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Kellemes, boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag, békés új
esztendőt kívánok Mezőfalvai
lakóinak!
A képviselőtestület nevében:

Márok Csaba
polgármester
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Kálnay Adél volt a vendégünk 9. oldal
Jó eredmények az őszi idényvégére

December:

Karácsony hava,
Télelő, Álom hava

Advent utolsó
vasárnapja:
találkozunk a téren!
Már csak néhány nap van
hátra karácsonyig, a szeretet
ünnepéig. December 23-án,
vasárnap zárul az adventi gyertyagyújtás programsorozata. A
néptáncosok műsorát láthatják
délután fél 3-tól a művelődési
házban, utána a program szerint gyertyagyújtás a téren.
Szeretettel várjuk Mezőfalva valamennyi lakóját e meghitt
rendezvényre. Gyertyafénnyel
és karácsonyi dalokkal hangolódjunk rá közösen az ünnepre!
Márok Csaba
polgármester

Hivatalosan is átadták
a PET-palack feldolgozó
üzemet!
Három államtitkár is tiszteletét tette Mezőfalván egyazon
napon és eseményen. Miért kerültünk a figyelem középpontjába? Erre az a világviszonylatban

is kiemelkedő fejlesztési környezet a válasz, melyet Simon Lajos
vállalkozó hozott létre PET-palack feldolgozó üzemében.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A polgármester javasolta
a képviselőtestületnek a legutóbbi ülésen a következőket: a
mostani helyzetben az adókat
olyan mértékben kellene emelni, hogy az lényeges bevételnövekedést jelentsen, ami már
az elfogadhatatlan kategóriába
tartozik. Ismerve az emberek
teherbíró képességét, megnövekedett egyéb költségeit is,
azt kérte a polgármester, hogy
ne emeljék a helyi adók mértékét. A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

Jubileumra
invitáltak
A képviselőtestület meghívást kapott Kisújfalu polgármesterétől a Budaőrssel 15
évvel ezelőtt kötött partnerkapcsolat jubileumi rendezvénysorozatára. A december
14-16 között zajló eseménysorozatra a kitelepítetteket is
invitálták. Az önkormányzt
tervezi, hogy a 2013. évben
Kisújfaluval, illetve Herzogsdorffal közös rendezvényt
szervez, amelyre próbál uniós
pályázatot előkészíteni.

Védőnői
pályázatról

Mikulás előtt az óvónők bábjelenetet adtak elő a gyerekeknek. A
mese a Mikulás-vásárról szólt, ami az ünnep érzelmi előkészítés
is volt egyben. A Tündérkert Óvoda óvodásai és dolgozói kellemes karácsonyi ünnepeket és örömteli, boldog új évet kívánnak !

A képviselőtestület december 18-án – lapunk nyomdai
munkálataival egyidőben –
tartja évzáró ülését. A napirend
szerint a képviselők döntenek a
védőnői álláshelyre kiírt pályázatról, valamint 2013. január
elsejétől az ivóvíz-szolgáltatást
végző szolgáltatóról is.
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Hivatalosan is átadták
a PET-palack feldolgozó
üzemet!

(Folytatás az 1. oldalról).
Hivatalosan is átadták
Mezőfalván a tavasz óta
tesztüzemben működő PET
palack feldolgozó üzemet.
Az ünnepségen magas rangú
minisztériumi képviseletek is
megjelentek. Az "innovatív
zöld gazdaság" mostantól Mezőfalva neve mellett is tartalmi
jelentést nyer.
December 6-án, csütörtök
délután hivatalosan felavatták
a mezőfalvi PET palack feldolgozó üzemet. A tavasz óta
teszt üzem módban működő
termelőegységet magas rangú
minisztériumi és a gyártáshoz
kapcsolódó szakmai képviselet
előtt vehette birtokba Simon
Lajos vállalkozó, feltaláló. A
szalagátvágást megelőzően
az ünnepi beszédekben elhangzott, hogy a létesítmény
az Európai Unió és a magyar
kormány támogatásával valósult meg. A világviszonylatban
is egyedülálló vállalkozás több
ponton is példa értékű lehet a
gazdasági nehézségekkel küzdő államok kitörési stratégiáiban. Nemcsak a létrehozott
termékek, mint a különböző
műanyag alkatrészek, pántoló szalagok, kútszűrő betétek,
műanyag palackok, hanem az
innováció is kiemelkedő szerephez jut ebben a tevékenységben. Több, saját találmánynak köszönhetően megvalósulhat az újrahasznosítható anyag
teljes visszaforgatása, ami az

egyik legnagyobb számban
keletkező műanyag hulladék
típus, a PET palack esetében
óriási jelentőséggel bír!
A több mint fél milliárd
forintot képviselő beruházás
technológiai fejlesztési pályázatok és magánbefektetők
közreműködésével jöhetett
létre, melyhez az ágazathoz
kapcsolódó állami minisztériumok is jelentős hátteret
biztosítottak. Az avatáson
jelen volt L. Simon László,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának
kultúráért
felelős államtitkára, a térség
országgyűlési képviselője. Illés
Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért
felelős államtitkára. Lenner
Áron Márk, a Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért felelős helyettes államtitkára. Balás-Piri László,
a Regionális Fejlesztési Holding stratégiai igazgatója, a
felügyelő bizottság elnöke.
Sebestyén Csaba, a KözépPannon Regionális Fejlesztési Zrt. vezérigazgatója. Ott
volt Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere, aki szintén
jelentős eredményként említette az újabb foglalkoztatási
lehetőséget. Várhatóan 30 fővel bővülhet a munkavállalók
száma!
Horváth László
(Fotók és további információik az üzemről és interjú a mezohir.infor internetes oldalon)

Mikrochip
beültetése ebeknél

Tisztelt Ebtulajdonosok!
November 24-én kezdtem
meg a chippek beültetését Mezőfalván. Úgy érzem, hogy hiába a karácsony előtti plusz
kiadás -, a lakosság megértette
ennek szükségességét és segítőkészen mellém állt. Azokban az utcákban, ahol idáig
végigmentem, több mint 90
százalékban sikerült a chippek
beültetése.
Természetesen előfordult,
hogy pénzhiány miatt ez
meghiúsult. Ilyen esetekben
megegyeztünk egy későbbi
időpontban.
Kiderült, hogy a megadott
időpontok - szombat és vasárnap délelőtt, hétköznap délután sötétedésig - elégtelennek bizonyultak a nagy terület miatt, kissé lassan megy az
adminisztráció. Ezért hétköznap délelőtt is próbálkozom,
elsősorban a nyugdíjasoknál,

délután pedig a munkából
hazajövőknél.
A beültetési menetrend
nem változott, az év végi szünet után a következő sorrendben folytatódik az akció:
Január 5-től 11-ig: Kinizsi
utca, Kinizsi udvar, Mátyás király, Ady Endre utca
Január 12-18.: Petőfi, Szt.
István, Damjanich utca
Január 19-25.: Fehérvári út,
Hatház, Árpád, Honvéd utca
Január 26-február 1.: Zrínyi, Csokonai, Béke, Arany
János, Tompa Mihály utca
Február 2-8.: Hunyadi,
Diófa, Dózsa, József Attila utca
Február 9-15.: Ménes major, Sismánd, Szőlőhegy, Kishantos, Selyemmajor
Kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt!
dr. Juhász Miklós
állatorvos
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Aki hallja, adja át!
Hosszú, unalmas téli esték
érdekes, hasznos eltöltéséhez
keresünk társakat! Szeretnénk
a hét egy-egy estéjét olyan társaságban eltölteni a művelődési házban akiket sok minden
érdekel. Szeretnek beszélgetni,
és nem csak a betegségekről és a
gondokról, vannak jó ötleteik
egyszerű, és nem szemrongáló
kézimunkákhoz, szívesen elfogyasztanak egy-egy szelet
finom sütit is.
Ha kisüt a nap, tehetnénk
akár kisebb kirándulásokat,
túrákat is, vagy megnézhetnénk együtt filmeket, vagy
felkerekednénk egy jó színházi előadás kedvéért. Azt,
hogy mivel töltsük ezt az
estét,találjuk ki közösen!
Várunk minden érdeklődőt, férfit, nőt, házaspárokat
és barátokat, barátnőket, gyerekeket, unokákat egy közös
gondolkozásra, tervezgetésre,
ötletelésre! A korhatár ebből
adódóan teljesen nyitott, hiszen lehet, hogy a nagymama
elhozná az unokáját is, vagy
apa és fia együtt kirándulna
egy társasággal szívesen.
Ha akár egy órára is kiszakadhatunk a mindennapok rutinjából és megállítjuk
a hétköznapok mókuskerekét,
akkor összegyűjthetünk egy
kis frissességet a következő
héthez, és jót tehet nem csak
nekünk, hanem minden hozzánk közelálló családtagunknak. Tehát, ha elveszünk tőlük
heti egy órácskát, akkor sokkal többet adhatunk vissza
jókedvben, türelemben.
Találkozzunk az új évben, január 8-án (kedden) 17
órakor a művelődési házban!
AKI HALLJA, ADJA ÁT!
A tervezgetők nevében:
Baricza Zsuzsa
Az önkormányzati
oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

Iskola: az állam lesz
a fenntartó

Az iskolát érintő kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatom
Mezőfalva lakóit, hogy Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata a törvényi változásoknak
próbál megfelelni. Az általános iskola fenntartója az állam
lesz. A működtetést illetően két
lehetősége van az önkormányzatnak: vállalja a működtetést,
vagy azt is átadja a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnak (a KIK-nek).

A Petőfi Sándor Általános
Iskola életében komoly változás nem lesz 2013. január
elsejétől, illetve a diákok nem
éreznek majd semmit a változásokból. A tanárok munkáltatója is az állam lesz, a
technikai dolgozóké pedig a
KIK. Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy
működtetője marad az iskolának.

Felhívom minden mezőfalvi lakó figyelmét: vegyék
komolyan a polgármester
rendszeres figyelemfelhívását,
és vigyázzanak értékeikre, figyeljenek egymásra, szomszédaikra!
Csak közösen óvhatjuk meg
saját és lakótársaink értékeit!
A szemtelen, pofátlan betörők semmitől sem riadnak
vissza. Tegyünk meg mindent
annak érdekében, hogy megállítsuk őket! Zárják az ajtókat,
zárják a kertkapukat, szóljanak

a szomszédoknak, ha elutaznak, a kiürített szemeteskukát
ne hagyják napokig az utcán,
mert az is árulkodó jel, amit az
utcákat járó figyelő személyek
azonnal jelentenek, és küldik
a betörőket az adott lakcímre. Amennyiben gyanús személygépkocsit látnak, írják fel
a rendszámát, szóljanak a hivatalba ügyfélfogadási időben,
utána a polgárőröknek vagy a
körzeti megbízottaknak.
Védjük magunkat! Védjük
Mezőfalvát!

Védjük meg magunkat!

Idén is pályáztunk szociális tűzifára
Az önkormányzat ebben
az évben is pályázatot adott
be szociális tűzifa igénylésére,
hogy ezzel is hozzájáruljon a
nehéz helyzetben lévő, szűkös
anyagi lehetőségekkel bíró
családok téli fűtési gondjai-

nak enyhítéséhez. Sajnálattal
tudtuk meg, hogy a tavalyi
mennyiségnek csak az egyharmadát kaptuk meg, pedig
háromszoros lenne az igény.
A korábbi gyakorlat szerint a
szociális bizottság végzi a ki-

Tartsák rendben a járdákat
és az árkokat
Az ingatlan előtti járdák,
átereszek
rendbentartása
minden lakónak kötelezettsége. Különösen időszerű ezt
megszívlelni télvíz idején!
Kérjük, gondoskodjanak az
ingatlanjuk előtti járda és közterület síkosságmentesítéséről
és hóeltakarításáról! Ugyanilyen
fontos az árkok rendben tartása.
Lehet még nagyon nagy hó az
idei télen, és amikor az elolvad,
a víznek el kell folynia. Ezt csak

akkor teheti meg, ha tiszták az
árkok, átereszek. Figyeljenek rá,
hogy az ősszel levágott gallyak,
lehullott falevelek ne maradjanak az árokban, mert eltömődhet tőlük az áteresz.
A Kossuth utcában a Dunaújvárosi Vízitársulat mezőfalvi
közmunkásai kiásták, kitakarították az átereszeket. Komoly
munkát végeztek. Ezzel is próbáljuk megelőzni az esetleges
belvíz okozta károkat.
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Téli veszélyek!
Kemény tél elé nézünk! A
helyi védelmi bizottság parancsnokaként felhívom a
figyelmüket néhány alapvető
szabályra, a közúti közlekedés jellemző téli veszélyeire.
A csúszós, jeges utak, a változó időjárási körülmények,
a hótorlaszok, elzárt útvonalak, a szűk látótávolság,
valamint a kényszermegállások bármikor előfordulhatnak. Mezőfalva hófúvásos terület – tapasztalhattuk
már számtalanszor –, ezért
figyeljék az időjárás-jelentéseket, mert előfordulhat,
hogy nem tudnak elindulni,
vagy nem jutnak haza.
Mindig az időjárási körülményeknek megfelelően
válasszák meg a sebességet
és a vezetési stílust. Legyen
téli gumi a járművükön, készítsék be a hóláncot, esetleg fagyálló folyadékot is a
csomagtartóba. Víz, takaró
szintén legyen az autóban,
ha hosszú útra indulnak.
Feltöltött telefonnal közlekedjenek, és az sem baj, ha
térkép, GPS, elemlámpa is
van kéznél.
utalást, tehát nem egyszemélyi
döntés lesz, hogy ki és mennyi
fát kaphat. Nehéz helyzetben
vannak a bizottság tagjai, de
széles látókörű, nagy tapasztalatú és szociálisan érzékeny
emberek ők, akik meghatározott szabályok szerint végzik a
bírálatot és a tűzifa kiutalását.

Köszönjük
a felajánlásokat!
Nagyon köszönjük az idei
adventi ünnepkörhöz kapcsolódó felajánlásaikat, hiszen
– mint azt tapasztalhatták az
elmúlt vasárnapokon – sikerült a Piac teret szépen feldíszítenünk az ünnephez méltó
módon.
Köszönjük a községi karácsonyfa felajánlásokat is.
Mindez ismét bizonyította,
hogy sok segítőkész, jó szándékú ember él Mezőfalván!
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A mesék
birodalmában
„Nincs nagyszerűbb dolog
annál, amikor a kisgyerek issza
minden egyes szavát a mesélőnek, és képzelete elindul abba
a csodás világba, amit együtt
teremtett meg azzal, akinek a
meséjét hallgatja” mondta Lázár Ervin.
Minden mesélés újraalkotás, a mese egy variációjának a
bemutatása. A legjobb mesélők
a nagyvenyimi Kossuth Lajos
Általános Iskolában találkoztak 2012. november 16-án. A
területi mesemondó versenyen
iskolánkat több tanuló is képviselte. Diákjaink nagyszerűen szerepeltek! A 4. évfolyam
legjobb mesemondója Gárdonyi Réka 4.a osztályos tanuló,
felkészítő tanára: Márokné
Szatmári Ilona. II. helyezést
ért el Czifra Anna 8.a osztályos
tanuló, míg a 7. évfolyamosok
vetélkedésében III. helyezést
ért el Gombita Klaudia 7.a
osztályos tanuló. Mindkét tanuló felkészítő tanára Nagy
Margit tanárnő.
Minden résztvevőnek és
felkészítő tanítónak, tanárnak
gratulálunk és további sikeres
munkát kívánunk!

Megérkezett a Mikulás az iskolába! A Diákönkormányzat
képviselői az alsó tagozatban
osztottak ajándékokat. Köszönjük!

HÍREI

Mesebeli hercegnők
és hercegek a bálban

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány iskolánk
legfőbb támogatója. Nagylelkű segítségüknek köszönhetően a művészetoktatás térítési
díjának csak töredékét kell a
szülőknek kifizetniük. Iskolánk tanulói azzal fejezik ki
hálájukat, hogy az alapítványi
bálra magas színvonalú műsorral készülnek. Az idei évben is
hallhattunk zongora, fúvós
és énekes produkciókat, gyönyörködhettünk a különleges
hangulatú modern táncban,
melyet néptáncos lányaink,
fiaink adtak elő.
Az est legkiemelkedőbb
pillanata a nyitótánc volt,
melyet végzős diákjaink előadásában élvezhettünk. Óriási
érdeklődés övezte a fellépésü-

ket, hatalmas közönség gyűlt
össze a tornateremben. A 16
pár csodálatos táncos elvarázsolta a nézőket. Az elbűvölő

kája. Zúgott a vastaps, jöhetett
a ráadás! Köszönjük a tanulóinknak a megerőltető felkészülési munkát, a csodálatos

zenével tökéletes harmóniában előadott koreográfia
Csonka Emese tanárnő mun-

produkciókat! Köszönjük a
felkészítő tanárok lelkiismeretes munkáját!

Az élethosszig tartó tanulás
jegyében
A korszerű és modern oktatás megvalósítása napjainkban
már elképzelhetetlen a XXI.
század technikai eszközeinek
felhasználása nélkül. Intézményünk az elmúlt évek során sokat tett azért, hogy az ismeretátadó folyamatokat a legújabb
információs és kommuniká-

ciós technológiával támogassuk. A TIOP-1.1.1 pályázat
keretében beszerzett interaktív
táblák hatékony felhasználása
érdekében, iskolánk pedagógusai a TÁMOP-3.1.7 referencia- intézményi pályázat
keretében, október hónapban
tantestületi továbbképzésen

vettek részt. A harminc órás,
nagyszerű előadói teljesítményt felvonultató, gyakorlat
orientált tanfolyam keretében
megismerkedhettünk a "mozaBook" elnevezésű interaktív
tananyag tartalmával. A program fejlesztésében is aktív szerepet vállaló tanfolyamvezető
segítségével áttekintettük a
különböző tanórai felhasználási lehetőségeket, továbbá elsajátítottuk azokat az ismereteket, melyeknek segítségével
képessé váltunk saját interaktív
feladatok megalkotására. Ös�szességében megállapíthatjuk,
hogy a továbbképzésnek köszönhetően a tanulásirányítás
és az oktatás tekintetében kollégáink új tanári szemléletre
tettek szert.
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Igazgatói értekezlet Az értő segítségre
nevelünk

2012. november 27-én iskolánk adott otthont a járásban dolgozó iskolák igazgatói
értekezletének. A szakmai
összejövetelt megtisztelte jelenlétével Gulyás Erzsébet,
Dunaújváros járás tankerületének igazgatója. Az igazgató
asszony röviden bemutatkozott a jelenlévő intézményve-

zetőknek, s részletes tájékoztatást adott a közoktatásban
zajló változásokról, kiemelt
tekintettel a Klebelsberg Kuno
Intézményfenntartó Központ
felépítéséről, s az előttük álló
feladatokról. A rendkívül tartalmas szakmai napot az aktuális kérdések megvitatásával
zártuk.

Ünnepi versenyek
Az ünnepi készülődés már
javában tart, vásár vásárt ér.
A levegő tele van várakozással, reménnyel, bizakodással,
jó előérzettel, szív meleggel,
gyereknevetéssel.
Ebben a nagy készülődésben fogott össze a 3. a osztály
kis csapata, és nevezett be a
HEBE Kft. (Gödöllő) által
humán tantárgyakból meghirdetett karácsonyi versenyére. 30 csapat nevezett az
ország minden vidékéről. A
beérkezett anyagok színvonala
minden várakozást felülmúlt.
Mind kreativitásban, mind
tartalmilag nagyszerű munkák
születtek, így a javító tanároknak nehéz feladatuk volt az
értékelés során.
Minden induló csapatot
dicséretben részesített, részvételükről emléklapot adott a
szervező.
Ebben a neves versenyben
nagy örömünkre iskolánk csapata II. helyezést ért el!
Kik voltak a csapat tagjai?
Íme: Ács Zsófia 3. a, Koppányi
Tímea 3. a, Garbacz Bendegúz

3. a, Kovács Balázs 3. a, Igel
Bálint 3. a, Maár Csenge 3. a,
Kaltenecker Réka 3. a, Zsákovics
Botond 3. a, Klics Márton 3. a.
Felkészítő tanító: Balláné Spitz
Mariann.
Gratulálunk remek kis
diákjainknak!
Szeretnénk
megköszönni tanulóinknak,
a támogató szülőknek és a
felkészítő tanítónak azt a sok
munkát, amit ebbe a versenybe
fektettek!
A felső tagozatból területi
történelem versenyre készültek
a mezőfalvi diákok. A verseny
témája az olimpia volt, melyre
komoly előkészületi munkát
kellett végezni a csapatnak.
Sportági bemutatóval és számos olimpiai témával kellett
készülni a megmérettetésre.
A mezőfalvi csapat nagy fölénnyel nyerte meg a versenyt!
Dicséret érte a csapattagoknak: Szalai Bálint 6.a, Sándor
Kinga 6.a, Márok Bence 8.a
és Zsákovics Kevin 8.a osztályos tanulóknak és felkészítő
tanáruknak: Váradiné Balogh
Ágnesnek. Gratulálunk!

Az idei évben harmadik
alkalommal emlékeztünk meg
a Fogyatékos Emberek Világnapjáról. Kiállítás készült az
iskola aulájában, mely bemutatta az egyes fogyatékosságtípusokat, és olyan emberekkel
ismertetette meg tanulóinkat,
akik meglévő sérülésük ellenére világhírűek és sikeresek
lettek. A projekt napon először filmvetítés keretében láthattunk bele olyan emberek
hétköznapjaiba, akik valamilyen fogyatékkal élnek teljes
életet, rendkívül boldogan.
Emberi tartásuk, hihetetlen
életigenlésük követendő pozitív mintát nyújt valamennyiünk számára. Ezt követően
tanulóink kipróbálhatták a
látássérült emberek népszerű
sportját, a csörgőlabdát. Diákjaink megtapasztalhatták a
kerekesszékkel való közlekedés
nehézségeit, de módjuk volt
ülő röplabdát játszani, szájjal
festeni, vagy tapintás útján

tárgyakat felismerni. A szakszolgálat szakembereinek értő
segítségével tanulóink ezen

a napon azt is megtanulták,
hogy hogyan viselkedjenek,
és segítsenek sérült társaiknak
úgy, hogy az mindkét fél számára teljesen természetes legyen. December harmadikán
tartalmas és hasznos projektet
valósítottunk meg, melyre nagyon büszkék vagyunk.

MIKULÁS - KUPA

Repül az idő! Ismét eltelt
egy év, és iskolánkban újra
megrendeztük alsós diákjainknak a Mikulás-kupa sportversenyt. Ebben a tanévben
különleges volt ez az esemény,
mert támogatást kaptak tanítóink. A székesfehérvári KÖFÉM Művelődési Ház kérte
iskolánk segítségét és együttműködését egy pályázatuk
megvalósításához. Éltünk a
lehetőséggel, és közös szervezésben rendeztük meg játékos
sportversenyünket.
Fontos számunkra ez a
mozgásos tevékenység, mert
játszani mindenki szeret! Nem
számít fiatalok vagyunk-e, vagy
idősebbek, a gyerekek játéköröme, a győzni akarás, a versenyszellem mindenkit elragad.
Nem volt ez másként
2012. december 6-án sem!

Remek hangulatban, változatos feladatokat megoldva
született meg az alábbi végeredmény:
1-2. osztály eredményei:
I. 2. a
II. 2. b
III. 1. b
IV. 1. a
3-4. osztály eredményei:
I. 3. a
II. 4. a
III. 3. b
IV. 4. b
Köszönjük iskolánk vezetőségének, a KÖFÉM Művelődési ház munkatársainak, a
remek verseny megszervezését és lebonyolítását, valamint
a szép díjakat! Gratulálunk a
felkészítő tanítóknak, a részt
vevő gyerekeknek és további sikeres munkát kívánunk
mindenkinek!
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Szociális Munka
Napja
„Aki céljául tűzi ki, hogy jót
tesz,
annak nem szabad arra várnia, hogy ezért az emberek majd
eltakarítják útjából a köveket.
Ellenkezőleg: arra készüljön
fel, hogy köveket hengerítenek
útjába."
Ez az Albert Schweitzer
idézet került fel arra az emléklapra, amelyet azok a helyi
szakemberek kaptak, akik településünk szociális helyzetének
javítása érdekében segítő munkát végeztek, a rászorulókért,
elesettekért tevékenykedtek.
A Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti
Intézmény
dolgozói, a munkájukat segítő jelzőrendszer tagjai, az
önkormányzat, a képviselőtestület szociális bizottsága, a
Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány, az óvoda, az iskola,
az egészségügy, a rendőrség, a
közművelődés, és a gyermekotthon képviselői kaptak
meghívást arra az ünnepségre,
amelyet a Szociális Munka
Napja alkalmából szervezett az önkormányzat képviseletében - az intézmény vezetője.
A fenti idézet tökéletesen
kifejezi, hogy a szociális munka
nehézségekkel teli, áldozatos
feladat, melynek az elismerésére csak ritkán adódik alkalom.
Az ünnepséget Márok Csaba
polgármester nyitotta meg, s
köszöntötte a megjelenteket.
Beszédében elmondta, hogy

az ágazatban dolgozók munkáját nagyon fontosnak tartja.
A tevékenység legnagyobb elismerése, hogy a faluból csak
pozitív visszajelzések érkeznek
róla.
A köszöntés ünnepi műsorral folytatódott. Köszönjük
a műsorban való közreműködését a helyi iskola négy kis
elsősének: Rabi Dóra, Bodor
Jázmin, Horváth Viktor, Pintér Martin versmondóknak,
Jassó Mária fuvola játékának,
a gyermekotthon két szereplőjének: Falusi Brigittának és
Tóth Patriknak, valamint a
Makk Marcsi Családi Napközi képviseletében játszó
vonós négyesnek: Müller
Anna, Juhász Rebeka, Szászvölgyi Dalma és Nagy Donát
vonósoknak, akik színvonalas
előadásukkal emelték ünnepünk fényét.
A műsort követően került
sor az emléklapok kiosztására,
majd egy terített asztal melletti
kötetlen beszélgetésre.
Köszönöm mindazoknak a
segítségét, akik hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez, s az
egész éves munkánk eredményes megvalósításához. Köszönöm az intézmény dolgozóinak áldozatos munkáját!
Békés karácsonyt és örömökben, sikerekben gazdag
újévet kívánok a község minden lakójának!
Nikolinné Héring Edit
intézményvezető

Kellemes Karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

Köszönet és jókívánság

A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény több
zsák használt ruhát kapott a Karitász helyi szervezete jóvoltából a
Fejér megyei központjuktól. A ruhákat Székesfehérvárról Szántó
István vállalkozó szállította haza. Köszönjük a segítséget, a ruhákat és a fuvart is! A 2012. december 12-én intézményünkben
megtartott használt ruha akción a ruhákból minden érdeklődő
ingyen válogathatott. Reményeink szerint a segítség oda érkezett,
ahol szükség volt rá.
Nikolinné Héring Edit
intézményvezető

Mezőfalvai Mikulás kupa
December 8-án rendezte
meg idei utolsó „versenyét”
az Asztalitenisz Klub. Ezúttal
nem a helyezés volt a fontos,
hanem a játék. Örömömre,
nagyon sok gyermek és felnőtt
jött össze. Minden korosztály
képviseltette magát. Volt egy
„mindenki kedvence” is, mégpedig Virág Bianka, aki még
első életévét sem töltötte be!
Nagyon jó hangulatú játék
folyt az asztalok mellett. Aztán következett a meglepetés:

minden egyes résztvevő egy
Mikulás csomagot vehetett át
Szabó Sándortól, a klub ajándékaként. Köszönöm mindenkinek a részvételt, remélem
találkozunk jövőre is.
Megragadva az alkalmat,
ezúton kívánok Mezőfalva
lakóinak áldott, békés karácsonyt, valamint sikerekben
gazdag boldog új évet a magam és az Asztelitenisz Klub
nevében.
Szabó Sándor

Téli napforduló
a Bolonváron!
Ünnepi tűzgyújtásra hívjuk
hagyományőrző falubelijeinket
december 21-én pénteken!
A gyalogtúra 16 órakor indul
a kamionparkoló mellől
Horváth Béla vezetésével.
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Tündérkert Óvoda
Alapítványi bál
Óvodánkban a november
is igen mozgalmasan telt el. A
Márton-napi programok és az
őszi nagytakarítás után az alapítványi bál került megrendezésre.
Mivel óvodánk is részesül a támogatásból, mi is segítettünk a
vendégfogadásban, felszolgálásban, szervezésben, dekorálásban.
Az ovis gyermekek munkáiból
készítettünk egy kis kiállítást. A
rendezvényen az óvoda minden
dolgozója részt vett, és ezúton
köszönjük a szülők segítségét,
támogatását, részvételét is. Külön köszönet Juhász Tibor boltosnak segítő munkájáért.

Iskolás lesz!
November 26-án délután 17
órakor, a Dunaújvárosi Nevelési
Tanácsadóból érkezett szakember Bornainé Hemző Katika,
és a nagycsoportos szülőknek
elmondta, hogy, melyek azok a
szempontok, amelyeknek meg
kell felelnie a gyermeknek az
iskolába lépéskor. Tájékoztatást adott a Nevelési Tanácsadó feladatáról, segítségadási
lehetőségeiről, és ha felmerül a
gyermeknél egy probléma, vagy
nem érett az iskolára, milyen
vizsgálatokat, illetve felméréseket végeznek el. Erősítette a
szülőkben, a Nevelési Tanácsadó segítő szándékát, hogy nem
kell a szülőnek elutasítónak
lenni a vizsgálatokkal szemben,
hiszen a gyermeke érdeke ezt
kívánja meg.

Állatvédelem
Már harmadik éve tartjuk a
kapcsolatot az „Orpheus” Állatvédő Egyesülettel, akik minden
évben képeslapokat, naptárakat
küldenek a gyerekeknek. Az
idén is örömmel fogadták az
ajándékokat. Ezzel is az állatok
szeretetére, védelmére neveljük
a kicsiket.

MIKULÁS-járás
Mikulás-várással kezdtük
a decembert. A Katica és a
Pillangó csoportban munkaesten készítették el a szülők,
a gyermekek ajándékát. A közös munka vidám hangulatban,
kellemes beszélgetés közben
telt el. A Mikulás érkezését
megelőző napon, az óvónők
egy bábjelenetet adtak elő a
gyerekeknek. A mese a Mikulás-vásárról szólt, az ünnep
érzelmi és hangulati előkészítés is volt egyben. Az előadás nagyon színvonalas volt,
a bábok és a gyönyörű háttér,
Scheidl Erzsike óvó néninek
köszönhető. A bábműsor után
megjelent két manó, s mivel

ők a Mikulás segédei, elvitték
neki az óvodások által lerajzolt
kívánságokat...
Másnap, december 6-án,
elérkezett a várva várt nap:
óvodánkba bekopogott a Mikulás. Kicsik és nagyok egyaránt nagy izgalommal fogadták a nagyszakállút. Örömmel
énekeltek, verseltek, beszélgettek vele. Az ajándékok
kiosztása után, bátran simogatták ruháját, szakállát, majd
elbúcsúzva kikísérték, a jövő
viszont látásra! A Katica és a
Csiga-biga csoport a nagykarácsonyi Mikulás-házba is elutazott, ahonnan élményekkel
gazdagon tértek vissza.

Híreink

Köszönetek

- Megkezdődött az adventi
készülődés, elkészültek csoportonként az adventi-koszorúk, melyeken sorban gyújtjuk
a gyertyákat.
- Decemberi programjaink:
- Karácsony előtti ruhagyűjtési akció! December 1014-ig!
- Karácsonyi vásár az óvodában! December 18-án!
- „Betlehemi játék” az óvónők betlehemi műsora a templomban! December 19-én!
- Karácsonyi ünnepély zárja
az évet ! December 20-án!

Köszönjük Juhász Tibornak
a papírgyűjtéshez nyújtott segítségét.
Köszönjük a közmunkásoknak a papírgyűjtésben nyújtott
segítséget, a traktorral való szállítást és a papír összegyűjtését.
Köszönjük Cseke Zoltánnak a Napsugár csoportban
végzett szerelési munkákat,
valamint a papírgyűjtésben
nyújtott fuvarozási segítséget.
Köszönjük Szabó István
asztalosnak a Szivárvány csoportnak készített parafatáblát
és szerelését.
Köszönjük Bolya Polányi
Olgának az Adventi koszorúkat, melyet együtt készített a
gyermekekkel mézeskalácsból.

Az oldalt összeállította
a Napsugár csoport

Őszbúcsúztató
November 27-én tartottuk
az András-napi Őszbúcsúztatónkat. Erre az alkalomra a
Néphagyományőrző Munkaközösség ajándékot készített
minden óvodásnak. A nap kezdetén megérkezett óvodánkba
Ősz-anyó, akinek a segítségével felelevenítettük őszi emlékeinket, verseinket, dalainkat,
az ősz kincseiről tanultakat.
Ezután szorgos barkácsolás
következett a szülőkkel közösen, nyitott-nap keretében.
A munka végeztével közösen
csemegéztünk: gyümölcssaláta,
pattogtatott kukorica és egyéb
finomság került az asztalra. A
délelőttöt szülők és gyermekek
nagyon élvezték.

Tehetséggondozás
November 29-én „Tehetséggondozás az óvodában”
témában tartottunk nevelési
értekezletet a tagintézményekkel együtt. Az előadást Makó
Józsefné Terike óvodai szaktanácsadó tartotta. Az előadást
gyakorlati példákkal és hasznos tanácsokkal támasztotta
alá, melyeket a mindennapi
munkánk során hasznosítani
tudunk. Minél képességeiben
kimagasló gyermekre minél fiatalabb korban kell felfigyelni,
és különböző programokkal,
tevékenységgel továbbfejleszteni tehetségét. Mert minden
gyermek jó valamiben!
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Mikulás-parti kicsiknek
December 6-án délután
boldog gyermekarcokkal telt
meg a Kiss Kálmán Művelődési Ház Mezőfalván. A Mikulás-partinak meghirdetett
rendezvényen a kisebbeknek
szóló programok sokasága
várta az érdeklődőket.
A kézműveskedés és arcfestés mellett tréfás vetélkedőkben is részt vehettek, aki vállalták a megmérettetést. Természetesen a legjobban várt
eseményt a Mikulás érkezése
jelentette. Az izgalomtól kipirult arcú gyereksereg három-

szor is elénekelte a fehérszakállút hívó dalocskát. Először
csak halkan, majd egy kicsit
hangosabban, majd végül már
teli torokból harsogva szólt az
ének. Az ajándékcsomagért
azonban meg kellett dolgozni. Volt, aki verssel, és volt, aki
énekkel kápráztatta el a piros
kabátost. A zsák pedig ezúttal
szinte kiüríthetetlenné vált.
Pénteken 17 órától újabb
Mikulás-parti várta mezőfalviakat, ahol a nagyobbak remek
zenékre buliztak. Nem kisebb
sikerrel, mint a kicsik.

Változott a nyitva tartás
hétfő:
zárva
kedd:
10 - 12 és 13 - 19 óra
szerda:	  9 - 12 és 13 - 18 óra
csütörtök:
10 - 12 és 13 - 19 óra
péntek:	  9 - 12 és 13 - 18 óra
szombat:
13 - 18 óra
vasárnap:
zárva
Minden hónap utolsó péntekén
14 - 22 óráig vagyunk nyitva. Ekkor 18 órától DISZKÓ!

Zárva lesz!

A Kiss Kálmán Művelődési Ház december 22-től 2013.
január 1-ig zárva tart. Nyitás: 2013. január 2. szerda

Békés, boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt
kívánnak a Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói!

Karácsonyi népszokások

Mi jut eszébe az embernek a karácsony szó hallatán?
Szeretet, család, ajándékok, hó,
hideg és persze evés, ivás. A karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe, nem áll egymagában a téli ünnepek között,
egész ünnepsor épül köré. Az
ünnepkör kezdete november
végére, december elejére esik,
neve advent, mely az eljövetelt,
az Úrra való várakozást jelenti.
Luca széke
Különböző népszokások is
kapcsolódnak ehhez az ünnepi
szakaszhoz. Nálunk a legelterjedtebb hiedelmek egyike december 13-hoz, Luca napjához
kapcsolódik. Ezen a napon elkezdenek egy széket készíteni,
amelyet karácson előestéjére fejeznek be. Aki a templomban az
éjféli misén rááll, az meglátja ki
a boszorkány. A lányok szívesen
jósolnak Lucakor vajon ki lesz a
jövendőbelijük. Kedves szokás a
Luca pogácsasütés.
A fenyőfa, a karácsonyfa
Csodálatosan közelíti meg
a fenyőfa témáját egy mosoni
népmonda. Amikor Krisztus
Urunk a Földön járt, gonosz
emberek elől bujdosnia kellett.
Üldözői elől menekülve egy
sűrű lombú fa alatt húzta meg
magát, ez azonban odaszólt
neki: állj odább, mert ha nálam
találnak, engem is elpusztítanak.
Ezzel utasították el féltükben a
többi fák is. Az úrnak ellenségei
már a nyomában voltak, amikor
egy fenyőfához ért. Alig volt
lombja, ezért ágai rejtették el Jézust, aki így meg is menekült. Az
Úr megáldotta a fenyőfát: soha
ne hullasd el a leveledet. Te légy
a legdélcegebb és a legszívósabb
minden társad között, élj meg
mindenütt. Légy az emberek
öröme és emlékezetemre rajtad
gyújtsanak karácsonyi gyertyát.
Ez a mese, a valóság azonban,

hogy mindössze talán százötven
esztendőre tehető a fenyőfa állítás szokása hazánkban.
Karácsony böjtje
A karácsony böjtje, amely
a hamvazószerda és a nagypéntek mellett a legszigorúbb,
de örömmel vállalt böjti nap.
Ilyenkor reggelire csupán kenyeret és olajba áztatott savanyú káposztát ettek a jó katolikusok. Mások csak kenyéren
és vízen böjtöltek.
Szinte minden karácsonyi
ételnek volt mágikus jelentősége. A bab, a borsó, a mák
a bőséget biztosította, a fokhagyma védte az egészséget, a
rontás elhárítására diót használtak, a méz az egész életet
édessé tette. Egyes vidékeken
karácsonykor a kútba dobtak
egy almát, vízkeresztkor kihúzták és a család elfogyasztotta, hogy az új esztendőben
egészségesek legyenek.
A karácsonyi vacsora
Az ünnep fénypontja mindenütt a karácsonyi lakoma.
A falusi ház legjobban tisztelt bútordarabja mindig is az
asztal volt. Megteríteni csak
ünnepeken szokták. Karácsonykor piros terítő került az
asztalra, a piros az öröm színe.
Az asztal alá szalmát helyeztek el, a betlehemi jászolra
emlékezve és emlékeztetve.
Karácsony nem múlhat el – és
most hazabeszélek – hal, halászlé nélkül. Elmaradhatatlan
a pulyka is, akár gesztenyével
töltve, vagy csak egyszerűen
egészben sütve. Sokan ilyenkorra időzítik a disznóvágást,
így aztán töltött káposzta, hurka-és kolbászhegyek ékesítik
az asztalt és terhelik a gyomrot.
A diós és mákos bejglivel már
csak a szemünket kenegetjük,
mert csak az kívánja.
Ijjas Gizella
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Hazatérés

Kálnay Adél volt
a vendégünk

Zsúfoltságig megtelt a
könyvtár november 28-án délután lelkes kis olvasókkal és
érdeklődő tanárokkal, akik figyelmesen hallgatták az írónő
meséit, történeteit, élményeit.
Ezeken keresztül más színben
tudták látni saját világukat és
élményeiket. Olyan fontos értékekről szólt ez az egy óra, mint
a szeretet vagy a barátság, de az
álmaink és a vágyaink is szóba kerültek. A találkozó végén
vendégünk számos kérdést kapott életéről, műveiről és arról,
hogy mi motiválta, motiválja őt
az írásban. Elmondhatjuk, hogy
a rendezvény - melyről sokan
autogrammal távoztak - kellemes élmény volt.
Horváth István
könyvtáros

Életem eddigi legcsodálatosabb és legnehezebb útjáról
tértem haza szeptember 16-án.
A Magyar Zarándokutat
jártam be zarándoktársammal.
Esztergomból indultunk ,16
nap és 473 km megtétele után
érkeztünk meg Máriagyüdre.
A
zarándokutat 2011.
március 31-én nyitották meg
hivatalosan. Megálmodója,
ötletgazdája Rumi Imre volt.
A spanyolországi El Caminohoz hasonlóan hálózati
jelleggel működik. A felfestett jelek (sárga nyíl a kettős
kereszttel) mutatják az utat. Az
útvonal hosszának fele hegyvidék, fele pedig alföldi sík terep.
Átvezet a Pilisen, a Kiskunsági
Nemzeti Parkon és a Mecseken. A zarándokutat vallási,
ideológiai megkülönböztetés
nélkül bárki bejárhatja. Az
Út lehetőséget ad arra,hogy
szakítsunk mindennapjaink
nehézségeivel, kicsit távolabbról szemléljük saját életünket
és közelebb kerüljünk ahhoz,
amit keresünk. Mindenki keres valamit(saját utat, életcélt,

társat, boldogságot). Az utat
elmesélni, bemutatni nagyon
nehéz, át kell élni, át kell érezni
és csak útközben tapasztalható
meg, kinek mit jelent valójában.
Nehéz kilépni a megszokott, kényelmes életünkből,
de higgyék el érdemes! Felfedezni a körülöttünk lévő
világot, találkozni nagyszerű
EMBEREKKEL és megízlelni a szabadságot, talán
nincs is ennél csodálatosabb
érzés. Örülök,hogy mindezt
átélhettem! :) Jó úton lenni
és még jobb hazaérkezni. Újra
látni az ismerős arcokat a megszokott tájat.
Kívánom, hogy mindenki
találja meg azt, amit keres!
Nekem már sikerült.
Hiszek a gondolat teremtő erejében, ha valamire sokat
gondolunk és igazán akarjuk az
meg fog történni.
Minden kedves olvasónak
nagyon boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!
szeretettel:
Rédlné Szabó Ilona Edit

A polgárőreink köszönik

Köszönjük az eddigi támogatásokat és kérjük Önöket,
hogy a továbbiakban is segítsék munkánkat
az adójuk 1 %-ának hozzánk történő utalásával.
Adószámunk: 18485732-1-07.
Ezúton kívánunk BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET
Mezőfalva lakosságának:
Mezőfalvi Polgárőr Egyesület

DARÁLT PAPRIKA ELADÓ
3000 Ft/kg

A könyvtár ünnepi
nyitva tartása
A könyvtár december 22-e és január 1-je
között zárva tart.
Nyitás: január 2-án, szerdán 9 órakor.
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánnak
a könyvtár dolgozói!

Ugyanitt 4 db 165/70-13

négyévszakos

7000 km-t futott gumi eladó!
Hajdú György
30/412-4874
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Jó eredmények az őszi idény végére
Bár még csak felénél tart a
2012-2013-as labdarúgó szezon, azért van mire büszkének
lennünk!

Az őszi idény végére minden
csapatunk hozta a tőle elvárt
eredményt, sőt, volt, amelyik egy
kicsit túl is szárnyalta a reményeket. Megye I-ben a középmezőny
9-10. helye lett megcélozva a bajnokság indulásakor, ahol a tizedikek lettünk a listán. Az IFI viszont
meglepetést tudott hozni, hiszen a
4. pozíció bőven felülmúlta a várakozásokat. Megye III-ban a 14
szereplős bajnokságban kilencedikként fejeztük be. Az induláskor
frissen összekalapált csapattól ez is
gyönyörű teljesítmény! A bajnokságok őszi fordulóinak összegzése
következik:
Megye I-ben a felnőtt csapatunk döntetlennel búcsúzott
az utolsó fordulóban Sárszentmiklóson. Ezzel az egy ponttal
meg is előzte riválisát a tabellán.
Végeredményben a tizedik helyet
sikerült elcsípni Masinka László
fiainak, ami nem rossz. Voltak a
szezon folyamán olyan mérkőzések, amikor joggal méltatlankodtunk egy-egy könnyebbnek tűnő
ellenféllel szemben elveszített
találkozók miatt, de a bajnokság
vége felé magára talált a csapat.
Idő kellett, hogy a Megye I ritmusát és stílusát magának érezhesse
az együttes. Szerencsére nemcsak
bosszúságok nehezítették szereplésünket, hanem akadtak igazi
meglepetés-összecsapások. Ilyen
volt például Iváncsa, a GárdonyAgárdi Gyógyfürdő, a szomszéd
vár, Baracs legyőzése.
Összességében izgalmas őszt
láthattunk, ami jól végződött a
számunkra. A lista az alábbiak
szerint alakult:
1. Velence 38 pont, 2. Sárosd
34 pont, 3. Iváncsa 31 pont, 4.
Bicske 27 pont, 5. Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 26 pont, 6. Szár 26
pont, 7. Martonvásár 25 pont, 8.
Dunafém-Maroshegy 21 pont, 9.
Kisláng 20 pont, 10. Mezőfalva 19
pont, 11. Sárszentmiklós 18 pont,
12. Bakonycsernye 16 pont, 13.
Szabadegyháza 14 pont, 14. Kápolnásnyék 13 pont, 15. Polgárdi
Vertikál 10 pont, 16. Baracs 4 pont
A mezőfalvi csapat eredményei:
15 mérkőzés, 6 győzelem, 1
döntetlen, 8 vereség, 21 lőtt gól,
23 kapott gól.

A góllövőlistán az öttalálatosok népes táborában a tizenkilencedikek között sikerült mezőfalvit
felfedezni Szilva Tamás és Móricz
Csaba személyében. Král László 4
góllal, Balázs Sándor 3 góllal, Huber Balázs, Szabó Zsolt, Benczik
Zsolt, Bozoki Márk egy találattal
örvendeztette meg a mezőfalvi
közönséget.

tükrében azonban elmondhatjuk,
hogy jól sikerült.
1. Szár 39 pont, 2. Iváncsa 35
pont, 3. Polgárdi Vertikál 34 pont,
4. Mezőfalva 34 pont, 5. Martonvásár 31 pont, 6. Dunafém-Maroshegy 27 pont, 7. Bakonycsernye 26 pont, 8. Sárszentmiklós 25
pont, 9. Velence 22 pont, 10. Baracs 18 pont, 11. Sárosd 17 pont,

A tavaszi fordulóra várhatóan
erősítést kap a csapat. A szerződések egyelőre még nincsenek
aláírva, de a csatársorba mindenképpen hozni kell gólrúgót, vagy
gólrúgókat. Az esély megvan rá!
Ifjúsági együttesünknél szintén
a középmezőnyt, de annak az első
felét céloztuk meg. Gulyás Ferenc
tanítványai felülmúlták a várakozásokat, hiszen éppen csak hogy
lecsúsztak a dobogóról. A negyedik helyezés igazi bravúr is lehetne, ha nem láttunk volna ennél a
csapatnál is mélypontokat az ősz
folyamán. A Megye I feladataihoz
azonban itt is fel kellett nőni, de a
fordulók befejeztével azért hízelgő
az eredmény.
A 2012-13-as idényt gyakorlatilag új együttessel kezdte Gulyás
Ferenc edző. Többen kiöregedtek,
mások felkerültek a nagyokhoz,
így elölről kellett kezdeni a csapatépítést az összes izgalmával és
nyűgével együtt. A teljesítmény

12. Bicske 15 pont, 13. GárdonyAgárdi Gyógyfürdő 12 pont, 14.
Kisláng 7 pont, 15. Kápolnásnyék
7 pont, 16. Szabadegyháza 6 pont.
Az IFI eredményei:
15 mérkőzés, 10 győzelem, 1
döntetlen, 4 vereség, 42 lőtt gól,
20 kapott gól, 22 gólkülönbség,
31 pont
A góllövőlistán a 11. Tokai
László 11 góllal. Csuka Ákos 5
gólos, Vörös Ákos 4 gólos, Kuti
Tamás 3 gólos, Bozsoki Marcell,
Szilva Máté 2 gólos, Lénárt Zsolt,
Tóth Zoltán 1 gólos.
2013-ra remélhetőleg alapos
tapasztalattal vágnak neki fiataljaink a küzdelmeknek. Jó úton
járnak. Komolyodni kellene még
egy kicsit, és akkor talán érem is
kerülhet a nyakakba.
Megye III-as csapatunkat nevezhetjük kuriózumnak is, mert
az előző idény végén csak kevesen
gondolták komolyan a második
vonal beindítását. A MEDOSZ

SE vezetése azonban úgy gondolta, hogy az első együttesből valamilyen oknál fogva kimaradóknak is lehetőséget kellene találni
a játékra. Az ötlet megvalósítása
őszre egy kissé összekuszálta a
megszokott rendet. A négyszeres
győztes IFI éléről Masinka Csabát helyezték át edzőnek. A tréner
nem kis kihívásnak nézett elébe,
hiszen az utolsó pillanatokban - és
még azon túl is - kellett összekovácsolnia egy játékra kész együttest. A munkának viszont mindig
megjön az eredménye. Mezőfalva
II -es gárdánk a 14 fős mezőnyben
kilencedik lett!
Ebben az osztályban szintén
láthattunk nagyon gyatra, hit nélküli mérkőzéseket, de voltak igazi nagy csaták is, aminek nagyon
örültünk. Ez utóbbiak mindig adtak egy kis reményt a folytatáshoz.
A listabeli helyzet igazolja a csapat létjogosultságát, és a vezetés
elgondolásának helyességét.
Mezőfalva II eredményei:
13 mérkőzés, 4 győzelem, 2
döntetlen, 7 vereség, 18 lőtt gól,
30 kapott gól, gólkülönbség 12,
pontok száma 14.
1. Szabadegyháza II. 30 pont,
Cece 29 pont, Alap 28 pont,
DASE 26 pont, Nagykarácsony
25 pont, Sárszentmiklós 23 pont,
Előszállás 20 pont, Kisapostag 18
pont, Mezőfalva II. 14 pont, Perkáta 13 pont, Rácalmás 12 pont,
Zichyújfalu 11 pont, Nagyvenyim
6 pont, Mezőkomárom 2 pont.
A góllövőlistán a 4 gólosok
között találunk mezőfalvit Bartha Norbert személyében. Ágoston Ferenc 3 gólos, Begán Gábor,
Gergely Mihály 2 gólos, Csipke
György, Juhász Csaba, Szabó Roland, Sági József 1 gólos.
Zárásul el kell mondani, hogy
Mezőfalva futballistái és edzői
munka és család mellett vesznek
részt a bajnokságban, ami óriási
terhet ró a vállukra. Ezek az eredmények mindenképpen tiszteletre méltóak. Természetesen a foci
nemcsak a mérkőzéseken játszókról szól, hanem az őket segítőkről
is, akik nagyon sokat tesznek településünk legnépszerűbb sportjáért. Egy nagy KÖSZÖNÖM-mel
kívánunk minden érintettnek szép
ünnepeket és kellemes pihenést!
(Mezőfalva sportéletét nyomon követhetik a www.mezohir.
info oldalon is!)
Horváth László
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U-16 bajnokság 2012/2013 ősz
Véget ért a 2012/2013-as
évad őszi szezonja. Megyénkben 38 csapat indult és három csoportba sorolták őket.
Csapatunk a C jelű csoportba
kapott besorolást, másik 11
csapat társaságában. Amint
az minden évben bekövetkezik, hogy játékosok életkoruk
miatt feljebb lépnek és helyettük újak jönnek a fiatalabbak
közül.
Az évet 16 fős kerettel
kezdtük és a céljaink között a
dobogós helyek valamelyikét
jelöltük meg! Ha az ősz 11
mérkőzését összegezzük, akkor
ez a célkitűzés egyáltalán nem
nevezhető irreálisnak. Játékban
az előző évekhez képest sokat
fejlődtünk, ami a kombinatív,
sok passzos játékban mutatkozott meg. Nem elhanyagolható
az sem, hogy erőnléti problémáink egyetlen mérkőzésen
sem akadtak. A csapatszellem
egy nagyszerű együttest kovácsolt össze, ami a 90 - 100
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sárszentmiklós
Seregélyes
Dég
Aba-Sárvíz
Mezőfalva
Cece
Sárosd
Baracs
Kálóz
Kisláng
Lajoskomárom
Szabadegyháza

%-os edzéslátogatásban is
megmutatkozott! Erre büszkék vagyunk!
Sajnos mentálisan van még
mit fejlődnünk. Sok gólt lőttünk, de a helyzetkihasználásunkkal így sem lehetünk
elégedettek. Tizenegy mec�csen 21 pontot gyűjtöttünk, 7
megnyert és 4 elvesztett mérkőzésen! A győztes mérkőzéseket ugye nem kell megmagyarázni, viszont az elvesztett
mérkőzésekből az egyiket, Seregélyes ellen gólokkal kellett
volna nyernünk a játék alapján,
de kihagyott büntető, több kapufa és kihagyott ziccerrel nem
lehet mérkőzést nyerni. Szerintem a mezőnyből kiemelkedő Sárszentmiklós ellen is
volt esélyünk a győzelemre is,
de egy színvonalas játékkal ki
lehetett kapni. Ami kis hiányérzet az az Aba és a Dég elleni vereségek, ahol sajnos nem
azt játszottuk amit tudunk. Itt
kerültünk gödörbe, ami azért

A tabella állása:
11 10 1 0 108
7 101
11
9 0 2 80
9 71
11
7 2 2 74 16 28
11
7 1 3 59 22 37
11
7 0 4 69 20 49
11
7 0 4 71 33 38
11
4 0 7 47 51 -4
11
4 0 7 14 40 26
11
4 0 7 26 67 41
11
2 0 9 21 69 48
11
2 0 9 17 85 68
11
1 0 10
9 176 167

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.

31
27
23
22
21
21
12
12
12
6
6
3

fájó, mert ez mindkettő rangadó volt és ezeken a meccseken
esélyünk sem volt a pontszerzésre. Nem arra fogom, de belejátszott az is, hogy 48 órán
belül játszottuk egymás után
ezt a két mérkőzést.

Nagy hátrány volt számunkra, hogy az ötödik fordulótól nélkülöznünk kellett
Pock Mátét a védelem tengelyéből. Viszont igaz kényszerből, de be kellett dobni a fiatalabb játékosokat a mélyvízbe,
elsősorban Suplicz Lászlóra
gondolok, aki kisebb hibákat
leszámítva megállta a helyét.
Ha ezt a megkezdett utat
folytatjuk tavasszal, akkor van
esélyünk egy szép eredmény
eléréséhez, hiszen a dobogótól
a sok körbeverés miatt, csupán
kettő pont választ el bennünket. Az őszt a csoport 5. helyén
zártuk 12 csapatból!
Eredmények:
Sárszentmiklós - Mezőfalva 3 : 1, Baracs - Mezőfalva 0 :

8, Mezőfalva - Szabadegyháza
32: 0, Sárosd - Mezőfalva 2 :
4 Mezőfalva - Seregélyes 2 :
3, Aba -Sárvíz - Mezőfalva
3 : 0, Dég - Mezőfalva 7 : 0,
Mezőfalva - Káloz 8 : 1, Cece
- Mezőfalva 0 : 7, Mezőfalva
- Kisláng 3 : 0,Mezőfalva - Lajoskomárom 4 : 1
Csapat: Papp Martin, Pock
Máté, Török Dávid, Suplicz
László, Kertész Norbert, Antal
Ádám, Csuka Marcell, Balogh
Imre, Vászon Gergő, Horváth
Patrick, Horváth Zsolt, Márok
Bence, Sági Roland, Ráthgéber László, Takács Richárd,
Árki Milán
Góllövők:
Ráthgéber László 19 gól,
Sági Roland 19 gól, Horváth
Patrik 15 gól, Balogh Imre
7 gól, Antal Ádám, Vászon
Gergő, Márok Bence, Csuka
Marcell 1-1 gól.
A téli időszakot teremben
töltjük, csütörtökönként az iskola tornatermében. A tavaszi
idényre a felkészülést január
végén kezdjük el!
Köszönöm a játékosoknak
a teljesítményüket, hozzáállásukat és köszönetet mondok a
MEDOSZ SE vezetőségének
és mindenkinek aki segítette
munkánkat és természetesen
a szülőknek és a szurkolóknak
a támogatást!
Hajrá Mezőfalva!
Südi László
edző

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736
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Advent a téren – első két vasárnap
Az elmúlt évekhez képest szerényebb vendéglátással, de
legalább ugyanakkora szeretettel fogadták Mezőfalván az
adventezőket.
A mai gazdasági helyzet
alaposan megtépázta a községek kultúrára és művelődésre
költhető forrásait, de a történelem már bebizonyította,
hogy a nehéz pillanatokban is
meg lehet találni az összetartozás, a szeretet kinyilvánításának alkalmait. Ezért fontos,
hogy minél többen elmenjenek
a rendezvényekre – így vannak
ezzel a mezőfalvi emberek is.
A település nem régen felújított területe a várakozás

ünnepi hangulatába öltözött
december első vasárnapjának
délutánra. Szépen dekorált fák,
köztéri bútorok, rajtuk színes
lámpák, égősorok hirdették az
ünnepi hangulatot. A tér közepén pedig az elmaradhatatlan
adventi koszorú foglalta el a
központi helyet, ahol a község
plébánosa Kristofory Valter
atya mondott áldást.
A négy vasárnapot átfogó eseménysor nyitó napján
hagyományosan a civil szervezetek fogadták műsorral a
kilátogató falusiakat. A vers és
ének produkciók után, amelyeket a lakásotthon gyermekei és

a nagycsaládosok prezentáltak,
aprósüteménnyel, forralt borral,
teával kínálták a vendégeket.
A hétvégén advent második
gyertyájának meggyújtásakor
a mezőfalvi nyugdíjas klubok
jutnak főszerephez. Második
alkalommal gyűlt össze Mezőfalva adventező közönsége a
Piac téren feldíszített adventi
koszorú körül. Az ünnepi műsort ezúttal a nyugdíjas klubok
szolgáltatták. Verseik és énekeik után az asztalitenisz klubbal közösen gyújtották meg
advent második gyertyáját.
A gyertyagyújtást követően
teli zsákkal érkezett meg a gyerekek várva várt Mikulása, aki
dalocskák és versikék jutalmául
ajándékokat osztott.
A hideg idő és az erős szél
ellenére erre az alkalomra is
eljöttek szép számmal az emberek, tanúbizonyságot téve,
hogy a szeretet ereje az időjárás viszontagságait is képes
legyőzni.
Horváth László
(További fotók és beszámolók
advent harmadik és negyedik
hétvégéjéről a mezohir.info internetes portálon, plakát és program a mezofalva.hu honlapon.)
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