Az én falum

MEZŐFALVA
2011. július

Információs és közéleti havilap

Nagy vigasság volt!
Tartalom

Gyönyörű lesz az Egészségház 3. oldal
Iskolai hírek
4-5. oldal
Tündérkert óvoda
6-7. oldal
Mezőfalva Kupa – pingpong 9. oldal
Isten szabadságra megy?
11. oldal
Továbbra is Megye II. osztály 12. oldal

Július:
Szent Jakab hava
- Nyárhó
- Áldás hava
Augusztus 20.:
Lecsófesztivál
Augusztus 20-án délután
várunk mindenkit a Rákóczi
utcai zöldterületre, hogy idén
is kiderül, ki főzi Mezőfalva
legjobb lecsóját. Ünnepi szentmise lesz fél 9 órakor a templomban. A kenyérszelés a kápolnánál lesz 17 órakor, majd
a zöldterületen folytatódnak a
programok, a lecsófőzés 17.30
órakor kezdődik. Sztárfellépő
Bunyós Pityu lesz 21 órakor,
előtte kulturális program szórakoztatja a vendégeket, és a
napot tűzijáték zárja 22 órakor. A nap folyamán légvár,
játszóház, hajfonás, arcfestés,
Szent István totó szerepel a
kínálatban.
Szeretettel várjuk a lakókat
és a vendégeket a Lecsófesztiválra:
Márok Csaba

A Mezőfalvi Vigasság idei programsorozata tartalmas kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget kínált a mezőfalviaknak és
vendégeinknek. A rendezvények egyik jeles
eseménye volt a partnerkapcsolati okmány
aláírása Kisújfaluval.
Minden résztvevőnek, segítőnek, támogatónak köszönöm, hogy hozzájárult a vigasság sikeres lebonyolításához.
Márok Csaba
(Összeállítás a 8. oldalon.)

Tankönyvvásárlási
támogatás és szociális
ellátási díjak

Iskolánk régi álma valósult meg az idei tanév végén, amikor
172 gyermek 22 lelkes pedagógus felügyeletével részt vehetett
a Velencei-tó mellett szervezett nyári táborunkban. (Írásunk a
2. oldalon.)

Az önkormányzat 3000 forint támogatással segíti idén
is a mezőfalvi gyermekek beiskolázását. A támogatásról,
illetve annak igényléséről,
feltételeiről szóló határozat
teljes terjedelmében lapunk
14. oldalán olvashatják.
Ugyancsak a 14 oldalon
található a szociális ellátás
térítési díjaira vonatkozó bizottsági határozat.
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Egy valóra vált álom
Iskolánk régi álma valósult meg az idei tanév végén,
amikor 172 gyermek 22 lelkes
pedagógus felügyeletével részt
vehetett a Velencei-tó mellett
szervezett nyári táborunkban.
Tudjuk, hogy ez a lehetőség
nagyszerű alkalmat teremtett
arra, hogy a 2010-2011. évi
oktató- nevelő munkánkat
lezárjuk. Módunk volt az osztályközösség építésén túl az
iskolai egység erősítésére is.
Hosszú évek óta próbálkoztunk azzal, hogy megfelelő
anyagi bázist teremtsünk a mezőfalvi diákok nyári szünidős
tevékenységének megszervezéséhez. Az idei évben sikerrel jártunk! A Szülői Munkaközösség, a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány,
az Alba Takarék nagylelkű
támogatásának köszönhetően
tanulói létszámunk közel felét tudtuk táboroztatni. Ezen
támogatásokon túl az iskola az
Integrált Pedagógiai Rendszer
segítségével pályázott forrásokra és saját költségvetéséből is támogatta a programok
megvalósulását. A tábor ös�szköltségvetése 2 442 000 Ft
volt, egy gyermek teljes részvételi díja 11 628 Ft.
Megérte fáradozni a támogatói háttér összegyűjtéséért,
mert gyermekeink sok-sok
élménnyel gazdagodtak az öt
nap alatt.
Az első napon birtokba vettük a tábort, melynek "retro"
jellege diákjainkat egyáltalán
nem zavarta. Rövid pihenő
után mindnyájan (194 fő)
felkerestük az addig csendes
és nyugodt strandot. Mivel
a tábor közelében található
strandot átépítik, a fenti séta
röpke fél órába telt. Ezen a
délutánon nem volt fürdésre
alkalmas az idő, de a későbbiekben nem panaszkodhattunk
az időjárásra, mely az utolsó
napig ragyogó napsütéssel
kényeztetett bennünket. A
mozgalmas nap végén ismerkedési est keretében salsát és
zumbát tanulhattunk. Az Is-

kolafejlesztési Alapítványtól
ajándékba kapott fényképezőgép és video kamera már
ekkor jó szolgálatot tett, hiszen
a gyerekek rengeteg fényképet
és filmfelvételt készítettek az
eseményről.
Másnap reggel az utazástól és az első táborban töltött
éjszaka izgalmától fáradt alsós gyerekek vonatra szálltak,
majd az agárdi kikötőben
hajóra, hogy megismerjék a
tó növény- és állatvilágát. A
délután fürdőzéssel telt. Este
a birtokba vettük a tábor sporteszközeit, a gyerekek pingpongoztak, fociztak, kosaraztak
és végkimerülésig ugráltak a
trambulinon.
Szerdán a felső tagozatosok sárkányhajók segítségével
meghódították a Velencei-tó
habjait. Az evezéshez nem
szokott gyereksereg alaposan
elfáradt, mert minden centiméter előrehaladásért meg
kellett küzdeniük. Míg a felsősök az evezőkkel birkóztak,
addig az alsósok gyalogtúra
keretében meglátogatták a Vörösmarty Emlékházat. Megismerkedtek a nagy költő életút-

jával, és életének mindennapi
tárgyaival. A délutáni kellemes
strandolás után néhány osztály
élve a lehetőséggel szalonnát
sütött, grillezett. Éjszaka bátorságpróbán vettek részt azok
a gyerekek, akiket a tanító nénijük fel tudott ébreszteni.
Csütörtökön délelőtt a
korábbi napok programjaitól
elfáradt kicsik kézműves foglalkozásokkal múlatták az időt.
Lehetett papírt hajtogatni, polipot és kígyót készíteni fonalból, saját készítésű képeslapot
rajzolni, gyöngyöt fűzni stb.
Míg a kicsik alkottak, a nagyok
teljesítették a két órás agárdi
hajótúrát a Szúnyog-szigetre.
A vonatra való várakozás idejét
is hasznosan töltötték a gyerekek, hiszen rég elfeledett közösségi játékokkal ismerkedtek meg tanulóink. A délutáni
kellemes meleget kihasználva
az egész tábor strandolt. Este
tábortüzet gyújtottunk és mindenki megcsillogtathatta egy
hét alatt szerzett tánctudását.
Péntek délelőtt a korábbi napokon már megszokott
reggeli torna után, akinek
kedve volt nemezelhetett, tár-

sasjátékot játszhatott, fonalból
karkötőt készíthetett, feltéve,
hogy a hazautazáshoz teljesen
összekészítette a csomagját.
Az utolsó ebédet követően
(mely szerencsére egész héten
mindig finom és bőséges volt)
megtudhattuk, mely szoba
lakói tartották legnagyobb
rendben kuckójukat. Ezután
közös filmvetítésre került sor.
A nagyok - akárcsak a táborba érkezéskor - segítettek a
kicsik nehéz csomagjainak cipelésében, buszra juttatásában.
Összerakták a kerti székeket,
asztalokat, játékokat, sporteszközöket és felpakolták
Kovács István teherautójára,
akinek ezúton is köszönjük,
hogy segített ezeknek a nélkülözhetetlen eszközöknek a
szállításában.
Szeretetteljes, gondoskodó
légkör vette körül tanítványainkat. A változatos programoknak és a "gyermekbarát"
kiegészítő étkezéseknek köszönhetően minden diákunk
élményekben gazdagodva, kilókban gyarapodva tért haza.
Reméljük, jövőre megismételhetjük!
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Partnerkapcsolat
A partnerkapcsolati szerződés aláírása utáni első alkalommal július 10-én a focistákkal
látogattunk Kisújfaluba, ahol
megtudtuk tőlük: nagyon jól
érezték magukat Mezőfalván,
a vigasságokon, kedves, rendes
emberek a mezőfalviak.
Nagyközségünk első testvértelepülési szerződése Kisújfaluval köttetett, a két polgármester Márok Csaba, valamint
Kiss Róbert június 18-án ott,
majd helyben, a vigasságokon
írták alá az okmányt. Márok
Csaba szerint nagy jelentősségű esemény az első ilyen kapcsolat. Azt a szlovák kis falut

Művelődési
ház:
bővül és szépül
A művelődési ház
felújítása elkezdődött.
A munkák jó ütemben
haladnak, a szakembereknek csak a nagy
hőséggel kell megküzdeniük.
A modernizálásra a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Integrált Közösségi Tér
(IKSZT) kialakítására kiírt pályázat adott
lehetőséget. Korszerűsítést, belső átépítést,
funkció bővítést tartalmaz a felújítás. Valamint
az épület hátul, az udvar
irányában egy 180 négyzetméteres bővítmén�nyel gyarapodik.
A pályázati támogatás nagyon komoly eszközfejlesztésre is lehetőséget ad. Számítógép,
asztal, szék, polc, fényképezőgép... – és még
sorolhatnánk mindazt,
amit megvásárolhatunk
a rendelkezésünkre bocsátott keretösszegből.

választottuk, amely szoros szálakkal kötődik Mezőfalvához:
nagyon sok helybéli család
onnan származik. A testvérkapcsolat lakossági szinten
jött létre, hiszen a szerződés
aláírása előtt már működött a
kapcsolattartás a népi táncosok
és a focisták között. Erre, valamint a komoly civilszervezeti
hátterünkre hosszú távon lehet
alapozni, hiszen nem a polgármesternek kell működtetnie a
partnerkapcsolatot.
Tárgyalások kezdődtek a
Linz melletti Herzogsdorf
elöljáróival is. Abban maradtunk, hogy az augusztus husza-

Gyönyörű lesz
az egészségház

dikai Lecsófesztiválunkra körülbelül harmincan érkeznek
hozzánk, a csoportot valószínű
a polgármester vezeti és eljön
néhány képviselő, valamint a
fúvószenekaruk is. A tájékozódó látogatás után valószínűleg
velük is kialakulhat partneri
kapcsolat.

Megalakulhat a társulat!
A csatornázás második
ütemében érintett települések
képviselőtestületi együttes ülésen döntöttek a társulási megállapodás módosításáról. Egyebek mellett a már megkötött
támogatási szerződés szabályai
miatt, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó részekben
vannak változtatások.
Mezőfalvát érintő csatornázási hír: folyamatosan kötöttük
az önrész fedezetét biztosító
szerződéseket, és mostanra elértük, hogy megalakulhat a vízi
közműtársulat, amely az eddig
szerződést nem kötött lakókat
is kötelezni fogja szerződéskötésre. Mindenkinek csatlakozni kell a beruházáshoz, mert a
törvény szerint, ha lakók kétharmada kinyilvánítja szándékát, akkor a többiekre nézve ez
kötelező érvényű.

Felhívom a lakók figyelmét: aki még nem kötötte
meg a szerződést, keresse fel
a polgármesteri hivatalban
a kolléganőket, annak érdekében, hogy a kedvezmény
minél szélesebb körnek biztosítva legyen. Rosszabbul jár
az, aki később csatlakozhat a
társuláshoz, mert nem kaphatja meg a kezdeti kedvezményeket, és a jelenleginél
kedvezőtlenebb
pénzügyi
konstrukcióban vehet részt a
beruházásban.
A vízi közműtársulat
alakuló ülése augusztus
2-án 18 órakor lesz. Jöjjelen el mindazok, akiknek
kérdésük van. Addig is a
hivatalban válaszolunk a
kérdésekre.

Eszközfejlesztés
Az általános iskolai eszközfejlesztése a TIOP keretében
valósul meg. A közbeszerzési
eljárás lezajlott, nyertese az
Albacomp lett.
A dokumentumokat el kell
küldeni a pályázat közreműködő szervezetéhez, amely lefolytatja a közbeszerzési eljárás el-

lenőrzését, megvizsgálja, hogy
szabalyosan elvégeztük-e azt.
A szerződés aláírására csak azt
követően kerülhet sor, hogy a
közreműködő szervezet kiadja
a szabályossági nyilatkozatot.
Az iskola eszközfejlesztési
projektje kapcsán az ellenőrzés
zajlik jelenleg.

Jó ütemben halad az egészségház felújítása is. A műszaki
ellenőr irányításával heti rendszerességgel áttekintjük a folyamatokat. Az esetleges hibák
kiküszöbölése, hiányosságok
megszüntetése folyamatosan
történik.
Az Egészségház infrastrukturális és eszközfejlesztése című
pályázatunk támogatást nyert
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Regionális Operatív Program (ROP) KDOP5.2.1/A-09-2010-0019 keretében. A tetőcsere átépítésével
már elkészült a kivitelező cég,
annak műszaki átadása megtörtént. A belső átalakítás nagyon komoly feladat – ezen
dolgoznak jelenleg –, burkolásokat, falazásokat is tartalmaznak a tervek.
Ehhez a pályázathoz is társul eszközfejlesztés, a beszerzést folyamatosan intézzük.
Köszönöm, hogy a lakók és
a dolgozók hozzáállását. Tudjuk, hogy a rendőrség épülete
egyáltalán nem biztosít ideális
körülményeket, ám az orvosok
és a betegek egyaránt türelemmel és megértéssel viselik ezt
az átmeneti állapot. Bízom
benne, hogy szeptember elejére
elkészül a szép, igényes Egészségházunk.          M. Cs.

Mezőfalva évszázadai
A 200 éves évfordulóra elkészült a Mezőfalva évszázadai
című könyv. Az igényes kötet
3.150 forintért megvásárolható
a polgármesteri hivatalban és a
könyvtárban.

Pénzkiadó

Pénzfelvevő automata működik a településen. Hosszú
küzdelem után elértük, hogy az
OTP letelepítette ezt a szerkezetet a rendőrség épületébe.
A pénzkiadó megközelíthető
az utcáról, és információim
szerint sokan használják. Tehát nem kell más településre
elmennie senkinek azért, hogy
hozzájusson a bankszámláján
lévő pénzéhez.
M. Cs.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tanévzáró ünnepély

Iskolánk jeles eseménye volt a tanévzáró ünnepély, amelyet június 17-én tartottunk. Az eseményről szóló írást, valamint fotókat
a Petőfi iskola internetes honlapján (www.petofiaisk.hu) nézhetik
meg a szülők, diákok, érdeklődők.

HÍREI

Kitűnő tanulók névsora

1. évfolyam:
Az első osztályban szöveges
értékelést kapnak a gyermekek,
mely sokrétű és árnyalt, ezért
nem teszi lehetővé a tanulmányi átlag kiszámítását.
2.a: Farkas Réka
Hajnal Marcell
Jásper Karina
Molnár Dóra
Pintér Dzsenifer
Rácz Tamás
Vass Virág

2.b. Kertész Dániel
Németh Norbert
3.a: Jézsó Vivien
Katona Kitti
Koppányi Noémi
Vámosi Noémi
4.a: Bodás Dalma
4.b: Hajnal Dániel
5.b: Ágoston Réka
Jassó Mária
6.a: Márok Bence
7.b: Szabó Luca
8.b: Szabó Szindbád

A Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai kiválóan
szerepeltek az elmúlt tanévben megrendezett versenyeken.
A 2010/2011-es versenyeredmények terjedelmi korlátok
miatt nem tudjuk most közölni, azokat lapunk következő
számában olvashatják.

8.a osztály
Osztályfőnök: Molnárné Troppert Mária. Bencze Dorka, Bognár Gergő, Bogó Mihály, Bores Ákos Adrián, Boros Viktor, Csikós Laura
Frida, Fánczi László, Gugmony Laura, Győri Judit Barbara, Kiss Máté, Kolompár Andrea, Kolompár Dalma, Kovács Zsombor Ábel,
Móricz Mercédesz Vanda, Plézer Márk Roland, Révész Viktória, Ruzicska Krisztián , Scheidl Boglárka, Szelei Attila, Szili Imre, Tóth
Noémi, Turi Péter
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8.b osztály:
Osztályfőnök: Lajtos Imréné. Ágoston Gergő, Berecz Bence, Dienes Enikő, Ferkel József Ádám, Hepp Dalma, Hornperger Arnold,
Horváth Mercédesz Szimonetta, Horváth Mónika, Kondics Márk, Lakatos Judit Ilona, Molnár Fanni Zsófia, Molnár László, Nikó Nóra
Evelin, Nikó Nikolett, Novath Valentina, Oláh Bettina, Somogyi Lilla, Sümegi Dominik, Szabó Szindbád László, Szentpáli Zsombor,
Tibold Márk, Tóth Mónika, Vida Fanni, Vizi Richárd Ignác

8.c osztály
Osztályfőnök: Váradiné Balogh Ágnes. Apró Milán, Bakonyi Károly, Bakonyi Martin, Baté Ivett Gabriella, Csohány Zsuzsanna, Falusi
Brigitta, Garda Bettina, Kovács Dániel, Mihályi Szidónia, Orsós Nóra, Papp Dániel, Petrovics Balázs Patrik, Prémusz Tibor, Radó
Alexandra, Tóth Benjámin, Vadicsku Richárd Ádám, Weingertner Vivien
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Tündérkert Óvoda
Pedagógusnap
az óvodában
Június első vasárnapja a mi
napunk, pedagógusoké. Ebből
az alkalomból úgy gondoltuk,
egy jó hangulatú, közös udvari
főzéssel fogunk ünnepelni. Az
idő azonban nem volt kegyes
hozzánk, így a csoportba kellet húzódnunk. Az ünnepség,
meghívott vendégeink köszöntő szavaival kezdődött. Először
Márok Csaba polgármester úr
köszöntötte a kollektívát és köszönte meg a tanévben végzett
munkát, majd a kuratórium
elnöke Deák Károly beszélt e
hivatás fontosságáról és átadta
az "Év pedagógusa" címet Kovácsné Huber Zitának. Ezúton
még egyszer gratulálunk neki a
kollektíva nevében. Szabó Istvánné a hivatást, a gyermekszeretetet, a könyvek, mesék
fontosságát hangsúlyozta. Végül Cseke Ottó alpolgármester
úr köszönte meg azt a munkát, amit az óvodás gyermekek
nevelésére fordítunk és amit a
közéletben végzünk. A méltatások után a finom ünnepi vacsora és a kötetlen beszélgetés
következett. Jó volt együtt lenni, nevetgélni, lazítani a tanév
befejezésével.

Csoportok
kialakítása
Minden évben a tanév végén egy délelőttöt szánunk
arra, hogy a következő év
csoport elosztását, kialakítását megbeszéljük. Örömünkre
szolgál, hogy sok kiscsoportos
érkezik hozzánk, ezért a két
kiscsoportot ki tudtuk alakítani. Továbbra is hat csoportban
folyik az óvodai nevelés. Gyesről, Kiss Annamária (Ancsi
óvó néni) jön vissza hozzánk,
aki a kiscsoportosokkal fogja
az óvodai életet megismertetni,
megszerettetni.

Új játékok az óvoda
kertjében
A nyár folyamán kertünk is megújul. Büszkék vagyunk a nagykertre, sok időt töltünk kint
a gyermekekkel, így fontosnak tartjuk a játékok
fokozatos bővítését.
A gyermekek örömére új, nagy babaház épül,
két rugós játékot, egy labdás ügyességi játékot
és egy egyensúlyfejlesztő játékot kapnak.

Köszönetet szeretnénk mondani a Petőfi
Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak a babaház építésére kapott támogatásért.
Az új játékokat pedig köszönjük az óvoda
Szülői Munkaközösségének és Deák Ferenc
támogatónknak.
Óvoda vezetősége

Tanévzáró értekezlet

Megtartottuk tanévzáró értekezletünket, amelyen Kondor
Lászlóné óvodavezető értékelte
az éves munkát és néhány javaslatot tett az elkövetkezendő
feladatokra.
Megállapítottuk, hogy szeretnénk nagyobb hangsúlyt
fektetni az egészséges életmódra, az anyanyelvi nevelésre és a
mozgásfejlesztésre. A munkakö-

zösségek vezetői is beszámoltak
munkájukról, az elvégzett feladatokról. A jövő évben kiemelt
feladat lesz a minőségirányítási
rendszerünk felülvizsgálata, valamint a nehéz helyzetben élő
gyermekek megsegítése. Örülünk, hogy sikerült a szülők
számára több közös programot
szervezni, amelyen egyre többen
részt is vettek.

Vigasság
Mindig igyekszünk segítséget nyújtani a vigasságok
programjainak lebonyolításában. Idén a szalmabálák
díszítésében, megalkotásában
jeleskedtünk és a játszóházban készítettünk szélforgókat,
napellenzőket.
A lufiba rejtett cukrokkal,
kis barkácsolt ajándékainkkal
sok kisgyermeknek szereztünk
örömet.

Az én falum - Mezôfalva
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Nyári
munkák
A nyári szünettel megkezdődtek a nyári munkák, a felújítások, karbantartások az óvodában. A
mosdók, csoportszobák
fertőtlenítő, frissítő meszelése, asztalos munkák:
székek csiszolása, szekrények, ablakpárkányok
javítása, radiátorlécek
pótlása. A középső mosdóhelységben új mosdók beszerelése, illetve
a karbantartási munkák
elvégzése. A munkák befejezésével a szeptemberi
kezdésre már egy tiszta
környezet várja a régi és
új óvodásokat.

Nyári élet
az óvodában
Ismét eltelt egy tanév, elbúcsúztak a nagycsoportos óvodások, lezártuk a tanévet és
megkezdődött a nyári szünet.
Óvodásaink nagy része otthon,
üdülőhelyen és a nagymamánál tölti a vakációt, de vannak
akik itt az óvodában játszanak,
pihennek, vidáman töltik mindennapjaikat. Igyekszünk számukra is változatossá, érdekessé tenni a tevékenységeket. Sokat mozgunk, versenyjátékokat
szervezünk, barkácsolunk, az
udvaron rollerezünk, rajzolunk,
homokozunk. Kicsik és nagyok
jó hangulatban szépen együtt
játszanak.

Iskolába
mennek...
Szeretettel várjuk a Micimackó és Napsugár csoport
nagycsoportosait és az elsős tanító néniket (Gabi nénit, Szilvi
nénit, Zita nénit) a Tündérkert
Óvodába 2011. szeptember
1-én 7.30 órára, hogy együtt
kísérhessék őket át az óvónénikkel az iskolába, a tanévnyitó
ünnepélyre.

Köszönet

Köszönetet
szeretnénk
mondani a Szivárvány csoport három apukájának: Bodor
Péternek, Stempely Józsefnek,
Jásper Jánosnak, akik egy héten keresztül glettelték, csiszolták, festették gyermekeik
csoportját. Nagyon jól esett
önzetlen segítségük, igyekezetük, amellyel még szebbé
varázsolták kis csoportunkat,
szabadidejük feláldozásával.
Köszönetünket fejezzük
ki Kuti Tamásnak és Németh
Istvánnak a Katica csoport kifestéséért, valamint a középső
mosdó meszeléséért. Külön

köszönjük Kuti Tamásnak,
hogy nem csak munkájával,
de a festék megvásárlásával is
hozzájárult a csoport szépítéséhez.
Köszönjük Szabó Lászlónénak az újabb csomag fagyi
golyót, amivel ismét egy "édesebb napot" varázsolhattunk az
óvodás gyermekeknek.
Köszönjük Farkas Imrének azt az önzetlen segítséget,
amellyel óvodánkban az asztalos javítási munkákat végzi
folyamatosan és most a nyári
karbantartási időben is.

Nyári szünet, tanévkezdés
Óvodánk 2011. augusztus 1-től - augusztus 31-ig zárva
tart.
A 2011/2012-es tanév szeptember1-én (csütörtök) kezdődik. Ezen a napon várjuk azokat a gyermekeket, akik már
eddig is óvodások voltak.
Az új tanévre minden beíratott gyermek felvételt nyert
a Tündérkert Óvodába.
Az új gyermekek 2011. szeptember 5-én (hétfőn) kezdik
az óvodai életet.
Minden új óvodás csak orvosi igazolással jöhet!
A tanévnyitó szülői értekezletek 2011. szeptember 5-én,
6-án lesznek 16.30 órai kezdettel.

Szülői értekezlet
Július 5-én tartottuk az új
kiscsoportosok szülői értekezletét. Először Kondor Lászlóné
óvodavezetőnk bemutatta a két
kiscsoportban dolgozó óvónőket, dajkákat majd tájékoztatta a szülőket a házirendről és
azokról a követelményekről
amelyek az óvodába lépéshez
alapvetően szükségesek. A közös megbeszélés után a szülők
saját csoportjukba ismerkedtek
tovább az ott dolgozókkal és az
adott csoport szokásaival.

A nyárra
mindenkinek
jó nyaralást,
sok szórakozást,
kellemes
pihenést
kívánunk!

Az oldalt összeállította:
Gremsperger Mónika
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Mezőfalvi Vigasság
Érdemes néhány fotó erejéig visszaidézni az idei Mezőfalvi Vigasság eseményeit,
mert úgy véljük: résztvevők,
szervezők és vendégek egyaránt jól érezték magukat a
programokon.
A hagyományok szerint
pénteken koncerttel kezdődött a háromnapos nagy rendezvény.
Szombaton a színpadi
műsor mellett bor és főzőversenyre lehetett nevezni,
valamint a gyermekeket is érdekes játékok, tűzoltó-bemu-

tatók várták. Lebilincselő volt
a diákok előadása, kellemes
kikapcsolódást nyújtott a helyi csoportok bemutatkozása.
A nagy szám viszont délután
Király L. Norbi, este pedig a
dáridós Lajcsi volt.
A vasárnapi sportversenyek,
illetve a motoros találkozó is
résztvevők, vendégek százait
vonzotta.
A szervezők bíznak abban,
hogy mindenki a következő
gondolatokkal tért haza a vigasságról: Találkozunk jövőre,
ugyanitt!

Az én falum - Mezôfalva
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Mezőfalva Kupa
– pingpong
Köszönet
a támogatóknak!
Köszönetet
szeretnénk
mondani a sok mezőfalvi támogatónknak akik hozzájárultak a 2011-es Motoros Találkozó sikeres megrendezéséhez.
Mezőfalva önkormányzat
Jobbik Magyarországért
Mozgalom Fejér megye
Medosz SE
Czifra István
Rédliné Kovács Andrea
Kovács László
Masinkáné Baranyai
Mariann
Halasi Judit
Masinkáné Sztupa Klári
Kovács Zoltán
Árvai Mihály
Kondor Henrietta
Takács Imréné
Virág Csaba
Juhász Tibor
Baráthné Szabó Julianna
Sóki László

Deák Károly
Rabiné Simon Zsuzsanna
Palkó István
Pettes Bálint
Hufnágel László
Kovács István (Mezőgazdasági vállalkozó)
Ági butik
Szatmári Béla
Mezőfalva Tűzoltó Egyesület
Bánki íjász klub
Nagycsaládosok egyesülete
Mihály József
Mihály Józsefné
Ha nincs a sok önzetlen,
segítőkész ember akkor nem
tudtuk volna megrendezni
nagyszerű eseményt immár
második alkalommal. Segítségüket, adományaikat ezúton
megköszönjük.
Szervezők

A tapasztalatok és a vis�szajelzések alapján sikeresek
voltak a
Mezőfalva kupa
versenyei.
16-an indultak el versenyen
úgy,hogy sokan maradtak távol !
Sok új arc is feltűnt asztalok
mögött , akiknek játéka új színt
vitt Klubunkba.
Két 8-as csoportban indultak küzdelmek és 4-4 továbbjutó volt.
100%-os teljesítménnyel
csak Szabó Sándor jutott el az
egyenes kieséses szakaszba!
A. csoport
1. Szabó Sándor 7 győzelem
2. Rédl Antal 6 gy. , 1 v.
3. Vörös Richárd 5 gy., 2 v.
4. Kiss Zoltán 4 gy. , 3 v.
B. csoport
1. Bozoki Márk 6 gy. , 1 v.
2. Varga Tamás 5 gy. , 2 v.
(12-5 szettarány)
3. Horváth Ádám 5 gy. ,
2 v. (12-5 szettarány) (csop.
meccsen: Varga-Horváth 2-1)
4. Nagy Péter 5 gy. , 2 v.
(11-7)

v.)

Kiesők:
A. csoport
5. Oroszi Gábor (3 gy, 4 v.)
6. Lénárt Zsolt (2 gy, 5 v.)
7. Novoth Tibor (1 gy, 6 v.)
8. Ágoston Gergő (0 gy, 7
B. csoport
5. Krisztin Ádám (4 gy, 3 v.)
6. Balogh Dániel (2 gy, 5 v.)
7. Klement (1 gy, 6 v.)
8. Bores László (0 gy, 7 v.)

Köszönjük a fotókat Sági Istvánnak!

A negyeddöntőkben sokat ért a csoportküzdelmek
alatt elért első vagy második
hely.
Mert így könnyebb ellenfél jutott a másik csoportból.
Bár így utólag kiderült, a B
csoport volt az erősebb (lásd

Rédl-Horváth meccs,és döntő
párosítása).
Negyeddöntők:
SzabóNagy 2:0, Rédl-Horváth 1:2
(óriási csatában!!!), BozokiKiss 2:0 , Varga-Vörös 2:0
Az elődöntők érdekessége
az volt, hogy a továbbjutási
ágaknak köszönhetően kialakult egy „rutinos ág” és egy
„feltörekvő ifi ág” ! Viszont abban nem volt különbség, hogy
pazar játszmák voltak és akár
a másik két ember is játszhatta volna a döntőt! Pillanatnyi
forma döntött...
Elődöntők:
Szabó-Varga 1:2
Bozoki-Horváth 1:2
3. helyért: Szabó-Bozoki
2:1
Döntő: Varga - Horváth
2:0
Párosok versenye:
Sorsolással kerültek össze
a párok. Itt említésre méltó a
Szabó-Ágoston páros! Hiába
nem játszottak még együtt,
nagyon jó duót alkottak! Csak
ők tudták legyőzni a végén első
helyen végző párost (BozokiBalogh)! Akik a többi mec�csüket simán hozták, így jobb
szettarányukkal végül diadalmaskodtak.
1. Bozoki Márk-Balog Dániel 6 pont, 7-2 szettarány
2. Szabó Sándor-Ágoston
Gergő 6 p., 6-3 sz. a.
3. Horváth Ádám-Lénárt
Zsolt 4 p., 6-5 sz. a.
4. Nagy Péter-Kiss Zoltán
4 p., 4-5 sz.a.
5. Vörös Richárd-Novoth
Tibor 0 p., 0-8 sz. a.
Nagyon jó, színvonalas verseny volt! A különdíjat (NIKE
focilabda) főleg párosban nyújtott teljesítményéért (és persze
szorgalma miatt) Ágoston
Gergő kapta meg tőlem!
Klubvezető:
Varga Tamás
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Július - Szent Jakab hava - Nyárhó - Áldás hava
A római naptárban a hónap eredetileg a fantáziátlan Quintilis,
„Ötödik” nevet viselte, mivel az egykori márciusi évkezdéstől számítva az ötödik hónap volt. I.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgő
javaslatára nevezték el júliusnak Julius Caesarról, aki e hónap 12.
napján született.
Július 2. Sarlós Boldogas�szony, a gyermekét váró
Máriának, keresztelő szent
János édesanyjánál tett
látogatását ünnepeljük.
Hogyan függ össze sarló
és Boldogasszony? Kiderül
a csíki legendából: Egy Máriát szerető asszonyt férje a
sok alamizsnálkodás miatt
hűtlenséggel gyanúsította, és
tűzpróbának akarta alávetni.
Amíg az asszony sírdogált és
imádkozott, ő az ablaknál állt
és nézte az érett búzatáblákat. Hirtelen megváltoztatta
elhatározását és azt kérte, ha
igazán ártatlan, akkor arassa le
egyedül a termést, vagy nem
kerülheti el másnap a tűzpróbát. Az asszony sírva elaludt,
ám a férj látta, hogy az égből
angyalok ereszkednek a búzatáblába, előttük csillagkoronás
királynő, kezében sarló, s gyorsan learatnak. A férj megbánta
gyanakvását, a feleség pedig
hálából templomot építtetett.
A régi időkben ekkor volt a
virágszentelés, az anyaság ünneplésének napja és alkalom a
szegények gondozására.
Ezen a napon adtak hálát,
hogy Isten megadta a mindennapi kenyérnek való életet,
amiből részesednek a szegények és az ég madarai is.
Sarlós Boldogasszony az
aratás édesanyja, aki gondoskodik a szegényekről és a
madarakról.
Július 13. Sárkányos szent
Margit (Antiochiai Margit
IV. szd. vértanú)
Pogány apja eltaszította
magától keresztény gyereme-

két, ám Margit Istent kérte,
hogy mutassa meg neki a
sárkányt, aki ember képében
meg is jelent előtte, de ő lába
alá kényszerítette. Sokat szenvedés után apja végül fejét vétette.
A Somló hegyén az ő tiszteltére épült kápolna, mert ő
oltalmazza a szőlőt a viharban
tomboló sárkánytól.
Július 16. Kármelhegyi
Boldogasszony
Stock Simonnak (a kármelita rend alapítója, XIII.
szd., akik a Kármen hegyén
remetéskedő Illés prófétát
tekintik szellemi ősükként)
e napon jelent meg angyalok és szentek kíséretében a
Boldogasszony és egy skapulárét, vállruhát nyújtott felé:
aki ebben hal meg, a men�nybe jut.
Július 20. Illés és a Nándorfehérvári csata végnapja
Illés: ószövetségi próféta,
könyörgésére amikor a Kármel hegyén remetéskedett
hosszú szárazság után eső
hullott az égből.
A néphit szerint, ha nagy
szárazság volt is ezen a napon esőnek kell jönnie.
Ezen a napon fejeződött
be a nándorfehérvári csata,
amihez ha tévesen is de a déli
harangszó kötődik, ugyanis
nem a magyarok diadalára
rendelte el a pápa, hanem
már néhány nappal előtte,
hogy a törökök fölötti győzelemre lelkesítse a harcosokat.

Július 22. Mária Magdolna: a bűnbánó Magdolna
ünnepe
Miután Jézussal találkozott,
s jó útra tért. Bűnbánata jeléül
az Úr lábát drága olajjal kente,
s hajával törölte.
A régiek azt tartották, hogy
a kislányok haját, hogy még
nagyobbra nőjön, ezen a napon
kell rövidre vágni.
A Rozsnyó határában lévő
forrás Magdolna könnyeiből
fakad.
Ezen a napon esőnek kell
esnie, mert Magdolna siratja
bűneit.
Július 25. Jakab, Kristóf
Jakab: a tizenkét tanítvány
egyike, elsőként szenvedett
vértanúhalált. A spanyol
hagyomány szerint fehér
lovon érkezett Hispániába,
felszabadítván a nemzetet a
móroktól.
Szent Koronánkon zománcképét is megtaláljuk.
Egyik szimbóluma: széles
karimájú kalap kagylóval.
Hazánkban sok szokás
kötődik a napjához: Van
ahol ekkor aratnak, van ahol
ekkor vetik a hajdinát. Az e
napi csillagállásból következtetnek a jövő évi időjárásra a
csillagképekből. Ha e napon
Észak felől fúj a szél, akkor
hideg lesz a tél, ha Délről
esős. (Tápé) A fényes Nap
nagy hideget jelez (Székelyföld)
Kristóf: a hagyomány szerint nagy termetű, hatalmas
óriás, aki egy veszedelmes
folyón vitte át az embereket.
Egy éjszaka hangot hallott,
felkelt, s egy kisfiú várakozott
a parton. Amint vitte át, a víz
egyre magasabb, a fiú pedig
egyre nehezebb lett. Amikor
átértek azt mondta: olyan
nehéz vagy, mintha az egész

világot vinném. -Éppen most
viszed, meg azt is aki teremtette. Meg vagy keresztelve?Még nem. - Akkor legyen a
neved Kristóf ! Felelte Jézus.
Ő a vándoremberek védője.
Július 26. Anna, Szűz Mária édesanyja
Szent Anna napja a kedd,
ami régen a kezdet napjának
számított, a fontos tevékenységekbe ezen a napon kezdett
a régi ember. Gyermekáldásért
is hozzá fordultak, s a várandós
asszonyok kilenc kedden böjtöt tartottak.
A néphit szerint a men�nyben áll szent Anna fája,
amiről valamennyi bűnnél
lehull egy levél, Anna felszedi
s kötényében viszi az Úr elé
bocsánatért.
Július 31. Ignác (XVI. szd.
hitetlen katona)
Egy csatában megsebesült, s
ekkor látomásából megértette
a Szentháromság titkát. Megalapította a Jézus Társaságot,
a jezsuita rendet. Lelkigyakorlatos Könyve ma is igen népszerű, szigorúságával, Istenhez
vezető gyakorlataival. (Lelkigyakorlatos Könyv)
Ő a katonák és várak védnöke.
A segesvári csata napja,
egyben Petőfi Sándor halála
(1849)
Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye,
hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott
az erdélyi hadsereg. Ebben a
csatában tűnt el Bem József
segédtisztje, Petőfi Sándor
honvédőrnagy, a forradalom
és szabadságharc akkor 26 éves
költője is.
Ijjas Gizella
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Egyházi hírek

Isten szabadságra megy?
A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI
Fénymásolás
A/4........................................................20 Ft/oldal
A/3........................................................40 Ft/oldal
Nyomtatás a fénymásolóval:..................20 Ft/oldal
Nyomtatás díja:
Fekete betűs:.........................................30 Ft/oldal
Színes betűs:..........................................60 Ft/oldal
Kép:
9x13 cm.............................................90 Ft
A/4 .................................................360 Ft
Könyvtárközi kölcsönzés díja:.............400 Ft/dokumentum
Internethasználat:
– érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak naponta az
első fél óra ingyenes, utána minden megkezdett fél óra
		
90 Ft
– Diákigazolvánnyal nem rendelkezők számára minden megkezdett fél óra
90 Ft
Április hónaptól már az általános-, a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok számára is ingyenes az internethasználat első
fél órája. Ezzel ugyanazokat a feltételeket biztosítjuk minden
tanuló számára. Bízunk benne, hogy hozzájáruljunk a sikeres
tudás megszerzéséhez.
Újsághirdetés megjelentetésének díja:
1/8 oldalas:...........................................1.575 Ft
1/4 oldalas: ..........................................3.150 Ft
Féloldalas: ...........................................6.300 Ft
Egész oldalas: ....................................12.600 Ft
Köszönetnyilvánítás: ...........................1.260 Ft
Fax: 420 Ft/oldal, minden további oldal 105 Ft
Az árak az ÁFÁT tartalmazzák.
Horváth István
könyvtáros

GYEREKEK,
RAJZPÁLYÁZAT!!!

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

A nyári szabadság a pihenésenek, a kikapcsolódásnak és a
feltöltődésnek az ideje. Ez önmagában jó, hiszen Mennyei Atyánk
azért adta a világ sokféle szépségét, hogy örömünkre legyen.
Sőt! Az embernek szükséges is
van erre a pihenésre. Sokszor
mondják, hogy nincs pénz nyaralásra, utazásra. Vajon mitől lesz
jó egy nyaralás? Tengerparttól,
pálmafáktól, menő diszkóktól,
kalandparkoktól vagy egzotikus élményfürdőktől? A pénz
és a drága holmik önmagukban
csak ideig-óráig tartó élvezeteket
hozhatnak, de semmiképpen sem
valódi pihenést. Azt is gondolnánk, hogy akik egész évben dolgoznak, hajtanak, nagy örömmel
várják, hogy végre együtt tölthessenek egy kis időt a család többi
tagjával. Mégis gyakran látni azt,
hogy a családtagok nem képesek
örülni egymásnak és az együtt
töltött időnek. A közös nyaralás
valamiféle vita eredménye (mert
nem mindegy hova indulunk), a
feltöltődésre szánt idő szenvedések sorozata (mert mindenki
valami másra vágyik), és sajnálatos módon az élmények és
kalandok hajszolása mellett már
senkinek sem jut eszébe megállni
egy templom előtt, vagy bekukkantani egy útszéli kápolnába,
s a vasárnapi szentmiséről ne is
szóljunk, nehogy bármelyik családtagnak lelkiismeret furdalása
legyen. Több időnk lenne, mégsem keressük Isten társaságát,
sőt, még azt a minimum „kötelességet” is megpróbáljuk tudatunk
mögé szorítani. S mindezt azért,
mert most nyár van és pihenünk,
és mert „ez jár nekünk”. De vajon
Isten elmegy szabadságra?
Isten nem megy szabadságra! Veletek lesz a vakáció napjaiban is... Elkíséri a lépteiteket,
veletek ballag akkor is, ha néha
nem vagytok képesek felismerni a mellettetek haladóban az
Urat éppen olyan kishitű módon, mint egykor az emmauszi
tanítványok. Pedig veletek lesz

a vígságban, a táborokban, a kirándulásokon! Míg ti önfeledten
vakációztok, ő nem „vesz ki” egy
nap szabadságot sem, mert nem
szeretne benneteket elhanyagolni – éberen figyel rátok. Templomok csendes rejtekén éli örök
fényességét, várva, hogy a sok
szabadnapból némi percet, órát
talán majd őrá is szántok, hogy
találkozzatok vele a szentmisében, az Oltáriszentségben. De
veletek indul az utazásaitokra
is, nem átall Szentlelke által kézipoggyásztok mellé szegődni.
Legbelül súgja, mire vigyázzatok.
És az ő eligazításai nyomán kell
megéreznetek, hogy mit jelent az
igazi szabadság. A szabadsággal
élni nem jelentheti azt, hogy tévutakra léptek. Az életkorotokból
adódó csillapíthatatlan kíváncsiságtok nem vonhatja maga után
a vakációtok idején a veszélyes
dolgok, tettek kipróbálását. Ezzel elveszítenétek a hit fonalát,
és sohasem ismernétek meg, mit
jelent az igazi belső szabadság.
Az értelmes kedvtelés elűzi az
unalmat – aki lelkiekben gazdag, érdeklődő, a világra nyitott,
a másik emberre odafigyelő, az
sohasem unatkozik. Szent Pál
mondja: „…ti szabadságra vagytok hivatva. Csak ne éljetek vis�sza a szabadsággal a test javára,
hanem szeretettel szolgáljatok
egymásnak” (Gal 5,13).
Az Istennel eltöltött szabadság, nyaralás szeretet-közösségben zajlik. Közös programok,
közösen eltöltött órák, jóízű
beszélgetések, rokonlátogatások
jellemzik. Valódi feltöltődés a
család minden tagjának, ahol jut
egy kis idő az imádságra, a lelki
felüdülésre is. S mindezt akár
egy közeli helyen, vagy otthon a
kertben is meg lehet szervezni.
A hangsúly az emberi kapcsolatokon, s nem a drága szórakozóhelyeken kell, hogy legyen.
Szeretetben és lelki élményekben
gazdag nyarat kívánok mindenkinek!
Valter atya
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Továbbra is Megye II. osztály
Továbbra is Megye II. osztályban folytatja Mezőfalva a labdarúgást. A nevezési időszak lezárultával végleg eldőlt, hogy nem
lépünk feljebb, azonban ez nem
kudarcként csapódik le a csapatoknál. Az elmúlt időszakról és a
további tervekről beszélgettünk az
edzőkkel.
Elsőként Masinka Lászlót, a
felnőtt csapat trénerét faggattuk:
- Túl vagyunk egy nagyon küzdelmes, de szép szezonon, nem is
akármilyen eredménnyel, hiszen egy
helyet javítottak a felnőttek. Egy átfogó értékelés szerint mit lehet mondani a fiúkról?
- Az elsődleges cél az volt, hogy
mezőfalvi futballt visszavinni egy
olyan szintre, ahol rangot jelent
ebben a csapatban játszani. Ne
kelljen a játékosok után rohangálni, hanem ide jelentkezzenek, tehát
egy vonzó alternatívát gondoltam
teremteni, és egy ilyen közösséget kialakítani volt az elsődleges
cél. Ebben a munkában úgy érzem, előrébb léptünk, mert azok
az ifisták - akik a bajnoki címet
ünnepelték Enyingen - akiknek
szóltam, hogy számítanék rájuk a
felnőttben, azok azonnal jelezték,
hogy örömmel vállalják.
Maga az eredmény, amit elértünk, az nem rossz! Úgy gondolom,
hogy minden tiszteletem az IFI
kapusunké, Molnár Zolié! Szerintem előtte nagyon nagy jövő áll.
Talán ha Papp Zoli nem sérül meg,
akkor ezt az évet lehozhattuk volna
úgy, hogy az abaival megúszhattuk
volna egy döntetlennel. Talán akkor Sárosddal játszhatunk egy ki-ki
meccset, ami eldönthette volna az
első hely sorsát.
- Ha már itt tartunk az eredményeknél. A végeredmény táblázata
szerint 22 győzelemmel, 4 döntetlennel, 4 vereséggel, 71 lőtt góllal, 14
kapott góllal, 57-es gólkülönbséggel,
70 megszerzett ponttal és a második
helyezéssel zártuk a bajnokságot.
Mindamellett, hogy ez is nagyon
szép eredmény, érzésed szerint hol
csúsztunk el a kitűzött feljutástól?
- Nekem a legnagyobb szívfájdalmam a sárbogárdi döntetlen!
Nem azt mondom, hogy itt csúszott el, de ez érintett a legérzékenyebben. Például Seregélyes ellen
ki lehet kapni, de ha itt is úgy állunk fel, akkor ez is nyerhető lett
volna. Az enyingi döntetlen már
olyan volt, hogy ott a félidőben az

alapcsapatból már öt ember le lett
cserélve az osztályozóra gondolva.
Egyedül az abai mérkőzés volt az,
ami reális döntetlen szerintem. Tehát, hogy hol csúszott el erre nehéz
pontosan válaszolni.

ha Megye I. osztályban szerepelnénk. Itt térnék ki arra, amit már
a klubelnöknek is hangsúlyoztam,
hogy én valahol egy kicsit örülök
is, hogy nem így jutunk fel. Jövőre
a bajnokság megnyerést tűztem ki

Bemelegítenek a felnőttek
- Csalódás az edzőnek ez a második hely, vagy úgy is fel lehet fogni,
hogy még erősíteni kell a csapatot?
- Nekem az osztályozó mérkőzés volt csalódás. Én azt mondom,
hogy a játékosoknál lebontva az
egyéni teljesítményekre, szinte
mindenki, aki azon a mérkőzésen
pályára lépett, ott hozta a leggyengébb formáját. Ez minek köszönhető? Annak, hogy begörcsöltünk
a tét nyomása alatt, vagy a fiatalok
még nem bírták el ezt a súlyt? Erre
nem tudok mit válaszolni!
Ezen kívül nem volt csalódás
ez a szezon, mert úgy érzem, hogy
tényleg előrébb léptünk játékban,
fegyelemben és csapategységben.
Tehát amire az előbb is utaltam,
sikerült kialakítani egy olyan csapatot, ahol örömmel futballoznak
a fiúk.
- A nevezési időszak lezárultával véglegesen eldőlt, hogy nem
a Megye I -ben, hanem a Megye
II -ben folytatjuk a labdarúgást. A
szakmai programot is ennek megfelelően kell összeállítani. Mi az, amire
a legnagyobb hangsúlyt kell fektetni a
továbbiakban?
- Ugyanazt a szakmai programot lehet folytatni, amit korábban végeztünk. Én azt mondom,
hogy egy élcsapatnak semmivel
nem kell többet nyújtani szakmai,
illetve felkészültség terén, mint
annak, aki a Megy e II. osztályt
meg akarja nyerni. Mindig nehezebb egy bajnokságot megnyerni
egy alacsonyabb osztályban, mint
a felette lévőben bennmaradni.
Tehát ugyanúgy készülünk, mint-

célul ennek a csapatnak. Egy kiharcolt, megharcolt eredménynek
sokkal nagyobb a presztízse, mintha felajánlják a továbbjutást.
- Bár korai még erről beszélni, de
az átigazolásokról lehet-e tudni valamit? Látni-e mozgást akár házon
belül? Az utolsó mérkőzéseken több
fiatal is lehetőséget kapott a bizonyításra.
- Az IFI -ből "kiöregedett" játékosokkal - Balázs Fecó, Ágoston
Ferenc, Bartha Norbert - leültem
beszélgetni. Lesz egy olyan fél év
nekik is, nekem is, hogy bizonyítsunk egymásnak. Tehát ezt a fél
évet mindenképpen megkapják.
Télen újra leülünk és egyeztetünk,
hogy ők hogyan látják, és én hogyan látom a dolgot, van-e esélyük
bekerülni a csapatba. Figyelembe
kell vennem azt is, hogy az IFI
-ben van még két-három olyan
srác, akik minden zokszó nélkül
megkaphatnák ezt a fél évet, de
mivel nem öregedtek ki, így nem is
szeretnék hozzájuk nyúlni. Esetleg
akkor, ha olyan szituáció jön közbe,
ami indokolja az ő játékukat. Ilyen
lehet az eltiltások, vagy sérülések
általi játékoskiesés. Szerintem az
IFI -ben is olyan szakmai munka
folyik, ami által a fejlődésük biztosítva van, illetve ott egész mérkőzéses bizonyítási lehetőséget kapnak. Mindezen elmondottak után
kijelenthető, hogy az elsődleges cél
a mezőfalvi fiatalok játéklehetőséghez juttatása. Tehát a "hazai anyag"
előnyt kell élvezzen.
Rátérve az igazolásokra, most
is azt mondom, kell igazolnunk! A

csatársorba előre kéne igazolnunk
két embert. Olyan játékosokat,
akik tényleg olyan helyzetbe tudják
hozni a társaikat, ami kihagyhatatlan, vagy éppen maga a játékos gólerős. Többet igazolni nem gondolnék az előbb kifejtett okok miatt és
azért sem, mert többet nem követel
ez a csapat. Itt meg kell említenem,
hogy lesz olyan játékos, akiről én
lemondtam. Konkrétan Rajna Róbertről van szó, aki hiába jelentett
gólerősséget, az emberi hozzáállása
olyan volt, ami a csapattal szemben nem megengedhető. Gyakorlatilag saját maga vált meg tőlünk
azzal, hogy semmilyen életjelt nem
adott az utóbbi időkben - utolsó
négy mérkőzés - arról, hogy akare edzésre, vagy mérkőzésre jönni.
Én úgy gondolom, nem nekem
kell a játékos után rohangálni, hogy
ugyan már mi van veled?
- A legfrissebb információk szerint a társasági adóból legfeljebb 70
%-áig leírható a csapatsportok támogatására fordított összeg.. Mekkora
lendületet adhat Mezőfalva futballtörténetének ez?
- Az összes edző a beszélgetést
megelőzően volt egy egyeztetésen az önkormányzatnál, ahol az
ezzel kapcsolatos elképzeléseket
és lehetőségeket tárgyaltuk meg.
Szeretnénk egy olyan koncepciót
kialakítani Mezőfalván, amelyben
központi szerepet szánnák a falunak. A környező településekről
ide vonzanánk a futballozni szerető
fiatalokat. Vannak települések, ahol
nincs ki a csapatlétszám. Korosztályonként csak három-négy gyerek jön össze. Az ilyen helyekről
tudnánk fogadni a jelentkezőket.
Természetesen sok a tennivaló
még ez ügyben, de mindent elkövetnek a vezetők, hogy megfelelő
pénzügyi támogatást szerezzenek
akár az élsportnak, akár az utánpótlásnak. (A támogatás részleteiről
az FMLSZ honlapján olvashatnak
az érdeklődők!)
- Utolsó kérdésként: Masinka
László hogyan érzi magát Mezőfalván?
- Nagyon jól!... Én egy időszakra eltávolodtam innen, de ezt már
a télen megbeszéltük, hogy milyen
körülmények között és mi miatt.
Én mindig is mezőfalvinak vallottam magam, még akkor is, mikor a
Dunaferrben futballoztam, és akkor is, mikor máshol játszottam,
vagy éppen edzősködtem. Azt
mondom most is, hogy nagyon
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nagy örömmel jöttem vissza, és
jól is érzem magam! Akárhogyan
alakul is az élet, ez mindig így lesz.
A srácok is elfogadtak, ami szintén
azt bizonyítja, hogy jó itt.
- A felkészülés melyik szakaszában jár most az együttes?
- Az őszi bajnokságra való
felkészülés már elkezdődött. Az
elmúlt hétvégén a szlovákiai Kisújfalun járt csapatunk, ahonnan négy
együttes közül tornagyőztesként
térhettünk haza. Tehát már itt
elkezdődött a dolog. A hazatérés
után itthon is kezdetét vette a komoly munka. Erőnléti felkészüléssel párhuzamosan a technikai felkészülés is szerepet. Ez úgy néz ki,
hogy hétfőn és pénteken edzünk,
szerdán és szombaton pedig mindig edzőmeccset játszunk.
A felnőttek után az IFI -ről
Masinka Csabát kérdeztük, aki egy
olyan csapatnak az élén irányított,
amely Mezőfalva történetében - de
lehet, hogy a megyei labdarúgás
történetében - egyedülálló tettet
hajtott végre: Harmadszor nyert
egymás után bajnokságot!
- Nem akármilyen eredménnyel
zárult a 2010-2011-es szezon az
IFI életében. Az edző hogyan értékeli
az elmúlt időszakot?
- Úgy érzem a csapattal nagyon
jól megértettük egymást. Azokon a
mérkőzéseken, amelyek kiemelten
fontosak voltak, ott hozták a megfelelő formát. Nem tagadható, voltak gyengébb meccsek is, de igazából a rangadókon mindig odatették
magukat. Megemlíteném például
az abai találkozót, ahol a bajnokság
sorsáról döntött a fiúk teljesítménye. Talán nem szerénytelenség azt
állítani, hogy az utóbbi idők legjobb IFI meccse volt! A gyerekek
szinte "meghaltak" a pályán.
- Nem volt egyszerű az IFI -vel
dolgozni ebben az időszakban, mert
elég nagy volt a mozgás a felnőtt csapat felé. Mennyire jelentett nehézséget egy edzőnek?
- Két meghatározó játékos Sági József és Nagy Dávid - hiányát azért megérezte a csapat.
Főleg a bajnokság elején jelentett
ez nehézséget, de utána összeállt
a csapat és mindenkinek megtaláltam a helyét. Az biztos, hogy
könnyebben megnyerhettük volna
ezt a bajnokságot, ha ők is velünk
vannak.
- Rendkívül impozáns eredményeket láthat, aki megnézi az
FMLSZ oldalán a hivatalos eredménylistát! 26 győzelem, 1 döntetlen,
3 vereség, 141 lőtt gól, 38 kapott gól,
103-as gólkülönbség és 79 megszerzett pont szerepel a táblázatban. A

góllövő listára pedig négyen is feliratkoztak a csapatból, itt sem akármilyen
eredménnyel: Márok Máté és Bartha
Norbert a 2. helyen osztozik 37-37
góllal. Őket követi a 16. helyen Balázs Sándor 16 góllal és végül a 20.
helyen Ágoston Ferenc neve található 15 góllal. Ezek az eredmények az
edző számár mit jelentenek?
- Természetesen az elért eredmények mindenképpen kiválóak és
dicséretet érdemelnek! A bajnokság során egy csapat életében vannak csúcspontok és hullámvölgyek
is, ahogy bárkinél ez előfordul, aki
emberből van. A győzelmekre
mindig szívesen emlékszünk vissza,
de mellette nem szabad elfelejteni
a hibákat sem, hiszen abból lehet
tanulni. Az elégedettség mellett
nyilván akadtak kevésbé elégedettségre okot adó események. Ilyennek lehetett megélni az Adony
elleni találkozót, ahol vereséget
fájó szívvel kellett elviselni. Ezt a
meccset itthon meg kellett volna
nyerni, de sajnos nem sikerült! Az
utolsó mérkőzésen Enyingen pedig
már senki nem vette komolyan az
összecsapást. Itt már kiengedett a
csapat, hiszen gyakorlatilag bajnokként utaztunk a Balaton mellé.
- A rúgott gólokkal igazából
elégedett vagyok. A végére a kapott gól egy kicsit sok lett! Ezen
mindenképpen szeretnék egy kicsit
faragni.
- Ehhez kapcsolódóan kapus poszton mi helyzet?
- Kapus poszton Orosz Gábor
mindenképpen itt marad és Molnár Zoli is az IFI-ben véd. Tehát
a hálóvédelmet illetően erősek
leszünk.
A góllövő listát illetően szintén
jól állunk, hiszen az, hogy négyen
is szerepelnek rajta, az nagyon szép
eredmény. Ezeknek a fiataloknak a
gólerősségük nagyban hozzájárult
az elért eredményhez. Az említett
négy főből hárman viszont átkerülnek a felnőtt csapatba. Az általuk
rúgott közel 70 gól biztosan hiányozni fog.
- Ezzel a témával folytatnánk a
beszélgetést. Nem lesznek "kiöregedett" játékosok a csapatban. Jön fel
az U16 -ból az állomány egy része.
Velük van-e kapcsolat, velük mi a
helyzet?
- Beszéltem velük Ma lesz az
eső edzés, így igazából sok mindent
nem tudok erről mondani.
- Hány játékost jelent ez?
- Négy - öt játékost. A kapus
poszton nem tudom, hogy mi lesz,
mert két kapusunk már van, és a
Vereb Dani lenne a harmadik. A
Bozsoki Marcell már idáig is ját-

Masinka Csaba megbeszélést tart az IFI első edzésén
szott. A Vörös Norbi remélem,
hogy továbbra is játszik. Klement
Józsi lenne még, aki számításba
jöhet. A többi most hirtelen nem
jut eszembe, de pár napon belül kiderül, ki fog az új keretbe tartozni.
- Nagyon nehéz lesz három győzelem után egy szakmai programot
felállítani, hiszen három győzelem
után könnyen hátra dőlhet az ember
és azt gondolhatja: ha háromszor
győztünk, akkor mi vagyunk a királyok!.. Mi lehet az elképzelés a következő időszakra?
- Úgy érzem, a védelmünkkel
nem lesz gond. A középpályán sem
vészes a helyzet. Viszont a támadós sorra oda kell figyelni. Ha ide
tudunk berakni megfelelő embert,
akkor lehet esélye a következő bajnoki címnek.
- Látva a játékosmozgásokat
mindenképpen a bajnoki cím van
kitűzve a csapat elé?
- Igazából erről még nem beszéltünk, és nem tűztünk ki konkrét célt. Azonban egy egészséges
becsvágy bennünk is van. A jövőre nézve mindenképpen dobogós
helyezést szeretnénk elérni, bár
figyelembe kell vennünk, hogy az
ellenfeleink sokat erősödtek. Akik
ezidáig is vetélytársaink voltak, ott
kevesebb ember került ki a csapatokból, így biztosan nehezebb dolgunk lesz. Úgy gondolom, a dobogón mindenképp ott kell legyünk!
- A felnőtt csapat edzőjével már
érintettük a támogatási rendszer
megújításának legfrissebb információit. A társasági adóból levonható
támogatási összegek az utánpótlásnál
és természetesen az IFI -nél is komoly
lehetőségeket tartalmaz. Jelenthet-e
majd az IFI -nél is ez egy kiugró
fejlődést?
- Úgy néz ki, hogy ezzel a támogatási formával jóval több pénz
lehet az utánpótlás nevelésben. Ez
szerintem még nagyon kezdeti stádiumban van. Nem tudom, hogy

pontosan hogyan fog majd jelentkezni a csapatoknál, de mindenképpen rámozdultunk a témára.
Már tervek is vannak, amelyet egy
közös értekezleten megbeszéltünk.
- Elképzelhető, hogy ennek köszönhetően majd olyan településekről,
ahol nincs ki a keret egyes korosztályoknál, onnan Mezőfalvára kerülhetnek játékosok?
- Igen. Már tárgyaltam is néhány gyerekkel, de még nem tudható, hogy milyen eredménnyel zárul. Augusztus 1-jéig van az átigazolási időszak, majd kiderül, hogy
minket, vagy másokat választanak.
- Az edzésmunka milyen ebben a
kezdeti felkészülési szakaszban?
- Heti három edzés lesz. Kedd,
szerda, péntek, szombaton pedig
edzőmérkőzések. Minden szombatra le van kötve, ahol itthon és
idegenben is sok mindent kipróbálhatunk.
- Egyetlen kérdés maradt a végére itt is: Masinka Csaba hogyan érzi
magát az IFI-ben?
- Én nagyon jól érzem magam!
Úgy érzem, partnerek a fiatalok.
Tényleg nagyon jól érzem magam!
Nekem a fiatalokkal soha nem is
volt gondom, hiszen évek óta gyerekekkel dolgozom, és nem is volt
soha gondom velük. Úgy érzem
elfogadtak, és az eredmények is
önmagukért beszélnek. Remélem
a továbbiakban is így lesz!
Zárszóként a riportok végéhez
annyit tennénk hozzá, hogy egy
nagy múltú egyesület a MEDOSZ SE hírnevéhez méltó idényt
tudhatunk magunk mögött, melyhez mindenkinek, aki a siker érdekében akár egy szalmaszálat is
odébb tett, nagy GRATULÁCIÓ
jár!
(A nyáron sem maradnak sporthírek nélkül a www.mezohir.info
oldalain!)
Horváth László
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Szociális ellátás térítési díjai
Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének9/2011. (VI.27.) önkormányzati rendeletea személyes
gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjairól szóló
9/2010. (IV.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92. § (1) bekezdésében
és a 92. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján

a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési
díjairól szóló 9/2010. (IV.28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) és (2)
bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
"(1) Az ebéd házhozszállításának alapdíja 140 Ft/nap/
ebéd.

(2) A házi segítségnyújtás
gondozottjai számára az ebéd
házhozszállításának díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-a fölött az alapdíj 100 %-a, 300 % alatt az alapdíj
50 %-a."
2. § Az R. 1. és 2. melléklete
helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.
3. § E rendelet 2011. július 01.
napján lép hatályba.
4. §. E rendelet rendelkezéseit
a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

1. melléklet a 9/2011. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai:
A

B

1.

C

D

E

Önköltség

Normatíva

Önköltség és normatíva különbözete

Intézményi térítési díj

2.

Szociális étkeztetés

536 Ft/fő/nap

221 Ft/fő/nap

315 Ft/fő/nap

315 Ft/fő/nap (helyben étkezéssel)
450 Ft/fő/nap (kiszállítással)

3.

Házi segítségnyújtás

217 Ft/fő/óra

83 Ft/fő/óra

134 Ft/fő/óra

135 Ft/fő/óra

4.

Nappali ellátás
tartózkodási díja

353 Ft/fő/nap

1348 Ft/fő/nap536 Ft/fő/nap

810 Ft/fő/nap

1701 Ft/fő/nap

2. melléklet a 9/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelethez
1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások személyi térítési díjai:
1.

A

B

C

D

E

Az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodó
kategóriák

Szociális
étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Nappali ellátás
(tartózkodási díja)

Ebédkiszállítás díja

2.

1 – 28.500 Ft

-

-

-

50 Ft/nap

3.

28.501 – 42.750 Ft

220 Ft/fő/nap

100 Ft/fő/óra

100 Ft/fő/nap

80 Ft/nap

4.

42.751 – 57.000 Ft

260 Ft/fő/nap

110 Ft/fő/óra

120 Ft/fő/nap

100 Ft/nap

5.

57.001 – 71.250 Ft

300 Ft/fő/nap

120 Ft/fő/óra

140 Ft/fő/nap

120 Ft/nap

6.

71.251 – 85.500 Ft

310 Ft/fő/nap

130 Ft/fő/óra

160 Ft/fő/nap

130 Ft/nap

7.

85.501-

315 Ft/fő/nap

135 Ft/fő/óra

200 Ft/fő/nap

140 Ft/nap

2. Tízórai és uzsonna : a) öregségi nyugdíjminimum 200 %-áig 160 Ft
b) öregségi nyugdíjminimum 200 %-a felett 260 Ft.

Tankönyvtámogatás
Mezőfalva Nagyközség Képviselő-testületének Egészségügyi és
Szociális Bizottsága a 2011/2012es tanévet megkezdő mezőfalvi lakóhellyel rendelkező azon általános
iskolai tanulók részére, akik nem
esnek a tankönyvpiac rendjéről
szóló 2001. évi XXXVII. tv. 8. §.
(4) bekezdésében meghatározottak körébe - jövedelmi helyzetre
tekintet nélkül - gyermekenként
3.000,- Ft, azaz háromezer forint tankönyvtámogatást biztosít
a szociális keret terhére az alábbi
formában:
a/ a Mezőfalván iskolába járó
- mezőfalvi lakóhellyel rendelkező - gyermekeknek a tankönyvcsomag árának 3.000,- forinttal

csökkentett összegét kell megfizetniük.
b/ azon mezőfalvi lakóhellyel
rendelkező gyermekek, akik nem
a mezőfalvi Önkormányzat által
fenntartott általános iskolába járnak
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán beszerezhető nyilatkozat
kitöltésével és iskolalátogatási igazolás becsatolásával igényelhetik a
támogatást 2011. augusztus 01-től
2011. szeptember 30-ig. Az igényeket 15 napon belül ellenőrzi a
hivatal és értesíti a szülőt arról, hogy
a támogatás összegét a házipénztárban felveheti.
Jogosulatlan igény esetén a
soron következő Egészségügyi
és Szociális Bizottsági ülésen a

bizottság határozattal dönt az
elutasításról.
A bizottság megkeresi a Petőfi
Sándor Általános Iskola, Szakiskola igazgatóját azzal, hogy a
tankönyvcsomagok árának csökkentéséről fentieknek megfelelően
gondoskodjon és a tankönyveket
megvásárló tanulók pontos létszámáról hiteles igazolást nyújtson be
a polgármesteri hivatal pénzügyi
csoportjához.
Megkeresi a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportját, hogy a
hiteles létszámigazolás alapján a
tankönyvtámogatás kifizetéséről
gondoskodjon.
Molnárné Troppert Mária
a bizottság elnöke

„Ahogy én látom!”
A gyerekeknek kezdődik a vakáció, itt a nyári szünet, amit jó
lenne értelmesen eltölteni. Zelk
Zoltán versét ajánlom, olvassák
szeretettel. A költő Érmihályfalván született 1906. december
18-án és Budapesten 1981 április
23-án halt meg. Miskolcon járt
iskolába, de tanulmányait nem
fejezte be. Egy ideig inaskodott, de
nem tanult ki semmilyen szakmát.
1925-ben Budapestre költözött.
1928-ban jelent meg első verse
a Nyugatban. A kommunista
rendszerben ünnepelt költő:
Sztálin és Rákosi Mátyás dicsőítésére ír verseket. 1948-ban
Baumgarten-díjjal, 1949-ben
és 1951-ben Kossuth- illetve
József Attila díjjal jutalmazták.
Az 1956-os forradalom lelkes
híve lett. A forradalom leverése
után háromévi fogságra ítélték,
amiből másfél évet leült. Szabadulása előtt meghalt a felesége,
édesanyja pedig halálos ágyán
feküdt. Zelk életbében ez volt
a mélypont, de lírájában egy új
korszak kezdődött. A szerelmes
versek mellett kedves gyermekverseket is írt.
Zelk Zoltán:
Vakáció
Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Folyópartra
vagy erdőbe?
Faluszéli
zöld mezőre?
Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdő,
akár folyó:
gyönyörű a
vakáció!
Tarány Sándor

ELTE
germanisztika
szakos hallgató
német nyelvből vállal
nyelvvizsgára
felkészítést,
korrepetálást,
szintre hozást.

Telefon:
06-30-928-8123
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Kedves Szülők, Nagyszülők!

Mezőfalva tüzelőanyag
kereskedés

ingyenes vacsorára!

Nyári akciós árak

Szeretettel meghívjuk Önt az Aegon Magyarország Zrt.
ingyenes pénzügyi tanácsadására és az azt követő

Helyszíne: Zöldfa Étterem Mezőfalva
Július 27. 18 óra
Kérjük érkezését előző nap ezen a számon jelezze:
06-30-224-3367
Lendvai Tünde
WWWWWW
Mezőfalva központjában 200 m2-es
üzlethelyiség eladó!
Telefonszám: 06-30-224-3367
WWWWWW
Eladó a Zöldfa Étteremben Hűtő, székek, asztalok!
06-30-224-3367
WWWWWW
Torkos csütörtök a Zöldfa Étteremben!

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

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

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

Kedvezményes házhoz szállítás feltételeiről
telefonon érdeklődjön!

06-30-224-3367

Műszaki egyetemista lány

matematika-fizika korrepetálást,
pótvizsgára és érettségire való

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

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

Régi redőnyök javítását,
új redőnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidő, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklődni a Lottózóban.
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KIRÁNDULÁS
A Művelődési Ház kirándulást szervez
augusztus 13-án, szombaton

Az úti cél:

Székesfehérvár - Zirc - Veszprém

Részvételi díj: 2250 Ft/fő
(utazás: 1700 Ft, idegenvezetői díj:550 Ft)
belépők (szabadon választhatók)
Jelentkezési határidő: augusztus 5.
Érdeklődni: Ijjas Gizella művelődésszervezőnél
a 06 30 461 2531-es telefonszámon
vagy a könyvtárban lehet!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Művelődési Ház, Mezőfalva. Felelős: Ijjas Gizella.
Szerkesztőség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezőfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Készült 2011. július 21-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0005

