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A helyi német nemzetiségi
önkormányzat szervezésében
idén is műsorral, koszorúzással emlékeztek meg a mezőfalviak, egykori hercegfalviak a
kitelepétés évfordulójáról, a kitelepített családokról. Molnárné Troppert Mária elnök beszédében hangsúlyozta: Hittel
őrizzük múltunkat, hogy legyen jövőnk. Ezt a gondolatot
bölcsek fogalmazták meg az
idők során, sokféleképpen. Mi

A gyermekhét meglepetésekkel és sok vidámsággal, örömmel
telt a Tündérkert Óvodában

is ezt valljuk. Sorsközösséget
vállalunk a megtévesztettekkel,
a kisemmizettekkel, hazájukat
elhagyni kényszerítettekkel.
Ők azok, akik nekivágnak az
útnak évente legalább egyszer, hogy viszontláthassák
a szülőföldet. Hazulról haza
menjenek. Egyre kevesebben
vannak, mert közülük sokan
idős korukra hazatelepülnek
– és ezzel a vágyálom, a hazamenni, teljesül. (Fotó: H.L.)

Mezőfalvi
Vigasságok:
ünnepeljünk
együtt!
A Mezőfalvi Vigasságok
idején a korábban megszokottnál kicsit komolyabb
biztonsági előírások lesznek
érvényesek, ezért találkozhatnak majd megszorító intézkedésekkel, amelyeket esetleg
furcsának találnak. Oda kell
figyelnünk minden előírás
betartására, mert az önkormányzat szeretné elkerülni a
bírságot. Előre is köszönöm
mindenkinek a segítségét,
közreműködését.
Színvonalas programot állítottunk össze, amely bízom
benne, elnyeri a helybéliek tetszését. A vásározók esetében
pedig elsősorban a minőségi
árut felvonultató kézműveseknek adtunk teret.
Várunk mindenkit szeretettel. Vígadjunk együtt!
Márok Csaba

Elköszöntek az óvodától

A ballagások sorát idén is a Tündérkert Óvoda nyitotta meg múlt
pénteken. Szülők, nagyszülők, családtagok izgulták végig a gyermekek utolsó óvodai fellépését. Színvonalas rendezvény volt (Fotó: H.L.)
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Adók módjára
behajtható!
A csatornázás korábban
megvalósult első ütemével
kapcsolatban az önrész biztosításához megkötött lakástakarék-szerződések nagy része
lejárt. A víziközmű-társulat
átadta a nem fizetők listáját a
polgármesteri hivatalnak, a behajtás a jegyző dolga lesz.
Tudni kell: attól kezdve,
hogy nem fizették meg határidőre a vállalt összeget, a fizetési
kötelezettség a teljes bekerülési
költségre, plusz kamatra fog vonatkozni, nem arra a 200 ezer
forintra, amelyet a társulatba
befizettek. Az állami támogatással, és a lakás-takarékpénztári kamattal együtt 332 ezer
forint a teljes összeg. De nem
csak ezt kell megfizetni, hanem
egy-egy csatornarákötési csonk
kiépítését, amelynek az akkori
ára 650 ezer forint, plusz az azóta halmozódó kamatok.
Ne várjanak a befizetéssel,
mert csak súlyosbodik a helyzet! Minél előbb fizessék be a
tartozást, mert az nem évül el, és
adók módjára behajtható. Fontos még tudni: adásvétel előtt
figyelembe kell venni, hogy az
ingatlan nem tehermentes, hanem terheltnek számít, érdemes
szerződéskötés előtt felkeresni
a víziközmű-társulatot és tájékozódni.
dr. Woth László
címzetes főjegyző

Partneri vizitek
Az idén ellátogatunk Herzogs
dorfba, ahonnal tavaly járt nálunk
delegáció. Harminc fős küldöttséget fogadnak. Elsősorban azok
utaznak ki, akik múlt évben vendégül látták az onnan érkezetteket
és képviselők, intézményvezetők
lesznek a kiutazók között. A látogatás során tárgyalnak elöljáróink a partnerkapcsolat esetleges
hivatalossá tételéről is.
Lapunk megjelenésével egyidőben Kisújfaluba is látogattak
mezőfalviak. Személyautókkal
utaznak focisták és olyan helyi
családok, akiknek ott rokonságuk
él. További hatvan helybéli íratkozott fel az utazásra, tehát előre
látszott, két buszt kell indítani.
A néptáncosok huszonegy fővel
képviseltetik magukat.
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Borsót, újhagymát
termesztenek

Felmerült a legutóbbi képviselőtestületi ülésen, és azóta is
egyesek félreértelmezik az önkormányzatnál folyó kertészeti
tevékenységet. Az önkormányzat tulajdonában vannak olyan
önkormányzati telkek, területek,
amelyeket korábban helyi lakók
műveltek, akik ma már a koruk,
vagy költözés, esetleg a terület
nagysága miatt nem vállalják a
földművelést. Képviselőtestületi ülésen korábban felmerült a
kérdés: mit kezdjük e kihasználatlan telkekkel. A testület akkor értékesítésre meghirdette a
földeket, de sajnos egyetlen vevő
sem jelentkezett, így maradtak
önkormányzati tulajdonban.
Gyomosan, rendetlenül mégsem maradhattak a földek, ezért
például a Semmelweis utcában
láthatják is a helybéliek, hogy
a közmunkások dolgoznak két
területen is, hagymát és borsót,
krumplit termelnek, a Liget sori

lakásunk kertjébe szintén borsót
vetettünk. Azért választottuk a
belterületi ingatlanokat, mert
innen kisebb a terménylopás
esélye, mint a külterületen, ahol
az önkormányzat nem tudná
úgy felügyelni, őriztetni a veteményest. Ha a kertészkedési
program sikeres lesz, akkor további fejlesztését is átgondoljuk.
A terményeket beszállítjuk a
konyhára. Büszkék lehetünk rá,
hogy eddig négyszáz újhagymával gyarapíthattuk a jó minőségű
alapanyagokat. A borsószüretbe
bevonjuk a diákokat, a nyugdíjasokat is.
Az önkormányzat saját földjén, saját embereivel, segítőkkel
végzett földművelés nem azonos
a szociális földmunka-programmal, amelynek keretében
az állam egy kis földdarabot ad
a szociális rászorulónak, hogy
annak művelésével próbáljon
megélhetési gondjain enyhíteni.

Irtsák a parlagfüvet!

Tájékoztatom a lakosságot
arról, hogy a parlagfű most éli
virágkorát: előjött a talajból és
minden területen megjelent, ahol
a földet megmozgatták. A többcélú társulás keretében Mezőfalva is
lehetőséget kapott arra, hogy négy
közcélú dolgozót foglalkoztasson,

akiknek a parlagfű eltávolítása a
feladata. Találkozhatnak velük a
játszótéren és a település más közterületein. Mindenki nézzen körül
a portáján, a szántóföldjén. Mert
belterületen a jegyző, külterületen
a növényvédelmi hatóság bünteti
azokat, akik nem irtanak.

Nem fürdőkád!
A Piac téren lévő szökőkutunkban szondákat kellett cserélni, ezért csak nemrég kezdtek
működni – remélem sokan lelik
benne örömüket!
Kérek mindenkit: vigyázzanak rá, ne rongálják meg. To-

vábbá a szökőkút nem fürdőkád.
Veszélyes belemenni olyan vízbe,
amely fertőtlenítő vegyszereket
tartalmaz. Akinek bőrkiütése,
vagy bármilyen betegsége származik attól a víztől, az saját felelőtlenségének tudhatja be a bajt.

Kikapcsolódási lehetőség
A nyári szünet ideje alatt is sok játéklehetőséget biztosít az Asztalitenisz Klub. Mindezt tesszük azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel is
tudunk segíteni kipihenni a tanév, a munka fáradalmait, valamint szülők is nyugodtabbak, ha biztonságos helyen tudják a gyerekeket. Ezért
gondoltuk úgy, hogy minden kedden, csütörtökön és alkalmanként
szombaton is játszási lehetőséget biztosítunk a művelődési házban.
Időpont: július elsejétől augusztus végéig 16 órától amíg kedvünk
tartja. Lehetőségetek lesz csocsózni, sakkozni, darts-al játszani és
természetesen PINGPONGOZNI. Szeretettel várunk mindenkit!
A klub nevében:              
Szabó Sándor
klubvezető

Az a kicsi mustármag...
„Bizony mondom nektek: ha csak
akkora hitetek lesz is, mint a mustármag... nem lesz nektek semmi sem
lehetetlen.” (Mt 17, 20)
Mi a hit? A hit az a folyamat
vagy inkább állapot, amikor értelemmel és akaratommal együttműködök az isteni kegyelemmel.
Jeruzsálemi Szent Cirill szerint
kétféle hit létezik: az egyik az ,
amelyik a hittannal foglalkozik,
ez az értelmi hit. Ez arra vonatkozik, amikor az értelem elfogad
valamilyen hitigazságot, és megpróbálja életét ehhez igazítani.
A másik, amikor úgy tekintjük a
hitet, mint rendkívüli adományt
és Krisztus ígéreteit. A hétköznapi helyzetekben azonban nehezükre esik bízni bennük. Az
értelmi hit ugyanis azzal a reménnyel imádkozik, hogy Isten
tesz majd valamit a jövőben. A
szívbéli hit azzal a meggyőzödéssel imádkozik, hogy Isten
most fog cselekedni. Krisztus
életével és tanításával tudtunkra adta mindazt, ami az üdvösség elnyeréséhez szükséges. A
hitnek a cselekedetekben kell
megmutatkoznia, különben a
hit halott. A XVI. Benedek Pápa
által meghirdetett Hit éve két
fontos célt jelöl meg a katolikusok számára. Az első önmaguk
felé mutat: mélyedjünk el jobban
hitünk lényegében; térjünk meg
újból és hitelesen; s teljes szívből keressük a Krisztussal való
élő kapcsolatot (az imádság, az
Oltáriszentség és a Szentírás
által). A második cél embertársaink felé fordítja figyelmünket,
hogy a megtalált kincset, Jézus
Krisztust, minél több testvérünkkel megoszthassuk. Ennek
legfontosabb eszközei: hitünk
megvallása és a tanúságtétel. „A
mustármag kisebb minden más
magnál, amikor azonban felnő,
nagyobb minden veteménynél,
fává terebélyesedik, úgyhogy
jönnek az ég madarai, s fészket
raknak ágai között.” (Mt 13,32)
A mustármag nagyon kicsi, de
ebből az apró magból 3-4 méter
magasra is megnő, ezért mondják fának a keleti emberek. Keressük meg szívünk mélyén
hitünknek a kicsi magját, azt a
picike mustármagot! Gondozzuk, s hagyjuk, hogy égig érő
fává terebélyesedjen!
Valter atya
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A testület kiállt
a bizottsága
mellett
A polgármester tájékoztatta
a képviselőtestületet arról, hogy
országos médiákban megjelent
egy szociális bizottsági határozat, amely nagy port kavart fel.
Alapvetően az ellátottságra hegyezték ki határozatot. Azonban, ha az eset körülményeit
alaposan megvizsgáljuk, akkor
megállapíthatjuk, hogy a szociális bizottság határozatának
megfogalmazása
helytálló,
mivel az ügyfél törvényi szempontból ellátottnak minősül.
Felmerült, hogy ezt kommunikálni kellett volna. Ám
a polgármester és a képviselők
határozott álláspontja az volt,
hogy a reagálás szükségtelen,
mert nem tudunk mindenkinek a kérdésére választ adni.
Ugyanis hatósági határozatról
van szó, amelynek az adatai,
körülményei nem nyilvánosak. A képviselőtestület kiáll a
bizottsága mellett, amelyben
széles kör képviselteti magát
a döntések meghozatalakor,
az ügyfélről minden részletet
feltárnak, megismernek. A
bizottság sok rendkívüli élethelyzettel találja magát szemben, és nagyon jól végzi munkáját a költségvetési keretek és
a törvényi szabályozók között.

Bővült a szakmai
program
A képviselőtestület sokadszorra módosította a Petőfi
Sándor Általános Iskola szakmai programját, ami örömhír,
hiszen az intézmény folyamatos fejlődését tükrözi vissza.
Iskolaotthonos ellátást vezetnek be az iskolába, és ezúttal
ezt illesztették be a képviselők a programba. Mezőfalván
hagyományai vannak annak,
hogy az iskola újabb és újabb
feladatokkal, szolgálatásokkal
gyarapítja a palettáját.
Az önkormányzati oldalakat
összeállította:
Márok Csaba polgármester

Képviselők tárgyalták
Mezőfalva képviselőtestülete május 23-án ülésezett. Átfogó beszámolót hallhattak a
képviselők a gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatok ellátásáról. A polgármester beszámolt a Dunaújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulásban végzett
tevékenységről.
A Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény
beszámolójával kapcsolatosan
megállapította a testület, hogy
az ellátotti létszám kis mértékű
csökkenése gondokat okoz. A
jövőben feladatul lett meghatározva az intézmény számára
a problémás családok, nehéz
körülmények között élő gyermekek további felkutatása és
ellátásba bevonása, hogy a létszám ne okozzon zavarokat az
intézmény működésében.
A többcélú kistérségi társulásban végzett tevékenységről a polgármester elmondta,
hogy év végével nagy való-

színűség szerint megszűnnek ezek a szervezetek. A
társulásnak nagy szerepe volt
Mezőfalva életében, mivel
az intézményi normatívák
jelentős része azon keresztül
érkezett hozzánk. Jelen pillanatban nem látjuk, hogy a
továbbiakban hogyan, mint
lesz. A többcélú kistérségi
társulás rendelkezik gyermekek átmeneti otthonával
Nagykarácsonyban, amelynek
létrehozása a városok számára kötelező feladatellátás. Az
intézménnyel kapcsolatos későbbi feladat tehát a városoknak, Rácalmásnak és Dunaújvárosnak okoz majd fejtörést.
A továbbiak ránk vonatkozó részét még mi sem látjuk
tisztán. A járási rendszer kialakítása és a kormányrendeletek
döntően meghatározzák majd,
hogy többcélú társulásoknál
lévő vagyon, feladat hova kerül majd.

Vágóhíd létesítéséről

A mezőfalvi vágóhíd létesítésével kapcsolatban folynak a
tárgyalások – hangzott el a legutóbi képviselőtestületi ülésen.
Az előterjesztés késik, mert
annak előkészítése most van
folyamatban. A szakértőkkel
és a beruházóval egyeztetett

részletes anyag kerül majd a
testület elé.
A vágóhíd létesítését az
önkormányzat előzőekben elvi
támogatásáról biztosította. Az
azóta megváltozott törvényi
előírásoknak azonban mindenben meg kell felelni.

Tiszta árkokat!
Az időjárás nagyon szélsőséges az utóbbi időben. Az
ingatlan előtti árok szakasz
tisztán tartásáról mindenki
szíveskedjen gondoskodni, ne
akkor kelljen kapkodni, amikor eltömődik az árok, és a víz
elönti az ingatlant!
Köszönjük az együttműködésüket!

Pályázik
a Makk Marcsi
A Makk Marcsi Családi Napközi pályázatot kíván
benyújtani a TÁMOP-kiírásra, amelynek keretében a
működés finanszírozására és
eszközfejlesztésre
egyaránt
támogatást lehet elnyerni. A
képviselőtestület támogatta a
pályázatot.

Módosították
az SZMSZ-t
A képviselőtestület módosította a szervezeti és működési
szabályzatát. Az adományozás
időpontjairól volt szó, mert az
önkormányzat vezetői nem
gondolják, hogy időponthoz
kell kötni elismerések adományozását. A díjakra, kitüntetésekre a cselekedetükkel
szolgálnak rá a mezőfalviak.
Ennek megfelelően módosította a testület az SZMSZ-t,
mindenki megeleégedésére.

Változtak a szemétszállítási díjak

A képviselőtestület tudomásul vette a törvényi változásokat, amelyek miatt kénytelen volt
jóváhagyni a lakossági hulladék elszállítási díjának változásait. Amennyiben a jogszabályoktól
eltérő díjat állapított volna meg a testület, akkor az önkormányzatnak saját forrásból kellett
volna fedeznie a különbözetet.
A módosított helyi rendelet alapján Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területén alkalmazandó szemétszállítási díjakat az alábbiak szerint alakulnak:
Alapdíj:
383 Ft/hó + Áfa
Egységnyi díjtétel	   2,30 Ft/liter + Áfa
120 literes edényzet esetén ürítési díj
276 Ft/ürítés + Áfa
80 literes edényzet estén ürítési díj: Ei. tényező 1,63
219 Ft/ürítés + Áfa
60 literes edényzet estén ürítési díj: Ei. tényező 1,93
176 Ft/ürítés + Áfa
Minimális közszolgáltatási díj alapdíj + 240 liter hulladék ürítési díja + Áfa
Minimális közszolgáltatási díj egyedül élők esetén
Alapdíj + 120 liter hulladék ürítési díja + Áfa
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Tündérkert Óvoda
Egy hét a gyermekekért
A május, amikor a természet újraéled, szép, tarka ruhát
ölt magára, óvodánkban is
sok színességet, vidámságot
hozott.
10-én az összes csoport
együtt ünnepelte a Madarak
és fák napját. Nagy figyelmet
szentelünk a kert fáinak, és
madarainak. A kis szárnyasok
sok etetőt, itatót, odút találnak
nálunk, ezért szívesen költöznek hozzánk. A gyerekek sok
tapasztalatot gyűjtenek velük
kapcsolatban, amit ezen a napon egy játékos akadályverseny
formájában tudnak hasznosítani.
11-18-ig minden csoport
anyáknapi műsorral köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat, dédiket. A gyermekek
nagy szeretettel és lelkesedéssel készültek, minden műsor
más és más volt. Dramatizá-

Osvát Erzsébet:

Gyermeknapra
Napsugár, napsugár,
ragyogj, süss ma szebben!
simogasd a gyerekeket
lágyan melegebben!
Madarak, madarak,
cinkék, csalogányok,
köszöntő dalotok
vígan csattogjátok!
Virágok, virágok,
szegfűk, tulipánok,
a lánykákat, a fiúkat
virulva várjátok!
Hadd legyen ez a nap
egy nagy örömének!
Ezt kívánom én a világ
minden gyermekének.

lásra kerültek új és hagyományos mesék, a nagycsoportosok
pedig a néphagyományokhoz
visszanyúlva lakodalmas játékot adtak elő. Az igen színvonalas előadásokban mindenki
megfogalmazhatta a számára
fontos dolgokat, a legfontosabbat, mely így szól:
„Magasztalni kell az anyát,
akinek szeretete nem ismer határt,
s akinek az emlőin nevelkedik az egész világ”
(Maxim Gorkij)
Játékos német foglalkozások már évek óta folynak
óvodánkban. Fontosnak tartjuk, hogy év végén a szülők
is bepillantást nyerhessenek
az ott folyó munkába. Május
21-én az érdeklődő szülők,
és óvodapedagógus kollégák
részvételével került sor a záró
foglalkozásra. A gyerekek szép
gyermekdalok,
mondókák,
körjátékok segítségével elevenítették fel az év során tanultakat- mindenki nagy örömére.

Óvodánkban a játékos német nyelvi foglalkozásokat
Kiss Annamária óvodapedagógus tartja.
Óvodánkban nemcsak egy
napra, hanem két hétre terveztük azokat a programokat,
melyek a gyermekekért, a gyermekekkel zajlottak.
Volt olyan nap, amikor a
tűzoltók voltak a vendégeink,
nagyon élvezetes volt a bemutatójuk. A gyerekek beülhettek
az autójukba, mindent kipróbálhattak, felvehették a tűzoltóruhát, sisakot. A napot egy

teljes- a riasztástól az oltásig
tartó- bemutató zárta.
Hagyományos gyermeknapi vásárunk nagyon népszerű
volt. Az óvoda dolgozói által
készített ajándékok ( papírforgók, horgolt figurák, nyakláncok, fejdíszek, és egyéb
különféle apróságok) nagy érdeklődésre tettek szert, így a
bevétel 42000 Ft lett, melyet
a gyermekekre fordítottunk
(vetélkedők ajándékait vásároltuk meg belőle, illetve a
táncos-énekes műsor fellépőit
fizettük ki belőle.)
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Bábelőadást is szerveztünk,
a Palánta Misszió bábcsoport
részvételével. Szép, színvonalas
előadást láthattunk egy szeretetre vágyó süniről, melynek
hangulata,
mondanivalója
fontos üzenetet hordozott:
szeretet nélkül nem lehet élni,
szükségünk van barátokra, s
azok szeretetére.
Örömmel láttuk vendégül
a falu rendőreit is. Fontosnak
tartjuk, hogy az óvodások megismerjék őket és a munkájukat,
hogy bizalommal forduljanak
hozzájuk, ha szükségük lenne a segítségükre. Mindenki
beülhetett a rendőrautóba, és
kedvére használhatta a rádiót,
és a szirénákat. Ezt élvezték
a gyerekek a legjobban, amit
bizonyára a fél falu hallott,
mert elég hosszú időn ke-

Nagyon örülünk annak,
hogy vannak olyan emberek,
akik figyelemmel és szeretettel fordulnak óvodánk és
a gyerekek felé. „Pótapaként”
arra törekszenek, hogy az
óvodásaink mindennapjait színesebbé, jobbá tegyék.
Nekik és a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak
köszönhetően két újabb színfolttal gazdagodott a kertünk.
Az alapítvány támogatásával Csendes József egy
csodálatos papagájházat készített nekünk és két gyönyörű madarat adott ajándékba,
akik egy csapásra mindenki

resztül szóltak szakadatlanul
a szirénák. A gumibotoknak
és a bilincsnek is nagy sikere
volt, kézről-kézre adták őket,
és akciófilmbe illő letartóztatások történtek a fiúk játékában.
Légvár is érkezett hozzánk, amin egy egész délelőtt
folyamán ugráltak a csoportok
gyermekei egymást folyamatosan váltva.
Ebben az időszakban zajlottak a csoportkirándulások
is. A Pillangó és a Csiga-biga csoport Budapesten járt az
Elevenparkban. A Szivárvány
csoport Patzán, a Katica Tanyán töltött egy napot, a Katicások Budakeszire utaztak a
Vadasparkba.
A kiscsoportosok (Micimackó és Napsugár) közös
főzést tartottak a szülőkkel az
óvoda udvarán.
A Napsugár csoport szervezett egy
lovaskocsis kirándulást a faluban. A Bereczki család tanyájára
látogattak el, azután
még kiruccantak Bolondvárra is. Nagyon
élvezték a kicsik a
kirándulást, amiért
ezúton is köszönetet
mondunk azoknak,
akik ezt lehetővé
tették számukra: a
Bereczki családnak a
kedves fogadtatásért
és Miklós Balázsnak
a lovaskocsizásért.

A gyermekheti rendezvények fő attrakciója az Áldás együttes koncertje volt a
művelődési házban. A műsor
két részből állt. Az elsőben a
tavaszhoz kapcsolódó dalokat, verseket hallgattunk és

Sportdélutánnal zárultak a
programok, melyen a szülők
gyermekeikkel együtt vehettek részt a különböző játékos
feladatokban. A vidám hangulatú versengésben mindenki jól
érezhette magát. Az eseményt

megismerkedtünk
néhány
hangszerrel (brácsa, hegedű,
gitár). Többnyire olyan dalokat játszottak, amelyeket mi is
ismerünk, így közösen is énekelhettünk. A nap fénypontja
a második rész volt, ahol táncházzá alakult a színház. Táncra
perdült az óvoda apraja-nagyja, és egészen ebédig tartott a
mulatság. Nagyon jól érzetük
magunkat, és köszönjük a támogatóinknak hogy segítettek
létrehozni ezt a nagyszerű délelőttöt.

homokvár építése zárta, ahol
apukák, anyukák, gyerekek
csodálatos várakat varázsoltak
az óvoda kertjébe.
Május 31-én került sor az
óvoda néptánccsoportjának
utolsó, évzáró foglakozására.
Ez a remek kis csapat az idei
évben számos rendezvényen
mutatta meg magát és mindig
nagy sikert arattak színvonalas
műsoraikkal. Így volt ez most
is, amikor a szülőknek, rokonoknak adtak egy kis ízelítőt
az év során tanultakból.

kedvencei lettek. A ház köré
korlát került és mellé egy kis
padot is állított, hogy azon ül-

István volt segítségünkre,
aki ingyen fuvarozta nekünk
a homokot.
Köszönetünk mellé adományozunk nekik egy mosolydíjat, ami itt van a sok
boldogan játszó gyermek arcán, akiknek az örömükben
nekik is részük van. Jöjjenek
el hozzánk látogatóba és „vegyék át”!
Köszönetet szeretnénk
mondani még Ica néninek,
aki a gyermekheti fagyizáskor minden évben vendégül
látja az óvoda csemetéit és
különböző kedvezményeket
biztosít a számukra.

Köszönjük

dögélve kedvükre csodálhassák a gyerekek a kert új lakóit.
Deák Ferenc régóta segíti az óvodánkat, sokat köszönhetünk neki. Most az Ő
felajánlásából egy hatalmas
méretű fészekhintát tudtunk
vásárolni a kertünkbe, a gyerekek nagy-nagy örömére.
A játékok alatti és körüli
területeket feltöltöttük folyami homokkal, amiben Kéri

Kedves
Mezőfalvi
Lakosok!
A Delikát 8 ételízesítő
gyűjtési akciója tovább folytatódik, augusztus 15-ig.
Kérünk mindenkit, hogy
juttassák el az üres zacskókat
a Tündérkert Óvodába, hogy
nyerési esélyeinket a vonalkódok beküldésével növelni tudjuk. Köszönjük!
„Együtt egy új játszótérért!”
Az oldalt összeállította:
Csiga-biga csoport
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Pedagógusnap

Iskolai gyereknap
Mezőfalván a tanév végének közeledését az intézményben
megtartott
gyermeknap jelzi nagy biztonsággal. Az idei évben az
alsó tagozatosok a település
játszóterén tanítóik segítségével rég elfeledett játékokkal ismerkedtek. Nem titkolt
szándékunk arra inspirálni
tanítványainkat, hogy számítógép nélkül is képesek legyenek hasznosan, szórakoztatóan tölteni szabadidejüket.
A délelőtt folyamán kis tanulóink színházi előadáson vettek részt: a Pitypang Színház
- Mátyás és az ördög című
produkcióját nézték meg.
„A művészet lemossa a lélekről a
mindennapok porát.” (Pablo Picasso)
Szeretettel mutatom be a Petőfi
Sándor Általános Iskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézményéhez
tartozó szobrász tanszak diákjainak
munkáit és eredményeit. Az iskola
honlapján külön linken elérhető a
MezőArt, amelyen folyamatosan
megtalálhatóak a szobrászat hírei
(www.petofiaisk.hu). Az elnevezésben utalunk a településre (Mezőfalvára) és a képzőművészetre
(angolul art), ezzel kifejezzük, hogy
iskolánk neve egybeforr az állandó
értékekkel, a vizuális nevelés magas
színvonalával és az alkotás örömének megtapasztalásával.
Márciusban egy projektet kezdtünk meg a gyerekekkel, ami azt

Eközben a felsős diákok
játékos akadálypályát teljesítettek, melynek útvonala az iskola körüli utcákon vezetett. A
nagyok zászlókkal, indulókkal,
egyedileg tervezett pólókkal
készültek a versenyre. Pedagógusaink igyekeznek minden
évben játékos kihívások elé állítani diákjainkat, így az állomásokon feladat volt többek
között az íjászat, mocsárjárás,
síelés, madárfelismerés is.
A gyermeknap sikeréhez és
jó hangulatához az eddigi évekhez hasonlóan a szülői munkaközösség jégkrém, míg a Fidesz
helyi alapszervezete üdítő biztosításával járult hozzá.

Iskolai nevelőmunkánk során
az utóbbi években egyre nagyobb
teret kap a jeles napok, nemzetközi világnapok tanulóinkkal
való megismertetése. Kialakult
hagyományai vannak intézményünkben ezeknek a megünneplésére. Csodálatos érzés azonban
azt tapasztalni, hogy van egy olyan
nap, melyre nem kell felhívni diákjaink figyelmét, melyről sem ők,
sem az őket nevelő szülők sosem
feledkeznek meg. Ez a nap a pedagógusnap, melyre tanítványaink
műsorral, rajzokkal, virággal vagy
akár egy-egy szem cukorkával
készülnek. Ez a figyelmesség, a
diákok őszinte mosolya, ölelése,
apró, személyre szabott ajándékaik
átsegítenek bennünket a mindennapok küzdelmein, nehézségein.
A gyerekeken és a szülőkön túl
nem feledkezik meg rólunk sosem
a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány és Fenntartónk sem.
A jeles alkalom kapcsán az
Alapítvány minden évben kiválaszt egy pedagógust, aki az elmúlt tanév során a kiválók között
is kiemelkedően teljesített.
Az idei évben Nagyné Garai
Olga vehette át az Alapítvány által
adományozott aranygyűrűt.

MezőArt a Petőfiben
jelenti, hogy egy témát alaposan
körbejárunk és ebben a témában
különböző eszközökkel és módon
alkotunk.
Idén a forgás témakörét dolgoztuk fel ("Forgás projekt"). A
forgás olyan mozdulat, amely a
körkörösségen alapszik és a bennünket körülölelő világban szinte
mindenben felfedezhetjük (pl.
élet körforgása, az időjárás, mozdulatok, szerkezetek,...stb.). Az
elkészült munkákból kiállítást
szerveztünk, mely megtekinthető
az iskola aulájában a ballagás és a
tanévzáró ideje alatt.
Az órai tevékenységek mellett
képzőművészeti pályázatokra is

készültünk, amelyeken szép eredményeket értek el a gyerekek.
„Illusztrációs pályázaton” Takács Balázs (3. oszt.) és Veres Rita
Liliána (2. oszt.) diákok munkáit
állították ki közel 250 alkotás közül.
„V. Országos Lovas Rajz- és
Fotópályázaton” Orosz Zoltán (5.
oszt.) tanuló alkotását állították ki
mintegy 2000 rajz közül.
„Vidéki élet” címmel meghirdetett rajzpályázaton internetes
közönségszavazáson az első öt helyezett közé került a felső tagozatosok kategóriájában Takács Richard
(5. oszt..) és Zsadon Géza (6. oszt.),
alsó tagozatosok kategóriájában Takács Balázs (3.oszt), Takács Tamás

Gratulálunk kollégánknak és
büszkék vagyunk rá!
Ezek a meghitt, kedves pillanatok hozzájárulnak ahhoz, hogy
az általunk választott nagyon szép,
de nagyon nehéz hivatást hittel,
lelkesedéssel folytassuk tovább és
átéljük John W. Schlatter gondolatait:
„Tanár vagyok… Attól a perctől fogva, hogy egy gyermek ajkáról felröppent egy kérdés. Egy vagyok azokkal, akiknek neve és arca
rég feledésbe merült, de tanításuk
és jellemük tovább él tanítványaik
munkájában…
…folyvást kincseket keresek:
új lehetőségeket tanítványaim
képességeinek kibontakoztatására, és szüntelenül kutatom a
tehetséget. A legszerencsésebb
vagyok minden dolgozó közül.
Az orvos egy varázslatos pillanatban életet segíthet a világra.
Nekem megadatott, hogy naponta láthassam, mint születik
újjá ez az élet kérdések, eszmék
és barátságok révén. Az építész
tudja, hogy amit gonddal épít,
talán évszázadokra megmarad.
A tanár tudja, hogy amit szeretettel és tisztességgel épít, az
örökre megmarad.”
(1.oszt) és Petrovics Ádám Benedek (2. oszt.). Sajnos csak az első
helyezettet jutalmazták, de mi igen
büszkék vagyunk rájuk és arra, hogy
összefogtunk a mezőfalvi gyerekekért, egymásért. Még egyszer köszönetet mondunk mindenkinek,
akik szavaztak a munkáikra!
„Mesél az erdő” című országos
pályázaton Igel Bálint (2. oszt.)
tanuló az alsósok kategóriájában 2.
helyezést ért el.
Ezen felül is van még akiért izgulhatunk, hiszen legalább 5 másik
rajzpályázat eredményeire várunk.
Érdemes folyamatosan figyelni
a MezőArtot, hiszen az alkotások
közzé tétele mellett számot adunk
a kiállításokról, valamint a képző- és
iparművészet érdekes világáról is.
Barta Mónika
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A néptánc tagozat hírei
A néptánc tagozat Igéző
csoportja meghívást kapott
a május 27-én, Alapon megrendezésre kerülő pünkösdi
néptánctalálkozóra. A vendéglátó Mezőföldi Népi Együttes
színvonalas programokkal várta az érdeklődőket.
A község főutcáján 8 település közel 200 táncosa vonult
végig a Szedtevette zenekari
kíséretével. A májfa kitáncolása után az Arany János Művelődési házban folytatódott az
ünnepélyes műsor. Vacsorával,
hatalmas tortával és táncházzal
zárult a mozgalmas nap.
A mezőfalvi csoport külön
dicséretet kapott a székesfehérvári Barátság Művelődési
Ház igazgatónőjétől, Juhász
Zsófiától. Kiemelte a lányok
tiszta, erős énekhangját, a csoport művészi produkcióját. Ez
azért is nagy dicséret, hiszen
főleg felnőtt csoportok képviseltették magukat a találkozón.
A Sárrét újságírója, Bertók Fe-

renc is odajött a gyerekekhez,
hogy megismerkedjen az ifjú
tehetségekkel és gratuláljon
nekik.

kal, pedagógusokkal érdeklődőkkel. A közönség láthatott
görög, olasz, német, cigány és
magyar táncokat, autentikus és

Június 4-én a Petőfi Sándor
Általános Iskola tornatermében került megrendezésre, a
már hagyománnyá vált néptánc tanszak záró gálaműsora.
4 csoport 73 táncosa szerepelt
16 koreográfiával. A tornaterem megtelt hozzátartozók-

kortárs koreográfiákat A legkisebbektől a legnagyobbakig
mindenki megmutathatta, mit
tanult az elmúlt egy évben. A
produkciókat többször vastaps és üdvrivalgás kísérte. A
tagozat méltón zárta az idei
tanévet.

Minden május és június az
iskolában a számvetés ideje.
Nincs ez másként a művészetoktatásban sem. Megkezdődtek az évzáró vizsgákra való
felkészülések, összeállították
a vizsgaműsorok repertoárját,
készültek a vizsgalapok. A
legnagyobb izgalom mégis a
"nagy" koncertre való készülődés okozza. Ilyenkor minden
növendék bemutatkozási lehetőséget kap, megmutathatja

tudását, fejlődését nemcsak a
tanárainak, hanem a szüleinek,
barátainak is.
A zongoristák közül Fehér
Teréz és Tótin Katalin tanítványai mutatkoztak be, a fúvósokat Tótin István készítette
fel, még a népi ének tanszakon Nyulasiné Lakos Angéla
tanítványai
örvendeztették
meg közönségüket. A szülők
év közben sokszor csak a gyakorlás nem mindig kellemes

perceit élvezhetik, de ilyenkor
legalább gyönyörködhetnek a
kiforrott előadást tükröző művekben. Persze nem mindenki
játszik ugyanazon a szinten,
hiszen elsősök, és a zenei, művészeti tanulmányaikat befejező hatodikosok együtt lépnek
fel. De jó alkalom ez arra, hogy
lássák, hallják, hova lehet eljutni gyakorlással, szorgalommal
az évek alatt. Ilyenkor búcsúztatják a végzősöket akik közül
évről- évre mindig van olyan
aki művészeti szakközépiskolában folytatja tanulmányait.
Ez is az itt elvégzett munka
színvonalát bizonyítja.
Közönségnek, előadónak,
tanárnak egyaránt nagy élményt nyújtottak ezek a délutánok. Az iskolai termei újra
zeneszótól voltak hangosak, és
ezzel lelkileg is felkészítettek
bennünket egy nyugodtabb
időszakra, a nyári szünetre.
Fehér Teréz
(fotó: mezohir.info)

Hangversenysorozat
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Pályázati híreink
Iskolánkban megkezdődött
a TÁMOP 3.1.7 referencia intézményi pályázat megvalósítása. Május hónapban a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola és a város óvodáinak
pedagógusai intézményünkben
továbbképzéseken vettek részt.
A tanfolyamok keretében a
referencia intézményi működéshez szükséges szervezeti,
oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer
kialakításával és a hálózati
együttműködések, kapcsolatok
építésével foglalkoztunk.
Június hónapban marketing
ismereteket sajátítanak el kollégáink, majd 60 órás képzés
keretében felkészülnek a gyakorlatvezető, mentor pedagógusi szerepre.
Saját pályázatainkon túl részt
veszünk más szervezetek által
megvalósított programokon is.
Együttműködési megállapodás keretében, a Kócsagtoll Alapítvány segítségével
a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságával és gyakorlatával
ismertettük meg tanulóinkat.
Az Alapítvány a velencei nyári táborban ÖKO-játszóházat
szervez tanulóinknak.
2012. május 6-án érkezett
Mezőfalvára a Drogmentes
Magyarországért Maraton. Ez
a drogellenes rendezvény, egy
42 napos ország körüli futás,
melynek keretében tanulóink
iskolai drogfelvilágosító füzeteket kaptak, a felső tagozatosok pedig drogprevenciós
előadást hallgathattak meg.
Intézményi fejlesztési stratégiánk az elkövetkező években a tehetséggondozást teszi
elsődleges feladatunkká. Ezért
is örültünk nagyon annak, hogy
a TÁMOP 3.4.3-11/2. pályázat
lehetőséget biztosít ez irányú
terveink megvalósítására. A kiírt
pályázat keretében közel 20 millió forintot szeretnénk fordítani
tehetséggondozó foglalkozások,
szakmai napok, projektnapok,
tematikus táborok megvalósítására. A pályázati dokumentációt elkészítettük, bízunk abban,
hogy ez a pályázatunk is elnyeri
majd a bíráló szervezet tetszését.
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Bajnoki eséllyel az utolsó
két fordulóban!
Egy pontos előnnyel vezetik a tabellát csapatink az utolsó két forduló előtt! A felnőttek és a fiatalok is jó eséllyel
pályáznak a Megye II. osztály
2011- 2012-es szezon bajnoki címére. Csak két mérkőzés
van hátra, ahol Rácalmás nem
lehet akadály. Az utolsó találkozón Adony ellen dől el majd,
hogy Mezőfalva Ősszel a Megye I. osztályú csapat lesz-e?
Az elmúlt időszak krónikája:
Vajta - Mezőfalva 0:2;
IFI 0:5
Mind a kettő csapatunk
győzelemmel térhetett haza
Vajtáról. A betiltásra is érdemes pályán nem csak a játékos
futball volt veszélyben, hanem
a focisták épsége is! A hétvégi
forduló után Masinka Csabának és Masinka Lászlónak is
volt oka az elégedettségre.
Az 5:0-ás győzelem után
Masinka Csabát kérdeztük:
– Jobban féltél a pályától a
mérkőzés elején, aztán egy szép
eredménnyel búcsúztunk Vajtától. Az első félidő elején hajtottunk, majd a közepén egy kicsit
leengedett a csapat. Volt kettő
olyan helyzete a vendéglátóknak, ami nem rajtunk múlott,
hogy nem lett belőle gól. A félidő
végére már összeszedte magát a
csapat. A szünet után egyértelműen Mezőfalva akarata érvényesült. Te is így láttad?
- Valóban ez volt a helyzet.
A pálya, amiről beszéltünk,
mind a két csapat számára nehézzé tette a meccset.
Ezen a pályán tényleg nem
lehet futballozni. Maximum
ívelgetni, meg kontrázni, de
játszani, passzolni egyszerűen
nem lehet!
A vajtai mérkőzés gólrúgói:
Tibold Viktor 28'; Lénárt
Zsolt 44'; Márok Máté 52',68';
Vörös Ákos 66'
A felnőttek is győzelemmel
hagyhatták el a küzdőteret. A

megye legrosszabb pályáján
sikerrel semlegesítették a hazaiak támadásait. A mérkőzés
egész idejében végig nyomás
alatt tartotta ellenfelét Mezőfalva. Csak idő kérdése
volt, mikor rúgja első találatát a Masinka legénység. Igaz
ugyan, hogy összesen két gól
született, de ennél nagyobb
teljesítményre még Ercsi sem
volt képes Vajta ellen.
Masinka Lászlót a találkozó befejezését követően kérdeztük, röviden:
- Végig irányított Mezőfalva! Jobban féltünk ettől a
mérkőzéstől.
- A körülményeket figyelembe véve tartottunk egy
kicsit ettől a mérkőzéstől, de
inkább a pályától. Ehhez az is
hozzá jött, hogy Vajtának az
idén voltak meglepő eredményei. Itt az Adony is csak 1:0-ra
nyert. Ercsi 2:1-re. Meg maga
a pálya állapota... A nehézségek ellenére úgy gondolom,
hogy teljesen megérdemelten
győztünk!
- Kétvédős felállást prognosztizáltál a meccs előtti
napon.
- Végül is a háromvédős
felállásra szavaztunk. Kiemelném Szüsz Tamást, aki nagyszerű teljesítményt nyújtott a
középső védőposzton, de az
egész csapat megérdemli a dicséretet!
Góllövők: 27' Huber Balázs, 70' Král László
Mezőfalva-Lajoskomárom
5:2; IFI 4:0
A 26. fordulóban is győzelemmel zártak a Mezőfalvi
csapatok. A felnőttek 5:2-vel,
a fiatalok 4:0 -val kerekedtek
felül ellenfelükön. Az IFI kettőt rúgott az első és a második
félidőben is. A felnőtteknél a
73. percig csak mezőfalvi találatnak örülhettek a szurkolók 5:0. A 75. percben egy szépítő

gól, és rá pár percre egy büntetőt követően a vendégeknek
is izgalmasabb lett a mérkőzés.
Sajnos a mezőfalviaknál Erdélyi Lóránt kapust a tizenhatoson belüli szabálytalanság miatt kiállították. Ennek ellenére
- a játékképet figyelembe véve
- Mezőfalva megérdemelten
győzött Lajoskomárom ellen.

Sikeres kirándulásként is
elkönyvelhetjük a szombati
Mezőszilas elleni találkozót.
A Masinkák által irányított
legénységek az idény egyik
kiemelkedő játékával, magabiztosan nyerték az összecsapásokat. Szép hétvége és sok
gól címen íródik majd be a
helyi futballtörténelembe.

IFI gólrúgói: Bozoki Márk
9'; Bozsoki Marcell 36'; Tokai
László 65'; Lénárt Zsolt 72'
A felnőttek gólrúgói: Sági
József 24'; Král László 34' és
44'; Huber Balázs 36'; Móricz
Csaba 54'

IFI, Masinka Csaba:
- Milyen volt a mérkőzés?
Elégedett az edző a látottakkal?
- Büszkén elmondhatom,
hogy nagyon jól játszottunk.
A bajnokság egyik legjobb játékát mutattuk most. Nagyon
jó volt a csapat. Rengeteg helyzetet kidolgoztunk, és sokat
ki is hagytunk. Volt egy-két
hiányzó, akinek a szerepeltetésével talán nagyobb arányú
győzelmet is arathattunk volna, de így is nagyon elégedett
vagyok. A fiúk érezték, hogy
ezt a meccset mindenképpen
be kell hozni. Nagyon akartak,
és nagyon jól játszottak.
Kaptunk két gólt, ami sajnos megesik velünk is. Az
egyiket a kapusunk „benézte”,

2 x 3 pont Mezőszilason!
Jól szerepeltek labdarúgó
együtteseink a Megye II. osztály Agárdi Termál csoportjának hétvégi fordulójában. A
fiatalok fél tucat gólt lőttek,
de a felnőttek is szép eredménnyel zártak Mezőszilason.
IFI 6:2-es, a felnőttek 5:0-ás
eredményt írhattak a listára.
A bajnokság vége előtt három
mérkőzéssel még mindig mezőfalvi csapatok uralják az első
helyeket.
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40 méterről rúgtak nekünk
szabadrúgást, de hát ilyen van!
A végén 6 :1-nél is kaptunk
egyet, de ekkor már mindenki
kitámadott, és ezért szépíthetett az ellenfél. Itt már mindegy volt, hiszen végig uraltuk a
meccset. Akár 16:1 is lehetett
volna a végeredmény!
Góllövők: Vörös Ákos 1 ';
Bozsoki Marcell 12 '; Tokai
László 36', Papp Károly 52',
Tibold Viktor 56'; Bozsoki
Marcell 57'
Fenőttekről:
A fiatalokhoz hasonlóan jó
eredménnyel távoztak Mezőszilasról a felnőttek is. 0:2-es
félidő után három találattal
szaporodott a gólok száma.
Összességében 5:0-ra győzött
Masinka László csapata.
A mérkőzésről a felnőttek
edzőjét is telefonon kérdeztük:
- A fiatalok után várható
volt egy ugyanolyan teljesítmény?
- Örömmel mondhatom,
hogy a felnőttek is az egyik
legjobb formájukat hozták
ezen a mérkőzésen. Rengeteg
támadást vezettünk, és góllal
is fejeztük be. Teljesen megérdemelten nyertünk a nagyon
baráti hangulatú találkozón.
Gólszerzők: Szilva Tamás
21'; Král László 34'; Huber
Balázs, Balázs Sándor 59';
Huber Balázs 61'
Könnyed győzelem
Seregélyes ellen
Nem okozott különösebb
erőfeszítést a hétvégi forduló
Seregélyes elleni mérkőzése.
A felnőttek 6:0-ra, a fiatalok
7:2-re iskolázták le a vendégeket. Az IFI 3:1-es első félidős
vezetés után még négyet rúgott. A nagyok egy káprázatos szünet előtti teljesítmény
után - 5:0 - megelégedtek az
eredménnyel. A pihenő után a
sok kihagyott helyzetből csak
egyet sikerült érvényesíteniük.
Igaz, ők gólt nem kaptak.
Az IFI -nél az első játékrész közepétől szabadult el a
gólgyártás, ami a szünet után
is folytatódott. A 7 gólból ötöt
Márok Máté szerzett, ezzel ő
lett a nap legeredményesebb

játékosa. A találkozót követően a tabella állása változatlan.
Mezőfalva továbbra is egy
ponttal vezeti a listát.
Gólrúgók az IFI-nél:
Márok Máté 39', 44', 68,
69', 81', Vörös Ákos 40', Bozsoki Marcell 84'
A felnőttek példát vettek a
fiatalokról. Egy ragyogó első
félidős 5:0-ás előny után még
egy góllal biztosították a három pontot.
Hamar vezetést szerzett
Mezőfalva a kezdő rúgást
követően. Szilva Tamás bedobását Král László csúsztatta a
tizenhatos vonalában. A jobb
oldalon Huber Balázs rutinosan továbbított a kapuba.
A tizedik perc körül újabb
hazai támadás bontakozott ki
a bal oldalon. A beívelt labdát
ezúttal a korábbi csúsztató Král
küldte a seregélyesi hálóba. A
huszadik perc környékén ismét
Huberé lett a főszerep. A jobb
oldalon végig vitt labdával jó
25 méteres bombát helyezett
a vendég kapu bal felső sarkába. Ezzel még nem ért véget a
mezőfalviak támadássorozata.
A 25. percben jobboldali be-

Utánpótlás
hírek!
Kistérségi mozgásfesztivál és gyereknapot tartottak
vasárnap Adonyban. Az esemény keretein belül labdarúgó tornát is rendeztek a szervezők, ahol U9-es és U7-es
korosztályok bemutatkozására is lehetőség nyílott. Az
U7-eseknél 10 csapat képviseltette magát. A mezőfalvi
gyerekek alaposan meglepték
ellenfeleiket, mert a csoportmérkőzések győzelmei után
döntőt játszottak Ercsi csapataival. Az eredmény 4:4 lett.
Végül tizenegyesekkel kellett
a győztest kiválasztani. A mi
fiaink sajnos a büntető rúgásból egyet kihagytak, de így is
a nagyon értékes második
helyet sikerült megszerezni.
Az U9-es korosztályban
hat csapat küzdött egymással.
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dobást követően Král ismételt.
A figyelmetlen kapus mellett a
hosszúra begurította a negyedik gólt. És még mindig nincs
vége! A 30. percben Móricz
Csaba átadást Král megint
nem tudta elhibázni. Ezzel
5:0-ás eredménnyel tértek pihenőre a csapatok.
A szünet utáni játékrészben
továbbra is azt csinált a pályán
Mezőfalva, amit akart. Egy kivétellel, ez pedig a gólgyártás.
Bár a félidőt követően Móricz
Csaba által született még egy
találat, a sok támadást már nem
sikerült góllal befejezni, így a
végén 6:0-ás eredménnyel a
házigazdák ünnepelhettek.
A mérkőzés értékelése
Masinka Lászlóval a lefújást
követően:
- Egy parádés első félidő
után jóval gólszegényebb másodikat láthattunk. Hogyan
értékeled a látottakat?
- Szerintem az volt a baj,
hogy nem gondolkodunk még
profi módon. A második félidőben úgy érezték, hogy már
meg volt nyerve a mérkőzés, és
megelégedett a csapat az eredménnyel. Nem a labda nélküli

mozgásokon, elfutásokon, helyezkedéseken, passzokon volt
a hangsúly, hanem mindenki
cipelte a labdát. Lehet, hogy
ez egy ilyen magyar betegség,
hogy nem törekszünk a minél
többet, minél jobbat elérésére.
- Kettő mérkőzés van hátra.
Rácalmás nem kell, hogy gond
legyen, hiszen a csoport egyik
leggyengébb tagja. Az utolsó
összecsapáson Adony ellen
azonban nagyon oda kell figyelni!
- Most, hogy nézem az ös�szeállításokat, nincs jó hírem
Adonnyal kapcsolatban. Egy
edzőváltáson van túl a Dunamenti gárda. Aki abbahagyta a
korábbi edző miatt, az is vis�szament. Jól szerepeltek az első
nyolc mérkőzésen, és az utolsó
sem lesz egy sima összecsapás.
Gólrúgók a felnőtteknél:
Huber Balázs 5', 16', Král
László 10', 25', 30', Móricz
Csaba 51'
A tabellát változatlanul a
mezőfalvi csapatok vezetik,
igaz csak egy ponttal. Nagyon
kell vigyázni erre a hajszálnyi
előnyre mindkét együttesünknél!

Körmérkőzéseken mindenki
játszott mindenkivel. Mind
az öt csatát megnyertük, ami
az első helyet jelentette a mezőfalviak számára.
Masinka Csaba edző a hazatérés után elmondta, hogy
nagyon boldog, mert a tornán

hogy óriási hőségben kellett helytállni. Le a kalappal
a gyerekek előtt - fejezte be
értékelését a tréner.
Hírek még az utánpótlás
háza tájáról:
U9-esek jövőre elkerülnek
Masinka Csabától, mert fel-

elért eredmények ragyogó
lezárása az éves munkának.
A fiúk mindent megtettek a győzelemért, aminek
a jelentőségét csak növeli,

jebb lépnek egy korosztályt,
valamint az U13 élén is edzőváltás várható. Itt az ősztől
Huber Balázs lesz az irányító
Horváth László
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Művelődési
iss
álmán
Ház

Népszokások
– hónapról hónapra
Június régi magyar neve
Rák hava, illetve Szent Iván
hava. Utóbbi nevét a szokáshoz
híven a Rák hó első dekádjának legjelentősebb szentjéről,
Keresztelő Szent Jánosról
nyerte.
Június 8. Medárd
(Püspök a VI. században).
Legendája szerint egy erkölcstelenül mulatozó társaságot
negyven napos esővel mosott
szét. Ehhez a naphoz az időjárással kapcsolatos megfigyelések, időjóslások kötődnek.
Ha ezen a napon esik az eső,
a következő negyven nap csapadékos lesz, ha nem, akkor
negyven napos szárazság következik.
Ekkor vetik a káposztát és
a lent.
Június 13. Páduai Szent
Antal napja
Aki a XII. században ferences szerzetes volt. Ezen a
napon szent Antal kenyeret
sütöttek és osztottak a szegényeknek. A liliomot Szegeden
szentantalvirágnak
hívják,
ezért névünnepén az asszonyok liliommal a kezükben
mennek templomba. A hajadonok tőle kérnek férjet. A
lovagok, katonák és cserkészek
védőszentje, talán mert Buda
ostroma is szent Antal napján
indult.
Június 15. Szent Vid
Úgy tartják, hogy a szőlő
erre a napra elvirágzik, jó bortermés várható. Erre a napra
befejeződik a a gabona növekedése és megindul az érés.
Június 21. A csillagászati
nyár kezdete
Ezen a napon a leghos�szabb a Nap égen megtett

útja, a Ráktérítő magasságában tűz merőlegesen a földre.
A Ráktérítő az északi szélesség
23,5 fokán átmenő szélességi
kör. Nevét onnan kapta, hogy
a Nap az északi félgömbön a
Rák jegyébe lépve hág a legmagasabbra, a Ráktérítő magasságába, itt megfordul, majd
süllyedni kezd az Egyenlítő
felé. Az év leghosszabb napját
ezért nevezik nyári napfordulónak. A napfordulat a gyakorlatban nem a nyár kezdetét
jelzi. Mi június 1-jétől számoljuk a nyarat, a kínaiak a régi
keltákhoz hasonlóan május
5-étől. Nálunk június 21-én
a zeniten járó Nappal együtt
tetőzik a nyár.
Június 24. Iván
Szent Iván napja, az év
leghosszabb napja közelében
van, az év legrövidebb éjszakája az északi féltekén. Ehhez
a naphoz kötődik a tűzugrás
szokása: nagy tüzet kell rakni,
s azt átugrani .Ettől elmúlik a
szomorúságunk. A legények
átviszik a lányt a tűzön, megtisztulnak, s ha egybekelnek,
termékenyek lesznek. Sok helyen almát dobnak a tűzbe, ez
megvéd a csecsemőhaláltól.
Június 26. János és Pál
(A IV. században vértanúhalált halt testvérpár)
Ezekben a napokban nagy
viharok, zivatarok vannak,
ezért ők a viharok megfékezői.
Június 29. Péter - Pál
Ők Jézus apostolai, s ezen
a napon egyszerre szenvedtek
vértanúhalált. Erre a napra már
beérik a búza, gyökere szakad,
megkezdődik az aratása. Régen megáldották az aratószerszámokat, hogy áldás legyen a
búzán, az életen.

„Te szedd” akció
Mezőfalván
„Idén is sikeres és eredményes volt a Te szedd!, a résztvevők több ezer tonna szemetet
gyűjtöttek össze. Az „Összefogás a tiszta Magyarországért”
mozgalom keretében országszerte felvették az önkéntesek
a kesztyűt, hogy szebbé, tisztábbá varázsolják a környezetet. Magyarország legnagyobb
hulladékgyűjtési akciója 700
településen, összesen több mint
1500 helyszínen zajlott. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
ahol tavaly is szedtek szemetet a Te szedd! önkéntesei, ott
idén kevesebb volt a hulladék”
- olvasható a www.teszedd.hu
hivatalos honlapon.
Az akcióban Mezőfalva is
részt vett valamilyen szinten. A
polgárőrség tagjai és hozzátartozói a település több pontján
szedték, gyűjtötték zsákokba a
szemetet. Sajnos más egyesület, szervezet, magánszemély
nem csatlakozott a mozgalomhoz, pedig a választások idején
akadt bőven olyan, akiknek
szíve majd megszakadt a faluért... Őket nagyon hiányoltuk!
Mezőfalva több bevezető
szakaszán is szedték a szemetet a mezőfalvi polgárőrök. Az
iskolakert mögötti területen,
a sismándi beágazástól nem
messze, a fehérvári útba torkolló földes út erdősávjánál,

a Dunaújváros felé vezető út
mellett mindig hegyekben áll
a környezetet is károsító hulladék. Most a szorgos kezeknek
köszönhetően zsákokba került. Kidobott hűtőszekrény
szigetelése, használt gumiabroncsok, műanyag palackok és
még sorolhatnánk mi minden
került begyűjtésre. A szemét
mennyiségére jellemző, hogy
több fordulóval sikerült csak
a megjelölt helyre szállítani.
A reggel nyolc órától közel
délig tartó akcióban több száz
kiló szennyeződéstől szabadult
meg Mezőfalva környezete.
Sokan dolgoztak az egyesület tagjai közül az ügy érdekében. Voltak, akik saját
járműveiket sem kímélték, és
voltak, akik a családtagjaikat
is elhozták gyerekestül, hogy
példát mutassanak. Jó szívvel
várták a polgárőrök a soraikba
Kovács István futót és Mikulás
Nagykövetet is. Kovács István
bár elsőnek regisztrált az akcióra, azonban mégsem jelent
meg valamilyen oknál fogva.
Aggódtunk is, hogy valami
baja történt!
Összességében eredményes napot könyvelhetett el
Mezőfalva, mert volt szervezet, amelyik felvállalta, hogy
mozgósítja tagjait.
Horváth László
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KIRÁNDULÁS
A Művelődési Ház kirándulást szervezt

július 7-én, szombaton

Az úti cél:
Balatonfüred - Tihany - Nagyvázsony
Indulás: 8 órakor, a Művelődési Ház elől
Utazási költség:
1900 Ft/fő (33 fő esetén) + a belépők
(szabadon választhatóak)
Érdeklődni: Ijjas Gizella művelődésszervezőnél
a 06 30 461 2531 - es telefonszámon
vagy a könyvtárban lehet!

1965- ben végzettek
találkozója!
Aki szeretne egy jót nosztalgiázni, jöjjön el
és találkozzunk a vigasságokon

2012. június 30-án, szombaton,
16 órakor a nagysátorban!
Mindenkit szeretettel várunk!

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.

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

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 2012. március 19-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 00006

