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Október:

Mindszent(ek) hava
- Őszhó - Magvető
hava - Begyűjtés hava

2013. október 23-án 17 órakor a Piac téren
Program:

Ünnepi beszédet mond: Nagy Margit tanárnő
Műsort adnak:
Polgár Lilla és Gasparik Gábor színművészek
Mécsesgyújtás a forradalom áldozatainak emlékére
Kiállítás korabeli fotókból

Emlékezzünk együtt!
Rossz idő esetén a Kiss Kálmán Művelődési Házban!

„Segíts, hogy segíthessünk...”
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
idén is megrendezi

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT
Időpont: 2013. november 16. szombat
Helyszín: az iskola tornaterme

Katolikus templom védőszentjének ünnepén búcsú volt Mezőfalván idén októberben is. A szentmise után összegyűltek a
rokonok, barátok, ismerősök közös ebédre, délután pedig kilátogattak a búcsúba is

Program: 18 óra: vendégek fogadása
19 óra: gyermekek műsora
Nyitótánc - keringő
20 óra: vacsora
00 óra: tombola
Érdeklődni az iskolában, óvodában, művelődési házban és a könyvtárban lehet.
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Bursa
Hungarica
2014

Tájékoztatom a jelenlegi
felsőoktatásban részt vevő
hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánókat, hogy Mezőfalva
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi pályázati fordulójához. Az "A" és "B" típusú
pályázatok kiírásra kerültek,
melyek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve
a www.mezofalva.hu honlapon (elérési útvonal: Önkormányzat/Hivatal/Bursa
Hungarica) megtekinthetők. Felhívom a pályázók
figyelmét, hogy a pályázat
beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a
korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. A pályázat során
kitöltött pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva kell
Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatalához benyújtani a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt. A
pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő
benyújtásának
határideje:
2013. november 15. A határidő elmulasztása jogvesztő!
Borbély Anikó
jegyző
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A közösségi szolgálatról

A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény
szerint az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat
elvégzésének igazolása. Az
érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat
végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után
megkezdett érettségi vizsga
esetében kell megkövetelni.
Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát
szolgáló, szervezett keretek
között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy
csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.
A középiskoláknak a tanulók részére 9-11. évfolyamban
lehetőség szerint három tan-

évre, arányosan elosztva kell
megszervezni vagy biztosítani
időkeretet a legalább ötven
órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére
el lehet térni.
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan
perc közösségi szolgálati idő
értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható
be a teljesítésbe. A közösségi
szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése
alkalmanként legkevesebb egy,
legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
Fogadó szervezet lehet önkormányzat, egyház,
egészségügyi és szociális
intézmény, civil szervezet és

egyéb a fentiekkel foglalkozó
szervezet.
Tájékoztatom a 2016. január 1. napja után érettségiző
tanulókat és szüleiket, hogy
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete fogadó szervezetként
csatlakozott az érettségi vizsga
előfeltételéül szabott közösségi
szolgálat ellátásához. A szociális és jótékonysági, a kulturális
és közösségi, az óvodás korú
gyermekekkel továbbá az idős
emberekkel közös sport- és
szabadidős területeken elképzelhető a tevékenység végzése,
de minden esetben együttműködési megállapodás kötésére
kerül sor az iskola és a fogadó
szervezet között.
Borbély Anikó
jegyző

Kilencven évesen is lehet szép az élet!

Egyre öregedő társadalmunkban (Kínában 200 millió
a hatvanöt év felettiek száma!)
nem ritka, hogy idős, 90, vagy
akár 100 évet is megélő embereknek kívánhatunk egészségben további szép éveket. Ebben
a korban különösen nagy hangsúlyt kap, kit, milyen környezet
vesz körül, kinek, milyen családi
háttér biztosítja a szépkor békés
napjait. Ezért is fontos a családi
ünnepek megtartása, ahogyan
például Mezőfalván tették az
elmúlt hétvégén.
90. születésnapja alkalmából köszöntötte népes családja
Tumpek Pálnét, Juliska nénit.
A jeles ünnepre a mezőfalvi
nyugdíjas klub felújított termében került sor, ahol unokák
és dédunokák sorfala vette körül az idős asszonyt. A szépen
terített asztalokon nem csak finom, házi készítésű ételek sorakoztak, de rengeteg ajándék és
virág is mutatta, milyen szeretet veszi körül az ünnepeltet. A
legfiatalabb utódok még verssel
is készültek, ami méltán csalt
könnyeket az idős ember szemébe. És ezzel még nem volt

vége a meglepetések sorának!
Az egyik unoka összegyűjtötte a mama életének fényképes
dokumentumait, majd zenei
aláfestéssel
megkomponált
diavetítéssel mutatta be Juliska
néni 90 évét. Természetesen
az ilyenkor szokásos torta sem
maradt el. A gyertyák elfújását
követően mindenkinek jutott
az ünnepi süteményből.
A 11 dédunokával rendelkező Tumpek Pálné 33 fős
rokonságából 28-an tudtak
eljönni a köszöntőre. Kérdésünkre elmondta, hogy már
gyerekkorában az iskolába me-

net dolgozott. Lovat vezetett.
Világéletében mezőgazdasági
munkákkal foglakozott. Az
egészség dolgában a hallása
már egy kicsit megromlott, de
a szeme jó. Ma is szemüveg nélkül olvas, szinte mindent, ami a
kezébe kerül. Kedvence a gyerekek régi mesekönyvei és nem
veti meg a szerelmes írásokat
sem. Férjével 60 évig élt boldog,
szép családi életet. Most rokonsága, szerettei veszik körül, ami
nagy ajándék az élettől.
Kívánjuk mi is, hogy sokáig
így legyen!
Horváth László
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Gyalogjárdák

Örömmel tájékoztatom a mezőfalviakat a járdarendszerünk
felújítását szolgáló kezdeményezés sikeréről. A Vörösmarty utcában, a régi tanácsháza előtti járdaszakaszt próbáltuk helyreállítani
úgy, hogy felszedték a lapokat, alá
sárgahomokot terítették, kiszintezték, majd visszarakták a lapokat. A pozitív végeredményt látva
többen mondták, hogy jó lenne,
ha folytatnánk a temető irányába. A lakók is nagyon kedvezően
álltak az építési munkákhoz. Idős
nénik háza előtt feltörtük a régi,
töredezett betont és újat raktunk
helyette, amit ők finanszíroztak. A
vasbolt előtt hasonlóan épült a járda: a bolt finanszírozta az anyagot.
Ezzel a módszerrel mentünk
tovább a József nádor utcába,
ahol két helyen volt problémás
helyzet, a Kossuth és a József nádor sarkán lévő ingatlannál és a

boltnál. De már azokon a részeken is rendben van a gyalogút.
Most már mondhatom, a
Bem utcáig teljesen jó körülmények között közlekedhetnek
a gyalogosok. Úgy gondolom,
ezt a jövőben is folytatni kell.
Természetesen
figyelemmel
kell lenni a beruházásokra, hiszen most olyan helyeken tettük
rendbe a gyalogutat, ahol már elkészült a csatorna és nincsenek
már földmunkák.
A Bartók utca végén a lakók
összefogásával, munkájával feltörtük a régi, rettenetesen rossz
állapotban lévő beton járdát.
Ennek az újjáépítése zajlik most
közmunkások bevonásával. Erre
a területre az önkormányzat biztosítja az anyagot is, mert olyan
problémás, sok ember által használt gyalogútról van szó, amelynek biztonságossá tétele közügy.

Méninger Józsefné:

Halottak napjára

Az őszi este könnyes, bánatos,
Hervadt levélre lábam rátapos.
A hantok között zokogva sír a szél,
Talán a holtak lelkével beszél.
A bús eső, s az őszi lomb pereg,
Egy árva sírra – letérdelek.
Egy drága sír... a sírkő egyszerű.
Alig látszik már az évszám, név, betű.
Egy drága sír: az emlékmű megkapott,
Szegény szívem könnyesen felzokog:
A köd leszáll és engem is eltemet.
Jó anyám miért hagytál itt engemet?
Egy csöndes sír csak ez maradt
nekem, szívem virágaival beültetem.
S a könnyeimmel öntözöm meg én,
Drága anyám – sírját a holtak ünnepén.

Vízelvezetők!

Csatorna II.
A csatorna II-es ütemének
munkálatai nagyon jól haladnak előre. A kisebb hibákat folyamatosan jelzik a lakók, és a
kivitelező javítja. Ez a jövőben is
így lesz, jelezzék észrevételeiket
a kivitelezőnek, ha nem boldogulnak, akkor a polgármesteri
hivatalnak, és mi intézkedünk,
szólunk a mérnöknek és ő dönt
a kérdésben, mert ő felel a beruházás műszaki tartalmáért.
Senki ne higgye, hogy a kivitelező eltűnhet Mezőfalváról.
Az Árpád utcában tapasztalhatták, hogy visszament a cég, és fekete földet terített a megsüllyedt
részekre. Ez várhatóan a jövőben
is így lesz mindaddig, amíg össze
nem tömörödik a föld és megállnak a süllyedések.
A helyreállításokkal kapcsolatban is türelmet kérek a lakosságtól. A bejárók és egyebek
végleges helyreállítása még nem
történt meg.
Dolgozunk azon, hogyan
lehetne üzembe helyezni a már
elkészült szakaszokat. Megírtuk
már előzőleg, hogy rákötni majd
az önkormányzat engedélyével
lehet.

A képviselőtestület október
másodikán tartott ülésén döntöttünk arról, hogy a korábbi
évekhez hasonlón csatlakozunk
a Bursa Hungarica pályázathoz,
és döntés született az újfajta közösségi szolgálatról is, mert az
önkormányzat is csatlakozott a
törvényben leírt kezdeményezéshez.
A képviselőtestület rendkívüli ülésen döntött a felnőtt háziorvosi körzetekbe szakápolói
álláshelyekre kiírt pályázatokról.
Antalné Molnár Andrea mezőfalvi lakos nyerte el a munkát.
A másik szakápolói álláshelyre

vonatkozó határozott idejű szerződés is lejár év végén, így erre
is pályázatot írtunk ki, amelynek
a beérkezési határideje október
14. Ezt követően kerül sor az
értékelésre.
Egészségügyi híreknél maradva: az új orvos, dr. PrajdaPop Ramona Adriana munkába
állása november 1-től várható,
ami ténylegesen november
negyedikét jelent az ünnepek
miatt. Reméljük a doktornő
mindenki megelégedésére látja
majd el a munkáját, és így dr.
Tassy Péterre is kevesebb teher
nehezedik majd a jövő hónaptól.

Felhívom a lakók figyelmét
arra, hogy az idei év csapadékos időszakait Mezőfalva úgy
tudta nyugodtan átvészelni,
hogy a vízelvezető rendszereink rendben voltak. Senki
ne akkor akarjon lapátolni az
árokból, amikor az tele van
vízzel! Most, viszonylag száraz időben kell rendbe tenni
a vízelvezetőket és az átereszeket, lekaszálni a füvet! Az
önkormányzat közmunkásokkal mindent megtesz annak érdekében, hogy az ároktisztítás
folyamatos legyen. Most a
Kinizsi utcában tesszük rendbe az árkot, és természetesen
folytatjuk a Vörösmartyban is.

– A Megyenapot szeptember
14-én tartották Rétimajorban,
amelyen Sóki László vezetésével Bugyik Imréné és Polácskó
József volt a helyi főzőcsapat, a
horgász pedig Horváth András
és Czifra Attila. Köszönöm az
elismerésre méltó részvételt.
– A temetői viráglopásról sokan panaszkodtak. Aki
ilyen vérlázító és felháborító
cselekedetet tapasztal, azonnal
jelezze a polgárőrség felé. Fokozott járőrözésre számíthatnak halottak napja környékén
a temető környékén.

– A TeSzedd akció nagyon
eredményes volt, köszönjük a
polgárőrségnek és valamen�nyi résztvevőnek! Felhívom a
figyelmet: aki a Kinizsi utca
Páskom tó felőli részén szemetet rak le, számoljon azonnali lakossági jelzésre, amire
azonnal intézkedünk. Nem
tűrjük, hogy egyesek szemetet
dobáljanak le mások elé!
– Behajtás! Tájékoztatjuk
a lakosságot, hogy az önkormányzat kénytelen elindítani a
behajtási eljárást a csatorna beruházás első ütemében részt-

vevők közül azok ellen, akik
nem fizetik az érdekeltségi
hozzájárulást. Olyan mértékű
a kintlévőség, hogy nem mehetünk el szó nélkül mellette,
a becsületesen fizetők érdeke
ezt kívánja tőlünk.
– Az erdők védelme akció
idén is újra indult. A rendőrség, polgárőrség és az erdőgazdálkodókkal közösen indított
akciónk meghozta a várt
eredményt, visszaszorítottuk
a falopásokat. Az idei egyeztetést október 16-án tartottuk
Soponyán.

Döntöttünk

Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A papírgyűjtés
eredményei
Iskolánk Szülői Munkaközössége minden évben kétszer
papírgyűjtést szervez, melynek
bevételét a gyermekek javára
fordítják. Az őszi akció is rendkívül sikeres volt, összesen 10
727 kg papírt gyűjtöttek össze
a gyermekek és a szülők.
Az eredmények:
Alsó tagozat:
I.
helyezés:
4.a osztály
1382 kg
II. helyezés:
4.b osztály
1142 kg
III. helyezés:
1.a osztály
1104 kg
Felső tagozat:
I.
helyezés:
6.a osztály
1487 kg
II. helyezés:
7.b osztály
1165 kg
III. helyezés:
7.a osztály
903 kg
Gratulálunk a legjobbaknak, mindenkinek köszönjük
az áldozatos munkát!

A zene ünnepe

Hosszú évek hagyománya,
hogy a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói nagyszabású
koncert keretében emlékeznek
meg a zene világnapjáról. Az
idei évben a népzenét választottuk fő témánknak, hiszen az
iskola alapfokú művészetoktatásában mind a néptáncosok,
mind a népi énekes tanítványaink életének meghatározó része
a magyar népzene. A koncert
mellett látványos kiállítás is
segítette a zenére hangolódást,
amelyen hangszerekkel és Bárdos Lajos zeneszerző életét,
munkásságát bemutató képekkel ismerkedhettek a tanulók.
Köszönjük a szép kiállítást Balogh Tímea tanárnőnek!
Az ünnepi koncerten vendégünk a Márványos tamburazenekar volt, akiknek a tagjai közt

Tanévkezdés
Szeptember másodikán
reggel, iskolánk hatodik és
első osztályos tanulóinak vidám műsorával megkezdődött a 2013-2014-es tanév.
Elődeink jövőbe vetett hitét
jelzi a szép hagyomány, hogy
a tanévnyitót ünnepként tartjuk számon. Bár a tanévkezdés
az ősz első napjaira esik, mégsem a tovatűnt idő szomorkás
hangulatát idézi fel bennünk,
sokkal inkább az indulást, a
kezdést és a folytatást jelenti
számunkra. A korábbi évektől eltérően számos változás
alakítja az idei évtől iskolai
életünket. Mostantól alapító
okirat helyett szakmai dokumentum határozza meg intézményünk feladatait, mely
a törvényi változások miatt
már nem tartalmazza a szakszolgálati tevékenységeket, a

HÍREI

nálunk dolgozó szakemberek
már csak a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel
küzdő tanulók ellátásában
vehetnek részt. Elveszítjük
a logopédiai és a konduktív
gondozásra, gyógytestnevelésre, korai fejlesztésre és a fejlesztő felkészítésre szóló jogosultságainkat. A továbbiakban
a most alapított Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményének
feladata lesz a fenti ellátások
megszervezése. Mindezek
okán megváltozott a nevünk,
szeptembertől Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és
Alapfokú Művészeti Iskolának hívnak bennünket.
A szervezeti változásokon
túl az idei évben kellett meg-

zeneakadémiai hallgató, népzenetanár és zenész egyaránt
megtalálható. Az öttagú (budapesti és besnyői illetőségű)
zenekar számos népi hangszerrel ismertette meg a mezőfalvi
diákokat, miközben az élőzenei
koncert varázslatos világa újra
magával ragadta őket. Láthattak és hallhattak cimbalmot,
tekerőlantot, számos fúvós
hangszert, citerát és dobot. A
változatos zeneszámok alatt a
legkisebbek táncra is perdültek,
bizonyítva, hogy a népzene és

a néptánc kéz a kézben járnak. Az együttes koncertjének
szervezését Csonka Emesének
köszönjük!
Nagyon jó hangulatú, oldott légkörű koncertet kaptak
ajándékba a mezőfalvi diákok,
mégpedig a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
jóvoltából, hiszen az együttes
fellépési díját ők finanszírozták. Az alapítvány fontosnak
érzi, hogy értékeket közvetítsen
a gyermekeknek, és erre sokat
áldoz, köszönet érte!

kezdeni első és ötödik évfolyamon az új kerettantervek
szerinti oktatást, mely több
tantárgy esetében komoly
változásokat jelent a tartalmi
kérdések tekintetében.
Újdonság a hit-és erkölcstan, és az egész intézményre
vonatkozó egész napos iskolai
oktatás bevezetése. Az utóbbi
praktikusan azt jelenti, hogy
míg a korábbi években a napközis és tanulószobai ellátást
kellett igényelniük a szülőknek, most azoknak kell kérvényt írni, akik nem szeretnék,
hogy délután négy óráig az
iskola gondoskodjon gyermekeik szabadidős tevékenységéről, illetve felügyeletéről.
A tavaly bevezetett mindennapi testnevelés megszervezésének kötelezettsége
az idei tanévtől már négy évfolyamot fog érinteni. Megnövekedett feladataink szük-

ségessé tették tantestületünk
bővítését.
Új kollégáink: Balogh
Tímea ének- zene szakos,
Horváth Ildikó angol szakos,
Katona Krisztina tanító, Kiss
Tibor biológia- kémia szakos,
Kucsera Diána magyar szakos,
Vámos Edina és Ványi Gáborné tanítók. Mindennapi
oktató nevelő munkánkat
szeptembertől két fő pedagógiai asszisztens is segíti majd.
Tantestületünk nagy szeretettel és nyitottsággal fogadta új
kollégáinkat, akik közül sajnos a magyar szakos pedagógus egy vezetői megbízatás
miatt elhagy minket. Keressük
utódját, addig helyettesítéssel
látjuk el feladatát.
Reméljük, hogy a sok újdonság jelentette kihívásoknak meg tudunk majd felelni,
s sikerekben gazdag, nyugodt
tanévben lesz majd részünk.
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Diákönkormányzat

2013. szeptember 25-én, szerdán megalakult iskolánkban a
2013/2014-es tanévre a Diákönkormányzati Tanács. Melynek
képviselőit a diákok demokratikus úton, nyílt szavazással választották meg.
Elnök:
Klics Bence 8.b
Helyettes:
Padovano Angéla 8.a
Jegyző:
Jassó Mária 8.b
Sportfelelős: Hajnal Dániel 7.b
Kultúrfelelős: Mogyoródi Luca 7.a
Alsós elnök: Pörgye Dorina 3.
Helyettes:
Szabó Levente 4.a
Első ülésünkön az éves munkatervünket határoztuk meg, valamint csapatépítő programok létrehozását is célunkként tűztük ki.
Már megvalósult az októberi hónapra kitűzött programunk,
mely az Állatok világnapjának megemlékezésére irányult. Előadással, énekkel és zenével készültek a diákok, így tették színessé
és könnyen érthetővé társaik számára a kis házi kedvencek gondozásának fontosságát. Ugyanis idei témánk: "Hogyan gondozzuk kis kedvenceinket?" volt. Az előadás színvonalasságát Jassó
Mária, Padovano Angéla, Bodás Dalma és Tarr Petra biztosították. Szót ejtettek előadásukban az állatok, főként kutyák és
macskák helyes tartásáról, etetéséről, gondozásáról, a megfelelő
módon való szeretetről.

A kis csapat, amely emlékezetes perceket szerzett diáktársaik
számára

IDŐSEK VILÁGNAPJA

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a
hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az
ünneppel.”
(Márai Sándor)
Az ENSZ közgyűlése 1991ben nyilvánította október 1-jét
az idősek világnapjává. Az Idősek napja az idős emberekről, az
ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk
magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak
kifejezését, hogy társadalmunknak
ők is hasznos tagjai, és mindan�nyiunknak nagy szükségünk van
rájuk. Szükségünk van mindarra

a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis
ők rendelkeznek, és a türelemre,
elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Ezért vágyunk
ma is a meghitt beszélgetéseinkre,
tanácsaikra, a találkozásokra. Mégis nyugtalan, zaklatott, állandóan
rohanó világunkban sokszor nem
jut elég időnk egymásra.
Már hagyománnyá vált, hogy
évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas
éveiket. Ez az ünnep alkalmat ad

Mezőfalvi diákok
a Tökfesztiválon

Szeptember 27-én iskolánk
néptánc tagozata meghívást
kapott a X. Rácalmási Tökfesztiválra. A kérésnek szívesen
tettünk eleget, hiszen évek óta
rangos rendezvénynek számít
a régióban. Három napon keresztül koncertek, kirakodó
vásár, kulturális események és
kulináris élmények várták a
vendégeket.
A pénteki nap volt a gyerekeké, ahol a „Legtökösebb
iskola” címéért 10 iskola általános és középiskolás diákjai
versengtek. A mezőfalvi Petőfi
Sándor Általános Iskola diák-

jai kitettek magukért. Három
produkcióval indultak a megmérettetésen. Az 5.6.7.8. évfolyam somogyi vásári mulatsága
után Jassó Mária következett,
aki fuvolán játszott. Majd a
legnagyobb lányok szatmári hajlikázójukkal vívták ki a
tapsot.
A versenyben közel 100
szavazattal iskolánk a második
helyen végzett a házigazdák
mögött. Ezúttal szeretnénk
megköszönni azoknak, akik
ránk szavaztak!
Felkészítő tanárok: Csonka
Emese és Tótin István

megállni a rohanásban, alkalmat
ad érzéseink kimondására, a köszönetre, és alkalmat ad a legfontosabbra, a találkozásra.
Ebben az évben hagyományainkhoz híven 4. osztályos tanulóink
köszöntötték versekkel, dalokkal
falunk idős lakosait a Kiss Kálmán
Művelődési Házban tartott ünnepi

műsor keretén belül. A vendégek
örömmel, hol mosolyogva, hol
egy-egy könnycseppet elmorzsolva fogadták a gyerekek által
előadott műsort. Köszönjük a tapsot, a dicsérő szavakat! Kívánunk
békés, nyugodt öregkort.
Balláné Spitz Mariann
Szabóné Kovács Erika
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Tündérkert Óvoda
Vendégségben
Örömmel értesültünk, hogy a
Nagyvenyimi óvodások meghívták
óvodánk egyik csoportját a szüreti
mulatságukra. Az elmúlt évek folyamán a néptáncos csoportunkat
várták egy kis fellépéssel, idén a
Szivárvány csoport tekinthetett
be szüreti kavalkádjukba. A másik
három vendég csoport mellett mi
is egy-egy színes kitűzőt kaptunk
s körbe vezettek minket az óvoda
területén. Majd kezdetüket vették
a délelőtti programok. Az óvodavezető köszöntője után az óvó nénik
énekes műsora következett, ezután
a helyi csoportok énekes, táncos
bemutatkozóját láthattuk. Majd a
játékok kerültek sorra, a népi játékos vetélkedők győztesei jutalomban részesültek. A nap folyamán
bekapcsolódhattunk a szőlő feldolgozás folyamatába. Kóstolót
kaptunk a konyhás nénik réteséből
valamint a kemencében sült almából és tökből is. Búcsúzóul minden
gyermek ajándék süteményt kapott.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
a bőséges vendéglátást.

Karbantartások

Az elmúlt hétvégék folyamán
felújításra kerültek a vizesblokkok.
Kijavították a szifonokat, a hibás
WC fedeleket, a felnőtt mosdó
állványát, valamint új WC papír
tartók és polcok kerültek fel a
falra.

SZM értekezlet

Szeptember 20-án lezárult
óvodánk vezetői pályázatára való
jelentkezés. Ezzel egy időben
megalakultak a választói bizottságok, majd elkezdődött a pályázatok véleményezése is. Ennek kapcsán a megbízott vezető kérelmére
összeült a Szülői Munkaközösség
is, hogy tájékozódjanak a jelentkezők által benyújtott pályázatokról
és kiértékeljék, véleményezzék
azokat szülői szemmel.

Szüret az óvodában

Elérkezett az ősz így hagyományainkhoz híven idén
is megtartottuk a magunk kis
szüreti mulatságát. Az óvónők
ismertették a gyermekekkel a
szokásokat, és, hogy mi se maradjunk ki a mulatozásból táncra
perdült óvodánk apraja s nagyja.
A mulatozás után Begán József
és Farkas Imre bácsi jóvoltából
a gyermekek betekintést kaptak
a szüreti munkálatok folyamatáról. Kipróbálhatták a darálást és
a préselést. Míg egy-egy csoport
a daráló körül sürgött- forgott a
többiek a saját szőlőtőkéjükről
csipegethették a finomabbnál
finomabb szőlőszemeket. A
délelőtt meglepetése a lovas

kocsikázás volt, a gyermekek
nagy örömére. Minden csoport
őszi énekekkel, versekkel harsogva egy kört tett meg falunk

Mihály-nap a Szivárvány csoportban
Idén szeptember 26-án
délután került megrendezésre
a Szivárvány csoportban a már
hagyománnyá váló Mihálynapi vásári vigadalom. Ezen a
délutánon a "régi idők" vásárának hangulata tért vissza. Nem
csak az óvodások, óvó nénik, de
a rendezvényen résztvevő szülők is izgalommal várták ezt a
napot. A lázas készülődés már
napokkal korábban megkez-

dődött. A csoport a lelkes szülőkkel együtt, saját készítésű
tárgyakkal, vásári portékákkal
készült a nagy napra. A néphagyomány elmondását vásári
dalos gyermekműsor követte,
majd kezdetét vette a vásári
forgatag. Fizetőeszköz őszi
gyümölcsök voltak. A gyerekek sok portékával tértek haza.
Reméljük jövőre is nagy sikere
lesz a hagyományunknak.

központjában. A mulatozást a
konyhás nénik által sütött pogácsával és a must kóstolásával
zártuk.

Idősek világnapja
Október 1-jén a Micimackó csoport verses, körjátékos
csokorral köszönthette falunk
legidősebb tagjait, akik a műsor végén nagy tapssal köszönték meg ezt a kis előadást. A
művelődési ház dolgozói a sikeres szereplést süteménnyel
jutalmazták.

Piacra látogattunk

Szeptember 26-án a Napsugár csoport Dunaújvárosba kirándult a helyi piacra.
Itt megfigyelhették a gazdag
árukínálatot, zöldségeket, gyümölcsöket, virágokat és a nagy
mennyiségű hús választékot.
Vásárlás közben alkudtak,
megismerték a piaci szokásokat. Kedves eladóktól almát,
dísztököt, különleges gyümölcsöt kaptak ajándékba, valamint
mézet kóstolhattak egy termelőnél. Élményekben gazdagon,
ám fáradtan értek haza.
Az oldalt összeállította:
Szivárvány csoport
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Boldog gyermekarcok a Makk Marcsi
Családi Napköziben

Sószobával és 14 fős teltházzal indult a felújítás után a
családi napközi.
Uniós pályázaton nyert 34
milliós fejlesztéssel bővítette
tevékenységét és a hozzá tartozó teret a Makk Marcsi családi napközi, Mezőfalván. A 20
hetes kortól egészen a 14 éves
korig igénybe vehető szakszerű
gyerekfelügyeletről és az akkori
építkezésről már beszámoltunk
augusztusi számunkban. Most
visszatértünk, hogy a kész állapotokról is tájékozódhassanak
olvasóink.
Óriási társadalmi igényt elégítenek ki a települések családi
napközi intézményei. Az óvodás kort megelőző életszakaszban kevés mód és hely adódik
a gyerekek napközbeni elhelyezésére. Mezőfalván 2009-ben
indult ellátás mára új helyre
és tágasabb térbe költözött.
A kezdetekben 7 gyerek felügyeletét megoldó vállalkozás
2013 őszére - köszönhetően a
fejlesztéseknek - új termekkel
és új szolgáltatásokkal 14 főre
bővült. A változásokról kérdeztük a családi napközi vezetőjét
Juhászné Bokor Brigittát:
- Két hónap alatt felújítottuk mindkét épületünket, amit
boldogan vettek birtokba a
gyerekek. A működési engedélyt október harmadikával
kaptuk meg. Ez azt jelenti,

hogy innentől 14 fővel üzemelünk. Az ellátottak számának megduplázódása fontos
visszajelzés nekünk, hogy jól
gondolkodtunk, amikor belevágtunk ebbe a vállalkozásba.
A felújítás során lett egy nagy,
közös fürdőszobánk, ebédlőnk, öltözőnk, sószobánk és
egy gyönyörű, nagy kertünk.
A folytatásban további eszközbeszerzésként játékokat,
bútorokat vásárolunk, hogy
teljessé váljon elképzelésünk.
Mezőfalván - egyedülálló
kezdeményezésként - sószoba
is kialakításra került, ami nemcsak a gondozottaknak elérhető
szolgáltatás, hanem mindenki
számára nyitott. A szoba úgy
lett kialakítva, hogy a külső
vendég a családi napközi életét
ne zavarja. A gyerekek hétfő,
szerda, péntek délelőtt 9-11-ig
használják a helyiséget. Ezen
időszakok kivételével, telefonos
egyeztetés után tudjuk fogadni
a jelentkezőket, 800 Ft/óra díjjal. A sószobában fényterápiás
gyógymód is rendelkezésre áll,
melyet ajándékba kapnak a
résztvevők.
Az új kezdeményezésnek
már a rövid bevezető szakaszban megjött az eredménye. Az
egyik megbetegedett kisgyermektől a többi nem kapta el a
náthát - köszönhetően a sószobában töltött időnek.

A 34 milliós pályázatból 8
millió Ft-ot az épület felújítására költöttünk, illetve a nyári
és az őszeleji hónapok fizetéseit
rendeztük belőle. A rezsi és a
bérleti díj egy részének támogatása szintén a pályázat segítségével oldódik meg. A fennmaradó költségeket önerőből
és a normatívából kell kigazdálkodnunk. Természetesen az
ellátási díj is ehhez van beállítva
Az eddigi munka eredményességéről sok visszajelzés
érkezik, amire nagyon büszkék vagyunk. A gyereklétszám
megduplázódása is ezt jelzi, valamint jelentősen megnőtt azok
száma, akik csak egy-egy órára
jönnek el hozzájuk. A tapasztalatokat értékelve jól látszik,
hogy nagyon sok pici gyerek
van a településen. Szívesen

maradnak a családi napköziben, míg a szülők intézik napi
dolgaikat.
A személyi feltételek is
örvendetesen
gyarapodtak.
Három mezőfalvi és egy dunaújvárosi lakos dolgozik az
intézményben. Kettő kisgyermekgondozó, kettő óvónő (Az
egyik fejlesztő pedagógus is!),
valamint pedagógiai asszisztenssel is rendelkezünk - fejezte
be ismertetőjét Juhászné Bokor
Brigitta, aki a vendéglátás végén a felújított épület bemutatása mellett a kicsik életébe is
engedte bepillantani a Mezőhír
kameráját.
A családi napközi bővítését a TÁMOP 2.4.5-12/12012-0258 című pályázatnak
köszönhetően sikerült létrehozni!

Köszönetek

Köszönjük a konyhás néniknek a szüretre sütött finom pogácsákat, a szülők által behozott, valamint a Hivatalnak a felajánlott
nagy mennyiségű szőlőt.
Begán Józsefnek és Farkas Imre bácsinak a préselés és a darálásban való segítséget, továbbá Miklós Balázsnak és Halósi Péternek,
hogy az idei szüreten is elvitték óvodásainkat lovas kocsikázni.
Köszönjük id. Méninger Józsefnek és feleségének, hogy több
láda almát ajánlott fel az óvodába járó gyermekeknek.
A Szivárvány csoport köszönetét fejezi ki Antal József buszsofőrnek, a Nagyvenyimre való utazásunkat megkönnyítette.
Megköszönjük a mosdók felújításában való részvételt Cseke
Zoltánnak, Kiss Lászlónak és Kovács István vállalkozónak.

A szeptember 14-én tartott szüreti mulatság felvonulása a rossz
idő miatt elmaradt, de az iskola tornatermében megtartott bál
nagy siker volt. A rendezvényt a német kisebbségi önkormányzat
és a művelődési ház szervezte
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Idősek Világnapja

Október 1-jén a Kiss Kálmán Művelődési Házban mi is
köszöntöttük falunk szépkorú
lakóit. Nagy örömünkre sokan
eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk. A résztvevők először
Márok Csaba polgármester úr
szavait hallhatták, aki a beszéd
után a legidősebb hölgyeket
virággal, az urakat borral köszöntötte. Majd a nagycsoportosok aranyos műsorának
örülhettünk. A legkisebbek
után negyedik osztályosaink

léptek színpadra, megható
összeállításuk után sokan törölgették a szemüket. Az est
meghívott vendége Aradszky
László táncdalénekes volt, aki
sok ismert nótát adott elő a
lelkes közönség örömére. A
dalokat a közönség állva tapsolta meg.
Az este nagyon jó hangulatban telt, reméljük, hogy
sikerült méltóképpen megünnepelnünk ezt a napot.
Ijjas Gizella

Író-olvasó találkozó
November 19-én,
kedden 15 órától
Lázár Zsófia írónő,
Lázár Ervin Lánya
és a Bogármesék
szerzője lesz
a vendégünk
a könyvtárban.
A program elsősorban
gyerekeknek szól,
de minden érdeklődő
számára nyitott!

Köszönjük a virágot!
Maár Istvánné Erzsike néni virágot ajándékozott a Kiss
Kálmán Művelődési Háznak. Köszönjük szépen!
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Petpalack
és papírgyűjtés!

Dréta kórustalálkozó

A szombat délutáni zenei
eseményen ezúttal a házigazda
Mezőfalvi Nőikar előadása érdemelte ki a rendezvény díját,
a Dréta Antal emlékplakettet!
Az V. alkalommal megrendezett Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozón négy
település kórusai adtak randevút egymásnak. A dunaújvárosi Viadana Kamarakórus
Kurucz Gergely vezetésével, a
székesfehérvári Vox Mirabilis
Vegyeskar Zemlényi Katica
dirigálásával, a Nagyvenyimi
Női Kar Péter Kata irányításával és a vendéglátó Mezőfalvi Nőikar Nyulasiné Lakos
Angéla vezényletével ezúttal
is igazi zenei csemegét tálalt a
hallgatóság elé. Előadásukban
többek között Kodály, Cselnokov, Vodnansky, Karai József és
Bárdos Lajos művek is szerepeltek. A kórustalálkozó végén
a szakmai zsűri döntése alapján ezúttal a Mezőfalvi Nőikar
őrizheti egy éven át a koncertsorozat emlékplakettjét.
A mezőfalvi Magyarok
Nagyasszonya római katolikus templom felszentelésének
évfordulójára alapított Dréta
Antal Egyházzenei Kórustalálkozón négy kiváló együttes

fellépésével tisztelegtek a falualapító emléke előtt. Elsőként
a Mezőfalvi Nőikar adott ízelítőt egyházzenei művekből,
majd a szomszéd település, a
Nagyvenyimi Nőikar előadása következett. Harmadikként
Fejér megye zenei életének
egyik meghatározó szereplőjét a dunaújvárosi Viadana
Kamarakórust üdvözölhettük.
A koncert zárásául pedig Székesfehérvár kitűnő együttesét
a Vox Mirabilis Vegyeskart
hallgathatták a műfaj kedvelői.
A találkozó - ahogy az elnevezésből is kitűnik - nem
verseny, azonban a kórusok
teljesítményéről minden alkalommal szakmai zsűri mond
véleményt. Az idei bírálók:
Nemesné Tichy Rita a Mezőfalvi Nőikar alapító karnagya,
Pocsai Mária a Széchenyi István Gimnázium vegyeskarának karnagya, a zsűri elnöke
Könyves Ágnes a BonaVox
Nőikar karnagya.
Amíg az értékelés elkészült,
addig a mezőfalvi általános iskola két, művészetoktatásban
résztvevő növendéke nyújtott
szép perceket, valamint Dékány Sixtus zirci főapát ismertette a falualapító Dréta

Antal munkásságát. Beszédéből kitűnt, hogy a zene igen
közel áll a zirci ciszterekhez,
hiszen közülük többen is játszanak hangszeren, valamint
az éneklés szerves részét képezi életüknek. A közvetlen
és humoros pillanatokat is
felidéző ismertetőt követően megszületett a döntés:
2013-ban - négy év áldozatos
munkájának köszönhetően - a
Mezőfalvi Nőikar őrizheti egy
éven át a koncertsorozat emlékplakettjét.
A kórustalálkozó nyilvános
részének zárásául a résztvevő
együttesek ezúttal is közös
énekléssel tisztelegtek Dréta
Antal emlékművénél.
A búcsúzás előtt a résztvevő kórusokat ízletes vacsorával látta vendégül a házigazda
Mezőfalvi Nőikar. Jövőre vis�szavárják partnereiket, mert
ismét szeretnék megrendezni
a Dréta Antal kórustalálkozót!
A rendezvény a Mezőfalvi
Nőikar, a Mezőfalvi Önkormányzat, és a Kiss Kálmán
Művelődési Ház munkájának
köszönhetően jött létre, valamint segítségükre voltak az
iskola dolgozói is.
Horváth László

Ismét lesz gyűjtés Mezőfalván!
Kérünk mindenkit, hogy az
összegyűlt papírt, műanyag
flakont és sörös dobozt 2013.
október 25-én reggel 6-óráig
szóródás mentesen 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
gyűjtjük, és ezzel másoknak
segítünk. Köszönjük:
NCSE

FELHÍVÁS
Soós Barna
falugazdász
ügyfélfogadást tart
keddenként
10-12 óra között
a Kiss Kálmán
Művelődési
Házban

Várjuk
a 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:
25/506-832.
Segítségüket előre is köszönjük!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház
Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
Telefon: 25/506-832. E-mail: mezomuvhaz@gmail.com Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2013. október 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0010
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Figyelmeztetés!
Tisztelt Ebtulajdonosok!
2013. szeptember 19.-én
Kecskemét környékén veszett róka tetemét találták
meg. Az állategészségügyi
hatóság azonnali ebzárlatot,
az ebek mozgatásának 50
km-es körzetben a teljes tilalmát rendelte el. Mivel már
több éve nem volt veszettség
a környéken, ez az esemény
véget vetett annak a tévhitnek, hogy a veszettséggel már
nem kell számolni.
Az idei évben a mikrochip
kötelezővé tétele fokozott
anyagi terhet okozott a lakosságnak. Mégis, köszönhetően
a megfelelő propagandának, a
chip-beültetési akció rendkívül sikeres volt, kevés kivétellel a község összes kutyái meg
vannak jelölve.
Talán ez okozta azt, hogy
az évi rendes kötelező veszettségi oltásra kevesebben
hozták el a kutyájukat. Mivel
a mikrochip beültetése miatt
minden eb bekerült a számítógépes adatbázisba, azonnal
kimutatható, kinek hiányzik
a veszettségi oltása. Jelenleg
mintegy 20 % az elmaradás
a mikro-chipezéshez képest.

Tekintettel a veszettség
megjelenésére, fontos lenne
pótolni a hiányosságot, mert
fokozottabb ellenőrzés várható. Amennyiben oltatlan
kutya harapása történik meg,
a hatóság nem lesz elnéző és a
büntetés is magas lesz.
Kérek mindenkit, ellenőrizze a kutya egészségügyi
könyvében, megtörtént-e az
idei veszettség elleni oltás és
ha nem, sürgősen pótolja. Telefonszámom: 30 9697 940.
Dr. Juhász Miklós
állatorvos

Az én falum - Mezôfalva

Nehéz időszakon túl

Küzdelmes sorozaton vannak túl Mezőfalva futballcsapatai. Első osztályú összeállításunknál
4 vereség és két győzelem
az elmúlt fordulók mérlege.
Az ifjúsági mérkőzéseken két
győzelem, két vereség és két
döntetlen áll a csapat neve
mellett. Harmadik vonalban
játszó együttesünk viszont
három győzelemmel, két vereséggel és egy döntetlennel az
őszi időszak közepének legjobban teljesítő csapatává vált.
A tabellán élvonalbeli együttesünk 17 ponttal lemaradva
a dobogós helyezettektől a
10. helyen áll. Az IFI a listavezetőtől 5 pont hátrányban
harmadik lépcsőfokot foglalja
el. Masinka Csaba legénysége
pedig az utóbbi mérkőzéseken
mutatott jó szereplésnek köszönhetően szintén jó pozícióban, 27-ből 13 ponttal várja
a folytatást.
Eredmények a Megye I.
osztályban:
Mezőfalva - Polgárdi Vertikál 0:3, Bakonycsernye - Mezőfalva 0:3, Mezőfalva - Iváncsa 1:3, Velence Bericap - Mezőfalva 4:0, Mezőfalva - Szár
3:0, Sárosd - Mezőfalva 4:1
Az IFI teljesítménye: Mezőfalva - Polgárdi Vertikál 3:3,
Bakonycsernye - Mezőfalva
1:5, Mezőfalva - Iváncsa 2:0,
Velence Bericap - Mezőfalva
2:2, Mezőfalva - Szár 2:3, Sárosd - Mezőfalva 4:2
Megye III. eredmények:
Nagykarácsony - Mezőfalva II.
7:2, Mezőfalva II. - Perkáta 3:0
(Nem állt ki az ellenfél!), Cece
- Mezőfalva II. 2:5, Mezőfalva
II. - Nagyvenyim 1:1, Alap Mezőfalva II. 5:0, Mezőfalva
II. - DASE 2:0.
Az havi összefoglalónk
kiemelt mérkőzése az itthoni
Szár elleni találkozó, melynek
részleteiről olvashatnak:
Egy vereség és egy győzelem a Megye I. osztály hétvégi
mérlege a vasárnapi Szár elleni találkozón. Fiataljainknak
most nem ment a játék, így

2:3-as eredménnyel alul maradtak a vendég együttessel
szemben. A felnőttek viszont
remek focival 3:0-ás győzelmet arattak!
Amilyen rosszul kezdődött
a vasárnapi forduló, olyan jól
végződött. Szár csapatait
fogadta Mezőfalva együttese, akik tudtak meglepetést
okozni. Szerencsére csak az
IFI-nek. Gulyás Ferenc edző
érdeklődésünkre elmondta,
kevesen voltak a jó eredményhez, és gyengén is játszottak
fiai. Kár a pontveszteségért,
mert később majd hiányozni
fog a hajrában. Tanulság: A
tabella végén elhelyezkedő
csapatokat is nagyon komolyan kell venni!
A felnőtteknél viszont remek küzdelmet láthattunk.
Masinka László teljesen új
és szokatlan felállással küldte
pályára futballistáit.
A 11. percben Balázs Sándor a 16-oson belüli csúsztatott fejesére Szepesi Konrád
érkezett a baloldalon. A szári
kapus lába alatt belőtt labdájával megszerezte a hazaiak
vezető gólját: 1:0.
Az első félidőben főleg a
mezőfalviak okoztak kellemetlen pillanatokat az ellenfél
hálóőrének. Többször is csak
a vak szerencsén múlott, hogy
nem szaporodott a találatok
száma. Huber is hatalmas ziccert hagyott ki a 30. perc környékén. Igazi ellenállást ebben
a játékrészben a vendégektől
nem lehetett látni.
A 44. percben siker koronázta a Masinka-legénység
próbálkozásait. Balázs Sanyi
csukafejessel növelte Mezőfalva előnyét: 2:0. Szünetig
viszont már nem változott az
eredmény.
A pihenőt követően a hazai
együttes ott folytatta, ahol abbahagyta. Sorra építette támadásait, melynek köszönhetően
újra Szepesi jutott főszerephez. Az 53. percben a jobb
oldalon megszerzett labdával
négy védőt is kicselezve, egé-

szen a kapu közepéig jutott,
ahol nem hibázott. Találatával
3:0-ra módosult a mérkőzés
állása, ami egyben a végső
eredményt is jelentette.
Mezőfalva ezúttal magasan
ellenfele felett játszott. Král
Laci és Balázs Sanyi hátrahozása, illetve posztcseréje
remek húzásnak minősült.
A kapuban pedig Papp Zoli
sérülése miatt Orosz Gábor
védett, akinek a teljesítménye
szintén kiemelkedő volt. Ös�szességében egy olyan mezőfalvi csapatot láthattunk, akik
ilyen játékkal méltán tagjai a
megye legjobbjainak.
A mérkőzés végén Masinka
László edzőt kérdeztük:
- Szokatlan összeállítással
léptetek ma pályára Szár ellen.
Mi ennek a magyarázata?
- Valóban eltérő felállásban
játszottunk. Részben kényszer,
részben szakmai okok indokolták. Papp Zoli sérülése
miatt Orosz Gábor védte a
mezőfalvi hálót. Teljesítménye előtt igazán le a kalappal.
Remekül együtt élt a csapattal.
Megbízható volt, és bravúros
megmozdulásai is akadtak. A
neki szavazott bizalmat teljes
mértékben beváltotta.
A másik változtatásban
posztcserékre került sor. Král
Lacinak nem jöttek be a dolgai
elöl. Elmaradtak a gólok!
Balázs Sanyinak az elmúlt
két-három meccsen nem úgy
ment a játék balhátvédben,
ahogy azt elvártuk tőle. Húztunk egy váratlant, és megcseréltük őket. A változtatások
kiválóan bejöttek. Král Laci
az új poszton brillírozott. Sanyi gólt rúgott elöl. Az egész
csapat úgy játszott, ahogy elvárható tőlük!
- Ez trend lesz az elkövetkezőkben?
- Azt szokták mondani:
Győztes csapaton ne változtass!
Horváth László
(További hírek, fotók a mezohir.info internetes honlapon.)
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Jól sikerült jubileum!

Szeptember 28-án ünnepelte 10 éves jubileumát a
Mazőfalvi Asztalitenisz Klub.
Ideálisabb helyszín nem is lehetett volna, mint a Kiss Kálmán Művelődési Ház. Nem
sokkal a meghirdetett kezdés
után sorra érkeztek az akkori
„alapító tagok”, valamint az
azóta bekapcsolódó fiatalok
és idősebbek. Közben állványra került a bogrács, mégpedig pörköltfőzés céljából. A
termet - nem kis meglepetésünkre - szépen feldíszítve
találtuk, amiért köszönetünket fejezzük ki a művelődési
ház dolgozóinak. Egy gyors
átöltözés és a – két roggyant
asztalunkon- elkezdődtek a
„bulimeccsek”. El kell ismerni, hogy az elmúlt 10 év alatt
a játéktudás nem kopott semmit és a lelkesedés is a régi volt.
Közben elkészült a mindenki
által finomnak tartott pöri és
a színpadon szépen megterített asztalokhoz ültünk. Az
étvágy is kiváló volt, már-már
attól lehetett tartani, nem lesz

elég a kaja. A fénypont a torta
volt, ami egy 10-es számmal
díszítve emlékeztetett a hajdani kezdésre. Csupán egyet
sajnálok, a Magyar válogatott volt szövetségi kapitánya
sajnos lemondta a részvételt.
(külföldön edzősködik) Biztos vagyok benne, hogy nem a
fáradtság miatt, inkább dolga,
elfoglaltsága miatt sorra köszöntünk el egymástól, bízva
abban, hogy lesz még egy pár
hasonló jubiláló ünnepség.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a megtisztelő részvételt, remélve,
hogy nem az utolsó ilyen ünnepségünk volt.
Szeretném felhívni minden
játszani szerető figyelmét arra,
hogy október 26-án szombaton
14 órai kezdéssel kerül megrendezésre a Mezőfalva Kupa elnevezésű verseny, mezőfalvi, vagy
volt mezőfalvi (akik itt játszanak, vagy itt játszottak) részére.
Tisztelettel :
Szabó Sándor
klubvezető

Küzdöttél, de már nem lehet
Csend ölel át és szeretet,
Örökké őrizzük emlékedet.
Fájó szívvel búcsúzunk, de nem örökre
Találkozunk majd odafent az égbe.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Balla Istvánné

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

11

A Cordastella Nyugdíjas Otthonban köszöntöttük időseinket az
Idősek Világnapja alkalmából. Az otthon dolgozói egy kis műsorral és egy szál virággal kedveskedett lakóinknak

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.

ELADÓ
Új állapotú, bükk színű, 5 részes modern
szekrénysor áron alul.
Ajándék mellé egy 160 x 240-es Diego-s szőnyeg

Érdeklődni: 06 20/ 774 6858
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

VARGA LAJOS

Temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Köszönet Feth Jánosnak és feleségének a temetés lebonyolításáért.
Külön megköszönjük Vincze Anitának a lelkiismeretes
ápolást, aki mindvégig az első pillanattól halála napjáig nagy
segítségünkre volt.
Gyászoló család
Megköszönöm polgármester úrnak, munkatársaimnak és
mindazoknak, akik segítettek a mindennapi munkám elvégzésében, hogy a beteg férjem mellett lehessek.
Varga Lajosné

12

Az én falum - Mezôfalva

LEGYEN
A VENDÉGÜNK!
Rendezvények szervezését,
lebonyolítását vállaljuk
50-60 főig, legyen az osztálytalálkozó,
születésnapi party,
gyerekzsúr, eljegyzés
vagy esküvő,
munkahelyi összetartóbuli,
záróvacsora stb.
Termékbemutatók!
Főzési, bográcsozási lehetőség van!
MEZŐSPORT KFT.
Telefon: 06/30-2536-558

Kedves
Mezőfalviak!
Szennyvízelvezető csatorna
rákötéseket vállalunk
teljes körű ügyintézéssel,
igény szerint gépiilletve kézi földmunkával!
Érdeklődni lehet:

Simon Zsolt
30/681-0392

Mezőfalva, Petőfi S. u. 29.

Árokásó gép külön is bérelhető!

FLABÉLOS
Ajánljuk:

- fogyni vágyóknak
- bőr feszesítésére
- cellulitis kezelésére
- vérkeringés serkentésére
- gerinc- és derékfájdalmakra
- sportolóknak
- rehabilitációs kezelésekre
- csontritkulás kezelésére
- cukorbetegek alsó végtagi
  érszűkületi problémáinak
  kezelésére
- idősebbeknek
Bejelentkezés időpont egyeztetés alapján!
Az első alkalom ingyenes!

06 70 504 6715

Mezőfalva, Damjanich János utca 12.

