

chárd, Horváth Zita, Krausz
Balázs, Miklós Mátyás, Nagy
Dzsesszika, Nagy Eszter, Pesti
Dávid, Pörgye Dorina, Stem-

pely Balálzs, Sztojka Hajnalka,
Tokai Armand, Virág Roland,
Volent Patrik, Vörös Zsanett,
Zelenka Attila.

Az oldalt összeállította:
Tolnai Andrásné

Ballagás
A gyermekhetet követően
elérkezett a búcsúzkodás ideje,
hiszen a Napsugár és a Micimackó csoportba járó gyermekek " kinőtték" az óvodát.
A szerdai szalonnasütésen, jó
hangulatban még felidézhették
a három év élményeit, azután
pénteken délután elérkezett a
búcsúzás pillanata. Ünneplő
ruhában, virággal a kézben
felcsendült a búcsú dal: " Óvodától búcsúzunk, iskolába indulunk…" Verssel, fellegekbe
szálló lufikkal, ajándékokkal, és
a végén egy kis sütizéssel nagy
részüknek véget ért az óvodai
élet. Kívánunk szép napokat az
iskolában!

Búcsúzó nagycsoportosok: Micimackó csoport:
Balogh Alexa, Barta Fanni,
Csicskovics Péter, Csicsók
Zita, Dienes Mihály, Erdélyi
Gyula Márió, Fekete Noel,
Forrai Diána, Görbe Zsanett,
Hegedűs Levente, Kolompár
Martin, Kovács Vivien, Nagy
Dzsenifer, Nagy Krisztián,
Oroszi Bence, Pirgi Dávid,
Sütő Enikő, Takács Ákos, Vadicsku Réka.
Napsugár csoport: Bartek
Dávid, Bölcskei Luca, Csicskovics Eszter, Erdélyi Márk,
Fabó Eveliln, Födelevics Máté,
Győri Viktor, Győri Viviána,
Halasi Patrik, Horváth Ri-
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Elköszöntünk
Nem csak a nagycsoportosok búcsúztak. Két kolléganőnk dr. Békési Béláné, Éva
óvó néni és Hóringer Imréné,
Margit óvó néni is elköszönt
óvodánktól és megkezdték
megérdemelt nyugdíjas napjaikat. A kollektíva méltó képpen elbúcsúztatta őket. Kívánunk nekik boldog napokat és
egészséget!
Amikor az ember életében
lezárul egy korszak
„A búcsúzás oly nehéz…”
- szólt a vers, amikor a nagycsoportosok
meghatottan
szavaltak Éva óvó néninek.
Ők nemcsak az óvodától búcsúztak ezen a napon, hanem
az óvó nénijüktől is, akivel
boldog három évet töltöttek
együtt. Izgatottan várták ezt
a pillanatot, egész héten szorgalmasan tanulták az énekeket,
verseket és tartották a titkot
Zita óvó nénivel. A percek önmagukért beszéltek! Amikor
az ember életében lezárul egy
korszak, másodpercek töredéke alatt felidéződik az elmúlt
36 év. A gyermekek mosolygós
tekintete visszatükrözte a sok
együtt töltött élményt, a sok
szeretetet, törődést amit Éva
néni sok éven keresztül táplált
az apróságokban. Gyönyörű,
kellemes hangjával békét és
nyugalmat varázsolt a rohanó
hétköznapokba. Talán senki
sem tudott olyan szép énekeket, verseket tanítani mint
ő. Ezt próbáltuk meghálálni,
megköszönni neki ezekben a
percekben. A szülői munkaközösség ajándékcsomaggal köszönte meg munkáját. A gyermekek egy-egy szál virággal és
jókívánsággal köszöntek el óvó

nénijüktől. Kívánunk neki szép
napokat a Velencei-tó partján
unokái körében és nagyon jó
egészséget!
Véget ért egy fejezet
1971. szeptember 1-jén egy
új korszak indult Milics Margit életében. Választott útja az
óvónői pálya, akkor még csak
álom volt számára. Semmi és
senki nem tudta eltántorítani elképzelésétől. Szorgalma
és kitartása révén 1975-ben
Kecskeméten óvónői diplomát
szerzett, munka mellett. Dolgozott szorgalmasan, végtelen
szeretettel, figyelemmel bánt a
rábízott apróságokkal. Pontosan értette a nevelő testület által választott nevelési filozófiát,
de nem csak értette tevékenyen
alkalmazta azt.
„Keresem minden gyermek
saját titkát és azt kérdezem, hogyan segíthetnék abban,
hogy önmaga lehessen”
( Jams Korczah)
40 év alatt sok minden történt vele, családot alapított, rövid időre Mátyásdombra ment
dolgozni, gyermeke született,
visszatért a kiindulóponthoz
és itt a mezőfalvi Tündérkert
óvodában találta meg boldogulása kulcsát. 37 éven át voltak
szép napok, kevésbé szépek,
de Margit óvó nénire mindig
lehetett számítani. Munkáját
elismerve Miniszteri Dicséretet kapott. Mi is jellemezte
őt: biztonság, kiszámíthatóság,
nyugalom, szeretet.
A Tündérkert óvoda kollektívája nevében kívánunk
boldog, nyugodalmas nyugdíjas éveket, Hóringer Imréné,
Margit óvó néninek.

Továbbképzések
Klárné Huszta Renáta és Győriné Varga Edit Székesfehérváron OVI-ZSARU program bemutatásán vettek
részt,melyhez szeptembertől óvodánk is csatlakozik. Kondor Lászlóné és Gremsperger Mónika az óvoda és iskola
közötti átmenet témában tájékozódtak.

Kedves Margit óvó néni!
Óvodás gyermekei, szüleik,
és egykori óvodásai nevében
szeretnék néhány szót szólni.
Valakinek boldogabb lesz
az élete, mert nem sajnáljuk
az időt, hogy megosszuk vele,
amit adni tudunk.
Többnyire alábecsüljük a
mosoly, egy simogatás, egy
kedves szó, egy figyelő tekintet,
vagy csekélyke törődés erejét,
pedig mind képes rá, új irányt
szabjon az életnek. Nem is
gondolnánk, mily végtelen sok
lehetőség adódik nap mint nap,
hogy szeretetünket kimutassuk.
A kicsi gyermekek életében
a legfontosabb a biztonság, a
kiszámíthatóság, a nyugalom
amit ösztönösen éreznek,
ha szeretetteljes légkör veszi
körül őket. Köszönjük, hogy
gyermekeinkről
szeretettel
gondoskodott, törődött velük,
tanította, nevelte őket, míg mi
nem voltunk itt.

Wass Albert szavaival:
„Minden embernek kell,
hogy legyen egy feladata
ebben az életben- kötelességen belül, vagy azon felül is
talán- , mert különben nem
lenne értelme annak, hogy
él. Az emberi világ több kell,
hogy legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben
minden ember egy fogaskerék
szerepét tölti be… Minden
embernek kell, hogy legyen
egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.”
Remélem velünk együtt úgy
érzi, hogy a gyermekneveléssel
töltött több évtizedes munkája
egy ilyen Istentől való küldetés volt.
Mindannyiunk nevében
kívánok Margit óvó néninek
pihentető nyugdíjas éveket!
Csiga-biga csop. SZ.M.
nevében
Virágh Tímea

Köszönetek
– Köszönjük Szabóné Krisztának, hogy fogadott bennünket a lovardában, valamint Nagy Jánosnak, Bores Atillának,
és Légrádi Ferencnek, hogy csoportunkat hazafuvarozta.
(Katica csoport)
– Kuti Panni néninek a jutalom fagyit köszöni a Szivárvány, Micimackó és a Pillangó csoport.
– Foltvarróknak köszönet a búcsúzó csoportok ajándékáért. (Napsugár és Micimackó csoport)
– Horváth Viktor Mari mamájának a hajtogatós kis bőröndöket köszöni a Pillangó csoport.
– Köszönet Dóra cukrászdának a finom sütiért (Napsugár
és Csiga-biga csoport)
– Köszönjük Klicsné Farkas Zsuzsannának a hozott virágokat.
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Sajnos nem a Megye I-ben folytatjuk
Véget ért a Megye II. osztály 2010-2011-es szezonja,
melyben Mezőfalva kitűnő
eredményeket ért el. Történelmet írt IFI csapatunk, mivel harmadszor is megnyerte a
bajnoki címet. Eddig a Fejér
Megyei Labdarúgó Bajnokságban nem volt ehhez fogható
teljesítmény!
A felnőttek is majdnem
elérték a kitűzött célt. Mivel
a nagy csapat második lett
az idény végére, ezért osztályozón kell kiharcolni a magasabb osztályban való játék
jogát. Agárd nem verhetetlen
ellenfél. Masinka László edző
szerint a Sárosd elleni formát
hozva van esélyünk.
Az elmúlt mérkőzések összefoglalója:
Lajoskomárom után az IFI
-nél három győzelem, egy
döntetlen és egy vereség az
utolsó öt találkozó mérlege.
A felnőtteknél jobb az
arány. Ők három győzelemmel
és két döntetlennel fejezték be
a 2010-2011-es szezont. Természetesen a végére majdnem
mindkét együttesünk elérte a
hőn áhított célt. A fiataloknak
sikerült történelmet írni a megyei labdarúgás krónikájába:
HÁROMSZOR LETT
BAJNOK MEZŐFALVA!
Igen! Így csupa nagy betűvel,
mert ez még egyetlen Fejér
megyei csapatnak sem sikerült!
A felnőtteknek osztályozón
kell kiharcolni a továbbjutást
Agárd ellen.
A 26. fordulóban Rácalmáson vendégeskedett a Masinka
legénység.
Az IFI-nél Rácalmás sem
bizonyult nehezebb diónak,
mint Lajoskomárom. Igaz
ugyan, hogy most csak 5
gól született. A mérkőzésen
egyébként kétség sem fért a
mezőfalvi győzelemhez. Az
első félidő teljesen rendben
volt. A második játékrészben
egy kicsit belassultunk, de a
végére újra felpezsdült a csapat.

Góllövők: Bartha Norbert
13', 29', Márok Máté 16', 44';
Erős Márk 70'
A felnőtteknél a sok sérülttel küzdő mezőfalvi csapat
erősen kezdett, de gólt csak a
20. perc környékén sikerült
szerezni. Akkor viszont tíz
percen belül mindjárt kettőt

te a mezőfalviakat. Pihenőre a
rácalmásiak előnyével tértek a
csapatok.
A szünet után gyors letámadással a 46.percben sikerült
egyenlíteni Masinka Csaba
legénységének. Bozoki Márk
góljával újra nyitottá vált a
mérkőzés. Sajnos ezután már

számtalan helyzetet a hazai
csapat, vagy a kapusban, vagy
a kapufán kötött ki a labda.
Pedig helyzet volt 4-5 is! A
támadások szépen lettek felvezetve. A csatárok is a helyükön
voltak, csak - ahogy az egyik
szurkoló fogalmazott - a második hullám nem ért oda.

is. Először Papp Attila, majd
Rajna Róbert zörgette a Duna-menti hálót. Szünetig már
ez is maradt az eredmény. A
pihegés után egy kissé ráült
Mezőfalva az eredményre. Ezt
észrevéve Rácalmásnak adódott is néhány veszélyes helyzete. A félidő végére azonban
változott a helyzet. Az egyre
erőteljesebb nyomást két mezőfalvi gól is követte. A találkozó utolsó mozzanataiban az
Attiláké volt a főszerep. A 82.
percben Papp Attila, majd a
bírói sípszót megelőzően a 90.
percben Tórizs Attila növelte
Mezőfalva előnyét. A 0:4 hűen
tükrözte a két együttes közötti
különbséget.
A 27 fordulóban Adony
ellen kellet bizonyítani. Alaposan ránk ijesztettek a fiatalok az első félidő eredménye
alapján. A 18. percben Bartha
Norbert góljának örülhettek a
hazai szurkolók. Azonban ez
a boldogság csak a 31. percig
tartott. Az adonyiak részéről
Vendég Dávid szépített. Sajnos a mieinknek nem ment
a góllövés, így a 44. percben
újabb adonyi találat keserítet-

nem láthattunk gólokat, pedig nagy szükség lett volna
rá. Nehéz ellenfél volt Adony.
Ezt a mérkőzést is meg kellett oldani. Adódtak helyzeteink, de most kimaradtak.
Ezzel a pontosztozkodással
nem igazán került jó helyzetbe csapatunk. A szintén első
helyért versenyző Aba-Sárvíz
együttese egy elmaradt mérkőzéssel három ponttal van
mögöttünk. Ez gyakorlatilag
azt jelenti, hogy Aba könnyen
beérheti Cecén a mieinket. A
pontegyenlőség pedig a jobb
gólarány miatt Abának kedvez.
Tehát Abán győzelem, vagy
„halál”! (Az utolsó szót nem
kell komolyan venni!)
A felnőtteknél is nehéz
mérkőzésre lehetett számítani. Azonban arra senki nem
gondolt, hogy majd 0:1-ről
kell fordítani! Az első félidőben egy szerencsétlen helyzet
alakult ki a mezőfalvi kapu
előtt. A védők és a visszatérő
középpálya is betolatott a 16oson belülre, így Molnár Zoli
nem láthatta a labda mozgását,
ami aztán a feje fölött ejtődött
a hálóba. Hiába dolgozott ki

A szünet után 13 percet
kellett várni az egyenlítésre.
Sági József kapott a jobb oldalon remek labdát. Két védőt is
kicselezve jobb külsővel mesteri módon az ellenfél hálójába
csavart.
A folytatásban fáradni látszottak a vendégek. Láthatóan spóroltak a futással, mivel
egyre többször felívelgettek.
A mezőfalviaknál is szükség
volt egy kis frissítésre. Rajna
Robit erősen megviselték a
harcok - kapott bőven - így
őt cserélni kellett. Bár egyes
szurkolók szerint nagyon korai
időpontban kényszerült Masinka László a cserére, de az
események őt igazolták. Márok Máté nagyon jól meghúzta
a bal oldalt. Sőt, egyéni akcióival komolyan veszélyeztette
az adonyi kaput. Kár, hogy az
egyik ilyen remek kiugrásánál
lest intet a partjelző. Nem volt
az!
A mérkőzés végeredményét
Benczik Zsolt állította be a 74.
percben. A jogosan megítélt
tizenegyest nem lehetett elhibázni. Ezzel Mezőfalva itthon
tartotta a három pontot, és jó
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kilátásokkal készülhet a következő, sorsdöntő fordulóra.
Nagyon fontos, hogy most
erősen szorítsunk mind a kettő csapatnak! Nem kicsi a tét.
Az IFI történelmet írhat, ha
harmadszor is bajnok lesz. A
felnőttek pedig esélyt kaphatnak a feljutáshoz.
A 28. fordulóban pontokat
hoztunk Abáról!
Az abai találkozón, igazi
küzdeni akarást láthattunk a fiúktól. Az első félidőben mindjárt a 10. percben veszélyes
helyzet alakult ki az abai kapu
előtt. Aztán rá három percre a
vendéglátók óriási lövését hárította bravúrral a mezőfalvi
kapus. A 20. percben szabadrúgáshoz jutott Aba együttese. A 25 méterről ellőt labdát
ismételten kiváló érzékkel
védte kapusunk Molnár Zoli.
Ezzel még nem lélegezhettek
fel a mezőfalviak. A 27. perc
körül kisebb kavarodás alakult
ki Molnár Zoli hálója előtt, de
szerencsére ezúttal is sikerült
megőrizni a lélekjelenlétét. A
29. percben az abai kapusról
kipattanó labda Márok Máté
elé került, aki nem hibázott.
Mezőfalva 1:0-ra vezetett. A
44. percben Bartha Norbert is
feliratkozott a góllövők listájá-

ra, így 2:0 -ra változott az első
félidős eredmény.
A pihenő után tovább folyt
a mezőfalviak támadása, melyekre az abaiak kontrákkal
igyekeztek válaszolni. A második játékrészben a 72. percben
Aba szépített, de szerencsére
a 90. percben Balázs Sándor
egyértelművé tette, hogy ki a
jobb csapat ezen a hétvégén.
Aba-Sárvíz - Mezőfalva 1:3
A felnőtteknek egy pontot
sikerült elhozni Abáról. Bár
gól ezen a mérkőzésen nem
született, azért nem volt olyan
könnyű összecsapás. A 0:0
-ás döntetlennel így is jól járt
csapatunk, igaz, egy győzelem
azért szebben hangzott volna!
A tudás most is rendelkezésre
állt, csak sajnos nem jött elő,
ahogy az kell.
A 29. fordulóban bajnok lett
az IFI a felnőttek pedig a tavaszi idényben 100 %-os Sárosdot
legyőzve osztályozót játszhatnak
a feljutásért!
Mindjárt az 5. perceben hazai gólnak örülhettek a szurkolók. Márok Máté kapott remek
keresztlabdát a bal oldalról Balázs Sanyitól. 1:0
Az IFI -nél a 17. percben
Bartha Norbert cselezgetett a
sárosdi védelem mögött, majd

a második próbálkozásra góllal
zárult az akció.
Az első félidőben több találat nem született, de a pihenőt
követően újra mezőfalvi találatoknak tapsolhatott a közönség. Márok Máté a 48. és
az 51. percben is betalált. A 63.
percben új belépőként Ágoston
Ferenc brillírozott, majd a csereként beálló Krisztin Ádám
következett kétszer a 86. és a
88. percben. A mérkőzés végén
a 90. percben is jutott hazai gól.
A befejezés újra Márok Máté
nevéhez köthető, aki a negyedik
gólját szerezte ezen a mérkőzésen. Végeredmény 8:0
Nagyon szépen búcsúzott a
hazai közönségtől az IFI. Már
csak egy találkozó van hátra,
ahol bármilyen eredmény
születik, most már egészen
biztosan átvehetik a bajnoki
aranyakat.
A felnőtteknél is óriási
teljesítményről számolhatunk
be, hiszen Sárosd legyőzésével
biztosan osztályozót játszik
Mezőfalva.
A mérkőzésről:
Nagyon nehéz meccsen
vannak túl a felnőttek. A listavezető Sárosdot kellet legyőzni a fiúknak. Az első tíz
percben Mezőfalva valósággal

Hírek az utánpótlásról!
Simon József tanítványai
10 induló csapat közül negyedik helyen fejezték be a
bajnokságot, ami szép eredmény az állandóan változó
korosztályban. A bajnokság
mellett más tornákon is szerepelnek a fiúk, mint például
a Pünkösdi tornán. Itt sem
kell szégyenkezni a mezőfalviaknak, hiszen becsületesen
helytálltak.
U16 Pünkösdi torna:
1 Sárszentmiklós A
2 Nádasladány
3 Mezőfalva
4 Sárszentmiklós B
U15-ös hírek:
Maradva még az utánpótlás híreinél, az elmúlt hétvé-

gén négy csapat részvételével
rendezte volna Mezőfalva a
Challange kupát. Sajnos a
szombat délelőtti találkozóra csak két együttes érkezett

meg, így egy baráti mérkőzésen Nádasladány 2x45 perces játékidőben 5:2 arányban
jobbnak bizonyult... Azért
szép volt fiúk!
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beszorította a vendégeket a
kapujuk elé, de gól nem született. Úgy látszott, hogy mind
a kettő együttes hasonló taktikát választott. Erős védekezés
mellett kontrákkal igyekeztek
a másik védelmét feltörni. Az
elején jobban nyomott a hazai
csapat, azonban Sárosdnak
olykor sikerült veszélyes helyzeteket is kialakítani. A szünetig nem jutottak egymással
dűlőre az ellenfelek.
Szünet után folytatódott a
párharc. Nagyon úgy nézett ki,
hogy aki talál egy gólt, azé lesz
a három pont. Ez a gól a 75.
percben jött el. A frissen beálló
Szepesi indította a bal oldalon
Tórizs Attilát. Az indítás olyan
jól sikerült, hogy Attila remek
keresztlabdát adhatott Sági Józsinak. A csatár nem hibázott,
1:0 Mezőfalva javára.
Ezzel a góllal belőtte magát csapatunk az osztályozóba,
ahol Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő ellen kell kivívni a Megy
I. osztályba jutást.
Utolsó fordulóban Enyingre látogatott Mezőfalva, ahol
az IFI borzasztóan kikapott.
6:4 Enying javára! A felnőttek egy nagyon szép első félidő
után - 1:3 - csak döntetlennel
tudták befejezni a küzdelmeket. Nagy kár, hogy a végére
túlságosan lelazultak a fiúk.
A felnőtteknél talán mentség
lehet, hogy sok fiatal játszott.
A hétvégi osztályozóra nagyon
fel kell készülnie a csapatnak!
Szabadegyházán
Agárd
ellen vív majd óriási csatát a
feljutásért a felnőtt csapat.
Sajnos erre csak lapzárta után
kerül sor, de egy rövid hírben
az ígéretek szerint tájékoztathatjuk olvasóinkat!
Az eddig elért eredményekért mindenképpen dicséret
illet mindenkit, játékosokat,
edzőket és szurkolókat egyaránt. A 2010-2011-es szezon
értékeléséről külön cikkben
számolunk be a következő lapszámban!... És természetesen
gratulálunk a csapatoknak!
(Mezőfalva sportéletét napi
frissességgel olvashatják a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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Mezőfalva tüzelőanyag kereskedés
Tavaszi akciós árak
Dió szén:
Barna szén (Lignit):
Akác tűzifa:
Kuglizva:
Hasogatva:

2900 Ft/mázsa
1700 Ft/ máza
2300 Ft/mázsa
2400 Ft/ mázsa

Mezőfalva Szőlőhegy Honvédségi út eleje
30/2811504, 30/7380922
Kedvezményes házhoz szállítás feltételeiről
telefonon érdeklődjön!

Műszaki egyetemista lány

matematika-fizika korrepetálást,
pótvizsgára és érettségire való

felkészítést vállal kedvező áron.
06-20-463-2625

Mak Marcsi:
vigasság
és angol oktatás
Makk Marcsi családi napközi szeretettel
várja a kisgyermekeket
a vigasságon egy kis
barkácsolásra, arcfestéssel, ugrálóvárral!
Kellemes kikapcsolódás lesz a családnak!
Újdonság a napköziben, hogy bölcsi, és ovi
ANGOL indul diplomás angol oktatóval és
Mr. Monkeyvall!!
Érdeklődni lehet személyesen
vagy 06-30-8240-075

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

Csere!

Rákóczi u. 18. alatti sorházi lakásunkat

Mezőfalván

100-130 m2-es, egyszintes házra
cserélnénk, értékegyeztetéssel.

Telefon:
30/479-56-64

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.

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. június 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0004
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