Az én falum

MEZŐFALVA
2012. május

Információs és közéleti havilap
KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET ÉS A RÉSZVÉTELT!

Sikeres programsorozat volt
Tartalom
Útban a világhír felé
2. oldal
Költségvetés, közrend...
3. oldal
Csatornázásról
3. oldal
Iskolai hírek
6-7. oldal
Óvodai hírek
8-9. oldal
Író-olvasó találkozó
9. oldal
Továbbra is a tabella élén... 10-11. oldal
Horgászverseny
11. oldal
A szél
11. oldal

Megemlékezés

A kitelepítés évfordulójára
emlékezünk május 30-án, szerdán délután fél 5-kor a József
nádor-szobornál. Az ünnepség
után beszélgetés lesz a falu
múltjáról a művelődési házban.
Szeretettel várunk mindenkit!
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Nem csípi
a szemét?!
Eredményes volt a Magyar
Közút Zrt. által szervezett hulladékgyűjtési akció. A közutak
mellett összegyűjtötték az eldobált szemetet. Az akcióban
nagyon sokan résztvettek, jelentős mennyiségű eldobált
hulladékot szállítottak el a
területről. A Mezőfalvára bevezető utakon szabad szemmel
is jól látható, hogy eltűnt az a
jelentős mennyiségű szemét,
amit az emberek kidobáltak
az autójuk ablakán, vagy éppen
ott hagytak, ahol megálltak út
közben a dolgukat végezni...

A 2012. április 16-án kezdődött József nádor-hetünkre érdemes néhány gondolat erejéig
visszatérni, összegezni a hetet,
hiszen a legutóbbi lapszámunkba csak az első két nap eseményeiről tudtunk tájékoztatni az
újság lapzártája miatt.
A hétfői civilek délutánján
nagyon színvonalas fellépéseket
láthattak az érdeklődők. Külön
érdekességnek számított a néptáncosok meseelőadása, ami
nagy sikert aratott. Kedden a
művelődési ház névadójára került sor. Újszerű volt a műsor,
mert megszólítottuk Kiss Kálmán családtagjait, akik meséltek
településünk hírességéről, akiről
intézményünket elneveztük. Az
este végére mindenki számára
elég jól körvonalazódott, hogy
méltó embert választottunk. A
család nagy megtiszteltetésnek

vette ezt a gesztust. Az unoka,
Kiss Tibi – a Quimby frontembere – úgy fogalmazott a hon-

gyarkupa nyolcad döntő futballmérkőzésen a jó Isten velünk
volt, mert alacsonyabb osztályban

lapján: „A nagyapám a mennybe
ment!” Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, amelyek igazolták,
hogy színvonalas programot
sikerült összeállítanunk az alapítók napjára.
A szerda a sport jegyében
zajlott. A Mezőfalva-Mór Ma-

játszó csapat lévén a döntetlennel
továbbjutottunk a negyed döntőbe. Jelentős érdeklődésre tartott
számot a pingpong verseny is.
Csütörtökön az iskola szervezésében kiváló néptánc-találkozónak lehettünk részesei.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Tisztelt
Mezőfalvi
Pedagógusok!
A közelgő Pedagógusnap alkalmából nagy
tisztelettel
köszöntöm
Önöket. Az óvodában és
az iskolában dolgozók lelkiismeretesen, kiválóan, nagy szakmai hozzáértéssel végzik
munkájukat. Nemcsak tanítási időben, hanem azon túl is sokat tesznek óvodás és iskolás korú gyermekeink tudásának,
ismereteinek gyarapításáért, tehetségük kibontakoztatásáért,
személyiségük fejlesztéséért.
Köszönjük pedagógusaink áldozatos munkáját, és további sikereket kívánunk nekik.
Márok Csaba
polgármester

Vigasságokra
készülünk
Összegzés
tekintetében
most számolunk be a József
nádor-hét eseményeiről, de
már készülünk az újabb jelentős rendezvényre, a júniusi
Mezőfalvi Vigasságokra.
Újdonságként komoly fellépőnk lesz pénteken este: Deák
Bill Gyula. Természetesen
községünk hírességét, a Megasztárból ismert Tarány Tamást is meghívtuk. Vendégeink lesznek a százhalombattai
néptáncosok, és B. Tóth László
tartja a záró bulit...
(A részletes programot lapunk
júniusi számában közöljük.)
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Útban a világhír felé
Világviszonylatban is kiváló
innovációnak és fejlesztésnek
köszönhetően újra használati érték keletkezik az eldobott,
már fel nem használt műanyag
palackokból Mezőfalván. Simon
Lajos vállalkozó egy olyan új
üzemet hozott létre, melyben az
újrahasznosítható hulladék feldolgozásával munkahelyet is teremtett közel félszáz embernek!
Az új üzemben a Mezőhírtől Horváth László szerkesztő,
valamint Horváth Boglárka
környezetkutató és hulladékgazdálkodási technológus járt.
Simon Lajos vállalkozó
világviszonylatban is újszerű
technológiát működtet Mezőfalván. A PET palackok
feldolgozására
létrehozott
üzemben több szabadalom
és innováció is megtalálható.
Az új üzemben tett látogatás
alkalmával a jövő elképzelései
mellett a cég történelmével is
megismerkedhettünk.
- Miért éppen Mezőfalva?
Erre járt, megragadta a táj, vagy
meglátott egy csinos menyecskét?
Valami oka biztosan van, hogy
Mezőfalván egy kapavágást is
elkezdett.
- A mezőfalvi történet egy
véletlennek köszönhető. A dunaújvárosi Mol kútnál tankoltam, ahol az akkori mezőfalvi
termelőszövetkezet elnöke Jakab István is üzemanyagot vételezett. Nagyon feldúltan állt
mellettem. Ismertük egymást
a korábbi munkakapcsolataink
révén, így megosztotta velem
a problémáját: - Kitörtek a bikák a karámból, azokat szedjük
össze, és ez nagyon nagy gond!
– újságolta. Majd megkérdezte
tőlem, hogy én merre járok, nem
akarok-e Mezőfalva felé jönni,
és ott egy üzemet csinálni? Megnézhetjük! - válaszoltam, s
ekkor ajánlotta fel nekem ezt a
mezőfalvi telephelyet. Azonnal
megszerettem a területet. A vállalkozást itt képzeltem el.
- Ez volt a múlt. Ebből gyökerezett ki az az új vállalkozás,
aminek kapcsán most itt beszélgetünk az irodában.

- Igen. Az elmúlt huszonegynéhány év alatt egy nagyon
intenzív és aktív fejlesztési
tevékenységet
folytattunk.
Ennek a munkának a gyümölcseként több módosításra
is sor került a kútépítési anyagokban, a műanyag feldolgo-

válság. Mindenki tönkrement,
mindenki becsődölt.
- Az Ön tevékenysége men�nyire újszerű a magyar gazdaságban, vagy akár a környező
országokat tekintve?
- Magyarországon a PET
palack sorsa ott ért véget, hogy

zásban, a saját gyártás megszervezésében. Így kerültünk
közelebb a műanyagokhoz,
aminek
eredményeképpen
2002-ben én szabadalmaztam
egy PET palack zsugorító
eljárást. 2009-ben elkezdtem
abba az irányba gondolkodni,
hogy azokat a fejlesztéseinket,
amelyeket az elmúlt évtizedekben csináltunk, megpróbálom
önálló vállalkozásba helyezni.
Elkezdtük a tárgyalásokat egy
német céggel, szakmai befektetővel, hogy a csőgyártást és a
szűrőgyártást önálló társaságba hozzuk. Elkezdtük kínai
gyártókkal, forgalmazókkal a
készülékek gyártására és forgalmazására egy önálló vállalkozás létrehozását. Ezek a kezdeményezéseink, törekvéseink
2008 végére fejeződtek be.
2009 márciusában hoztuk létre
a Thermo Press International
Kft-t, ami a zsugorító készülékek gyártására és nemzetközi
forgalmazásra jött létre. Illetve
2009. április 14-én írtuk alá a
társasági szerződést a GWA
Budafilter Kft -vel és a Bauer
AG-vel, illetve a Bauer AG
egyik vagyonkezelő leányvállalatával a Bauer Resourcessel.
Sajnos pont a cégalapítási
időkre esett a világgazdasági

begyűjtötték, bedarálták, megmosták, és mosott állapotban
értékesítették. Ez még önmagában úgymond csak nyersanyag, és nem késztermék.
- A kommunális hulladékunk
40 %-a PET palack. Mi lenne,
ha ez a mennyiség kikerülne a
kukákból?
- Ha ez a mennyiség nem
a hulladéktároló edényekbe
kerülne, hanem működne egy
hatékony begyűjtő rendszer mint ahogy jelenleg is próbál
működni – akkor a lecsökkent
térfogatnak köszönhetően kevesebbszer kellene a kukát elvitetnünk. Tehát anyagilag sem
mindegy az embereknek, hogy
mennyiért vitetik el a szemetet havonta. Arról nem is beszélve, hogy nem kell levegőt
szállítani, mert a palackokban
az van. A lerakóhelyeket sem
terhelnénk vele.
- A mai politikában számtalanszor elhangzik a már szinte
közhellyé alacsonyult szlogen,
hogy munkahelyet teremtünk,
meg munkahelyteremtésre van
szükség. A gyakorlatban viszont
ezekből a megnyilatkozásokból
ritkán lesz kézzel fogható valóság.
Ez a vállalkozás ebből a szempontból kivétel, hiszen közel félszáz embernek ad majd munkát.

- Amikor a pályázatot beadtuk, megfogalmaztunk egy
létszámot, melyet foglalkoztatni fogunk, és ez a létszám
egy 1200 tonnás gyűjtési és
feldolgozási mennyiséget figyelembe véve minimum 4245 fő, de végső számításaink
szerint ötven főnek ad majd
munkát, amikor beindul az
üzem. Ez várhatóan 2013.
január 1-jétől lesz teljes létszámú. A történethez még az
is hozzátartozik, hogy a legkritikusabb rétegeket, az 50
év felettieket, a szakma nélkülieket, illetve képzetlen női
munkaerőt foglalkoztatunk.
A mostani szakaszban a technológia beállítása folyik, ahol
azokat a munkaköröket töltöttük fel, amelyekhez szakmai
betanulásra van szükség. Műszakvezetők, gépek kezelése,
és a többi. Itt igénybe vettük
a jelenlegi állomány egy részét
az adonyi üzemből, de ahogy
halad előre a dolog, úgy ez átszervezésre kerül.
- Megtalálta a számításait
Mezőfalván?
- Az én számításom az
volt, hogy legyen mit csinálni, tehát a számításom már
megvan, hiszen van feladatom
bőven. Azonban sok tényező
megváltozott azóta, amióta a
pályázatot benyújtottuk. Az
üzleti tervünk már messze
nem ugyanaz, mint az elején,
de benne vagyunk egy egyirányú utcában, és nekünk ezen
az úton menni kell, mert ezt
vállaltuk. Rengeteg átszervezést hajtunk végre. Piaci
pozíciókat keresünk a felvevő
piacokon és a beszállítói oldalakon egyaránt. Valamint több
fejlesztést is elkezdtünk.
(Ezt a cikket teljes terjedelmében megtekinthetik a www.
mezohir.info oldalon. Az üzemi látogatás képeit, valamint
a technológia leírását Horváth
Boglárka környezetkutató és
hulladékgazdálkodási technológus szakmai blogjában olvashatják, amit szintén a Mezőhíren
találnak!)
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Költségvetés, közrend,
közbiztonság

A képviselőtestület április 25-én ülésezett, amelyen
beszámolót hallgattak meg a
képviselők a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, tájékoztató hangzott el a közrend
és közbiztonság 2011. évi tapasztalatairól, a polgárőrség
tevékenységéről és egyebekről.
A költségvetéssel kapcsolatban
intézményfenntartó
társulásunk felügyelő bizottsága értékelte az anyagot, és a
kérdésekre adott válaszok után
a bizottság egyhangúlag támogatta a társulás költségvetésének elfogadását. Természetesen
a pénzügyi bizottság is tárgyalta az anyagokat, és rendben lévőnek találta azokat. Majd a
testület egyhangúlag elfogadta
a költségvetési beszámolót.
A képviselőtestületi ülésen részt vett Budavári Árpád
rendőrkapitány, akinek a képviselők kérdéseket tehettek fel
a falu közrendjével, közbiztonságával kapcsolatban. Az írá-

sos beszámolóból kiderült az,
hogy a helyzet jó, de javítható.
Komoly előrelépéseket tett a
rendőrség a bűncselekmények
visszaszorítása érdekében. Mezőfalvi lakóként azt mondhatom, a település közbiztonsági
helyzete jó, nincs félelemérzés
a lakókban. A rendőreinket
el lehet érni, jól dolgoznak,
minden bejelentésre, kérésre
azonnal reagálnak. Ugyanakkor sajnálatos tény, hogy a
betörők megpróbálnak már fényes nappal is bejutni az üresen
hagyott házakba.
Kiemelte a rendőrség a
beszámolójában, hogy a polgárőrséggel és az önkormányzattal példa értékű az együttműködésük. Mezőfalva ebben
mindit is élen járt, a település
vezetői mindenben partnerek,
ami a közbiztonság javítását
szolgálja. A rendőrség neuralgikus pontként ezúttal is a
Szőlőhegyet jelölte meg, ahova a bűnelkövetők nagy része

betelepül. Sajnálatos, hogy a
törvényi szabályozás ezt megengedi. A rendőrséggel közösen természetesen folyamatosan járőrözünk, ellenőrizzük a
területet.
A felderítést a kapitány úr
jónak ítélte meg, ami az illetékességi területen 67,3 százalék. A betöréses lopások száma
sajnos emelkedett: a 2010-ben
történt 18 esettel szemben tavaly 45 volt, és jelentős része a
Szőlőhegyen keletkezett.
A beszámoló kapcsán a
kapitány és a képviselőtestület tagjai is kiemelték, hogy
Mezőfalva jónak mondható
közbiztonságának fenntartása
elképzelhetetlen lenne a két
körzeti megbízott, Tóth Viktor
és Remsei Tamás nélkül, ők elhivatottan végzik munkájukat.
Várhatóan jelentős ellenőrzések lesznek idén a falu bel- és
külterületén – próbáljuk kiszorítani a bűnelkövetőket településünkről.

Csatornázásról
A négy települést érintő
csatorna beruházás II. ütemének eseményei felgyorsultak.
Kiválasztottuk a PR-, és projekt menedzsment szervezetet,
és meghirdettük a mérnöki
és kivitelezési közbeszerzési
pályázatot. A mérnök kiírás
után eddig heten érdeklődtek,
a kivitelezési tender felől pedig nyolcan tájékozódtak. A
jelentkezések folyamatosak,
érdeklődnek nagyobb cégek
is. A helyszíni bejáráson ketten
képviseltették magukat.
Az eljárások sajnos hos�szadalmasak. Az ajánlattételi
határidő a mérnök esetében
május 29. és a kivitelezőnél
június 11. A bíráló bizottságnak 60 napja lesz az anyagok
átvizsgálására, hiánypótlásra,
lezárásra. Az eljárások befejezése után bízunk benne, hogy
ősszel már kezdődhet a csatorna kivitelezése.
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Erdők védelme
A rendőrségi beszámolóban
külön kiemelésre került az erdők
védelme akció. Sikerként értékelhetjük, hogy különösebb fakivágás, eltulajdonítás nem volt
körzetünkben, amit mindenki
nagyon-nagyon pozitíznak ítélt.
Külön ki kell emelni a Vadex és
a Mezőfalva Zrt. együttműködését az akció során.

Polgárőrségről
A képviselőtestület meghallgatta a polgárőrség tevékenységéről szóló beszámolót,
amely a tevékenység jellegénél
fogva szorosan kapcsolódott a
rendőrségihez. A rendőrkapitány és a testület tagjai egyaránt
megállapították, hogy polgárőreink jól végzik a munkájukat. Sóki László parancsnok
beszámolt arról, hogy kitűnő
a kapcsolatuk a rendőrséggel.
Ma már Mezőfalván bevált
gyakorlatnak mondható, hogy
rendezvényeink biztosítását a
polgárőreink végzik, nagyobb
eseményeknél rendőrségi segítséget vesznek igénybe. Köszönjük a munkájukat.

Virágosítottunk!

Sikeres volt a bringatúra!

Huszonnyolcadik alkalommal vágott neki múlt szombat
délelőtt a népes mezőny a
Dunaújváros-Mezőfalva-Dunaújváros kerékpáros túrának.
A résztvevők 9 órakor rajtoltak el Dunaújvárosból. Bár
idén nevezési díjat is bevezettek a szervezők, mégis tömegek
vettek részt a sporteseményen.

A mezőny 10 óra körül érkezett Mezőfalvára. A Rákóczi utcai zöldterületet szépen
rendbetettük számukra, lajtban
vizet is biztosítottunk, továbbá
áramot is, hogy a szokásos módon megfelelő körülmények
között tölthessék a túrázók az
egyórás pihenőidőt. Így felfrissülve indulhattak vissza.

Engedjék meg, hogy mindenkinek megköszönjem a
virágültetési akcióban nyújtott segítségét. Szép számmal
megjelentünk, úgy gondolom,
gyönyörűen felvirágosítottuk
a falut. Munkanap volt az a
szombat, gondolkodtunk, hogy
másik hétvégére tegyük a településszépítő akciót, de nem találtunk alkalmasabb időpontot.
A következő hétvége már a középiskolai ballagásoké volt, az
elmúlt szombaton a bringatúrának adtunk otthont, a mostanit pedig már túl későnek
találtuk a növények elültetéséhez. A résztvevők számából és
a végeredményből azt szűrtük
le, hogy jól döntöttünk. Még
egyszer köszönöm a segítséget.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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József nádor-hét: sikersorozat volt
Összegzésként
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Petőfi Sándor Általános
Iskola által szervezett Mezőföldi Néptánc-találkozóra sok
szomszédos és környékbeli
településről érkeztek bemutatkozó csoportok, mint ahogyan
azt a külön erről a rendezvényről szóló írásunk is példázza.
A pénteki nemzetiségi
nappal is foglalkozunk külön,
ezért arról csak a következőt
mondanám el: örömteli érzés
azt látni, hogy ismét egy olyan
rendezvényt
szerveztünk,
amely kinőtte a művelődési ház
kereteit. Velem együtt sokan
figyelték a műsort kívülről, az
ablakon keresztül, ám e kellemetlenség miatt senkiben sem
maradt rossz szájíz. Átköltöztethettük volna a nemzetiségi
napot az iskola tornatermébe,
de ott már javában zajlottak
az előkészületek a szombat
esti sportbálra, úgyhogy maradtunk a művelődési házban.
Összegezve úgy vélem, remek
műsorral zárult és sikeres volt
a József nádor-hét programsorozata, idén is méltó módon
emlékeztünk településünk alapítóira.
Márok Csaba

Mezőföldi Néptánctalálkozó
A körzetünkben működő
alapfokú
művészetoktatási
intézmények néptánc tagozatos diákjai adtak találkozót
egymásnak Mezőfalván 2012.
április 19-én délután. A rendkívül színvonalas produkciókat a tánccsoportok és a nagy
számban jelenlévő mezőfalvi nézősereg nagy élvezettel
csodálták. A szakértő zsűri,
melynek tagjai: Kurucz Réka
táncpedagógus, a pécsi Ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziumának tanára, Szabó Lajos,
a Magyar Tudományos Aka-

démia munkatársa, és Szerecz
Róbert táncpedagógus ámulva
figyelték az ötletes koreográfiákat, az autentikus viseleteket
és a lelkes, szép előadásmódot.
Csonka Emese tanárnő
rengeteg energiát fektetett a
rendezvény
előkészítésébe,
melynek lebonyolításában az
iskola tantestülete volt segítségére.
A vendég együttesek diákjai, az adonyi, dunaföldvári, és
alapi gyerekek és a mezőfalvi
táncosok is nagyon élvezték
a szabadidős programokat, a

játszóházat, az íjászatot, a kocsikázást és a kirakodóvásárt.
A táncház és a felnőtt együttes
mese előadása elvarázsolta a jelenlévőket. Ez úton szeretnénk
megköszönni minden kedves
közreműködőnek a segítségét, különös tekintettel Annus Ferenc, Marosi Istvánné,
Barna Zsoltné, Kalló Katalin,
Gombitáné Tauz Zsuzsanna
és Maár Zsuzsanna munkáját.
A 150 gyermeket megmozgató fesztivál emlékezetes
színfoltjává vált a József nádorhét eseménysorozatának.

Helytörténeti vetélkedő

Április 18-án, szerdán
délután ismét helytörténeti
vetélkedőt rendeztünk a Kiss
Kálmán Művelődési házban.
Négy, egyenként három fős
csapat mérte össze tudását.
A szellemi megmérettetés jó
hangulatban zajlott, a csapatok derekasan helytálltak.
Remélhetőleg minden résztvevő- játékos és néző egyaránt- sok mindent megtudott
falunk történetéről, ezáltal
egy élménnyel is gazdagabb
lett.
A zsűri tagjai: Márok Csaba
polgármester, Molnárné Trop-

pert Mária képviselő, Szabó
Istvánné korábbi könyvtárvezető és Lénárt Imre történelem tanár voltak.

A vetélkedő eredményei:
I. Triumvirátus( Márok
Bence, Zsákovics István, Zsákovics Kevin) 58 pont

II. Tudorok(Ossik Angéla,
Palkó Anna, Szabó Luca) 49
pont
III. GYAK (Kovács György,
Kovács Kitti, Vas Andrea) 46
pont
IV. Pumák (Domanyek Daniella, Ossik Mónika, Pörgye
Renáta) 31 pont
Gratulálok az elért eredményekhez, és köszönetet
mondok mindazoknak, akik
a vetélkedő előkészítésében és
lebonyolításában a segítségemre voltak!
Horváth István
könyvtáros
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Asztalitenisz

A József nádor-hét szerdai
napján került sor a sporteseményekre, így az asztaliteniszre is. Én személy szerint egy
kicsit tartottam tőle, mivel ez
volt az első verseny amit rendeztem és az iskolában került
lebonyolításra, ami csupán 19
óráig állt rendelkezésünkre.
Ebből kifolyólag volt némi
zökkenő, de alapjában véve
sikeresnek mondható.
A felnőtt egyéniben 12,
gyermek korcsoportban/fiú/ 4
és lány, illetve női versenyben is
4 induló volt. A felnőttek 2 csoportban körmérkőzést játszottak egymással, míg a másik két
számban is ugyanígy történt.
Természetesen több meglepetés is született.
Szabó-Varga 2:0, Balogh I.Androvics R.2:0, Fűrész Csenge- Fűrészné Anita2:0 (a kis
Csenge megverte az anyukáját).
Ezt követően az időhiány miatt egyenes kieséses rendszerben folytatódtak a mérkőzések
papírformának megfelelően.
Varga T.-Virág Cs.2:0 Szabó
S.-Rédl A.2:0 (nagyon szoros
mérkőzésen). A döntőben Varga jobban koncentrált megérdemelten győzött és vehette át
a kupát.
A fiataloknál a kiváló napot
kifogó Balogh Dániel nem talált legyőzőre, de a többiek is
színvonalas játékot mutattak be.

A hölgyeknél kiemelkedett
Fűrész Dóra, ám Kovács Tímea is meglepően jó játékkal
rukkolt ki.
A párosoknál dicséretes
Szabó Krisztián-Balogh Dániel játéka amivel 3. helyezettek
lettek.
Végeredmények:
ffi. egyéni: 1. Varga Tamás,
2. Szabó Sándor, 3. Virág
Csaba
ifj. egyéni: 1. Balogh Dániel,
2. Balogh Imre, 3. Androvics
Roland
női egyéni: 1. Fűrész Dóra,
2. Kovács Tímea, 3. Fűrész
Csenge
ffi. páros: 1. Varga T.-Virág
Cs., 2 Mulady L.-Szabó S., 3.
Szabó K.- Balogh D.
Meghívottként részt vett az
eseményen Masinkáné Klárika, aki méltatta a versenyt, elintézett nekünk plusz fél órát 7
óra után átadta az okleveleket
és a serlegeket a díjazottaknak.
KÖSZÖNJÜK!
A művelődési ház vezetőjének, Ijjas Gilellának és Márok Csaba polgármesternek
köszönhető elsősorban, hogy
a következőkben már régi
helyünkön a szépen felújított
művelődési házban folytathatjuk egyre népszerűbb sportunkat A PINGPONG-ot.
Szabó Sándor
a klub vezetője

Német nemzetiségi nap
A József nádor-hét pénteki
napjának hagyományos rendezvénye a német nemzetiségi
nap. A korábbi évektől eltérően
idén más településekről nem
érkeztek vendégek, ellenben
iskolánk valamennyi német
nemzetiségi nyelvet tanuló
diákcsoportja készült egy-egy
produkcióval. Az új művelődési ház adott otthont ennek
a programnak, mely telt házat
vonzott.
A hangulatos eseményen
egymást váltották a zenés, pró-

zai és táncos műsorszámok. A
legkisebbek
gyermekmondókákkal, hagyományos táncokkal léptek színpadra, míg a
felső tagozatosok szavalatokkal, jelenetekkel, színdarabbal és modern zeneszámmal
készültek a jeles alkalomra. A
délután meglepetése az erre az
alkalomra alakult fúvós zenekar fellépése volt, melyet Tótin
István irányított. A gyerekek
felkészülését Molnárné Troppert Mária, Hajas Györgyné és
Csonka Emese segítette.

Visszatekintő: legutóbbi lapszámunkban már írtunk a jeles
eseményről, ám súlya miatt az összegzésbe kívánkozik egy fotó
erejéig a keddi alapítók napja – koszorúzással, József nádor eredeti szobortalapzatának avatásával, a művelődési ház névadó
ünnepségével

Köszönet a Sportbál támogatóinak

Fotó: Horváth Gabriella
(További képek: mezohir.info)

Köszönetet mondunk kedves támogatóinknak. Magánszemélyeknek, vállalkozóknak, hivatali intézmények dolgozóinak. Akik segítették a szervezők munkáját.
Tisztelettel:
MEDOSZ SE Vezetősége
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Versünnep

A tavasz hagyományos
rendezvénye iskolánkban a
Területi versmondó verseny.
Minden évben úgy búcsúzunk
egymástól, hogy jövőre újra találkozunk. Ez a találkozás az
idén egy kis jubileumát ünnepelte, hiszen ötödször gyűltek
össze a versszerető gyerekek.
Elég volt egy kis emlékeztető
a találkozóról, és már gyűltek is
a jelentkezések! Napról- napra izgalommal számolgattuk,
ahogy szaporodtak a jelentkezési lapok, ahogy gyűltek az
iskolák bejelentkezései.
Nálunk a versenyzőket még
a Petőfi héten kiválasztottuk,
minden évfolyam legjobb két
szavalója képviselte iskolánkat. Már itt se volt könnyű a
döntés, annyi szép, hangulatos versmondásban gyönyörködhettünk. A felkészülés
még tovább folytatódott egy
hónapon keresztül, csiszolták
az előadásmódot, a szereplés biztonságát. Az osztályok

Figyelem:
papírgyűjtés!
Ismételten szeretnénk
felhívni a kedves olvasók
figyelmét az iskolai tanulók számára meghirdetett
papírgyűjtésre. Időpontja:
május 24-25. Kérjük, segítsék a gyerekek munkáját a gyűjtésben.
Köszönettel
Az Iskola Szülői
Munkaközössége

Az oldalt és a József
nádor-hét iskolai anyagait
összeállította:
Jaksics Erzsébet
igazgató

pedig az aula ünnepi díszbe
öltöztetéséről gondoskodtak.
Elkészítették a kedvenc versrészleteiket illusztráló "Idéző"
plakátjukat. Nemcsak a gondolatok, de az illusztrációk is
nagyon szépek lettek. Méltón
ünnepeltük tehát a "Költészet
napját" József Attila születésnapját.
Április 17-én teljesen benépesült az iskola, mert 64
versmondó és az őket kísérő
szülők, tanítók foglalták el a
termeket és folyosókat. Nagy
volt az izgalom, zsongott minden helyiségünk, mert ennyi
szép és kedves alsós tanuló
készülődött arra, hogy tudása
legjavát mutassa meg a zsűrinek és társainak. Tíz település
képviseltette magát, ezért itt
köszönthettük
Nagykarácsony, Seregélyes, Nagylók,
Adony, Nagyvenyim, Sárosd,
Pusztaszabolcs, Rácalmás, a
dunaújvárosi Móricz és természetesem Mezőfalva szavalóit.

HÍREI

Jaksics Erzsébet köszöntője,
majd a nyolcadikosok József
Attila életéről szóló bemutatója után, amit Szabó Luca
állított össze, megkezdődött
évfolyamonként a verseny. A
magyar költők műveiből készült programot hallgatta meg
a közönség és a zsűri. Értékelték a választást, az előadásmódot és a hangulatot is. Erre
aztán tényleg nem lehetett panasz, mert gyakran szűrődött
ki nevetés a termekből.

Valamennyi versenyző, az
iskola segítő gondoskodásának hála, gazdag jutalommal
távozhatott. Szép könyvjutalmak és gyönyörű emléklapok
(Horváth Lászlóné segítségének köszönhetően) tették
emlékezetessé ezt a versünnepet is.
Találkozzunk
jövőre
ugyanitt, ha lehet még többen!
Nagyné Garai Olga
és Baricza Zsuzsa

Birkózó Club (Turák Pál),
Győri birkózó Club (Csonka
Csaba, Rigó Attila), Mezőfalva- Enying- Dunaújváros
(Mohácsi László, Farkas Béla,
Fehér Krisztián, Tombor István, Mátyás Gábor)
A komoly küzdelmek okozta feszültséget Bárdosi Sándor
élménybeszámolója oldotta,

Fotó: Horváth László
aki Sydney Olimpia 2. helyezettje volt.
A program szervezője
Tombor István volt, az anyagi fedezetet pedig az iskola "
A 2011-2012.tanévben megrendezendő
művészeti-és
sportversenyek támogatására"
elnevezésű pályázaton indulva
nyerte el.

Birkózó
Tehetségnap
A mezőfalvi iskolában nagy
hagyományokkal és szép eredményekkel rendelkező birkózó
sportág 2012. április 28-án,
szombaton országos szintű
tehetségnapon látott vendégül
több mint száz ifjúsági sportolót, akik 10 szakosztályból
érkeztek hozzánk. A résztvevő
egyesületek és edzőik a követezőek voltak:
Érdi Spartacus Birkózó
Club (Tarr Mihály, Pécs Imre),
Pécsi Birkózó Club (Turányi
Ferenc, Bakonyi Péter), Veszprém Centrum ( Janku Ferenc,
Túri Péter), Kertvárosi Birkózó és Sumo Sport Club
BP. (Forray Attila), Honvéd
Szondi SE (Balogh Zoltán,
Gurubi Lajos), Tatabányai

7

Az én falum - Mezôfalva

Éneklő Ifjúság

Iskolánk művészeti nevelésének már évek óta szerves részét képezi az énekkari
munka. Az idei évtől kezdve
karvezetőnk, Lajtos Imréné Marika néni gondolt egy
merészet, és az alsó tagozatosokból is válogatott szép hangú gyerekeket a csapatba. Az
így kialakult lelkes közösség
szorgalmasan gyakorolt, próbált, mert elhatározták, hogy
jelentkeznek az Éneklő Ifjú-

ság minősítő hangversenyére.
Újoncként a könnyebb „B”
kategóriás megmérettetést
választották, de a szakértő
zsűri úgy döntött, hogy produkciójuk az „A” kategória
arany minősítésére is méltó.
Iskolánk egész közössége nagyon büszke nagyszerű teljesítményükre, s ismét beigazolódott, hogy a lelkiismeretes
felkészülés elvezet bennünket
a sikerhez.

Az iskolai tanévzárás menetrendje
• 2012. május 24. 16.30: Anyák napi növendékhangverseny Nyulasiné Lakos Angéla népi énekes tanítványaival
• 2012. május 24. 14-17 óra: Alsó tagozat papírgyűjtése
• 2012. május 25. 14-17 óra: Felső tagozat papírgyűjtése
• 2012. május 29.: Év végi zártkörű vizsga a zeneművészeti
ágon tanulók számára
• 2012. május 29. 16.30 : Növendékhangverseny Tótin Katalin és Tótin István növendékeivel
• 2012. május 30.: Országos kompetenciamérés a 4., 6., 8.
évfolyamon
• 2012. május 31.: Növendékhangverseny Fehér Teréz zongora szakos növendékeivel
• 2012. június 4.:. 17 óra: Gálaműsor a néptánccsoportok
fellépésével
• 2012. június 5. 16.30 óra: Szülői értekezlet a velencei táborról
• 2012. június 8.: Gyereknap
• 2012. június 14.: Sportnap
• 2012. június 14. 20 óra: Szerenád
• 2012. június 15. 17 óra: Ballagás
• 2012. június 18-22.: Nyári tábor Velencén
• 2012. június 28. 9 óra: Tanévzáró ünnepély

Mindenki így kezdte
A Föld napja iskolánkban
Április 22-én az egész világ a Föld napja alkalmából
megemlékezik a környezetvédelem fontosságáról. A mi
iskolánk ebből az alkalomból
gyalogtúrát szervezett a településünk határában található
Bolondvár elnevezésű Kunhalomhoz, mely közelében kora
tavasszal nagy számban virít a
tavaszi hérics.
Osztályonként két főt javasolhattak a gyerekek, akik képviselték őket a túrán. A csapathoz csatlakozott két teljes osztály is. Balláné Spitz Mariann

és Márokné Szatmári Ilona
tanítónők vezetésével a 2.a és
3.a is nekivágott az 5 kilométeres távnak. Szentpáli Balázs
és Bordás Anita pedagógusok
meséltek a gyerekeknek a terület jellegzetes növény- és állatvilágáról, s hazafelé még arra
is volt gondjuk, hogy a mások
által felelőtlenül eldobált szemetet közösen összegyűjtsék.
Valamennyi résztvevő egyöntetű véleménye az volt, hogy
ez a program méltó módja volt
a Föld napjáról történő megemlékezésnek.

Az ez évi drámafoglalkozások újra kellemesen teltek
az ötödik és hatodik évfolyamon. Az együttjátszás kellemes élményével búcsúztunk el
egymástól. Kipróbáltunk kreativitást fejlesztő gyakorlatokat, kommunikációs tréninget
tartottunk, és a szerepbelépés
kihívásával is szembesültünk.
Sokat nevettünk, izgultunk társaink produkciójáért, és vártuk,
hogy mi is megmutathassunk,
milyen gondolataink támadnak
egy-egy szituáció kapcsán.
Ennek az évnek azonban
volt egy különleges eseménye
is. Régen fordult már elő, talán
utoljára Petró Valentin esetében, hogy valaki megkeresett
egy saját versével. Tudom,
hogy ennél sokkal többen
próbálkoztak már versírással,
de ezeket nagyon ritkán olvashatják el mások is. Pedig
mindenki így kezdte! A legnagyobb költőink gyerekkori
művei, az úgynevezett "zsengék" szintén ilyen fiatalkori
verselgetések, de ahogy fejlődik a gyerekek személyisége,
gyarapszanak tapasztalataik
az életről, és a költészetről,
úgy komolyodhatnak a vereseik is. Ha valakit tehetséggel

áld, vagy ver a sors, akkor ez
folytatódhat a felnőttkorban,
vagy elmúlik a gyerekkorral.
Becsüljük meg Fürész Dóra
ötödik évfolyamos kislányt,
mert megérintette a szívét a
tavasz szépsége, érzéseit szavakba, versszakokba öntötte, és
bár még kezdő "költő"-nek nevezhetjük, de bízzunk benne,
hogy megmarad érzékenysége
környezetének szépségei, vagy
gondjai iránt. Ettől biztosan
jobb ember lesz!
Szeretettel várom mások
munkáit is, beszélgessünk a
versekről, vagy prózai munkáitokról!
Baricza Zsuzsa
Fürész Dóra:

A tavasz

(részletek)
Gyönyörű a szép tavaszi idő,
Mikor a nap csak egy röpke idő.
Mikor a perc egy csendes nap,
Akkor ez a legszebb pillanat.
A Nap és a Hold együtt jár,
A Nap reggel, a Hold este vár.
A madárka is nézelődik,
Hol találhatja a barátait.
A felhő csak áll, és vár,
A Nap erősen küszködik, lásd!
Az ember vesz egy nagy levegőt,
Élvezi a végre eleredt esőt.
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Tündérkert Óvoda
Szülői értekezletek
Május hónapban minden
csoport megtartotta tanévzáró szülői értekezletét. Sajnos a
legtöbb csoportban igen kicsi
volt az érdeklődés, pedig fontos és hasznos lenne mindenki
számára.
Vendégségben az iskolában
Május 3-án mindkét nagycsoport iskolalátogatást tett.
A Szivárvány csoport Baricza
Zsuzsa tanító néni, a Pillangó
csoport Nagyné Garai Olga
tanító néni osztályában töltött
el 1-1 órát. A negyedik osztályosok izgatottan várták a
leendő elsősöket. Bemutatták
mi minden vár rájuk az iskolában. Az ovisok érdeklődését
kellő képen felkeltették, élményekkel gazdagon jöttek el az
iskolából.
A látogatást megelőző héten a Szakszolgálat szakemberei felmérték a leendő elsősöket, majd tájékoztatják a
szülőket a gyerekek fejlettségi
szintjéről.

Védőnők ellenőrzése
Május 7-én a Védőnők ellenőrizték a gyerekek haját.
Az ellenőrzés indokolt, mivel
visszatérő probléma a fejtetű
kezelése.

Köszönet
Kovács Istvánnak köszönjük a szalmát, amellyel hozzájárult az óvoda majálisi sikeréhez.
A Szivárvány csoport megköszöni a szülőknek a rétimajori kiránduláshoz nyújtott
autós segítséget.
Az oldalt összeállította:
Napsugár csoport

Föld napja
Óvodánkban április 23-án
és 24-én emlékeztünk meg a
Föld napjáról. Természetesen
ezt megelőzően már minden
csoport foglalkozott a témával,
a korcsoportjuknak megfelelő
szinten szereztek ismereteket.
Huszonharmadikán ÖKO
Panni és Rosszcsont Peti tanulságos és vicces meséje alapján a szelektív hulladékgyűjtéssel ismerkedtek a gyerekek.
Ezt követően "kísérletezés",
majd találós kérdések következtek. A csoportok a témával
kapcsolatos dalokat, verseket
adtak elő. Végül rajzversennyel,
díjazással zárult a nap.
A rajzverseny díjazottjai:
Csiga-biga csoport:
I.
Maár Virág
II. Kelemen Fanni
III. Garbacz Bánk
Napsugár csoport:
I.
Miklós Márton
II. Tar Jázmin
III. Kvárik Nóra
Katica csoport:
I.
Pintér Kevin
II. Pintér Ramóna
III. Takács Patrik
Micimackó csoport:

I.
Szentpáli Adél
II. Turcsányi Zsófia
III. Hír Amadea
Szivárvány csoport:
I.
Szabó Alexandra
II. Schneider Viktória
III. Horváth Tamás
Pillangó csoport:
I.
Csizmadia Dóra
II. Németh Balázs
III. Pikó Lilla
Huszonnegyedikén a gyerekek, szüleik és az óvoda
dolgozói virágokat ültettek,

kapáltak, gereblyéztek. A sok
kis dolgos kéz munkája nyomán gyönyörű lett az udvarunk. Köszönjük a szülőknek
a sok behozott virágot, magot
és a segítséget.
A gyerekekkel azóta is
ápoljuk, locsolgatjuk a növényeinket. Őket és szüleiket is
arra ösztönözzük, hogy ne csak
elültessék, hanem továbbra is
vigyázzanak környezetükre, ne
tapossák, ne tépjék le a virágokat, hogy sokáig gyönyörködhessünk benne.
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Író- olvasó találkozó

Majális az óvodában
A hosszú hétvége után május 2-án ismét együtt ünnepelt
az óvodánk minden gyermeke. Felelevenítettük a régi hagyományokat, népszokásokat:
májusfát állítottunk a kertben.
Kis májusfákat is készítettünk,
melyeket örömmel vittek haza

a gyerekek. A kertben izgalmas játék volt, majd közös
éneklés, verselés következett.
A majális hangulatát fokozta
a néptáncosok vidám műsora,
és a közös tánc. A vidám délelőtt sütizéssel és szörpivással
zárult.

Az intézmény két nagycsoportja felkérést kapott, a falu
két jelentős rendezvényén való
részvételre.
Április 14-én a Szivárvány
csoport egy kis műsorral készült, az iskola tornatermében
megrendezésre kerülő foltvarrók
10. születésnapjára. A műsorban
mondókák, körjátékok és táncok
szerepeltek. A szombati fellépés
nagyon jól sikerült, a gyerekek
ügyesek voltak, megállták a
helyüket a sok vendég előtt. A

közönség nagy tapssal, a foltvarrók pedig ajándékul egy varrott
baglyocskával köszönték meg a
gyerekek fellépését.
Április 16-án a Pillangó
csoport a József Nádor hét
rendezvénysorozat megnyitó
ünnepségén köszöntötte a vendégeket. Műsorukban tavaszi
táncok, körjátékok szerepeltek.
A vendégek elismerően és vastapssal értékelték a gyerekek
szereplését, mely nagy önbizalommal töltötte el őket.

Április 23-tól 27-ig óvodánk papírgyűjtést szervezett.
Nagyon sok papír gyűlt össze,
így köszönjük a szülőknek, és
más segítő lakosnak, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ezzel is egy
kis pénzhez jusson óvodánk. Az
idén először meghibásodott

háztartási kisgépeket is gyűjtöttünk. Egy konténerrel gyűlt
össze, ezzel szintén óvodánkat
segítették. Jövőre szeretnénk
megismételni ezt az akciót. Így
kérünk mindenkit, ne dobják ki
ezeket az egyébként környezetre káros hulladékokat!

Május 8-án, délután Balázs
Ágnes írónő volt a könyvtár
vendége. Az iskolás gyerekek,
akiket a tanító nénik is elkísértek, ügyesen válaszoltak a feltett
kérdésekre, és egy - egy csokit

nyertek. A közel 60 nebulónak
és érdeklődőnek Lufi, Szamóca
és barátaik története egy élményekkel teli délutánt szerzett.
Horváth István
könyvtáros

Nagycsoportosok fellépése

Papírgyűjtés

Kedves Mezőfalviak!

5 sikeres év után 2012-ben tovább folytatódik a „Főzzünk játszóteret”
program! Miután az elmúlt 5 év alatt 44 biztonságos Delikát játszótér
épült fel, idén újabb 2 település nyerhet játszóteret 1000g Delikáttal!
A játszótérre a Delikát vonalkódjának beküldésével pályázhat. A
játszóteret az a település nyeri meg, ahonnan abszolút értékben a legtöbb beküldés érkezik. Arra kérünk mindenkit, hogy Delikát ételízesítő vásárlásával támogassa a játszótér megnyerésének esélyét. Kérjük
juttassák el az üres zacskókat az óvodába, hogy mi is részt vehessünk
a játékban. Köszönjük.
A pályázatot 2012. április 19. augusztus 15. között kell beküldeni.

Anyukák és Kismamák figyelem!!!
Kikapcsolódás és egy kis testmozgás!!!
A Makk Marcsi Családi Napközi kismamák, kisgyermekes
anyukák és babák jelentkezését várja az alábbi foglalkozásokra:
- baba-mama jóga,
- baba masszázs,
- kismama jóga,
- Ringató: Veréb Judit vezetésével
Helyszín: a családi napközi (Mezőfalva Semmelweis utca 9.)
Bejelentkezés, érdeklődés telefonon, vagy a napköziben. Telefon:
0630-8240-075
Szeretettel várok mindenkit!
Brigitta
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Továbbra is a tabella élén Mezőfalva!
Sorsdöntő mérkőzéseken
vannak túl csapataink a Megye II. osztály fordulóiban. Az
elmúlt időszakban láthattunk
szép teljesítményeket, de az
igazán fontos pillanatokban
nem sikerült helytállni. A felnőttek és a fiatalok is elszenvedték első vereségüket. Nagy
baj azonban még nincs, csak
sokkal többet kell "brusztolni" a hőn áhított célokért, a
bajnokság megnyeréséért.
A hetedik fordulóra egy
pontra olvadt együtteseink
előnye, de hátra van még öt
találkozó, ahol remélhetőleg
mindig Mezőfalváé lesz a három pont.
Legutóbbi, pusztaszabolcsi
tudósításunk után Nagylókon
folytatódott a gólgyártás. Az
IFI 6:0-ra, a felnőttek 3:1re győztek. Az első félidőben mindkét csapat kétgólos
előnnyel vonult pihenőre. A
szünet után a fiatalok négy
gólt rúgtak, a felnőttek pedig
további eggyel növelték az
előnyüket. Mezőfalva megérdemelten zsebelte be a három
pontot. A folytatásban három
mérkőzés következik, melyekről az edzők számolnak be az
olvasóknak.
Masinka Csaba edző értékelése a kulcsi, az ercsi és az
abai meccsről:
- Kulcs ellen itthon 4:0-ra
győzött az IFI. Az eredményből is látszik, hogy egyoldalú
mérkőzést láthattak a nézők.
Végig mezőfölényben játszott
csapatunk, így sima győzelmet
arattunk.
Ercsiben sorsdöntő ös�szecsapásnak lehettünk tanúi.
Az első és a második helyezett
csatája sosem egy előre lefutott
találkozó. Az első félidőben
nagyon jól kezdtünk. Húsz
percen belül sok helyzetet
alakítottunk ki, és rúgtunk
egy gólt is. A rákövetkező negyed órában sajnos feljavult
az ellenfél. Szögletből találtak
egy gólt, valamint kihagytak jó
pár ziccert, amiből szerencsére
nem sikerült találatot szerez-

niük. Igazságos döntetlennel
vonultunk pihenőre. A szünet
után azt gondoltuk, hogy folytatják majd a nyomást, de szerencsére nem így történt. Ercsi

tünk volna Aba ellen, akkor
nyugodtabban készülhetnénk
a hátralévő mérkőzésekre. Természetesen egy meccset sem
szabad félvállról venni. Az Aba

csapata a második játékrészben
teljesen elfáradt, és helyzetet
sem tudott kialakítani. Gyakorlatilag Mezőfalva uralta
a meccset. Rúgtunk még egy
gólt, utána pedig tartani tudtuk az eredményt.
Az ercsi szereplést követően
joggal volt remélhető, hogy a
következő nehéz ellenféllel,
Abával szemben is sikerül
majd begyűjteni a három pontot. A legnagyobb bánatunkra
nem így lett. A fiúk azt gondolták, ha Ercsiben győznek,
akkor Abával szemben sem
lesz gond. Nem sikerült a korábbi teljesítményt átmenteni
erre a találkozóra. Ezzel egy
pontra olvadt a tabella szerinti
előnyünk, pedig még nem lehet hátradőlni. Talán, ha győz-

elleni vereség intő példaként
lebeghet a szemünk előtt!
Az időszak eredményei:
Nagylók - Mezőfalva 0:6;
Mezőfalva - Kulcs 4:0; Ercsi
- Mezőfalva 1:2; Mezőfalva Aba - Sárvíz 1:2
A felnőttek is két gólos
előnnyel vonultak szünetre a
nagylóki találkozón, ami jó
folytatást sejtetett. Nem egészen így lett, de azért szomorkodásra semmi ok. A szünet
után kissé elhitettük Nagylókkal, hogy van keresni valójuk
ellenünk, azonban a szépítő
találat után nagyobb sebességre kapcsolt Mezőfalva. A
mérkőzés végén megérdemelten hoztuk el a három pontot. Gyönyörű szabadrúgást
láthattunk Móricz Csabától.

Sajnos Csaba egy tizenegyest
kihagyott, de hát ilyen a futballista szerencse.
A következő három mérkőzésről Masinka László edző
így nyilatkozott:
Kulcs ellen mindig alaposan fel kell készülni, hiszen ez
a csapat tud meglepetéseket
okozni. A találkozót megelőzően, a hét közepén itthon
fogadtuk a Magyar kupa keretén belül Mór csapatát. Erről a mérkőzésről csak annyit,
hogy a móri intéző mondta a
meccs után, hogy jó kis csapatunk van. Azt gondoltam
én is , hogy a második félidőre elfáradunk, de nem így lett,
az ellenfél fáradt el. Tehát az
erőnlétünknek köszönhető
a jó szereplés. Ilyen előzmények után érkezett Kulcs hozzánk. Igazándiból csak a első
tíz percre voltam kíváncsi,
hogy hogyan pörög a csapat.
Az összecsapáson kérdésként
sem merült fel, melyik együttes tarthatja magánál a három
pontot. Helyzetük nem volt a
vendégeknek, csak a gólarány
száma változhatott a lefújásig.
Kulcs után a legfontosabb
mérkőzés következett, az Ercsi elleni. Sajnos Ercsiben egy
már ismert negatív dolog következett be a csapatnál, amit
a tavalyi osztályozón Szabadegyházán megélhettünk. Nem
volt senkiben meg az a plusz,
ami átlendítette volna a csapatot a holtponton. Egy "alibi"
játékot próbáltak a focisták játszani. Ez pontosan azt jelenti,
hogy senki nem mert vállalni
kezdeményezést. A "gyorsan
lepasszolom, hogy én ne hibázzak" felfogás uralkodott
a pályán. Sajnos egy embert
sem tudnék kiemelni, aki a
tudásának legalább a hatvan
százalékát hozta volna. Ez különösen bosszantott, mert így
megint nyílt lett a bajnokság,
pedig ez a csapat - a tavaszi és
az őszi teljesítményt is figyelembe véve - nagyon megérdemelné a feljebb jutást. Mind
emberileg, mind technikailag
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igazi csapattá formálódott a
társaság, és ha a hátralévő hét
meccset megnyerjük, akkor
megérdemelten kerülnénk a
Megye I. osztályba. Aba ellen
szerencsére újra azt mutatta a
csapat, amit tud.
A hátralévő mérkőzésekben egy meccset sem vehetünk félvállról. Az Aba elleni
meccstől nem tartok annyira,
mint a mostani hétvégi vajtaitól. Elsősorban a pálya állapota ad okot az aggodalomra. Másrészt, tavaly 19:1-re
vertük őket, és most biztosan
be akarják bizonyítani, hogy
nem olyan rossz csapat Ők,
valamint az eredményeiket
tekintve oda kell figyelni, mert
szépen jönnek felfelé. Vannak
bravúros teljesítményeik. Elég
csak annyit mondanom, hogy
2:0-ra nyertek Abán!
A vajtai mérkőzést még az
is nehezíti, hogy rettenetesen
elfogytunk. Papp Attila és
Tonka Péter sérült, Vörös Richárd beteg, Viniczai Feri piros
lapos, Bozoki Dávidnak pedig
a munkahelyén kell helytállnia.
Tehát két védővel küzdünk
majd Vajtával. Ennek ellenére
én azt mondom, hogy ennek a
csapatnak ebben a felállásban
is nyerni kell, mert azt szokták
mondani: Mindig az a legjobb
csapat, amelyik a pályára lép!
Végül azt gondolom, Mezőfalvának nagy esélye van a
következő hat mérkőzést megnyerni. Bár az utolsó összecsapáson a 100 %-os Adonnyal szemben nem lesz egyszerű, ahol már
Král Lacira sem számíthatunk.
Az időszak eredményei:
Nagylók - Mezőfalva 1:3;
Mezőfalva - Kulcs 3:0; Ercsi
- Mezőfalva 1:0; Mezőfalva Aba - Sárvíz 3:1
Lapzárta utáni fordulóban
Vajtára látogatott együttesünk,
ahol jó játékkal Vajta - Mezőfalva 0:2; IFI 0:5. A Megye II.
osztály Agárdi Termál csoportjának első helyeit, ha egy ponttal is, de még mindig a Mezőfalvi csapatok foglalják el!
(Mezőfalva labdarúgását
napi szinten is követhetik a
www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László

Horgászverseny
a Kishantosi-tónál

Horgász szemszögből szép
reggelre virradt a Kishantositó vasárnap. Minden ideális
volt egy jó hangulatú, eredményes horgászversenyhez. A
sorsolást követően 16-an foglalták el állásaikat a tó körül.
Az első mozzanatként a beetetés következett. Volt már előre elkészített keverék, de volt,
hogy a helyszínen nyerte el
végső formáját a csalinak szánt
morzsalék. Egy családnál két
fiatal leányka szorgoskodott,
alaposan megszívlelve az apai
tanácsokat. Ők még kezdők a
horgászatban, de szülői segédlettel biztosan eredményesek
lesznek.
Az első fél órában Kőrösi
Imre két nagy halat is fogott.
Sokan „irigykedtek” rá a túlsó parton. A feltámadó szél
azonban átalakította a haljárást, így a korábban szerencsésnek mondható stégtől elvonultak a halak. A két ponty
így is dobogós helyet jelentett
Kőrösinek.
A Fehérvárra vezető út
felőli oldalon a gazdaság felé
eső sarokban próbálta a szerencsét Turó István. Kezdetekben sokat mérgelődött a
kapáshiány miatt, de később
fordult a szerencséje. Végül a
legnagyobb halat és a második
helyet csípte meg. A verseny
mérlegelésénél megemlítette,
hogy volt egy nagyon szép,
nagy méretű hala is, de lecsúszott a horogról.
Az első helyezett Juhász Tibor lett, aki kiegyensúlyozott
teljesítménnyel és jó horgászszerencsével - a szél Körösitől
a nem messze lévő Juhászhoz
fújta a halakat - gyűjtötte be a
legjobbnak járó díjat.
A rendezvény különlegessége, hogy a harmadik és a
negyedik hely között csak hat
század kg súly döntött!
Eredmények:
1. Juhász Tibor 8.2 kg
2. Turó István 5.55 kg
3. Kőrösi Imre 5.52 kg

Legnagyobb halat fogó:
Turó István
Ifjúsági kategória: Csányi
Döníz 2.28 kg
A verseny alatt Molnár István a Damil Horgász Egyesü-

Juhász Tibor a nap és a verseny
győztese
let vezetőségi tagja elmondta,
hogy több újítást is bevezettek
a tavon. Az éjszakai „pecázás”
mellett a sportolni vágyóknak is kedveznek. Tehát, aki
leül horgászni az annyit fog
amennyit a szerencséje engedi, mindaddig, amíg visszaereszti a fogást. Amikor úgy
dönt, hogy egy halat megtart,
onnantól már csak egy nemes
halat foghat.
Természetesen a Kishantosi-tó és környéke nem csak
a horgászatról híres. Gyakori
célpontja a természetkedvelőknek, kirándulóknak. A példásan rendben tartott terület
méltón hirdeti a természet
szeretetét és az egyesület áldozatos munkájának eredményét. Mezőfalva környékének
egyik ikonikus területe évek
óta a Kishantosi-tó, melyen
szívesen látnak minden érdeklődőt!
(Forrás és további fotók a versenyről: mezohir.info internetes
honlap)
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A szél

Idén még alig volt olyan napunk, amikor nem fújt a szél,
s teljesen csendes lett volna az
időjárás. Sokan nem kedveljük
a szelet, mert megtépázza fákat,
letöri a virágokat, hordja a szemetet, még a fejünk is megfájdul
tőle. Inkább tudomást sem szeretnénk venni róla, s gyakran azt
kívánjuk, hogy hallgasson már el
a zúgása. Pedig hasznos is lehet,
hiszen elfújja a port az útról, lakásunkból kifújja a rossz, elhasználódott, vagy éppen szennyezett levegőt, frissességet hagyva
maga után.
A szél egy elemi, természeti
erő. Fogadhatjuk félelemmel,
utálattal, vagy éppen hasznosíthatjuk természeti erőforrásként
(lásd malom, áramfejlesztő, stb.),
vagy kutathatjuk valami felsőbbrendű értelmét is. A Szentírásban ezt olvashatjuk: "Amikor
elérkezett pünkösd napja,
ugyanazon a helyen mindnyájan
együtt voltak. Egyszerre olyan
zúgás támadt az égből, mintha
csak heves szélvész közeledett
volna, és egészen betöltötte a
házat, ahol ültek." (Ap Csel 2,12) A szélvész zúgása az egész
városban hallható volt - ezt is
tudjuk a Bibliából. A Szentlélek
kiáradását tehát egy természeti
jelenségben tapasztalhatták meg
az apostolok, amely jel volt (vagy
lehetett volna) a többi ember
számára is. A Szentlélek lesz
az első mozgatója azoknak az
eseményeknek, amely megnyitja az egyházat a többi népnek.
Ugyanakkor ne gondoljuk, hogy
a Lélek csupán a mennybe távozó Jézus helyettese! Maga Krisztus árasztja ki az apostolokra a
Szentlelket, s most már tanúin
keresztül nyilvánulnak meg csodái, tettei és beszédei.
Vajon hajlandóak vagyunk-e
megnyitni a szívünket a Szentlélek előtt, s képesek vagyunk-e
hagyni, hogy átjárja és kitisztítsa
lelkünket? A feladatunk az, hogy
kellő nyitottsággal forduljunk a
Szentlélek felé. Próbáljuk megérteni üzenetét, amelyeket a
másik emberen keresztül küld
felénk!
Valter atya
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Mezőfalva tüzelőanyag kereskedés

szezonvégi árak:

Könnyen adagolható nagyságú
Barna szén (Lignit) akció: 1900 Ft/q Új ár: 1500 Ft/q
Akác tűzifa: Kuglizva:
2450 Ft/q Új ár: 2400 Ft/q
Hasogatva:
2550 Ft/q Új ár: 2500 Ft/q
Mezőfalva Szőlőhegy Honvédségi út eleje
30/2811-504, 30/4786-595
Mezőfalván ingyenes kiszállítás!

Kertész Ferencné
78. születésnapjára!
Kertész Ferencnét születésnapja alkalmából szeretettel
köszöntik, és jó erőt, egészséget kívánnak neki lányai:
Margit, Éva, Ilona, Tímea, Annamária,
vejei, 17 unokája,
4 dédunokája

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.

,,Volt egy fiú..."
Emlékezés Veres Pisti Barátunkra!
1964-ben született egy szorgalmas, vidéki család harmadik
gyermekeként. Szülei tisztességre, becsületre nevelték, s amit
kétkezi munkájukkal elő tudtak teremteni, azt mind-mind
gyermekeikre fordították.
Pisti Mezőfalva-Sismándon bontogatta szárnyait, és ott
élte le rövid élete 18 évét. Emlékeinkben elevenen él vidám
tekintete, kissé hadarós, gyors beszéde, mindig ápolt göndör
fürtjei, és az Us-top farmer alól kivillanó veszkó csizmája.
Tanárai, oktatói szerint is kiemelkedő egyéniség volt. Mindenki számíthatott a segítségére, legyen az barát, ismerős,
vagy akár idegen. Autószerelő szakmájában hamar megtalálta
helyét. Czifra Pista bá' látta meg benne a tehetséget, és vette
fel dolgozni. Így vált szenvedéllyé a szakma és a járművek
szeretete. Most is hallom, ahogy P20-asán rövid huzatásokkal
dobálja a sebességet, így elérve azt a hamisítatlan mély szívó
hangot, ami csak erre a motorra jellemző. Aki hallotta, akiken
átdübörgött ez a hang, azok tudják, hogy ez szerelem. Neki
ez volt az igaz és örök.
1982. június 3. Mezőfalvát megrázó, feketebetűs dátum. Az
imádott motor nyergében ért a hatházi kanyarba, ám onnan
már nem jött ki többé. A motor hirtelen sikollyá pörgette fel
mély hangját, majd elnémult örökre – mint a gazdája.
Valahol úgy mondják: a barátság az életben köttetik, és nem
ér véget a halállal. Hiszem, hogy sokak szívében örökké élsz!
„...s egy forró délután eltévedt végleg az élet útján.”
A barátok megbízásából:         Sóki László
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A kedvezményezett adószáma: 18502112-1-07
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Petpalack és papírgyűjtés!

Ismét lesz gyűjtés. Kérünk mindenkit, hogy az összegyűlt papírt,
műanyagflakont és sörösdobozt 2012. május 25-én reggel 6-óráig szóródás mentesen helyezzék ki az utcára. A később kitett hulladékot nem
tudjuk elszállítani. Egyéb hulladékot, szemetet ne tegyenek a zsákokba!
A petpalackok kupakjait, ha lehet külön szedjék, mert gyűjtjük és ezzel
másnak segítünk. Köszönjük:                 NCSE
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