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Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott első „kapavágásával" elindult a négy
település, Mezőfalva, Baracs,
Nagyvenyim és Kisapostag közös szennyvíz-beruházásának
második üteme. A kormánymegbízott ünnepi beszédében
elmondta, hogy 9 évvel ezelőtt,
2004-ben indult a csatornázási
program, az úgynevezett első
ütem, a gerincvezeték kiépítése. A második ütem elkezdődésénél 2013. május 31-et

Elbúcsúztak a nagycsoportosok

Meghitt ünnepség keretében két nagycsoportunk óvodásai búcsúztak a Tündérkerttől. Iskolások lesznek...

írunk, és ha minden jól megy,
akkor az idén be is fejeződnek
a fő munkálatok.
Márok Csaba, Mezőfalva
polgármestere jelentős fordulatnak nevezte az ünnepi kapavágást a négy község életében.
Dorkota Lajos az ünnepi beszédének zárásában reményét
fejezte ki, hogy határidőre befejeződnek a munkálatok, és
a lakók minél előbb hasznát
élvezik a beruházásnak.
Horváth László

Mezőfalvi
Vigasságok
A IX. Mezőfalvi Vigasságokra nagyszabású programsorozattal készül az önkormányzat. Herzogsdorfban szándéknyilatkozatot írtunk alá tavaly
az ottani polgármester úrral,
amelyben kinyilatkoztattuk,
hogy egy éven belül testvértelepülési szerződést kívánunk
kötni. A vigasságokra a meghívót elküldtük a herzogsdorfiaknak. A visszajelzések alapján
a szerződést készítik elő, örömmel fogadták a meghívást és
húszfős delegációval érkeznek
hozzánk. Kisújfalu, Herzogsdorf és Mezőfalva labdarúgói
barátságos tornát rendeznek a
vigasságok szombatján a pályán. Hál' Istennek nyertünk
egy kis pénzt is a rendezvényre,
amelyből igyekeztünk színvonalas műsort összeállítani. A
Mezőfalvi Vigasságok elsősorban a mezőfalviaknak szól!
Szeretettel várjuk településünk
lakóit a programokra! (Részletes
program a 12. oldalon.)
Márok Csaba

Ballagás az iskolában

Kivételesen tehetséges évfolyamot búcsúztattunk az idei tanév végén, hiszen számos jutalomkönyvet és elismerést kaptak
a végzősök. Az 50 ballagó diák megható műsor keretében vett
búcsút az iskolától
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Húszévesek lettek a nagycsaládosok

Nem veti fel őket a pénz,
sőt, kimondottan szerény
gazdálkodás jellemzi mindennapjaikat, de az összetartozás
olyan erőt ad a sokgyerekes
családoknak, mellyel óriás "köveket" is megmozgatnak. Ha
valami oknál fogva közéjük
keveredünk, mindig van mit
tanulni tőlük. Az önzetlenség, az egymásra figyelés és az
utolsó falat kenyér megosztása
náluk nem elcsépelt fogalmak,
hanem maga a valóság!
Remek műsort ajándékozott az ünnepelt a huszadik
szülinapján!
Két évtizedes évfordulójukat tartották a mezőfalvi nagycsaládosok az elmúlt hétvégén.
Szombaton délután 14 órára
várták a vendégeket a Kiss
Kálmán Művelődési Házba,
ahol bő félórás műsorral lepték meg a vendégeket. Először
Halla Viktória, Gyurkovics
Tibor: Család című versét szavalta el, majd Borbély Fanni,
Nyári Alexandra Oláh Bettina és Oláh Krisztina hastáncos
produkciójának tapsolhattunk.
A táncosokat újra vers követte.
Vesztergom Andrea: Kistestvérem született című művét
Papp Liliána, Bednárik Emma,
Boros Mariann és Mihályi
Szidónia adta elő. Harmadik
műsorszámként vendég együttest üdvözölhettünk a színpadon. A mezőfalvi Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub énekkara
harmonika kísérettel dalolt az

ünneplő egyesületnek. És legvégül jött, mint ahogy a nagy
előadásoknál szokott a finálé,
ahol a nagycsaládosok spanyol
táncot lejtettek a megjelentek
vastapsa közben.

Köszönet!
Köszönjük a Dóra cukrászdának a finom és szép
tortát amit
a 20. évfordulónkra adományozott. Köszönet Horváth Lászlónak,
hogy ismét megörökítette
egyesületünk eseményét.
Köszönet mindazoknak
akik elfogadták meghívásunkat, jelenlétükkel
megtiszteltek minket és
együtt ünnepeltek velünk.
Nagycsaládosok Mezőfalvi Egyesülete
Klics Ferencné

A műsoros produkciók végén apró ajándékkal kedveskedtek azoknak a tagoknak,
akik jelentős munkát végeztek,
illetve végeznek az egyesület
életében. Az ünnepi pillanatok
pedig közös uzsonnával fejeződtek be, melyhez desszertként a maguk által készített
sütemények szolgáltak.
Az egyesületről röviden:
1993-ban Fűrészné Katalin
vezetésével alakult az egyesület, majd három év múlva
19996-tól vezetőváltást követően Csizmadia Imre vette át
az elnöki teendőket. Ezután
nyolc szép év következett,
melyben számos programot
és együtt töltött időt érhettek
meg a tagok. 2004-től - 9 éve Klics Ferencné tölti be a vezető szerepet. Jelenleg 23 család
alkotja a közösséget. Közülük
sokan aktívan vesznek részt a
rendezvényeiken.

Csak ízelítőül a gazdag programból: farsang, nőnap, gyereknap, nyárbúcsúztató, kirándulások, és ünnepi rendezvények alkotják általában az év történéseit. A mezőfalvi nagycsaládosok
azonban nem egy zárt közösség.
Szívesen vesznek részt a település kulturális és egyéb programjain, valamint jó kapcsolatokat
ápolnak más egyesületekkel is. A
hasonló civil szervezetekre jellemző küszködés és élni akarás
tölti be mindennapjaikat, melyet
maguk is igyekeznek élhetőbbé
tenni. Évek óta rendszeresen
gyűjtik a hasznosítható hulladékot, mint a PET palackot és
az alumínium sörös dobozokat,
és szívesen összeszedik a papírhulladékot is. Ezekből sok kicsi
sokra megy alapon, ha nem is
dáriusi szinten, de sikerül a
közös kasszába némi forintot
csepegtetni.
Köszönhetően a jó kapcsolatok ápolásának, azért sokan segítik is őket. Van, akik
egyénileg, és vannak, akik mint
vállalkozók járulnak hozzá az
egyesület életéhez. Legnagyobb segítőjük a helyi Önkormányzat, melynek támogatása nélkül igencsak szűkös
anyagiakkal rendelkeznének.
Bárhogyan is alakul sorsuk a következő húsz évben,
egy biztos, amíg együtt vannak, addig mindig is erősek
lesznek… Boldog szülinapot
Nagycsaládosok!
Horváth László

Özönvíz a Kossuth utcában!

Felhőszakadás volt június
elején Mezőfalván ismét a Kossuth utcában voltak (és lesznek
is) problémák. A Kossuth utca
felső részén található földekről
olyan nagy mennyiségű csapadék érkezett, hogy több ingatlant
is elöntött. A helyszínen Cseke
Ottó alpolgármester irányította a
védekezési munkálatokat.
Nagyon kérem a lakókat: vegyék komolyan, hogy rendbe kell
tenni az árkokat! Június 10-én
fel kellett szendnünk markolóval

egy hidat, mert az áteresze el volt
tömődve, nem folyt át rajta a víz,
visszaduzzasztott, veszélyeztette a
házakat. Köszönöm Simon Zsolt
vállalkozónak a védekezésben
nyújtott segítségét.
Ne kényszerítsenek arra, hogy
a jegyző eljárást indítson, büntessen, büntessen, büntessen – ahányszor csak kell! Vegyék komolyan,
amit kérek! A bírságolásnál sokkal
olcsóbb, emberbarátibb, ha kitakarítják az árkot, mégpedig a saját
érdekükben!      M. Cs.
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Csatornázás
A csatornázás második
üteme elkezdődött mind a négy
településen, Mezőfalva koordinálásával. Nálunk az Ady, a Honvéd
és a Hunyadi utcában dolgoznak
a kivitelező cég szakemberei.
Információink szerint semmi
akadálya nincs a beruházásnak,
a lehullott sok csapadék ellenére
talajvízzel sem kell bajlódniuk,
problémamentesen
haladunk
előre. A műszaki ellenőr mérnök
folyamatosan figyelemmel kíséri a
munkákat, és tartja a kapcsolatot a
kivitelezőkkel.
A beruházás szinte még el sem
kezdődött, de már a második ellenőrzésen is túl vagyunk tizenegyedikével. A Magyar Energiaközpont szakemberei vizsgálták
a teljes adminisztrációt, a közbeszerzést, minden dokumentációt.
Természetesen mindent az elvárások szerint végzünk.

Dunai árhullám
Az elmúlt hetekben nagy
gondot okozott a dunai árhullám.
Senki ne gondolja, hogy csak
azért, mert nem vagyunk vízparti település, Mezőfalva nem
vette ki részét ebből a hallatlanul
nagy munkából. Önkéntes tűzoltó
egyesületünk a legveszélyeztetettebb területeken, Dunaföldváron
és Kisapostagon dolgozott, Petes
Bálint és csapata teljes technikai
felszereltséggel állt helyt a folyóparton. Nagyon büszke vagyok
arra, hogy a mezőfalviak segítettek
a bajba jutott embereknek.

Térfigyelő kamerák
Mindenki tapasztalhatta,
hogy vannak térfigyelő kamerák a településen. A közbiztonsági célokat szolgáló rendszert
a helyi polgárőrség pályázatának köszönhetően építettük
ki, bízunk benne, hogy jól fog
működni és hasznos információkkal szolgál a bűnözőkről.
Reméljük - ahogyan többen
is jelezték -, hogy a kamerákra a visszatartó erő a jellemző,
nem a felderítő munkában való
részvétel. De természetesen az
utóbbiban is nagy hasznát veszi majd a rendőrség.

Képviselőink
tárgyalták...

A képviselőtestület május
29-én ülésezett legutóbb. A
testület tagjai megtárgyalták
a gyermekjóléti beszámolót,
amelyet előzetesen az egészségügyi és szociális bizottságunk is tárgyalt és elfogadásra
javasolt. Sajnos ismét meg
kellett állapítanunk, hogy az
intézményre nagy-nagy szükség van a mai világban.
A törvényi változások miatt az intézményfenntartó
társulások iskolai szinten már

3

Bombát találtak
Június 6-án délben 15 ház
lakóit kellett kilakoltatni a
Honvéd utca elején, mert második világháborús gránátot
találtak Mezőfalván a csatornázás munkálatai során. A
robbanószerkezetet a katasztrófavédelem és a tűzszerészek
segítségével emelték ki a földből, majd a régi szeméttelepen
hatástalanították.

korábban megszüntek, óvodai
szinten még fennmaradtak,
de nincs rájuk olyan plusz
normatíva, ami indokolná a
fenntartásukat. Ezért a képviselőtestületek (Mezőfalva,
Hantos, Daruszentmiklós)
döntöttek arról, hogy június
végével megszűnik a társulás.
Összességében elmondhat- Betörés, rongálás
juk, hogy az intézményfenntartó
Sajnálatos módon az előző
társulás iskola és óvodai szinten hónapban történt viráglopások
egyaránt nagyon jól működött, után, betörés történt óvodánkban.
számos előnye volt eddig.
Ismeretlen tettesek felfeszítették
kamrát és a kerti babaházat és
Iskolaigazgatói és óvodavezetői pályázat aeltulajdonítottak
játékeszközöket.
A megbízási szerződések állásra az önkormányzat írta ki (rollerokat, kis motrokat, labdálejárta miatt pályázat került ki- és jelentette meg a pályázato- kat) Nagyon szomorú, hogy
írásra a Petőfi Sándor Általános kat. A beadási határidő június környezetünkben vannak olyan
Iskola igazgatói álláshelyére. 21. Hangsúlyozom: Kondor emberek, akiknek semmi nem
A fenntartóváltás miatt ezt a Lászlóné Erzsike munkájá- számít, még a gyermekek játépályázatot már nem az önkor- val maximálisan elégedettek kai sem. ( Ezeket az eszközöket
mányzat bonyolítja, hanem a voltunk és vagyunk, kiválóan is támogatásból, felajánlásokból
Klebelsberg Intézményfenntar- látta el óvodavezetői feladatait. sikerült megvásárolni.) A játék
tó Központ. A képviselőtestü- Viszont Erzsike úgy döntött, mellett azonban a papagájokat
letnek csak véleményeznie kell nem pályázza meg ismét az sem kímélték, felfeszítették a
álláshelyet, mert hiányoznak dróthálót, összetörték az ágakat,
a beértkezett pályázatokat.
A Tündérkert Óvoda vi- neki a gyerekek, az óvodai cso- sőt az egyik papagájnak kihúzszont maradt önkormányzati portban végzett munka. Ízig- ták a farktollát és így kirepült
fenntartásban továbbra is, ép- vérig óvónő, akit szeretünk és a ketrecből. A nagy szerencsének köszönhetjük, hogy sikerült
pen ezért az intézményvezetői tisztelünk.
befognunk és ismét a társával
együtt lehet, aminek óvodásaink
Nyelvvizsgára készülnek
is nagyon örülnek. Kérjük azokat
A Petőfi Sándor Iskolafej- Idén 10 tanuló jelentkezett
az embereket, akik ilyen cselelesztési Alapítvány két díjat nyelvvizsgára, ami nagyon
kedetre hajlandóak, legalább az
alapított korábban. Az „Év komoly eredmény nyolcadik
óvodás gyermekeinkre lennének
Diákja", valamint „Iskolánk osztályban, önmagában is sitekintettel, hiszen az ő kis hétközbüszkesége" elismeréssel ju- ker. Az alapítvány úgy döntött,
napjaikat keserítik meg a játékok
talmazzuk az adott tanévben hogy átvállalja a vizsgadíjat a
elvitelével és tönkretételével.
legjobban teljesítő tanulók nyelvvizsgára jelentkezőktől.
Az óvoda dolgozói
munkáját.
Büszkék vagyunk rájuk, örüÖrömmel
mondhatom, lünk, hogy ilyen jó célt tudunk
Befűtöttünk
hogy – mivel a fejlesztés a támogatni.
Az időjárás megtréfált bencélunk – támogatjuk nyelvDeák Károly
nünket június elején: olyan hivizsgát tevő gyerekeket is.
kuratóriumi elnök
deg volt, hogy be kellett fűteni,
mert fáztak az óvodában a gyeDíjazott
Kisújfalura utaztunk
rekek. Így aztán kipróbáltuk
a nemrég beüzemelt apríték
Községünk
meghívást
pedagógusok
kazánt, és jelentem: kiválóan
kapott partnertelepülésünk,
Az "Év Pedagógusa" díjat működik. Nem kellett a drága
Kisújfalu falunapjára. A családi kötődésű helybélieken Jaksics Erzsébet, a Petőfi Sán- gázt használnunk, hanem apkívül a mezőfalvi énekkarosok dor Általános Iskola igazgató- rítékkal fűtöttünk.
is kiutazók között voltak, és ja, valamint Kiss Annamária
Az oldalakat összeállította:
óvodapedagógus vehette át.
felléptek a rendezvényen.
Márok Csaba
Szívből
gratulálunk
a
díjaA falunap június 15-én, lappolgármester
zottaknak!
zártánk után volt.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ezüstös
zongoristáink
Egy igazi művészt a fellépés éltet, még ha csak művészpalántákról legyen is szó!
A sok gyakorlás után várják a
visszajelzést, ami nemcsak a tanárok és szülők dicsérő szava,
hanem a taps, a szakértő értékelés is. Ezért is készülnek
különböző megmérettetésekre
a művészetoktatás növendékei
is. A házi hangversenyek jó
gyakorlást biztosítanak, de az
igazi mégis az idegen helyszín,
az idegen közönség.
FehérTeréz tanárnő növendékei közül Jásper Karina
és Ágoston Réka vállalták,
hogy a XIII. Fejér Megyei
Zongoraversenyen
Móron
képviselik iskolánkat. A nagyhagyományú verseny sok-sok
diákot mozgatott meg, hiszen
a 23 versenyző csaknem en�nyi iskolát képviselt. A zenei
előképző osztálytól kezdve a
tanulmányait befejező hatodik
évfolyamosig mindenki bemutatkozhatott.
Lázár Melinda a verseny
szervezője köszöntötte a meghívottakat. szólt a muzsikálás
szépségéről. Bíztatta a gyerekeket, hogy szeressék a zenét,
tanuljanak ennek a versenynek
a tapasztalataiból.
Jásper Karina 2012 szeptemberétől tanul zongorázni,
sokat gyakorol, már több fellépésen bemutatkozott. Teljesítményét a szakértő zsűri ezüst
oklevéllel jutalmazta.
Ágoston Réka már harmadéves növendék a zongora tanszakon. Szorgalmasan
készül óráról- órára, sok szép
zongoradarabot megtanult.
Versenydarabjait bronz oklevéllel jutalmazták.
A szereplés emlékéül az
iskola emléklapot vehetett át.
A növendékekre, és felkészítő tanárai is joggal lehetünk
büszkék!
Baricza Zsuzsa

HÍREI

Pedagógusnap

Június első vasárnapjának
ünnepe a pedagógusnap. Ezen
a napon a diákok, szülők emlékeznek meg a tanítói-tanári
pályáról, köszönetüket fejezik
ki számos módon: virággal,
rajzzal, öleléssel, verssel, dallal. Nekünk, pedagógusoknak
ez a tanév végi nap kiemelt
ünnep, ilyenkor számot vetünk pályánk eredményeivel,
sikereivel, nehézségeivel. Ezen
a napon nagyon sok pozitív
visszajelzést kapunk, megerősítést kap az a tény, hogy nekünk, pedagógusoknak van a
legszebb munkánk.
A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete 2013.
május 30-án pedagógus napi
ünnepélyt szervezett, melyre
az intézmények vezetőit és
egy pedagógust vártak. A mi
iskoláinkból Nagy Margit tanárnő részesült elismerésben,
oklevéllel és virággal köszöntötték. A műsor másik mezőfalvi vonatkozása, hogy a Mó-

ricz iskola és a
Sándor Frigyes
Zeneiskola
mellett a mezőfalvi iskola
adta az ünnepi
műsort. Néptáncosaink és
népi énekeseink óriási vastapsot kaptak,
hatalmas sikert
értek el.
Mezőfalván a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
évről évre adományozza az
„Év Pedagógusa” díjat. A tantestület javaslatát elfogadva a
kuratórium az idei évben Jaksics Erzsébetnek nyújtotta át a
megtisztelő díjat. Gratulálunk,
és nagyon büszkék vagyunk rá!
Az iskola tantestületének
tagjai egy nagyon különleges
ajándékot kaptak a Tehetséghidak pályázat egyik tevékenységének köszönhetően. A
következő tanévre szóló egyedi
határidőnapló 32 oldalas mel-

lékletében a szobrászat tanszakos tanítványok digitalizált
munkái találhatóak.
Pedagógiai hitvallásunk H.
A. Walter szavaival kifejezve:
„Igaz leszek, mert vannak,
akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak,
akik törődnek velem;
Erős leszek, mert oly sok a
feladat;
Merész leszek, mert annak
kell lennem; és
Alázatos leszek, mert ismerem
a gyengéimet;
Felnézek, és nevetek, szeretek,
és magasba emelek."

Gyermeknap

Búcsú, köszönet

Hagyományainkhoz híven a tanév utolsó
hetében tartjuk a gyermeknapot. Az idei évben
különleges programmal kényeztettük tanulóinkat. A székesfehérvári KÖFÉM Művelődési Házzal való egész éves együttműködés
utolsó állomásaként gyermek színdarabokat,
színházi játékokat láthattak a mezőfalvi iskolások. Zsurzs Kati főszereplésével a „Sulisó”
című interaktív előadás okozott nagy örömet
a legkisebbeknek, az alsó tagozat többi osztálya pedig A rút kiskacsa című mesedarabot
tekintette meg. Az 5-6. osztályosok a családról
szóló színházi játékot kaptak ajándékba, míg a
legnagyobb tanulók egy ifjúsági színházi előadást élvezhettek a 80 nap alatt a Föld körül
regényhez kapcsolódóan.
Most sem maradhattak jégkrém nélkül a
iskolások a Szülői Munkaközösség jóvoltából.
Nagyszerűen szórakoztunk, köszönjük az
előadásokat, a gyermekeknek minden jót kívánunk gyermeknap alkalmából!

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 megragadni
az alkalmat, hogy megköszönjem a búcsúzó osztályok
munkaközösségi tagjainak: Viziné Ildikónak, Zsákovicsné Katának, László Ildikónak és Tauz Erikának a
többéves, kitartó munkájukat, melyet közösségünkben
végeztek. Köszönettel tartozunk az év közben kivált két
tagunknak Valicsek Erikának és Burunczné Erikának,
és természetesen a végzős diákok szüleinek, akik többen
önzetlenül segítették munkánkat. Nem hagyhatom ki
a köszönetnyilvánítások soraiból az iskolánk vezetőit,
pedagógusait és dolgozóit sem, akik az átszervezés nehézségei mellett dolgozták végig ezt a tanévet.
Minden kedves olvasónak kellemes pihenést és jó
időtöltést kívánok a nyárra.
Baratiné Hevesi Irén
SZM vezető
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Néptáncosok kirándultak
A Pilis-hegységben, a
Duna-Ipoly Nemzeti Park
területén elhelyezkedő Szentendrei Skanzenben kirándult
a tánccsoportunk 2013. május
11-én. Megcsodálhattuk az
eredeti növény- és állatvilágot,
a nyolc tájegységbe szervezett
faluképeket, eredeti bútorokkal berendezett szobákat,
hagyományos módon művelt
konyhakerteken, műhelyeken
keresztül hazánk különböző
vidékeinek népi építészeti sajátosságaival, lakáskultúrájával
és életmódjával ismerkedhettünk meg. Egy 1932-es gyártmányú vonattal járhattuk be a
hatvan hektárnyi területet. A
két program, amit választottunk a közelgő jeles naphoz, a
pünkösdhöz kapcsolódott. Az
egyik foglalkozáson a lányok
kukoricából készítettek pünkösdi királynét, a fiúk pedig
nádból lovat, melyhez szüleik
és tanáraik segítségét vették
igénybe. A másik foglalkozáson a pünkösd hagyományaival, szokásaival, népi játékaival, dalaival ismerkedhettünk

meg, ügyességi népi játékokkal választottuk ki magunk
közül a pünkösdi királynét
és királyt. Minden programon közösen vettünk részt,
bekapcsolódtak a népi játékokba a szülők és a pedagógusok is. Szorosabb kapcsolat
alakult ki így gyermek-szülő,
gyermek-pedagógus és szülő-pedagógus között, hiszen
az iskolában folyó feszített
tempó arra nem ad lehetőséget, hogy más élethelyzetben
is megismerhessék egymást a
résztvevők.
Azért is volt fontos és hasznos a közösen eltöltött nap,
hiszen a szülők így betekinthetést kaphattak a tagozaton
folyó elméleti és gyakorlati
tantárgyak anyagába, mint a
folklórismeret, a néprajz és a
népi ének. Testközelből láthatták a népi kultúra értékeit, megismerkedhettek a ma
már feledésbe merülő hagyományainkkal, szokásainkkal.
Öröm volt látni gyermek szülő-pedagógus önfeledt játékát, együttműködését.

13,5 tonna papír
Ismét nagy mennyiségű papírt gyűjtöttek össze a gyerekek
az általunk meghirdetett tavaszi papírgyűjtésen. A rossz idő,
a nagy szél ellenére az iskola
minden osztálya aktívan részt
vett a gyűjtésben nagy örömünkre. Összesen 13,5 tonna
gyűlt össze. Dolgoztak kicsik
és nagyok, szülők, nagyszülők,
pedagógusok egyaránt. Ezúton
szeretnénk megköszönni mindenkinek az önzetlen segítségét, hogy munkájukkal, hozzá-

állásukkal jelentős mértékben
támogatták rendezvényünket,
mellyel hozzásegítették a
gyermekeket a papírgyűjtésből
származó bevételhez. Külön
köszönettel tartozunk a vállalkozónak, aki évek óta magas
áron vásárolja fel összegyűjtött papírunkat. Legközelebbi
akciónkat szeptember végére
tervezzük, kérjük Önöket, továbbra is legyenek majd ilyen
segítőkészek a gyerekekhez.
Szülői Munkaközösség
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Tanévzárás
a művészetoktatásban

Az alapfokú művészetoktatás mindhárom művészeti
ágában a tanévzárás különleges
eseményekhez kötött. A képző- és iparművészeten kiállításokkal zárul a tevékeny, tar-

és ajándékokkal vett búcsút a
végzősöktől.
A zeneművészeti ág minden tanszakán növendékhangversenyen vesznek részt
a zenét tanulók. A népi éne-

talmas tanév. Bartha Mónika
tanítványai az idei tanévben
nagyon sok rajzpályázaton
indultak, és számos alkalommal helyezést, dicséretet kaptak. Ezen sikerekről az iskolai
honlap MezőArt rovatában
folyamatosan olvashattak. Az
év végi kiállításon a legjobb
munkák szerepeltek.
A táncművészeti ágon évről
évre néptánc gálán mutatják be
a néptáncosok tudásukat. Az
elmúlt évek tapasztalatai alapján az idei évben Csonka Emese tanárnő két naposra tervezte
a nagyszabású rendezvényt. A
Kiss Kálmán Művelődési Házban az első napon az alsó tagozatosok szüleit várták, a második napon pedig a nagyobbak
hozzátartozói voltak a meghívottak. A közel kétórás fergeteges műsor mindkét napon
szinte változatlan formában
zajlott. Látványos, igényes produkciókat láthattunk, melyek a
tananyag tartalmának is megfelelnek. A táncosok pihenőjét
zenés, énekes számok tették
változatossá. A műsorban kiemelkedő volt a szólótáncosok
produkciója: Koncz Levente és
Subi Zsolt különleges élményt
nyújtott a lelkes közönségnek.
Megható jelenetnek lehettünk
tanúi, amikor a tanárnő elbúcsúzott a ballagó nyolcadikosoktól. Megindító szavakkal

kesek Nyulasiné Lakos Angéla
tanárnő vezetésével anyák napi
hangulatú koncertet tartottak, melyen virágokról vagy
édesanyákról szóló dalokkal
köszöntötték a megjelent
édesanyákat, nagymamákat.
Kovács Virág Karolin ballagó
növendék az idei tanévben kiemelkedő eredményeket, sikereket ért el. Méltatása, köszöntése után önálló szólóénekkel
búcsúzott.
A zongora és fafúvós növendékek is szép számú közönség előtt adtak számot a tanév
során megszerzett tudásukról.
Fehér Teréz, Tótin Katalin
és Tótin István tanítványai a
követelményeknek megfelelő,
de különböző hangulatú darabokkal örvendeztették meg
a családtagokat. Művészeti
alapvizsgát két tanuló tett zongora szakon: Aszalay Anna és
Turcsán Fruzsina. Gratulálunk
a sikeres vizsgához és a szép
műsorokhoz.
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Tündérkert Óvoda
Óvodánkban a május hónap gazdag és színes programokkal telt
el, gyermekeink nagy örömére. Az anyák napi és évzáró ünnepélyek után egy természeti ünnep következett: A madarak és fák
napja, melyet május 13-án tartottunk. Sajnos a rossz idő miatt
a csoportszobákban zajlott ez a játékos délelőtt. Mind a hat
csoportban más- más feladat volt, melynek a célja a gyermekek
ismereteinek bővítése, elmélyítése a madarakról, növényekről.
Fő célunk a természet óvására, megismerésére nevelés. Ezen a
napon azt is megtudhatták gyermekeink, hogy az év madara, a
kiemelten védett: gyurgyalag.

Gyermekhét

Május utolsó vasárnapja:
gyermeknap. Óvodánk több
napos programot szervezett,
melyből sajnos a rossz idő
miatt néhány elmaradt. Május
21-én a Tűzoltók látogattak el
hozzánk. A gyermekek beülhettek a tűzoltó autóba, kipróbálhatták a szirénát, locsolótömlővel locsolhattak, felpróbálhatták a védőruházatot,
sisakot. A témával kapcsolatos

színezőket kaptak a gyermekek
ajándékba, sőt minden csoport
szép tűzoltós könyvekkel lett
gazdagabb. Rövid tájékoztatás
után az egész óvoda kipróbálhatta élesben a tűzriadót.
Május 22-én délelőtt a
Művelődési Házban a gyermekek vidám, zenés műsort
láthattak. Az előadás nagyon
színvonalas volt: mesébe szőve
játszották, énekelték a dalokat

a zenészek, s közben sok-sok
népi hangszert ismerhettek
meg. A gyermekek nagyon
élvezték a műsort, ezt jelezte,
hogy elejétől - végéig tapsoltak, majd mindenki táncra
perdült és közben visszatapsolták őket.
Az óvodába visszatérve újabb meglepetés várta a
gyermekeket: a nagy palacsintaevés, melyet minden
csoportban a szülők sütöttek.
Ezúton is köszönjük a Szülői Munkaközösségnek és az
anyukáknak.
A május 23-24-re tervezett
mesedramatizálás, sportdélután és vásár a rossz idő miatt
elmaradt. Ezen a két napon a
csoportszobákban tartottunk
vidám, mókás versenyjátékokat, zenés mulatozást.

Május végén a csoportok
megkezdték a kirándulásokat.
A Szivárvány csoport a veszprémi állatkertbe ment a szülőkkel közösen. A Micimackó
és a Katica csoport a budapesti
Elevenparkba utazott vonattal
a szülőkkel együtt. A Napsugár csoport Rétimajorba ment
szintén vonattal, a Csiga-biga
csoport Patcán a Katicatanyán
volt a szülőkkel. A Pillangó
csoport szülőkkel tervezett
batyus kerti partija az eső miatt elmaradt.
Május 23-án 16 órakor
Gremsperger Mónika óvó
néni évzáró gyermektánc bemutatót tartott a szülőknek
az évben tanult anyagokból.
A gyermekek nagyon ügyesek
voltak, a szülők és a vendégek
nagy tapssal jutalmazták őket.

Köszönetek
Köszönetet szeretnénk mondani a mezőfalvi Önkéntes Tűzoltóknak a gyermek heti tűzoltónapért.
Köszönjük a konyhás néniknek a búcsúzásra készített finom
süteményt.
Köszönet a Polgárőrségnek a
ballagási ünnepélyen való parkolási felügyeletért.
Nagyon köszönjük Godány
Imrénének a sok kötött és horgolt babaruhát.

Köszönjük a Dóra Cukrászdának a Katica csoport kedvezményes sütemény készítését.
Köszönet a Nádor Cukrászdának a gyermek heti kedvezményes fagyizásért.
Köszönjük Nagy Józsefnek és
feleségének a búcsúzó ünnepélyen való hangosítást.
Köszönjük Fekete Istvánnak
és a közmunkásoknak a segítségét az óvodánk környezetének
rendbetételéért.
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Nagycsoportosok búcsúja

Nyugdíjas
búcsúztató

munkáját: Kelemenné Bokor
Gabriellának, Virág Tíme-

Június 7-én két kedves kolléganőnk búcsúzott az óvodától nyugdíjba vonulásuk alkalmából. Kiss Lászlóné - Marika
óvó néni - 40 évet töltött ezen
a munkahelyen, melyből több
mint 30 évet vezető helyettesként. Munkáját mindig a
gyermekek szeretete, szülők
iránti tisztelete, kollégákkal
való megértés vezérelte. Méltón érdemelte ki községünk
elismerését, magánéletében is
mindig példamutató ember
volt.
Német Ferencné - Zsuzsa
dajka néni - 25 évet dolgozott velünk. Kedves, megértő,
mosolygós egyénisége folytán
mindenki szerette. Nagyon
kreatív, segítőkész és aktív volt
mindig. Mindkét kolléganőnk
hiányozni fog. Kívánunk nekik
nyugodt, békés nyugdíjas éveket családjuk körében.
„Töröld le könnyedet,
Kisírt szemedben mosoly legyen
és derű,
Minden nap kezdődik valami,
Valami nagyszerű, valami
gyönyörű.”

A június 6-ra tervezett
tábortűz sajnos elmaradt
a zuhogó eső miatt, amit a
gyermekek és a felnőttek
egyaránt sajnáltak. A búcsúzás, június 7-e gyönyörű,
napsütéses időben zajlott le.
43 nagycsoportos gyermek,
több év óvodába járás után
ezen a napon volt utoljára
együtt. Az óvodavezető megható szavakkal köszönt el a
gyermekektől és a szülőktől
egyaránt. Megköszönte a
nagycsoportos Szülői Munkaközösségi vezetőknek és a
segítő, támogató szülőknek a

A búcsúzó óvodások névsora
Csiga-biga csoport: Boda Ferenc, Bolya Sára, Farkas Patrik, Garbacz Bánk, Halmosi Zalán, Halupa Szabolcs, Heller
Elizabet, Horváth Attila, Jásper Csanád, Kelemen Fanni, Kiss
Gréta, Kovács Kitti, Kovács Hanna, Kuti Zsolt, Maár Virág,
Nyuli Anna, Osváth Lilianna, Petró Áron, Sági Dániel, Szabó
Boglárka, Szabó Máté, Szilva Levente, Sztolyka Krisztina,
Vida Luca.
Katica csoport: Balogh Tamara, Bérdi Adrienn, Fehér
Bence, Győri Alex, Gyulai Holda, Hajdu Annamária, Horváth Tamás, Kolompár Lajos, Magyari Cintia, Pintér Kevin,
Pintér Ramóna, Prémusz Marcell, Péter Lara, Pupp Viktória,
Reinitz Zsóka, Stempely Bálint, Sümegi Levente, Szentpáli
Zalán, Takács Patrik.

ának, Horváth Attilánénak,
Kovács Erikának, Halmosi
Károlynak, Balogh Tímeának, Fekete Ildikónak, Pupp
Jánosnénak, Fehér Ferencnének, Péter Editnek, Reinitzné
Takács Erikának. A búcsúzó
óvodások versekkel, dalokkal
köszöntek el kedves óvodájuktól, óvó nénijüktől, dajka
nénijüktől. Az idén is színes
lufikkal vonultak a kertbe a
gyermekek, majd jelképesen
elröptették a lufikat, mint
ahogy az óvodás évek is elrepültek. Kedves búcsúzó óvodások! Visszavárunk benneteket, szeretettel gondolunk
rátok!

Német vendégek az oviban

Május 23-án Németországból
hazalátogató vendégek jártak
óvodánkban. Simon István és
felesége valamint gyermekük
családja látogatott el Mező-

falvára, egykori szülőfalujába, hogy megmutassa hol élt
gyermekkorában. Hercegfalván a Kinizsi utcában lakott
szüleivel, édesapja cipészként
dolgozott.
Simon
István ebbe az óvodába járt, igaz akkor
még csak két csoportos volt az óvoda, de
nagyon szeretet itt
lenni. A beszélgetés
során visszaemlékeztünk az első óvónőre
Szemlér Erzsébetre,
valamint Mannhalter
Magdolna óvó nénire.
Elbeszélése alapján,
abban az időben még
délben hazamentek
az óvodából és délután jöttek vissza.

Sokat játszottak, énekeltek,
barkácsoltak, meséket, történeteket hallgattak. A nosztalgiázás után minden csoportba
belátogattak a gyermekekhez,
beszélgettek velük és ajándék
csokikkal lepték meg őket.
Nagyon jó érzéssel, feltöltődve köszöntek el, hiszen István
bácsi ennél szebb születésnapi
ajándékot nem is kaphatott
volna gyermekétől, mint hogy
megmutathatta régi szülőfaluját. Mi is köszönjük ezt a szép
napot Végh György idézetével:
„Elmúlt, mint száz más pillanat,
De tudjuk, hogy múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, s nem szavak.”
Az oldalt összeállította:
a Napsugár csoport

Iskolalátogatás
A Csiga-biga és a Katica
nagycsoport május 31-én ellátogatott az iskolába. Minden
gyermek azzal a tanító nénivel ismerkedhetett meg, ahova
majd járni fog. A játékos órán
volt mese, beszélgetés, színezés, közös verstanulás, rajzolás,
ahol lerajzolhatták magukat
egy tabló elkészítéséhez. A
gyermekek nagyon jól érezték
magukat és izgalommal várják
az iskolát. Ez a délelőtt és az
„iskolanyitogató” programjai is
segítik a zökkenőmentes iskolakezdést.
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Művelődési Ház

iss
álmán
Pingpongos
vigadalom-elő „Új

Évek során bebizonyosodott, hogy egyik legnépszerűbb asztalitenisz versenyünk,
összeforr a Mezőfalvi Vigasságok rendezvénysorozatával.
Az egésznek csupán an�nyi a szépséghibája, hogy mi
nem főműsorban szerepelünk,
hanem nyitó programként.
Történik mindez azért, hogy a
szombati vigadalomból ki tudjuk venni részünket, tudniillik
vígadni mi is szeretünk.
Élve az önkormányzat adta
lehetőséggel, az idei évben is
megrendezzük e nemes vetélkedést, számítva arra, hogy
ismét népes mezőny gyűlik
össze. Örömmel nyugtáztam
Miskovicz Nóra visszajelzését, melyben biztosít minket
részvételéről. Ő egy régi-új arc
lesz, mivel korábban sikeresen
vett részt a versenyek szervezésében, lebonyolításában. Itt
szeretném elmondani a kapu
mindenki előtt nyitva áll. Aki
úgy érzi és van kedve hozzá,
szeretne játszani egy jót, egy
kiváló társaságban, kultúrált
körülmények között, annak
itt a helye közöttünk.
Gyertek minél többen,
vegyétek ki részeteket ebből a
jó programokkal tűzdelt ünnep
sorozatból!
Végül néhány szót a tavalyi
versenyről, csupán visszaemlékezés céljából. Játéktudásunkhoz képes színvonalas meccsek
voltak. Voltak itt keresztbe verések, szerencsés győzelmek,
meg nem érdemelt vereségek,
szóval minden ami egy ilyen
összecsapás sorozaton szinte
természetes.
Bízok abban, hogy legalább
ilyen sikeres lesz az idei verseny is!
Szabó Sándor

Június – Szent Iván hava

tüzet ugornak, testük
gúzsba fonják Holdharmatos
füvön felgyűrik a szoknyát.
Június 8. Medárd

Közismert időjárásjósló nap.
A közhiedelem úgy tartja,
hogy ha ezen a napon esik az
eső, akkor negyven napig esni
fog, ellenkező esetben pedig
ugyanennyi ideig szárazság lesz.
A bukovinai magyarok szerint e napon kezdődött az
özönvíz, és akkor is negyven
napig esett. Néhol úgy tartják,
hogy Medárd napján mindig
vízbe fúl valaki, és ez áldozat
a vizek királyának, ezért e napon
nem szabad fürdeni, de a lovakat meg kell itatni, mert akkor
nem lesznek rühesek.
Mondják, ha Medárd napján
süt a nap, akkor édes lesz a bor,
ha esik, akkor savanyú.
Baranya és a Mura-vidék
szőlősgazdái szerint, ha Medárdkor esik, rossz szőlőtermésre lehet számítani, viszont
bő lesz a szénatermés.
Egyes csallóközi falvakban
Medárdkor vetették a lent,
hogy ne legyen gazos és szépen
fejlődjön.
Másutt Medárdkor van a
szénakaszálás ideje.
Június 10. Margit napja
Egyes helyeken Retkes Margit néven emlegetik, mert ezen
a napon vetik a retket, hogy jó
gyenge maradjon.
Ez a tyúkültetésre a legalkalmasabb alkalmas nap.
A Hortobágy vidékén általában esős napnak tartják.
Zentán Margitot legyes
Margitnak hívják. Ezen a napon nem szabad kinyitni az
ablakot, mert akkor abban az
évben sok lesz a légy. „Margit
asszony a legyek királynéja és
ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel” Úgy
védekeztek ellene, hogy mise

idején a szántóföldről hozott
földet szórták szét a házban.
Június 13. Páduai Szent
Antal napja

A Remete Szent Antalhoz
(jan. 17.) fűződő néphagyományokat sok helyen átruháztak
Páduai Szent Antalra Ezért
igen sok, állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás
kapcsolódott ehhez a naphoz.
Például a baranyai falvakban
nem fogták be a jószágot. Másutt láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda mondta:
„legyetek erősek mint a vas,
tartsatok össze, mint a lánc, s
Páduai Szent Antal őrizzen
meg a vadállatoktól!”
E naphoz kapcsolódott a
Szent Antal tüze, az orbánc
gyógyítása ráolvasással.
Szent Antal napja Zentán
férjjósló nap. Az egész nap
kenyéren és vízen böjtölő lány
éjfélkor átlépi az ágyat, gyertyát
gyújt, tükröt tesz maga mellé,
megleli jövendőbelijét.
Szent Antal napját különösen az asszonyok számára tartották dologtiltó napnak, nem
volt szabad lisztbe nyúlni, mert
kelések nőnek a kézen.
Tápió mentén úgy vélik,
hogy nagy esők jönnek, „Szent
Antal elviszi a szénát!”
Június 24. Keresztelő Szent
János napja vagy Szent
Iván-nap
Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos
tűzgyújtás egyik jeles napja. A
tűz tisztító, gonoszűző erejébe
vetett hit az alapja a Szent
Ivánnapi tűzugrásszokásának
is. Az ekkor gyújtott tűzről
azt tartották, hogy megvéd a
köd, a jégeső és a dögvész
ellen, elősegíti a jó termést.
A szertartásos tűzugrásnak
egészség- és szerelemvarázsló
célzata is volt.

A tűzrevalót egyes helyeken
a lányok gyűjtötték, sőt a tüzet
is ők gyújtották meg.
A tűz átugrására – a múlt
század végi szegedi leírás szerint
– tréfásan így biztatták a résztvevőket: „Ne félj, pajtás, ugord
át, nem süti meg a pofád!” A
tűz átugrása közben párosító-,
kiházasító dalokat énekeltek,
amelyek gyakran igen hos�szúak voltak. innen a mondás,
hogy „Hosszú, mint a szentiváni ének” Hosszú lehetett attól
is, hogy a falu összes fiataljait
összeénekelték.
A Szent Iván-napi tűznek egészségvarázsló szerepe is volt, közvetlenül a tűz
átugrálása, valamint a felette
füstölt különféle növények révén. Például Gímesen virágos
bodzafaágat pároltak a tűzön,
amit később daganatra tettek.
Másutt a tűzön megpörkölt
vadbodzát az ágyba vitték a
bolhák ellen. Vajkán vasfüvet,
fodormentát, tisztesfüvet füstöltek, ebből főztek teát „mellfájás”
ellen.
Június 29. Péter-Pál napja
A magyar nyelvterületen
általában úgy tartották, hogy a
búza töve ezen a napon megszakad, kezdődhet az aratás.
Sárkeresztesen kalendáriumi
rigmussal biztatták egymást:
Ekkor volt a legény- és
mesteravatás. Dunaszekcsőn
Péter-Pál előestéjén a halászok
rúdra kötött ponttyal járták
végig a falut és köszöntötték vásárlóikat, akik kaláccsal,
borral vendégelték meg őket.
Másnap a halászok rendeztek
vendégséget halpaprikással, túrós csuszával.
A Csallóközben Péter-Pál
napjához fűződik az a hiedelem,
hogy amelyik legény vagy lány
elsőnek hallja meg a harangszót e napon, az év végéig
megnősül vagy férjhez megy.
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Kirándulása
a fertődi régióban

Lackfi János volt
a vendégünk

2013. május 14-én Lackfi János Író-költő volt a könyvtár
vendége. A zsúfolásig megtelt olvasóteremben rendkívül élvezetes, humoros és pörgős előadást tartott nekünk. Előadta saját
verseit, de nagyon élvezetesen szőtte bele mondanivalójába az
élet kisebb és nagyobb dolgait is. Minden résztvevőnek, kicsiknek
és nagyoknak igazi élmény volt.

Író-olvasó találkozó
Fábián Jankával

Május 22-én, délután Fábián Janka írónővel találkozhattunk a
könyvtárban. A civilben nyelvtanár írónőről, aki egyébként történelem szakot is végzett sok érdekességet és kulisszatitkot is megtudhattunk. Többek között azt, hogy történetei és szereplői kitaláltak, ám
valós történelmi környezetbe helyezve teljesen valóságosnak hatnak.
A jó hangulatú találkozó végén vendégünk készséggel dedikált és
mindenki meg is vásárolhatta kedvenc Fábián Janka könyveit.
Horváth István
könyvtáros

2013. június 1-2-án 40 diák,
10 szülő és 4 pedagógus kétnapos kiránduláson vett részt
Fertőd környékén. A projekt
kitűnő lehetőséget biztosított
arra, hogy a szülők valós élethelyzetben
tapasztalhassák
meg gyermekeik idegen nyelvi
képességeit. A lazító elemek
összekovácsolták az együttműködő társaságot. A diákszülő-pedagógus együttműködés tökéletesen megvalósult,
a programok akadály nélkül,
zökkenőmentesen zajlottak.
A kétnapos kirándulás első
napján megtekintettük az Esterházy kastélyt, majd ezután
egy komplex háromórás program első felében Fertőrákos
nevezetességeit ismerhették
meg a résztvevők, majd a Fertő tó szépségeinek, élővilágának megismerése következett
egy lazító hajókázás minden
kényelmével. A következő
programunk Sopron neveze-

tességeinek felfedezése volt a
városnéző kisvasút segítségével.
Este elfoglaltuk Fertőbozon a
Gloriett Panzióban a szállásunkat, ahol a finom, ízletes
vacsora elfogyasztása után egy
hangulatos túra következett a
Gloriett kilátóhoz, ami tovább
segítette a csapatépítő programunk mélyítését. A második
nap programja az ausztriai élmény- és kalandpark látogatása
lett volna St. Margarethenben,
azonban a szünet nélkül szakadó esőtől Bécsbe menekült
a csapat, ahol a Természettudományi Múzeum ejtette rabul mind a diákjainkat, mind
a szülőket. Mindenki fáradtan,
de jó hangulatban, élményekben gazdagon térhetett vissza
a megszokott hétköznapokba.
Nagyon jó volt ez a két közösen
eltöltött nap, mert szorosabb
kapcsolat alakult ki így gyermek, szülő és pedagógus között.
Hajas Györgyné
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Továbbra is a Megye I. osztályban!

Megállták a helyüket a mezőfalvi csapatok. Az első osztályban a felnőttek ugyan egyet
csúsztak az őszi 10. helyhez
képest, de stabilan tarják magukat. Az IFI viszont most is
történelmet írt! Dobogós harmadik helyükkel az 1951-es
fennállásuk óta az egyik legjobb
eredményt könyvelhették el a
fiatalok, sőt, a gólkirály személyét is Mezőfalva adja. Márok
Máté méltán lehet büszke teljesítményére!
A harmadik vonalbeli
együttesünk óriási erőfeszítéseknek köszönhetően, ha nem
is az élmezőnyben, de azért jelen van a Megye III. bajnokságban. 26 fordulót követően a 14
csapatból a 12. helyen végeztek.
Idény végén mindig elérkezik a számadás ideje, amit ezúttal sem hagyunk ki, hiszen három csapatunk nyújtott bőséges
és izgalmas látnivalót a futball
szerelmeseinek.
Elsőként Megye I. osztályú felnőtt együttesünk 20122013-as teljesítményét értékeljük az évzáró rendezvényen
elhangzott edzői vélemény
alapján:
Masinka László az első 10ben szerette volna tudni az év
végére csapatát. Erre meg is
volt az esély, ha az utolsó négy
mérkőzés történéseit néznénk
csak. Sajnos több mérkőzésen
igen hiányos kispaddal kellett
kiállni. Ennek emberi okait
most ne feszegessük, de tény,
hogy van mit fejlődni néhány
csapattagnak a játékakarásban
és a fegyelemben. A küzdelem
pedig jövőre sem lesz kön�nyebb, hiszen ellenfeleink erősítenek. Ez alól Mezőfalva sem
lehet kivétel, így várható, hogy
ősztől két-három új játékossal bővül a keret. A csapattal
szemben elég nagy az elvárás,
mert a támogatók és a szur-

kolók nem vegetálást akarnak
látni, hanem harcos és izgalmas
mérkőzéseket. Mindenesetre az
jó jel, hogy megkapaszkodtunk
az első osztályban. Abban mindenki egyetért, ez az az osztály,
ami igazán méltó a nagyhírű

tizenötödik helyet foglalja el.
Ezen jó hírek tükrében egy
nagyon impozáns eredményt
közölhetünk az összefoglalónk
végén: Dobogós harmadik helyen fejeztük be a küzdelmeket! Az év során 22 győzelem,

klubhoz. Arra viszont oda kell
figyelni, hogy az idei év teljesítménye jövőre már nem lesz
elég! Végül pedig álljon itt a
felnőttek eredménylistája:
11. helyen zártuk az évadot.
10 győzelem, 5 döntetlen, 15
vereség, 39 lőtt gól, 43 kapott
gól, -4 gólkülönbség és 35 pont
az első osztályú együttesünk
mérlege.
A folytatásban sokkal jobb
hírekkel szolgálunk: Megye
I.-ben a frissen debütáló IFI a
másodosztály letarolása után,
itt is letette a névjegyét. Gulyás Ferenc tanítványainak
dobogós, harmadik helyezése
komoly figyelmeztetés a többi
csapatnak, hogy a mezőfalvaikkal számolni kell az elkövetkezendő időszakban. 1951 óta
ez az egyik legjobb eredménye
az U19-nek. Az meg különösen
nagy fegyvertény a továbbiakra,
hogy a gólkirály címet mezőfalvi játékos, Márok Máté érte el.
27 góllal büszkén állhat a góllövő lista élén! És ezzel még nem
ért véget a jó hírek sora, hiszen
az előbb említett listán az első
15-ben még két hazai nevet
fedezhetünk fel. Tokai László
a kilencedik, Sági Roland a

2 döntetlen, 6 vereség, 109 lőtt
gól, 39 kapott gól, gólkülönbség
70, és 68 pont áll az IFI neve
mellett… Gratulálunk!
Afféle kakukktojásnak is
nevezhetnénk harmadik csapatunkat, mely a Mezőfalva
II. névre hallgatott a Megye
III. osztály együttesei között.
Az ősszel nagy hirtelen összekalapált gárda nem kis feladat
elé állította Masinka Csaba
szakmai felkészültségét. Ebben
a formációban nagyon vegyes
életkorú játékosokat kellett
összekovácsolni. Sajnos ez nem
úgy sikerült, ahogy az év elején
reméltük, és ez nem az edzőn
múlott. Az tény, hogy ebben az
osztályban másként működnek
a dolgok. Munkahelyi elfoglaltságok, egyéni problémák
és egyéb okok nehezítették a
csapat napjait, ami aztán kihatással volt a mérkőzések sikerességére is. Ennek ellenére
azért láthattunk néhány szép
győzelmet. Igaz a kudarcból
több adódott, mint az örömből.
Van mit tenni a javulás érdekében. Elsősorban a lelkeket kell
felrázni, mert akkor a fiúk mindig győzni tudtak. Abban pedig
sokan egyetértünk, hogy fontos

lenne jövőre is megtartani ezt
a csapatunkat, mert jelentős
hátországi támogatást nyújt az
élvonalban küzdőknek.
Az utánpótlásról:
U 16-os csapatunknál fejlődést tapasztalhatunk - mondta
el évértékelő beszédében Südi
László edző. Inkább a tavasz
volt az erősebb időszak a fiúknál. Itt összesen kettő vereséget szenvedtünk, a többit mind
megnyertük. Külön kiemelésre
érdemes a 90 %-os edzéslátogatottság. A fiúk akkor is kijöttek, amikor jég esett, vagy már
egyáltalán nem lehetett a pályára menni. Sajnos a dobogóról lemaradtunk, de egy olyan
ellenféllel szemben kellett harcolnunk, akik a legdurvábbak
voltak ebben az idényben. Jövőre sokan kerülnek feljebb az
IFI-be, így egy teljesen új csapatott kell építenünk - fejezte
be hozzászólását az edző.
Az évzárón a tulajdonosok
is elmondták véleményüket.
Simon Lajos és az Önkormányzat képviseletében Márok Csaba büszke, hogy ennyi
gyerek futballozik a településen. A környéken Dunaújvárost leszámítva nem található
olyan csapat, ahol a teljes utánpótlássor jelen van. Simon Lajostól azt is megtudtuk, hogy
együttműködési megállapodást
kötött a Dunaújvárosi Főiskola
Sportköre és a MEDOSZ SE.
Ennek eredményeképpen az
ősszel el fog indulni egy NB II.
futsal szakosztály. A célja pedig,
hogy könnyebb legyen a játékos
mozgás és nagyobbat tudjunk
meríteni a rendelkezésre álló
keretekből. A tavaszi fordulók
utolsó négy-öt mérkőzésén
mutatott játék bizakodóvá
tehet bennünket, hogy egy jó
erős középcsapattal fogunk a
kihívások elé nézni.
Horváth László

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház
Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
Telefon: 25/506-832. E-mail: mezomuvhaz@gmail.com Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2013. június 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0006
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Bringatúra

Második nekifutásra már
szép időben, nyugodt körülmények között tekertek el Mezőfalvára a Bringatúra résztvevői
június első szombatján. A családi és baráti társaságok községünkben erőt gyűjtve, rövid pihenő után újra nekigyürkőztek
a visszavezető útnak. A mezőfalvi helyszínen segítők ezúttal
is bizonyították, hogy kiváló
vendéglátók vagyunk. A Bringatúra alatt baleset, sérülés nem
történt, minden rendben zajlott.
Fotó: Horváth László

Köszönetnyilvánítás
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Baráth Attila

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Köszönet Feth Jánosnak és feleségének a temetés lebonyolításáért!
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Tóth Miklós

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk dr. Tassy Péternek, Hoffmanné Ibolyának, Futóné Gabinak, Vassné Szilvikének.
Gyászoló család

Hálás köszönet mindazoknak,
akik édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk

Farkas Györgyné

sz: Wurst Magdolna
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyzetek.
Külön köszönet a Cordastella Nyugdíjas Otthon minden
dolgozójának a lelkiismeretes ápolásért.
Gyászoló család

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.
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