Az én falum

MEZŐFALVA
Információs és közéleti havilap

2018. december

Áldott, szép karácsonyt,
és egészségben, sikerekben,
örömökben gazdag új esztendőt
kívánok Mezőfalva lakóinak!
Márok Csaba
polgármester

Évzáró és
évértékelő ülés
Mezőfalva
képviselőtestületének december 12-én
megtartott ülése okot adott
az ünneplésre. Márok Csaba
polgármester évértékelőjéből
megtudhatták a résztvevők: hihetetlenül jelentős, 727 millió
forint összértékű fejlesztés
valósult meg idén lakóhelyünkön.
(Írásunk: 2. oldal)

Átadtuk az 6219-es út
már elkészült szakaszát
A 6219-es út felújításának köszönhetően biztonságosan közlekedhetünk Mezőfalva és Dunaújváros között. A beruházás részeként 2
buszmegállóval is gazdagodott Mezőfalva. (Írásunk: 3. oldal)

Hatvanéves
a tánccsoport
Hatvan évvel ezelőtt alakult meg a Mezőfalvi Néptánccsoport.
Generációk ropták a táncot a lapzártánk idején rendezett nagyszabású, jubileumi táncos gálán
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Ünnepi volt 2018 utolsó képviselő-testületi ülése

Nem mindennapi évet zár Mezőfalva

Mezőfalva képviselő-testülete december 12-én tartotta soros ülését, amelyre meghívták a helyi közéleti
személyiségeket, intézmények
és a civil szervezetek vezetőit. Varga Gábor országgyűlési képviselőnk is elfogadta a
meghívást, és megtisztelte jelenlétével az ünnepi ülést. Az
előre meghirdetett napirendi pontok megtárgyalása és
a döntéshozatalok után Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere mondta el évértékelő gondolatait. Először
havi bontásban, kronológiai sorrendben visszatekintett
2018 legfontosabb eseményeire, rendezvényeire, döntéseire, fejlesztéseire, kitérve a
társadalmi szervezeteknél, intézményeknél bekövetkezett
változásokra, közösségi programokra, elismerésekre is.
– Költségvetési szempontból az évünket, ahogy az előző időszakban is a takarékos,
megfontolt gazdálkodás jel-

Varga Gábor országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt
az évzáró képviselő-testületi ülésen
lemezte. Elnyert pályázatainknak köszönhetően a költségvetési főösszegünk 765
millió 318 ezer 739 forint,
ami községi viszonylatban kiemelkedően magas összeg a
pályázaton elnyert forrásoknak köszönehtően – mond-

Segítsen Ön is!

Ajándékokat gyűjtunk
karácsonyra!
Kedves Mezőfalviak!
A Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
adománygyűjtést szervez a karácsonyig tartó idászakban!
Legyen az ünnep mindenkié!
Adni jó! Ez az öröm mégsem adatik meg mindenkinek!
Ezért az idén karácsonyi ajádékokat várunk elsősorban!
Nem csak a gyermekekre gondolunk, hanem a szhülőkre,
nagyszülőkre is, akiknek szomorúvá teszi az ünnepet az,
hogy nincs mit adni a szeretteiknek. Bármilyen felajánlást
köszönettel elfogadunk.
Segítsünk együtt!
Az adományokat várjuk a Szociális Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézménybe.
Cím: 2422 Mezőfalva, Piac tér 3. sz.
Telefon: 25/506-900. ÉS 25/506-901.

ta Márok Csaba. Minden intézményről külön fejezetben
ejtett szót a beszámolóban,
kiemelve az óvoda bővítését, amelynek eredményeként
modern épületben, kimagaslóan jó körülmények között
lehetnek a gyermekek és nö-

velni lehetett a létszámot. Az
iskola több mint 120 millió
forintos fejlesztése, valamint
a konyha modernizálása is
szerepelt az évértékelőjében,
amelyet részletesen közlünk
majd újságunk 2019. januári
lapszámában.
Varga Gábor országgyűlési képviselőnek jelentős érdemei vannak abban, hogy ilyen
mérvű fejlesztéseket valósíthat meg Mezőfalva – a polgármester ezért külön köszönetét fejezte ki neki. Márok
Csaba megköszönte minden intézményben, társadalmi szervezetben dolgozónak
is a munkáját. Varga Gábor
pohárköszöntőjében kiemelte, Mezőfalva folyamatosan
fejlődött az elmúlt években.
Ám úgy fogalmazott: fontos
a beruházásokban megmutatkozó fejlődés, ám ennél is
fontosabb a helyi közösség és
a szeretet ereje, ami ugyanúgy
fog tovább fejlődni 2019-ben
is, ahogyan a község.

Sárgarózsa nyugdíjasklub
Novemberben köszöntöttük a negyedik negyedéves
név- és születésnapos klubtagjainkat. 6 főnek volt születésnapja, 24 főnek névnapja.
Ezen a bálon disznótoros vacsorát készítettünk, mintegy
55 fő részére. Ismét nagyon
jó hangulat volt. A daruszentmiklósi Falulánc Egyesületéből 4 fő volt a vendégünk. Az
első adventi gyertyagyújtáson
részt vettünk. 9 fő olvasott fel
verset. Zsíroskenyérrel láttuk
vendégül a térre kilátogatókat.
Mint az előző lapszámban
jeleztem, vezetőségi választás
volt nálunk. A tagság szavazata alapján megalakult az új
vezetőség.
Klubvezető: Kovács Istvánné
Helyettes: Fodor Mihályné
Pénztáros: Czimmermanné
Takács Ilona
Raktáros: Kovács István

Ellenőrző bizottsági tagok:
Magyar Sándorné
Balláné Molnár Andrea
Csendes Józsefné
Az elmúlt 4 évben a vezetőségi tagoknak köszönjük a
sok munkát, amit szívvel-lélekkel tettek a közösségért.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek!
Kovács Istvánné
klubvezető
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Felavattuk a településeket
összekötő utat

Óriási dolog, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében felújításra kerül a 6219-es számú
út, amelynek Mezőfalva és Nagyvenyim közötti szakasza elkészült. Az ünnepélyes avatására december 4-én került sor. A felújítás legnagyobb nyertesei a mezőfalviak. Természetesen jobb
közlekedési feltételek teremtődtek a nagyvenyimiek és dunaújvárosiak számára is, ám Mezőfalváról használják legtöbben ezt
a szakaszt a munkába járás és ügyek intézése miatt. A kivitelező céggel jó kapcsolatban voltunk a beruházási szakasz teljes
ideje alatt. Nagy előnynek tartom, hogy sikerült kivágatni azt
a fasort, amely már több autótetőt összetört, és még szerencse,
hogy a leszakadó ág nagyobb bajt nem okozott. A téli, tavaszi
viharos időjárási viszonyok között nagy veszélyt jelentettek a
belsejükben korhadó, pusztuló fák. Ezt a balesetveszélyt sikerült elhárítani.
Nagy öröm számomra, hogy elkészült a két buszmegálló a
Velinszky-Váci utcánál. A műszaki átadás megtörtént, így most
már felvehetjük a kapcsolatot a buszos társasággal, hogy egyeztessük, mikortól állnak majd meg ott a helyközi buszjáratok.
Köszönetemet fejezem ki ezúton is minden döntéshozónak
azért, hogy ez az útszakasz felújításra kerülhetett. Köszönöm
dr. Galambos Dénesnek, aki korábban országgyűlési képviselőként, most pedig miniszterelnöki biztosként tett meg mindent
a 6219-es út felújítása érdekében. Köszönetet mondok Varga
Gábor országgyűlési képviselőnknek az útfelújítások és más beruházások érdekében kifejtett sikeres lobbi tevékenységéért. Valamint köszönöm a Magyar Közút országos és helyi vezetőinek
a beruházásban való közreműködést, jó együttműködést.
Felhívom az autóvezetők figyelmét a településeket összekötő út szabályszerű használatára. Az útburkolat sztráda minőségű, ám ez nem jogosít fel senkit arra, hogy száguldjon rajta. A
rendőrség többször fogja mérni a sebességet ezen a szakaszon,
hogy elejét vegye a baleseteknek. Mezőfalva határában ki van
helyezve a település elejét jelző tábla, illetve ez előtt még egy 50
kilométer/óra sebességkorlátozásra figyelmeztető tábla is nyomatékosítja a lakott terület közeledtét.
A beruházásnak ez a szakasza a körforgalmi csomópontnál
ért véget. Onnan folytatódik majd jövőre Sárbogárd irányába
így, hogy a körforgalmat is újra aszfaltozzák a kivitelezők. A
sárbogárdi oldalon még egy forgalomcsillapító szigettel is gazdagodni fog Mezőfalva.

Az útfejlesztés folytatásaként...
Jeleztem már a Magyar Közút térségi vezetőinek, hogy nagyon jó lenne, ha foglalkoznánk a székesfehérvári összekötővel,
a Daruszentmiklós - Seregélyes közötti út felújításával is. Ez
is nagy forgalmat bonyolít le, és szükséges lenne a komolyabb
helyreállítása. Településen belül ennek az útnak a kápolnáig tartó szakasza rendbetételre került a csatorna-beruházáshoz kapcsolódóan, így esetleg a Modern Falvak Program keretében
belterületi utakra megnyíló forrásokból már csak a körforgalmi
csomóponttól a kápolnáig terjedő szakaszt kellene falun belül
helyreállítani.
Az önkormányzati oldalakat összeállította:
Márok Csaba Mezőfalva polgármestere
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Kötelező a láthatósági jelzések
használata!
Lapzártánk idején tragikus baleset történt Mezőfalva Szőlőhegynél: egy gyalogost gázoltak el.
A történtekből okulnia kell mindenkinek, aki sötétedés után
– vagy akár nap közben is – gyalogosan vagy biciklivel közlekedik a 6219-es út szélén. A belesetek megelőzése érdekében
külterületen – mint például a Szőlőhegynél – kötelező használni a láthatósági jelzéseket, mellényt, vagy más fényvisszaverő
eszközt. Kerékpár esetében az első és hátsó lámpa használata
is kötelező.
A hasonló esetek visszaszorítása, a szabályok betartásának
elősegítése érdekében a rendőrség fokozottan ellenőrzi ezeknek az eszközöket. A szabályok ellen vétők szigorú büntetésre
számíthatnak.
Ne feledjék! Az életével játszik, aki nem használja a láthatósági felszereléseket, jelzéseket!

Két, komoly sportrendezvény
Két fontos sporteseménynek adott otthont Mezőfalva. A november 25-én megrendezett Gurics György Emléknap az iskolában a birkózók gálája volt. A box gála fergeteges volt. Komoly, nagy meccseket, jó bunyót láthattunk, egy világbajnoki
cím mérkőzésre is sor került, fantasztikus volt. Kiváltképp elismerés a mezőfalviaknak, akik szuperek voltak: Mezőfalva Ukrajna párharcából Mezőfalva került ki győztesen. Mindkét
rendezvény esetén köszönetemet fejezem ki a szervezőknek, és
gratulálok nekik!
A box gála megelőző eseménye volt, hogy Erdei Zsolt, „Madár” ellátogatott hozzánk az iskolába. Ez a látogatás része a gáláknak, és nagyon hangulatos előadást hallhattak a diákok a tornateremben.

Képviselőink tárgyalták
Mezőfalva képviselő-testülete november 28-án ülésezett.
Beszámolót hallgathattunk meg a Cordastella Nyugdíjas-otthon tevékenységéről, illetve a Makk Marci és Makk Marcsi családi napközi, mini bölcsőde feladatellátásáról. Mindegyik intézmény nagyon fontos szerepet tölt be községünk életében,
tevékenységükről elismeréssel szóltak a képviselők.
A harmadik negyedévi gazdálkodás is terítéken volt. Az
anyagról sokat elmondott, hogy a külső szakértőnek kérdése
sem volt hozzá a pénzügyi bizottság ülésén, egyhangú támogatással került a testület elé, amely jóváhagyta.
A költségvetéshez kapcsolódóan a jövő évi tervekről is szó
volt az ülésen. A polgármester úgy tájékoztatott: jövőre a 2018ban elnyert pályázati támogatások felhasználása, az áthúzódó
beruházások megvalósítása lesz a jelentős feladat. Így a polgármesteri hivatal és az ÖNO épületének energetikai fejlesztése,
valamint a konyha eszközfejlesztési is tetemes feladatot ró ránk.
De ezek hálás feladatok, hiszen ha megvalósulnak ezek a beruházások, akkor újabb hatalmasat lép a településünk előre.
A volt takarékszövetkezeti épület és a polgármesteri hivatal közös helyrajzi szám alá vonásáról is döntött a testület. Beszámolót hallgattak meg az adóügyi tevékenységről. A polgármester elmondta az ülésen: 2006 óta, mióta településvezetőként
dolgozik, Mezőfalván nem volt adóemelés. Továbbra is próbálják a költségvetést úgy összeállítani, hogy elkerüljék a lakosság
és a gazdálkodók, munkaadók terheinek a növelését.
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Tündérkert Óvoda
„Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet
Ilyenkor decemberben.”

December

Az ünnepek hangulatát megalapozva, bár kicsit megkésve szeretnénk Kuminka Józsefné Ilus óvónéni versével- melyet az óvoda 110 éves évfordulójára írt - visszarepíteni mindenkit a régi idők óvodás világába:
Kedves jó óvodám, régi munkahelyem,
Idejöttem Hozzád, beszélgetni Veled.
Nem vagyok már aktív, szaladó dolgozód,
Többed magammal biz’ lassan gyalogolok.
Meghallgatsz most engem, megújult óvoda?
Mert Nagyközségünkben Tevagy az új csoda!
Régi göncöd helyett szép új ruhát kaptál,
Bővült a derekad, kissé meg is híztál!
Engedjed az időt most visszapörgetni,
Boldog ifjúságom megszólítani!
A Te életed akkor már régebben kezdődött,
de „Kisdedóvó” neved még nem felejtődött.
Majd Napközis Óvoda lettél egy ideig
Most „Tündérkert” a neved, ki tudja, hogy meddig?
A névváltozás neked nem túl sokat jelent
Teszed a dolgodat – „Angyalvár” is lehetsz!
Visszaemlékszem az 55-ös évre,
Mert én akkor jöttem erre a vidékre.
Pontosabban ide, szép Mezőfalvára,
38 kilómmal, a pöttyös ruhámban.
Vadász Ica néni volt akkor a jegyző
Sehogy sem hittel el, hogy én vagyok egy kezdő
és végzett óvónő, kit idehelyeztek,
mert bővül az óvoda, a kicsik többen lettek.
Engem is fogadtál, nagyszobádban laktam
Jószívű Sismándtól egy vaságyat kaptam.
Mosdó is, könyvtár is lett a nagyszobádból,
Utcára nézhettem két nagy ablakodból.
Első fizetésem 726 Forint volt
Vettem asztalt, széket és egy szép kék lavórt.
Kimosott ruhákkal padlásra szaladtam
Vastag gerendáidon vígan ugrálhattam.
Széles padlásodon mindent végigjártam
Pici ablakodon ki-ki kukucskáltam.
Szülőfalum felé nézhettem ki onnan,

Szívem húzott oda, mert hazagondoltam.
Kisebbik szobádban, drága kolléganőm,
Magdi óvónéni volt az én nevelőm.
Sok mindenért dorgált, szinte gyerek voltam,
De itt most diákéveim ajtaját becsuktam.
Mezőfalvának volt egy jó orvosa.
Gyakran jött óvodánkba. Nem felejtem soha!
Huncutul nézett rám a Gál Gyula bácsi,
Hogy hány éves vagyok? – arra volt kíváncsi.
Kisztihánd, kis frájn lájn! – Köszönt bíztatóan.
Hány éves kiskegyed? – kérdi kíváncsian.
Én már augusztusban épp 17 leszek,
Kihívóan álltam a komoly tekintetet!
Matuzsálemi kor ez! – mondta ki sóhajtva,
Az életben egyszer van, ezt mindenki jól tudja!
Biz’ én nem értettem az „egyszer van” súlyát,
Most már megállítanám az időt, ha tudnám!
Te ünnepelt óvoda! Hallod mit beszélek?
A falaknak, tudom, hogy hiába mesélek.
Akkor is, mint most is, ők bölcsen hallgatnak,
Mert a falak titkot őrizni jól tudnak!
Volt is, van is, lesz is sok titkolni való
Egy valaki tudja csak: a Mindenható!
Felkavart emlékek bugyognak belőlem,
Aki bölcs, - most hallgasson, mit gondol felőlem!
Ma ünneplő ruhában itt állunk előtted
A születésnapodon köszöntünk most Téged.
Ezen a napon most épp 110 éves lettél,
Nem az látszik rajtad, hogy megöregedtél.
Sőt most vagy ifjú, két karod kitárod
És minden reggel korán a gyermekeket várod.
Álljanak falaid még több ezer évig,
Hozzanak boldogságot, szeretetet, békét,
Óvják és neveljék a jövő nemzedékét!
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Színházi előadás

Az idei évben is lehetőséget kaptunk Sárbogárdra a „Színpadvarázs „ gyermek színház előadásaira. Az elmúlt évek sikereit tekintve nagy volt az érdeklődés, így 4 csoport is élt a lehetőséggel. Az első előadás az Alma együttes „koncertje” volt,
amely a gyerekek körében nagy sikert aratott. Izgatottan várják
a következő december 18-i előadást.

Alapítványi bál

Minden évben aktív munkánkkal járulunk hozzá az est sikeréhez, de idén jelenlétünkkel is támogattuk a bál segítő munkáját.

Mikulás

Örömmel és nagy izgalommal várták a gyerekek a Mikulást,
akit énekkel, verssel köszöntöttek. A varázslatot személyes jelenléte erősítette. Feltehették kérdéseiket a bátrabbak még az
ölébe is ülhettek és megfoghatták a szakállát. A kedves fogadtatást csomaggal köszönte meg.

Cipősdoboz akció
Köszönjük a szülők segítségét , hogy tartós élelmiszerekkel,
játékokkal, ruhákkal támogatták a Mikulás adománygyüjtő akcióját. Reméljük örömet okoztunk minden rászoruló családnak.

Könyvtárlátogatás
A Micimackó csoport ellátogatott a könyvtárba, ahol István
bácsi részletesen elmagyarázta a kölcsönzés rendjét. Könyveket nézegettünk és Mátyás király történeteiből mesét nézhettünk meg. Köszönjük szépen a szíves fogadtatást és a Mikulásos színezőt.

Első gyertyagyújtás
Nagy örömünkre az új tornaszobánkban első alkalommal
tudtunk összegyűlni közösen az adventi gyertyagyújtásra. Hangulatos díszítés, halk zene fogadta a gyermekeket. A közös koszorún megjelenetek a csoportok jelei. Az első gyertyát a minicsoportosok gyújtották meg.

Márton-nap
Óvodai néphagyományaink sorában mindig fontos helye van
a Márton-napnak. Ebben az évben a szervezést az egész óvodára kiterjesztettük. Öt csoportban nyílt nap keretei közt ismertettük meg a szülőkkel és a gyermekekkel Szent Márton legendáját. A gyerekek dalokkal, versekkel készültek, majd a program
zárásaként együtt vonultunk lámpásainkkal a szökőkútig. Közös énekléssel zártuk az estét.

Disznóvágás
A hagyományos iskolai disznóvágásra az óvodás gyermekek
is meghívást kaptak. Köszönjük a lehetőséget, hogy bepillantást
kaphattunk e falusi hagyományba.
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Szivárványos
koncert

Egy csodálatos felkérésnek tehettünk eleget december 8-án.
A dunaújvárosi Városháza tér nagyszínpadán adhattuk elő karácsonyi dalainkat volt óvodásainkkal. Jó volt megtapasztalni a
gyerekek örömteli énekét, a szülők lelkes támogatását. A Szivárvány kórusunk megmutatta mit jelent a közös dal közösséget formáló ereje. Köszönjük Nagy Richárd református lelkész
alázatát, aki mindig kísér minket és kórusunk motorja. Feketéné Bódi Ildikó szervező segítő munkáját, nélküle nem tudtunk
volna örömet okozni másoknak.

Advent a téren

Ahogy már évek óta hagyománnyá vált, advent második vasárnapján az óvodások is hozzásegíthetik a falu lakóit az ünnepekre való ráhangolódásra. Az idei évben a Pillangó nagycsoportosok készültek egy igazán színvonalas verses, énekes
harangjátékkal, mely a tapsból ítélve elnyerte a jelenlévők tetszését. Köszönjük nekik és felkészítőiknek az előadást.

Köszönetek

A Szivárvány és a Micimackó csoport köszöni Feth Szilviának a szép délelőttöt, mely keretében mindkét csoport elkészíthette a saját adventi koszorúját. Valamint Reich Sándornénak a
Télapós dekorációt, és Dencsikné Kovács Adriennek a karácsonyi gipszkiöntő formát.
A Pillangó csoport köszöni Androsovits Viktornak a mosdó
javítását, a Kópis családnak a papír-írószer, ruha és játék támogatást. Bökönyiné Nagy Zsuzsannának a mikulássapkákat. Kovács Istvánnak köszönjük a big-bag zsákok felajánlását.
A Gomba csoport köszöni a szülőknek, hogy november 22én eljöttek segíteni elkészíteni a gyerekek karácsonyi ajándékát,
illetve Molnár Anettnek a koszorút és Kuti Anitának a mézeskalács házikót, sütiket.
A Csigabiga csoport köszöni Márhofferné Veres Adriennek
a sok színes gyurmát és édességet, Virág Tímeának a játékokat, könyveket, amiket az óvodának küldött, Farkas Enikőnek a
rajzlapokat, Kissné Szenet Andreának a karácsonyi dekorációt
és Feke Juditnak a Télapós papírhengereket. Külön köszönjük
Zelenka Attilának és Bodor Zsoltnak a csoportunkban végzett
szerelési munkákat.
A Katica csoport köszöni minden szülőnek az aktív részvételt a cipősdoboz akcióban, a ruha- és játékgyűjtésben, valamint
a csoki és gyümölcs adagokat is. Kiemelten köszönjük névtelen
felajánlónknak az adományt, amellyel szebbé varázsolja majd
csoportunk gyermekeinek a karácsonyát.
Összeállította:
az óvoda kollektívája
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Disznóvágás - újra!

Már öt éve hagyomány iskolánkban, hogy az őszi hónapok idején disznóvágást
rendeznek számunkra a helyi
gazdák.
Falusi iskolaként nagyon
jó, ha képesek vagyunk olyan
értékeket, tudást közvetíteni,
amely már a vidéki életformából lassan kezd eltűnni. Az
előadáshoz és a bemutatóhoz
kapcsolódóan ismereteket szereztünk arról, hogy a település
falusi jellege ellenére egyre ritkább a házaknál az állattartás.
Kevesebb lehetőségük van a
gyerekeknek megismerni azt
a gyakorlatias tudást, amely
néhány évtizede még a vidéki
élet szerves részét képezték. A
falusi disznóvágás megmutatja
a gyerekeknek a régi, családon
belüli munkamegosztást, a feladatok sokrétűségét, és azt az
élményt, jó hangulatot, melyet
a közösen végzett munka adhat. Profi szakemberek segítségével tanulmányozhatták
diákjaink a sertésfeldolgozás
munkálatait. Bizonyos munkafázisokban még részt is vehettek, folyamatosan kérdezhettek. Mindemellett talán a
legfontosabb, hogy a helyi emberek által elkészített ételeket
meg is kóstolhatták a gyere-

kek. Ezekkel az ízekkel sajnos
már nem annyira találkozhatnak a hétköznapi élet során. A
füstölt árut Feth Róbertnek
és Kovács Istvánnak köszönhetjük. Nagy örömmel láttuk,
mennyire nyitottak a tanulóink. Bátrak, kezdeményezők
voltak és igazán jóízűen fogyasztották el a finomabbnál
finomabb falatokat. Az élményekkel párhuzamosan gyakorlatias biológiai ismeretekre
is szert tehettek a diákok, mivel a sertés bontásánál állatorvos mutatta meg számukra
nagyon szemléletesen, milyen
részekből áll a sertés. A vágásra kerülő állatott Kovács István és családja ajánlotta fel a
rendezvény számára. A feldolgozás után mindenki maga
dönthette el, a sültekből, hurkából, kolbászból, a frissen elkészített toros levesből, vagy
éppen mindenből választ egy
tányérral, melyet ebédidőben
közösen, jó étvággyal fogyasztottunk el. Hogy teljes legyen
az étlap, az étkezés végére járó
süteményről a szülői összefogás gondoskodott.
Hálás szívvel köszönjük a
Mezőfalvi Gazdakör minden
kedves tagjának a csodálatos
napot!

HÍREI

Egészségnevelés

Iskolánkban, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának és a Vöröskereszt szakembereinek közreműködésével, egészségfejlesztéssel kapcsolatos programsorozat
zajlott november hónapban. Interaktív dohányzást megelőző
foglalkozáson és az újra élesztés technikáját elsajátító gyakorlati bemutatón vehettek részt felsős diákjaink. December hónapban a megfelelő személyi higiéné elsajátításához kapnak majd
tanácsokat meghívott előadóktól.

Jótékonysági akciónk
Iskolánkban hagyomány, hogy a karácsony közeledtével jótékonysági akciót hirdetünk a gyerekek és a tanárok számára. Gyűjtöttünk már játékot, ruhaneműt, sőt egyik évben lisztet is az ünnepi sütés-főzéshez. Mindig igyekeztünk segítőket megnyerni ahhoz,
hogy az adományaink a legjobban rászorulókhoz jussanak el.
Legelső gyűjtéseink eredményét a cipősdoboz akció keretein
belül juttattuk el az országon belül és az országhatárokon kívül élő
gyerekekhez. Aztán a falu Családsegítő szolgálatának munkatársai
voltak segítségünkre, hogy megkeressék a játékok, ajándékok karácsonyt váró tulajdonosait.
Ebben az évben egy új kezdeményezéshez csatlakoztunk. Minden szülő legnagyobb félelme, hogy beteg lesz a gyereke, és kórházba kerül. A kezelések fájdalmasok, és az idő a kórházi ágyhoz
kötött gyerekek számára ólomlábakon jár. Minden olyan dolog,
ami egy kis változatosságot hoz az egyhangú kórházi napokba, ami
eltereli a figyelmüket a kezelésekről nagyon hasznos. Vannak olyan
alapítványok, akik ilyen kórházi munkát végeznek a gyermekosztályokon. A bohócdoktorokat talán többen ismerik, de vannak mesedoktorok is. Ők felkeresik a kis betegeket, mesélnek nekik, majd,
hogy egy kicsit megédesítsék a napjukat, egy-egy tábla csokit adnak búcsúzóul.
Mi most az ő számukra gyűjtöttünk csokoládét. Az iskola tanulói és pedagógusai több, mint 12 kg csokit továbbítottak a mesedoktoroknak. Ez soknak tűnik, de reméljük jövőre még több lehet! Titkos célunk az, hogy annyi csokit gyűjtsünk, ahány tanulója
van az iskolának.
A legapróbbnak tűnő felajánlás is óriási segítség! Köszönjük!
Baricza Zsuzsa
mk. vezető
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Pályaorientációs nap

Iskolánkban második alkalommal került megrendezésre a
pályaorientációs nap. Ez az alkalom minden évben lehetőséget
biztosít a diákok és szüleik számára a környékbeli gimnáziumok
és szakközépiskolák kínálta képzések megismerésére. Idén is
sokan megtisztelték rendezvényünket részvételükkel.

Gyárlátogatás a vasműben
Iskolánk 8. osztályos tanulói lehetőséget kaptak arra, hogy
a Dunaferr Zrt. szervezésében gyárlátogatáson vegyenek részt
a vasműben. Nagy élményt nyújtott a gyerekek számára, hogy
bepillanthattak a vasgyártás rejtelmeibe.

Micro: bitek botorkáltak...
Ebben a tanévben az országos micro:bit botorkálás
programhoz csatlakoztunk,
mely lehetőséget biztosított arra, hogy a 10 darabos
micro:bit készlet 4 hétig iskolánkban maradhasson. Ezeknek az eszközöknek a célcsoportja a kódolással ismerkedő

diákok, akik egy online kódszerkesztő programot használnak a játékos programozás
elsajátításához.
Az eszközöket az őszi pedagógiai napok keretén belül
a 6.a osztály szülei is megismerhették, akik nagy érdeklődéssel fogadták az újdonságot.

A Mikulás érkezését alsósaink hagyományosan játékos sport
versenyekkel is megünnepelték

Iskolánk vendége volt
Erdei Zsolt ökölvívó
A Mezőfalván megrendezésre kerülő amatőr és profi boksz
gálához kapcsolódóan látogatást tett iskolánkban Erdei Zsolt
ökölvívó, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke. Az iskola énekkara a Republik együttes Szállj el kis madár című dalával fogadta a neves sportembert, Kovács Richárdot a mezőfalvi Sparing
SE edzőjét, valamint a hétvégi grandiózus boksz gála promóterét Feja Tibort. A megjelenés célja az volt, hogy személyével
népszerűsítse a sportolást és benne az ökölvívást. A gyerekek
örömmel és saját készítésű rajzokkal fogadták az olimpikont,
aki őszintén meghatódott a kedves üdvözléstől. A jóhangulatú találkozón kérdéseket tehettünk fel világbajnokunk sportpályafutásáról. Erdei Zsolt készséggel válaszolt még a gyerekkorát
érintő kérdésekre is. A sportoló hangsúlyozta, hogy nem verekedéssel kell megoldani az esetleges konfliktusokat. A kitartás,
a rendszeres munka és a tanulás is fontos a sikeres életpálya létrehozásához. A bő egy órás látogatás autogramosztással és közös fotózással fejeződött be.
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Gurics Györgyre emélkeztünk
idén is a birkózók gálájával

November 25-én, vasárnap
egész napos program várta a
birkózás és a küzdősportok
kedvelőit a mezőfalvi Petőfi
Sándor Általános Iskola tornatermében. Már köztudott,
hogy a mezőfalvi birkózás a
Gurics György BDSE égisze
alatt működik. Ezen a napon az öt éve elhunyt nagyszerű sportemberre, Gurics
Györgyre emlékeztünk.
Ez a projektnap, a Honvédelmi Sportszövetség által kiírt pályázatnak köszönhetően
valósulhatott meg. Elsődleges
cél volt, a méltón megemlékezés egy olyan sportemberről,
aki nemcsak helyi viszonylatban, hanem a magyar birkózásban is maradandót alkotott.
Versenyzőként három olimpiát is megjárt. Onnan egy
bronz, és egy ötödik hellyel
térhetett haza, Nyert világbajnoki címet, de két ezüst, és egy
bronzéremmel is büszkélkedhetett. Az év sportolójának is
megválasztották 1961-ben,
1964-től 1978-ig a magyar
válogatott szövetségi kapitánya, és minden idők legeredményesebb válogatott vezetőedzője lett. A másik célként
fogalmazódott meg, hogy az
év végéhez és a versenyszezon lezárásához közeledve talán már mindenki egy kicsit
elfáradt, tehát legyen alkalom
leülni, beszélgetni egymással
kötetlenebb, lazább formá-

ban. Nem mellesleg erősítve a
szülő, edző és a gyerekek hármas kapcsolatát. A harmadik
szempont pedig, hogy fiataljaink megmutathatták, az elmúlt esztendő vagy évek során
miként ügyesedtek és hova jutottak el.
A népes számú érdeklődőket - akik még nem sportolnak - a rengeteg sportbemutatóval, színes kiegészítő
programmal, próbáltuk az
egészséges életmódnak megnyerni.
Számos prominens személy megfordult ezen a napon, Mezőfalván. Elfogadta
meghívásunkat Varga Gábor
térségünk országgyűlési kép-

viselője, Márok Csaba polgármester, itt volt Gyuri bácsi fia,
Gurics Attila, Mátyás Gábor
a Dunaferr Se ügyvezető elnöke, Mendi Tamás a BDSE
elnöke, Lővei Mária olimpiai
4. tornász, Vadász Csaba örökös bajnok birkózó. De, itt volt
Sydney olimpiai ezüstérmese
Bárdosi Sándor, aki egy motiváló előadással bíztatta, ösztönözte a kis birkózó palántákat.
A nap igen színesre sikeredett. A délutánig tartó események sora az Albafit SE fitt-kid
bemutatójával kezdődött. A
folytatásban megcsodálhattuk
a lepsényi Tótágas Tornárium
karika- és szalagbemutatóját,
tapsolhattunk a helyi gyermek

néptáncosok produkciójának,
a Dunaferr Se torna szakosztályának. Ízelítőt kaptunk a
Sparing SE ökölvívó klub, valamint a Fanatic Force Küzdősport Egyesület felkészültségéről. dr. Harsányi Emese
bőrgyógyász orvosi tanácsai
nyújtottak értékes ismereteket
a hallgatóságnak, majd Lakos
Angéla pedagógus, járási tehetséggondozási koordinátor
beszélt a tehetséggondozás, a
szülő, a sport, a tanulás fontosabb kapcsolati elemeiről. Ez
utóbbi a jelenlévő szülőknek,
edzőknek adott használható és beépíthető támpontokat
a neveléshez. Természetesen,
a szülők számára a főszerep
a birkózó gyerekeknek jutott.
Az eseményen láthattuk a Gurics György BDSE első, második és harmadik osztályos birkózóit.
A nap folyamán A Vigadó étterem konyhájának reform ételkülönlegességeiből,
az édes szájúak pedig Fehér
Gergely mézkülönlegességeiből csemegézhettek. A tartalmas napot pedig egy ízletes
ebéd zárta.
Horváth László
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A szezon végi hajrával a nyolcadik helyen

Ragyogó
teljesítmén�nyel búcsúzott a hazai közönségtől Mezőfalva. Az élvonal
második helyezettjét Mórt
küldte haza pontok nélkül. A
vendégeknek csak egy válasza
volt a mezőfalvi találatokra. A
december 2-án megrendezett
hazai találkozón, mivel már
lejárt a pálya korábbi eltiltása, Mezőfalva szép adventi
győzelemmel kedveskedett
a szurkolóknak. A végelszámolásnál nagyon sokat ért az
utolsó hat pont, mivel így a
középmezőny nyolcadik helyén fejezte be küzdelmeit
Mezőfalva.
Mezőfalva - Mór 4:1, félidő 1:0
Az első félidő 26. percében Facskó József jobb szélre kipasszolt labdáját Sági
Roland küldte vissza középre, ahol Márki Dénes érkezett
remek ütemben, és lőtt a vendégek hálójába. 1:0. A folytatásban mindkét oldalon adódtak gólveszélyes helyzetek. A
szünet előtti percekben Tóth
Norbertnek kétszer is ki kellett tornáznia a móri lövést a

hazai kapu elől, de Mezőfalva szerencséjére nem érvényesültek a vendég akciók. A pihenő után erősen kezdtek a
csapatok. A 49. percben Sági
József átadását Godslove csípte el, és a móri kapus mellett a
jobb alsó sarokba küldte. 2:0.
A móri válasz az 57. percben
érkezett, mikor Mayer Dávid
a lyukas hazai védelmet átlőve
szépített az eredményen. 2:1.
A 65. percben újra a vendégek térfelén pattogott a labda.
Ezúttal Balázs Sándor iratkozott fel a góllövők sorába. Egy
gyönyörű mezőfalvi akciót fejezett be találata. 3:1. A 71.
percben ismét a vendéglátók
sziporkáztak. Egejuru Godslove három móri védő között

tört előre, de a megiramodást
szabálytalansággal gátolták a
móriak. Az akciót először sárga lappal jutalmazta Stumpf
játékvezető, majd szövegelésért ki is állította Joó Gergőt.
A 17 méterre szabadrúgáshoz
lehelyezett labdát Márki Dénes lőtte meg a jobb felső sarokba, így beállítva a mérkőzés
végeredményét. 4:1. A mec�cs után Masinka László mezőfalvi edzőt kértük értékelésre.
– Meglehetősen rosszkor
van vége a szezonnak, mert
az utolsó két összecsapáson
találtuk meg a formánkat.
Az elmúlt hétvégén Lajoskomáromban is nagyszerűen játszott a csapat, és Mór
ellen is rendkívül jó teljesít-

ménnyel, megérdemelten írhattunk három pontot. Szép
gólokat rúgtunk. Fegyelmezetten és okosan játszottunk.
Tehát a szezon végére állt ös�sze igazán a gárda. Bízunk a
tavaszi megújhodásban, valamint a sikeres folytatásban. A
frissítés még egyelőre tervben
van. Meglátjuk mit hoz a jövő
- foglalta össze röviden a mezőfalvi csapat teljesítményét
Masinka László edző.
Bajnoki összegzés: Mezőfalva végül a 8. helyen zárta
az őszi küzdelmeket. 6 győzelem, 4 vereség és 4 döntetlen,
36 lőtt és 21 kapott gól íródott a listára. A megyei góllövő listán a 8. helyen megosztva egyaránt hét góllal Egejuru
Godslove és Márki Dénes áll.
A hazai versenyt is ők vezetik.
Az U19-es csapat a 13. helyen várhatja a tavaszi folytatást. 3 győzelem, 2 döntetlen,
10 vereség, 26 lőtt, 58 kapott
gól és 11 pont az IFI mérlege.
(Minden kedves olvasónak
kellemes ünnepeket és boldog
új évet kíván Horváth László
és a www.mezohir.info)

Mezőfalvi tornászpalánta
a Héraklesz küszöbén!

Bolya Sári 11 éves, a Dunaferr SE utánpótlás korú tornásza. A tornacsarnok kapuit
először az óvodás torna keretein belül lépte át 6 évvel ezelőtt,
majd az ovis csoportból kiválogatták őt a Vasvári Pál Általános Iskola sport osztályába.
A sport osztályba tartozás
igen kemény feladat, hiszen a
tanulás és az edzés összehangolt egysége feszített napi rutint jelent. Sári most 6. osztályos, s itt, felső tagozatban
már minden reggel van edzés
iskola előtt, sőt szombaton is
gyakorolnia kell. Mindez azt
jelenti, hogy heti harminc órát
tölt edzéssel.
A sok befektetett munka
azonban Sári számára nem

marad megtérülés nélkül:
amellett, hogy szép tanulmányi eredményei vannak, sportágában is számos érem került
eddig is a nyakába.
Az elmúlt években többszörös diákolimpiai bajnok
lett, s ebben az évben kifejezetten értékes helyezéseket
gyűjtött be a „gyermek haladó
korosztályban”, mely a 10-11
évesek versenyét jelenti az 1.
osztályú utánpótlás torna versenyrendszerében. E korosztály legeredményesebb Dunaferres versenyzőjeként az
egyéni összetett versenyben
az előkelő 2. helyet zsebelhette be, míg felemás korláton
magyar bajnok, gerendán pedig 4. helyezett lett.

Fotó: Takahashi Katsumi
Ezek a szép eredmények
bizony azt mutatják, hogy
Sári korosztályában a legjobb
magyar versenyzők között
van, melyre nagyon büszkék
tanárai, edzői, szülei és tár-

sai. Szorgalmával, sportszerű
viselkedésével még sok szép
eredményt érhet el, így biztosak lehetünk, benne, hogy
a jövőben is hallhatunk még
erről a bájos tornász hölgyről.
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Nincs menekvés, Mezőfalvát is
elfoglalták a jóságos Mikulások!
Bárhogyan is hadakozunk
ellene, az idő nem áll meg.
Minden évben eljön a december 6-ai dátum, mikor léptennyomon belebotlunk az ősz,
öreg csodacsinálóba, a nagy
szakállúba, a Télapóba, vagy
nevezzük éppen csak simán
piros kabátosnak. Talán nincs
is olyan napja az évnek, amit
ennyire sokan várnak, mert
bizony nehéz is bevallani nekünk felnőtteknek, nem csak
a gyerekek örülnek a jó, öreg,
zsákos embernek. Mezőfalván
intézményekben, civil szervezeteknél és családoknál kopogtatott december hatodikán a fehér szakállú.
Ahol jelen volt egyformán boldogság, szeretet költözött az emberek szívébe
kortól, nem től függetlenül.
A Mezőhír a községi Mikulásünnepségre tért be néhány
fotó erejéig. A Kiss Kálmán
Művelődési Házban csütör-

tök délután fél hatra várták a
gyerekeket és kísérőiket, ahol
Farkas Erik és Polgár Lilla színművészek mesejátékával teltek a percek a Mikulás
megérkezéséig. A kellemes
várakozás után természetesen
énekszóra megjelent a nagy
szakállas, piros ruhás Mikulás,
aki ezúttal is hatalmas zsákkal
érkezett. Rossz gyerek ezen a
délutánon egészen biztosan
nem volt. Hogyan is lett volna, hiszen teljesen kiürült az a
csoda zsák!

Marton Bernát atya
könyvbemutatója

Marton Bernát ciszterci atya
könyvbemutatója
A Zirci Ciszterci Apátság
és községünk között tíz éve újjáélesztett kapcsolat keretében,
Dr. Lentner Csabáné Ijjas Gizella meghívására november
14-én Dr. Marton Bernát ciszterci atya könyvbemutatójára került sor a mezőfalvi könyvtárban.
Bernát atya az Egyesült Államokbeli Dallasban szolgálja az
Urat, a Zirci ciszterci rend kötelében immár hat évtizede, miután az 1956-os események hatására távozott Magyarországról.
E gazdag életút életrajzi regényben jelenik meg Bernát atyától,
amelynek címe Visszapillantások.
A kötet Bernát atya tanulmányait, lelkipásztori és tanári működését mutatja be. A bemutatón Horváth István könyvtáros
kérdéseire válaszolva elmondta, hogy már fiatalon is szeretett naplót írni, tanárként pedig
szeret a gyerekeknek mesélni, ez
ösztönözte a könyvírásra. Bernát
atyát magas szinten gyakorolt
hivatása mellett leginkább mara-

ton futásai tették ismertté. Erről
is sok érdekes történetet hallhattunk. Megtudtuk tőle, hogy a futás főként mentálisan erősíti az
embert és növeli kitartását. Sok
érdekességet ismerhettünk meg
a Bernát atya által szervezett és
vezetett európai és amerikai kirándulásokról, amelyre az általa
hosszú évtizedeken át vezetett
ciszterci dallasi gimnázium, illetve a budai – ugyancsak ciszterci Szent Imre Gimnázium diákjait
vitte el. Megismerhettük általa,
hogy a magyar származású szerzeteseknek köszönhetően honosodott meg a dallasi gimnáziumban az osztályfőnöki rendszer.
A találkozó dedikálással, kötetlen beszélgetéssel és vacsorával zárult. A rendezvény értékelése kapcsán Ijjas Gizella
elmondta, hogy a község közönségének megtiszteltetés, hogy a
Zirci Apátság egykori földi és
szellemi birtokainak helyszínén,
Mezőfalván rendszeresen vesz
részt a község kulturális életében.
A könyv beszerezhető, amelyre
az igényt a művelődési házban
kell leadni.

MEGHÍVÓ
2019. január 11-én 16.30-tól 17.45-ig

ismét

Senior Örömtánc

lesz a Kiss Kálmán Művelődési Házban
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A könyvtár ünnepi
nyitva tartása
December 22. szombat 9-12 óra
December 27. csütörtök 9-12 és 13-18 óra
December 29. szombat 9-12 óra
Január 2-ától a megszokott nyitva tartással várjuk kedves olvasóinkat, látogatóinkat!
Mindenkinek áldott, békés pnnepeket kívánnak
a könyvtár munkatársai!

Boldog
karácsonyt
és sikerekben gazdag
új évet kívánununk
mindenkinek!
A Kiss Kálmán Művelődési
Ház munkatársai
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Dunaújvárosi telephelyre,
fűtött csarnokba keresünk:

!

Darusokat
Kőműveseket
Betonacél szerelőket
Takarítókat
Segédmunkásokat

Kiemelt
bérezéssel,
bejelentett
hosszútávú munkavégzésre. Munkaruhát,
egyéni védőeszközöket-felszereléseket biztosítunk!
Érdeklődni:

Pintér Krisztián: 06 70/246-3800
Mezőfalva központjában

üzlethelyiség
eladó!
Érdeklődni: 06 20/ 313 1702-es
telefonszámon lehet
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

KOVÁCS SÁNDOR
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MEGHÍVÓ
A Don-kanyar áldozatainak emlékére
rendezett megemlékezésre
2019. január 13-án, vasárnap 9.30-tól
a templom kertjében

ELADÓ

4,3 ha 116 AK értékű, szántó művelési
ágú, külterületi ingatlan
Nagyvenyimen,
a Mezőfalvára vezető út
jobb oldalán eladó
Érdeklődni
a 06 30 959 9989-es számon lehet.

Nálunk
hirdessen,
hogy vállalkozása sikeres
legyen!
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

KUMINKA ISTVÁNNÉ

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet az előszállási Nyugodt Évek Idősek Otthona dolgozóinak a lelkiismeretes gondozásért.
A gyászoló család

Külön köszönet Feth Jánosnak, és feleségének Editnek a
szívélyes segítségnyújtásért
A gyászoló család
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Advent a téren

Óriási siker volt
a mezőfalvi box gála

Advent első vasárnapján a
civil szervezetekkel (köztük a
Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub,
a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Mezőfalvi Motoros
Hagyományőrzők, a Mezőfalvi Foltvarrók, a Mezőfalvi
Nagycsaládosok Egyesülete
és az önkéntes tűzoltók közösen kezdődött Mezőfalva
ünnepváró rendezvénye. Az
adventi gondolatokat Nagy
Richárd református lelkész
tolmácsolásában hallhattuk,

melyet gitáron kísért dallal
is színesített. A sárgarózsások verssel és énekkel készültek. Végül pedig advent első
gyertyájának közös meggyújtása után forralt borral, teával,
zsíros kenyérrel és sütemén�nyel látták vendégül a megjelenteket.
A második vasárnapon
Kristofory Valter atya ünnepi
gondolatait hallhattuk, majd
az intézmények vezetői gyújtottak gyertyát.

A 4. gyertyagyújtás
A 4. Adventi gyertyagyújtásra pénteken,
21-én 16.00 órakor lesz
Műsort ad: Mezőfalvi Néptáncegyüttes
Köszöntőt mond és gyertyát gyújt:
Márok Csaba polgármester úr.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit a térre!
Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata. 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 2018. december 14-én, 1800 példányban.

Hatalmas és sportszerű
csatákat láthattunk december
1-jén szombat este a mezőfalvi Petőfi Sándor Általános
Iskola tornatermében, ahol
már másodszor álltak szorító kötelek mellé a hazai amatőr boksz és a profi világ jeles
képviselői. A látványos show
műsor keretében megtartott
mérkőzéseken kiütéses KO,
technikai KO és döntetlennel
végződő összecsapásoknak is
tapsolhattak.
Lassan boksz nagyhatalommá válik Mezőfalva, ha
ilyen léptekkel folytatódik a
ökölvívás népszerűsítése a régióban. Az idén második alkalommal kötelek közé lépő
sportolók nagyszerű mérkőzéseken adtak randevút egymásnak. A házigazda Sparing
SE Mezőfalva ezúttal Ukrajna csapatát látta vendégül. Az
óriási küzdelmekben, egyhan-

gú fölénnyel végül Mezőfalva
nyerte az amatőr csapatok kupáját. A profi világ nagyjai között a címmeccsen Tóth László és Páczi Szabolcs ütközött
meg, hogy a visszavágón végleg eldöntsék kinek jár a VBF
világbajnoki öve. A tízből hét
menetig tartó bokszolásban
Tóth László került ki győztesen. A díjátadás után lapunknak elmondta, hogy már
az első pillanattól érezte, ez a
mérkőzés a markában van, ma
nem veszíthet. Szenzációs érzés felcsatolni az övet. A sikerhez azonban nem csak az
ő kitartása, hanem segítői, felkészítői és családja támogatására is nagy szüksége volt.
Végül azzal búcsúzott, hogy
megy a kisfiához, mert az apai
szeretetből be kell pótolni öt
hetet!
(Szöveg és fotók: Horváth
László, mezőhir.info)

