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Az idei évben 5 Fejér megyei kórus részvételével zajlott
a Dréta Antal III. Egyházzenei Kórustalálkozó Mezőfalván. A katolikus templom felszentelésének időpontja Nagyboldogasszony ünnepére esik,
melyről e gyönyörű koncerttel
méltóképpen emlékeztek meg
a helyiek. 2009-ben Mezőfalva
Nagyközség Önkormányzata
vándordíjat alapított, melynek
odaítéléséről minden évben
szakmai zsűri dönt. Az első
évben Sárbogárd Vegyeskara,
tavaly pedig a dunaújvárosi
Viadana Kamarakórus nyerte
el a legjobbnak tartott műért
járó emlékplakettet.
A koncert a katolikus templom plébánosának, Kristofory

Valter atyának ünnepi szavaival vette kezdetét, majd a
házigazda Mezőfalvi Nőikar
vezetője, Nyulasiné Lakos
Angéla köszöntötte a megjelent kórusokat, karvezetőjüket
és a közönséget. Ezt követően

Sírkőbe vésve
„Az élet törékeny!” Szökevény!
Csüngünk rajt`, mint fa a gyökerén.
Vágyunk, járunk, végén megállunk,
holtként porrá, s hamuvá válunk...”
Szabadi Lívia

Meghívó

Segíts, hogy segíthessünk!

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
a Mezőfalvi Nőikar
és a Renningeni Nőikar

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
idén is megrendezi

(Németország, Badenwürttenbergi
tartomány)

közös hangversenyére, melyet
2011. november 3-án
16 órakor
tartunk az általános iskola
emeleti aulájában.
A belépés díjtalan, mindenkit
szeretettel várunk!

Márok Csaba, a rendezvény
fővédnöke emlékezett meg
Dréta Antalról, Hercegfalva
egyik alapítójáról, valamint
tolmácsolta Dékány Árpád
Sixtus zirci apát üdvözlő szavait. (Folytatás a 2. oldalon.)

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT!

Időpont: 2011. november 19., szombat
Helyszín: az iskola tornaterme
Program: 18 óra: vendégek fogadása
19 óra: gyermekek műsora
vendégünk: Kiss Melinda operaénekes hallgató
Nyitótánc – keringő
20 óra: vacsora
00 óra: tombola
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Faluszilveszter
Mezőfalván
A hagyományokhoz híven
batyus szilveszterrel búcsúztatjuk az óévet idén is
az iskola tornatermében.
Zenél: Mészi és társa
Érdeklődni:
Baratiné Hevesi Irén
20/493-6325
Ijjas Gizella:
30/461-2531
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Dréta Antal Kórustalálkozó

(Folytatás az 1. oldalról.)
A fellépő kórusok (Mezőfalvi Nőikar, Zirci Városi
Vegyeskórus, Dunaújvárosi
Főiskola Nőikara, Viadana
Kamarakórus, Alba Regia Vegyeskar) igényes, szépen összeállított egyházzenei műsorral
léptek színpadra, többségükben a capella (kíséret nélküli)
művekkel. A közönség közel
egy órán át gyönyörködhetett
a változatos, eltérő korokból
származó és különböző stílusú
énekkari művekben.
A zsűri döntéséig sem maradt produkció nélkül a hangverseny közönsége, hiszen
a mezőfalvi általános iskola
művészetoktatásában tanuló
növendékek mutatkoztak be.
Szabó Luca 6. évfolyamos
zongora tanszakos növendék
egy Bach moderatot adott elő a
templom orgonáján, majd a fafúvós tanszak kamaraegyüttese
(Dienes Enikő, Jassó Mária,
Ossik Mónika és tanáruk) örvendeztette meg a közönséget
egy barokk korállal. Felkészítő

tanárok: Fehér Teréz és Tótin
István.
A zsűrinek nem volt kön�nyű dolga, hiszen a találkozón
számos gyönyörű mű csendült
fel, a közönség is gyakran lélegzet visszafojtva hallgatta
a darabokat. Pocsai Mária,
a zsűri elnöke értékelőjében
kiemelte többek között a
hely csodálatos akusztikáját,
a művek sokszínűségét és a
találkozó magas színvonalát.

2011-ben a Dréta Antal díjat
a Dunaújvárosi Főiskola Nőikara nyerte el Tillai Aurél:
Dies irae című kórusművének
előadásáért. A kórus vezetője
Könyves Ágnes. A plakettet
Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere adta át.
Immár hagyomány, hogy
a kórusokat emléklappal és
virágcsokorral búcsúztatják a
szervezők, majd összkari mű
zárja a rendezvényt. A hang-

verseny legemelkedettebb pillanata ez, amikor a több mint
100 résztvevő énekes hangja
betölti a templomot. Az idei
évben is megvalósult az a felemelő érzés, melyet az alábbi
S: King idézet igazán pontosan
fejez ki:
"Szertefoszlik az utolsó
dallam, és a világ egy pillanatra nem vesz lélegzetet ennyi
szépség után…"
Nyulasiné Lakos Angéla

Korszerű Egészségházat avattunk
Örömteli ünnepség keretében, rendben lezajlott az
Egészségház átadási ünnepsége. Országgyűlési képviselőnk,
L. Simon László is részt vett a
rendelő avatásán, ő vágta át a
nemzeti színű szalagot. Mint
mondta, örül annak, hogy Mezőfalva az egyik olyan települése körzetének, ahol folyamatos a fejlődés, és a gyönyörű iskolánk után most a megújult,
a kor követelményeinek megfelelő Egészségház átadására is
sor kerülhet.
Komoly munka előzte meg
a rendezvényt, ezt tapasztalhatta mindenki az átadáskor,
illetve az azóta már birtokba
vett épületen. A felújítás jól
sikerült, a rendelőben dolgozók néhány hét elteltével is
jónak ítélik a beruházást. Ha
bármi probléma felmerülne, a

L. Simon László országgyűlési képviselő és Márok Csaba polgármester vágta át a szalagot az avatáskor
kivitelező cég azonnal javítaná
a hibát. Ilyen utólagos munka
volt a próbafűtés, amit az időjárás miatt csak most lehetett
elvégezni.
A visszaköltözés problémamentesen zajlott le, a

dolgozók aktív közreműködésével. Köszönjük minden
lakónak az avatási ünnepségen való részvételét. A rendezvényt nem az idegeneknek, hanem a helybélieknek
szántuk. Egy pályázatos fo-

lyamat részét képezi a záró
rendezvény, az avatás, ám ezt
elsősorban a mezőfalvi lakóknak címeztük.
A
KDOP-5-2-1/A-09
-2010-0019 „Egészségház
fejlesztése Mezőfalván” pályázaton nyert támogatás
jóvoltából 64 millió 322 ezer
169 forintot költhettünk a
rendelőre. A költség 78,5
százalékát, 55 millió 520
ezer 998 forintot pályázati
támogatásból finanszíroztuk,
a 21,5 százalékát, 13 millió
801 ezer 171 forintot az önkormányzat tett hozzá saját
forrásból.
Márok Csaba
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Bursa Hungarica
Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzata a Nemzeti
Erőforrás Minisztériummal
együttműködve 2011. október
12-én kelt 89/2011. (X.12.)
számú határozatával csatlakozott a 2012. évre kiírt Bursa
Hungarica ösztöndíj rendszerhez és kiírta a 2012. évre
szóló pályázatát. A pályázati
feltételek megismerhetőek a
www.mezofalva.hu honlapon
vagy a testületi ülés jegyzőkönyvének mellékleteként.
Pályázati űrlapok letölthetők a www.wekerle.gov.hu
internetes oldal „Bursa Hungarica” oldaláról, vagy átvehetők a Polgármesteri Hivatal
titkárságán.
A pályázat benyújtási határideje 2011. november 14.!
Az önkormányzat képviselőtestülete 2011. december 5-ig kizárólag a szociális
rászorultság alapján dönt a
pályázatokról. A képviselőtestület döntésével kapcsolatosan
jogorvoslatnak nincs helye.
Várjuk a pályázatokat.
Képviselőtestület

Figyelem!
Felhívom a lakók figyelmét
arra, hogy a csapadékos idő
beköszöntével közös érdekünk
az átereszek, árkok takarítása. Az ingatlana előtti árok
rendben tartásáról mindenki
köteles gondoskodni! Bízunk
abban, hogy télen és tavasszal
sem lesznek gondok, az árkok
megfelelő módon elvezetik a
belterületről a vizet.
Az önkormányzat közmunkások segítségével lebontotta a
Rózsa utca 3. alatti házat, mert
az épület homlokzati fala kidőlt, balesetveszélyessé vált.
Kérem, ne várjanak arra,
hogy az önkormányzat közfoglalkoztatottakkal elvégeztet
minden közterületi feladatot!
Sajnos a mostani rendszerben
a korábbinál sokkal kisebb létszámkeret áll rendelkezésre, és
az a néhány ember jó, ha az
intézmények körüli területeket
kezelni tudja.
M. Cs.

Képviselőink tárgyalták... Október 23.

A képviselőtestület 2011.
szeptember 14-én tartotta
soros ülését, amelyen beszámolót fogadott el az első félévi gazdálkodásról, amelyet a
pénzügyi bizottság előtte megtárgyalt és elfogadásra javasolt.
Összességében megállapítható: az első félévi gazdálkodás
a terveknek megfelelő volt,
továbbra is költségtakarékosan bántunk a bevételekkel,
és a pályázatok finanszírozása
jelentette a legnagyobb feladatot a település számára. Pályázatainkban rengeteg pénze áll
az önkormányzatnak, és a pályázati pénzek beérkezésének
hiánya komoly gondokat tud
okozni.
Idén is beadható a belvíz
elvezetésére a pályázat. Az
önkormányzatnak tervtanác�csal kellett véleményeztetnie a
terveket. A tanács javasolt kisebb módosításokat, de összességében támogatásra érdemesnek ítélte a dokumentációban
rögzített
elgondolásainkat.
Bízunk abban, hogy pályázatunk is sikeres lesz, és akkor

el tud indulni az észak-keleti
településrész vízrendezésének
megvalósítása.
Egy lakó megkereste a polgármestert azzal, hogy elképzelhetőnek tartja partnerkapcsolat kialakítását a horvátországi Hercegovac településsel,
amelynek polgármestere kedvezően fogadta a javaslatot. Az
elképzelések szerint Hercegovac-Hercegfalva-Herzogsdolf
hármas tengelyt alakítanánk ki.
A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a Me
dosz SE pályázatot nyújtott
be a társasági adóból esetleges
pótfinanszírozás biztosítására
az MLSZ-hez. Nagyon bíztatóak az előjelek: örülnénk,
ha anyagi segítséget kapna az
utánpótlás-nevelés. Természetesen, nagy munka, hogy a cégeket megkeressük azzal, hogy
társasági adójukból ajánljanak
fel erre a nemes célra. A pályázat beadásáig 17 millió forint összegben rendelkeztünk
szándéknyilatkozattal helyi és
környékbeli cégektől.
Márok Csaba

Készüljünk az ünnepre!
Közeleg a halottak napja. Felhívjuk a mezőfalvi temetőben sírhelyet gondozó hozzátartozó figyelmét arra, tegyék
rendbe a sírokat, készüljünk méltó módon e minden ember
számára fontos ünnepre!
Az önkormányzat is mindent megtesz azért, hogy a
temető és annak környéke megfelelő állapotú legyen.
Fokozott ellenőrzés és forgalomirányítás várható a
halottak napi hosszú hétvégén, hogy közbiztonsággal
összefüggő esemény ne zavarja a megemlékezést. M. Cs.

Fatolvajok és illegális kereskedők!
Folytatódik az erdők védelme akció! Ha bárki gyanús
személyt, furcsa jelenséget
észlel, jelezze a rendőreink, illetve a polgárőreink felé, mert
így tudunk gyorsan reagálni
és lépni. A polgárőrség telefonszáma: 06-30-621-0712.
A fatolvajok számíthatnak is
rá, hogy szabálysértési előzetes
letartóztatás lesz a vége.

Vigyázzunk egymás értékeire, mert jönnek a hosszú téli
esték! Az idősek csak olyan
embernek nyissanak ajtót, akit
ismernek! Az illegális fakereskedők árusítását a jövőben sem
támogatja az önkormányzat, és
határozottan fel fogunk lépni
az ismeretlen eredetű – feltehetően lopott – fát árusítókkal
szemben.
M. Cs.

Tisztelt Mezőfalviak!
Megemlékező ünnepséget rendezünk településünkön az 1956-os események,
a forradalom hőseinek tiszteletére.
A rendezvény részletes
programját lapunk 16. oldalán olvashatják!
Községünk önkormányzati vezetői nevében tisztelettel meghívom Önöket a
megemlékezésre, koszorúzási ünnepségre!
Gyújtsunk közösen gyertyát, mécsest! Tisztelegjünk
együtt az '56-os hősök előtt!
Márok Csaba
polgármester

Köszöntjük
az időseket!
Az Idősek Világnapja alkalmából szeretettel és tisztelettel
köszöntjük Mezőfalva idős,
nyugdíjas lakóit! A világnap
alkalmából rendezett ünnepséget idén a civilházban tartottuk. Tudjuk, ez a helyszín nem
megfelelő egy ilyen ünnepség
lebonyolítására, ám a művelődési ház felújítása miatt sajnos
idén nem tudtunk méltóbb körülményeket teremteni. Bízunk
benne, hogy a művelődési ház
hamarosan elkészül, és településünk idős lakóival együtt
örülhetünk majd az avatási
ünnepségen a szép és modern
intézménynek.
Márok Csaba

Csatornázás
Szennyvízberuházó önkormányzati társulásunk a közbeszerzésekhez szükséges szakmai anyagokat a közreműködő
szervezetnek továbbította. A
minőségbiztosítási átvezetések
után a társulás tanácsa döntött
arról, hogy lapzártánkkal egy
időben fogadja el a közbeszerzési kiírásokat. A beruházás
megvalósítása jövőre tud majd
indulni.

4

Az én falum - Mezôfalva

Szüreti Mulatság
Idén is elérkezett a szeptember, ami egyet jelent számunkra a szüreti felvonulással,
a jó hangulattal.
Az Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat és a civil szervezetek összefogtak, hogy egy színvonalas
programot készítsenek elő.
A hagyományoknak megfelelően felvonulással vette
kezdetét a szüreti mulatság.
A résztvevők és a szépen feldíszített fogatok a Tájháznál
gyülekeztek, készülődtek. A
menet kettő órakor indult útnak, polgárőreink és rendőrök
kíséretével. A hangulat megállóról-megállóra fokozódott,
több helyen itallal, Balla Pista bácsiéknál süteménnyel is
kínálták a felvonulókat, amit
mindenhol tánccal háláltak
meg. Az eseményt az egész faluban érdeklődés kísérte, sokan
jöttek ki az utcára.
A felvonulás végeztével a
Piac tér patadobogástól, emberek nyüzsgésétől lett hangos. A
kilátogatók közelről megnézhették a lovakat, kipróbálhatták a kocsikázást.
Eközben civil szervezeteink bográcsaiban már készült
a vacsora: a paprikás krumpli.
Hat órakor elhangzott a
kisbíró köszöntője és kezdetét vette a színpadi program. Elsőként iskolásaink
néptánccsoportját láthattuk
Csonka Emese tanárnő irá-

nyításával, majd Homonnai
Vivien népdalok éneklésével
aratott nagy sikert. Ezt követően a Nagycsaládos Egyesület lányai léptek színpadra,
táncos műsorukat a közönség
visszatapsolta. A mezőfalviak
előadásait a Szárszó Lajos vezette néptánccsoport fantasztikus műsora zárta.
Az este nem múlhatott el
fellépő vendég nélkül: a Sógorok nevű mulatós csapat
remek hangulatot teremtett
a már táncoló embereknek.
Az egyórás koncert alatt sok
ismert nótát hallhattunk, amit
a közönség is szívesen énekelt.
Szerencsére nem kellett abbahagyni a táncot, hiszen a Főnix
Duó jóvoltából éjfélig rophattuk a remek zenére.
Bízunk benne, hogy jövőre minimum egy ugyanilyen
hangulatú felvonulással és
mulatsággal ünnepelhetjük a
szüretet.
Reméljük, mindenki jól
érezte magát! Ez úton szeretnénk megköszönni mindenkinek a sok segítséget: a
fogatokkal érkezőknek: Bores
Attilának és Dávidnak, Gombita Gergőnek és Attilának,
Varga Gyulának, Tibold Feri
bácsinak, Kolompár Lajosnak,
Kvárik Lászlóéknak, Winter
Ferencnek. A Polgárőrségnek
és a rendőrségnek a felvonulás biztosítását. A Mezőfalváért Egyesületnek, a Gaz-

dakörnek, a Polgárőrségnek,
a Tűzoltó Egyesületnek, akik
vállalták, hogy megvendégelik
a táncosokat. Palló Jánosnak
a hangosítás biztosításáért,

Fethné Editnek a dekorálásban való segítségért. Az ÖNO
dolgozóinak, hogy biztosították a körülményeket a rendezvény számára. A közcélú

Fotók: Horváth László
Gombita Attilának a kisbíró
szerepéért. A Főnix Duónak a
remek zenéért, Tóth Dórának,
Németh Attilának, Kiss Attilának, Kissné Katának, Tauz
Istvánnénak, Salgó Józsefnek,
Szautner Mihálynénak, Takács
Andrásnénak, Palló Ilonának,

munkásoknak az eszközök
szállításáért.
És minden klubnak, szervezetnek, lakosnak, hogy jelenlétükkel, részvételükkel erősítették Mezőfalva közösségi
életét.
Ijjas Gizella
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Idősek Mindenszentek fő ünnepe
– Halottak napja
napjára
Ne essél kétségbe, ha elmúltak
feletted az évek,
Hisz minden kornak megvan
a maga szépsége.
Örülj minden napnak, örülj
minden szépnek,
Hisz nekünk is ragyognak csillagok az égen.
Szép az élet most is, csak észre
kell venni,
Minden jónak, szépnek elébe
kell menni.
Járjad az erdőt hallgasd a madarakat,
Mely szívünkben újra visszahozza a tavaszt.
Ha az élet útján egyedül kell
járnod,
Ne add fel a reményt, legyen
hited, álmod.
Bízzál az Úrban, ki reménységet ad,
Aki megsegít mindig, hogy ha
nehéz az utad.
Önts hitet, szeretetet a megtört
szívekbe,
Ezért Istenünk megáld érte
Téged.
Mert a szeretet mindennél
fontosabb,
Míg élsz ezt ne feledd soha.
Bízzál abban, hogy nem vagy
egyedül,
Hogy vigyáznak ránk fogják
két kezünk,
Ne csüggedj hát, ne essél kétségbe,
Istenünk megsegít, csak bízzál
nagyon benne.
Elfáradt a vándor, megpihenni
vágyik,
Hosszú utat tett meg, míg elért
idáig,
Szeresd hát társadat, gyermeket, barátot,
Boldogabb lesz így időskorod,
meglátod.
Kertész Ilona

Mindenszentek főünnepe
méltatlanul el van ferdítve,
ki van forgatva, össze van
keverve a halottak napjával.
Ugyanis ennek az ünnepnek
a temetőhöz és a halottakhoz
semmi köze sincs. A holtakra,
a halálra november 2-án emlékezünk, halottak napján. Ha
megkérdeznénk az embereket,
a templomba járókat is,
hogy mi ez az ünnep, szinte biztos, hogy mind
azt mondaná,
hogy
ezen
a napon a
halottakra
emlékezünk.
Ezzel szemben
a valóság az, hogy
Mindenszentek főünnepe egy örömünnep.
Azokat a szenteket – minden
szentet – ünnepeljük, akik eljutottak életük, és minden emberi
élet végső céljára, az örök boldogságra, Isten örök országába.
Ez a nap az ünneplés napja.
Azokra az emberekre emlékezünk, akik megmutatták az
utat, hogy igenis el lehet jutni
az örök életre a Krisztus által
meghirdetett élettel, s egyáltalán
azt hirdetik, hogy a halál után
van folytatás; sokkal szebb, mint
amire legmerészebb álmainkban
is gondolni mernénk. Üzenete
pedig az, hogy szentnek kell
lennünk, hogy eljussunk Isten
örök országába.
Halottak napja: az ember
Isten képmására van teremtve,
s belé van oltva a halhatatlan-

ság csírája. Ezért van folytatás
a halál után. Erre a gondolatra
azonban minden más vallás valamilyen szinten eljutott, hogy
a lélek halhatatlan. Amit a kereszténység ehhez hozzátesz, s
ami a kereszténységet egyedivé
teszi ezen a területen is, az az,
hogy Isten megtestesült Jézus
Krisztusban, magára vette emberi természetünket,
s az, hogy halála
után feltámadt,
elsőként a halottak közül,
hogy majd mi
is mindan�nyian – hívők
és hitetlenek
egyaránt – feltámadjunk. Más
dolgok mellett ezek
azok a sajátos vonások a kereszténységben, amelyet soha
emberi elme ki nem talált volna, ezek azok, melyek közvetlenül Istentől származnak. Ha
ő ezt nem adta volna tudtunkra, mi sem tudnánk. Halottak
Napja kérhetetlenül szembesít
a halállal és a feltámadással. A
kérdést neked kell eldöntened:
te melyik utat választod? Azt,
amely a semmibe torkollik?
Azt, amely homályosan hisz
az örökkévalóságban, vagy
pedig ennek Istentől megvilágosított szakaszát, mely hisz
a feltámadásban? A kérdést
neked kell megválaszolnod,
hogy milyen hittel léped át a
temetők kapuját, melyre az van
felírva: Feltámadunk!
Valter atya

Felhívás!

Kérjük, hogy szeretteik lejárt sírhelyeit váltsák meg vagy
egyéb szándékukról nyilatkozzanak.
Egyes sírhely: 650Ft/év
Kettes sírhely: 1300Ft/év
Turcsán János temetőgondnok: 06-30-499-99-80
Római Katolikus Egyházközség

Ahogy én látom!
Nagy László költő, műfordító,
1925. július 17-én született Felsőiszkázon. És meghalt 1978. január
30-án Budapesten. Az elemi iskoláit
szülőhelyén végezte. 1935-ben csontvelőgyulladás támadta meg, ezért élete
végéig járógép használatára kényszerült. A polgári iskolába Pápára járt,
majd mivel festőművésznek készült,
az Iparművészeti, majd a Képzőművészeti Főiskolára járt, rajz szakra. Kezdtek megjelenni versei. 1948
nyarán eldöntötte, hogy mégis inkább
költő lesz, s ősszel a Pázmány Péter
Tudományegyetem bölcsészkarára
iratkozott be magyar-szociológia-filozófia szakra, majd fél év után áttért
az orosz szakra, hogy Jeszenyint fordíthasson. Fiatal költőként ösztöndíjat
kapott Bulgáriába, hogy megtanulja a
nyelvet és fordítson. 1966-ban Kossuth-díjat kapott. 1978. január 30-án
szívinfarktusban meghalt. A Farkasréti temetőben temették el. Olvassák
szeretettel a költő szép őszi versét:

Nagy László:

Dióverés

Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.
Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.
Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.
Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.
Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.
Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.
Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.
Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.
Tarány Sándor
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Beköszöntött az ősz az iskolába

Szeptember végén és
október első napjaiban a természet késő
nyári kellemes idővel
kényeztetett
bennünket, de a naptár
kérlelhetetlen tényei
már arra késztettek
bennünket, hogy őszi
színekbe és hangulatba öltöztessük iskolánk auláját, folyosóit
és osztálytermeit. A szép környezetet a második és harmadik
osztályos tanító néniknek és diákjaiknak köszönhetjük. Iskolánk
elsősei elkészítették bemutatkozó kiállításukat, melyet a főbejárattal szemben csodálhat meg minden hozzánk látogató vendég

Az aulában további két kiállítás
is megtekinthető
ebben a hónapban. Az egyik az
Állatok világnapjáról emlékezik
meg, s tanulóink
házi kedvenceiket
mutatják be társaiknak saját készítésű tablók segítségével. A 2.b osztályosok nagyon ötletesen,
kedvenc plüss állataikból készítettek gyűjteményt. A jeles nap
alkalmából Bordás Anita tanárnő előadást tartott az állatvédelem jelentőségéről, s adománygyűjtést is szerveztünk, melynek
kedvezményezettje a Dunaújvárosban működő állatmenhely

Október hónapra esik Nemzeti gyásznapunk,
melynek keretében emléket állítunk az Aradi vértanúknak. Ez alkalomból a humán
munkaközösség
pedagógusai kiállítás segítségével
mutatják be a kor eseményeit és hőseit. A gyerekek saját készítésű rajzokkal emlékeztek meg az eseményről

Az indián nyár
lassan véget ér,
de tanítványainkat barátságos,
szép ősz fogadja az iskolában.
Mindenkinek
köszönjük
a
munkáját, akik
ezt a szép környezetet körénk
varázsolták

A TIOP 1.1.1-07/1-2008-0501 elnevezésű
projekt zárása az iskolában
2011. augusztus 31-én lezárult az az informatikai infrastruktúrafejlesztési program,
melynek keretében a mezőfalvi
iskola és tagiskolái 32.427.586
Ft értékben jutottak hozzá
modern oktatástechnikai eszközökhöz. A pályázat ünnepélyes projektzáró eseményét
2011. október 5-én tartották,
ahol Márok Csaba polgármester ünnepi beszédében ismertette a fejlesztés célját, történetét és számba vette az elnyert
eszközöket is. Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket arról, az
örvendetes tényről, hogy már

folyamatban van a tankönyvkiadók által fejlesztett interaktív tananyagok megvásárlása is.
Az eseményen ez után Czifra
Anna 7.a osztályos tanuló gyö-

nyörű szavalata következett,
majd Lajtos Imréné magyar
- ének- zene szakos tanárnő
tartott látványos bemutatót
az interaktív tábla használa-

tából. A tábla a projektorral és
a tanári laptoppal hálózatba
kötve napjaink legmodernebb
oktatási segédeszköze, melyet
a kolléganő rendkívül lelkesen
és nagy hozzáértéssel használ.
Frissen megszerzett szakértelmét önzetlenül felajánlotta az
eseményen megjelent társintézményi pedagógusoknak is.
A kellemes és tanulságos
délutánon részt vettek az
intézményi társulás polgármesterei, intézményvezetői
és kollégái, természetesen a
teljes mezőfalvi tantestület és
a média képviselői.
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Összefogásból jeles
A szülői munkaközösség
hagyományaihoz híven az idei
évben is megszervezte őszi papírgyűjtési akcióját.
A siker érdekében a gyerekeken túl sok felnőtt dolgozott
együtt ez alkalommal is. Külön
csodálatra méltó az, hogy két
olyan szülő segítette a munkát,
akiknek csemetéi már elballagtak iskolánkból.
Németh Erzsébet, Bognár
Gergő anyukája és Borosné
Sógorka Auguszta tett tanúbizonyságot mérhetetlen segítőkészségéről, s arról, hogy
iskolánk szülői munkaköOsztály
1.a
1.b
2.a
2.b
3.a
3.b
4.a
4.b

Gyűjtött
mennyiség (kg)
623
338
866
229
864
457
1006
220

zössége kiváló közösségként
működik.
Diákjaink 11,5 tonna papírt
gyűjtöttek ez alkalommal, ami
nagyszerű teljesítmény, hiszen
nyersanyagszegény világunkban fontos, hogy a környezettudatos magatartás jegyében
megtanulják, hogy a háztartásokban keletkező hulladék
alkalmas arra, hogy szelektív
gyűjtés után újra hasznosítsuk,
s értéket állítsunk elő belőle.
A jó szervezésnek és pontos
tájékoztatásnak eredménye az
alább felsorolt gyűjtött papírmennyiség:
Osztály
5.a
5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.a
8.b

Gyűjtött
mennyiség (kg)
1108
1566
478
646
947
494
804
821

Október 1. - A ZENE VILÁGNAPJA
Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy a zenei világnapot
egy nagyon jó hangulatú koncerttel ünnepeljük meg. Az iskola tanulói a tornateremben gyűlnek össze, és nagy élvezettel
hallgatják az élő zenét. Idén is a Sándor Frigyes Zeneiskolából
érkeztek vendégeink. A fúvós zenekar adott egy frenetikus
koncertet. Vezetőjük, Balogh Zoltán abban is segítségünkre

volt, hogy a különböző fa- és rézfúvós hangszereket bemutatta,
működésüket elmagyarázta. Műsorukban salsa, szamba és más
dél-amerikai könnyed táncokat hallhattunk. A legbátrabb (és
a legkisebb) koncerthallgatók bizony táncra is perdültek az
utolsó számoknál. Óriási vastapsot kapott a produkció, mellyel
sikerült egy ráadásszámot is elérni a zenekarnál.
Kicsiknek és nagyoknak, gyermekeknek és pedagógusoknak
egyaránt nagy élmény volt a rendezvény. Köszönjük a koncert
szervezőjének, Fehér Teréznek és az előadóknak.

Igazgatói értekezlet
Mezőfalván
2011. szeptember 27-én
Mezőfalva látta vendégül a
kistérségben dolgozó iskolák
vezetőit és a velük érkező szép
számú alsó tagozatos kollégákat. A rendezvényt az igazgatói munkaközösség szervezte,
mely már a tavalyi évben is
számos óralátogatási lehetőséget biztosított a térségben
dolgozó pedagógusoknak. Az
intézményvezetőknek közös
álláspontja és meggyőződése,
hogy a kollégák sokat tanulhatnak, épülhetnek, ha megismerkedhetnek a környezetükben működő tanintézetekben
folyó oktató-nevelő munkával.
Szélesre tártuk hát egymás
előtt a tantermeink kapuit, s
egy év elmúltával tapasztalataink alapján bizton állíthatjuk,
hogy jól cselekedtünk.
Jelen alkalom során 33 kolléga ismerkedett meg iskolánk
első évfolyamon végzett szakmai munkájával. A program
során először mozgásfejlesztő
foglalkozásokat láthattak, az
érdeklődök. Horváth Lászlóné
a Magyar mozgáskotta programmal dolgozott, Ollmann
Judit a Kulcsár féle mozgásterápiát mutatta be, Sivák Zita
logikai képességeket, megfigyelőképességet fejlesztett
speciális játékokkal, Vámosiné

Hevér Bernadett pedig mozgásfejlesztő játékokból épített
akadálypálya segítségével javította elsőseink tanulási képességeit. A párhuzamosan folyó
tornatermi foglalkozás után
az osztálytermekben láthattak
a vendégek kéttanáros módszerrel megvalósított tanítási
órákat, ahol a téri orientációs
képességeket valamint az auditív memóriát fejlesztették elsősorban a kollégák. Gyakorolták az irányokat, erősítették az
agyi féltekék dominanciáját, és
elősegítették a helyes testséma
kialakítását.
Az óralátogatások után tájékoztatót tartottak kollégáink.
Ennek keretében beszéltek a
tanévkezdést megelőző felmérésekről, az egyéni fejlesztésre
való felkészülésről, a hathetes
előkészítő időszak feladatairól,
és a kéttanáros módszer pozitív
tapasztalatairól. Vendégeink
nagyon jól érezték magukat, s
elmondásuk alapján módszertanilag és szakmailag is sokat
tanultak a látottakból.
Nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy iskolánk szakmai
munkája iránt nagy érdeklődést tanúsítanak a térségben
dolgozó pedagógusok, s az
általunk bevezetett oktatási
modelleket mintának tekintik.
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Tündérkert Óvoda
„Kertavató ünnepség...”

Szeptember 24-én
egy napsütéses péntek
délután az óvodánk udvara megtelt vendégekkel, szülőkkel, gyerekkel.
Ekkor került sor a Babaház és az új kerti játékok
hivatalos átadására.
Kondor Lászlóné egy
rövid beszéddel megnyitotta az ünnepséget. A
segítőknek megköszönte és átadta az emléklapokat. A vezető óvónő
meglepetésére az óvoda
dolgozói apró ajándékkal kedveskedtek neki,
amiért a nyári szabadidejét feláldozta, hogy a
Babaház a tanévkezdésre
elkészüljön.
A Pillangó csoportosok mesejátékkal készültek e jeles napra, majd
egy rövid játékra is sor
kerülhetett. Az óvodás
gyerekek apraja-nagyja
már alig várta, hogy birtokba vehesse az új épületet - ami azóta vidám
szerepjátékok helyszíne
lett.

Hála és köszönet:
Köszönetet szeretnénk
mondani: Deák Károly, Szabó Istvánné, Szabó Zsolt,
Feth Róbert, Márok Csaba,
Cseke Ottó, Sóki László,
Masinkáné Baranyai Mariann, Masinka Csabáné,
Molnárné Troppert Mária,
Bán Balázs, dr. Woth László, Borbély Anikó, Liatech
Kft vezetője Sabatiel Balázs,
Méhecske Kft vezetője Deák
Ferenc, id. Kemény Ferenc,
Prémusz László, ifj. Prémusz
László, Román András, Román Viktor, id. Futó István,
ifj. Futó István, Szabó József, Miklós Balázs, Danczi
Gábor, Papp Gábor, Szikora
István, Virág György, Sági
József, Sági Tamás, Kovács
Csaba, Kiss András, Antal
József, Rajcsányi Károly,
Csergő Béla és a Szülői
Munkaközösségnek.
Összeállította:
Katica csoport

Az én falum - Mezôfalva
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Mihály-napi
vásár
Szeptember 30-án délután
a Szivárvány csoport Mihálynapi vásárt szervezett. Már a
délelőtt lázas készülődéssel
telt el (sósperec és mézeskalács
sütés volt). Délután 16-órára
várták a gyerekek szüleiket.
Felelevenítették a néphagyományt egy rövid műsorral,
majd táncba hívták a szülőket.
Az elkészített portékákat gyümölcsért vásárolhatták meg a
gyerekek.
A kellemesen telt hangulat
után a nap lassan nyugovóra
tért, a vásári színtér lecsendesült, a vendégek, kicsik és nagyok örömmel, vidámsággal
tértek haza.

Logopédia,
úszás,
néptánc...

Szeptember hónapban beindult a logopédia. Heti egy
alkalommal délelőtt és délután Gárdonyiné P. Mónika
és Bodor Vivien foglalkozik
a beszédfejlesztésre szoruló
gyerekekkel.
Lehetőség van:
- úszásoktatásra (ami 10
alkalmat jelent a dunaújvárosi
Uszodában)
- német, angol nyelvvel ismerkedhetnek heti 1-1 alkalommal
- néptáncra járhatnak azok
a gyerekek, akiknek jó hallásuk
és érzékük van a táncra, zenére.

„Szőlő érik, vessző hajlik...”
Óvodánkban szeptember 21-én szerda
délelőtt megrendezésre került a „Szüreti
mulatság”. Erre az alkalomra őszi díszbe
öltöztettük a folyosókat, csoportszobákat,
az udvarra „szőlőskertet” varázsoltunk.
Az udvari gyülekező után a népi viseletbe öltözött nagycsoportosok őszi dalos játék csokorral köszöntötték társaikat. Majd
a csoportok saját jelükkel megjelölt szőlőtőkéikről csipegethették a finom szőlőt.
Begán Józsi bácsi és Farkas Imre bácsi
préseltek, amiből az édes must csordogált.
Fábián Mihály bácsinak citerajátékára
énekeltünk, vigadtunk. A konyhás nénik
jóvoltából pedig friss pogácsát eszegettünk.
Végül a gyerekeknek nagy meglepetésére megérkezett Miklós Balázs és Hallósi
Péter póni fogata, amin minden kisgyermek egy körutazást tehetett a faluba a
népviseletbe öltözött óvó nénikkel, dajka
nénikkel.
Szeretnénk megköszönni a szülőknek
a sok-sok finom gyümölcsöt és mindenkinek, aki segített a jó hangulatú délelőtt
megvalósításába.

„Nagyvenyimi szüret...”
Szeptember 29-én óvodánk
néptánccsoportja Gremsperger Mónika vezetésével szüreti
kavalkádon vett részt a nagyvenyimi Óvodában. A szívélyes
fogadtatás után a négy óvoda
kis műsorral mutatkozott be.
Ezt követően hagyományőrző foglalkozásokon vehettünk
részt (kukorica morzsolás, dió

törés, szőlő préselés). Majd
megnézték a nagyvenyimi
óvónők által készített vásári
kiállítást.
A délelőtött a gyerekek
nagy örömére lovas kocsikázás
zárta. Úgy a gyerekek, mint az
óvónők gazdag élményekkel,
ajándékokkal tértek haza.

Köszönjük!

Köszönetet szeretnénk mondani Szalai Andreának az
óvodának küldött játékokért.
Pálosi Gábornak a folyamatosan küldött rajzpapírokért.
Halmosi Károlynak a faburkolat felszereléséért.
Hujber Gyulának aki buszokat biztosított gyermekeink
számára, amivel eljutottak a venyimi fellépésre.
Farkas Attilának és Jásper Jánosnak a Szivárvány csoport
falburkolatának befejezéséért.
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OLVASÓKÖR
INDUL
Szeretettel várunk mindenkit minden hónap utolsó
keddjén a Könyvtárban, aki szívesen megosztaná másokkal
véleményét, gondolatait egy-egy könyvvel kapcsolatosan.
Első találkozónk 2011. október 25-én lesz, este 6-tól
7-ig.
Téma: Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye
Horváth István
könyvtáros
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

Szűrőkamion állomásozik
november 16-25. között Mezőfalván!
Településünk 45-65 év közötti hölgyei személyes
értesítést kapnak a vizsgálat időpontjáról.

Kérjük, saját és családjuk érdekében vegyenek részt
a mellrákszűrésen!
A vizsgálat ingyenes és fájdalommentes.
Őrizze meg egészségét, éljen a lehetőséggel!

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri hivatal:
509-876
Általános iskola:
506-930
Óvoda:
506-987
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
506-900
Könyvtár:
506-985
Rendőrség ügyelet:
510-510
Tóth Viktor (körzeti megbízott):
06/30-400-3047
Remsei Tamás (körzeti megbízott:
06/70-4171-999
Polgárőrség:
06/30-621-0934
Orvosi rendelő:
dr. Bartos Krisztina:
506-837
dr. Tassy Péter:
506-925
dr. Kosztándi-Molnár Éva:
506-889
Védőnő:
506-888
Gyógyszertár:
506-810

ÍRÓ - OLVASÓ
TALÁLKOZÓ
A KÖNYVTÁRBAN!
2011. november 22-én, kedden 14 órakor író- olvasó
találkozót rendezünk a mezőfalvi könyvtárban.
Vendégek:
NÓGRÁDI GÁBOR
író, költő és forgatókönyvíró
Ismertebb könyvei többek között a Pete Pite és Az
anyu én vagyok. Olyan filmforgatókönyvek kötődnek
a nevéhez, mint a Csocsó, a Meseautó vagy a Sose
halunk meg.
És
NÓGRÁDI GERGELY
író, operaénekes
A Vau! és a Nyau! című ifjúsági regények írója, a
klasszikusok, többek között Jókai és Gárdonyi újramesélője, Albert Györgyi és Vujity Trvtko könyveinek társszerzője.
Mindenkit szeretettel várunk!
Horváth István
Könyvtáros

Nevezzük el
a művelődési
házat!
A kivitelező hamarosan elkészül a
művelődési házunk felújításával. Gyönyörű intézményünk méltó nevet is érdemel! Keresztüljük el együtt!
A művelődési ház elnevezésére javaslatokat várunk az újsághoz mellékelt
kérdőív aljára, a könyvtár 506-985-ös
telefonszámán, valamint a mezok@vipmail.hu
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Október – Mindenszentek Hava – Őszhó
– Magvető Hava – Begyűjtés Hava
Neve a latin October (ami
a görög „ogkosz” tőre megy
vissza, ami „halott kampó”-t
jelent - a jobb kéz középső
ujja csakugyan ilyen kampóhoz hasonlatos), „Nyolcadik”
hónapnévből ered (bár Domitianus császár kísérletet
tett a név megváltoztatására önmagáról neveztette el
„domiciánus”
hónapnak, de
ez a név nem
tetszett senkinek sem),
mert a régi
római naptárban az évkezdő márciustól
számítva ez volt
az év nyolcadik hónapja.
Más néven mindszent havának, őszhónak, magvető havának is nevezik.
E hónap ünnepei a márciusi
jeles napok tükörképei. Tehát
a halász, a hajós márciusban
vízre tolt hajóját ekkor vontatta partra, a földművesek a
márciusban elővett s az egész
nyáron és ősszel használt szerszámait most eltette, a katona
a harcban használt fegyvereit
most olajozta be.
Októberi jeles napok:
Október 4. – Assisi Szent
Ferenc napja:
1811-ben született Assisiben, a ferences rend megalapítója, aki az evangéliumi
szegénységet, alázatosságot,
irgalmasságot hirdette.
Szokás volt ezen a héten
kanászostorral durrogtatni a
hegyen a gonosz szellemek
elűzésére.
Az e napon ültetett kotlós
alá nyírfaágat tettek a fészekbe,

hogy ezzel megvédjék őket az
ártó, gonosz hatalmaktól, míg
a csirkék ki nem kelnek.
Október 15. – Teréz napja:
Erdélyben és a Dunántúl
nagyobb részén e
napon kezdődik
meg a szüret.
Egerben
Teréz-szedés a neve.
A Bánságban és
Bácskában e
nap asszonyi
dologtiltó
nap
volt, amikor nem
moshattak és kenyeret sem süthettettek.
Október 20. – Vendel
napja:
Szent Vendel a legenda szerint a 7. században élt ír királyfi
volt, aki remetéskedett, majd
egy birtokoshoz szegődött,
ahol annak nyáját ellenőrizte,

ezért a jószágtartó gazdák és
pásztorok védőszentjükként
tisztelték. Emiatt mondták
azt, ha állatvész ütött ki, hogy
Vendel viszi az állatokat. Sokfelé e napon a templomból
körmenettel vonultak Szent
Vendel szobrához, akit pásztoröltözetben, lábánál kutyával
és báránnyal ábrázoltak.
E napon a jószágtartó gazdák és pásztorok nem fogták
be a jószágot és vásárra sem
hajtották ki.
Október 21. – Orsolya
napja:
Kőszeg vidékén e nap kezdődik a szüret.
Időjósló napnak is tartják.
A hajdúböszörményi pásztorok azt állították, ha ilyenkor
szép az idő, akkor az karácsonyig meg is marad.
Október 26. – Dömötör
napja:
A 4. századi nagy keresztényüldözések idején vérta-

núhalált halt. Az ország keleti felében ő volt a juhászok
pártfogója. Juhászújévnek is
nevezik e napot, mert ezen a
napon számoltatták el, vagy
hosszabbították meg a juhászok szolgálatát, a juhászok a
plébánia udvarán birkapaprikást főztek, a juhásznék bélest
sütöttek.
Az Alföldön ezen a napon
állatvásárokat, többnapi mulatságokat tartottak. (Hortobágyon, Szegeden juhásztort,
juhászbált rendeztek).
Időjárásjósló nap, az e napi
hideg szelet a kemény tél előjelének tartották.
Október 28. – Simon,
Júdás napja:
Tokaj-Hegyalján e nap a
szüret napja, aminek végeztével szüreti felvonulásokat és
bálokat tartanak. Pl. Vas megyében Sárváron.
E napon kezdődik meg a
kukoricafosztás.
Ijjas Gizella
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Megtört a veretlenség!

Újabb négy mérkőzés után
nem változott a felnőttek helyzete a Megye II. osztály Labdarúgó
Bajnokságban. Az összefoglaló
időszak végére 2 győzelem, egy
döntetlen és egy vereség a nagy
csapat mérlege. Szerencsére a nagyok hullámzó teljesítménye nem
ragadt át az IFI-re. Masinka Csaba által vezényelt fiatalok nagyon
szép egyenletes vonal mentén haladnak. 5:2, 5:0, 6:2, 4:0 -ás eredményük megérdemelten repítette
őket a tabella élére.

A hónap krónikája:
Az ötödik fordulóban Pusztaszabolcs ellen 1:0-ra sikerült kihozni a mérkőzést. Sajnos ezen a
találkozón igen gyenge játékot láthattunk, és csak a második félidő
közepétől kezdett magára találni
a csapat. Móricz Csaba nagyszerű
szabadrúgásgólja azonban eldöntötte a mérkőzést, így emelt fővel
távozhattunk. Erről a találkozóról
Masinka László így nyilatkozott :
- Tudható volt, hogy egy nehéz
mérkőzésnek nézünk elébe Pusztaszabolcson. Az első félidőben
nagyon megnyomták a hazaiak.
Csak Pusztaszabolcs tudott komolyabb helyzeteket kialakítani.
Nagyon rossz volt látni, hogy a
vendéglátók rendre átszaladnak
a mi középpályánkon, mintha ott
sem lennénk. Aztán a második félidőben egy kissé felélénkültünk. A
mérkőzést végülis Móricz Csaba
szabadrúgásgólja döntötte el.
- Sajnos az idény eddigi leg�gyengébb játékával szereztünk három pontot. Úgy éreztem, hogy a
szünetben egy kicsit rendet kell
rakni a fejekben. Talán sikerült is.
Igaz ugyan, hogy a játékunk a második menetben sem volt olyan jó,
de az akaratbeli tényezők előjöttek
a csapatból. Mindemellett azt is el
kell mondani, hogy az edzéseken
elég jó munkát végeznek a fiúk,
így a hatvanadik perc után elfáradó ellenféllel szemben most kijött
az erőnléti fölény. Utána már mi
domináltunk. A szabadrúgásról
pedig mindig azt mondtam, hogy
pontrúgásokkal meccseket lehet
eldönteni. Sokat gyakoroltuk, meg
fogjuk is. Ez egy ilyen meccs volt,
nyögvenyelős. Egy előnye van,
úgy szokták mondani: "Az a jó
csapat, amelyik rossz játékkal is
nyerni tud!"
Hatodikként Nagylók csapatát fogadtuk. A botrányos bírói
ténykedésről elhíresült összecsapáson éppen csak megmentettük

a becsületet. 1:1-es döntetlennel
sikerült egy pontot itthon tartani.
Bár a játékvezetés színvonala nem
mentesíti a csapatot a gyenge játék

partjelző tovább -ot intett, és ezt
sérelmezte Móricz Csaba. Gyakorlatilag beszólt a partjelzőnek,
aki odahívta a bírót és azt állítot-

Papp Károly örül a góljának
vádja alól, azonban mindenképpen hatással van rá.
A felnőttek egyébként jól
kezdték a Nagylók elleni találkozót. Elég nagy iramú támadásokkal több veszélyes helyzetet is
kidolgoztak. Sajnos az első félidőben hiába volt a sok helyzet, egy
szabadrúgásnak köszönhetően a
vendég együttes szerezte meg az
első félidő egyetlen gólját.
Pihenő után megint a hazai
együttes támadott többet, de akcióból most sem sikerült gólt szerezni. Szerencsére Szepesi Konrádnak sikerült egy tizenegyest
kiharcolnia. A büntetőt Móricz
Csaba profin érvényesítette.
A mérkőzés további részében
sok hazai támadás közben egyre
szaporodott a bírói sípszó. Koszorús István játékvezető eléggé
szétfújta a meccset. Sokat hibázott, majd a hibákat rendre a
másik oldalnak ítélt törlesztésekkel próbálta orvosolni. A bíró
ténykedésének köszönhetően hét
sárga lap és két piros lap került
kiosztásra. A kiállítások közül a
75' -ben Móricz Csabát küldték
az öltözőbe, majd a 82' -ben Szalai
Gergely vette le a cipőt. Móricz
Csaba kiállításánál egy kissé elszabadultak a pálya mentén az
indulatok. Mindenki a bíró tevékenységét szidta. Az idősebb
Móricz Csaba annyira vehemensen védte a fiát, hogy még a játék
is néhány percre megakadt. Hozzá
kell tenni, hogy Csabát azért állították ki, mert a nagylóki játékos kezére pattant a labda, de a

ta, hogy szidalmazta őt a játékos,
ami után piros lap emelkedett a
magasba. Az asszisztens a tévedését így próbálta palástolni. Igaz
ugyan, hogy ez utóbbi cselekedet
nem szimpatikus egyetlen játékvezetőnél sem, de amíg ide jutott
a helyzet, addigra már régen felborult a normális bíráskodás menete. A vasárnapi mérkőzés bírói
színvonala méltatlan volt mindkét
együtteshez.
A hetedik fordulóban Kulcsra látogatott a csapat, ahonnan
tartalékosokkal felállva igen szép
teljesítményt mutatva 3:0-ás győzelemmel térhetett haza. Masinka
László edző erről a mérkőzésről
csak jót tudott mondani. Dicsérte
a játékosokat és magát a mutatott
játékot is.
Nyolcadikként egy sorsfordító
találkozón Ercsi együttese következett. A hazai környezetben nem
tudta saját árnyékát átlépni a felnőtt csapat, és egy amúgy is szerencsétlen meccsen, ahol semmi sem
jött össze, 3:0 -ás vereséget szenvedett. Erről a meccsről az edzői
összefoglaló így hangzott:
- Amíg nem vagyunk képesek
átlépni saját árnyékunkat, addig
nem lehet eredményeket elérni.
Látva a Sárosd elleni meccs játékát
és visszagondolva a Szabadegyháza
elleni osztályozó történéseire, azt
gondolom, hogy vannak csapatok,
amelyeket felpörgetnek a kihívások, és vannak csapatok, amelyeket
elbizonytalanítanak. Úgy látszik,
mi az utóbbihoz tartozunk. A sárosdi csapat, amelyiket megvertük,

sokkal jobb együttes volt Ercsinél,
de mégis itt véreztünk el. Tehát én
tudom, hogy sokkal több van ebben a csapatban.
A fiatalokról szóljanak most a
„fanfárok”!
Nagyon szép, egyenletes teljesítményt mutatott az elmúlt négy
fordulóban az IFI. A bevezetőben
említett eredmény fegyelmezett és
magas színvonalú munka következménye, melyre méltán büszkék
mind az együttes tagjai, mind a
szakmai irányítás. A nyolcadik
találkozó végére az éllovas Ercsit
üldöző csapatból üldözendő első
helyezett lett. A fordulókban láthattunk gyengébb és erősebb játékot
is, azonban a mérkőzések lefújását
követően mindig Mezőfalvának
írták a három pontot. Az összecsapások közül a legutolsót emelnénk
ki összefoglalónkban, ahol egy nagyon jó ellenféllel szemben sikerült
bizonyítani fölényünket.
Az ifjúsági korosztály sorsdöntő fordulója Ercsi ellen:
Igazi rangadóhoz illő teljesítménnyel 4:0 arányban Mezőfalva
IFI csapat legyőzte Ercsi együttesét. A találkozón szinte azonnal
lerohanta a hazai gárda a vendégeket. A kezdő rúgást követő első
percben Bozsoki Marcell gólja jó
nyitányként sikerült. Ezután viszont nagyon erős nyomást kellett
kiállnia Masinka Csaba legénységének. Az első félidő további
részében nem egyszer odaszögezték fiainkat a kapujuk elé. Alig
jutottunk át az ellenfél térfelére.
Orosz Gábor mezőfalvi kapusnak
sokat köszönhet csapatunk, mert
tőle régen látott formában szinte kivédte az ercsiek szemét. Azt
nyugodtan mondhatjuk, hogy az
első félidő hőse Gábor volt!
A szünet után alig tíz percet
kellett várni az újabb hazai gólra.
A 63'-ben Papp Károly volt eredményes. Újabb tíz percet követően
megint mezőfalvi gólnak tapsolhattunk. Ezúttal Tokai László
talált a hálóba, majd három perc
múlva megismételte előző teljesítményét. Ezzel 4:0 - ra alakult
az eredmény.
Szépen fejezte be ezt az időszakot az IFI. Remélhetőleg tovább folytatják a menetelést ezen
az úton! A felnőtteknek pedig
kitartást kívánunk. Fel a fejjel fiúk!
(Mezőfalva
futballtörténetét részletesebben is olvashatják a
www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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Újra indul a Bozsik program!
A vidéken élő tehetségeket is
felkaroló, utánpótlást nevelő Bozsik programban központi szerepet
kapott Mezőfalva. Masinka László
szakmai tudásának köszönhetően
előre léphet településünk a látványsportok és azon belül a labdarúgás területén. Nem mellékesen
még anyagilag is profitálhatunk a
programból, ha egyszer beindul.
Most még ugyan kis zökkenőkkel
tarkított a rajt, de remélhetőleg hamarosan felpörögnek az események.
Masinka Lászlóval beszélgettünk a
program mezőfalvi vonatkozásairól,
valamint az első találkozó eseményeit bemutatjuk képekben.
- Az utánpótlás-nevelésre, a tehetséggondozásra fókuszáló program
egyik központja lesz Mezőfalva.
A program gazdájának Masinka
Lászlót választották. Miről is szól a
történet?
- A legfontosabb ebben az,
hogy ez már egyszer működött
Magyarországon. Most azzal a
plusszal töltődik a történet, hogy
az MLSZ teljes mellszélességgel
mellé állt. Emellett még megjelentek olyan hangsúlyos támogatók,
mint a MOL, az OTP. Tehát elég
nagy volumenű a dolog, mert több
milliárd Ft van erre országos szinten. A lényege a programnak, hogy
tehetségeket kell felkutatni a legkisebb falvakban is. Ehhez hoztak
létre megyéken belül alközpontokat, és azon belül körzeteket, amit
nagy büszkeségünkre több település
közül Mezőfalva kapott meg.
Jakab Elek, a Fejér megyei instruktor egy beszélgetésünk alkalmával azt mondta, hogy ha én elvállalom ezt a dolgot, akkor Mezőfalván
szeretné ezt a körzetközpontot kialakítani. Azt érdemes tudni, hogy
Mezőfalvához csatlakozott ebben
a körben Szabadegyháza, Nagylók,
Sárosd. Sajnos Nagykarácsony és
Előszállás gyerekhiány miatt kiszállt ebből.
A négy csapat 7, 9 és 11 éves
korosztályai fognak majd megküzdeni egymással. Ősszel és tavasszal
lesz három-három forduló. Ezeken
a fordulókon minden korosztályban
ki kell választania, akiket szakmai
szemmel tehetségesnek ítélünk, illetve az U11-es korosztályban már
körzet-válogatottat kell létrehozni
ezekből a csapatokból. Majd ezek
a körzet-válogatottak megmérkőznek az adonyi, illetve a dunaújvárosi
alközpontok körzet-válogatottaival.
Ebből a győztes válogatott ellenfél-

ként kapja a megye hasonló válogatottjait, és akik innen is kiválasztódnak, azok a regionális válogatottba
kerülnek be. Komárom megye,
Veszprém megye és Fejér megye regionális válogatottjába. Ezen a szinten már nemzetközi mérkőzések is
sorra kerülnek, illetve az az út áll a
gyerekek előtt nyitva, hogy 15 éves
korukra az U15-ös Magyar nemzeti
válogatottban léphetnek pályára.
- Tehát elképzelhető, ha van egy
tehetséges mezőfalvi vagy környékbeli
fiatal labdarúgó, akkor ő akár nemzetközi szinten is kibontakozhat?
- Igen. A Bozsik programnak
pont ez a lényege, hogy ebben kis
körzetben is találhatunk egy olyan
játékost, aki három év múlva a Magyar válogatottban fog játszani, illetve, ha ennyire előrehaladott nem
is lesz, de a regionális csapatokba
bekerül, amit már NB I-es együttesek megfigyelői is figyelemmel
kísérnek. Tehát egy előrelépési lehetőséget teremt a program.
- Ez a tehetségkutatási része a
programnak, azonban azt is tudjuk,
hogy elég nagy káosz uralkodott a
korábbi években az utánpótlás bajnokságát illetően. Most egy követhető
formájú új rendszer is kialakult?
- Így van. Ezt most sokkal komolyabban veszik. Én például olyan
dolgokkal találkozom körzetvezetőként, hogy a kollégák hoznának
egy-egy korosztályba hat-hét gyereket is, de sajnos csak néhányuknak
van igazolása. A rendszerbe pedig
csak az igazolt játékosokat lehet
bevinni. Ugyanolyan jegyzőkönyvet kell készíteni, mint a felnőtt
bajnokságban, illetve a személyes
kódszám alapján adja ki a rendszer
a gyerek nevét. Tehát akik bekerülnek a Bozsik programba, azok
folyamatosan követhetőek lesznek.
Egy regisztrációs eljárás után gyakorlatilag bármikor előkereshetőek
a szükséges adatok. Próbálják azt elérni, ami a nyugati országokban már
régóta működik, hogy egy gyerek
se vesszen el a futballban. Az életút
követés során akár az is elérhető, ha
például egy tehetséges gyerek, aki
az U11-ben jól focizott, 13-14 éves
korában gondol egyet, és abbahagyja a focit. Eddig ez a fiatal eltűnt a
regisztrációs dzsungelben, de most
lehetőség van rá, hogy akár a szülein
keresztül is rábeszéljük a folytatásra. Ez nagyon szép dolog lenne, ha
működne... Majd meglátjuk!
- Ennek már volt egy kezdeményezése itt Mezőfalván, amikor az

edzők az iskolakezdésnél a szülői értekezleten igyekeztek népszerűsíteni
a futballt.
- Ez az edzők feladata. Próbálnak a szövetségnél a szakemberekre is úgy hatni, hogy érdekük
legyen a fejlesztés. Természetesen
anyagilag sem lehet figyelmen
kívül hagyni a teljesítményt. Így
a programban szereplő edzőket
igyekeznek ebből a szempontból is preferálni. Azonban azt is
figyelembe kell venni, hogy ez a
beindulás időszaka, tehát korrekt
véleményt a programról csak bő
egy év múlva lehet mondani.
- Nyilván még sok mindenen igazítani kell. Mennek a jelzések, mit,
merre felé kell majd igazítani.
- Pont ezért van kéthetente
Telkiben szakmai konferencia. Ott
mindenki elmondja a búját-bánatát, negatív, pozitív tapasztalatait.
Ebből lesz összegyúrva egy irány,
ami mentén majd dolgozunk.
- Ha már az anyagiaknál tartunk, említetted, hogy ebbe a történetbe most pénzt is tettek, mivel a
munkát illik megbecsülni, kifizetni.
Mezőfalva nem csak szakmai és
utánpótlás nevelési központ lesz,
hanem pénzügyi források is kerülnek
ide. Erről volt szó?
- Igen, volt szó. Egy torna rendezése 50 ezer Ft. Tehát ennyit
kap az MLSZ-től az az egyesület,
amelyik rendezi.
- Gondolom, ebből kell állni a
bírók díjától a pálya rendberakásáig
mindent.
- Az első néhány alkalommal
valóban ezekre a dolgokra fordítódik az összeg, de később már
fejlesztésekre is lesz lehetőségünk.
Én két dolog miatt vállaltam ezt
el. Az egyik, hogy ha Jakab Elek
így ragaszkodik a személyemhez,
akkor ezt nem szabad visszautasítanom. A másik oldala, hogy ha
ez a társasági adóból levonható támogatási rész beindul, akkor talán
lesznek az MLSZ-ben a pályázati
beadványoknál olyan gondolatok,
hogy na ezek a fúk felkarolták a
mi kezdeményezésünket, akkor
egy kis előnyben részesítsük ezt a
települést, illetve ezt a sportegyesületet. Mint említettem 50 ezer
Ft-ot kap a rendező egyesület
egy forduló megrendezésért, és az
edzők is részesülnek a munkához
párosuló tisztességes anyagi elismerésben. Tényleg mondhatom,
hogy ez a Bozsik program most
olyan irányba megy, hogy köve-

telnek is! Azt szokták mondani,
hogy "csak az követelhet, aki ad is".
Hozzátenném, hogy rengeteg
időt emészt fel ez a munka. Naponta órákat vesz el a programmal
való foglalatosság, a megbeszélésekre járás Székesfehérvárra és
Telkibe, de szívesen teszem. Volt
egy olyan gondolatom, hogy ezzel
is lehet segíteni ezt az egyesületet.
- Milyen távlati terveket dédelgettek még?
- Beszélgettünk egy alkalommal a polgármesterrel, az edzőkkel
és a sportvezetéssel, hogy a társasági adóból származó támogatás segítségével a környékbeli falvakból
összeszedett gyerekekkel, akár egy
sporttagozatos osztályt is indíthatunk a jövőben. Ez abból állna,
hogy ezek a gyerekek itt tanulnának a mezőfalvi iskolában, majd a
tanórák után lennének az edzések a
sportpályán. Ezáltal lehetnénk egy
kiemelt utánpótlás-nevelő egyesület. Ennek lenne egy olyan előnye
is, hogy nem nekünk kellene a játékosok után szaladgálni, hanem
őket hoznák ide. További előnye
a dolognak, hogy kis falvakból is
előre tudnának lépni a tehetségek.
- Mondhatjuk, hogy az esélyegyenlőséget növeli a rendszer?
- Mindenképpen növeli, mert
a vidéki klubok gyerekei egy olyan
lehetőséghez jutnak, amit kár lett
volna kihagyni. Hiba lett volna ha
ezzel a lehetőséggel nem élünk!
Valamint az MLSZ-nél szeretném
jövőre az igazolt játékosok számát
a duplájára növelni, ehhez pedig
a gyerekfutballból lehet a legnagyobbat meríteni. Ezzel a magyar
futball minősége fog javulni, hiszen a nagyobb tömegben több
lehet a tehetség, és így a magyar
foci felemelkedhet.
Én azt mondom, ez egy lehetőség, akár abból kiindulva, hogy
Dzsudzsák Balázs nyírlugosi kis
falu szülöttje. Lehet, hogy a következő Dzsudzsák Balázs itt van
Sárosdon, vagy Mezőfalván!
Remélhetőleg a tervek az elképzeléseknek megfelelően realizálódnak. Sok még a tennivaló,
hogy igazán beinduljon a program,
de a mezőfalvi szakembergárda és
a hozzá kapcsolódó szervezetek,
hivatalok támogatása biztosítéka
lehet a folytatásnak.
(Mezőfalva
utánpótlásának
történéseit is nyomon követhetik a
www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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CIVIL ÉLET

Balla István
Fogathajtó Verseny

Idősek Napja
a Nagyközségi
Nyugdíjas Klubban
Október 3-án, az Idősek
Világnapja alkalmából meghívást kaptunk a Nagyközségi
Nyugdíjas Klubba, hogy velük
töltsük ezt a szép ünnepet.
A jeles eseményen kb. 70
szépkorú vett részt. A polgármester úr köszöntője után a
klub vezetője, Kertész Ilonka
néni verssel kedveskedett a
jelenlévőknek, majd a klub
énekkarának előadásában dalokat hallottunk a nyugdíjas
életről.
A megható és néhol mulatságos műsor után ajándékkal köszöntötték a legidősebb
tagokat. A hölgyek virágot, az

urak egy üveg bort vihettek
haza.
A vacsora sem maradt el,
amit Bugyik Imréné Melinda
finom süteményei koronáztak
meg.
Még nem ért véget az este,
hiszen hátra volt még egy
meglepetés: a Főnix Duó zenekar húzta a talpalávalót.
Előadásukban mindenki megtalálhatta a stílusának megfelelő dalt. A zene hallatára szinte
mindenki táncra perdült.
Ez az októberi szép délután
a nyugdíjas klubban remekül
sikerült, igazi élmény volt.
Ijjas Gizella

Halloween - buli
Október 28-án, pénteken

16 órától a nyugdíjas klub épületében
Program:
• töklámpás faragás
(tököt, kést mindeki hozzon magával)
• játszóház
• arcfestés
• jelmezverseny
Mindenkit, kicsiket és nagyokat szeretettel várunk!

Szeptember 24-én, szombat
délelőtt rendezték községünkben a Balla István emlékére
létrehozott – immár jeles hagyománynak számító – mezőfalvi fogathajtó versenyt.
Ragyogó idő fogadta fogtahajtó verseny 2011-es futamára
kiérkező rajongókat. A főleg
hazai versenyzőből álló csapat
két menetben mérkőzött egymással melynek végeredményeként remek kupákat és borokat
vihettek haza a helyezettek.

A fogathajtó verseny eredménye:
1. Varga Gyula
- Csinos nevű ló
2. Kvárik Csaba
- Dajka és Jázim nevű ló
3. Bores Dávid
- Szellő és Nelli nevű ló
Gratulálunk a nyerteseknek!
Horváth László
(További fotók a mezohir.
info internetes honlapon.)

Az első helyezett Varga Gyula és Csinos nevű lova hajtás közben
Fotó: Sági István

Alkotott a Mezőfolt

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy már nem csak
az ismerős foltvarrók láthatják a Mezőfolt Klub tagjainak
munkáit, hanem egy országos
szaklapban is megjelent egy
faliképünk.
Az újságban hirdették meg ezt a lehetőséget, és mi jelentkeztünk. Minden
hónapban valamilyen
új blokkot kellett elkészíteni, és így született meg a lapunkban
mellékelten
közölt
"Kilenc hónap" című
alkotásunk. A klub
tagjai izgalommal várták az új kihívásokat, és
örömmel, igazi közös

varrással láttunk a feladatokhoz. A végeredmény tükrözi
a klub tagjainak összetartását
és a varrás szeretetét.
Pappné Gizike
klubvezető
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LEADER-pályázatok
A ÚMVP IV. tengely LEADER program keretében, a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület térségében az alábbi
célterületekre lehet támogatási
kérelmet benyújtani:
1. Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek
fejlesztése
2. Kulturális, történelmi és
szabadidős szolgáltatásokhoz
való hozzáférés elősegítése,
meglévő és új szolgáltatások
fejlesztése. Közrend és közbiztonság elősegítése.
3. Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése
4. Helyi vállalkozások fejlesztése, új szolgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése
5. Térségi együttműködés
keretében kiadványok és honlap készítés támogatása
6. Térségi együttműködések
elősegítése, egységes arculati
elemek kialakítása
7. Hagyományos és népi
mesterségek képzése, szakmai
tudás- és képességfejlesztés
8. Társadalmi felelősség erősítése, fenntartható
együttműködési formák kialakítása

9. Rendezvények, táborok,
prevenciós tevékenységek lebonyolítása
1.Térségi tanulmányok kidolgozása
A LEADER rendeletben
megjelent támogatási kérelem
benyújtási feltételek mellett a
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által megalkotott
HVS célterület tervező excel
táblázat tartalmazza azokat az
alanyi és tárgyai feltételeket,
valamint csatolandó mellékletek listáját, amelyeket a támogatási kérelemmel együtt
szkennelt formában be kell
nyújtani az elektronikus felületen keresztül. (Ennek az excel
táblázatnak az elérhetősége:
http://www.mezofoldihid.hu/
index.php?page=menu_151).
A pályázatok benyújtására
2011. szeptember 30. - 2011.
október 31. között lesz lehetőség.
A pályázatok benyújtására
elektronikus úton lesz csak
lehetőség (www.mvh.gov.hu
honlap Elektronikus ügyintézés menüpontján keresztül)
Márok Csaba
a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület elnöke

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.

Régi VHS kazetták
DVD-re történő digitalizálása
Pl. családi felvételek stb. valamint kérésre a felvételek vágása, akár zenés klip formájában is.
Születésnapra, esküvőre, stb. fényképekből humoros összeállítás készítése, egyéb anyagok vágása.

Telefon: 06-30-388-7402

Szeretettel szüleinknek

Barati Jánosnak
és Hevesi Irénnek

20. Házassági évfordulójuk alkalmából:
Elszálló sok-sok év, tele küzdelemmel
Köszöntünk ma titeket örömteli szívvel.
Oly jó elmondani, hogy ti vagytok nekünk,
S azt, hogy mi nagyon szeretünk.
Mit is kívánhatnánk néktek egyebet,
Csendes lépteiteket kísérje szeretet.
Mosolygó szemetek sose lásson könnyet,
Amerre jártok ezer virág borítsa a földet.
Szívből gratulálnak gyermekeitek:

Erik és Bence

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



Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Ruppert Ingác

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Babaruha-börze
Kismamák, kisgyermekes anyukák!

Ha szeretnéd olcsón, szépen felöltöztetni gyermekedet,
szeretettel várunk a

Babaruha-börzére!

Baba- és gyermekruhák, babakocsik, babafelszerelések,
játékok várnak kedvező áron
(Csere-bere is szóba jöhet)
Helyszín: nyugdíjas klub
Időpont: november 5. Szombat, 8-12 óráig
(Asztalok foglalása érkezési sorrendben történik!)

Hogy mosolya még elégedettebb legyen, most kéthavi díjkedvezmény jár
minden új Házőrzőt kötő ügyfélnek!
Kössön Generáli Házőrző családiotthon-biztosítást, ami különleges kedvezményekkel, széles körű szolgáltatásokkal és korrekt kárrendezéssel
egyszerre nyújtja Önnek a teljes körű biztonság felszabadító érzését.
– Mi több, a díjainkkal is szeretnénk elégedett mosolyt csalni arcára! Ha
2011. szeptember 1. és 2012. január 20. között új, Generáli Házőrző
családiotthon-biztosítást köt, kéthavi engedményt adunk a biztosítás
első éves díjából!
– Biztosítási védelmen túl ingyenes SMS viharjelző szolgáltatást adunk,
így Önnek még van ideje megtenni a szükséges óvintézkedéseket a szélsőséges időjárási jelenségekkel szemben otthona és szerettei érdekében.
– Kínálatunkból válassza a Generali Házőrző Prémiumot, és egy ingyenes
Házőrző Prémium utasbiztosítás védelmét élvezheti egy egész éven át,
minden 30 napnál nem hosszabb európai nyaralása alatt.
További információért forduljon biztosítást közvetítő partnerünkhöz!
Biztosítást közvetítő partner neve: Koródi György
Iroda: 2422 Mezőfalva József nádor u. 38.
Telefon: 06 20/977-3058
Mert nekünk fontos
az Ön otthona, az Ön mosolya!

Mezőfalva tüzelőanyag
kereskedés
Őszi akciós árak
Barna szén (Lignit): 1700 Ft/ mázsa
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2450 Ft/mázsa
Hasogatva:
2550 Ft/ mázsa
Mezőfalva Szőlőhegy,
Honvédségi út eleje
30/2811504, 30/7380922

Kedvezményes házhoz szállítás feltételeiről
telefonon érdeklődjön!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
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