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A Magyar Közút Zrt. dunaújvárosi
kirendeltségének
megbízásából és finanszírozásában a Vegyépszer Zrt. elkezdte a körforgalmi csomópont kialakítását a székesfehérvári és dunaújvárosi utak
keresztezõdésében. A beruházáshoz hosszú elõkészítõ munka után láttak hozzá a szakemberek, ugyanis egyeztetni kellett a közmûveket illetve meg
kellett oldani a szükséges változtatásokat ahhoz, hogy a látványos rész, az útépítés elkezdõdjön. A körforgalomba behajtó sávok kialakítása van
soron jelenleg, mint azt községünk lakói is figyelemmel
kísérhetik
A kivitelezõ folyamatosan
kapcsolatot tart fenn az önkormányzat vezetõivel, megbeszélik a felmerülõ problémákat. A

munkaterületen jelzõlámpák
irányítják a forgalmat. Idõnként
fennakadások vannak, mert rövidek a zöldhullámok. Bízunk
benne, hogy a vállalt határidõ
– október 31. – elõtt elkészül a
csomópont, vagyis nem kell

már hosszú ideig elviselni a
közlekedési kellemetlenségeket. Továbbá a körforgalom kialakítása révén végre balesetmentes és biztonságos lesz községünk forgalmas és nagy
keresztezõdése.
M.Cs.

Idõsek
világnapja!
Október 4-én 17 órakor a mûvelõdési
házban Márok Csaba polgármester
köszönti az Idõsek Világnapja alkalmából
községünk idõs lakóit.
Az óvodások és kisiskolások mûsorára
szeretettel várunk minden
mezõfalvi szépkorút!

A templomi hangverseny tavaly is nagy siker volt. Ezúttal a október 14-én, vasárnap reggel fél kilenckor
kezdõdõ búcsúi szentmise meghitt pillanatait teszik
még ünnepélyesebbé a kórusok. Római katolikus
templomunk 70. évfordulójának közös megünneplésére Szabó Gyula plébános szeretettel várja a
mezõfalviakat. (Írásunk a 2. oldalon)
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Meghívó templombúcsúnk Pályázati
szentmiséjére
felhívás!

Községünk római katolikus templomát 1937. október
10-én – azaz éppen 70 évvel
ezelõtt! – szentelték fel Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.
E neves napról így emlékezik meg egy korabeli újság:
…„szépséges õszi reggel
virradt az ünnepi díszbe öltözött Hercegfalvára. Már az
elõzõ nap a vendégek egész
sora érkezet az új templom
szentelésére. Vasárnap reggel
pedig zászlók alatt búcsújárók
tömegei jöttek, hogy Hercegfalva boldog lakosságával
örömben egyesülten várják a
felszentelésre érkezõ fõpásztort. Shvoy Lajos székesfehérvári püspök reggel autón érkezett a község határához,
ahol a zirci Apátság elõszállási uradalmának jószágkormányzója,
Hagyó-Kovács
Gyula gazdasági fõtanácsos
üdvözölte és az uradalom
négyesfogatán kísérte a községbe. A templom körüli teret
zsúfolásig megtöltõ hívek mély
megilletõdéssel fogadták a diadalkapun át érkezõ megyéspüspököt … A templomszentelés befejezése után a püspök úr
bemutatta az elsõ szentmisét és
az evangélium után szentbeszédet intézett a templomot teljesen megtöltõ hívõ sereghez.

Szentmise alatt a hercegfalvi,
elõszállási, nagykarácsonyszállási és nagykarácsonyszõlõhegyi énekkarok felváltva énekeltek gondosan megtanult többszólamú énekeket és
egyhangú népénekeket.” (Idézet a Zirc és Vidéke c. hetilapból.)
1937 óta községünk a búcsú szentmiséjét minden évben Magyarok Nagyasszonya
napját (október 8.) követõ elsõ
vasárnapon tartja. E különleges Szûz Mária ünnepet 1896ban, Magyarország ezeréves
fennállásának emlékére „ajándékozta” XIII. Leó pápa a magyar nemzetnek. 1937 elõtt,
140 éven át Sarlós Boldog-

asszony tiszteletére állt templom a mai helyén. A régi templom búcsú ünnepe a június 2át követõ elsõ vasárnapra
esett; az aratási idõ kezdetére
utal a sarlós jelzõ is. Templomunkban ma is megtekinthetõ a régi, Sarlós Boldogasszony oltárkép, amely Mária látogatását eleveníti fel a
várandós Erzsébetnél, Keresztelõ Szent János anyjánál.
Községünk múltjának szép
hagyományaihoz híven szeretnénk idén is méltó módon ünnepelni templomunk védõszentjét, Szûz Máriát. A búcsú
szentmise keretében, a 70. évforduló alkalmából a Pusztavámi Németek Egyesületének énekkara német nyelvû
egyházi mûsort ad elõ, továbbá magyar nyelvû egyházi dalokat hallhatunk a Csákvári
Énekkar és a Mezõfalvi Nõi
Kar elõadásában.
A búcsú szentmise kezdete: 2007. október 14., vasárnap, 8:30.
A szentmise keretében
megtartott kóruskoncertre,
közös búcsú ünnepünkre, minden kedves mezõfalvi-hercegfalvi lakost nagy szeretettel
várunk!
Tisztelettel, az egyházközség vezetõsége nevében:
Szabó Gyula
plébános

A mezõfalvai Szociális, Családsegítõ és
Gyermekjóléti
Intézmény (Mezõfalva, Piac
étr 3. 2422) pályzatot hirdet a házi segítségnyújtás szakmai egységében
foglalkoztatott szociális
gondozói munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– szakirányú szakképzettség (pályázónak rendelkeznie kell a felsorolt
szakképesítések valamelyikével): szociális gondozó és szervezõ, szociális gondozó és ápoló,
ápolói végzettség, ápolási asszisztens, ÖNO és
házi szociális gondozó.
– büntetlen elõélet
Elõnyt jelent:
– helyismeret
– idõsgondozás területén szerzett tapasztalat
A munkakör betöltésének kezdõ idõpontja:
2007. november 15.
Bérezés:
a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
– pályázó szakmai
önéleterajza
– képesítést igazoló
okirat(ok) másolata
A pályázat benyújtásának módja: Szociális,
Családsegítõ és Gyermekjólési Intézmény vezetõjének címzett, írásban benyújtott jelentkezés.
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A képviselõk
tárgyalták...
Mezõfalva képviselõtestülete a szeptember 5-én tartott
ülésén értékesítette a Vörösmarty utca 77. szám alatti önkormányzati ingatlant. A pályázati eljárás lebonyolítása
során kijelölte az értékesítés
nyertes pályázóját.

A testület egyhangúlag szavazott a féléves költségvetésrõl és rendeletrõl.

Elhatározta a testület, hogy
részt vesz a Regionális Operatív programban, amelyre iskolai infrastruktúra-fejlesztési pályázatot ad be. A pályázat komplex módon tartalmazza az iskola korszerûsítését és kötlezõ jelleggel az
akadálymentesítést is. A tervezési feladatok ellátásával
Palánkai Tibor Ybl-díjas építészmérnök tervezõ irodája
lett megbízva.
A pályázat benyújtására a
jelenlegi állapot szerint 2007.
szeptember 4-tõl 2008. január
2-ig van lehetõség. A tender
kétfordulós. Elsõ körben az
igényfelmérésre és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére nyújt lehetõséget,
második fordulóban kerül sor
a nyertesek kiválasztására. A
programra az Új Magyarország Fejlesztési Terv biztosít
pénzügyi forrást.
M. Cs.

Elkészült
a megkerülõ út
Az önkormányzat megteremtette a feltételét annak,
hogy a helyi rendelet betartható legyen a falu alsó részén.
A Rózsa utca végén visszaállíttatták azt a földutat, amelynek elsõdleges szerepe a termõföldek megközelíthetõségének biztosítása. Ezáltal a
traktorokkal, teherautókkal
nem kell igénybe venni a
közlekeséhez a Kossuth, a
Bem és a Rózsa utcát.

Társulásban az iskola
A képviselõtestület soron
kívüli ülésen foglalkozott augusztus 22-én a MezõfalvaHantos Közoktatási Intézményi Társulás keretében indítandó oktatási év tennivalóival.
A testület meghatározta a
helyi és a hantosi tagintézményben indítandó osztályok
számát. A társulás alapító okiratában apróbb módosításokat
hagytak jóvá az önkormányzat
vezetõi. Ezeket az államkincs-

tári normatíva lehívása igényelte.
Egyhangúlag elfogadta a
testület a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Társulásával a
közoktatási, nevelési feladatok
ellátására kötött megállapodást. Az együttmûködés eredményeként az intézményi társulás a többcélún keresztül is
igényel normatív támogatást
az iskolabuszra, tagintézményre, a bejáró diákokra.
M. Cs.

A LEADER pályázaton nyert forrásból két beruházást oldott
meg az önkormányzat az elmúlt hetekben a Rákóczi utcai
játszótéren: gördeszka pálya valamint focipálya épült. Ezekre
a támogatási összeg mintegy 10 millió forint nagyságrendû
volt. Örömmel tapasztalhattuk, hogy a fiatalok szinte azonnal birtokba vették a pályákat, játszó és találkozó-hely alakult ki a falu központjában, ahol kellemesen tölthetik el a
szabadidejüket

Buszos gondok
Az Alba Volán Rt. szeptember elsejével változtatott a
helyközi buszjáratok menetrendjén. A döntésre – az önkormányzatnak írt levél alapján – a nehéz gazdasági
körülményere való tekintettel,
a nem megfelelõ számú igénybevétel és a magas üzemeltetési költségek miatt volt szüksége a cégnek.
A járatszám-csökkentésnek
semmi köze nincs ahhoz, az
önkormányzat kitiltotta a nehézgépjármûveket a község
területérõl. Más teherautókhoz
hasonlóan a buszok is õrzött
parkolóban állhatnak a nap
huszonnégy órájában.
A lakossági panaszokat figyelembe véve az önkormány-

zat vezetõi kistérségi szinten
is egyeztetik a problémákat a
Volán vezetõivel. Tárgyalnak
például
DunaföldvárDaruszentmiklós-Mezõfalva
Dunaújváros járat indításáról.
A menetrend módosításáig
tudomásul kell venni a kedvezõtlen változásokat, amelyek
a következõk. Megszünt a
Dunaújvárosból
Nagysismándra 14.40 órakor induló
busz. Továbbá Dunaújvárosból induló 8-as, 16.30-as,
17.30-as és a Mezõfalváról 9kor, 16.10-kor és 17.45-kor induló járat. A Volán tájékoztatása szerint: vizsgálni fogják
az új járatrendszert, ha kell,
rásegítõ járattal oldják meg a
kapacitás bõvítését. (szerk.)
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Szüreti mulatság!
Szeretettel tudatjuk Önökkel, hogy 2007. szeptember
22-én hagyományos szüreti
felvonulást szervezünk, melyen részt vesznek a Pusztavámi Német Nemzetiségi Egyesület táncosai és énekkara is.
A menet 16 órakor indul a
Kossuth utcai Tájháztól. Útvonala: József nádor u. – Eprecske – a körforgó – Fehérvári út
– Zrínyi u.-Csokonai u. keresztezõdés – mûvelõdési ház.
A felsorolt helyeken tánc.
Kérjük, minél többen jöjjenek el a megállókhoz megnézni a mezõfalvi és pusztavámi
táncosokat. (Rossz idõ esetén
a felvonulás elmarad)
2007. szeptember 22-én 19
órakor kezdõdik a
SZÜRETI BATYÚS BÁL
a mûvelõdési házban.
Büférõl gondoskodunk!
A jó hangulatot a Pusztavámi Fúvószenekar biztosítja!
Belépõdíj: 500 forint. Jegyek elõvételben a könyvtárban vagy a helyszínen kaphatók. Jó szórakozást kívánunk!
Német Kisebbségi
Önkormányzat
és a Mezõfalvi Néptánccsoport

Szemétszüret!
Szemétszüretet és társadalmi munkát szervezünk, amely
szeptember 29-én (szombaton)
9 órakor kezdõdik.
Gyülekezés a Nyugdíjas
Klubban (régi tanácsház) elõtt.
Szerszámokat mindenki
hozzon magával!
Várjuk mindazokat a mezõfalviakat, akik a falu tisztaságáért tenni szeretnének!
Köszönettel:
Márok Csaba

Mesejáték!
Október 12-én 10 órakor a
mûvelõdési házban a Szegedi
Miniszínház
elõadásában
megtekinthetik A kiskakas
gyémánt félkrajcárja címû
mesejátékot.
Szeretettel várjuk az óvodáskorú gyermekeket és szüleiket. Belépõdíj: 400.- Ft/fõ
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Erdélyi gyerekek
vendégeskedtek nálunk
Hosszú tervezés és szervezés és nem kis várakozás után
érkezett falunkba 42 gyermek
3 felnõtt kíséretében Erdélybõl
egyhetes látogatásra augusztus
4.tõl -11-ig. A meghívás ötlete onnan ered, hogy Mezõfalvának nincs testvér-települési
kapcsolata. Mezõfalvi kötõdéssel bíró Erdélyi származású festõmûvész Kaisler Gitta
volt segítségünkre az ötletével
mármint ,hogy az õ
faluja
ahonnan
származik szintén
testvér kapcsolatot
szeretnének kialakítani magyarországi településsel.
Úgy gondolta
Mezõfalva képviselõ testülete elsõ lépés legyen a gyerekek vendégül látása. A feladat megszervezésére felkérte Mezõfalván
mûködõ civilszervezeteket . A
települések ahonnan érkeztek
a gyerekek Szentkirály Királydaróc , Érszentkirály központtal kis lélekszámú falvak. Az
egyházak nem kevés munkájába telik, hogy e kis közösségeket összetartsa . Talán ezért
is jött Nagy Tibor református
lelkész Píró Lajos katolikus
pap illetve Turdean Andrea
kántor nõ mint kisérõ, nem pedig szülõk. A gyerekek itt tartózkodását annak korrekt lebonyolítását vállalta: a Mezõfalván mûködõ szervezetek a
Német Kisebbségi Önkormányzat, a Mezõfalváért
Egyesület, és a FIDESZ helyi
szervezete. A vendég gyerekek elhelyezését befogadó
családoknál oldották, meg
akik szállást ételt biztosítottak
a gyerekeknek és kísérõjûknek.
Az itt tartózkodásuk programjait közös megbeszélés,
egyeztetés elõzte meg. Kérésük alapján Magyarország
fontosabb nevezetességeit lá-

togatták meg. Mezõfalváról
kísérte két felkészült fiatal
hölgy név szerint Stempely
Irén végzett bölcsész illetve
Sudár Katika egyetemi hallgató. Így jutottak el Budapestre
ahol a Hõsök teret, a Parlamentet, a koronázási ékszereket, a várat, Halászbástyát nézhették meg. Jártak a Balatonnál, ahol hála a jó idõnek tudtak fürödni. Székesfehérvári

cserélését, csak arra tudok
gondolni, hogy itt egy nagyszerû kezdeményezés ért révbe. A résztvevõket csak az vigasztalta, hogy ez volt a kezdet és lesz folytatás.
Köszönetet mondok a szervezésben résztvevõknek illetve mindenkinek aki bármilyen
módon segítette ezt az ügyet.
Köszönet a befogadó szülõknek akik a következõk voltak:
Barati család 2 fõ,
Csizmadia család
1 fõ , Danczi család 6 fõ, Fekete
Csilla 2 fõ, id.
Gárdonyi család 2
fõ, Hajdú család 2
atya meg a söfõr,
Hegedûs család
2fõ, Horog család
3 fõ, Kiss Bernadett 2 fõ , Kiss
Józsefné 2 fõ Dr Kosztandi
Éva 1 fõ , Kovács Jánosné 2
fõ, Papp Albert 2 fõ , Pócs család 1 fõ , Salgó család 2 fõ,
Stempely család 2 fõ, Sudár
család 2 fõ, Szántó család 3 fõ,
Takács család 1 fõ, Tauz család 2 fõ , Vass család 2 fõ ellátásáról gondoskodott. Meg
kell említenem két magánszemélyt Csizmadia Imre illetve
Töttös Tibort kik készpénzel
járultak hozzá a vendéglátáshoz és a két cukrászdát akik
süteményekkel, fagyival látták
vendégül a gyerekeket. Külön
köszönet Mezõfalva képviselõ testületének kik 50 000 forintot szavaztak meg a rendezvényre, köszönet a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a
FIDESZ helyi szervezetnek
Mezõfalváért Egyesületnek
kik 50-50 illetve 60 ezer forinttal járultak hozzá a sikeres
lebonyolításhoz. Utoljára, de
nem utolsó sorban kiemelve
Kaisler Gitta mûvésznõt aki
képei eladásából származó
pénzt ajánlotta fel.
(A cikk írója egy befogadó
szülõ.)

Ez volt a kezdet
és lesz folytatás...
látogatás egy másik nap programja volt.
Természetesen Mezõfalván
is van mit megnézni, így a
programok közé beiktatták a
Tájház látogatást, a nagyon
szép környezetben megvalósult Virág tavakat, templomunk megtekintését, ahol Píró
Lajos vendég pap tartott szentmisét a gyerekek részvételével
illetve mezõfalvi érdeklõdõknek. A pénteki záró nap mindenki nagy örömére búcsú vacsorával egybekötött tábor
tûzzel zárult. Vendégeink Erdélybõl származó korondi korsót illetve szõttest ajándékoztak vendégül látóiknak. A gyerekek érkezését nagy várakozás és némi félelem elõzte meg
„vajon helyt tudunk-e állni
szimpatikusak leszünk e egymásnak ” ilyen és hasonló aggódó kérdések hangzottak a
befogadó szülõk részérõl.
A vendéglátás végeztével
elmondhatom, felesleges volt
az aggodalom. Látva a búcsúzás pillanatait szombaton reggel az egymásba borulást, a
könnyes szemeket, a hosszú
ideig tartó integetést, címek

A falu rossza
Nem egy tényfeltáró írás olvasói Önök, hanem egy színházi felhívásé. Az idõsebbek, illetve az õ
elmeséléseikbõl a fiatalok közül is
jónéhányan emlékezhetnek arra,
hogy régen minden faluban hagyománya volt a falusi színjátszásnak, az úgynevezett népszínmûvek elõadásának. Ennek több
oka is volt: a mezõgazdasági
munkák télen szüneteltek, az esték hosszúak voltak, nem volt tévé,
rádió, az embereknek saját maguknak kellett gondoskodniuk
szórakoztatásukról. Ennek egyik
formája volt az úgynevezett fonó,
ahol munka közben énekeltek, meséltek, anekdotáztak az emberek.
Ez volt a fiatalok ismerkedésének
egyik színtere is. Az elmúlt század 30-as éveitõl kezdve alakult
ki a népszínmûvek elõadásának
szokása. Évente mutattak be községenként egy-egy közérthetõ, vidám, többnyire dalbetétekkel tarkított darabot. Ezek elõadásában
mindenki részt vett, hiszen fiatal,
idõs szereplõkre egyaránt szükség
volt, aztán voltak, akik a jelmezek, díszletek elkészítésében segédkeztek. Már közeleg a tél, és
több lesz a szabadidõ, próbáljuk
meg, keressük meg egymást,
élesszük fel ezt a régi szép szokást!
Játékra hívom a falu fiatalját,
és örökifjú idõseit! Állítsuk színpadra Tóth Ede: A falu rossza
címû, ma már klasszikusnak számító népszínmûvét! A cselekmény
egy kis községben játszódik, ahol
szolgák és gazdagok, fiatal szerelmesek élik az életüket. Féltékenység, félreértés, szerelemféltés, cselszövés teszi izgalmassá a
cselekményt. Finum Rózsi nevét
még ma is emlegeti, de ismerõsen hangozhat szerelmének, Göndör Sándornak a neve is. A színlap szerint 21 szöveges jellegû
szerepekre is van lehetõség.
Akik kedvet éreznek ehhez a
nagy kihívást, de nagy örömet is
jelentõ programhoz, azokat várom 2007. október 2-án (kedden)
17 órakor a könyvtárban.
Jó hangulatú próbákat és izgalmas elõadást ígérhetek, mutassuk meg együtt, hogy ki is igazán a falu rossza!

Baricza Zsuzsanna
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Óvoda, óvoda

Negyven éve!
Óvodánk vezetõje, Czifra
Istvánné 40 éve aktív dolgozója intézményünknek.
Ebbõl az alkalomból szeretettel gratulálunk neki!

Iskolába
kísértük õket!
Az elballagott nagycsoportosok szeptember 3-án ismét az óvodában gyülekeztek. Itt énekkel köszöntek el
az óvónéniktõl, dajkanéniktõl, majd a tanító nénikkel
együtt kísérték át õket az iskolába. Az ismerõs arcokat
látva könnyebb volt számukra az elválás, a „nagy kaland¤ megkezdése.

Papírés flakongyûjtés!
Október 19-én ismét papírés flakongyûjtést szervezünk.
Kérjük , csak kizárólag élelmiszeres mûanyag palackot
valamint sörös és üdítõs dobozt
tegyenek a zsákokba. (Egyéb
szemetet, ételmaradékot, tejfölös dobozt stb. ne rakjanak a
zsákokba, mert nem szállítjuk
el!)
Ismét felhívjuk a lakók figyelmét, hogy az elõzõ este
vagy kora reggel (6 óra) kitett
zsákokat szállítjuk el, mivel
csak egyszer megy végig a kocsi az utcákon.
Segítségüket köszönjük:
NCSE

Megnyílt

Szebb lett
az óvoda!

a NÁDOR ÜZLETHÁZ

Gyorsan elröpültek a vidám
nyári napok, óvodánk kitárta
kapuit a gyermekek elõtt! A
szünidõ alatt ismét igyekeztünk széppé tenni környezetünket. A mosdók és két csoport került kifestésre. Nagyon
köszönjük Sudár Mihály, Birkás Csaba és Gombita Mihály
munkáját!
Nagy örömünkre a két középsõ csoport padlózata is újjá
varázsolódott. A csiszolást,
lakkozást Mikus József végezte. Hálásak vagyunk érte! Köszönjük!

Árukínálatunkból:
– rusztikus bútorok,
– háztartási gépek,
– német minõségi függönyök,
– lakástextíl,
– papír-írószer,
– keleti dísztárgyak, kisbútorok,
– butik minõségû import ruházat minden korosztálynak.
Folyamatosan bõvülõ áruválasztékkal, nagyon kedvezõ árakkal állunk rendelkezésére.
Lehetõség van továbbá fénymásolásra, faxolásra,
internetezésre.
Igénybe vehetõ házhozszállítás, hitelügyintézés, egyéb megrendelések teljesítése.
Utalványok (tanszerek, munkaruházat stb.) beválthatók.
Folyamatos akciók!
Üzletünkben Wellnes otthon mûködik, ha errõl bõvebbet szeretne tudni, keressen fel bennünket.
Termékeinket ingyenesen használhatja! Minden szerdán fél
hatkor bõvebb tájékoztatással állunk rendelkezésre, masszírozási lehetõség, termékismertetés.
Nyitva tartás:
keddtõl péntekig: 8 - 12 óráig, 13 - 17 óráig
szombaton: 8 - 12 óráig.

Egyeztettük
a feladatokat
A társulás megtörtént a
hantosi óvodával, így ezentúl
hét csoporttal mûködünk. A
tanév elsõ hetében már ellátogattak hozzánk a hantosi óvoda dolgozói. Egyeztettük
programjainkat és legnagyobb
örömünkre ezentúl sok óvodai
rendezvényen vesznek majd
részt a hantosi gyerekek is.
Az óvodai híreket
összeállította:
Kiss Gáborné

Kezdõdik
a játszóház!
Októberben ismét szeretettel várjuk az iskolás gyermekeket játszóházunkba.
A foglalkozásokat kéthetente, páros szombaton (október 6. és 20.) 14 – 16 óra között tartjuk a mûvelõdési házban.
Alapanyagot és eszközöket
a foglalkozásokra mindenkinek biztosítunk.
Kérünk benneteket, hogy
saját részre poharat és innivalót hozzatok !
Kati és Mónika néni

József nádor u. 21.

Szeretettel várjuk!

ELKÖLTÖZTÜNK
Felhívjuk kedves vásárlóink
figyelmét, hogy
a MEGÉRI VEGYESKER
katonai munkaruházatiés lakástextíl üzlet
2007. szeptember 3-tól
új helyre költözött.
A postával szemben,
a JÓZSEF NÁDOR U. 33. sz. alá,
(a Gyöngy ABC mellé),
Továbbra is változatlan áruválasztékkal
várunk mindenkit!
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Én így látom
Az elégia a szomorúság költészete, és a XX.
század legnagyobb elégiaköltõje Tóth Árpád
volt. 1886-ban született
Aradon, de a család Debrecenbe költözött, így
Tóth Árpád itt élte egyetem elõtti éveit.
Gyenge testalkatú, a
tudõbajra hajlamos ifjú
volt. A könyvek közé vonul, inkább él az irodalomban, mint az életben. Már tizenkilenc éves korában versei
jelennek meg a fõvárosi lapokban.
A középiskola után irodalom szakos bölcsésznek indul a
budapesti egyetemre. Az egyetemet kénytelen félbehagyni, és
hazamenni Debrecenbe újságírónak, mivel a család tönkrement,
szükség van az õ anyagi segítségére.
1913-ban lapja megszûnik, ekkor végleg a fõvárosba jön.
Kiderül, hogy tüdõbeteg. A nagy szerelem is eléri, 1917-ben
megnõsül.
Amikor negyvenkét éves korában meghal – és sírjánál Babits Mihály búcsúztatta –, tudta már az egész hazai irodalmi
élet, hogy a halhatatlanságba lépett.
Fogadják szeretettel a magyar költészet gyöngyszemét, az
egyik legszebb szerelmes verset:

Esti Sugárkoszorú
Elõttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá és csenddé szûrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Balla Istvánra
emlékeztek a lovasok
A Mezõfalvi Lovas Klub
szervezésében Balla István díjugrató és szekérhajtó lovasverseny volt szeptember 9-én,
vasárnap a nagy réten lévõ lovas pályán. A fogathajtó és
szekérhajtók nyitották meg a
programokat, utána következett a nagy versenyszám, a díjugratás.
A klub vezetõi és tagjai
gondoskodtak róla, hogy a
vendégek nagyon jól érezzék
magukat. A versenyszámok
szüneteiben a szabadtéri kovácsmûhelyben például patkót
lehetett kovácsonli, volt ugráló vár, sörsátor, malacfogó
verseny is. Nagyon sokan kilátogattak ezen a napon a
nagyrétre, és jó hangulatban
telt a nap.
Fogathajtó eredmények:
I. Kisó Olga, segédhajtó
Kisó János (Kedves és Csilla
nevû lovakkal)
II. Kisó János, segédhajtó
Kisó Olga (Kedves és Csilla
nevû lovakkal)
III. Bogó Zoltán, segédhajtó Sóki Attila (Vihar és Laci
nevû lovakkal)

A fogathajtás után a különbözõ kategóriában meghirdetett díjugrató verseny következett. Ennek eredményei:
Kezdõ lovasok:
I. Makói Ágnes (Hugo),
Kunos-Lovarda Kft. II. Vígvári Dénes (Gazsi, Gabi), Úrhidai Lovas Egyesület. III.
Pruzsina Csaba (Kentaur),
Rády József LSE Huszárbandérium.
Kezdõ lovak:
I. Néth Tibor (Pálma),
Simontornyai TC. II. Hallósy
Péter (Viktória), Sárosdi Lovas Egylet. III. Urbán Miklós
(Gold), Alsónémedi Amadeus
LSE.
Balla István Nagydíj:
I. Eper László (Fickó), Seregélyesi Lovas Club. II.
Urbán Miklós (Coral), Alsónémedi Amadeus LSE. III.
Hallósy Péter (Dáriusz), Sárosdi Lovas Egylet.
Korlátugratás:
I. Eper László (Fickó),
Seregélyesi Lovas Club. II. Mikó
Gyula (Senior), Simontornyai
TC. III. Hallósy Péter (Dáriusz),
Sárosdi Lovas Egylet.

Az U-13 eredményei
Mezõfalva U-13 nyári felkészülési mérkõzések eredménye a következõk:
Június 30.:

Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szívembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le,
S lombjából felém az õ lelke reszket?

Mezõfalva-Seregélyes 23:1
Augusztus 2.:
Mezõfalva-Dunaferr 1:16
Augusztus 18.:
Mezõfalva-Dunaferr 3:11
Augusztus 18.:
Seregélyes-Mezõfalva 0:5
Augusztus 23.:
Mezõfalva-Nagylók 3:9

Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetõdtek,
És éreztem: szívembe visszatér
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!
Tarány Sándor

Augusztus 25.:
Nagylók-Mezõfalva 5:4
Augusztus 30.:
Mezõfalva-Rácalmás 5:1
A Tóth Imre kispályás
emléktornn vettünk részt június
24-én. Ahol III. helyezést értünk
el.
Gratulálunk a csapatnak!

Simon József
edzõ

A Mezõfalvi Sportegyesület köszöni Tarány Sándornak, hogy évek óta szponzorálja a futballcsapatot szódavízzel. Köszönetet mond továbbá Horgosné Évinék és férjének, Matlagné Áginak, akik szintén sokat segítettek adományaikkal csapatunknak.
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Köszönetnyilvánítás
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In Memoriam
a közelmúltban elhunyt mezõfalvi pedagógusok tiszteletére

Köszönjük mindenkinek, akik részvételükkel
megtiszteltek bennünket édesanyánk,

MÁROK LÁSZLÓNÉ

Galambos Pálné
1935-2007

Márok Lászlóné
1940-2007

Utazás

temetésén.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

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

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük dr. Tassy Péter háziorvosnak férjem,
édesapám id. BEGÁN JÓZSEF lelkiismeretes ápolását, valamint Feth Jánosnénak a tisztességes temetési szertartást.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
VÁRKONYI FERENCET,
drága édesapánkat, nagyapánkat utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút vagy virágot hoztak és mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Emlékezés!
Csendes István halálának
3. évfordulóján
„Álmodtunk egy öregkort, meséset, szépet,
de a kegyetlen sors mindent széjjeltépett.
A szívünk sajog, a fájdalom nõ,
nem hoz enyhülést a múló idõ.
Könnyes szemmel állunk meg sírodnál,
de a sír néma, nem felel,
de szívünkben te örökké letezel.¤

Soha el nem múló szeretettel emlékeznek rád:
Feleséged, gyermekeid
és mindenki, aki ismert és szeretett

Megállt az idõ, megállt csak egy pillanatra.
Szellõ sem rebbent, s odafenn is csend van.
Kikövezett életúton, némán bandukolva
Igyekszik egy sóhaj, még egy utolsóra.
Aztán szép lassan, senkit nem zavarva
Odaadja magát a Mindenhatónak.
Rábízza a lelkét, neki már nem kell!
Sokat foglalkozott vele egész életében.
Száll, mint pihe a szélben, fel a végtelenbe.
Napsugarak között, csillagok fényében
Útját angyalok muzsikája kíséri szelíden:
Lágy, lebegõ hangjegyek kíséretében.
Magamögött a Föld kis fekete pontban vész el,
De felette az Édenkert millió gyümölcse
Tárt karokkal várja: jöjj, egyél és merülj el
A halhatatlanság tiszta, kék vízében!
-Spitz MargitEmlékük szívünkben él!
(Spitz Margit saját versével köszön el a szeretett tanároktól,
mindazok nevében,akik ismerték és szerették az elhunytakat.)

Gondjait ne hitelbõl oldja meg,
hanem Velünk!
Hallgassa meg díjmentes, jólétépítõ programunkat!
Helyszín: Rácalmás, Mûvelõdési Ház és Könyvtár,
Szigetfõ u. 31.
Idõpont: 2007. október 9. 18 óra
Gondoljon azokra is, akik közel állnak önhöz és szeretne segíteni nekik!
Hívja meg õket is a bemutatónkra!
Várjuk szeretettel!
Székely Tamásné és Keleméri Béla

„Még mindig olcsók vagyunk”
ALI BABA állateledel és italdiszkont várja kedves
régi és új vásárlóit (a húsbolttal szemben)!
2000 Ft összegû vásárlás esetén
ingyenes házhozszállítás!
Nyitva tartás:
hétfõtõl szombatig 8 – 12 és 15 – 18.30-ig
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GAZDÁLKODJUNK OKOSAN
… spóroljunk együtt Önnek több százezer forintot!!!
– régi autóját akár 500.000 Ft-al többért beszámítjuk, vagy
– vásároljon most új Swiftet akár 2 millió Ft alatt
2 240 000 Ft helyett 1 940 000 Ft-ért, vagy
– kedvezményes hitellehetõség
Swift 1.3 GC – 13 467 Ft/hó*
+ RÁADÁS
- Ajándék üzembe helyezés
- Átvállaljuk a beszámítandó gépkocsi eredetvizsgálatának
költségét
* A havi törlesztõrészlet 120 hónapos futamidõ elsõ 36 hónapjára értendõ 20%os befizetéssel. Az ajánlat 2007. október 31-ig, illetve az akciós készlet erejéig
érvényes, minimum 2 M Ft hitel felvétele esetén! A kedvezmények nem összevonhatóak! Fogyasztás (kombinált): 6,3-7,6 l/100 km, CO2-kibocsátás (kombinált):
163-182 g/km.

Keresse, hívja a Suzuki Bartát
a legjobb ajánlatot tõlünk kapják!
Székesfehérvár: 22/51-52-53, 22/50-50-47
Sárbogárd: 25/50-80-80, 25/518-011….-019

City Cartel Ingatlaniroda
El szeretné adni házát?
Nincs ideje utánajárni?
Hívja bizalommal irodánk munkatársait,
segítünk.
Az Ön kapcsolattartója:

Popovics Sándor
Tel: 06702429930

Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház. Kiadásért felelôs: Erdélyi Józsefné.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 16/b.
Szerkesztôség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház Mezôfalva, József N. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

