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Testvértelepülési találkozó

Sikeres volt az idei nyári
nagyrendezvényünk, a Testvértelepülési találkozó. Szerencsére az időjárás is kegyes
volt hozzánk, kellemes, nyári
melegben, szép környezetben,
jó hangulatban töltöttünk el
együtt egy péntek estét és egy
szombati napot. A nagysátor
alá sokan behúzódtak az árnyékba. A civil szervezetek
nagyon-nagyon finom étkeket
készítettek. Közös elhatározás
volt a civilekkel, hogy ezúttal
nem versenyeznek egymással,
hiszen a legnagyobb elismerés
nem a díj, vagy a helyezés, hanem amikor azt mondja valaki: „Ez fantasztikusan finom!”
A vigasságunk programjával is elégedett volt mindenki.
(Bővebben a 12. oldalon.)

Tanévzáró a Petőfiben

Az ötödik évfolyam vidám műsora zárta az idei tanévet községünk általános iskolájában Fotó: Petőfi iskola

Három óvodai
csoport ballagott el

A könnyes szemeknek nyoma sincs már. Vidám gyermeksereg
várta június 3-án, pénteken délután a szülőket, rokonokat a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda udvarán, hogy végső búcsút intsenek a kisgyerekkor helyszínének, az óvodának. Az idén ötven kis
óvodás vállára akasztották fel a ballagók tarisznyáját. (A ballagásról bővebben a 4-5. oldalon olvashatnak)

Forrás és fotó: Horváth László/mezohir.info
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Gratulálunk Mezőfalva kitüntetettjeinek
Móricz Csaba Lórántné
Móricz Csaba Lórántné,
Ancika gyökereiben hercegfalvi sváb család szülötte. Bár
Nagyvenyimen nőtt fel, férjhezmenetele során újra Mezőfalvára került. 2002-ben
lett a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, egy ciklusban elnöki
funkciót is vállalt. Könyvelő
szakmájából adódóan fontos
szerepe van az önkormányzat adminisztratív és szervező
munkájában. Komoly feladata
volt és van a Német Önkormányzat olyan pályázatainak
megírásában, amelyek hozzájárulnak Mezőfalva arculatának és szellemi kultúrájának
megújításához, fejlesztéséhez.
Ilyen a Tájházunk, a keresztjeink és a kápolna, valamint
a templomtér felújítása. Sikeresek voltak még a német
tánccsoport viseleti ruháinak
elkészítéséhez és programok
megvalósításához
szolgáló
pályázatok. A hét éve megalakult Német Nemzetiségi
Tánccsoport aktív tagja, fenntartásához, programjainak lebonyolításához sok segítséget
nyújt. Munkájában, vállalásaiban mindig precíz, pontos
és megbízható. A Mezőfalvi
Nőikarnak is aktív tagja immár 20 éve. Családtagjairól
elmondható, hogy akár játékosként, akár támogatóként
sokat tettek Mezőfalva futball
sportjának
előmeneteléért.
Mezőfalva közösségi életéért
végzett kitartó, elkötelezett és
odaadó munkájáért vehette át
a Mezőfalváért kitüntetést.
Farkas János
Farkas János 1953. május 24-én mezőfalviként látta meg a napvilágot helyi
munkáscsalád gyermekeként.
Az élet ide kötötte településünkhöz, legyen szó iskoláról,
munkáról, családalapításról. Jó
szakemberként végezte munkáját, míg egy szerencsétlen
baleset következtében 1996-

Pupp Viktória, Farkas János, Szabó Istvánné és Móricz Csaba Lórántné a díj átvételét követően
tól nyugdíjas lett. Rá jellemző szorgalom és segítőkészség
motiválta további életét. Több
fronton is kivette részét a közösségi munkából. Sokan úgy
vélik, a polgárőrség kötelékében találta meg igazán magát. Az itt végzett kiemelkedő
munkája az, ami elismerésért
kiált. Mindennél többet mutat a pandémia alatt nyújtott
ténykedése. Ő volt, aki akár
heti három alkalommal vitte a
labor mintákat Dunaújvárosba. Mindenben részt vállalt,
bárminemű feladat adódott a
közösségünkben. Helyi lakosként és polgárőrként rengeteget dolgozott Mezőfalva biztonságáért, közbiztonságáért.
Ezért érdemesítette a képviselő-testület a Mezőfalváért
kitüntetésre.
Szabó Istvánné
Szabó Istvánné, Weingertner Erika évtizedek óta a szociális intézményünk dolgozója. A szociális területen végzett
közösségi munkát lelkiismeretesen, pontosan, példaértékűen végzi. Mélyen elhivatott a nehéz sorsú emberek

megsegítésében. Természetesen ezt nemcsak munkaidejében végzi, hanem azon túl is,
akár hétvégén is nagyon sok
nehéz helyzetbe jutott ember számíthat rá. A bajba jutott emberek problémáinak
megoldása sohasem egyszerű
feladat, és ő ezt mindig elhivatottan és odaadóan próbálja megoldani. Munkahelyén
nemcsak saját munkakörét
végzi, hanem bármely terület
felelőse számíthat segítségére.
Három gyermek boldog édesanyja. Idős édesanyját is szívvel-lélekkel gondozza, segíti.
Az emberek tudják a faluban,
ha családi problémák kerülnek felszínre, akkor ennek a
kezelésében biztosan számíthatnak rá. Munkáját, hivatását mindig tisztelettel, alázattal végzi, talán ezért is tudta
elérni azt, hogy az idősekkel
olyan jól megtalálja a szót.
Mindezek alapján érdemesült
Mezőfalváért kitüntetésre.
Pupp Viktória
Klics Ferenc-díjat vehetett
át Pupp Viktória. A Klics Ferenc-díj nemcsak a sportban

végzett munkáért adható, hanem az elért sporteredményekért is. Viktória Tombor tanár úr tanítványaként kezdte
birkózó pályafutását és tehetségének köszönhetően országos és nemzetközi sikereket
ért el. A Klics Ferenc-díj adományozhatóságának
egyik
feltétele a sport eredmények
elérése, amit ő maximálisan
teljesített. Tehetségének, kitartásának és szorgalmának
köszönheti elért versenyeredményeit, melyek az alábbiak:
2020-ban és 2021-ben országos bajnok
2021. Diákolimpia országos döntő 1. helyezés
2021. Serdülő Európa-bajnokság 5. helyezés
2021. Berlini Német Nagydíj 1. helyezés
2022. Kolozsvári Román
Nagydíj 2. helyezés
2022. válogató verseny
1. helyezés
2022. válogató verseny
2. helyezés
2022. július 16-19. a zágrábi Európa-bajnokságon vesz
részt.
(Fotó: Balogh Tamás)
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Felújítások
Örömünkre szolgált, hogy sikerült megállapodnunk a Dunaújvárosi Tankerülettel, és az iskola kerítését felújítjuk, a költségeket fele-fele arányban vállalja a tankerült és az önkormányzat. Illetve a Magyar Falu Program keretében megújul az iskola
kézművesház felőli járdája is. Továbbá a régi tanácsházától a temető irányában a vasboltig szintén helyreállítjuk a gyalogutat.
Igyekezünk azokat a járdaszakaszokat rendbe tenni a településen, amelyeket a legtöbben használnak.
MCS

Kisújfalu Falunapján jártunk
A Testvértelepülési találkozónkhoz egy hétre mezőfalvi delegáció vett részt
Kisújfalu falunapján, amelyet az ő tájházuknál rendeztek meg. Nagyon kedvesen
fogadtak bennünket. Örömünkre szolgál, hogy ez a
kapcsolat működik. Nem ar-

ról szól a partneri viszony,
hogy a polgármesterek beszélnek és találkoznak egymással, hanem vannak családi
és baráti kötődések, amelyek
kiteljesítik a településeink közötti együttműködést, és erősítik a kötelékeket. (Fotó: BB/
Facebook)
MCS

Manókuckó Bölcsőde

Rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében döntöttünk arról, hogy Manókuckó Bölcsőde lesz az új intézményünk neve.
Frappáns, rövid elnevezést szerettünk volna, amely a gyermekek
játékosságára is utal. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a
névjavaslatát, aki segített az ötletelésben, a helybéliek aktivitásának, kreativitásának is köszönhetjük, hogy számos elnevezés
közül választhattuk ki a Manókuckót.
Az intézményünk tekintetében már fákat ültettünk az épület
környékére, és megfigyelhették az arra járók, hogy a tereprendezésnél, ablaktisztításnál, takarításnak tartunk. Elbontódnak
szépen lassan az ideiglenes kerítések is. Próbálunk mindent a
helyére tenni. Már rengeteg eszközünk is megérkezett. A műszaki bejárás megtörtént, az összeállított hibalista kijavítására a
kivitelezőnek harminc napja van, utána kezdődhet a használatbavételi eljárás. A nyitással kapcsolatosan még mindig nem tudok pontos időpontot mondani.
Márok Csaba

Kevesebb a kátyú, több a bukkanó

Mezőfalván az elmúlt napokban javították az úthálózatot,
melynek keretén belül nem csak a gödrök száma csökkent, de
több helyen is forgalom lassítókat alakítottak ki. A bukkanóknak sokan örülnek, sőt a megkérdezett lakosság szerint keveslik
is. Ahogy mondták: Még több kellene!
Márok Csaba polgármestert kérdeztük a munkálatokról és
az új fekvőrendőrökről.
- Az évenkénti felújítási program szerint mindig felmérjük,
melyek azok a területek, ahol a legszükségesebb a beavatkozás.
Természetesen a megfelelő beérkezett ajánlatok közül válasz-

Mezőfalván több utcában is kijavították a kátyúkat

tódik ki a kivitelező. Az idei évben a lakossági kéréseket is figyelembe vettük, ami forgalom lassító berendezések elhelyezését
jelentette. Például a Mátyás király utcában korábban már aláírásgyűjtés történt ennek igénylésére. A telepítéssel kapcsolatban
rendőrségi véleményeket is kikértük. Így nem csak az említett
Mátyás király utcában, hanem az Árpád utcában kettő, a Hunyadi utcában egy forgalom lassító került kiépítésre. Az igények
azért ennél jóval nagyobbak. Akár minden tíz méterre tehetnénk,
de nem szeretnénk rongálni sem az utakat, sem a közlekedési
eszközöket. A kátyúzáson kívül megvalósul még a Mátyás király
utca vége felé lévő átkötő útszakasz letöredezett peremének kijavítása. Erre is sok panasz érkezett a lakosság részéről. Most betonos felvezető rész lesz kialakítva. A munka kizárólag önkormányzati finanszírozásból valósul meg, ami több mint egymillió forint.
Tudjuk, hogy a végleges megoldás nem a kátyúzás, hanem az újra
aszfaltozás, de ehhez még nem áll rendelkezésre megfelelő forrás.
Folyamatosan pályázunk a Kinizsi utca végének aszfaltozására,
ami régi adósságunk a lakosság felé, de eddig még nem nyertünk.
Természetesen nem csüggedünk, és állandóan figyelemmel kísérjük a lehetőségeket – válaszolta érdeklődésünkre a munkálatokkal kapcsolatban Márok Csaba polgármester.
A megkérdezett lakosok közül szinte kivétel nélkül üdvözölték a fekvőrendőrök létrehozását. Még azok is, akiknek a házuk
előtt van és csörög, zörög rajta az éppen áthaladó jármű és vontatmánya. (Szöveg és fotó: Horváth László/duol.hu)
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Tündérkert Óvoda
Az idén a ballagást megelőzően a nagycsoportosok
szalonnasütésen vettek részt a
szülőkkel együtt, ahol lehetőség nyílt egy kis beszélgetésre, gyerekekkel közös játékra,
óvodai emlékek felidézésére,
búcsúzkodásra.
A búcsúzásra június 3-án
került sor. A ballagás napján
ünnep díszbe öltöztettük a
folyosókat és az óvoda udvarát, ahol a ballagást tartottuk.
Rendhagyó módon az idei évben három csoport is búcsúzott: a Pillangó, a Gomba és a
Micimackó. A levonulás után
óvodánk vezetője mondott
néhány gondolatot a búcsúzó
nagycsoportosoknak, bemutatta a leendő elsős tanító néniket, és megköszönte az aktív szülők áldozatos munkáját,
amelyet ajándékkal is jutalmazott. Ezután Deák Károly, a
Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány kuratóriumi elnöke mondott beszédet, amely-

Búcsúzás

ben egy örömhírt is közölt
velünk, miszerint óvodánknak ajándékoznak egy elemekből összerakható, hernyó
alagút játékot, mely az udvaron kap helyet. Ezúton is szeretnénk megköszönni az alapítványnak a támogatást. A
műsor alatt felcsendültek is-

merős és új dalok, versek. Hagyományunkhoz híven a ballagók óvodás testvérei, rokonai
is mondtak verset, külön a kiscsoportosok és a középsősök.
A búcsúzás végén a gyermekek lufit kaptak, de figyelembe véve a környezettudatos magatartásunkat, és a

Zöld Óvoda címet, a léggömböket nem engedték fel, hanem pálcikára fűzve hazavihették emlékül.
Végül minden gyermeket
kézen fogtak szüleik, és haza
indultak, de a végső búcsú
előtt lehetőségük volt az udvaron fényképezkedni.

Ballagóink névsora
Pillangó csoport:
Csajági Vanessza Barbara
Csikós Jázmin Éva
Darab Dávid Brendon
Debreceni Áron
Drapos Bianka
Kállai Léna
Kolompár Denisz
Kópis Léna
Kovács Levente
Mihályi Zsolt
Nagy Kevin
Oláh Zoltán Balázs
Serbán Olivér
Simon Levente
Széll Viktória

Micimackó csoport:
Bertalan Zsombor
Bíró Flórián
Dencsik Vanessza Boglárka
Fürész Maja
Kiss Zsombor
Kozák Brendon
Magyari Milán
Márhoffer Norina
Mészáros Gréta
Németh Eleonóra
Pálfalvi Barnabás
Radó Roland Dániel
Sinka Tícián
Szlivon Dániel
Sztojka Máté
Wolf Csenge

Gomba csoport:
Barabás Barnabás
Bolya Márk Noel
Dudás Izabella
Fekete Gergő
Géró Vanessza
Ignéczi Karola
Jásper Richárd
Kolompár Dániel
Kovács Huba
Lakatos Szantiágó Márió
Micheller Kevin
Micheller Kiara
Nyirő Janka
Papp Kíra Norina
Pötör Anna
Rabi Sára
Rajcsányi Imola Luca
Sztolyka László Benjamin
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Gomba csoport

Micimackó csoport

Néhány fotó az óvodai ballagásról
Pillangó csoport

A Tündérkertben várják
a tanító nénik a leendő elsősöket
szeptember 1-jén!
Szeptember 1-jén reggel fél 8-kor szeretettel várjuk a
volt nagycsoportosainkat a Pillangó, a Micimackó és a
Gomba csoportból az óvoda udvarán.
Itt várják őket a tanító nénik, akikkel átsétálnak az iskolába a tanévnyitó ünnepségre.
Óvodánkban 2022.szeptember 1-jén várunk minden
kiscsoportos, középső csoportos és nagycsoportos gyermeket!
Addig is mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyárra
mindenkinek!
Összeállította:
az óvoda kollektívája
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Ballag már a vén diák...

Iskolánk szokásrendszerének egyik kiemelkedő eseménye a ballagás. Az idei évben
37 diák fejezte be általános
iskolai tanulmányait. Igazgatónk az alábbi gondolatokkal
köszönt el tőlük:
Kedves Ünnepeltek!
Nektek ragyog ma minden, tiétek az ünnep, a szó, a
könny, a mosoly s a virág. Ha
körülnéztek, láthatjátok körétek gyűlt most szinte az egész
világ.
Pár perccel ezelőtt tarisznyát kaptatok a vállatokra,
melyben jól ismert jelképek
lapulnak, s reméljük, a szívetekben a miénkhez hasonlóan
sok-sok felejthetetlen emlék,
mint a jó hangulatú órák izgalmai, a Mosoly Díjak tapsviharai, a Covid miatti digitális oktatás nehézségei, a
gyermeknapok bolondozásai,
a különböző világnapok változatos projektjei, az adventi
gyertyagyújtások és nemzeti
ünnepeink együtt átélt meghitt pillanatai.
Látjátok, szomorúak vagyunk, mert elhagynak bennünket a ti kedves tanítványi
arcaitok, melyek olykor múlékony bosszúságot, olykor haragot, de legtöbbször az igaz
öröm érzését hívták elő érzékenységre hajlamos, de hivatásunk létfontosságában makacsul hívő tanári lelkünkből.
Mint jó tükörben, bennetek vannak gyengeségeink,
hibáink, mulasztásaink, de mi
hisszük és tudjuk a ti nagyra
hivatottságotokat.
El kell válnunk tőletek, s
tanáraitok nevében búcsúzom én is, és ahogy azt már
tőlem megszokhattátok, idézeteket hívok segítségül, hogy
kimondjam azokat a gondolatokat, amit útravalóul nektek
szánok.

Bízom abban, hogy iskolánk névadójának, Petőfi Sándornak sorai ismerősen csengenek majd nektek,

és mondanivalójuk utat talál a
szívetekhez.
„Az álom ablak, melyen által Lelkünk szeme, jövőbe néz.”

Kedves gyerekek! Tanítóitok, tanáraitok sokat tettek azért, hogy életetek során mindig legyenek újabb és
újabb álmaitok, vágyaitok, s
mindannyiótok lelke megtalálja az utat ezek valóra váltásához. Tárjátok hát még szélesebbre ablakaitokat!
Bízzatok önmagatokban,
higgyetek abban, amit szüleitekkel közösen már régóta
mondogatunk nektek:
„A világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem
olyan bolond a természet,
hogy hiába teremtsen erőket.
Amit teremt, azért teremti,
hogy hasznát vegye.”
Tudjátok, minden embernek dolga van ezen a világon.
Keressétek, kutassátok, és ha
megleltétek, örüljetek! Nagy
adomány ez, de nem lehetetlen, hiszen nyolc év alatt elért
sikereitek is ezt bizonyítják.
Petőfi azt mondta:
„Aki másokat nem szeretett, azt mások sem szerethetik, legfölebb bámulhatják. A
szeretet örök, a bámulat mulandó, mint a világ.”
Kedves
tanítványaink!
Ahogy eddig is, vezéreljen
benneteket továbbra is a szeretetet, vigyétek magatokkal,
hogy mindig általa lássatok!
Most elhagytok bennünket, indultok, ahogy Petőfi is
sokszor tette, s ő azt mondta
egyszer:
„Mögöttem a múlt szép
kék erdősége, Előttem a jövő
szép zöld vetése;”
Kívánom nektek, hogy ti
is így lássátok, s legyen az általános iskola minden emléke olyan szép, amilyen Petőfi
kék erdősége, és a vershez híven legyen a jövőtök biztatóan
zöld vetés!
Jaksics Erzsébet
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Folytatása következik!

Szabó Attila az utánpótlás vezetőedzője
Szabó Attila, az U19-es és
U16-os labdarúgócsapataink
vezetőedzőjének nyilatkozata következik: - Mindenképpen jónak minősítem a mögöttünk hagyott idényt. Az
őszi szezonban lényegében az
eredeti U16-ot emeltük be az
U19-es bajnokságba. Itt tehát nagyon fiatal csapattal indultunk el, bizony ki is jöttek
a hibák és a buktatók akkor,
amikor a nálunk öt-hat évvel
idősebbek ellen játszottunk.
A télen a csapat változáson
ment át: volt egy-két megosztó személy, akik inkább a hisztit meg az akaratgyengeséget
választották és nem volt meg
bennük a futball iránti alázat. Tőlük megváltunk, hoztunk azonban két új játékost
- egyet a védelembe, egyet a
csatársorba -, velük nagyon
sokat erősödtünk.
Csakhogy a különbséget
érzékeltessük: az ősszel nyolc
pontot szereztünk a tavasszal
tizennyolcat... Tavasszal három vereségünk mellett hat
győzelmet jegyeztünk, méghozzá nem is akármilyeneket.
Ilyen volt például az utolsó
forduló, amikor Seregélyesen

Fotó: DPASE

játszottunk. A hazaiak a harmadik helyért mentek, mégis
5:1-es győzelemmel jöttünk
haza. Itt a fiuk nagyon nagyot
futballoztak! Amellett hogy
vannak kifejezetten ügyes és
tehetséges játékosaink, mindenképpen kiemelném a csapategységet. Ezek a gyerekek
tudnak egymásért küzdeni!
Bizony kis szerencsével elérhettük volna a harmadik
helyet is. A döntő pillanatokban azonban megremegtek a
lábak. A dobogós csapatoktól ugyanis rendre vereséget
szenvedtünk.
Nagykarácsonyt le tudtuk
ugyan egyszer győzni, de ki is
kaptunk tőlük, míg a baracsiakkal és a nagyvenyimiekkel
szemben egyaránt kétszer kapituláltunk. Úgyhogy nüanszokon múlott, de ezt jelenti
a rutin hiánya, amit meg kell
szereznünk. Összességében
azt gondolom megsüvegelendő, hogy az első évben odaértünk az ötödik helyre. Még
egyszer hangsúlyozom: ellenfeleink nagy részénél öt-hat
évvel idősebb játékosok szerepeltek, ami igencsak biztató a jövőre nézve! Az U16-

Az elnyert Fair Play serleg és oklevél
osoknal hiányérzetem van.
Ugyanígy ötödikek lettünk a
bajnokságban. Sajnos volt három-négy olyan gyerekem,
akik nem azt nyújtották, amit
tudnak. Ha volt kedvük, nagyon jó meccseket játszottak,
ha nem volt meg a kedv, akkor nagyon lyukasak voltunk.
Az U16-ról tudni kell, hogy
minden évben kiöregszik egy
korosztály, tehát ott gyakorlatilag folyamatos építkezés
van. Az is szerencsétlen helyzet volt, hogy az átigazolási
időszak vége előtt egy héttel
többen távoztak. Azt gondolom, ha ők itt maradnak, akkor mi a dobogón állunk a
bajnokság végén. Nagyon sajnáltam őket! A télen egyikük
visszajött és tavasszal 15 gólt
rúgott... Ő lepukkant állapotban tért vissza, ám sikerült jól
felépítenünk a játékát. Ös�szességében velük is elégedett vagyok. Amiből fakad a
hiányérzetem az az, hogy ők
ennél az ötödik helynél többet tudnak. Folytatom a munkát Mezőfalván a következő
idényben is. Nem szoktam
feladni semmit! Mert aki feladja, az sohasem lesz győztes!

Fotó: DPASE

A győztesek pedig soha nem
adják fel! Szeretnék mindkét
csapattal odaérni a dobogóra.
Nagyon bízom benne, hogy
átmegy nekik az a fanatizmus, amit magamban érzek.
Kis szerencsével és kis rutinnal éremesélyesek lehetünk.
Ha egybe tudjuk tartani ezeket a gyerekeket, és hozzájuk
igazolunk egy-két olyan srácot, akik kötődnek ide vagy
szeretnének itt futballozni,
akkor a dobogó egyik foka
mindenképpen megcélozható mind a két korosztályban.
Külön ki szeretném emelni,
hogy az U19-es együttesünk a
bajnokságában a legsportszerűbb csapat lett! Ez azt öleli
fel, hogy a legkevesebb sárga
és piros lapja nekünk volt. Nagyon büszke vagyok rájuk és
arra, hogy egy fegyelmezett,
alázatos és akaratos csapatom
van. Amikor te vagy a legfiatalabb csapat egy bajnokságban és mégis te hozod el a
sportszerűségi díjat, ráadásul
odaérsz a tíz csapatból az ötödik helyre, akkor azért dicsérjük meg ezeket a gyerekeket.
Hiszen van miért!
Medosz SE - bb
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Új vezetőedzője van felnőtt
labdarúgó-csapatunknak!

Villám Balázs nyilatkozata
következik: - Nagyon sok helyen megfordultam, mint játékos, aztán tevékenykedtem
utánpótlásedzőként
Gyirmóton és Dunaújvárosban is.
Felnőttekkel még nem dolgoztam. Futballista pályafutásom csúcsa volt az az időszak, amikor Marco Rossival,
a magyar válogatott jelenlegi mesterével dolgozhattam a
Honvédban. Rossi már akkor
is zseniális edző volt. Igen jó
csapatot, végül bajnokcsapatot hozott össze Kispesten.
Nyár elején érkezett a felkérés Mezőfalva részéről és úgy
éreztem, hogy ez egy olyan kihívás, amit nem szabad vis�szautasítanom. Tervekkel és
célokkal érkeztem Mezőfalvára. Egyik célom, hogy szeretném az utánpótlás játékosokat olyan szintre hozni,
hogy amikor mérkőzésre kerül sor, tudjak hozzájuk nyúlni. Szeretném őket beépíteni a felnőttek közé. Ha nem
is most azonnal, de fél- vagy
egy év múlva. Biztos vagyok
abban, hogy vannak itt olyan
tehetséges és akaratban erős
fiatalok, akik a megyei II. osztályban el tudnának játszani
a felnőtt csapatban. Nehéz és
felelőtlen kijelentés volna bármit is mondani vagy ígérni a

Villám Balázs 
helyezést illetően, hiszen még
alakulóban van a keretünk,
nekem is meg kell ismernem a
játékosaimat. Annyit azonban
már most mondhatok, hogy
mindenképpen célul tűzöm
ki: a hazai mérkőzéseinken
annyira domináljunk, hogy

Fotó: DPASE
ide az ellenfelek „remegő” lábakkal érkezzenek. Az edzősködés mellett játszani is fogok. Azt még pontosítani kell,
hogy milyen pozícióban. Fontos, hogy minél többen tudjanak pályára lépni, ahol azonban hiányposzt alakul majd ki,

oda be tudok állni. Karrierem
során ugyanis szinte minden
poszton játszottam, talán kapus nem voltam még, lényegében nincs olyan pozíció, amit
ne játszanék szívesen. Először
azonban a játékosaimé a főszerep, ám ha úgy alakulnak
a dolgok, igyekszem segíteni a csapatot ott, ahol kell.
Az elmúlt év szeptembere óta
vagyok mezőfalvi lakos. Feleségemmel és három kislányommal költöztünk ide. Feleségem szülei is Mezőfalván
laknak, de ők is Dunaújvárosból érkeztek. Én nagyon szeretek itt lenni, szeretem a házunkat, a falut, imádok kint
tevékenykedni. Így hát nem is
kellett sok gondolkodási idő
ahhoz, hogy a futballcsapat
felkérésére igent mondjak.
Villám Balázs Kalocsán
született 1989-ben. Játszott
Kalocsán, a Vasasban, Baján, Dunaújvárosban, Szolnokon, Zalaegerszegen, a
Budapest Honvédban, Gyirmóton, Iváncsán, aztán újra
Kalocsán majd Dunaújvárosban. A Honvédban 2017-ben
magyar bajnok lett! A képen
még dunaújvárosi játékosként
láthatjuk új edzőnket (fotó:
dpase.hu), akinek sok sikert
kívánunk Mezőfalván!
Medosz SE - bb

Felhívás!

Szociális gondozó
munkatársat
keresünk

a Cordastella Nyugdíjas Otthonba.
Önéletrajzot a cordastella@freemail. hu címre várjuk.

Telefon: 06 30-952-6016

Pethes Bálintnak köszönhetően beleleshettünk a Piac téri gólyafészekbe, ahol három apró fiókát láthatunk
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Móricz Zsigmond Könyvtárunk ajánlja
nyári olvasmányként a következőket
Varró dániel: Túl a Maszathegyen
Varró Dániel nagysikerű
verses regénye 2003-ban jelent meg először. Azóta számos színházi előadás készült
belőle, melyek azóta is folyamatosan műsoron vannak,
több generáció nőtt fel Muhi
Andris hihetetlen és humoros kalandjain. Lecsöppenő
Kecsöp Benő szállóige lett, és
nincs ki ne ismerné Maszat
Jankát vagy Szösz nénét...
Hiába telt el sok-sok év, a
szöveg mégis olyan üdítően
hat, mint megjelenésekor. Ám
Varró Dániel közben többszörös apuka lett, és ezzel a
szemmel itt-ott javította, frissítette a legendás Maszat-hegyet, amit most újra kézbe vehetünk.
„Varró Dániel két dolgot vesz roppant komolyan,
a költészetet és a gyerekeket
- minden további, a mese is,
a regény is ebből következik.
Varázslatos könyv, akár ha
Petőfit, Weörest és Kormost
gyúrta volna össze egy tündéri kéz.” - Parti Nagy Lajos
Szabó Tibor Benjámin:
EPIC 1 - Az első küldetés
Hat diák közös tanulócsoportba kerül a Rudiban,
azaz a Különleges Tehetségek
Ernest Rutherford Intézetében. Sádi, Röfi, Márkó, János,
Zuzu és Alma Peti, vagyis a B
Team tagjai kezdetben idegenek egymás számára. Ez az
iskola tényleg az életre készíti
fel őket, bár arról még sejtésük
sincs, hogy ez pontosan mit is
fog jelenteni. Az órákon olyan
módszereket használnak a fiatalok nevelésére és képzésére,
amelyeknek a törvényessége

is kétséges, ráadásul a tanulócsoport a tanév indulása után
nem sokkal óriási kalamajkába keveredik. Fogalmuk sincs,
hová tart a történetük, de azt
ösztönösen megérzik, hogy a
slamasztikából csak összefogva, egymásban megbízva, egyszersmind a felnőttek világával szembefordulva tudnak
kimászn
EPIC 2 - Elmék labirintusában
A balatonvilágosi magasparton szilveszterre készül a
különleges tehetségekből álló
B Team. Hógolyóznak, ugratják egymás, falják Babi néni
palacsintáját Márkóék nyaralójában. Váratlanul azonban szörnyű támadás éri őket,
melynek során Alma Peti eltűnik. A gyerekekre rázárul a
felnőttek világa, az idő vészesen telik, és a csapatnak arról
kell döntenie, hogy bíznak-e
a szüleik generációjában, elfogadják-e az ő utasításaikat,
vagy inkább egy magasabb
rendű, belső parancsnak engedelmeskednek. Az EPIC
második része négy napnyi
rohanás történetét meséli el.
Mindannyian tudják, hogy
csak akkor találhatják meg a
barátjukat, ha előbb megértik,
miért vitték el őt. Egyik jel
vezet a másikhoz, egyik világ
nyílik a másikba, és mire feltárul a bűntény titka, a csapat
egységét már árulások és szerelmek is veszélyeztetik.
Daniel Silva : Az új lány
Ami egyszer megtörtént,
azt nem lehet meg nem történtté tenni...
Az előkelő svájci iskolában
rejtély övezi annak a diáknak

a kilétét, aki egy reggel államfőhöz méltó autókonvojjal érkezett. Állítólag egy gazdag
nemzetközi üzletember lánya,
de apja valójában Khalid bin
Mohammed, a szaúd-arábiai
trónörökös. A férfit korábban
ünnepelték bátor reformjai
miatt, mára azonban páriává
vált egy másként gondolkodó újságíró meggyilkolásában
játszott szerepéért. Amikor
brutális módon elrabolják a
gyermekét, az egyetlen emberhez fordul, akiben megbízik: találja meg a lányt, amíg
nem késő.
Gabriel Allon, az izraeli hírszerzés legendás főnöke egész életét a terroristák
elleni harccal töltötte, beleértve az épp Szaúd-Arábia
által pénzelt gyilkos dzsihádistákat. Khalid herceg megesküdött, hogy megszakítja
a kapcsolatot a királyság és a
radikális iszlamisták között,
egyedül ezért tartja őt Gabriel értékes, ámbár korántsem
tökéletes partnernek. Furcsa
szövetségesekké válnak egy
halálos, titkos háborúban, melyet a Közel-Kelet fölötti ellenőrzés megszerzéséért vívnak. Mindkét férfi tömérdek
ellenséget szerzett már eddig
is, és ha elbuknak, mindketten
elveszíthetnek mindent, ami
fontos számukra az életben...
Fejős Éva: Athén, végállomás
Az
Örökre
Görögbe
Athénban ér véget, és a történet tovább gördül, méghozzá olyan sebességgel, mint egy
hurrikán. Egy szökésben lévő
magyar férfi egy távoli szigetről érkezik Athénba a családjához – karibi barátnője tár-

saságában. Ám hamarosan
kiderül, hogy nemcsak a nyomozók keresik, hanem egy
magányos alak is, aki túl sokat
tud róla. Ladányi Niki bolondos, magánnyomozó nagyanyja szintén szimatol, még
mindig a titokzatos főügyészhelyettes után, aki Santorinin,
hiúságból és „viccből” elkövet
egy óriási hibát, és Ilona természetesen megint jókor van
jó helyen. Azonban Niki váratlanul rendőrségi fogdába
kerül és ott is éjszakázik a barátnőjével, férje, András pedig
azt szeretné mielőbb megtudni, hogy mit keres Niki és a
főügyészhelyettes egy közös
fotón.
Görögország, nyár végi kánikula, humor és sok izgalom
– illetve a legfontosabb kérdés: kiben bízol meg? És valóban megbízhatsz-e benne?
Fejős Éva lebilincselő új regényében szinte senki sem az,
akinek látszik, és az igazságnak ára van, amit valakinek
meg kell fizetnie…
A könyv összes példányát
környezetbarát FSC minősített papírra nyomtatjuk. A
papír olyan tervszerűen és
felelősen működő erdőgazdaságokból származó fából
készült, ahol ellenőrzött körülmények között termelik
ki a fákat, vagyis minden kivágott fa helyett legalább egy
újat ültetnek, és csak azokat a
fákat vágják ki, amelyek már
megérettek a kitermelésre.
Mostantól a Fejős Évakönyvek már csak FSC minősített papíron jelennek meg,
mert ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet a környezetünk megóvásának fontosságára!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata. 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 2022. július 18-án, 1800 példányban.
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Zajlott az élet a
könyvtárban

Termelői
őszibarack
Családi gazdaságunk mosolygós barackjaival
várjuk Önöket július közepétől, augusztus
derekáig a dunaújvárosi külső Park Center
parkolójában (külső Aldi mellett) 11 órától.
Napi szedéssel garantáljuk a frissességet.
Ami reggel még a fán volt, délután már
az asztalán lehet!

Június elején előbb a Micimackó csoport látogatott el hozzánk.
Könyvtármoziban népmeséket néztek, majd a könyvtárral ismerkedtek

Étkezésre, befőttnek, dzsemnek,
lekvárnak
egyaránt vásárolható kedvező
termelői áron!
Érdeklődni a 06-30-277-1137-es,
vagy a 06-70-242-9930-as számon
lehet.
AGRO-KERT CENTRUM

Másnap az 1. B. osztály volt a vendégünk, érdeklődve ismerkedtek a bibliotékával

MEGNYITOTTUNK!
- Gépértékesítés
- Alkatrész
- Kerti szerszámok
- Autóápolás, autó kozmetikai termékek
- Növényvédő szerek, műtrágyák
- Horgász cikk, etető anyag
- Kenőanyagok, ipari zsírok
- Öntözés technika

A következő nap pedig a már rendszeresen járó 2.B. osztály nézte
meg könyvtármoziban az „Égigérő fű” című ifjúsági filmet.
Mindeni élményekkel gazdagodva távozott, reméljük még sokszor találkozhatunk velük.
Horváth István könyvtáros

Cím:
2422 Mezőfalva
Kisfaludy Károly u. 176/3 hrsz
mezőfalvi körforgónál

Nyitva tartás:
H-P: 8-17
Sz: 8-12
Elérhetőség:
Mobil: 0620-267-6780
0670-615-4712
E-mail:
agroplan2008kft@gmail.com
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Sikeres volt a testvértelepülési találkozó

Sikeres volt az idei nyári
nagyrendezvényünk, a Testvértelepülési találkozó. Szerencsére az időjárás is kegyes
volt hozzánk, kellemes, nyári
melegben, szép környezetben,
jó hangulatban töltöttünk el
együtt egy péntek estét és egy
szombati napot. A nagysátor
alá sokan behúzódtak az árnyékba. A civil szervezetek
nagyon-nagyon finom étkeket
készítettek. Közös elhatározás
volt a civilekkel, hogy ezúttal
nem versenyeznek egymással,
hiszen a legnagyobb elismerés
nem a díj, vagy a helyezés, hanem amikor azt mondja valaki: „Ez fantasztikusan finom!”
Továbbá nagyon nehéz egy
marhapörköltet egy birkagulyással összehasonlítani. Aki
délben körül járt a sátrakban,
láthatta, rengetegen fogyasztottak a finomabbnál finomabb ételekből.
Megérkeztek a kisújfalusi
testvértelepülési küldöttek is,
akiket nagy szeretettel fogadtunk. Ők is nagyon jól érezték
magukat.
A vigasságunk programjával is elégedett volt mindenki.
Saját költségből igyekeztünk
olyan műsort összeállítani,
amelyben minden korosztály
megtalálja a magának valót.

Igény volt a magyar nótára és
a mulatósra egyaránt. A gyermekműsor számomra pozitív
meglepetést okozott, a Vukkot imádták a gyerekek, és az
ugrálóvárban is mindig voltak
gyerkőcök. A habparty fergeteges volt. A Meggyes Csaba
személyében kiváló és közvetlen énekest ismertünk meg. A
Bonbon zenekar népszerűségéhez méltó bulit kerekített, aztán pedig a mulatóssal,
Bódi Gusztiékkal folytattuk,
akik talán a legnépszerűbbnek bizonyultak ezen a napon. Persze Loretta is nagyon
jó hangulatot teremtett, sok
meglepetést okozott az embereknek. A helyi és testvértelepülési fellépések is pazarul jól

sikerültek. A kisújfalisi Tóth
Máté mögé felsorakoztak a
német táncosok, úgy énekelte a Nélküled című dalt – a
produkció felejthetetlen ajándék volt mindannyiunknak. A
néptáncosainktól szintén csodálatos repertoárt, kiváló előadást kaptunk. Estére pedig B.
Tóth Lászlót hívtuk meg, aki
a fiatalokat is magával ragadta. Aztán következett a mi kis
DJ-nk, Farkas Misi, aki szintén remek hangulatot teremtett.

A felvezetést, a pénteki Rockest is pazar volt, Sóki
László és csapata ezúttal is nagyon odatette magát, valamint
az általuk meghívott zenekarok
is jó koncertet adtak: a Rockbox hozta a formáját, és a Zártosztály is nagy bulit csinált.
Köszönöm mindenkinek,
aki tevőlegesen vagy részvételével hozzájárult rendezvényünk sikeréhez.
Márok Csaba
(Fotók: Balogh Tamás/Facebook)

