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Közel ötven fő előtt mondott ünnepi beszédet augusztus 20. tiszteletére vasárnap
délután a mezőfalvi Szentháromság kápolnánál Márok
Csaba Mezőfalva polgármestere. Rövid történelmi visszatekintés után beszédében kihangsúlyozta, hogy mennyire
fontos a mezőfalvi emberek
összefogása, melynek gyümölcseit már megízlelhettük
a megvalósult beruházásokban.
Mezőfalvának csak akkor van
esélye a továbbélésre, ha ez az
összefogás változatlan marad.
A hivatalos mozzanatokat
követően az ünneplők átvonultak a Rákóczi utcai parkba, ahol
az intézmények és civil szervezetek már javában készülődtek
a harmadik lecsófesztiválra.
Az idei főzőversenyre ös�szesen hat csapat jelentkezett.
A bográcsokban tojásos lecsó,
csípős lecsó, pecsenyés lecsó, és
még sok más ízesítésű finomság rotyogott. Éhes ezúttal sem
marat senki, hiszen nemcsak a
társaságok tagjainak tányérjába,

A Kiss Kálmán Művelődési Ház állandó nyitva tartással és programokkal várja a látogatókat!

de a fesztiválra kilátogatókéba
is került a magyarok kedvencéből. A főzőversenyt az iskola
szülői munkaközössége nyerte,
második lett az önkéntes tűzoltóink csapat, harmadik az
önkormányzat gárdája.
Remek
kikapcsolódást
nyújtott az esti programok
további sora: a mezőfalvi néptáncosok, a Matyi és a hegedűs
mulatós együttes, tűzijáték és
zárásul a falunapról elmaradt
B. Tóth László szórakoztatta
a közönséget.
Horváth László
(További képek a mezohir.
info honlapon.)

A 6. évfolyam vidám műsorával megkezdődött a 2012/2013-as
tanév a Petőfi iskolában
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SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

MI SEGÍTÜNK!

A Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzata fenntartásában
működő Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény különféle szolgáltatások nyújtásával,
biztosításával segíti a település
lakóinak életét. Tájékoztatásul
néhány információt közlök az
érdeklődők számára szolgáltatásaink igénybevételi lehetőségeiről:

Szociális étkeztetés
Napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik ezt önmaguk és
eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt
biztosítani nem tudják. Az étel
az intézményünkben igényelhető
elvitellel, helyben fogyasztással,
vagy kiszállítással. Térítési díja:
jövedelemtől függő, maximum
375Ft/fő/nap (+kiszállítás).
Házi segítségnyújtás
Gondozónőink a szolgáltatást
igénybe vevő (életkora, egészségi
állapota, fogyatékossága miatt

rászoruló) személy saját otthonában biztosítják az önálló életvitel
fenntartásához szükséges ellátást
(pl.: segítség önellátás és gondozási szükségletek biztosításában,
egészségügyi és mentális problémák megoldásában, bevásárlásban, postai ügyintézésben, gyógyszerek felíratásában, kiváltásában,
közvetlen környezet tisztaságának
fenntartásában stb.). Térítési díja:
jövedelemtől függő, maximum
155 Ft/fő/óra.

Nappali ellátás
Elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött,
egészségi állapotuk, vagy idős
koruk miatt támogatásra szoruló
személyek részére nyújt lehetőséget napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, higiéniai
szükségleteik kielégítésére (pl.:
mosásra, tisztálkodásra), közös
foglalkozásokra, napközbeni étkezésre stb. Intézményünk dolgozói
különböző rendezvények, ünnepségek, kirándulások szervezésével
teszik változatosabbá és vidámabbá az ellátottak hétköznapjait.

Térítési díj: jövedelemtől függő,
maximum 200 Ft/fő/nap.
Családsegítés
Szociális, mentálhigiénés problémák, vagy egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek,
családok számára nyújt támogatást:
tanácsadást, segítséget konfliktusok megoldásában, ellátások megigénylésében, ügyintézésekben,
nyomtatványok kitöltésében, jogi,
pszichológiai tanácsadás biztosításában stb. A szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe.
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szakembereink
segítséget
nyújtanak gyermekek, fiatalok,
szüleik számára, a gyermekek
és fiatalok testi, lelki egészségét,
jólétét veszélyeztető problémák
megelőzésében, megoldásában.
Tájékoztatást nyújtanak jogokról, támogatásokról, ellátásokról,
segítenek gyermekekkel kapcsolatos problémák megoldásában,
szabadidős programok közvetítésében stb. A szolgáltatás ingyen
vehető igénybe.

Jogi tanácsadás
Dr. Endl Gábor István ügyvéd
által az intézményünkben biztosított
szolgáltatás kéthetente szerdánként
13-15 óra között vehető igénybe.
Előzetes bejelentkezés az intézményünkben. A szolgáltatás a rászorultak számára ingyenesen igényelhető.
Pszichológiai tanácsadás
Léránt Erika pszichológus
nyújt segítséget mindazok számára, akik ezt saját maguk, vagy
gyermekük lelki problémáinak
megoldása, pszichikai feszültségeinek oldása érdekében igénylik. A
szolgáltatás az intézményünkben
kéthetente hétfőnként 13-16 óra
között biztosított, s előzetes bejelentkezés alapján ingyenesen vehető igénybe. Remélem, hogy intézményünk szolgáltatásairól nyújtott
rövid tájékoztatásom segíti Önöket
abban, hogy a lehetőségek között
eligazodjanak! Ha segítségre van
szükségük, igényükkel forduljanak
hozzánk bizalommal!
Nikolinné Héring Edit
intézményvezető
Címünk: Mezőfalva,
Piac tér 3.
Telefon: 506-901

Szerződés szerint, minőségi terméket
A pántolószalag-gyártással
kapcsolatban negatív hírek terjedtek a GWE Budafilter Kft.-ről
az utóbbi hónapokban, ezért a cég
vezetőjétől, tulajdonosától, Simon
Lajos úrtól kértünk tájékoztatást.
A következőket tudtuk meg:
Az alapkőletétellel 2011. február 27-én kezdődött beruházás
célja, hogy 1200 tonna PET-palack darálékot hasznosítson, abból
pántolószalagot, granulátumot
gyártson és ipari célokra hasznosítsa az alapanyagot. Az elkészült
1100 négyzetméteres üzemcsarnokot és irodaépületet tavaly
decemberben vették birtokba, jelenleg a használatbavételi eljárás
van folamatban, ami várhatóan
szeptember végére zárul le.
A telephely létesítése 100 millió forint, KDOP-s támogatásból
valósult meg, a gépek vásárlására 29 millió forintot költhettek

GOP-os pályázatból. Az utóbbival elszámoltak, a KDOP-s lezárása pedig a használatbavételi
engedély birtokában december
31-ig fog megtörténni.

lehet kiváló minőségű terméket
gyártani: a magyarországi reciklált
alapanyagbázis nem volt megfelelő a Budafilter terméke számára.
Emiatt a próbagyártás elhúzódott,

A gyártáshoz szükséges gépek
tavaly decemberben érkeztek meg
az üzemcsarnokba, telepítés után
kísérleti gyártás kezdődött. A
próbák alatt igazolódott a mondás, hogy csak jó alapanyagból

ami kihatott a foglalkoztatásra is.
Az eredményes gyártás reményében felvettek dolgozókat, ám
az időközben felmerült gyártási
gondok miatt átmenetileg mégsem tudtak munkát adni minden-

kinek. További gond volt, hogy a
Budafilternél alkalmazott technológiára nincs megfelelően képzett
munkaerő a piacon, ami szintén
létszámmozgást generált.
De mostanra eljutottak oda,
hogy örömteli hírekkel szolgál
Simon Lajos. Szerződés szerint
halad a beruházás – a közvélemény persze gyorsabb ütemet
szeretett volna, viszont sok
minden befolyásol egy építési,
üzemindítási folyamatot. Ma
már kiváló minőségű terméket
állítanak elő, az alapanyag-ellátást később saját gyűjtési rendszerben szeretnék megoldani.
Az irányítói és műszakvezetői
területen már jó szakemberekkel
rendelkeznek és folyamatosan
töltik fel a létszámot. Januártól
folyamatos műszakban tesznek
eleget a 42 fős foglalkoztatási
kötelezettségnek.
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Rendben,
szabályosan

Csatornaberuházásunk II.
ütemével kapcsolatban fontos
hangsúlyozni: szépen, lassan
haladunk előre. A kötelező
feladatok, a közbeszerzési eljárások tőlünk független okok
miatt időigényesek. Ezt tudomásul kell venni. Az eljárások
végén, amikor már beadják az
ajánlattevők az ajánlatukat, a
bíráló bizottság lefolytatja a
vizsgálatát és javaslatot tesz. A
javaslatot fel kell küldenünk a
támogatónak jóváhagyni. Ez
a folyamat zajlik: a mérnöki
eljárásunkat már jóváhagyta a
támogató, de ebben az esetben
is csak az előzetes vitarendezés
lezárása után kerülhet sor a
szerződéskötésre. A kivitelezési közbeszerzési eljárásnak
szeptember 14. az ajánlattételi
határideje. A beérkezett ajánlatokat bírálja majd el a bizottság,
utána a közreműködő szervezet
átnézi az anyagot, jóváhagyása
után a társulási tanács hozza
meg a szükséges döntést.
Tudom, ez hosszú folyamatnak tűnik. De nagyon fontos,
hogy ezek az eljárások szabályosan, a jogszabályokat betartva legyenek lefolytatva, hogy a
lakóknak a pénze megfelelő
módon legyen felhasználva,
szabálytalanságot még véletlenül se lehessen megállapítani.
A befizetések folyamatosan érkeznek, és már vannak
kifizetésre váró számlák is. A
víziközmű-társulat és az önkormányzat megállapodást fog
kötni, hogy a számlák önrészét
hogyan, milyen formában finanszírozzuk.
Mindenki megnyugtatására
hangsúlyozom: rendben, a támogató szervezet elvárása szerint halad előre a csatornázás.
(A következő számban részletes
beszámolót közlünk.)
Az idei Motoros Találkozó szponzori listájáról lemaradt Masinkáné
Baranyai Marian neve, aki
szintén támogatója volt a
rendezvénynek. A szervezők ezúton elnézést kérnek
a képviselő asszonytól!

Iskola, óvoda _
hogyan tovább?

A képviselőtestületnek döntenie kell szeptember 30-ig az
iskolafenntartásról. A törvény
szerint nyilatkozni kell arról,
hogy az önkormányzat kívánja-e a jövőben fenntartani az
általános iskoláját, vagy sem. Ezt
a nyilatkozatot a hó végi soros
ülésen fogjuk megtárgyalni, a
polgármester előterjesztésében.
Mezőfalva 3000 lélekszám feletti település, ezért csak a nyilatkozatra van szükség az intézmény további működtetéséhez.
A nyilatkozattétel nem okoz
gondot a mi esetünkben, mert
úgy gondolom, kiváló iskolánkat fenn kell tartani a jövőben
is. A költségvetési adatok, a
pontos számok ismeretében
lehet majd arról dönteni, hogy
miként és hogyan biztosítható
ennek anyagi háttere.
Az intézményi társulás a
törvény erejénél fogva december 31-én megszűnik az iskola
oldalról. Az óvodák vonatkozásában viszont fennmarad, ame-

nyiben az érintett települések
vezetői is így gondolják. Az
elöljárók múlt héten egyeztettek
ebben a kérdéskörben.
A jogalkotó egyértelműen
rögzítette, hogy a társulást ösztönző normatív támogatásra nem
számíthatunk a jövőben, emiatt
nem lesz érdekük a településeknek, hogy közösen működtessenek óvodát, egyik község kezelje
a másik munkavállalóinak a foglalkoztatási kérdéseit. A társulást
csak oktatáson kívüli időszakban,
tehát nyáron lehet megszüntetni,
viszont fontos most elhatározni a
további lépéseket, hogy a jövő évi
költségvetésben júniustól már a
döntésnek megfelelően lehessen
tervezni.
A magam részéről úgy gondolom: mind a mai napig kiválóan működtünk együtt a kis
településekkel, Mezőfalva nem
uralkodott egyik partneren sem,
mindenkinek a megelégedésére
szolgált a társulás, az együttműködés.

Így döntöttek

A képviselőtestület soron
kívül ülésezett szeptember 12én, és megtárgyalta a 2012. év
első félévi pénzügyi beszámolót.
Az idei év első félévének gazdálkodásáról elmondható, hogy
takarékosan, jó gazda módjára
bántunk az önkormányzati
forrásokkal. A bevételek 44,16
százalékos teljesítésen állnak,
a kiadások pedig 43,87 százalékon állnak. Időarányos jól
gazdálkodtunk. Sok gondot
jelentett az új rendszerre átállás, az, hogy valamennyi intézményünk saját bankszámlával,
elszámolással rendelkezik, ami
plusz pénzforgalmat, átutalások
esetén költséget jelent.
Már a költségvetés összeállításakor sejtettük, idén sem
lesz könnyű évünk, hiszen az
állami támogatás évek óta nem
emelkedik, magunknak kell az
inflációt, a többletfeladatokat
is finanszíroznunk. Második
félévben még az eddiginél is

jobban rangsorolnunk kell, mert
teljesen bizonytalan a jövő év.
Spórolni csak az új beszerzéseken tudunk. Eddig sem volt
jellemző a túlzott költekezés,
azonban a közműdíjakat és a
béreket fizetnünk kell. Sajnos
még nem ismertek pontosan az
önkormányzatokkal kapcsolatos
jövő évi elképzelések, fel kell
készülni az esetleges átszervezésekre, közoktatási társulások
megszűnésére is.
Az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót a képviselőtestület elfogadta, a pénzügyi
bizottság javaslata alapján.
Egyebek között foglalkozott
a szakemberellátást szolgáló iskolai személyi változásokkal, és
a Mezőfalvára érkező pedagógusok szolgálati lakáskérelmével.
A Kiss Kálmán Művelődési
Házzal kapcsolatban a rendszeres nyitva tartást, üzemeltetést
beszélték meg a képviselők.

3

Felhívás a lakókhoz
Felhívom minden mezőfalvi lakó figyelmét arra, hogy
az árkok, árokpartok karbantartása most aktuális. Jelenleg
a nyári aszályos időjárás miatt
még nincs víz az árkokban,
minden körülmény kedvez
a szemét és törmelék eltávolításának. Ne várják meg az
őszi esőket, amikor az eddig
felgyűlt hulladék eltömíti az
átereszeket, elzárja a víz útját
és belvíz-problémákat okoz!
A parlagfűirtás is időszerű!
Kérem, tartsák be a szabályokat! Ha tűzgyújtási tilalom
van érvényben, akkor az vonatkozik a kiskertekre, az utcafrontokra is. A nagy szárazság
miatt még az sem jelenthet
felmentést, ha valaki ott áll a
tűz mellett, mert a baj akkor is
megtörténhet, átterjedhetnek a
lángok a lakóingatlanokra is.
Dr. Woth László
címzetes főjegyző

Tankönyvtámogatást kaptak
a diákok
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság gyermekenként
3.000 forint tankönyvtámogatást biztosított – jövedelmi
helyzetre tekintet nélkül – a
2012-2013-as tanévre azoknak a mezőfalvi lakóhellyel
rendelkező azon általános iskolásoknak, akik nem esnek a
tankönyvpiac rendjéről szóló
2001. évi XXXVII. tv. 8. §. (4)
bekezdésében meghatározottak körébe.
A Mezőfalván iskolába járó
gyermekeknek a tankönyvcsomag árának 3.000,- forinttal
csökkentett összegét kellett
megfizetniük.
Azok a mezőfalvi lakóhel�lyel rendelkező gyermekek,
akik nem a helyi általános
iskolába járnak, a községháza
ügyfélszolgálatán beszerezhető nyilatkozat kitöltésével
és iskolalátogatási igazolás
becsatolásával igényelhetik a
támogatást szeptember 30-ig.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1. a osztály
Osztálytanítók: Nagyné Garai Olga, Vámosiné Hevér Bernadett

Csicskovics Dzsenifer Tímea, Csicskovics Péter, Csizmadia
Dóra, Deák Flóra, Filipszky János Zoltán, Fürész Csenge, Győrfi
Dominika, Halla Viktória, Kiss Kitti, Kolompár Virág Johanna, Koncz Levente Kenéz, Kovács Dominika, Magyar Levente
Tamás, Mazzag Egon Gerold, Novoth Kitti, Péter Aisa Dorina, Pikó Lilla Gabriella, Portász Kinga, Rostás István Arnold,
Schneider Viktória Cintia, Sipos Dávid Olivér, Sümegi Liliána
Bernadett, Szabó Alexandra, Szabó Patrik Rafael, Tóth Boglárka,
Tóth Melinda

1.b osztály

Osztálytanító: Baricza Zsuzsa

Bodor Jázmin, Csendes Georgina Vivien, Csohány Adrián,
Erdélyi Dzsenifer Barbara, Farkas Adrián, Hóringer Kitti, Horváth András Mátyás, Horváth Ferenc Kristóf, Horváth Viktor, Jásper Máté, Képli Dzsenifer, Kolompár Veronika Dorina,
Kovács Barbara, Molnár Nikolett, Molnár Réka, Nagy Eszter,
Németh Balázs, Papp Bence, Pintér Martin, Rabi Dóra, Szikora
Réka, Sztojka Hajnalka, Takács Annamária, Vörös Szabina

PAPÍRGYŰJTÉS
Az iskola Szülői Munkaközössége papírgyűjtést szervez!
Az akció időpontja:
2012. szeptember 27. csütörtök 15-17 óráig az alsó tagozat,
2012. szeptember 28. péntek 15-17 órától a felső tagozat
Helye : a Művelődési Ház előtti parkoló.
Eső esetén a két időpont 2012. október 2. (kedd) és 3. (szerda) napokra módosul. Kérem a kedves szülőket és a falu lakóit,
segítsék a gyerekek munkáját a gyűjtésben.
Köszönettel:
az iskola Szülői Munkaközössége

HÍREI

Tehetséggondozás
Az intézményi fejlesztési stratégiánkban elsőként a hátrányokkal küzdő tanulók megsegítését,
felzárkóztatását céloztuk meg. Az
Integrált Pedagógiai Rendszer és
az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megteremtésével e célunk
megvalósult. Mindezek mellett
nagyon fontosnak tartottuk, hogy
tehetséges tanulóink minden területen megmutathassák és kibontakoztathassák képességeiket. Többéves átgondolt szakmai felkészülés
és munka gyümölcse érett be az
idei tanév végén: a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditációs
Bizottságának szakértői Kiválóra
Minősített Akkreditált Tehetségponttá nyilvánította iskolánkat.
A tudatos tehetséggondozás
első lépéseként két pedagógusunk
mesterfokozatú tehetségfejlesztő
tanári diplomát szerzett 2010ben. Az ő szakmai irányításukkal
számos pályázaton vettünk részt,
melyek kiemelten a tehetséggondozás céljára biztosítottak forrásokat. A mindennapi munka során
szerzett tapasztalataink és elhivatottságunk tette lehetővé azt,
hogy a 2010/2011-es tanévben
Regisztrált Tehetségponttá váltunk. Három tehetségterületen
deklaráltuk intézményünk eddigi
eredményeit és további szándékát
a tehetséggondozás terén. A nyelvi tehetségterületen belül a német
nemzetiségi nyelv magas színvonalú oktatását tekintjük kiváló tehetségfejlesztési lehetőségnek. A
testi-kinesztetikus tehetségterületen belül egyrészt a birkózás, másrészt a művészetoktatásban működő néptánc jelenti a tehetségek
fejlesztését, míg a zeneművészet
minden működő ágában (zongora, fafúvós és népi ének tanszakok)

megvalósul a tehetségfejlesztés. A
tehetség felismerés, azonosítás és
gondozás keretein belül foglalkozásokat tartunk, egyéni fejlesztési tervek alapján fejlesztjük
kiemelt tehetségű tanulóinkat. A
tehetséggondozás fontos eleme a
versenyeztetés, hiszen a sikerek
tovább növelik a tanulók motivációját, eredményességét. Az
idei tanévben két Tehetségnapot
szerveztünk: a megyei szintű Mezőföldi Néptánctalálkozót, mely
óriási sikert hozott nemcsak intézményünknek és az itt működő
tánccsoportoknak, hanem a községnek is, valamint az országos
szintű Birkózó Tehetségnapot,
melynek lebonyolítását a Nemzeti
Tehetség Program elnyert pályázatából finanszíroztuk.
A Kiválóra Akkreditált Tehetségpont címet három évre adományozzák. Számunkra ez azt jelenti,
hogy az elkövetkező időszakban
is kiemelt célként tekintjük a
tehetséggondozást és további
utakat keresünk e terület minél
magasabb színvonalú működtetéséhez. Terveink között szerepel
Tehetségsegítő Tanács létrehozása
helyi szinten, illetve a régió középiskoláival való együttműködés
kezdeményezése, koordinálása.
Büszkék vagyunk arra, hogy
Fejér megyében egyedüli általános
iskolaként birtokoljuk e megtisztelő címet, mely további munkára
ösztönöz bennünket. Jelenleg is
várjuk a TÁMOP 3.4.3 „Iskolai
tehetséggondozó programok támogatása” elnevezésű befogadott
pályázatunk elbírálását, mely
elnyerése esetén közel 20 millió
forintot fordíthatunk tehetségfejlesztő szakmai elképzeléseink
megvalósítására.

Birkózó edzés
Iskolánkban idén hétfőn és kedden 13.30-tól 15.00 óráig
lesznek a birkózó edzések. Minden régi és új jelentkezőt
szeretettel várunk.
Tombor István és Fehér Krisztián
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Iskolánk versenyeredményei
Verseny megnevezése
Játékos anyanyelvi csapatverseny – Dunaújváros
Területi anyanyelvi verseny – Mezőfalva

Szint
területi
területi

Területi matematika verseny – Dunaújváros
Szemere Gyula helyesírási verseny – Dunaújváros

területi
területi

Matematika csapatverseny – Előszállás

területi

Környezetismereti csapatverseny – Rácalmás
Szép írás verseny – Baracs

területi
területi

Szép olvasás verseny – Baracs

területi

Verseny megnevezése
József Attila szavalóverseny - Pusztaszabolcs
Mesemondó verseny
Nagyvenyim

Szint
területi
területi

Történelem verseny - Nagyvenyim

területi

Verseny megnevezése
OLIMA német nyelvi színjátszó verseny –
Budapest, Osztrák Intézet

Szint
országos

Területi német verseny - Mezőfalva

területi

Területi német nyelvi szépkiejtési verseny D.újváros
Területi német nyelvi csapatverseny - Sárkeresztúr
Ki tud többet a német ünnepekről? - Dunaújváros

területi
területi
területi

Angol nyelvi alapfokú C típusú nyelvvizsga
Német nyelvi középfokú A típusú nyelvvizsga

Verseny megnevezése
Területi informatika csapatverseny - Dunaújváros

Szint
területi

Területi tantárgyi kémia verseny - Dunaújváros

területi

Területi egyéni informatika verseny - Dunaújváros

területi

Matematika verseny - Előszállás
Megyei KRESZ verseny
Kis Biológusok Versenye - Dunaújváros
Birkózás - Szlovákia
Birkózás - Abony

területi
megyei
területi
nemzetközi
területi

Birkózás - Székesfehérvár

területi

Birkózás diákolimpia - Budapest
Birkózás - Budapest
Birkózás - Győr
Birkózás - Pestszentimre

országos
országos
területi
országos

Birkózás - Cegléd

területi

Birkózás - Tatabánya
Birkózás - Törökszentmiklós
Birkózás diákolimpia - Cegléd
Birkózás - Cegléd

területi
országos
országos
országos

Verseny megnevezése
Néptáncfesztivál - Baracs

Szint
területi

Pünkösdi Néptánctalálkozó - Alap

területi

Mezőföldi Néptánctalálkozó - Mezőfalva

területi

Illusztrációs pályázat

országos

V. Országos Lovas Rajz- és Fotópályázat

országos

„Vidéki élet” – országos rajzpályázat

országos

„Mesél az erdő” – országos rajzpályázat
„Végvári Élet”
„Barátok vagyunk” - a Veszprémi Magyar-Finn
Napok alkalmából meghirdetett országos
rajzpályázat

országos
országos
országos

Helyezés
VI.
III.
I.
III.
V.
IV.
V.
V.
I.
Bronz
minősítés
Ezüst
minősítés

Alsó tagozat eredményei
Résztvevő diákok
Jézsó Vivien, Katona Kitti, Vámosi Noémi 4.a
Garbacz Bendegúz 2.a
Hajnal Marcell 3.a
Jézsó Vivien 4.a
Bartek József 4.a
Katona Kitti 4.a
Vámosi Noémi 4.a
Farkas Réka, Hajnal Marcell, Takács Bence, Bartek József

Jézsó Vivien, Koppányi Noémi, Vámosi Noémi
Barta Fanni 1.a
Sudár Dániel 3.b
Maár Csenge 2.a
Kvárik Richárd 3.a
Antal Dénes 4.a
Arany
Szatmári-Nagy Eszter 1.a
minősítés
Gombita Dzsenifer 2.b
Vámosi Noémi 4.a
III.
Jézsó Vivien 4.a
II.
Gárdonyi Réka 3.a
I.
Garbacz Bendegúz 2.a
Humán munkaközösség eredményei
Helyezés
Résztvevő diákok
I.
Cifra Anna 7.a
I.
Gombita Klaudia 6.b
I.
Cifra Anna 7.a
I.
Szabó Luca 8.b
I.
Jassó Mária 6.b, Márok Bence 7.a, Zsákovics Kevin 7.a,Szabó Luca 8.b
Nyelvi munkaközösség eredményei
Helyezés
Résztvevő diákok
I.
Nagy Veronika, Czifra Anna, Simon Noémi, Zsákovics Kevin, Márok Bence,
Nagy Péter, Ozohánics Bernadett, Ozohánics Mihály, Ozohánici Zsanett,
Wittmann Ákos, Kovács István, Vámosi Nikolett, Ossik Mónika, Görög Petra,
Ossik Angéla, Németh Vanessza, Nyegota Szabina, Kovács Mercédesz,
Fekete Balázs, Palkó Anna, Salgó Bence, Póck Máté, Szántó Angéla
különdíj
Kovács Mercédesz 8.b, Cifra Anna 7.a, Nagy Veronika 7.a
I.
Jassó Mária 6.b, Ossik Mónika 7.b, Szekeres Benjámin 5.a, Szántó Angéla 8.b
III.
Aszalay Anna 6.b, Bodás Dalma 5.a, Czifra Anna 7.a, Ossik Angéla 8.b
I.
Ossik Mónika 7.b
II.
Bodás Dalma, Puskás Tímea, Szalai Bálint 5.a
IV.
Palkó Anna, Ossik Angéla 8.b
II.
Nagy Veronika, Zsákovics Kevin 7.a
Turcsán Fruzsina 8.a
Ossik Angéla 8.b
Salgó Bence 8.b
Természettudományi munkaközösség eredményei
Helyezés
Résztvevő diákok
III. és V.
Gál Roland 8.a, Igel Dániel 8.a, Szabó Luca8.b, Vámosi Nikolett 7.b, Szántó
Angéla 8.b, Palkó Anna 8.b
III.
Ossik Angéla 8.b
V.
Vámosi Nikolett 7.b
III.
Kovács Marcella Kitti 7.b
III.
Igel Dániel 8.a
I.
Ágoston Réka 6.b, Klics Bence 6.b, Barati Bence 5.a, Hajnal Bence 5.b
IV.
Nagy Péter 7.b
II.
Kovács Marcella Kitti 7.b
II.
Palkovics Patrik 6.b
I.
Palkovics Patrik 6.b
III.
Nyegota Szabina 8.b
I.
Szabó Levente 2.b
IV.
Bökönyi Imre 4.b
IV.
Kovács Olivér 2.b
II.
Szekeres Benjamin 5.a
I.
Palkovics Patrik 6.b
II.
Okner Máté 6.b
II.
Csikós Richárd 6.b
I.
Dienes Bence 6.b
II.
Masinka Csaba 6.b
II.
Palkovics Patrik 6.b
V.
Palkovics Patrik 6.b
I.
Palkovics Patrik 6.b
V.
Nyegota Nikolett 6.a
II.
Nyegota Szabina 8.b
V.
Szekeres Benjamin 5.a
V.
Szalai Bálint 5.a
II.
Okner Máté 6.b
III.
Androvics Dávid 5.b
V.
Palkovics Patrik 6.b
V.
Androvics Dávid 5.b
III.
Nyegota Nikolett 6.a
I.
Nyegota Szabina 8.b
A művészetoktatás munkaközösségének eredményei
Helyezés
Résztvevő diákok
dicsérő
4-5-6-7-8. osztályos néptánc tagozatos tanulók
oklevél
dicsérő
5-6-7-8. osztályos néptánc tagozatos tanulók
oklevél
Különdíj
Kovács Gábor 4.a
Különdíj
Bodás Dalma 5.a, Kovács István 7.a
Különdíj
Kabócák csoport
Különdíj
Igéző csoport
Elismerő
Veres Rita Liliána 2.a, Takács Balázs 3.a
oklevél
Elismerő
Orosz Zoltán 5.a
oklevél
V.
Takács Richárd 5.b, Takács Balázs 3.a, Takács Tamás 2.a, Petrovics Ádám
Benedek 2.b, Zsadon Géza 6.a
II.
Igel Bálint 2.a
I.
Zsadon Géza 6.a
I.
Fürész Dóra 6.b
II.
Zsadon Géza 6.a

Felkészítő tanár
Nagyné Garai Olga
Balláné Spitz Mariann
Márokné Szatmári Ilona
Nagyné Garai Olga
Nagyné Garai Olga
Nagyné Garai Olga
Nagyné Garai Olga
Márokné Szatmári Ilona, Baricza
Zsuzsanna, Nagyné Garai Olga
Nagyné Garai Olga
Horváth Lászlóné
Szalai Lászlóné
Balláné Spitz Mariann
Márokné Szatmári Ilona
Nagyné Garai Olga
Horváth Lászlóné
Szabóné Kovács Erika
Nagyné Garai Olga
Nagyné Garai Olga
Márokné Szatmári Ilona
Balláné Spitz Mariann
Felkészítő tanárok
Nagy Margit
Nagy Margit
Nagy Margit
Nyulasiné Lakos Angéla
Váradiné Balogh Ágnes
Felkészítő tanárok
Hajas Györgyné

Hajas Györgyné
Hajas Györgyné, Molnárné Troppert Mária
Hajas Györgyné, Molnárné Troppert Mária
Hajas Györgyné
Molnárné Troppert Mária
Hajas Györgyné
Hajas Györgyné
Siposné Takács Tünde
Hajas Györgyné

Felkészítő tanárok
Sótiné Papp Elvira
Jaksics Erzsébet
Jaksics Erzsébet
Sótiné Papp Elvira
Sótiné Papp Elvira
Szentpáli Balázs, Szentpáli Balázsné
Sótiné Papp Elvira, Szentpáli Balázsné
Bordás Anita
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Tombor István
Felkészítő tanárok
Csonka Emese
Csonka Emese
Csonka Emese

Barta Mónika
Barta Mónika
Barta Mónika
Barta Mónika
Barta Mónika
Barta Mónika
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Tündérkert Óvoda
Nyári festések
A nyár közepén kezdődtek
el a tisztasági festések három
csoportban: a Napsugárban, a
Micimackóban és a Pillangóban. De nemcsak a csoportszobák szépültek meg, hanem
a mosdók és a folyosók is. Volt
ahol a szülők, és volt ahol a Hivatal segítségével.

A nyári szünetről visszaérkező Napsugár csoportos gyerekek
örömmel látták, hogy csoportszobájuk új bútort is kapott. Az
óvó nénik és a gyerekek hamar
birtokba is vették. Nagyon örültek és köszönik, hogy régi álmuk
megvalósult. Köszönet Halmosi
Károlynak a megvalósításért.

Óvodából iskolába

Szeptember 3-án reggel az óvoda udvarán gyülekeztek a leendő elsősök. Izgatottan várták a tanító néniket, akik kendőt
kötöttek a gyerekek nyakába. Baricza Zsuzsa tanító néni macis
kendőt, Nagyné Garai Olga és Vámosiné tanító nénik pedig
zöld színű kendőt. Egy közös énekkel búcsúztak az óvodától,
majd kézen fogva átsétáltak az iskolába a tanévnyitó ünnepélyre.
Az óvó nénik búcsúzásként bemehettek az osztályokba, ahol
elköszöntek a volt nagycsoportosaiktól.

Nyári délelőttök
az óvodában

A lecsökkent létszám és a
nagy meleg ellenére jól érezték magukat a gyerekek itt
az óvodában. Délelőttönként
a kertben homokoztak, főzőcskéztek, hintáztak, rollereztek, s a nagy melegben a
locsolótömlő árasztotta hűs
vízzel frissültek fel. Eleinte kis
bugyiban voltak, később fürdőruhába bújtak. A gyerekek

azt mondták: „olyan, mintha
strandon lennének.”
A kerti játékon kívül lehetőségük nyílt kicsit kreatívkodni is: szívószálból
nyakláncot fűzhettek, só liszt
gyurmából karkötőt készíthettek, színes papírokból
pedig koronák készültek. Így
hamar eltelt az idő, mindenki
jól érezhette magát.

Van egy papagájunk
Óvodánk nemrégen kapott
két szép papagájt, melyben a
gyerekek és szüleik nap mint
nap gyönyörködhettek. Most a
nyáron megtörtént a papagájok
cseréje. Az egyik fiú papagájt kicserélték egy lányra. Most már

egy piros illetve egy sárga színű
papagájunk van. A gyerekek
minden nap figyelhetik a papagájunkat, és fel is tűnt nekik, hogy
már nem két piros papagájunk
van, hanem az egyik sárga lett.
Megtörtént a papagájok cseréje.

Tanévnyitó
értekezlet

Szülői
értekezletek

Augusztus 31-én a tagóvodák dolgozóival együtt
tanévnyitó értekezlet volt
óvodánkban. A vezető óvónő
beszámolt a budapesti tanévnyitó értekezleten elhangzottakról, ismertette az új törvényi
előírásokat, az előttünk álló
tanév feladatait. Majd beszámolót hallottunk a tagóvodák
életéről, eseményeiről.

Szeptember 10-11-én tartottuk óvodánkban az első
szülői értekezleteket. Tájékoztattuk a szülőket a házirendről, az előttük álló tanév
programjairól,
ünnepeiről.
Megtörtént az adatok egyeztetése, nyomtatványok kiosztása. Nagy érdeklődéssel „főleg a
kiscsoportokban” sok szülő volt
jelen. Köszönjük.

Megkezdődött
az óvoda

Szeptember harmadikán nem csak az iskola, de az óvodai
élet is elindult. A régi óvodások birtokba vették a Csiga-biga, a
Napsugár, a Katica és a Micimackó csoportokat. De nemcsak
régi ovisok érkeztek óvodánkba, hanem szeptember 10-én új
kiscsoportosok is jöttek a Szivárvány és a Pillangó csoportokba.
Mi óvó nénik is izgatottak voltunk ezen a napon, akárcsak a
gyerekek és szüleik. Volt sírás, de pár nap elteltével már egyre
több mosolygós kisgyerek jött reggelente oviba. Tetszik nekik
a sok új játék és a nagy kert. Szívesen játszanak egymással és
ismerkednek az óvoda életével.
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Makk Marcsi
hív és vár téged is!

Hat kisgyermektől búcsúztunk el a nyáron, ők az óvoda
gyerekcsapatát erősítik szeptembertől. Intézményünkben
vannak még szabad férőhelyek, ezért szeretettel várjuk a
bölcsődés korú kisgyermekeket! Nagyon rugalmasan alkalmazkodunk a szülők igényeihez, bármilyen munkabeosztás
megoldható! Kukkantson be hozzánk, látogasson el a heti 2x
játékos angol foglalkozásunkra! Továbbá minden nap kézműveskedünk egy órácskát, verseket, énekeket tanulunk. A
szabad levegőre is minden nap megyünk, madárcsicsergős,
csendes udvarunkat imádják a gyerekek.
Díjunk kedvező: 200 Ft/óra (+étkezés).
Pályázatot adtunk be, ha nyerünk, bővülünk tornaszobával, sószobával és teljesen felújított modern játékokkal felszerelt családi napköziben várunk mindenkit. A pályázat része,
hogy két évig a gondozásért nem kell fizetni. Két csoportot
tervezünk, ami 14 kisgyermek napközbeni ellátását jelenti.
Továbbra is várom jógázni vágyó anyukákat (nem fontos
babával érkezni), zene bölcsi indítására is jelentkezőket várunk!! Fontos a jó egészség és a vidám hangulat!
Juhászné Brigi
06/30-824-0075

Hívom a szülőket, diákokat!
Kedves szülők, és gyermekek! Szeptember van. Ismét az ismeretek, tudás szerzésének és bővítésének kezdete.
Ez alkalomból meghívom önöket, és titeket a hit ismeretének bővítésére. A 4. században élt egy igen híres nyelvész-tanár aki felnőtt korában hallott a keresztényekről. Lelke mélyén
megszólalt egy hang: „Vedd és olvasd!” S ő elkezdte olvasni a
keresztények szent könyvét a BIBLIÁT. Rajta keresztül egyre
közelebb jutott Krisztushoz és tanításaihoz. Elkezdett járni a
helyi püspök szentmiséjére, akinek beszédei megerősítették őt
a hit felé vezető úton. Később megkeresztelkedett és ma szent
Ágoston néven ismeri a világ.
Soha sem késő elkezdeni illetve bővíteni az Istennel való kapcsolatunkat. Tehát a felnőtteket (akár meg vannak keresztelkedve, akár nem) szeretettel várom. Első alkalmunk a templom
kápolnájában szeptember 28-án pénteken este fél 7-kor lesz.
A hittanos diákokkal átéljük eme tanévben a szentáldozásra
való készület szépségét. Keresztény lelkülettel készülünk két nagy
ünnepünkre: Jézus születésére (karácsony) és feltámadásra (húsvét). Azután május 26-án következik a nagy nap. A szentáldozás
során először vehetik magukhoz Jézus szent testét.
Hittanórák a plébánián péntek délutánonként vannak.Az új
tanévre sok sikert és kitartást kívánok!
Valter atya

Ahogy én látom!

Az interneten „szörfözve” találtam egy mai költő kedves nyár végi versére. Ezt az élményt szeretném megosztani Önökkel! De előbb a költőről: Tóth János 1969-ben,
Miskolcon született. Gyermekkorát tanyán töltötte, az
itt szerzett élmények meghatározóak maradtak számára egész eddigi életében. Tanulmányait Mezőcsáton és
Miskolcon végezte. Autószerelőnek tanult, első verseit
szakmunkás korában szerezte. Igazán termékeny korszaka 2005-től számítható. Megismerkedve az internettel,
az Amatőr Művészek Fórumán publikált és itt ismerkedett meg olyan
költőkkel, akik jelentős hatással voltak rá. Első verseskötete 2005 karácsonyán jelent meg. Azóta két további kötettel jelentkezett. Tóth János
jelenleg autószerelőként dolgozik Mezőcsáton. Házas, két lánygyermeke
van. A költészet mellett harművészetekkel is foglalkozik.
Izzó vörös szív a nap, a reggeli ég tövén
Lüktetése megcsillan a föld harmatos kövén.
Őszi ruhát hullató színes tarka fákon
Kicsi madár didereg, egy hajladozó ágon.
Csöppnyi feje legubbasztva, szárnya összezárva
Reménykedve föl-fölpillant, a nap melegét várja.
S lám az erdő túlsó végén nyújtózik a pirkadat
A sötétség szertefoszlik, híre-hamva sem maradt.
Virágszirmok nyílnak méhek, lepkék szállnak
Utolsó kortyát isszák, az elmúló nyárnak.
Szellők szárnya csípőssé vált, a napsugár gyenge
A nyár virágpor zászlaja mélyen leeresztve.
Mint a hold fogytak el, az izzasztó napok
S királyságuk eljöttét ünneplik a fagyok.
A természet lassan lehunyja szemét, s takaróját várja
Hosszú álma után köszönti majd, a tavasz kis virága.
Tarány Sándor
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Állandó programok és nyitva tartás
Október 1-től mindenkit
vár a Kiss Kálmán Művelődési
Ház! Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzata 2008-ban
pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér (IKSZT)” cím
elnyerésére.
A pályázat lényege az volt,
hogy olyan közösségi teret kell
kialakítani, amiben a község
életében fontos helyiségeket
lehet elhelyezni.
A pályázat pozitív elbírálást nyert, így 2011 nyarán
megkezdődtek a munkálatok
a Művelődési Ház épületében.
Az építkezés 2012 tavaszán
fejeződött be, majd ünnepélyes keretek között Kristofory
Valter atya megáldotta és Márok Csaba polgármester úr L.
Simon László országgyűlési
képviselő úrral közösen átadta
az épületet.
Az IKSZT feladata, hogy
változatos információs és közösségi szolgáltatásokat nyújtson a településen élőknek.
Egyik legfontosabb funkciója, hogy kiszolgálja a fiatalokat, elsősorban közösségi
programok szervezésével, de
helyet ad más jellegű rendezvényeknek is.
Segíti a helyi lakosok információhoz való jutását, internetes hozzáférést biztosít a
sokrétű tájékozódáshoz.

Településünkön nagyon
fontos a kulturális élet fellendítése, a közösségi élet megszervezése. Ahhoz, hogy a
fiataljainkat itt tudjuk tartani,
biztosítanunk kell számukra
egy olyan helyet, ahol lehetőségük van a szabadidő hasznos
eltöltésére.
Az IKSZT feladatai:
• falugazdász ügyfélfogadása
• A fiatalok számára: ifjúsági programok szervezése,
kézműves foglalkozások,
ifjúsági információs pont
működtetése, a fiatalok
közösségi
aktivitásának
fejlesztése
• A lakosság, a vállalkozások
információhoz jutásának
elősegítése
• Közösségi internet hozzáférés biztosítása
• Közművelődési programok
szervezése
• Helyszín biztosítása a civil
szervezetek számára
• 0 - 5 éves korú gyerekek felügyelete, baba-mama klub
szervezése
• Egészségmegőrzési programok szervezése: rendszeres
látás- és hallásvizsgálat,
egészségügyi előadások
Az IKSZT-ben
elhelyezkedő termek:
1. Rendezvény terem (150
m2): nagyobb csoportok fogadására alkalmas, projektorral

Nyitva tartás
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

zárva
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
14.00 - 22.00
14.00 - 20.00
zárva

13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00

Kiss Kálmán Művelődési
Ház, 2422 Mezőfalva,
Kinizsi utca 38.
Telefon: 06 25/506-832
E-mail:
mezomuvhaz@gmail.com

várja az internetezni vágyókat. A gépek a legújabb igényeket kielégítő szoftverekkel
felszereltek: MS office 2009,
képszerkesztő, Skype, valamint kiegészítők: webkamera,
fülhallgató, mikrofon
4. Gyermekmegőrző (30
m2): a világos és biztonságos
kialakítású helyiségben gyermekbarát bútorok és készségfejlesztő játékok várják az apróságokat és szüleiket egyaránt.

céges rendezvények, előadások
lebonyolítására.
2. Multifunkcionális közösségi tér (20 m2): kisebb csoportok számára optimális, TV-vel,
DVD-lejátszóval, projektorral
felszerelt. Megbeszélések, továbbképzések, képzések kivitelezésére ideális.
3. Az internet szobában (15
m2): 5 korszerű számítógép

Állandó programok
Asztalitenisz klub: kedd,
csütörtök: 16.30 - 19.00
Néptánc:
hétfő,
péntek: 18.00 - 20.00
Kártyaklub:
péntek:
17.00 - 22.00
A további lehetséges programokra örömmel várjuk javaslataikat!
Ijjas Gizella

és vetítővászonnal felszerelt.
A teremből nyíló teakonyhában kávé, tea készíthető.
Kiváló helyszín konferenciák,

Elérhetőség
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Fforde Katie (1952-): Szerelem kétszer. Katie Fforde
legújabb romantikus regényének főhőse Sian Bishop, egy
egyedülálló anya. Annak idején egy vad éjszaka során nagy
meggondolatlanságot követett
el, melynek köszönhetően teherbe esett.
Pilcher Rosamunde (1924-):
Tengeri szél. Rebecca Bayliss
egy londoni könyvesboltban
eladó, a mindennapjaira leginkább a szürke lenne a legjobb
jelző, gyermekkoráról ez már
korántsem lehet elmondani.
Anderson Catherine (1947-):
Indián varázs. Talán a benne
csörgedező vad komancs vér
miatt, talán csak veleszületett
tulajdonságként, mindenesetre
tény, hogy Chase Wolf zord,
szinte ádáz természetű ember,
aki idejének nagy részét a sűrű
vadonban tölti profi vadászként és favágóként.
Sparks Nicholas (1965-):
Vissza hozzád. Amanda Collier és Dawson Cole még tizenéves gimnazistaként szerettek egymásba - olyan elsöprő
erővel, ahogy csak az első szerelem képes magával ragadni
az embert. Akkor rajtuk kívül

álló okok miatt ne maradhattak együtt.
Roberts Nora (1950-): Nekem rendelt asszony. Nora
Roberts két romantikus kisregénye már olvasható volt többször is. A két kisregény, mely
a Stanislavski-család egy-egy
tagjának történetét meséli el,
ezúttal közös kötetben jelenik
meg ismét.
Quinn Julia (1970-): Tíz
dolog, amit szeretek magában.
A tizenkilencedik század húszas éveiben játszódik Julia
Quinn Bevelstoke-trilógiája,
mely zárókötetéhez érkezett.
Női főhőse Annabel Winslow,
aki újonnan, szinte nincstelenül érkezett Londonba. Egyszerre két férfi tűnik fel az
életében. Egyikük Sebastian.
Dick Philip K. (1928-1982):
Egy megcsúszott lélek vallomásai. Philip K. Dicket elsősorban csúcskategóriás sci-fi
szerzőként tartja számon az
utókor, olyan briliáns tehetségű íróként, aki képes volt
szépirodalmi, filozófiai magasságokba emelni ezt az egyébként nagyon könnyen
ponyvába hajló - műfajt. Jelen
könyve, azonban kivétel.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttárs!
Sok szeretettel meghívunk
a BALLA ISTVÁN FOGATÉS SZEKÉRHAJTÓ EMLÉKVERSENYRE
Időpont: 2012. szeptember 29., szombat
nevezés: 9 óra 30-kor
kezdés: 10 órakor

Versenyszám: 10 - 10 akadályból álló 2 fordulós verseny
Nevezési díj nincs!

Díjazás: minden résztvevőnek díjszalag, és emellé egy üveg
bor jár jutalomként
Mindenkit szeretettel várunk!
Mezőfalvi Lovasegylet vezetősége
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SPORTÖSSZEFOGLALÓ AZ ELSŐ NÉGY MÉRKŐZÉSRŐL

Kevés pontot gyűjtöttünk!
Nagy reményekkel indultak a 2012-2013-as idény őszi
küzdelmei. A mezőfalvi csapatok a Megye I. osztályban
és a Megye III. osztályban
vették fel a versenyt ellenfeleikkel. Masinka László által
vezényelt Megye I. osztályos
csapatunk összesen 3 pontot
gyűjtött a négy fordulóban.
Ezzel az eredménnyel a 16-os
mezőnyben a 12. helyet foglalja el Mezőfalva.
Az IFI viszont szépen hozta az eredményeket. Három
győzelemmel és egy vereséggel
az 5. a tabellán. Előttük három
csapat egyformán 12-12 ponttal, míg Iváncsa épp hogy csak
egy ponttal előzött be.
Megye III. osztályban Mezőfalva II. néven frissen verbuvált csapatunk az első két fordulóban komoly gondokkal lépett
pályára. A hiányzó igazolások
nehezítették a szereplést. A
harmadik találkozóra már teljes
lett a legénység, így komolyabb
eredményeket is produkálhatott
Masinka Csaba együttese.
A fordulókról:
Megye I -ben szépen indult a szezon. Kisláng gárdáját fogadtuk itthon. Jó iramú
mérkőzésen megérdemelten
íródott a három pont Mezőfalva neve mellé. Góllövők:
Móricz Csaba, Szilva Tamás,
Balázs Sándor.
Sajnos ezzel véget is ért a sikeres szereplés. Szabadegyháza
ellen 3:0 arányban, Bicskével
szemben 4:1 arányban, és Szár
riválisaként 1:0 arányban maradt alul csaptunk.
Az IFI viszont csak egyszer botlott az időszak alatt.
Kislángot 2:0-ra győzte le
kezdésként, majd a következő
fordulóban Szabadegyháza
ellen már 10:3 volt a gólarány
javunkra. Bicskén remek küzdelemmel továbbra is Mezőfalvának állt a zászló. 6:0-ás
végeredménnyel
térhettek
haza fiaink. Sajnos a negyedik
összecsapáson Szár gárdáját

nem sikerült legyőzni. A két
gólos vereség jó figyelmeztető
lehet, hogy nem illik három
győzelem után sem lazítani.
A Megye III-ban egy nagyon erős Alappal szemben
kellett felvenni a versenyt.

– Huber Balázs nem régóta
vette át az U13 irányítását.
Milyen tapasztalataid vannak?
– Egyelőre csak pozitív élményeket kapok. Úgy gondolom, hogy rengeteg tehetséges
gyerek van mindkét korosz-

Nem tudtunk igazán az erőnk
teljében pályára állni, így elég
nagyarányú, 6:0-ás zakóval
térhettünk haza. Szabadegyházát viszont már megleptük
a 3:3-as döntetlennel. Jókor
jött az egy pont a még mindig igazoláshiánnyal küszködő csapatnak. Harmadikként
újfent hazai környezetben
Zichiújfalu következett, ahol
megszületett az első győzelem.
3:1 arányban kerekedtünk felül
ellenfelünkön. Sajnos a negyedik fordulóban Sárszentágota
2:0-ra legyőzött minket. Egy
katasztrofális állapotú pályán
nem igazán ment a játék.
Remélhetőleg a következő
összefoglalóban már sokasodik
a jó hírek száma, addig pedig
támogassuk szurkolással csapatainkat!... Elkél a segítség!

tályban. Itt most az U11-ből
is játszottak fel. Nagyon lényegesnek tartom a munkám
során, hogy megszerettessem
a focit a srácokkal. Ez záloga
lehet annak, hogy szívesen
jönnek majd edzésre, de az is

közösen tudnak eredményt
elérni. Tehát igazából ebben
a korosztályban nem is biztos,
hogy helyes lenne az egyéni
alakításokra helyezni a hangsúlyt, inkább a közösségire.
– Mire számíthatunk a szezonban?
– Természetesen minél
több győzelmet szeretnénk. Az
erőviszonyokkal azonban még
én is csak most ismerkedem.
Hangsúlyoznám, hogy nem
az eredmény az elsődleges cél,
hanem az előbb mondott csapategység kialakítása, a futball
szeretetének elültetése. Fontos,
hogy minden gyerek tudjon
játszani, ez pedig rajtam nem
múlik.
– A korábbi edzőtől és vezetéstől számíthatsz-e segítségre?
– Nagyon sok segítséget
kapok Südi Lászlótól, és az
egyesület vezetőitől is. Minden
feltétel adott a munkámhoz.
– A szülők részéről is kapsz
támogatást?

fontos, hogy egy jó közösség
is kialakuljon. A fejlődéshez
ezekre szükség van.
– A mai találkozón említhetünk kiemelkedő teljesítményeket?
– Mondanám a neveket,
de még én is ismerkedem velük. Természetesen minden
mérkőzésen lehetne egy-egy
egyéni teljesítményt kiemelni,
viszont azt mindig szem előtt
kell tartani, hogy itt egy csapatsportról van szó, ahol csak

– Eddig még nem volt
gond, és remélhetőleg a jövőben sem lesz. A szülőknek is
fontos látni a gyermekük játékát, fejlődését. Ha létre tudunk
hozni egy jó csapatot, akkor a
sikerekben is közösen tudunk
osztozni szülők, gyerekek,
szakemberek együttesen.
(A mezőfalvi futball eseményeiről tájékozódhatnak
a www.mezohir.info oldalon
is!)
Horváth László

Utánpótlás hírek!
U13-as korosztályunk már
lejátszotta első mérkőzését.
Idehaza Szabadegyháza gyerekeit győzték le 8:3 arányban. Az ősszel új edzőt kapott
fiatal együttes jó hangulatú,
tetszetős játékkal kerekedett
felül ellenfelén. A találkozó
végén Huber Balázs trénerrel
beszélgettünk a csapatról és az
új helyzetről:

Az én falum - Mezôfalva

11

Csendes Istvánnénak

80. születésnapjára!

Véradás
2012. szeptember 27-én, csütörtökön
14.30 és 17.30 óra között
VÉRADÁS LESZ
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

Azt kívánjuk ezen a napon,
fölötted egy csillag ragyogjon,
mutasson utat mindenkinek,
milyen az igazi szeretet!
Csillagként ragyogsz le ránk,
küldöd a mosoly sugarát,
áldás, békesség kísérjen,
életed százhúsz év legyen!
Szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából a legdrágább édesanyánkat gyerekeid: István, József, Ferenc, László,
Erzsébet, menyeid, vejeid, 18. unoka, 28 dédunoka.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik
édesanyánk,nagymamánk

Köszönetet mondunk, mindazoknak, akik

CSEKE JÁNOSNÉ

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

Horváth Dénesné, Krepsz Mária
Temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetünket fejezzük ki Valter atyának, Fethné Editnek
és férjének a temetés lebonyolításáért.
Nővére Kató, Kata,
Marika, Zsuzsa és családjaik
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Emlékezés!
Treml Károly

Földi utad 8 éve lejárt!
A csillagok útján utazol tovább,
elmentél oda ahonnan nincs visszatérés,
ahol a tested meglelte végső pihenését,
hiába rohan az idő szállnak az évek,

halálának 8. évfordulójára!

emléked örökké a szívemben élnek,
örök az arcod nem száll el szavad,
minden mosolyod a szívemben marad,
ha majd én is rátérek erre az útra,
gyere elém s találkozunk újra.

Szerető Feleséged

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Balla József

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak. Köszönetet mondunk
Turcsán Jánosnak a temetés lebonyolításáért.
„Már nincs ma,
már nincs holnap,
csak ennyi volt az élet,
sirassatok csendesen,
mert én a szívetekben élek."

Mezőfalva tüzelőanyag
kereskedés
Akciós áraink:

Könnyen adagolható nagyságú
Barna szén (Lignit) Akció: 1800 Ft/q
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2550 Ft/mázsa
Hasogatva:
2700 Ft/mázsa
Fűrészpor:
1000 Ft/zsák
Mezőfalva Szőlőhegy, Honvédségi út eleje
06-30-281-1504, 06-30-738-0922

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik férjem, édesapám

Gyászoló család

Szabó Pál

Köszönetnyilvánítás
Őszinte köszönet a barátoknak, régi munkatársaknak,
osztálytársaknak és minden ismerősnek, akik öcsém,

Naletlics Rudolf
temetésén részt vettek.

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetünket fejezzük ki Turcsán Jánosnak a temetés
lebonyolításáért.
Szerető felesége, fia, és annak családja

Tolnai András

Hibajelentés:
Telefon: 06-25-244-088 Mobil: 06-30-217-4898 vag y 06-30-916-7524

Prajda hűtő- és háztartásigép-javítás

Hűtőgépek, fagyasztók és egyéb hűtőberendezések javítása garanciával. Automata mosógépek, mosógép,
centrifuga, porszívó és egyéb háztartási kisgépek javítása garanciával. Használt és felújított háztartási és
egyéb gépek adás-vétele garanciával!

HASZNÁLT, FELÚJÍTOTT HÁZTARTÁSI ÉS EGYÉB GÉPEK ADÁS-VÉTELE, GARANCIA!
Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Művelődési Ház, Mezőfalva. Felelős: Ijjas Gizella.
Szerkesztőség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezőfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Készült 2012. szeptember 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 00009

