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A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány idén is
megrendezte jótékonysági bálját. A sok éves hagyományra
visszatekintő mulatság az iskola zene és tánc művészeti
ágán tanuló diákok műsorával
kezdődött, majd az alapítvány
támogatottja, Kiss Melinda
főiskolai hallgató Mozart áriát énekelt. A nyolcadikosok

csodás keringője nyitotta meg
a táncot.
Bárhogyan alakulnak a törvényi változások, legyen bárki
a mezőfalvi iskola fenntartója,
alapítványunk elkötelezett a
mezőfalvi gyerekek támogatására... (A bálról bővebben
decemberi lapszámunkban olvashatnak.)

Advent, várakozás

Ádvent, Adventus Domini
(az Úr eljövetele), Úrjövet. Az
ádventi idő az Úr kegyelemhozó
eljövetelére való felkészülés időszaka. Szent András ünnepéhez
(november 30.) legközelebb eső vasárnappal, illetve annak előestéjével kezdődik. Gyakran mondjuk, hogy az ádvent: várakozás.
Miféle várakozás?
Történeti ádvent: az Ószövetség várakozása Krisztus első eljövetelére az idők teljességében. A bűnbeesett emberiség évezredekig
várta a Szabadítót, aki majd kibékíti egymással az Istent és az
embert. Az Egyház most azonosul a sötétségben és halál árnyékában ülő, leláncolt igazak vágyakozásával. Elismerjük, hogy mi
is rá vagyunk szorulva a megváltásra, és reménykedve emeljük
föl fejünket, hallván a proféta szót: " Íme, jön az Úr a népek
megváltására!" az évenként visszatérő ádvent mintegy élő emlékműve a történeti Úrjövetelnek. Az Egyházak kötelessége, hogy
Isten minden jótéteményét, így Krisztus első eljövetelét is, hálaadó emlékezetben tartsa. Kegyelmi Úrjövet: Krisztus karácsonykor
valamilyen értelemben évről évre újraalkotja születésének tényét,
hogy annak gyümölcsét velünk közölje, és istengyermekségünket
megújítsa. Ugyanazt hozza el minden egyes hívének, amit az első

A műsorban fellépnek:
 a Tündérkert Óvoda
óvónői Betlehemes
műsorukkal,
 a Petőfi Sándor
Általános Iskola
énekkara és
 a Mezőfalvi Nőikar

karácsonykor az egész emberiségnek elhozott. Ezért elvenítjük fel
ádventben az Ószövetség könyörgő vágyakozását, hogy mi is átéljük lelki sötétségünket, rászorultságunkat a kegyelemre, tehát felemeljük lelkünket az Úrhoz.
Kérnünk kell saját magunk számára is a Szabadító eljövetelét.
Így tölthet majd be minket is Krisztus születésének érdemével
és sajátos karácsonyi áldásaival. Tehát: évről évre felkészülünk
Krisztus kegyelmi eljövetelére. A személyes várakozáson túl az
egész Egyház várakozik Krisztus második eljövetelére az Utolsó
Napon. Krisztus már eljött, mégis várjuk őt? Várakozásunk beteljesedett születésével, mégis állandó várakozásban élünk. Miért?
Mert az üdvösséget még láthatatlanul és veszélyek közt hordozzuk
magunkban. Ma még reményben élünk. A világ végén eljön az
Emberfia, s már nem gyenge kisgyermekként, nem halandó testben,
hanem hatalommal és dicsőséggel, hogy ítéletet tartson élőkön és
holtakon, az egész történelmen, és övéit véglegesen magához vegye.
Ezért kell úgy szemlélnünk, átélnünk egész földi életünket, mint
egy hatalmas ádventet, hogy mindig készen állhassunk Szabadítónk eljövetelére, hiszen „nem ismerjük sem a napot, sem az órát”.
Valter atya
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Gazdálkodók, élelmiszer-előállítók figyelem!
Kötelező agrárkamarai regisztráció!
Az augusztus 1-től hatályos
új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai
választásokkal megalakul az új
nemzeti agrár- és élelmiszer
kamara. A törvény értelmében
a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor ös�szes szereplője, így a gazdasági
társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is
alanyi jogon tagjaivá válnak az
új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének
növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült
közfeladatokkal és hasznos
tagi szolgáltatásokkal.
Határidő: 2012. november
30.

A törvény előírja, hogy a
leendő tagok 2012. november
30-ig kötelesek bejelentkezni a
nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.
agrarkamara.hu), és megfizetni
az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig
már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
Amennyiben ön még nem
tette meg, mielőbb regiszt-

ráljon, mert a november 30-i
határidő a kamarai választásokon való részvételre nézve
jogvesztő! Regisztráció: www.
Agrarkamara.hu
Most megéri minél előbb
regisztrálni: a november 15-ig
regisztrálók ingyenesen kézhez
kapják az agrárkamara új emailes szolgáltatását, a hetente
frissülő Kamarai piacfigyelőt,
amely a növénytermesztési és

Az agrárkamarai tanácsadó irodák Fejér megyében:
Domakné
Szendi Erika
2060 Bicske, Kossuth tér 14., 30/550-1291
Varga Lívia
7000 Sárbogárd, Ady E. u. 160, 30/643-0075
Miklós Tibor
8127 Aba, Rákóczi u. 12., 30/841-6779
Mosberger Mátyás 8130 Enying, Szabadság tér 14., 30/841-1501
Varga Máté
8060 Mór, Zrínyi út 36., 30/841-6781
Kis Katalin
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 41., 30/642-9723
Bereczki László
8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11., 30/760-0198
Sajti Csaba
2457 Adony, Rákóczi F. u 21., 30/375-0627
Teubel György
2484 Agárd, Sreiner tanya, 30/760-0199
Mosberger Mátyás 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 6., 30/841-1501

állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti
össze.
Segít a kamarai tanácsadó
és a falugazdász!
Ha technikai segítségre van
szüksége a regisztrációhoz, azt
ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.
agrarkamara.hu) és az országos
falugazdász hálózatnál is.
A kamara központi ügyfélszolgálata is segíti a regisztrációt: 06-80-911-078 (zöld
szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara
ezen felül november hónapban
regisztrációs fogadóórákat is
szervez a vidéki településeken,
ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

Ebek chippel való megjelölése
Tisztelt Ebtulajdonosok!
2012-ben több kormányrendelet szabályozta az állattartást és hozott kötelező
érvényű
rendelkezéseket.
Ezek közül a fontosabbak,
amelyek 2013. január 1-től
kötelezőek:
– kistestű kutyák számára
(20 kg alatti) legalább 10, közepes testűeknek (20-40 kg)
legalább 15, nagytestűeknek
legalább 20 négyzetméternyi
területet kell biztosítani.
– kistestű kutyák kikötésénél legalább 4, közepeseknél
legalább 6, nagytestűeknél 8
méteres kötelet (láncot) kell
használni.
– négy hónaposnál idősebb
kutyákat elektronikus (u.n.
transzponderrel) kell megjelölni
(115/2012./VI.11./
Kormányrendelet).
Ezek betartását a Kerületi
Hivatal, ill. az önkormányzat
jegyzője ellenőrzi. Az állatorvos ezentúl csak a chippel
megjelölt kutyákat olthatja,

kezelheti, műtheti, a nem jelöltekről köteles jelentést tenni.
A fenti rendelkezés célja
hasznos, megakadályozza pl.
a kutyák utcára tevését, mivel
a chip alapján utolérhető és
büntethető az ilyen tulajdonos.
Ugyanakkor viszont tovább
terheli az ebtartók pénztárcáját. A chip-beültetése központilag meghatározott legkisebb
költsége 3.500 Ft ebenként.
Erre jönnek a különféle járulékos költségek (ÁFA., kiszállítási díj, regisztrálás, rendelőhasználati díj, stb.)
A chip beültetését nem
tudjuk az ebek összevezetésével megoldani, mert időigényesebb az egyszerű oltásnál
(regisztráció, adminisztráció),
az Állatorvosi Kamara sem
engedélyezi, ez csak háznál,
vagy rendelőben lehetséges.
Hogy kedvezzünk a lakosságnak, meghirdetem azt a
tíz hetes akciót, amely során
valamennyi kutyát utcánként
felkeresek és AKCIÓBAN

kedvezményes tarifáért: 4.500
Ft-ért (3.500 Ft alapdíj + 27%os ÁFA) fogom a chippet beültetni. Ehhez kérem az ebtulajdonosok együttműködését.
November 24-től minden
hétre kijelölök 2-3 utcát amit
végigjárok (szombat-vasárnap
9-12 óra között, hétköznap 1517 óra között). Aki valamilyen
ok miatt nem tud ekkor fogadni, telefonon egyeztetünk, hogy
mikor alkalmas. Telefonszám:
06-30-969-7940. Az akció csak
arra a hétre érvényes, ami ki van
jelölve. Később a beültetés költsége, kiszállási díjjal, regisztrálási díjjal terhelve nagyobb lesz.
(5.500-6.000 Ft.)
Az akció a következő időpontokban és utcákban lesz
érvényes
1. Nov. 24-30. Vörösmarty,
Váci Mihály, Velinszky utca.
2. Dec. 1-7. Kossuth, József
nádor, Bem, Rózsa utca.
3. Dec. 8-14. Bocskai, Bethlen, Akácos, Káposztás, Nádas,
Kisfaludy utca.

4. Dec. 15-21. Bartók Béla,
Semmelweiss, Liget sor, Rákóczi utca.
Dec. 22-től 2013. január
4-éig SZÜNET.
5. Jan. 5-11. Kinizsi, Kinizsi udvar, Mátyás király, Ady
Endre utca.
6. Jan. 12-18. Petőfi, Szt.
István, Damjanich utca.
7. Jan. 19-25. Fehérvári u.,
Hatház, Árpád, Honvéd utca.
8. Jan. 26-Febr. 1. Zrínyi,
Csokonai, Béke, Arany János,
Tompa Mihály utca.
9. Febr. 2-8. Hunyadi, Diófa, Dózsa, József Attila utca.
10. Febr. 9-15. Selyem major, Sismánd, Ménesmajor,
Szőlőhegy, Kishantos
Ezt a menetrendet a decemberi és a januári lapban is
közzéteszem. Kérem, éljenek
az akciós lehetőséggel és remélem, hogy ilyen módon zavartalanul bonyolítjuk le ezt a
nem kis munkát.
Dr. Juhász János
állatorvos

Az én falum - Mezôfalva

Tegyünk közösen a
falu biztonságáért!
A téli időszak beköszöntével elkezdődtek a besurranásos lopások, amelyek ennek az
időszaknak a jellemző bűnelkövetési formái. Bárki ismeretlen autót vagy személyt
lát, szóljanak, írják fel a jármű
rendszámát. Lehet, hogy nincs
jelentősége az információnak,
mert legálisan ott tartózkodó
embert látnak, de lehet, hogy
mégsem. Jobb az elővigyázatosság. Fontos, hogy ebben
valamilyen szinten együttműködjünk.
Minden bejelentést komolyan veszünk, megtesszük a
szükséges lépéseket. Mindkét
körzeti megbízottunk, polgárőrségünk tagjai és önkormányzatunk dolgozói elhivatottak
a bűnmegelőzés terén, így
községünkben nincs helyük
a máshonnan érkező árusítóknak, megfigyelőknek. Polgármesterként mondhatom:
ha nap közben gyanús dolgot
észlelnek, nyugodtan telefonáljanak a hivatalba, tegyenek
bejelentést. Mindent megteszünk a falu biztonsága érdekében. Betörtek a tájházunkba is nemrég és elsősorban
fém tárgyakat tulajdonítottak
el. Ezért fokozott ellenőrzést
kezdeményeztünk a színesfém-értékesítés
területén.
Polgármesterként arra kértem
a jegyzőt, tegyen meg mindent
annak érdekében, hogy ne érje
meg két kiló vasat ellopni.
Esténként zárják a kiskapukat, ne hagyják nyitva a bejárati
ajtókat. Nemrég úgy surrantak
be egy mezőfalvi házba, hogy
otthon voltak a lakók. Figyeljünk egymásra, a szomszédra,
mert közös érdekünk a védekezés. Kérem a lakókat, segítsük egymást abban, hogy Mezőfalvát elkerüljék a betörők,
fosztogatók.
Az önkormányzati
oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

Csatorna: jövőre kezdődik
Csatornaberuházásunk II.
ütemével kapcsolatban beszámolhatok arról, hogy a közbeszerzések lezáródtak a közbeszerző, a projekt menedzsment
és a PR-szervezet kiválasztásával és sikeresen szerződést
kötöttünk a mérnökkel. A
kivitelező kiválasztása zajlik,
a bíráló bizottság a szakmai
hiánypótlást hagyja jóvá, majd
ez alapján a szükséges döntést
meg tudja hozni. Az így összeállított anyagot továbbíthatjuk
a felügyeleti szervhez, amely
reméljük, hogy mindent rendben talál. Bízunk benne, mire
kitavaszodik, akkorra szerződéskötésről is beszámolhatunk

a lakóknak. Hangsúlyozom tehát: minden rendben halad előre. Precízen dolgozunk, hogy ne
vétsünk hibát, próbáljuk kiválasztani a kivitelezőt úgy, hogy a
beruházás biztonságosan és jól
valósuljon meg.
Felhívom a csatorna beruházás első ütemében érintett
lakók figyelmét arra, hogy ingatlanuk értékesítése esetén ne
gondolják, hogy tehermentes a
házuk, ha a víziközmű-társulat
felé nem rendezték a tartozásukat. Tartozás esetén ugyanis
terhelt az ingatlan. Értékesítés
esetén egyeztetni kell a társulattal, hogy ne kössenek jogszerűtlen szerződést a vevővel.

Aprítékkal fűthetünk majd!
Az önkormányzat sikeres
pályázatának eredményeként
biomassza kazán kerül beszerzésre a polgármesteri hivatal,
az óvoda és a konyha fűtésére.
Ez azt jelenti, hogy fa apríték
kazánt, ágaprító berendezéset
Polgármesterként nincs tudomásom arról, hogy a vizes
diófalevél az éghető anyagok
között szerepel a besorolásban. Ezért kérem a lakókat,
ne akarják megerőszakolni a
természetet! Ne higgyék, hogy
képesek lesznek eltüzelni a
nedves levelet! Semmi mást
nem érnek el, mint befüstölik
az egész falut, és csak bosszúság, harag származik belőle.

vásárolhatunk, két közmunkást
is felvehetünk az üzemeltetésükre, valamint egy tároló kiépítését is jóváhagyták.
A munkák azonnal indulhatnak, amint a polgármester
után a támogató szervezet vezetője is aláírta a szerződést.
A fa apríték kazán nagyon
hasznos lesz, mert az önkormányzat területén ezentúl
nem kell az ágakat, gallyakat
elégetni, aprítás, ledarálás után
felhasználhatjuk a kazánban. A
lakóingatlanokon keletkezett
kerti hulladékot, nyesedéket
is az intézmények fűtésére
tudjuk felhasználni a jövőben,
nem kell a mezőfalviaknak a
telkükön bajlódni ezek eltüntetésével.

Járások, intézmények

Az önkormányzat megkötötte a megállapodást a kormányhivatallal a járási rendszer
kialakításával kapcsolatban. A
járások jövő évi működését illetően még nincsenek pontos
információink, ám azt tudjuk,
hogy az indíttatás hangvételét
és lefolytatott tematikáját tekintve is nagyon pozitív volt.
Az oktatás átalakításáról és a
feladatokról most tárgyal a parlament. Ezekre a tárgyalásokra,
döntésekre nekünk figyelni kell,
és az azokból adódó teendőkre

próbálunk készülni. De pontos
információkkal csak a jogszabályok ismeretében tudunk szolgálni.
Úgy gondolom, a mezőfalvi
gyerekek oktatása januártól is a
mezőfalvi iskolában fog megtörténni. A finanszírozást és a tanügyi felügyeleti rendszert átalakítják, de alkalmazkodni fogunk
az új helyzethez. Polgármesterként elkötelezetten ügyelek majd
arra, hogy gyermekeink nevelése
a jövőben is minél jobb körülmények között valósuljon meg.
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Róka a faluban
A Vörösmarty utcából bejelentések érkeztek, hogy egy
róka jár keresztül az utcán.
Szakembererekkel konzultálva
megállapítottuk közösen azt,
hogy a róka a temető irányából,
a külterületről érkezik és a település északi iránya felé hagyja
el a falut az esti órákban.
Sajnos belterületen nem tudunk vele mit kezdeni, puskát
nem használhatnak a szakemberek és megfogni sem tudják.

Tartsák rendben
az árkokat

Az ingatlan előtti járdák,
átereszek rendbentartása minden lakónak kötelezettsége. A
Kossuth utcában a Dunaújvárosi Vízitársulat mezőfalvi
közmunkásai kiásták, kitakarították az átereszeket. Komoly
munkát végeztek. Ezzel is próbáljuk megelőzni az esetleges
belvíz okozta károkat.

Advent a téren
A település vezetői és civil
szervezetei közösen döntötték
el, hogy idén is megrendezzük
az adventi rendezvénysorozatunkat. Advent lesz a téren. Jelentős változás lesz, hogy a vendéglátás szerényebb lesz, jóval
kisebb hangsúlyt kap. Fontos,
hogy eredeti célunkat megőrizzük, a közösség építését,
fejlesztését szolgálja az adventi
gyertyagyújtás. Ezt a véleményt
a civil szervezetek vezetői fogalmazták meg. Természetesen
idén is lesz vendéglátás, és hangulatosan készülünk az év legszebb ünnepére, a karácsonyra.

Szociális tűzifa

Az önkormányzat idén is
bejelentette szociális tűzifa támogatással kapcsolatos
igényét, hogy ezzel is segíthesse a Mezőfalván élő családok, idősek fűtési gondjainak
enyhítését. Várjuk a választ,
ugyanis a minisztériumtól azt
a tájékoztatást kaptuk, hogy a
tűzifatámogatásokkal érdemben majd csak a későbbiekben
foglalkoznak.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Akikre büszkék vagyunk

Iskolánkban az elmúlt
években elindítottunk egy
hagyományt, melynek lényege,
hogy volt diákjaink életútját figyelemmel kísérve kiállításokat rendezünk azokról a régi
tanítványainkról, akik valamilyen művészeti tevékenységben jeleskednek. A jogos
büszkélkedésen túl szeretnénk,
hogy intézményünk jelenlegi
tanulói számára az ő sikereik
jó példával szolgálnának. Ez
évi választottunk:
Schneider Helga
Általános iskolai tanulmányait Mezőfalván kezdte. Kicsi korától részt vett az iskola
alapfokú művészetoktatásában működő balett tagozat
munkájában. Hamar kitűnt
tehetségével: sugárzó személyisége, kitartása predesztinálta a kiemelkedésre. Tanára,
Csonka Emese javaslatára
jelentkezett a Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi

Ferenc Gimnáziumába. Az
országos beiskolázású nagyhírű intézménybe a többszörös
túljelentkezés ellenére felvételt
nyert klasszikus balett szakra.
A 14 fős osztályban a 6. évfolyamot kezdte meg Helga. A
kislány számára óriási kihívást
jelentett a családjától távol, a
fővárosban megfelelni a hihetetlenül magas tanulmányi és
művészi elvárásoknak. Az balettintézetben világhírű balett-

mesterek és mesternők keze
alatt formálódott. Kitartása
és tehetsége eredményeként
számtalan színházi darabban
szerepelt sikeresen. A Thália
Színház és az Operaház balettelőadásain rendszeresen
szerepelt. Jelenleg a Magyar
Táncművészeti Főiskola mesterképzésére készül. E kiállítás
Schneider Helga művészeti
életpályájának legfontosabb
állomásait mutatja be.

Ünnepi műsor az iskolában
Az 1956-os forradalom
Magyarország népének a
sztálinista diktatúra elleni
forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik
legmeghatározóbb eseménye
volt. E nemzeti ünnepünkről minden évben hagyományosan, nyolcadik osztályos
tanulóink emlékeznek meg,

osztályfőnökeik Sótiné Papp
Elvíra és Szentpáli Balázsné
segítségével.
„… lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás
és a cselekedetek intéznek el.”
– Márai Sándor szavai ezek,
aki végigélte a forradalmat s
ezen gondolatainak felidézésével kezdődött iskolánkban
idén a 2012. október 23-i
megemlékező
műsor. Diákjaink sokoldalúságát mi
sem
bizonyítja jobban,
mint hogy az
előadásban
nem csak a
színvonalas

próza- és versmondás kapott
helyet, hanem zongorajáték,
szólóének és tánc is. A mély
átéléssel előadott műsor egyszerre volt megható és megrázó. A jelenlévők értették a múlt
tanúinak üzenetét:
„Soha sem a szavak számítanak az emberek közötti kapcsolatokban, hanem a tettek, a
cselekedetek. Kiállás a másikért,
segítségnyújtás embertársainknak, figyelmesség a szeretett lény
felé… mind-mind olyan cselekvés, amellyel közvetlen környezetünkre hatást tudunk gyakorolni, s ha ez az odafigyelés a
másik emberre szélesebb körben
is elterjed, akkor talán jobbá
tehetjük a mai Magyarországot is.”
Márai Sándor

HÍREI

A MezőArt hírei

Nagy örömünkre szolgál,
hogy az elmúlt két hónap
alatt diákjaink számtalan sikert értek el. Zsadon Géza a
„Mozdulj a jó irányba!” című
az Európai Mobilitási Hét
és Autómentes Nap alkalmából meghirdetett országos
pályázaton kapott különdíjat.
Géza egy másik alkotása az
5. GyerekARC rajzpályázat
vándorkiállítása
keretében
megtekinthető a dunaújvárosi
Dózsa moziban valamint az
épület előtti téren.
A szobrászat tanszak tanulóival a „Minimó Manó”
rajpályázatára készítettünk alkotásokat. A Mini Magyarországért Alapítvány internetes
közönség szavazással választja
ki a „legminimanósabb” figurát., ezért mindenkit arra kérünk, hogy november 25-ig
kattintson a http://www.minimagyarorszagertalapitvany.
hu/index.php/minimo-klub/
bekuldottrajzok
linkre, támogatva a mezőfalvi pályázatokat.
A segítséget előre is köszönjük!
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Ünnepélyes átadás

Egyszer volt, hol nem volt…
Ha a mesében a sárkányt
kell legyőznie a hősnek, akkor
a valóságban az egyik legfélelmetesebb ellenség, amivel nap
mint nap meg kell küzdenünk,
a figyelmetlenség és a sietség
szörnye. Egyre kevesebb idő
van leülni, és „csak úgy” kötetlenül nevetgélni, mesélni.
A zsúfolt hétköznapokban
valóban nem olyan könnyű
megállni, megpihenni.
Iskolánk alsó tagozatos
munkaközössége az idei tanévben is, – ha csak egy estére –
de lelassította, lecsendesítette a
külső világot. 2012. október 18án ismét megrendeztük nagy
sikerű Mese-estünket. Ebben
az évben idegen népek meséivel
ismertettük meg kis diákjainkat. Először Koppányiné Sági
Mónika tanárnő segítségével
kaptunk betekintést csodálatos
képeken keresztül a választott
történetek helyszíneiről, földrajzi elhelyezkedésükről.
Majd a tanító nénik meséltek, báboztak, így elevenítve

meg a mesék szereplőit. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek mesélés közben láthassák
az arcunkat, szemünket, érezzék, hogy velük együtt, élvezettel vagyunk jelen a meseélmény megélésében.
A közös barangolás során
képzeletünk segítségével képesek voltunk utazni, és olyan
új világokat fedeztünk fel és
jártunk be, ahol előtte még
nem voltunk. A fantáziánk
segítségével jártunk Portugáliában, Franciaországban,
Németországban, eljutottunk
Csehországba és Oroszországba is.
Szerettük volna, ha a meséken keresztül tanulóink megismerik ezen országok szokásait, nyelvét. Elhangzottak e
népek nyelvén köszönések.
Jó volt együtt barangolni, ismerkedni az országokkal, nem
megfeledkezve saját népmesei
hagyományainkról sem.
Mese-estünk hangulatát
fokozta a közösen elfogyasz-

tott finom tea, melyet Zsákovicsné Ági néni készített a
résztvevőknek.
Hisszük, hogy e programunkkal olyan emlékeket, élményeket hagyunk gyermekeink életében, amelyekre majd
szívesen emlékeznek vissza
felnőttkorukban is.
Szeretnénk
köszönetet
mondani az iskola vezetésének a támogató segítségéért,
a programot megszervező,
megvalósító tanító néniknek,
Koppányiné Sági Mónikának
a vetítések megszerkesztéséért,
lebonyolításáért, Váradiné Balogh Ágnesnek az orosz nyelvű
mesélésért, Zsákovicsné Ági
néninek a finom teáért és nem
utolsó sorban Palló Jánosnak a
hangosításért.
„A mese nem hal meg
soha” – mondja a láp asszonya az Andersen-mesében, és
ez valóban így van. Bennünk,
általunk, saját életünkben él
tovább.
Balláné Spitz Mariann

Korábbi cikkeinkben már
beszámoltunk arról, hogy
iskolánk komoly megmérettetés után elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont
címet, mellyel Fejér megyében
egyedüli általános iskolaként
büszkélkedhetünk. Október
27-én, Szegeden vettünk részt
egy nemzetközi konferencián, ahol lehetőségünk nyílt
megismerkedni a határon túli
Tehetségpontok működésével, eredményeivel. Ennek a
Kárpát-medencei Tehetségnapnak a keretein belül került
sor a 2012-ben akkreditált és
regisztrált Tehetségpontok elismerő okleveleinek átadására
is. A Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács által adományozott cím
feljogosítja az intézményt arra,
hogy 3 éven át használja a tehetségpont speciális logóját.

Pedagógiai
napok az iskolában
Minden tanévben kiemelt
feladata az iskola tantestületének, hogy szakmai napok
keretében foglalkozzon a pedagógia aktuális kérdéseivel.
Ezen belül nagy gondot fordítunk arra, hogy szülők is képet
alkothassanak az osztályokban
folyó sokrétű munkáról, személyesen győződjenek meg
gyermekük iskolai szerepléséről, órai munkájáról. Iskolánk
minden tevékenységi területén
tartunk nyílt órákat, melyekre
várjuk a kedves szülőket 2012.
november 26. és 29. között. A
látogatható órák részletes tervezetét az iskola honlapján és a
bejáratnál kifüggesztve tekinthetik meg.
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Tündérkert Óvoda
Uszoda
Idén is beindult a nagycsoportosok vízhez szoktatása. A
10 alkalommal zajló foglalkozásokon a gyerekek nagy élvezettel vesznek részt. Játékos
keretek között sajátíthatják el
az alapokat, a víz alá merülést,
a kar és lábtempó és a siklás rejtelmeit. Az utolsó foglalkozásra
a szülők is ellátogathatnak és
meggyőződhetnek arról, hogy
gyermekeik mennyit fejlődtek.

Márton nap

Pedagógiai programunk fontos része, a hagyományok megismertetése, ápolása. A Márton
napi hagyomány ilyen program.
A csoportok heti projekttervek
keretében dolgozták fel a Márton névnap és a libák kapcsolatát és az ehhez kapcsolódó
időjóslásokat, szokásokat. Libás
képeket készítettünk különböző
technikákkal. Séták során ellátogattunk baromfiudvarba, ahol
megfigyelhettük életmódjukat,
viselkedésüket, képeket gyűjtöttünk, mesefilmeket néztünk.
A szivárvány csoportosok nyílt
napon lámpás felvonulást szerveztek a szökőkúthoz, mondókákkal, énekekkel elevenítették
fel a hagyományt. Vitamintorna
II. - továbbképzésen vett részt
egy kolléganőnk Előszálláson!

Papírgyűjtés

Október 24-től, november
elejéig papírgyűjtést szerveztünk a környezetvédelem és
a "zöld óvoda" program keretében. Az óvodások, az óvoda
szülői közössége, a kollektíva,
a falu lakói, boltosai nagyon
aktívan támogatták programunkat, hiszen 3 nagy konténer papírt gyűjtöttünk Ezúton
szeretnénk megköszönni ezt a
lelkiismeretes. Közös munkát
mindenkinek, aki hozzájárult
ehhez a nagy mennyiségű papírgyűjtésben. Köszönjük!

Intézményünk születésnapján...
Immáron 4 éve hagyomány,
hogy megünnepeljük óvodánk
születésnapját. Erre az idei évben október 12-én, pénteken
került sor. Az ünnepnapot
megelőző hét már az előkészületek jegyében zajlott. Minden
csoport egy közös munkát készített, amelyen vagy az óvoda,
vagy a szülinaphoz kapcsolódó
eseményeket jelenítették meg
a gyerekek. Az alkotásokból

kiállítást rendeztünk, így a
munkákban bepillantást nyerhettek az óvodások és a szülők is egyaránt. A gyerekek
már reggel izgatottan jöttek a
lufikkal feldíszítette óvodába,
csinos ruhákba öltöztek, ezzel
jelezve, hogy „ez a nap más,
mint a többi”. A Napsugár
csoport vendégségbe hívta Kuminka Józsefné Ilus óvónénit,
hogy meséljen a gyerekeknek

a régi óvodás évekről. Meglepetésként olyan játékeszközöket, használati tárgyakat
hozott bemutatni óvodásainknak, amit abban az időben
használtak. Tízórai után elkezdődött az ünneplés. Elsőként
az emléktáblánál virágokat
helyeztünk el, és az óvónők
köszöntőénekekkel tisztelegtek az óvoda alapítói emléke
előtt. A hangulat fokozására
egy vidám, zenés-táncos délelőttöt szerveztünk a gyerekek
részére a művelődési házban. A
vendégfellépő az Áldás együttes volt, akik ebédig húzták a
talpalávalót. Visszaérkezve az
óvodába az ünnepi torta sem
maradhatott el, gyertyagyújtással, tűzijátékkal és egy közös
szülinapi énekléssel fejeződött
be a délelőtt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
konyhás néniknek a finom
torta elkészítéséért, amelyet a
gyerekek ebéd után desszertként elfogyasztottak.
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Tökcsodák hete

Október utolsó hetében
tartottuk óvodánkban a "Tökcsodák hetét", melynek keretében az egész intézmény apraja,
nagyja aktívan részt vett. Sokféle tököt gyűjtöttünk a szülők
segítségével és a töklámpásokon kívül, még érdekes figurákat is készítettünk a gyermekekkel közösen. Igyekeztünk
felhasználni az ősz kincseit,

terméseit, terményeit a különböző ötletek megvalósításához. A barkácsolás mellett
sok ismeretet kaptak óvodásaink a tökfajtákról, felhasználásukról, fogyasztásukról. Az
elkészült csodákból kiállítást
rendeztünk az udvaron, ahol
mindenki rácsodálkozhatott az
ötletes alkotásokra. Élményekben gazdag héttel zártunk.

Manókiállítás

Papírgyűjtés

Október 15-19-ig új kezdeményezésre kaptunk meghívást
a Cordastella Idősek Otthonától,
melynek nagyon örültünk. Október 19-én óvodánk valamennyi
csoportja ellátogatott az általuk
rendezett "Manófalu" kiállításra.
A gyerekek nagy lelkesedéssel nézegették a rögtönzött erdő-jelenetet, ahol az erdei állatok, a kismanók és barátaik életébe kaphattak
bepillantást. Vidáman énekeltek,
verseltek. Köszönjük a meghívást
és az apró ajándékokat is, amellyel
a gyerekeknek kedveskedtek.

Október 24-től november elejéig papírgyűjtést szerveztünk a
környezetvédelem és a „zöld óvoda”
program keretében. Az óvodások,
az óvoda szülői közössége, a kollektíva, a falu lakói, boltosai nagyon
aktívan támogatták programunkat,
hiszen 3 nagy konténer papírt
gyűjtöttünk Ezúton szeretnénk
megköszönni ezt a lelkiismeretes.
Közös munkát mindenkinek, aki
hozzájárult ehhez a nagy mennyiségű papírgyűjtésben. Köszönjük!
Az oldalakat összeállította:
Kiss Nóra

Őszi nagytakarítás

November 9-én (pénteken) szülők és gyerekek ismét
együtt dolgozhattak az óvoda
udvarának megszépítésén. Az
őszi nagytakarítás alkalmával
már ebéd után - alvás helyett
- szorgos kezek gereblyézték
a sok lehullott falevelet.
A gyerekek munkamegosztásban
kisgereblyékkel
gereblyézték,
talicskákkal
hordták, kupacozták a sok
őszi színben pompázó, meg-

száradt levelet. Nagy zsákokba pakolták, majd a zsákba
beszállva vidáman ugrálva
szívesen össze is tömörítették. A jó hangulatban telt
munkát a dajka nénik teával
jutalmazták.
Köszönjük azoknak a szülőknek, akik részt vettek ezen
a délutánon és munkájukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy az
óvodánk még szebb és tisztább legyen!

Köszönetek
A Napsugár csoport köszönetet
mond Halmosi Károlynak, hogy
csoportjukba az új játékpolcot
elkészítette és a szülőknek is köszönet, hogy összefogtak és anyagi
támogatásukkal lehetővé tették ezt.
A néptáncos gyerekek nevében
köszönetet szeretnénk mondani
Maár Virág nagymamájának, amiért 10 db új néptáncos szoknyával
ajándékozott meg minket.
Szeretnénk köszönetet mondani Kovács Attilának és Sudár

Ildikónak a papírgyűjtésben való
sok segítségért! Egy olyan családnak is szeretnénk köszönetet
mondani, akinek már saját gyermeke nem is óvodába jár, mégis
támogatja csoportunkat. Sismándról Kovács Árpádéktól sok
német nyelvű könyvet, valamint
diavetítőt és diafilmeket is kaptunk. Köszönjük!
Köszönet: Farkas Imre bácsinak a kerti játékok javításáért.
Feth Róbertnek az óvodásainknak
küldött körtéért. Prajda Zoltánnak
az elektromos gépeink javításáért.
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Művelődési Ház

November – Őszutó – Enyészet
hava – Szent András hava
November 11. – Márton napja

November 30. – András napja

Ezen a napon tilos volt dolgozni. Ha valaki mégis munkára vetemedett, az a hit szerint a
jószágainak életével fizetett érte.
Ehelyett inkább hatalmas lakomákat kellett rendezni, minél
több „egészséget enni magukba”.
A libát is ekkor vágták le és ették
meg. Aki nem így cselekedett,
arra a hiedelmek szerint egész
éven át tartó éhezés várt. Bónuszként a liba csontjaiból meg
lehetett jósolni, hogy milyen tél
vár az emberekre. Ha fehér, akkor havas, ha barna, akkor sáros.
Úgy tartották, az újbor ettől a
naptól már iható. Ha már lakomát rendeztek, bűn lett volna
nem élni ezzel a lehetőséggel…

Ha Katalin nem adott elég
pontos előrejelzést házasságügyben, akkor még mindig ott
van András napja. Aki egész nap
böjtöl, csak három szem búzát
eszik és három korty vizet iszik,
a jövendőbelijéről álmodik (már
ha korgó gyomorral el tud aludni).
Természetesen voltak önkínzástól mentes jóslási módszerek is, a legények azonban
ezekből már kimaradtak. Itt is
működik a „ruha a párna alatt”
kombináció, bár a kíváncsi lányoknak ezúttal egyenesen
fehérneműt kellett lopniuk. Viszonylag rizikómentes
módja volt a jövendölésnek a
gombócfőzés. Ekkor minden
gombócba beletettek egy-egy
férfinevet, és amelyik először
jött fel a főzés során a víz tetejére, megmutatta hogy hívják
majd a lány jövendőbelijét. A
megolvasztott ólom vízbeöntés
után felvett alakjával pedig a
leendő férj foglalkozására lehetett következtetni.
A legkevesebb fáradságot
igénylő jóslások az állatok segítségével történtek. A lányok
kimentek a disznóólhoz, belerúgtak az oldalába, és ahány röffenést hallottak annyi év múlva
mentek férjhez.
A szemétdomb vagy trágyadomb tetejéről hallgatózva újabb
titkokra lehetett rájönni. Amelyik irányból kutyaugatást hallottak, abból az irányból várták
a leendő párjukat, de volt, hogy
csak a kutya érkezett…

November 19. – Erzsébet napja
Ezen a napon lezárulnak az
őszi munkák. Ha esett a hó azt
mondták „Erzsébet megrázta a
pendelyét”.
November 25. – Katalin napja
„Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, viszont ha Katalin locsog, akkor karácsony kopog” – tartja a mondás. Ám nem
csak az időjárást próbálták ezen
a napon megjósolni. A lányok
ilyenkor mezítláb ágakat loptak
a fáról, amiket aztán vízbe tettek.
Ha karácsonyig az ág kizöldült,
azt jelentette, hogy a lány hamarosan férjhez megy. A jóslásból
a legények sem maradhattak ki.
Nekik egy lány ingét kellett ellopni és éjszakára a párnájuk alá
tenni, így megálmodhatták ki
lesz a jövendőbelijük.

Köszönjük a diavetítőt!
A Makk Marcsi Családi Napközi egy diavetítőt ajánlott
fel filmekkel együtt a művelődési házunknak, amit ezúton
szeretnénk megköszönni!
A Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói
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„A virágok tudatos,
Intelligens erők.
Boldogságunkra és
Gyógyításunkra teremtettek”
      (Lila Devi)

Író-olvasó találkozó
2012. november
28-án,
15 órakor
Kálnay Adél írónő
lesz a könyvtár
vendége.

„A természet gyógyító ereje!”

A bach virágterápia

című előadás
A Kiss Kálmán Művelődési Házban
Mezőfalva, Kinizsi út 38.
2012. november 27-én, kedden 17 órakor
Előadó:

Rozbora Piroska

életviteli tanácsadó, tibeti energetikus
„A virágkivonatok a gyönyörű zenéhez, vagy bármi más
tündöklően felemelő és inspiráló dolgokhoz hasonlóan képesek
egész lényünk felemelésére és a lélekhez való közelítésre. Így
hoznak békét és enyhülést szenvedéseinkre.”
(dr. Edward Bach)
A virágeszenciák a természet megfizethetetlen ajándékai.
Egyszerűek, bárki élvezheti jótékony hatásukat. Helyre állítják
a testi-lelki-szellemi harmóniát.
Érdeklődni lehet
a 06-25-506-832 telefonszámon.

Olyan művek születtek a
tollából, mint a Tündérhajszál, a Szivárványország, Az
igazi ajándék, a Titkok egy
régi kertben.
A program elsősorban a
gyerekekhez szól, de minden
érdeklődő számára nyitott!

Friss olvasnivalók a könyvtárban

Albert Goldman: Elvis
Albert Goldman megírta Elvis Presley
hiteles életrajzát
– egy sztár és
egy szimbólum,
egy
amerikai
álom és egy serdülőkori ábránd
biográfiáját, az energia és bőség korszakának történetét. A
szupersztár prototípusaként,
az amerikai popkultúra katalizátoraként ábrázolja Presleyt
– akit istenítettek és elítéltek,
aki köré mítoszt szőttek, mikor a rockkorszak királyaként
uralkodott.
Keith Souther: 50 tanács
amit már ma megtehetsz a
hátfájás ellen
A
szerző
megismertet a
hátfájás különböző típusaival,
sokféle okával
és
gyakorlati,
holisztikus tanácsokat kínál ellenük. Áttekinti
az életmód, az étrend megvál-

toztatásának módjait és azokat az öntevékeny kiegészítő
terápiákat, amelyek segítenek
mérsékelni a hátfájást.
Iskolások vicces könyve 4.
Ez végre nem kötelező, de
nagyon is ajánlott
olvasmány több
mint 500 röhögtető viccel, amelyre
érdemes osztálytársaid figyelmét
is felhívni – de persze ne az
óra alatt.
Müller Péter: Boldogság
Az első szó,
amit Jézus kimond,
amikor
tanítani
kezdi
az embereket: a
boldogság.
Ez
életünk főszava. Mindennél
mélyebb vágyunk, hogy boldogok akarunk lenni - mégis
boldogtalanok vagyunk manapság. „Boldogság az, ami
életem minden percéből hiányzik!” - ezzel a mondattal
indul el felfedező útjára Müller
Péter. „Keressük együtt az el-

veszett boldogságot” - mondja
olvasójának.
Andrea Erne: A világűr
felfedezése - Mit? Miért?
Hogyan?
A Ravensburger népszerű
Mit? Miért? Hogyan? című
gyermekkönyvsorozatának e
kötete a csillagászat alapjaiba
vezeti be az óvodás és kisiskolás
gyermekeket. Megtudhatják
belőle, milyen bolygók és más
tárgyak találhatók Naprendszerünkben, milyen a Nap
és a Hold. Elforgatható csillagtérkép segítségével ismerkedhetnek a csillagokkal és a
csillagképekkel.
Stephen King: A remény
rabjai
Mit tehet a fogoly, ha életfogytiglanra ítélték?
Ha senki nem
hiszi el, hogy
ártatlan? Miben
bízzon? A kegye-

lemben? A szökésben? Megannyi kérdés, amelyre King
letehetetlen könyvének végén,
de csakis a legvégén kapjuk
meg a feleletet.
David Baker: Adolf Galland, a Luftwaffe leghíresebb
vadászpilótája
Adolf Gallandot, a II. világháború leghíresebb
vadászpilótáját
élete végéig nagy
tiszteletben tartották korábbi ellenfelei. Nemcsak tehetségéért
és bátorságáért, hanem mert
azon kevesek közé tartozott,
akik a totális háború poklában
is meg tudták őrizni becsületüket és tisztességüket. Katonai
karrierje óriási haditechnikai
fejlődést ível át: huszonévesen
a spanyolországi légi háborúban még nyitott pilótafülkés,
egyszerű biplánokon repül,
a világháború végnapjaiban
már a repüléstörténet első sugárhajtású vadászrepülőgépalakulatának vezére.
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A hősökre emlékeztünk
Az 1956-os forradalom
emlékére megemlékezést tartott Mezőfalva. A Piac téren
zajló megemlékezésen először
Bán Balázs képviselő mondott
beszédet, utána Kovács Virág
Karolin és Mihályi Mónika
énekelte a Nox együttes Eskü
című dalát.

Elzarándokoltak

A folytatásban Polgár Lilla előadóművész szavalt egy
verset.
A műsor zárásaként mindenki egy mécsest gyújtott,
emlékezve ezzel az 1956-os
forradalom hőseire.
Kiss Bence
fotó: mezohir.info

Südi László beszámolóját hallgathatták az érdeklődők az El Camino zarándokútról a Kiss Kálmán Művelődési Házban október
24-én. A képekkel is illusztrált háromórás előadáson a közönség
megismerhette a gyalog megtett 920 km nehézségeit és szépségeit

Várjuk fenyőfa felajánlásaikat!
A falu karácsonyfájához várjuk
fenyőfa felajánlásaikat idén is.
Fenyőágakra valamint gallyakra
is szükségünk lenne, mert abból is
nagyon sok kell
Mezőfalva adventi koszorújához.
Telefon: 06-30-461-2531,
vagy a könyvtárban a 25-506-985.
Segítségüket előre is köszönjük!
Ijjas Gizella

Szeszélyes volt az idei ősz

DARÁLT PAPRIKA ELADÓ
3000 Ft/kg
Ugyanitt 4 db 165/70-13

négyévszakos

7000 km-t futott gumi eladó!
Hajdú György
30/412-4874

Petpalack- és papírgyűjtés!
Ismét lesz gyűjtés! Kérünk mindenkit, hogy az összegyűlt
papírt, műanyag flakont és sörös dobozt 2012. november 23-án
reggel 6 óráig szóródásmentesen helyezze ki az utcára. A később
kitett hulladékot nem tudjuk elszállítani. Egyéb hulladékot,
szemetet ne tegyenek a zsákokba! A petpalackok kupakjait –
ha lehet – külön szedjék, mert azokat is gyűjtjük, és kupakokkal
másoknak segítünk.
Köszönettel:
NCSE

Hirdessen
„Az én falum – Mezőfalva” újságban!
Az ősszel szokatlan nyári meleg után október utolsó hétfőjén
megmutatta téli arcát a természet: havazásra ébredtünk. A fehér
tájban nem gyönyörködhettünk sokáig, mert délutánra nyoma
sem volt a hótakarónak           Fotó: Horváth László

Minden mezőfalvi családhoz eljut!
Megéri!

Az én falum - Mezôfalva
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Kirándulások és nyílt
napok az ÖNO-ban
Sajnos vége van a nyárnak,
a jó időnek, s a kellemes nyári
programoknak, kirándulásoknak. A Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény
(az idősek klubja régi nevén
ÖNO, Öregek Napközi Otthona) két kirándulást is szervezett a nyár folyamán. Az idősek klubjának gondozottjaival
Kiskőrösön voltunk, ahol megnéztük a város néhány nevezetességét, majd a fürdőben töltöttünk el egy kellemes napot.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat idén a Balatonra
vitte a gondozott gyerekeket
és kísérőiket. A verőfényes
nyári napon a gyerekek vígan
lubickolhattak, játszhattak, napozhattak. Mindkét kirándulás
nagyon jól sikerült, örömmel
gondolunk vissza rájuk.
A nyár végén egy újabb rendezvény sorozatot indítottunk
el. Elhatároztuk, hogy nyílt napokat szervezünk, hogy minél
többen betekinthessenek az
intézményünk életébe, munkájába. Első alkalommal Dr.
Pozsonyi László nyugalmazott
háziorvost hívtuk meg, aki a
magas vérnyomásról, annak
veszélyeiről és kezelési módjairól tartott előadást, majd
kötetlen beszélgetést. Ezen a
napon emlékeztünk meg a pár
napja elhunyt Szentes Istvánné
Ilonka néniről, aki az Öregek
Napközi Otthona megalapításának tevékeny részese és első
vezetője volt. Második nyílt
napunkon, Idősek napja alkalmából ellátogattunk Nagyvenyimre, az Arborétumba, ahol
Kiss Csaba, a Szeretetotthon
vezetője kalauzolt bennünket,
mesélt a környék történelméről, s megmutatta a Kápolnát

és az otthont is. Az ott élő idős
emberek örömmel fogadtak
bennünket, s főként nagy öröm
volt, hogy régen Mezőfalván
lakó ismerősökkel is találkozhattunk. A harmadik alkalom
meghívott előadója Léránt
Erika pszichológus volt, aki
az időskor szépségeiről és nehézségeiről tartott előadást és
beszélgetést. Lehetősége volt
bárkinek arra, hogy föltegye
a kérdéseit, vagy az előadást
követően a pszichológusnővel
négyszemközt megbeszélje
problémáját.
A nyílt napokon a vendégek
körülnézhettek az intézmény
épületében, s az udvarán is.
Megnézhették a folyosóra
kiállított tablókat, vagy az intézmény múltjáról és jelenéről
készült fényképalbumot is.
Az udvaron megcsodálhatták
a közmunkások által készített
pavilonunkat, s egyik közmunkásunk, Ráczné Fodor
Erzsébet által megtervezett, s
intézményi összefogással elkészített sziklakertet. Az eddigi
nyílt napok sikere azt bizonyítja, hogy van igény az ilyen rendezvényekre. Az emberek szívesen hallgatnak előadásokat
közérdekű témákban, mi pedig
örülünk, ha intézményünkben
a vendégek jól érzik magukat.
Így a jövőben is szándékozunk
ilyen nyílt napokat szervezni
különböző előadókkal és változatos témákban.
Kérem, hogy jelezzék felénk, hogy milyen előadást
hallgatnának meg szívesen!
Javaslataikat, ötleteiket lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megvalósítani.
Nikolinné Héring Edit
intézményvezető

Nevezés a helyszínen!

„A JOBBIK PARLAMENTI MUNKÁJA”
Ha érdekli önöket mi folyik
ma MAGYARORSZÁGON akkor találkozzunk
Mezőfalván 2012. 11. 24-én, 16-órakor

Rozgonyi Ernő

Előadó:
,
a Jobbik Fejér megyei országgyűlési képviselője.
Helyszín: (Kiss Kálmán Művelődési Ház)

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, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2012. november 21-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 00011
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Egy valóra váló mese
Kedves Mezőfalviak!
Szeretném
megosztani
Önökkel egy elképzelésemet,
valószínű, hogy egyetértenek
majd velem. Egy pár szót magamról- Szabóné Dr. Illyés
Margit vagyok, Mezőfalva első
gyermekorvosa.
1992. júniustól dolgoztam
Mezőfalván először csak másodállásban, majd 1993 májusától, mint Mezőfalva első
kinevezett
gyermekorvosa.
Megjegyzésként, nem azért
jöttem el Mezőfalvára, mert
Dunaújvárosban nem tudtam
volna érvényesülni (zárójelben mondom, hogy amikor
a kártyarendszert bevezették,
a tíz gyermekorvos közül a
harmadik legtöbb kártyával
rendelkeztem, pedig csak két
éve voltunk Dunaújvárosban,
ellentétben a többi kollégával,
akik már minimum 10 éve
dolgoztak Dunaújvárosban,
azért jöttem Önökhöz, mert
ha májusig az újonnan megalakult gyermekorvosi körzet
nem rendelkezik kinevezett állandó gyermekorvossal, akkor
a nehezen létrehozott gyermekorvosi körzet megszűnik
és másik gyermekorvos sem
vállalta a kinevezést Mezőfal-

vára. Kár lett volna, mert jelen
időben is a gyermek-háziorvosi rendelés jól működik.
1993-ban költöztünk Mezőfalvára. Férjem Szabó Pál, aki
ez év 2012. július 17-én hagyta
itt a földi létet, itt nyugszik a
mezőfalvi temetőben, mert
életében sem akart elköltözni
Mezőfalváról. Tehát itt helyeztük örök nyugalomra és amikor
eljön az idő, én is mellette szeretnék örök nyugalmat és békét. Ezen tények alapján, vagy
talán jogán is keresem meg a
mezőfalviakat elgondolásommal, vagy kérésemmel. A régi
községházáról lenne szó- arról
a községházáról, amit őseink
építettek az ő áldásos munkájuk hozta létre. Igen, régi, romos
épület, de őrzi a letűnt századok
nyomát és emlékét, élő példája
annak, hogy összefogással még
hegyeket is el lehet mozdítani.
Egy ilyen összefogásra kérem a
mezőfalviakat.
Nem lehet mindent a polgármesteri hivataltól várnunk,
mert sajnos a lehetőség is véges. A pályázatot, amit a felújításért benyújtottunk (mert
részt vett a pályázaton a mezőfalvi mozgássérült csoport is,
nem nyertük el), a polgármes-

teri hivatal azóta már elkezdte
a felújítást, de lehetősége végére ért. Most rajtunk a sor, hogy
segítsünk. Tudom infláció van,
minden drága, a pénz kevés
– így igaz – mióta a férjem
elköltözött egy nyugodtabb
világba, én is egy nyugdíjból
élek és most már 1000 forintnál nem tudok többet áldozni a
közösség asztalára (De h
 igyjék
el, hogy nagyon jó érzés adni,
tudni azt, hogy segítek - utódainknak pedig példát mutatunk. Meggyőződésem, hogy
követni fogják. Büszkék lesznek, hogy szüleik, nagyszüleik
is részt vettek Mezőfalva újraépítésében, szépítésében).
Én is büszke voltam, amikor a tenkei református templom első világháború utáni
újraépítésében Illyés nagytata
pénzadományt vagy Édesapám munkáját láttam szintén
a református templom újraépítésében a második világháború
után az akkori tenkei református templomban.
Vagy férjem büszke volt
arra, hogy Nagyapja, mint a
kolozsvári iparkamara elnöke
összefogó munkájával sokat
tett Kolozsvár háború utáni
rendezéséért, újraépítéséért.

Hatvan nap közfoglalkoztatásban
Lehetőségem volt hatvan
napig az Öregek Napközi
Otthonában dolgozni. Kicsit
izgultam, mert már régen
volt, amikor pontosan kellett
megjelennem egy munkahelyen, főleg ahol még nem volt
egyértelmű mit kell csinálnom.
Reggel 8-kor Editke az intézmény vezetője, illetve Erika
az élelmezéssel foglalkozó
személy részletesen beavatott
bennünket a teendőkbe. Hatan
voltunk új dolgozók, akiknek
legfőbb feladata az ebéd házhoz történő kiszállítása. Ehhez
adott volt egy több rakodási
résszel ellátott kerékpár, ebédhordók, és az ahhoz tartozó
táskák. Meg kaptuk a címeket,

elosztottuk az üres ételhordókat, zsebünkben a listával indultunk az óvoda konyhájára
átvenni az ebédeket. Most nem
sorolom az apróbb mozzanatokat, a lényeg; időre kiszállítani az ebédeket, átadni, illetve
belerakni az erre létesített tartókba. Volt, aki betegsége miatt nem tudott kijönni, nekik
bevittük, és jó étvágyat kívánva
indultunk tovább, hiszen máshol is vártak ránk. Befejeztük
a kiszállítást. Igyekezni kellett,
mert fél 12-kor az intézmény
napközben ott tartózkodó időseinek az ebédjét is mi hoztuk
el a konyháról. Ebédeltetés
után mosogatás, takarítás, rámolás, egymás között naponta

elosztottuk, ki melyik részét
csinálja. Bevallom nagyon
szerettem ezeket a munkákat, de az egész 60 napos ott
létem mély nyomot hagyott
bennem. Az ott dolgozó személyzet, vezetőjükkel együtt,
mind-mind példamutató, türelmes, és emberséges munkát
végez. Sem egy veszekedés,
netán kivételezés, dorgálást
sosem tapasztaltam. Néha
előfordultak kisebb viták, de
azt is frappánsan, kultúráltan
megoldották. Fáradhatatlanok,
minden problémával hozzájuk
fordulhat bárki, mondhatni
nem ismernek lehetetlent.
Kívülről ha néha elmentem
az épület előtt, fel sem merült

Az Ő példájuk motivált bennünket is arra, hogy amikor a
tenkei természettudományi és
ásványtani részen megalakult
bányavizsgánk( bányakristályaink gyűjteményének egy
részét elajándékoztuk).
Igen, most csak ezer forintot tudok nélkülözni, de higyjék el, ha 100 forintot vagy 500
forintot tud valaki nélkülözni,
az is jól jön. Sok kicsi sokra
megy, tartja a közmondás, ez
így igaz. Természetes, mindenki tehetsége szerint adományoz
és mindenki kér bizonylatot is
róla! Így átszövődik a MÚLT
(őseink munkája a JELEN). A
mi adományunk a közösségért
és őseink tisztelete a JÖVŐ
(gyermekeink vagy unokáink adománya a közösségért),
mert mi példát mutattunk nekik. Példát mutattunk abban:
a múltat és őseinket tisztelni
kell, a jelent építeni, mert csak
így lesz JÖVŐ is!
Idegenek pedig, akik csak
átutazóba vannak, a központi
részen fekvő felújított régi községházát látva elgondolkodnak azon, hogy itt egy olyan
összetartó közösség él, aki
tiszteli a múltat, építi a jelent
és bízik a jövőben!
Talán Ők is követik majd
példánkat.
Szabóné
dr. Illyés Margit
bennem, hogy a falakon belül
milyen önzetlen elhivatottság
tapasztalható. Falunk lakossága körében még sem közkedvelt az intézmény, hiszen
kevesen élnek a lehetőséggel,
hogy napközben kellemes
környezetben, emberek között kényelmesen, töltsék el
napjaikat, enyhítsék otthoni
magányukat, csak ajánlani tudom mindenkinek. Én megköszönöm ezt a hatvan napot
kedves Erzsike, Erika, Marika, és Kati, további eredményes munkát kívánok nektek,
tisztelem az emberségeteket,
lelkiismeretességeteket, és
őszinteségeteket. Még amikor
köztetek voltam eldöntöttem,
hogy megosztom a falu népével a tapasztaltakat!
Spitz Tiborné (Margit)
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Ünnepélyes alapkőletétel
Alapkőletételi ünnepségre
kaptak meghívót a Wanapack
Kft. dolgozói és a helyi önkormányzat vezetői, a támogató
valamint a sajtó képviselői.
A Wanapack Kft. 1991-ben
alakult, hullámszelet és hullámdoboz termékek gyártására Mezőfalván. A kezdeti
időszakot követően 2006-ban
történt tulajdonos és menedzserváltást követően a kis cég
dinamikus fejlődésnek indult,
mára megötszörözte a 2006-os
árbevételét.

Profilja kibővült, a papírtermékeken túl a csomagolás körébe tartozó egyéb anyagokat
és csomagolóeszközöket is kínál egyre bővülő vevőkörének.
Amint azt a mára teljesen
családi vállalkozásként működő kisvállalat vezetői, Hopkáné
Tünde és Hopka Imre elmond-

ták az elmúlt években sikerrel
tudtak pályázni a regionális
fejlesztési pályázatok kapcsán
több területen, így a minőségbiztosítási, a számítástechnikai
rendszer és a jelenlegi - az Új
Széchenyi Terv keretében indított telephelybővítő beruházás
is pláyázati támogatással készült. Fontos változásként említették, hogy a támogató szervezetek részéről a korábbinál
sokkal több jó szándékú odafigyelést és segítséget kapnak.
A projektet felügyelő regionális

szervezet a KDRFÜ több magyarázó rendezvénnyel, külön
projekt gazdával nyújt segítő
kezet az adminisztrációs útvesztőben való eligazodáshoz.
Tetten érhető az egyszerűsítésre, a lényegi elemekre való törekvés és éppen ezért folytatni
is szeretnénk a megkezdett utat

és másokat is buzdítani a pályázaton való részvételre.
A mostani beruházás az
Európai Unió támogatásával,
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség révén valósul meg és támogatási összértéke meghaladja a
28 millió forintot. A beruházás
összértéke pedig közel 58 millió forint. Az építkezés több
dunaújvárosi és helyi vállalkozónak ad munkalehetőséget a
tervezéstől kezdve a kivitelezés
szinte minden fázisában. Ez a
mai szűkös időkben bizony
jól jön az érintett cégeknek
és dolgozóiknak is. Az építést
követően 300 négyzetméteres
új csarnok és egy új gép is a
termelés rendelkezésére áll
majd és a tervezett 20%-os
növekedés 4 új munkahelyet
teremt majd. Az ünnepségre a dolgozók felvállalták az
előkészületek oroszlán részét,
főztek, sütöttek és a megnyitó
beszédeket követően a meghívottak egy szép őszi délután
és este keretében még táncra is
perdülhettek.
A vállalkozás vezetői bizalommal tekintenek a jövőbe
és amint azt az üzemvezető
Schneiderné Nagy Judit megfogalmazta: „Nagyon szeretek
itt dolgozni, mert nagyon jó a
kollektíva, emberséges a kapcsolat mindenkivel és jó főnökeim vannak.”

Pingpongozóink eredményei

Idei utolsó előtti versenyéhez érkezett az asztalitenisz klub versenysorozata. A
Mezőfalva Kupa elnevezésű
torna arra volt hivatott, hogy
eldöntse, ki a legjobb – vagy a
pillanatnyi legjobb – pingpongos Mezőfalván.Volt két plusz
versenyszám is. Nevezetesen,
ki üti a legtöbb csusza labdát,
illetve a fiatalok között ki a
leglelkesebb versenyző.
Eredmények:
Női egyéniben 1. Fűrész
Dóra, 2. Fűrész Csenge, 3.
Horváth Zita

Ifjúsági fiú: 1. Ágoston
Gergő, 2. Sümegi Dominik, 3.
Ferkel József, 4. Mihályi Balázs
Férfi egyéni: 1. Szabó Sándor, 2. Varga Tamás, 3. László
Gyula, 4. Szabó Péter
Férfi páros: 1. Ferkel József-Szabó Sándor, 2. Ágoston
Gergő-László Gyula, 3.Varga
Tamás-Mihályi Balázs és Szabó Péter-Sümegi Dominik.
A csusza versenyt Varga
Tamás nyerte, jutalma egy
üveg jóféle pezsgő volt.
Egyöntetű döntés alapján a
leglelkesebbnek járó tábla cso-

kit Horváth Zita érdemelte ki.
Szabó Sándor tarthatja magánál egy évig a vándorserleget,
melyet háromszori elnyerés
után vehet bárki is végleg tulajdonba.
Még egy versenyünk
van hátra, a Télapó verseny,
melynek hangsúlya inkább a
játszásra, mint az eredményre irányul, hiszen itt egy kis
meglepetés vár mindenkire.
Sporttársi üdvözlettel:
Szabó Sándor
klub vezető

Ahogy én látom!
Nincs mese, itt van az ősz!
A szélben fázósan húzzuk
össze magunkon a télikabátot.
Nekem az egyik legrondább

hónap a november a hideg,
nedves, csontig hatoló szelekkel. Gondolom, a kedves
olvasót nemigen érdekli az én
személyes lelkiállapotom, ezért
rátérek az ajánlott versre. A
költő, Juhász Gyula iskolai tanulmányainkból ismert, ezért
róla csak annyit, hogy Szegeden született 1883. április 4-én
és Szegeden halt meg 1937 április 6-án. A XX. század első
felében Magyarország egyik
legismertebb költője volt.
Íme a szép, melankolikus
vers:

Az Ősz
Opálos színei bágyadt ködében
Leszáll reám a kora alkonyat,
Kései tűzrózsák nyílnak a réten
S az égen a mély csöndesség fogad.
Nagy topolyafák gallya /
hullong gyéren
És sötétben hallgat a tó
S a kolomp úgy méláz /
a lomha légben,
Mint altató.
Hűs szele húz át az ősznek a réten,
Fázik a lelkem, érzi a deret,
Keresnék valamit a messzeségben,
Kihunyt fényt, elnémult /
üzenetet...
Oly hirtelen borult az est fölébem
S az ősz oly gyorsan rámtalált,
Úgy állok itt a hervadó vidéken,
Mint a topolyafák.
Tarány Sándor
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Két fordulóval a vége előtt nehéz
mérkőzéseken vagyunk túl

A cikk írásakor már csak kettő
forduló van hátra a Megye I-ben,
ahol középmezőny végén tart felnőtt együttesünk. Az IFI -nél az
élmezőnyhöz közelítünk. Jelenleg az 5. helyen táborozik Gulyás
Ferenc legénysége. Matematikai
alapon még a képzeletbeli dobogó második fokára is odaérhetünk. Ehhez viszont az kell, hogy
az előttünk lévők ne szerezzenek
pontot, illetve mi begyűjtsük a 2x3
pontot.
Megye III-ban viszont már
befejeződtek a küzdelmek. Az
utolsó megmérettetésen Előszállás ellen itthon kikapott csapatunk. Az őszi szezont a 9. helyen
végeztük a 14 fős mezőnyben, ami
nem rossz eredmény egy frissen
„összekalapált” társaságtól.
Az eltelt időszak mérkőzéseiről:
Két fordulóval az őszi szezon
vége előtt rendkívül vegyes a kép
Mezőfalva futballcsapatainál. Az
előző időszakban értékes győzelmekről számolhattunk be. A
mostani összefoglalóban azonban
egy kicsit visszaesett az eredményesség. Megye I. osztályú csapatunk öt találkozón keresztül csak
kétszer írhatott három pontot a
neve mellé, igaz, nálánál előkelőbb
helyen lévő együttesekkel kellett
felvennie a harcot. Javítja a teljesítmény mutatóját, hogy az első
idegenbeli győzelem is megszületett, nem is akárhol, a szomszéd
Baracson!
Az eredmények az alábbiak
szerint alakultak:
Martonvásár - Mezőfalva 1:0,
IFI 0:1; Mezőfalva - Gárdony Agárdi Gyógyfürdő 2:0, IFI 0:2;
Baracs - Mezőfalva 1:2, IFI 1:2;
Mezőfalva - Dunafém-Maroshegy 0:1, IFI 3:1; Sárosd Mezőfalva 2:0; IFI 3:1
A mérkőzésekről röviden:
A 10. fordulóban nem kezdődött jól a sorozat. Martonvásáron
lett volna esélyünk, de a szerencse ezúttal elpártolt a mezőfalvi focistáktól. Csak az IFI-nek
sikerült győztesen elhagyni a
küzdőteret.

A következő fordulóban már
itthoni környezetben fogadhattuk
Gárdony csapatát. Az IFI ezúttal
várakozáson alul teljesített a 2:0-

Az első játékrészben két mezőfalvi találat született. A mérkőzés elejének 7. percében Tokai
László szerezte meg a vendég

ás vereséggel. A felnőtteknél nagy
csata volt várható. Papírforma szerint a vendégek együttese állt jobban, de arra mindig számítani kell,
hogy Mezőfalva otthon, hazai
közönség előtt sokkal harcosabb.
A tabella béli rangsor előnyének
tudatával lépett pályára Gárdony,
amit aztán Masinka László fiai
alaposan lelohasztottak. Egy percig sem játszottak megilletődve,
sőt a 0:0-ás első félidőt követően
tovább rohamozták ellenfelüket.
A 63. Percben Král kapura lövése
kipattant a kapufáról és az ötösön
várakozó Balázs S. elé került, aki a
hosszú sarokba lőtt: 1:0.
Mezőfalva több veszélyes
helyzetet is kialakított, de csak
a hosszabbításban sikerült újabb
gólt szerezni. Az utolsó percekben
Gárdony mindent egy lapra tett
fel, így a kapusuk is feljött a végső
támadás befejezéséhez. Szerencsére az attak az alapvonalon kívül
fejeződött be, majd az üres gárdonyi kapu felé indult mezőfalvi
támadás. A hazaiak közül Huber
volt a leggyorsabb, aki Mezőfalva
második gólját gurította a kapus
nélkül maradt hálóba. MezőfalvaGárdony 2:0.
A 11. fordulóban igazi rangadóra számíthattunk. A szomszéd
település, Baracs látta vendégül
csapatainkat. Először fiataljaink
bizonyították a rátermettségüket.

együttes vezetését, majd a 37.
percben Márok Máté iratkozott
fel a góllövő listára. Sajnos az 53.
percnél Tibold Viktor elvesztette önuralmát, így a játékvezető
rokonának emlegetéséért jogosan küldték az öltözőbe. Az 54.
percben Baracs szépített, de nem
sokáig reménykedhettek, mert a
63. percben Vörös Ákos növelte a
mezőfalviak előnyét. Ezzel azonban még nem ért véget a gólok
rúgása. A 70. percben Márok
Máté második góljával már 1:4
lett az eredmény, majd végül a
kegyelemdöfést Szilva Máté vitte
be a baracsiaknak: 1:5.
A mezőfalvi piros lap mellett
négy sárga is kiosztásra került
Gulyás Ferenc tanítványai között.
A felnőttek összecsapását nagy
várakozás előzte meg, hiszen a
szomszéd "várak" küzdelmei mindig parázs mérkőzéseket sejtetnek.
Akcióban és különlegességben
ezúttal sem volt hiány. Először
Mezőfalva jutott szóhoz. A 29.
percben Móricz buktatásáért szabadrúgáshoz jutottunk. A kaputól
20 méterre Král Laci készülődött
a büntető végrehajtásához. Král
"öreg" rutinnal a sorfal felett csavart labdával gyönyörű gólt lőtt!
A 34. percben viszont alaposan
felpezsdültek a kedélyek. Kettős
kiállítással kezdődött a kalandok
sora. Mind a kettő pirosat bara-

csi játékos kapta. Az elsőnél csak
simán összejött a két sárga, de a
másiknál már a játékvezetővel
szemben szitkozódott a focista,
aki nehezen tudta feldolgozni
a társa sorsát. Akik civil ruhára
cserélték a mezt: Cséza Ferenc és
Mészáros Sándor.
Nem sok idő telt el a következő izgalomig. A 40. percben ismét
mezőfalvi játékos ellen szabálytalankodtak. Az akciót piros lappal
jutalmazta Dala Géza játékvezető.
Most Horváth Dánielnek ért véget a játék.
Nagy lett az izgalom és a várakozás a kiállítások után a mezőfalvi szurkolók körében, hiszen ilyen
helyzet nem minden nap adódik,
hogy hármas emberelőnyt kap egy
vendég együttes. Sajnos a lehetőséget nem sikerült maradéktalanul
kihasználni. A nyolc emberrel betömörülő baracsiak oroszlánként
küzdöttek a becsületükért. Hozzá
kell tenni, hogy Mezőfalva erősen
próbálkozott, de több száz százalékos helyzet is kimaradt. Úgy
látszott, hogy a helyzet inkább a
Masinka legénységnek okozott
nehézséget. A 85. percig kellett
várni az újabb mezőfalvi találatra,
ahol újfent Král Laci volt eredményes. 25 méternél a baracsi kapu
jobb oldalában vendég bedobás
következett. Móricz ügyesen vezette a labdát egészen az alapvonalig, majd onnan átívelve beadta
a középen szemfüleskedő Králnak.
2:0 Mezőfalva javára.
A hazaiak azonban még
mindig nem adták fel! Král gólja
után, egy kontra végén jobb oldali
szöglet következett a mezőfalvi
térfélen. A szögletből átíveltek az ellenkező oldalra, ahol
Právics Krisztián nem hagyta
kihasználatlanul a helyzetet. A
végeredmény Baracs-Mezőfalva
1:2. A találkozón a három piros
lap mellett egy mezőfalvi, Tórizs
Attila sárgult be.
A 12. fordulóban jól indult a
Mezőfalva - Dunafém-Maroshegy találkozó, mert az IFI igazi
nagy lélekkel küzdött a győzelem
megszerzéséért. Először Márok
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Máté köszönt be a vendégek
hálójába, mindjárt az 5. percben,
majd az ellenfél szépítő találata
következett a 9. perc végén. Az
első félidőben kiegyenlített küzdelem folyt, mind a két oldalon
több helyzettel, de gól már nem
született. A második játékrészben
viszont sikerült megtörni a fehérváriakat. A 69. percben a középpályán jobb oldali bedobással indult
a támadás. Márok Mátéhoz került
a labda, aki több védőt is kicselezve egészen az alapvonalig jutott.
Remek ütemű beadását középen
Tokai László csípte el. A mezőfalvi csatár nem hibázott és 2:1-re
módosította a mérkőzés állását. A
harmadik találatra a 81. percben
került sor. A maroshegyi 16-os
jobboldali sarkától öt méterre
szabadrúgáshoz jutott Mezőfalva.
A beívelt labdát először hárította
a kapus. A következő lövés a kapufáról jött vissza. A kipattanót
viszont már sikerrel küldte az
immáron kétgólos Tokai László
a hálóba.
Összességében egy nehéz mérkőzést láthattunk. Az első félidő
küzdelmei után egy sikeresebb
másodikat produkáltak a fiúk. A
szünet utáni cserék jókor frissítették a csapatot, aminek gólokban is
meglett az eredménye. Mezőfalva
megérdemelten nyert!
A felnőtteknél két, a tabellán
egymáshoz közel álló együttes lépett pályára. Az első 10 percben
egyforma lelkesedéssel támadtak,
majd a 15. percben egy szerencsétlen elpattogó labdának köszönhetően a vendégek szereztek
előnyt. 0:1.
Sajnos a hátralévő időben hiába támadott sokat a Masinka-legénység, ma egyszerűen nem volt
szerencséje. Volt többször, amikor
a kapust találták meg a labdával, és
volt, hogy a kapufa hárított. Maroshegyiek pedig taktikusan "ráültek" az eredményre. Beálltak 10
emberrel védekezni, amit a mezőfalviak nem tudtak feltörni. Hiába
akart a hazai csapat rövidpasszos
focit játszani, az ellenfél sok apró
szabálytalansággal széttördelte a
támadásokat. Sajnos a játékvezetés ebben kiváló partnernek bizonyult, mert alaposan szétfújkálta
a meccset, ráadásul többször az
ellenfélnek kedvezve.

Mezőfalva első számú csapata
ezen a hétvégén nem tudta otthon
tartani a három pontot. A székesfehérváriak nem szép játékkal és
nagy szerencsével győztek.
A 13. fordulóban ismét idegenben szerepeltek csapataink,
ahol Sárosd együttesével vették fel a harcot. Az IFI-nél és a
felnőtteknél is elég tartalékosan
álltunk fel. Mindkét gárdánknál
meghatározó emberek hiányoztak.
Sérülések, munkahelyi elfoglaltságok akadályozták a jelenlétet. Ez a
helyzet inkább a vendéglátóknak
kedvezett, így nagyobb eséllyel
vehették fel ellenünk a harcot.
Az IFI-nél Márok Máté még
szépíteni tudott a 27. percben, de
a sárosdi rohamokon ez már nem
segített. Az első félidő végére gyakorlatilag eldőlt Mezőfalva sorsa.
A második játékrészben hiába
kapaszkodott együttesünk, nem
sikerült utolérni az ellenfelet.
A felnőttek igen akarták a
győzelmet. A nyolcvanadik percig erős nyomás alatt tartották
Sárosdot, azonban Sárosd a 77.
percben "talált" egy gólt. Ezután
kitámadott Mezőfalva és ennek
köszönhetően a 87. percben még
egy találattal lettek gazdagabbak
lettek a hazaiak.
Összességében a 16-os mezőnyben a 10. helyet őrizzük, ami
erős középmezőnyt jelent. A megye III-ban hasonló pozíciót foglal el Mezőfalva II. csapatunk. A
14-es mezőnyből kilencedikként
végeztek. Az IFI jóval előnyösebb
helyen várja a befejező fordulókat.
Ők az ötödikek a listán.
A Megye III-ban már befejeződtek a küzdelmek. Masinka
Csaba villáminterjúban elmondta,
hogy elégedett az elért eredmén�nyel, hiszen egy sebtében összeállított gárdától ez szép teljesítmény.
A tavaszi szezonra azért fejlődést
vár. Egyrészt nem felkészülés nélkül kell pályára lépni, másrészt
technikailag és fizikailag is erősödni fog a csapat a tél folyamán.
A következő lapszámban ös�szefoglaljuk és értékeljük az ősz
eseményeit!
(Mezőfalva
sporteseményeit
folyamatosan nyomon követhetik a
www.mezohir.infi oldalon!)
Horváth László

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

Régi redőnyök javítását,
új redőnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidő, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklődni a Lottózóban.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik

Szaucsuk András

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Kovács Ágnes
temészetgyógyász, kineziológus
Kapcsolatteremtő gyógyulás
terápiára bejelentkezés:
06-70-222-4877
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Advent a téren
  2012.

December 2. vasárnap 15.30

December 9. vasárnap 15.30

a Mikulás
December 16. vasárnap 15.30

December 23. vasárnap 14.30

Mindenkit szeretettel várunk!

