Az én falum

MEZŐFALVA
2012. július

Információs és közéleti havilap
Augusztus 20.
Szent István ünnepe
III. Mezőfalvi
Lecsófesztivál
augusztus 19. vasárnap

8.30 Ünnepi szentmise
a templomban
Helyszín: Piac tér
17.00 Új kenyér szentelése
a kápolnánál
Ünnepi beszédet mond:
Márok Csaba
polgármester
17.30 Lecsófőző verseny
(hozott alapanyagból)
Kézműves foglalkozások,
arcfestés, légvár
20.30 A legjobb mezőfalvi le
csó – eredményhirdetés,
díjátadás
20.40 Mezőfalvi Néptánc
csoport műsora
21.00 Matyi és a hegedűs mulatós
22.00 Tűzijáték
22.15 Nosztalgia diszkó
B. Tóth Lászlóval
Ünnepeljünk együtt,
mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

JÓ PROGRAMOK, HŐSÉG ÉS KITÜNTETÉSEK...

Mezőfalvi Vigasságok

A Mezőfalvi Vigasságok ismét
hozta a várt eredményt. Sok
látogató volt a rendezvénysorozaton, ami azt bizonyítja,
hogy jó programokat állítottunk össze.
A csütörtök esti pingpong
verseny a hagyományok szerint
jól sikerült, a helyi asztalitenisz
klub szervezésében sokan éltek
a játék örömének lehetőségé
vel.
A péntek este nagy sztár
fellépője közvetlen és ba
rátságos volt, beszélgetett a
résztvevőkkel a sátorban, au
togrammot osztott – jó estét
tölthettünk el vele. Számomra
– és a mezőfalviakkal beszél
getve – igazi meglepetés volt
a Rock Box előzenekar, so
kaknak jobban tetszett, mint

bármelyik zenekar a hétvégén,
kiválóan zenélt, jó hangulatot
teremtett a helybéliekkel „te
letűzdelt” formáció.

(A rendezvényről készült ös�szeállítást a 4-5, a kitüntetettek
bemutatását a 2. oldalon olvashatják. Fotó: Horváth László)

Elballagtak a nyolcadikosaink

A Mezőfalvi Vigasságok előtti szombaton Motoros találkozó
volt Mezőfalván. Baráti légkör, jó koncertek, remek hangulat
jellemezte a rendezvényt

A tanévzárás legnagyobb eseménye a 8. osztályosok ballagása.
Megható, felemelő pillanatokkal búcsúztunk tanítványainktól
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„Mezőfalváért” kitüntetettjeink
A képviselőtestület döntése
alapján idén négy helybéli lakó
érdemesült az önkormányzat
által alapított „Mezőfalváért”
díjra. Az elismerést a Mezőfalvi
Vigasságokon vehették át.

Feth Róbert
1994-ben a helyi tsz meg
szűnése után egyéni vállal
kozóként próbált megélni,
egyrészt a tsz-ből kapott
földterületeket művelte meg,
másrészt
állattenyésztéssel
is foglakozott. 1995. áprili
sában megalakult Mezőfalvi
gazdakör alapító tagja. Itt jó
kapcsolatot alakított ki a helyi
gazdákkal. Folyamatos gaz
daköri gyűléseken segítette
gazdatársait, hogy aktuális
információkhoz jussanak. A
változó piaci viszonyok miatt
veszélyekre, valamint az aktu
ális beszerzésekre is felhívta a
figyelmet.
Aktív tagja a kishantosi
népfőiskola gazdaképzőjének
, ahol ismereteit folyamato
san frissíti. A falu életében a
rendezvényeken megszervezi
a Gazdakör jelenlétét, ami
mindig színfoltja az esemé
nyeknek. Saját megtermelt
termékeivel is segíti a rendez
vényeket, igazi családi gazdál
kodónak mondható.
A mezőfalvi Petőfi Sándor
Általános Iskola Kuratóriu
mának tagja, melyben építő
javaslataival hozzájárul a jó
döntések meghozatalához, tá
mogatás odaítéléshez. Minden
évben hozzájárul az alapítvány
által szervezett bál sikeréhez,
mind anyagi, mind erkölcsi
támogatást biztosít ehhez.
Jó emberi kapcsolatot ala
kított ki gazdatársaival, az ala
pítvány kapcsán a pedagógu
sokkal, így mindenki elismeri
munkáját.

Kiss Lászlóné

Mezőfalván született és
nevelkedett.
Ötgyermekes
paraszti családból származik.
Mezőfalván végezte Általános
Iskolai tanulmányait, majd a

dunaújvárosi Münnich Ferenc
gimnáziumban érettségizett,
majd Kecskeméten lediplo
mázott.
40 éve dolgozik a mezőfalvi
óvodában. Szereti a gyerekeket
és őt is nagyon szeretik a gye
rekek. Jó kapcsolatot tart a szü
lőkkel, a problé
más eseteket na
gyon jól kezeli.
Nagy gyakorlati
tapasztalatát szí
vesen átadja fia
talabb és idősebb
kollégáinak, az új
kor kihívásainak
képes megfelel
ni, folyamatosan
képzi magát és az
új módszereket
munkája során
a gyerekek ne
velésére fordítja.
Hasznos tagja a kollektívá
nak, helyettesként nagyon sok
pluszfeladatot is végez. Sokan
elmondhatják magukról, hogy
Ő vezette be az óvónői mun
kába, és megszeretette velük az
óvónői hivatást, megtanította
őket szakma minden részle
tére.
Nem csak az óvoda berkein
belül szerzett elismerést ma
gának, de mondhatjuk, hogy
mindenütt szeretik a faluban,
egyénisége abszolút elismert.
Részt vesz a falu egyéb ren
dezvényein is.
Példás családanya, aki gyer
mekeit nagy szeretettel, gon
doskodással felnevelte, unokáit
imádja, rajong értük. Jó felesé
ge férjének, akivel több 10 éve
nagy szeretetben és egyetértés
ben élnek együtt.

Simon Lajos

Több, mint 20 éve dolgozik
településünkön vállalkozóként.
Először kisebb vállalkozá
sa volt, majd egyre bővítette,
fejlesztette. Aktívan részt vesz
a mezőfalvi labdarúgás támo
gatásában, tulajdonosként és
tényleges támogatóként is.
Fejlesztéseinek köszönhe
tően a dolgozói létszámot je

lentősen növelni tudta, mely
ben természetesen mezőfalvi
lakosok is szerepet kaptak.
Iparterületének
nagysága
a fejlesztések miatt jelen
tősen csökkent, ezért már
a következő fejlesztés kap
csán mindenképpen az ön

di gazdaságban dolgoztak és
dolgoznak a mai napig. Ő
ténylegesen egy olyan családi
gazdaságot épített fel, ahol a
család minden tagja részt vesz
a munkában.
Mint a labdarúgás nagy
barátja, a helyi MEDOSZ SE

kormányzattal közösen kell
gondolkodnia. 2011 évben
cége leginnovatívabb magyar
kisvállalkozás elismerő díját
kapta. A gazdasági válság
sújtotta években sem lépett
olyan irányba, hogy dolgozóit
elbocsájtotta volna.
Az önkormányzattal folya
matosan jó kapcsolatot tart, tá
mogatja az intézményeket és
magát az önkormányzatot is. A
szociális intézményt segítette a
rászorultak karácsonyát rész
beni finanszírozásával.

csapatának meccseire mindig
elmegy, szurkolásával buzdítja
a csapatot. Anyagilag is tá
mogatja a focicsapatot, bízik
sikerükben.
A 2010-es évben a jelentős
belvíz problémák miatt saját
beruházásában egy kis árokásó
gépet vásárolt, melyet a községi
utak árkainak rendbetételénél
is hatékonyan tudtuk használ
ni. Segítségével a Kossuth utca
vízelvezető árkának jelentős
részét kiiszapoltuk. A 2007es évben a vadászati törvény
lehetőséget adott arra, hogy
új vadászterületek alakulja
nak, megszervezte a Mezőfalvi
Gazdák Vadászó Egyesületét,
melynek alakulása óta elnöke
is.
Ő maga nem vadászik. En
nek ellenére lelkesen irányítja
és szervezi ezt a csapatot, akik
szintén jelen vannak a községi
rendezvényeken, és támogatják
azokat.
A Dunaújvárosi Vízi Tár
sulatnál harcosan kiáll a me
zőfalvi gazdák érdekeiért és
mindent megtesz annak ér
dekében, hogy a társulat Me
zőfalván is végezzen munkát,
aminek sikereit az utóbbi
években már tapasztalhatjuk is.

Rabi János

Hercegfalván
született,
1943-ban. Sokáig a Mező
falvi Állami Gazdaságban
dolgozott, a ménesmajori
kerületben, mint műhelyve
zető. Már akkor is kötődött
a mezőgazdasághoz, így vál
lalkozást kezdett 1993-ban,
ahol a család tulajdonában
lévő és bérelt területeken kez
dett gazdálkodni. Elsősorban
szántóföldi növénytermesz
tésről beszélhetünk. Apósa
halála után az állattartás is
előtérbe kerül, így a gazdál
kodás kibővült a juhokkal és a
lovakkal. Gyermekei a közép
iskola elvégzése után a csalá
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Kisújfalu: családi
látogatás
Amikor a kisújfalui láto
gatás terve szóba került, meg
lepetésünkre egymás után je
lentkeztek a helybéli családok,
hogy szeretnének részt venni
az utazáson, ketten, négyen,
öten jöttek, volt aki hozta
az unokáit. A csoport nagy
része szinte haza látogatott,
illetve vendéglátóink kérték,
hogy néptáncosaink lépjenek
fel náluk. Végül két busszal
utaztunk.
A kisújfalui látogatáskor
kiderült, hogy a szomszédos
településeken, Kürtön, Fűrön
például élnek mezőfalvi kötő
désű emberek, és a kisújfalusi
polgármester ígérte, ezekkel a
községekkel is felveszi a kap
csolatot, hogy esetleg kibővít
hetjük az együttműködést.
A mezőfalviak nagyon jól
érezték magukat a partner
településen. Néptáncosaink
fellépése sikeres volt, és szín
vonalasok voltak az ottaniak
produkciói is. Köszönjük a
vendéglátást, barátaink ven
dégszeretetét.

Herzogsdorfban
jártunk
Mezőfalvi delegáció láto
gatott Hezogsdorfba június
22-24. között egy harmincfős
busszal. Szívélyes fogadtatás
ban volt részünk, a vendéglá
tók bemutatták településüket,
intézményeiket, bevetési köz
pontjukat és sok más neveze
tességüket, elvittek bennünket
a tartományi székhelyre Linzbe.
A mezőfalvi képviselők is
tagjai voltak a küldöttségnek,
és az ottani elöljárókkal be
széltünk arról is, hogy a két
település kapcsolata miként
folytatódhatna a jövőben. A
kisújfaluval kötött partneri
szerződés mintájára java
soltunk egy ahhoz hasonló
együttműködés kialakítását, de
abban maradtunk, hogy nem
rontunk ajtóstól a házba, időt
hagyunk egymás jobb meg
ismerésére, a baráti kapcsolat
kialakítására. Mert úgy gon
dolom, e partnerségnek nem a
polgármesterek kapcsolatáról

Költségtérítéses volt

A herzogsdorfi és a kisújfalui látogatás egyaránt költség
térítéses volt. A törvényi szabályozás szerint a képviselőtes
tület tagjainak nem kellene fizetniük az ilyen utakat, de a mi
esetünkben minden résztvevő – a képviselő is – befizette a
buszköltség rá eső részét.

kell szólnia, hanem a két tele
pülés közötti együttműködés
ről. Ha találunk kapcsolódási
pontokat, akkor működhet a
dolog, ha nem, akkor nincs
miről beszélni. A végén a her
zogsdorfi polgármester kollé
gám, Alois Erlinger úr olyan
szándéknyilatkozatot ajánlott,
amely minden várakozásunkat
felülmúlt. A nyilatkozat sze
rint kötelezettséget vállal a két
település arra, hogy egymással
egy éven belül testvértelepülési
szerződést köt, a kapcsolódá
si pontok lehetnek például a
tűzoltóink, a néptáncosaink,
a sportolóink. Javasoltam pél
dául, hogy jövőre szervezzünk
egy labdarúgó tornát, amelyen
Kisújfalu, Herzogsdorf és Me
zőfalva csapatai baráti meccse
ken mérhetnék össze tudásu
kat, vagyis fociznánk egy jót.
Nagy örömmel tapasztal
tuk, hogy a herzogsdorfiak
befogadtak bennünket. A va
sárnapi mise után náluk ven
déglátás a hagyomány, még
pedig fúvószenekaros piknik
formájában, és mi is ott ültünk
közöttük, ami jóleső érzés volt.
Köszönettel tartozunk az aján
dékokért, a baráti fogadtatá
sért, a szívélyes vendéglátásért.

Zöldborsó és újhagyma
A tévedések elkerülése végett
Mezőfalván nem szociális föld
munka program zajlik, hanem az
önkormányzat közmunkásokkal
műveltette meg saját földterüle
teit, hogy azok ne maradjanak
parlagon, ne csak gazosodjanak.
A földmunka program arról szól,
hogy az önkormányzat kiosztja a
rászorulók között a saját földjeit,
hogy ott gazdálkodhassanak, a
terményekből biztosítsák a meg
élhetésüket. A mi esetünkben
egészen másról van szó: a föl
deket meghagytuk, megművel
tük és a termények a konyhára
kerültek.
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Vetettünk borsót, krumplit,
hagymát a parcellákba. Borsóbe
takarítás idején az önkormány
zatnál és az intézményeknél
minenki azzal foglalkozott, a
gyerekek az iskolában, a nyug
díjasok a klubban fejtették a
borsót. Nyugodtan mondha
tom, olyan terméket adtunk a
konyhára, ami egészséges, nem
kell attól félni, hogy bármi
lyen vegyszer utóhatása miatt
a gyermekeinknek bármilyen
baja lenne. Az újhagymából
kétszer szedtünk már, így 200200 tő zöldhagymát kaptak a
gyerekek az uzsonnájuk mellé.

A borsó helyére vetettünk babot,
uborkát és paprikát, paradicso
mot palántáztunk. Sajnos a mi
veteményeinket is nagyon meg
viselte a kánikulai aszály, de pró
báljuk tisztán és rendben tartani
a területet. Egy picit spórolunk
is ezzel a tevékenységgel, mert
minden terménnyel csökkentjük
a konyha alapanyagköltségét.
De a legfontosabb az, hogy
tudjuk mit eszünk, ugyanúgy,
mint otthon, a konyhakertből
behozott termények esetében.
Köszönöm mindenkinek, aki
segített a borsó betakarításában,
fejtésében.

Ünnepi
jókívánságok
A köztisztviselői nap al
kalmából ezúton is kívánok
minden mezőfalvi köztisztvi
selőnek jó erőt, egészséget, és
szívből kívánom, hogy a jövő
ben is találják meg megélheté
süket, boldogulásukat köztiszt
viselőként, mivel a település és
az egész ország számára fontos
munkát végeznek.
A Semmelweis-nap alkal
mából valamennyi egészség
ügyben dolgozóknak köszö
nöm a lakosság érdekében
végzett áldozatos munkáját.
Kívánom ugyanakkor, hogy
minél kevesebb munkájuk
legyen, mert a kevés beteg
megeglőzési tevékenységük
kiemelkedőségéről tanúskodik.
Kívánok minden jót, egész
séget, boldogságot a hivatá
sukban és a magánéletükben
egyaránt!
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester

Irtsák a parlagfüvet!
Tájékoztatom a lakosságot
arról, hogy a parlagfű most éli
virágkorát: előjött a talajból és
minden területen megjelent,
ahol a földet megmozgatták.
A többcélú társulás kereté
ben Mezőfalva is lehetőséget
kapott arra, hogy négy közcé
lú dolgozót foglalkoztasson,
akiknek a parlagfű eltávolítása
a feladata. Találkozhatnak ve
lük a játszótéren és a település
más közterületein. Minden
ki nézzen körül a portáján, a
szántóföldjén. Mert belterü
leten a jegyző, külterületen a
növényvédelmi hatóság bün
teti azokat, akik nem irtanak.
dr. Woth László
címzetes főjegyző
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Mezőfalvi Vigasságok:
sikeres rendezvény volt
(Folytatás az 1. oldalról.)
Vihar nélkül még soha nem
múlt el Vigasság, ami elvitte a
sátrainkat, felborította a dísz
letet, stb. Most a hőséggel
kellett megküzdenünk. Meg
próbáltunk védekezni ellene,
locsoltuk a placcot, mégis
nagyon megviselt mindenkit.
A műsorszámokkal sem ment
minden zökkenőmentesen.
Szombaton este B. Tóth Lász
ló szerepelt a meghirdetett
rendezvénytervben, de nem
érkezett meg. A menedzsere
tájékoztatása szerint nem volt
elérhető, ide nem érkezett meg,
pedig az aláírt szerződés értel
mében joggal vártuk el, hogy
fellépjen. A menedzsere nem
tudott mit csinálni, felajánlot
ta, hogy Zoltán Erika azonnal
elindul Budaörsről Mezőfalvá
ra. Így is lett, az előadó gyorsan
ideért, nem csúszott sokat a
program, és végülis azt mond
hatjuk: jó váltás volt, mert a
díva elbűvölte a közönséget,
nagy sikere volt.
Ilyen és hasonló gondokkal
kellett megküzdenünk, de úgy
gondolom: nem könnyű feladat
egy ilyen nagy rendezvényt
sikeresen lebonyolítani, min
dig akadnak azonnali döntést
igénylő, előre nem várt helyze

tek, amelyekre felkészülni nem
lehet. Ellendrukkerek persze
mindig akadnak, ám úgy vé
lem, az idei Mezőfalvi Vigas
ságokon is bizonyítottunk,
jól vettük az akadályokat. Az
utólagos rosszmájú megjegy
zésekre csak annyit mondanék:
jobban járnánk, az eddigieknél
is sikeresebb rendezvényeket
tudhatnánk magunkénak, ha
utólagos kritika helyett min
denki előre és munka közben
bizonyítaná jobbító szándékát.
Partnertelepülésünkről,
Kisújfaluból egy busznyi
vendég érkezett hozzánk

jókedvűen, nagy örömmel.
Mondjuk azt is, haza jöttek,
hiszen rokonaikat, ismerőse
iket látogatták meg, akik on
nan származnak. A delegációt
fogadtuk, ellátásuk biztosított
volt. Külön szeretném meg
köszönni Rajcsányi Ferencné
Marosi Klári néninek a gar
dedámságát. A finom pogá
csát a polgármesteri hivatal
lányai, asszonyai készítették,
Szentpáli Balázs és Halász
József pedig a kemencénél
állva segítettek a vendéglá
tásban. A konyhán dolgozók
is kitettek magukért, mint
minden évben, és sokan,
rengeteget dolgoztak azért,
hogy a rendezvénysorozat si
keres legyen. A felnőttek és a
gyerekek egyaránt jól érezték
magukat, a kicsiknek nagyon
tetszett például a pónis játék.
Szombaton a főző- és
borverseny volt a délelőtti
program. A helyi borosgaz
dák remek vörös és fehér
borokat vonultattak fel szép
számmal. Gratulálok a helyi
„pincészeteknek”.
A fő
zőverseny esetében a zsűri
nagyon nehéz helyzet volt,
sokféle ételt kóstolhattunk
és mindegyik nagyon ízletes,
finom volt.

Sokan igénybe vették az
egészségügyi sátor szolgálta
tásait, vérnyomást mérettek,
vércukorszintet ellenőriztek,
ami hasznos dolog szerintem.
A délután egy órai meg
nyitón megtisztelt bennünket
jelenlétével L. Simon László
államtitkár úr, térségünk or
szággyűlési képviselője. Va
lamint ellátogatott hozzánk
a szomszédos választókerület
országgyűlési képviselője, a ce
cei polgármester Varga Gábor
úr is. A megnyitó után tartal
mas délutáni programokat
láthattunk, a százhalombattai
néptáncosok például a tőlük
elvárható színvonalas, profi
produkciót elő.
Nem szerepelt a programok
között, de a karaokee-műsor
előtt beiktattuk a kitüntetések
átadását. Szeretnénk ezúton
is gratulálni minden kitünte
tettünknek, büszkék vagyunk
arra, hogy Mezőfalván élnek
olyan emberek, akik méltók
az önkormányzat, a képvise
lőtestület elismerésére. Szintén
jó érzés, hogy köszönthettük
településünk futballcsapatait:
felnőtt és ifi csapatunk egya
ránt bajnok lett, teljesítményü
ket egy kupával és gratuláció
val ismertük el.
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Az esti előadók közül ki
emelném Tarány Tamás kon
certjét, amely az előre meg
hirdetettnél hosszabbra nyúlt.
Mindenki tudja, hogy Tamás a
mezőfalvi Tarány Sanyi bácsi
unokája, és az egész család itt
volt a Vigasságokon.
Összességében nagyon sok
látogató volt a rendezvényeken,
és a résztvevők jól érezhették
magukat. A helybéliek közül
nagyon sokan dolgoztak, igen
komoly munkát végeztek azért,
hogy ez így legyen. Nem sze
retnék senkit kiemelni, hiszen
a legapróbb segítség is sokat
számít egy ilyen nagyrendez

vénynél. A civil szervezetek
vezetőivel nem egy, hanem két
alkalommal ültünk össze egyez
tetni, átbeszéltük részletesen
a programot, pontosítottuk az
igényeket. Az összes intézmény
és civil szervezet véleményét
figyelembe vettük, így ennél
szélesebb körű egyeztetést nem
tudok elképzelni. Az összhang
érezthető volt az idei Mezőfalvi
Vigasságokon, ezért szeretném
még egyszer megköszönni a
támogatóknak, segítőknek, köz
reműködőknek, résztvevőknek a
sikeres három napot.
Márok Csaba
Fotók: Horváth László

Változott a felállás a férfi egyesben!
A 2012. évi Mezőfalvi Vi
gasságok is az asztalitenisz ver
sennyel kezdődött, akárcsak a
Nádor-napok ünnepe. Igen
szépszámú ping-pong kedve
lő gyűlt össze a verseny kez
detére. Örvendetes volt más
települések érdeklődése a ver
senyünk iránt, de csak Duna
újvárosból érkeztek játszani. A
sorsolások után a női mezőny
kezdett, majd a gyerekek, vé
gül a felnőtt férfiak fejezték be
a nem mindennapi izgalmas,
színvonalas és jókedélyű játé
kot. A díjak ezúttal nem serle
gek és érmek voltak, hanem az
alkalomhoz illő játékok: lab
dák, tollas készlet, ping-pong
ütők, a felnőtteknek „jóféle
itóka”. És elkezdődött...
Bokros Kamilla mindenkit
legyőzve első lett, második
Fűrész Dóra, harmadik Fű
rész Csenge és Horváth Zita

akivel ismét gyarapodott női
létszámunk.
A fiúknál nagy meglepetés
re Sümegi Dominik legyőzte
az esélyes Ágoston Gergőt és
mindössze egy játszmavesz
téssel megnyerte a versenyt,
amiért egy futball labda dukált.
Második lett Ágoston Gergő,
harmadik a Dunaújvárosi
Ármos Tamás. Itt meg kell
jegyezni a sokat fejlődött Fer
kel József nevét, aki igencsak
menehezítette az élen végzők
dolgát.
A felnőtteknél a legjobb négy
közé jutásig nem volt különö
sebb meglepetés kivéve Virág
Csaba sima győzelmét László
Gyula ellen. Ezután jött a fel
fordulás: Horváth Á.- Varga
t. 2:1, Szabó S.-Varga T.2:1,
Horváth Á-Virág Cs.2:1.Vé
gül Szabó veretlenül mondhat
ni jó játékkal megérdemelten

győzött. Második lett Horváth
Ádám, aki nagyon sokat fejlő
dött és ha megtanul versenyezni
is, mindenki ellen esélyes lehet.
Tamásnak most „csak” a harma
dik hely jutott. Ahhoz képest,
hogy 3 műszakban dolgozik és
nem tud rendszeresen járni gya
korolni ez egy reális helyezés a
mostani játéka alapján.
Páros verseny:
1.Varga T.-Szabó S.
2.Virág Cs.-Horváth Á.
3.Bokros I.-László Gy.
Ismételten megköszönjük
Masinkáné Klárikának, hogy
újra eljött közénk, átadta a
díjakat és minden résztvevőt
meglepett egy szelet CSO
KOLÁDÉVAL. Azt hiszem
tiszteletbeli társtaggá fogjuk
választani és megtanítjuk
ping-pongozni.
Szabó Sándor
klubvezető

Borverseny
Fehérbor kategória
I. Troppert Pincészet
II. Tomics László
III. Márok Csaba
Vörösbor kategória

I. Töttős István
II. Troppert Pincészet
III. Varga László

Főzőverseny
I. Tündérkert Óvoda
II. Szociális és Gyer
mekjóléti Intézmény
III. Nagycsaládosok
Egyesülete
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Hurrá szünidő! Hurrá táborozás!
Eljött végre ez a nap is! Már
tavaly óta ezt a napot vártuk.
Felkerültek a táblára a régen
vágyott utolsó betűk, elér
kezett a vakáció. Nyugdíjba
küldtük a táskát, a füzeteket,
a könyveket, elpihenhettek a
ceruzák, a tollak. Elővehettük
végre a bőröndöket, hátizsá
kokat, fürdőruhákat, a focilab
dákat, a tollas ütőket. Hányat
kell még aludni ahhoz, hogy
elindulhassunk a táborozásra?
Amit nagyon vártunk, az elér
kezett végre. Elbúcsúztunk a
családunktól, a kis házi ked
vencektől, az ismerős utcáktól,
házaktól.
Tavaly a táborozás végén
már úgy búcsúztunk egymás
tól: Jövőre veletek ugyanitt!
És valóban. Újra össze
állt a nem is olyan kis csapat,
133 diák 21 kísérővel. Az
osztályfőnökök óvó szárnyai
alatt gyülekeztek a gyerekek,
a szülők utolsó búcsú figyel
meztetései is elhangzottak.
Mindenki az utca végét leste,
hogy mikor gördülnek be a bu
szok, és kezdődik meg az idei
nagy kaland, a táborozás a Ve
lencei-tónál. Három zsúfolásig
megtelt buszból integettünk az
itthon maradóknak, akik közül
sokan szívesen elbújtak volna
a poggyászunkban, hogy ők is
velünk jöhessenek.
A táborhely elfoglalása
már rutinosan ment. Ismerő
sek voltak a kis házak, tudtuk,

ki szeret emeleten és ki sze
ret földszinten aludni, tudtuk,
merre keressük a mosdókat és
hova menjünk, ha megéhez
tünk, ebédelni vagy vacsoráz
ni szeretnénk. Ismerősen su
sogtak a hatalmas fák, tudtuk,
hogy találkozhatunk mókussal,
sünivel, bagollyal is ebben a
szép parkban.
Alig vártuk, hogy átéljük a
tábor elfoglalásának rutinját, és
végre csobbanhassunk a tóban.
Azt se bántuk, hogy egy kis
séta az ára a fürdésnek, mert
ez az élmény mindent megér!
Kedden délelőtt a Kócsag
toll Alapítvány jóvoltából
ÖKO-játszóházban ismer
kedhettünk a természetvéde
lemmel és a hulladékgazdál
kodással kapcsolatos interaktív
játékokkal.
Óriási új kaland volt szá
munkra, hogy az alsósok két,
a felsősök egy alkalommal
kipróbálhatták a környék leg
igényesebben berendezett él
ményfürdőjét, amire ráláttunk
a szobáink ablakából. A ren
geteg külső és belső medence
és a hozzájuk tartozó élménye
lemek szinte varázslattal értek
fel. Alig tudtuk kipecázni a
gyerekeket legalább arra a kis
időre, amíg meguzsonnáznak,
vagy isznak egyet. Szinte re
pült az idő!
Szerda és csütörtök este a
felsősök ismét bizonyíthatták
evezőstudományukat egy kö

zel egy órás nádi hajótúrán
Braun Péter sárkányhajóival.
Örömmel fedeztünk fel sik
lókat, békákat, sirályokat, még

segítségünkre voltak a szülők
is, akik sok mézet, lekvárt,
kolbászt, zsírt és szalonnát
ajánlottak fel számunkra. Ter

hattyút is láttunk a kicsinye
ivel.
Csütörtökön repült velünk
a vonat és a hajó, várt min
ket a Szúnyog-sziget. A ter
mészet kegyes volt hozzánk,
mert a rekkenő hőség miatt
a szúnyogok jól megérdemelt
pihenőjüket töltötték, így nem
kellett önkéntes véradóként
táplálnunk őket. Jólesett a
fagylalt, a jégkrém!
A beígért ebéd utáni csen
des pihenőktől az új táborozók
egy kicsit tartottak, de aztán
rájöttek, hogy mégis jó a nagy
melegben dumcsizni, játszani,
olvasni az árnyékot adó fák
alatt. A kézműves foglalkozá
sokon is mindig telt ház volt.
Gyöngyöt fűztünk, a kicsik le
rajzolták tábori élményeiket, a
felsősök - hosszú sorban állás
után - pedig gyönyörű csillogó
delfineket, virágokat festettek
társaik (és tanáraik) karjára.
Az előző év tapasztalatai
alapján szinte biztosak vol
tunk abban, hogy a ránk bízott
gyereksereg számára a tábori
menza kevésnek bizonyul. Így
minden étkezést kiegészítet
tünk szalámival, paradicsom
mal, paprikával, tejtermékek
kel, péksüteménnyel. Nagy

mészetesen egy este sem múl
hatott el jégkrém nélkül.
Anita és Emese néni az
idén is felkészülten tartot
ták meg a zumba órákat és a
táncversenyt, melyen életkor
tól függetlenül vettek részt a
tanulók és a felnőttek is.
Sajnos vége! Az utolsó nap
csomagolással, ruhakeresgélés
sel, a talált tárgyak gazdáinak
kinyomozásával telt. Megettük
a búcsúebédet, és irány haza!
Az izgalom kedvéért má
sik úton jöttünk vissza, mint
amerre elmentünk, de aztán
végre ismerősek lettek a fák, a
házak, és a szeretett arcok is
feltűntek a parkolóban. Jó volt
elmenni, jó volt ott lenni, de a
legjobb volt megérkezni.
Találkozunk jövőre? Talál
kozzunk jövőre!
Köszönetet
szeretnénk
mondani a szülőknek a sok
felajánlott élelemért, az Isko
lafejlesztési Alapítványnak és
a Szülői Munkaközösségnek
és az iskolánknak az anyagi
támogatásért, valamint Ko
vács Istvánnak, hogy az idén
is segített a táborba költöztetni
kis csapatunkat.
Baricza Zsuzsa
és Nagyné Garai Olga
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8.a osztály

A Motorostalálkozón való
segítségért
szeretnénk
köszönetet
mondani
a
következőknek:

Osztályfőnök: Nagy Margit
Árki Milán
Balogh Dániel
Balogh Imre
Bayerle Bianka
Gál Roland
Gombita Attila
Gombita Dzsenifer
Hepp Dóra
Horváth Noémi
Horváth Patrik Markó
Horváth Petra
Horváth Zsolt Péter
Igel Dániel
Kasos Adrienn
Klujber Zsolt
Kolompár Dániel
Masinka Bianka Zita
Nagy Dóra
Nagy Márk
Németh Szilárd László
Polácskó Viktóra
Rafael Elvira
Szabó Krisztián
Tóth Benjámin
Turcsán Fruzsina

8.b osztály:
Osztályfőnök: Hajas Györgyné
Androvics Roland
Bordács Martin
Breier Dániel
Fánczi Kitti
Fekete Balázs
Garda Brigitta
Kertész Norbert
Keszler Milán László
Kovács József
Kovács Mercédesz
Laki Zsolt
Lendvai Tamás
Máté Róbert
Ménesi Gergő
Nagy Szimonetta
Németh Attila
Németh Vanessza
Nyári Anita
Nyegota Szabina
Ossik Angéla
Palkó Anna
Papp Alexandra
Póck Máté
Sáfár András
Sági Roland
Salgó Bence Károly
Szabó Luca Szilvia
Szántó Angéla
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A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány által adományozott
„Iskolánk Büszkesége” díjat Szabó Luca 8.b osztályos tanuló, míg
az „Év Diákja” díjat Palkó Anna 8.b osztályos tanuló vehette át.
Gratulálunk!

Kitűnő tanulmáni eredményt elért
tanulók névsora 2011/2012.
1. évfolyam: Az első osz
tályban szöveges értékelést
kapnak a gyermekek, mely
sokrétű és árnyalt, ezért nem
teszi lehetővé a tanulmányi
átlag kiszámítását.
2.a:

Garbacz Bendegúz
Kaltenecker Réka
Klics Márton
Koppányi Tímea
2.b. Gombita Dzsenifer
Szabó Beatrix (Trixi)
Szabó Fanni Viktória
Temesvári Donát
3.a Hajnal Marcell

3.b
4.a:
5.a:
5.b:
6.b:
7.a:
8.b:

Molnár Dóra
Pintér Dzsenifer
Rabi Dániel
Vass Virág
Németh Norbert
Jézsó Vivien
Koppányi Noémi
Vámosi Noémi
Bodás Dalma
Sándor Kinga
Szalai Bálint
Hajnal Dániel
Ágoston Réka
Márok Bence
Simon Noémi
Szabó Luca Szilvia

Iskolai hírek
2012. augusztus 27-28.
2012. augusztus 28. 10 óra
2012. szeptember 3.
2012. szeptember 3. 8 óra
2012. szeptember 3. 17 óra
2012. szeptember 4. 17 óra
2012. szeptember 5. 17 óra

Felkészítés a pótvizsgára
(Részletek az iskola
bejáratánál)
Pótvizsga
Első tanítási nap
Tanévnyitó ünnepély
Szülői értekezlet az
1. osztályosok számára
Szülői értekezlet az alsó
tagozat számára
Szülői értekezlet a felső
tagozat számára

Kondor Műhely
Rabi Antal
B. Kovács Zoltán
(Start Szerviz)
Árvai Mihály
Sarki Söröző
Deák Károly
Masinka Csabáné
Rédliné Kovács
Andrea
Kovács Imréné
Barát Attiláné
Ági Butik
Czifra István
Kuminka József
(Venyimi benzinkút)
Kovács István
Kvárik Ferenc
Kvárik József
Szatmári Béla
Rabiné Simon
Zsuzsanna
Tarány Sándor
Kiss László
Tibold Csaba
Csergő Béla
Szántó Mária
Ijjas Gizella
Antonio Pizzéria
Jobbik Mezőfalvi
Alapszervezet
Medosz Se
Mezőfalvi Önkormányzat dolgozói
Farkas Zoltán
Kovács László
(Hantos)
Vizi Ignác
Horváth Béla
Mezőfalvi Önkéntes
Tűzoltóegyesület
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Tündérkert Óvoda
Pillangó:
Barna Linda
Csizmadia Dóra
Deák Flóra
Fürész Csenge
Halla Viktória
Hóringer Kitti
Horváth András Mátyás
Horváth Viktor
Kiss Kitti
Kolompár Veronika Dorina
Kovács Barbara
Kovács Domonika
Molnár Réka
Nagy Eszter
Németh Balázs
Novoth Kitti
Papp Bence
Péter Aisa Dorina
Pikó Lilla Gabriella
Portász Kinga
Rostás István Arnold
Szikora Réka
Takács Annamária

Szivárvány:

Bodor Jázmin
Csendes Georgina
Csicskovics Dzsenifer
Csohány Adrián
Erdélyi Dzsenifer
Farkas Adrián
Filipszky János
Födelevics Blanka
Győrfi Dominika
Horváth F. Kristóf
Jásper Máté
Kolompár Virág
Magyar Levente
Mazzag Egon
Pintér Martin
Rabi Dóra
Schneider Viktória
Sipos Dávid Olivér
Sümegi Liliána
Szabó Alexandra
Tóth Melinda
Vörös Szabina
Minden elbúcsúzott óvodást
várunk szeptember 3-án 7óra
15-re az óvodába, ahonnan az
óvónénikkel együtt mehetnek a
tanévnyitó ünnepségre az iskolába.

Búcsúzás
2012. Június 8-án reggel
izgatottan érkeztek a nagy
csoportosok, hiszen elérkezett
a Búcsúzás napja. A délelőtt
folyamán sokat játszottak, be
szélgettek, közös élményeiket
mesélték el az óvónéniknek,
dajkanéniknek, néhány meg
hitt percet tölthettek el együtt.
A finom ünnepi ebédet a kony
ha ebédlőjében fogyasztották
el a gyerekek amit köszönünk
a konyhásnéniknek.
Délután ünneplő ruhába
öltözött búcsúzó gyerekek és
vendégek érkeztek az óvodába.
A gyülekező csoportokban a
két nagycsoport verssel, ének
kel köszönt el óvónénijétől,
dajkanéniétől, majd elkez
dődött a ballagási ünnepély.
Felzendültek a ballagó versek,
énekek, a kicsik és a középső
sök elköszönő jókívánságai.
Kondor Lászlóné megkö
szönte a szülők, a Szülői Mun

kaközösség és a támogatók se
gítségét, munkáját. Emléklapot
és ajándékot adott át az óvoda

feladatainak megvalósulásáért,
Halláné Kocsis Erzsébetnek,
Deákné Molnár Irénkének,
Szikora Istvánnénak, Halupa
Andreának, Virág Tímeának,
Stempely Józsefnek, Jásper
Jánosnak, Bodor Pégternek,

és a gyerekek támogatásáért:
Szabó Lászlónénak, Halmosi
Károlynak, Csendes Józsefnek,
Farkas Imrének, ifj. Rabi János
nak és Deák Ferencnek. Továb
bá ajándékkal köszönte meg
munkáját: Valicsek Erikának,
Bodorné Német Mónikának a
Szülői Munkaközösség vezetői

Deák Csabának pedig a cso
portjaikért végzett munká
jukért. Nagy meglepetést je
lentett a gyermekeknek a sok
színes lufi, amellyel a kertbe
vonultak, majd elengedték és
figyelték milyen magasra és
messze szállnak, viszik hírét
óvodánknak.

Június 28.-án tanévzáró érte
kezlet volt az óvodában. Először
Kondor Lászlóné óvodavezető
értékelte az egész éves munkát,
majd a néphagyományörző
munkacsoport vezetője, a gyer
mekvédelmi felelős,végül a mi
nőségbiztosítási munkacsoport
vezetője tartott értékelést az
elmúlt év feladatairól.
Megtörténtek a csoportel
osztások.

Huszta Renáta-Reni óvónéni
Szücs Györgyné-Gyöngyi
dajkanéni
Katica csoport:
Kiss Nóra Kinga-Dóri óvó
néni
Rauf Istvánné-Margó daj
kanéni

Pillangó csoport:

Tanévzáró értekezlet

Csiga-biga csoport:
Kiss Lászlóné -Marika óvó
néni
Scheidl Erzsébet- Erzsi óvó
néni
Német Ferencné- Zsuzsa
dajkanéni
Napsugár csoport.
Bálint györgyné-Erzsi óvó
néni

Micimackó csoport:
Kovácsné Huber Zita- Zita
óvónéni
Kiss Annamária - Ancsi óvó
néni
Bodorné Német Mónika
-Mónika dajkanéni
Szivárvány csoport:
Gremsperger Mónika-Mó
nika óvónéni
Győriné Varga Edit-Edit
óvónéni
Bartáné Kolmankó AndreaAndi dajkanéni

Tolnai Andrásné-Erzsi óvó
néni
Danczi Gáborné-Kata óvó
néni
Balogh Ervin Péterné-Mari
ka dajkanéni
A leendő kiscsoportosoknak
már sor került az első szülői ér
tekezletre, melyre sok érdeklő
dő szülő jött el. Feltették fontos
kérdéseiket, melyekre a vezető
óvónő segítségével próbáltunk
válaszolni. Elhangzottak az
óvodai élet szabályai, melyeket
a házirendünk tartalmaz.
Mindenki (szülő és óvónő)
nagy izgalommal várja a szept
ember 10-i napot, mikor a leen
dő kiscsoportosok megérkeznek
az óvodába.
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Pedagógusnap
Minden évben van egy nap,
ami csak a pedagógusokról
szól. Ebben az évben is ös�
szejöttünk,és együtt töltöttünk
egy szép estét. A Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány az
idei évben is kiválasztott egy
óvodapedagógust, aki kiválóan
teljesítette a munkáját a tanév
során. Ebben a tanévben Kiss
Nóra Kinga /Dóri óvónéni/
vehette át az aranygyűrűt,
aki meghatottan, könnyeivel
küszködve köszönte meg az
elismerést. Ezúton is gratu
lálunk neki, nagyon büszkék
vagyunk rá!

Mezőfalvi
Vigasságok
Minden évben igyekszünk
aktív résztvevői lenni a mező
falvi vigasságoknak. Kollektí
vánk lázasan készítik a szal
mabálák babáinak kellékeit,
a játszóházhoz szükséges esz
közöket, mintákat, valamint
az intézményünk sátránál a
főzőversenyre a finom ebédet.
Mindenki igyekezett kivenni
a részét valamilyen feladatban
aminek meg is lett az eredmé
nye. Sok kisgyermek töltötte
kellemesen a délelőttöt, és
különböző játékot, koronát,
százlábút, nyakláncot, pénztár
cát készítettek. Ugyanakkor a
kollektíva másik része sürgöttforgott az ételek elkészítésével.
Nagy örömünkre a grill tállal
elnyertük a vándorkupát, amely
egész évig óvodánk büszkesége
lesz.

Family frost
pályázat
Zita óvónéni jóvoltából ér
tesültünk a Family Frost cég
rajzpályázatáról. Aki a fagyis
autót lerajzolja ajándékba egy
jégkocka tartót kap. Az érdek
lődő gyerekek lelkesen ügyes
kedtek, és meg is lett a jutalom,
délután már haza is vihették az
autó formájú jégkockakészítőt.
Köszönjük szépen.

Szalonnasütés

A június hónap is sok iz
galmas készülődést,és újabb
programokat, ünnepeket tar
talmazott óvodásaink számá
ra. A tanév végéhez közeledés
a nagycsoportosok búcsúzását
is jelenti. A folyamatos vers
tanulás, a búcsúzó énekek
gyakorlása a gyerekekben is új
érzéseket hívtak életre az itt
eltöltött 3 évről.

A búcsúzás előtti este a
nagycsoportos szülők és gyer
mekek egy közös összejövetel
lel, beszélgetéssel, nosztalgiá
zással emlékeztek az elmúlt 3
év élményeire, eseményeire. Kis
tábortüzek gyújtásával, szalon
nasütéssel, grillezéssel tették
még kellemesebbé ezt a szép
estét, a Pillangó és a Szivárvány
csoport szülei és gyermekei.

Mezőfalváért kitüntetés
„Szeretetet adni és szeretve lenni
A legjobb dolog a világon”
(Gothe)

Nem véletlenül ezzel az
idézettel kezdtem a soraimat,
hiszen olyan kolléganőnkről
szól, aki valóban az óvónői
hivatást a gyermekek nevelé
sére tette fel és ezt már 40 éve
fáradhatatlanul végzi.
Kiss Lászlóné (Marika
óvónéni) 1972. szeptember
1. óta dolgozik a mezőfalvi
óvodában. Hatalmas gyer
mekszeretete, empatizmusa,
közvetlensége, szülőkkel való

közvetlen viszonya ezalatt a
hosszú idő alatt is bizonyította
hivatástudatát, tenni akarását.
Munkájában is mindig töreke
dett a legjobban megfelelni, ezt
bizonyítja, hogy több mint 30
éve a vezetőhelyettesi felada
tokat is végzi.
Sok óvodás gyermeket ne
velt, tanított - szépre, jóra és
sok óvónői növendékkel sze
rettette meg-e pálya szépsége
it. Ezt a fáradhatatlan munkát
„Mezőfalváért” köszönte meg
a képviselőtestület.
Gratulálunk!

Köszönet
Fekete Istvánnak és a közmunkásoknak a tanévben nyújtott
sok-sok segítségért, a sürgős munkák megvalósulásáért.
Óvodánk Szülői Munkaközösségének az új műanyag poha
rakért, melyet a következő tanévtől használhatnak a gyermekek
az óvodai élet tevékenységeihez.
A Foltvarró Klubank a búcsúzó gyermekeknek készített
szép kulcstartókért.
A Szivárvány csoport köszönetet mond Farkas Adrián
anyukájának a ballagó tarisznyák megvarrásáért, és Horváth
Tamás anyukájának a három év alatt nyújtott támogatásáért.
A Pillangó csoport köszöni Molnárné Masinka Erikának
a búcsúzó batyuk elkészítését, és Bodáné Veronikának a po
gácsát.

Munkaközösségi
záró értekezlet

Kondor Lászlóné 2012.
június 26-án tartotta a tanév
záró szülői munkaközösségi
értekezletet. Értékeltük a tan
évben elvégzett feladatokat, a
költségvetés mérlegeléséből tá
jékozódhattunk a megvalósult
játékvásárlásról, gyermeknapi
programok finanszírozásáról.
Az éves munkát egy emléklap
pal köszönte meg a szülőknek
az óvodavezető, és jó pihenést
kívánt mindenkinek a nyárra.

Delikát8-gyűjtés

Kedves mezőfalvi Lako
sok!
A Delikát 8 ételíze
sítő gyűjtési akciója tovább
folytatódik, augusztus 15-ig.
Kérünk mindenkit, hogy
juttassák el az üres zacskókat
a Tündérkert Óvodába, hogy
nyerési esélyeinket a vonalkó
dok beküldésével növelni tud
juk. Köszönjük!
„Együtt egy új játszótérért!”
Az oldalt összeállította:
Danczi Gáborné
és Kondor Lászlóné

Tanévkezdés
Kedves Szülők!
A 2012/2013-as tanév szeptember 3-án (hétfőn) kezdődik.
Ezen a napon szeretettel várjuk az elmúlt tanév óvodásait.
A Tündérkert Óvoda 2012. Augusztus 1-től-31-ig ZÁRVA
tart a nyári munkák miatt.
A tanévnyitó szülői értekezletek szeptember 10-én és 11-én
lesznek.
2012. szeptember 10-től (hétfőtől) várjuk az újonnan beíra
tott, most óvodánkba lépő gyermekeket. Az óvodába csak orvosi
igazolással jöhetnek .
A nyárra mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást kívánunk,
a Tündérkert Óvoda dolgozói.
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Történelmet írt a MEDOSZ
SE! A 2011-2012-es bajnoki
idényben egyszerre lett csoportelső az IFI és a felnőtt csapat. A
fiatalok negyedszerre állhattak a
dobogó legfelső fokára. A nagy
csapat három év feszült küzdelmei után végre elfoglalhatja méltó
helyét az egy fokkal magasabb bajnokságban, a Megye I. osztályban.
Az előző lapszámban megje
lent összefoglalónk után már csak
két mérkőzés volt hátra a felju
tásig. Rácalmás csapata a tabella
végéről nem jelentett veszélyt. A
végső megmérettetésben, otthoni
környezetben Adony együttesével
kellett felvenni a harcot. Izgalmas
és vicces jeleneteknek is tanúi lehet
tünk a mérkőzéseken. A történések
összefoglalóját Horváth László és
Bán Balázs készítette:
Rácalmás - Mezőfalva 1:9; IFI 1:9
Nagyon gyenge csapatok ellen
játszott Mezőfalva az utolsó előtti
fordulóban. Az IFI-nél a szövet
ségtől nem érkeztek játékvezetők.
A vendég Mezőfalva edzője vezet
te a mérkőzést. A felnőtteknél sem
alakult ki igazi ellenállás Rácalmás
részéről. Sőt, a pálya biztosítása is
hagyott némi kívánni valót maga
után. Egy beszaladó és távozni nem
akaró kutya miatt percekig állt a
játék! A szombati rácalmási meccs
inkább hasonlított egy falunapi ba
rátságos mérkőzésre, mint a Megye
II. osztály bajnoki fordulójára.
Gyenge csapat ellen nem lehet
szép meccset játszani! Rácalmás az
egyik leggyengébb láncszem a baj
nokságban. Ráadásul a szervezett
séggel is nagyobb bajok vannak. Az
IFI vonalon a hét elején még úgy
volt, hogy a házigazdáknál kiállni
sem lesz elegendő létszám, azonban
szombatra sikerült elégséges - 9 fő szintre feltölteni az együttest. A hét
elején a rácalmási vezetés lemond
ta a találkozót, de később jelezték a
szövetség felé, hogy mégis felveszik
a harcot Mezőfalva ellen. A történet

BAJNOKCSAPAT!
poénja, hogy az IFI összecsapására
nem jelentek meg bírók a meccs
idejére. Csak a felnőttek mérkőzé
se előtt érkeztek meg! A találko
zót Masinka Csaba a mezőfalviak
edzője vezette le. A segédek pedig
a játékosokból adódtak. A mérkőzé
sen Mezőfalva a hiányos rácalmási
gárda ellen 9:1-re győzött.
A felnőtteknél már nagyjából
helyre állt a rend, legalábbis, ami a
játékvezetői létszámot illeti. A me
zőfalviak játékával nem volt semmi
baj, ők igyekezetek fociszerű élményt
nyújtani. A vendéglátók azonban eh
hez vajmi keveset tettek hozzá. Ráa
dásul a rendezés is hadilábon állt! A
mérkőzés közben egy nagytestű kutya
szaladt be a pályára, és onnan csak ne
hezen sikerült elzavarni. Egyszerűen
vicc kategóriába lenne sorolhatók a
történtek! Sajnos az ilyen epizódok
nem tesznek jót a játéknak, hiszen egy
futballozni akaró csapat lendületét, já
tékkedvét alaposan kizökkenti. Sze
rencsére a mezőfalvi csapat át tudott
lépni ezen, és végül könnyű győzelmet
aratott Rácalmás ellen.
Gólrúgók:
Huber Balázs 4', Benczik Zsolt
8', Král László 11', Sági József 42',
Tórizs Attila 48', Szepesi Konrád
56', Sági József 67', Szüsz Tamás
75, Huber Balázs 78'
Sokkal jobb lett volna, ha az
utolsó, mindent eldöntő adonyi ta
lálkozó előtt nem egy ilyen kataszt
rofálisan színvonaltalan meccsen
kell szerepelni a bajnokesélyesnek.
Egy felhozó mérkőzés nagyobb
hasznot hozott volna. A mérkőzés
elején Masinka László elmondta,
nem szabad már nagy problémá
nak lennie még morálisan sem a
csapaton belül. A fiúk felkészültek.
Természetesen a három pontnak
meg kell lennie... És így is volt!
Horváth László

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.

Az utolsó lépés
Az ifik már „kiásták” az alapot:
fölényes, 16:1-es győzelmükkel
Masinka Csaba vezetőedző fiai
zsinórban negyedszer nyertek baj
nokságot!
Rekkenő hőségben, meglehető
sen nagy érdeklődés mellett indult
útjára a labda a felnőtt bajnokin.
A tét a mieink számára óriási volt,
hiszen győzelem esetén hat év után
végre feljuthatnak a megyei II. osz
tályból. Az utóbbi két évben ugyan
már reális esélyünk adódott erre, ám
végül egyszer sem sikerült.
Azt tudtuk, hogy ez a mérkőzés
nagyon nehéz lesz! Vendégeink fel
tüzelve érkeztek és presztízsnek vet
ték az összecsapást. Bár a találkozó
első dekádjában nem jelentettek ve
szélyt Papp kapus kapujára, minden
egyes labdáért kőkemény csata dúlt.
A 16. percig kellett várni arra, hogy
csapatunk támadószekciója feltörje
az ellenfél védelmet. Ekkor Móricz
szlalomozott az adonyi lábak között,
majd lőtt, ám a labdát a hálóőr nagy
bravúrral hárította. Öt minutummal
később Sági húzta meg a bal oldalt
és a 16-os belül elesett. A játékve
zető habozás nélkül a 11-es pontra
mutatott. A vitathatónak tűnő bün
tetőt Móricz biztosan lőtte a háló
ba, 1:0. Több okból is jókor jött a
vezető gól: játékosainkban a tetten
érhető görcsös akarás oldódhatott,
másfelől pedig a vendégeknek tá
madóbb futballra kellett váltaniuk,
így nagyobb tér nyílhatott kontratá
madásaink számára. Előbb Sági ke
rült így helyzetbe; lövése elzúgott a
hosszúsarok mellett; kisvártatva pe
dig Huber hagyott ki nagy ziccert.
A másik oldalon is támadt viszont
zavar, miután a Tonkáról lecsorgó
labdát Papp kézbe vette, ezt pedig
a bíró hazaadásnak minősítette. Lé
nyegében majd' minden mezőfalvi a

gólvonalon sorakozott fel, a körül
belül 6 méterről elvégzett közvetett
szabadrúgás a felső léc belső lapjáról
vágódott ki a mezőnybe…
Szünet után rögvest az adonyi
ak egy bődületes lökettel eltalálták
a jobb kapufát is… Válaszként
Sági húzott el, de nagy helyzetben
ellőtte a labdát keresztbe. Meg
élénkült a játék, ennek bizonyíté
kaként kombinatív támadás végén
szerencsénkre az adonyi akció lesre
futott… Nekünk is volt azonban
reklamálni valónk: a 16-oson be
lül két esetben is meglehetősen
gyanús körülmények között terült
el egy-egy mezőfalvi támadó, ám
a síp néma maradt. A 69. percben
formás akció végén a mieink ruti
nos gólvágója, Král a jobb kapufa
tövét találta el… Egyre csak nőtt a
feszültség, ahogyan peregtek a má
sodpercek. És nem nyugodhattunk
meg, ugyanis az adonyiak néhány
távoli lövéssel kellemetlenkedtek.
A 90. percben aztán a nyugalom
is "megérkezhetett": a baloldalon
futó hazai támadás végén Szepesi
mattolta a látogatok cerberusát, így
kialakította a végeredményt: Mező
falva - Adony 2:0.
Masinka László együttese hos�
szú pauza után léphet magasabb
osztályba. Teljesen megérdemelten!
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
a nagy ellenlábas Ercsi beragadt a
tavaszi rajtnál, és hamar elolvadt
ötpontos előnye, ám ezt az élet
helyzetet sorozatos győzelmekkel
ki kellett használni úgy, hogy min
denkivel szemben a siker kényszere
ott lebegett a fejek felett. A mieink
legyőzték ellenfeleiket és önmagu
kat is, így teljesen megérdemelten
lettek aranyérmesek. Gratulálunk!
Az aranyérmek átadása, a ve
zetőedző "röptetése" és a pezsgő
fürdőzés után jöhetett az ünnepi
halászlé és pörkölt, amire a klub
vezetői meghívták a szurkolókat is.
Köszönjük, és jó nyarat kívánunk!
Bán Balázs
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Szobafestést, mázolást,
tapétázást, gipszkartonozást,
laminált parketta lerakást

VÁLLALUNK!
Az árajánlat ingyenes!

Érdeklődni: László József, 30/2- 357- 651

Özv. Nyúl Ferencnét
80. születésnapján
szeretettel köszöntjük, jó egészséget,
hosszú életet kívánunk Neki!
Gyermekei: Anci, Feri
Menye, veje
Unokái: Anita, Anikó, Fecó
Dédunokái: Linett, Dorina, Ákos, Matyi

Segítségre van szüksége?
Társaságra vágyik?
Biztonságot szeretne?

Nyugdíjasotthonunkban

még rendelkezünk szabad női férőhellyel!
Várjuk a kedves érdeklődőket,
és a leendő lakóinkat.
Cím: Mezőfalva, Kinzsi utca 20.

Érdeklődjön az alábbi telefonszámon!
06-30-95-26-016, 06-70-59-11-400

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
Akik fiúnk

TAKÁCS IMRE

temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Viharos időkben
védje otthonát!

Takarékszövetkezetünk lakásbiztosítási
akcióval várja Önt!
A SIGNAL Biztosító akciója keretében

most 10% kedvezménnyel

köthet lakásbiztosítást, s ezáltal évente akár több ezer
forintot is megtakaríthat.

Eladó családi házat, lakást, nyaralót,
termőföldet keresek!
Érdeklődni: 0630/4379301
hívható minden nap 15:30-tól.

DÍJVÁLTOZÁS!

2012. július 1-jével az európai országokba történő faxolás
díja a könyvtárban: 1420 Ft/oldal.
A belföldre történő faxolás díja változatlan.
Az első oldal 420 Ft, minden további oldal 105 Ft.
Horváth István
könyvtáros

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

HORVÁTH LÁSZLÓ

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetünket fejezzük ki Fethné Editnek és férjének a
temetés lebonyolításáért.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Jakus József

73. életévében, hosszantartó, súlyos betegségben csendesen
elhunyt.
Hamvairól végakarata szerint gondoskodunk.
Gyászoló családja
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Bajnoki összefoglaló
Igazi
fesztiválhangulat
alakult ki a döntő fontosságú
mérkőzést követően. Pezsgő
fürdőzés, barátok, családta
gok, szurkolók ölelgetése re
mek alkalom volt az év közbe
ni felgyülemlett feszültségek,
és nem utolsó sorban a végső
összecsapás okozta izgalom
levezetésére. Akik ott voltak,
azok mind széles mosollyal,
egyesek még könnyekkel is
ünnepelték a focistákat, és egy
kicsit önmagukat is, hiszen ez
az eredmény - bár elsősorban
a futballistáké - azért egy ki
csit mindannyiunk eredménye
is...
Ahogy Márok Csaba, Me
zőfalva polgármestere nyilat
kozta az ünnepléskor készült
interjúban: „Mindenki szur
kolt és figyelt egymásra. Ami
szintén nagyon örömteli, hogy
van egy bizonyos fokú össze
fogás.”
Bajnok lett az ifi és a fel
nőtt csapat is. Az örömteli
percekben a tulajdonosokat és
az edzőket kérdeztük.
Simon Lajos, a MEDOSZ
SE többségi tulajdonosa:
- Milyen érzés feljebb jutni
egy osztállyal?
- Erre vártunk már három
éve! Ez volt az i-re a pont; az
utolsó momentum, amikor az
ember azt mondhatja, hogy

eddig így kellett és érdemes
volt csinálni.
Márok Csaba Mezőfalva
polgármestere, az önkormány
zat képviseletében a MED
OSZ SE társtulajdonosa:
- Mit szól a feljutáshoz?
- Örömteli volt a feljutás,
és egy kicsit kínszenvedés is.
Látszott a csapaton, hogy rá
nyomja a mérkőzésre a bélye
gét a hatalmas teher.
- Polgármester úr családilag is
érintett a fociban. Két fia játszik
a hazai színekben. A nagyobbik
ráadásul a negyedszer győztes
IFI tagja.
- Én azért vagyok nagyon
büszke - nem is a család miatt
-, mert információim szerint
ilyen még nem volt Mezőfal
ván, hogy az IFI és a felnőtt
is egyszerre legyen bajnok!
Összejött most, ami nagyon
komoly siker, és az utánpótlás
sikere is egyben.
- Természetesen azoknak az
embereknek a dicsősége is, akik
a háttérben nagyon sokat dolgoznak.
- Így van! Ez egy nagyon,
nagyon kemény munka volt! A
mai nap kapcsán is olyan ko
moly háttérmunkálatok foly
tak, ami csak egy nagyon szé
leskörű összefogással jöhetett
létre. Örömteli az összefogás.
A másik pedig az, hogy nagyon

sokan kijöttek a mai meccsre.
Nemcsak a megszokott törzs�
szurkolók, hanem olyanok is,
akik ritkábban, vagy egyáltalán
nem látogatják a focimeccse
ket. Persze sokan eljöttek a
régi futballisták, barátok csa
ládtagok közül is, amit szintén
nagy örömmel tapasztaltam. Jó
lenne, ha még többen kijön
nének, mert ahogy láthatták,
a csapatokat gyerekek vezették
fel. Az egy nagyon jó dolog,
hogy Mezőfalván ennyi gyerek
futballozik.
Masinka László, a felnőttek
edzője:
- Nem volt egyszerű történet
az utolsó meccs. Sokat kellett izgulni.
- Hát igen. Hoztuk a szo
kásos játékunkat: amikor nagy
tétje van a meccsnek, egy ki
csit görcsösen, szenvedve fut
ballozunk. Én úgy gondolom,
ha ezen a mérkőzésen nem is
annyira megérdemelten győz
tünk, de az egész éves mun
kánkat alapul véve, megérde
meltük a bajnoki aranyérmet.
Nagyon sajnáltam volna a
srácokat, ha most nem sikerül!
Masinka Csaba, az ifi edzője:
- Történelmi pillanatnak lehetünk tanúi, hiszen negyedszer
lett bajnok az IFI!
- Borzasztóan örülök a győ
zelemnek, hogy megnyertük

ezt a bajnokságot! Úgy érzem,
hogy ez az eredmény most
már az én sikerem! Az előző
bajnoki az még Gulyás Ferenc
kollégámmal közös siker volt.
Ezt viszont egyedül vittem
végig. Tehát nagyon örülök,
mert a csapat rendkívül oda
tette magát.
A cikk végén egy kis statisz
tika a csapatok 2011-2012-es
idényéről:
Az IFI 30 mérkőzésen 26
győzelemmel, 3 döntetlennel,
1 vereséggel, 165 lőtt góllal,
21 kapott góllal (gólkülönb
ség 144) és 81 ponttal negyed
szer bajnok! A góllövő listán
az első tízben három mezőfal
vi is található. Tokai László az
előkelő 2. helyet szerezte meg.
Márok Máté a dobogóhoz na
gyon közeli 4 helyen végzett.
Juhász Imre holtversenyben
10. lett.
A felnőttek is impozáns
eredményt mutathatnak fel a
bajnokság végére. A 30 mér
kőzés alatt 25 győzelmet, 3
döntetlent, két vereséget, 103
rúgott gólt, 17 kapott gólt (86
a gólkülönbség) és 78 pontot
gyűjtöttek össze. A gólrúgó lis
tán Móricz Csaba az 5. helyen
végzett, ami szintén gyönyörű
eredmény!
(Mezőfalva futball- és sporttörténetét egész évben, szinte
napi frissességgel követhetik a
www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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