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Az eredeti elképzeléseknek
megfelelõen megtörtént Mezõfalva körforgalmi csomópontjának a mûszaki átadása.
Községünk forgalmas és eddig
balesetveszélyes keresztezõdésének átépítésével a határidõ elõtt elkészült a kivitelezõ. Már csak az utómunkálatok vannak hátra. Illetve szemmel látható, hogy a munkaterület mellett javában dolgoznak a szakemberek a benzinkút korszerûsítésén. A töltõállomáson nemcsak kutak lesznek, hanem shop is épül.
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy négy méternél szélesebb
jármûvel nem lehet behajtani
a körforgalomba! Egyébként
megfelelõen széles a sáv, kényelmesen lehet benne közlekedni a kihajtóknál is.
Örvendetes tény, hogy a
Kisfaludi utcában az önkor-

mányzat által épített járda a
körforgalmi
csomóponttal
összeér. Ezáltal a gyalogos
közlekdése biztosított.
Tudjuk, hogy a falu több részén szükség lenne hasonló
járdákra, a meglévõk felújítására. Ezeket az igényeket a

jövõ évi költségvetés készítésénél figyelembe vesszük, valamint folyamatosan figyeljük
a pályázati lehetõségeket is, hiszen támogatás nélkül az önkormányzat nem tud hozzákezdeni ilyen jelentõs beruházásokhoz.
Márok Csaba

Adventi Ragyogás – újra!
Az Oktatási-, Kulturális- és
Sportbizottság idén is, immáron
hagyományosan, meghirdeti
„Adventi Ragyogás” címmel
karácsonyi pályázatát.
Mint már évek óta, úgy most
is célunk az, hogy községünk karácsonykor ünnepi külsõt öltsön.
Hogy az utcára kilépve is érezhessük közösen és együtt azt az
életérzést, mely semmi mással
nem vethetõ össze. A karácsonyt!
Ehhez kérjük ismételten segítségüket.
Vannak olyanok, kik már
„régi” partnereink ebben; õk
minden évben jobbnál-jobb díszítési technikákkal és pompáza-

tos külcsínnel lepik meg falunkat.
Rájuk természetesen ezúttal is
számítunk!
Ugyanakkor szeretnénk bõvíteni a kört, elérni azt, hogy minél
többen cicomázzák ki ízlésesen,
az ünnep rangjához méltóan házaikat, épületeiket.
E nemes versengés - „pályázat” - persze egyfajta rangsorolás,
és ezen alapuló jutalmazás nélkül
nem lenne az igazi. Ezúttal is díjakkal kedveskedünk a legjobban
sikerült alkotások létrehozóinak.
Persze ez mindig, bármennyire is
szeretnénk elkerülni, némiképp
szubjektív megítélés alá esik. Talán garanciát jelenthet ennek elkerülésére, hogy bizottságunk hét

tagja ítélkezik majd, miután végigjárta a falut az est leple alatt...
De igazából a lényeg az,
hogy minél mutatósabban, szebben és - bensõségesebben
nézzen ki Mezõfalva az ünnepek idején. Ez közös érdekünk.
Szeretnénk továbbá újjáéleszteni a karácsonyi süteményes-versenyt. Így hát felkérjük
Önöket arra, hogy ha van kedvük, nevezzenek be, és mutassák meg, milyen nagyszerûek a
sütõ közelségében.
Részvételi szándékukat, kérjük a könyvtárban jelezzék. Számítunk Önökre! Nagyon...
Bán Balázs
bizottsági elnök

December 17-én 17 órakor
GYERTYAFÉNYES
ADVENTI
HANGVERSENY
a templomban.
Fellép: a Mezõfalvi Nõikar
és a Gyermekkórus
Karvezetõk: Nyulasiné
Lakos Angéla és Lajtos
Imréné
Szólót énekel: Koncz Tímea
Orgonán játszik: dr. Bodolai György
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ADVENTUS DOMINI!
Advent, eljövetelt jelent.
Adventus Domini, az Úr eljövetele, dicsõségének nyilvánvalóvá válását jelenti a világban. (Lásd. Bibliai keresztyén
Lexikon 360 lap). Az Ó és Újszövetség
összekapcsolja
Isten eljövetelét, megjelenését
az ítélettel és a választottak
megszabadításával. (Iz.35,4;
Zsolt. 50,2-3).
A kifejezés egyre jobban
egybeforr a MESSIÁS alakjával, aki az Úr nevében jön
(Zak,9,9.Mt.21,9).
Az Újszövetség arról tesz
bizonyságot, hogy Isten szabadító eljövetele Jézus Krisztus
születésével, 2000 évvel ezelõtt (elsõ Advent) megtörtént.
Benne beteljesedett az ószövetségi Messiásvárás.
Az eljövetel ugyanakkor
eszkatológikus- – a végsõ
idõkben való – visszatérést (II.
Advent) is jelent, amikor az Úr
ítélni jön a még élõket és minden megholtat.
A két Advent között élünk
mi Krisztus után az Újszövetség népe, amikor az Úr, az
emberi szívekben akar újjá
születni, az elsõ a történelemben való megszületésének –
karácsony – ünnepén. Ez a karácsony elõtti évenként visszatérõ adventi Szent idõ, amely
alig négy hetet foglal magába,
az Úrral való találkozás, felkészülés ideje.

színe alatt, hogy mindaz, aki
eszi az Õ testét és issza az Õ
vérét, annak örök élete legyen
(Jn.6,54-55).
Ezért - Ha Krisztus százszor is megszületne Betlehemben, elvesznél, ha nem jönne
el a szívedben! – írja Angelus
Silesius.
Ezt a lelki újjászületést és
boldog Krisztusvárást – Adventet – kíván minden kedves mezõfalvi lakónak az egyházközség vezetõsége nevében:
Szabó Gyula
plébános

Igaz ugyan, hogy ez az idõ
a Világegyetemnek 13,7 milliárd évéhez viszonyítva vagy
az anyaföldünk 4,5, milliárd
évéhez képest, de még az emberi faj – a Homo sapiens –
200.000 éves megjelenéséhez
viszonyítva is elenyészõen rövid. Mégis elegendõ ahhoz,
hogy az Ige megtestesülésének
ünnepére - karácsonyra- kellõen tudjunk felkészülni. Õ a
világmindenségbe, a célratörõ
fejlõdés csíráját beprogramozta, Õ, aki értelemmel, szabad
akarattal és halhatatlan lélekkel engem, az embert felruházott, Õ a nevemen szólít, szeret engem és haza vár az örök
birodalmába.

Mivel a második Adventetaz ítélet napját- senki emberfia, „még a menybéli angyalok sem ismerik”- (vö.
Apcsel.1,7;
Mt.24,36-38)
ezért figyelmeztet Krisztus,
hogy készen álljatok, mert
nem tudjátok sem a napot sem
az órát.
Ezért az okos és értelmes
keresztény felhasználja ezt a
rövid idõt, a lélekben való újjászületésre, az õszinte bûnbánatban és a Jézussal való egyesülésben a szentáldozás által.
Erre készülünk Adventben,
ezért lett az Ige testté és lakozott közöttünk 33 évig, ezért
hagyta önmagát lelkünk táplálékául a kenyér és a bor külsõ

Az eddigi adományokat megköszönve,
ezúttal közlöm a kedves hívekkel, hogy a
Raiffeisen banki számlánk- a sárga csekk,
amit kiküldtünk- karácsonykor, megszûnik és helyette az
Inter- Európa Bank –
hoz, az alábbi számra
lehet az adományokat
küldeni: Számlaszám:
11101002 19821450
36000001. Az ezután
befolyó adományokat
a templomunk hangosító felszerelésére kell
fordítanunk.

„Segíts, hogy segíthessünk!”
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány a mezõfalvi újság nyomdára adásával
egyidõben rendezte meg az
immáron hagyományosnak
számító – és minden évben
nagy sikert arató – jótékonysági bálját. A rendezvény november 17-én 19 órakor kezdõdött a szokott helyen, az általános iskola tornatermében.
Az elõre eladott jegyek alapján arra következtettünk, hogy
idén is telt ház lesz.

„Segíts, hogy
segíthessünk!”
A helyszín ezúttal countrykocsma a jellegzetets hangulatát idézi, a díszletek ennek
megfelelõen lesznek kialakítva. Sztárvendég: Kovács Kati
volt. Részletes beszámolót a
lap következõ számában olvashatnak!

A legutóbbi lapszámban is
közzétettük, de nem gyõzzük
eléggé hangsúlyozni az ado-

mányozók iránt érzett hálánkat: a Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány minden
idõk legnagyobb összegû
1 százalék felajánlását tudhatja magáénak.
Köszönhetõ ez annak,
hogy tevékenységünket nyilvánosan végezzük, és támogatóink számára is egyértelmûen látszik, mire költjük a
tõlük kapott pénzt, nem tûnnek el kézen-közön a támogatási források. Tavaly 580 ezer

forint bevételünk származott
az 1 százalékokból, idén ez az
összeg:
769 ezer forint!
Köszönjük mindenkinek a
felajánlását! Továbbá a bizalmukat, amelynek révén az alapítvány változatlanul gondoskodhat az intézményeink fejlesztésérõl,
hozzájárulhat
gyermekeink felneveléséhez.
Üdvözlettel:
Deák Károly
kuratóriumi elnök
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Csatorna: fontos döntés
A képviselõtestület november 7-én ülésezett. Fontos kérdésként döntött a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos aktuális ügyekben. Mint az községünk lakói elõtt is ismert, a beruházás következõ, vagyis második ütemének gesztora Mezõfalva. Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében
megnyílt KEOP pályázatok
elsõ beadási idõpontja: 2007.
november 12.
A csatornázásban érintett
négy község – Nagyvenyim,
Mezõfalva, Kisapostag és
Baracs – képviselõ-testületei

Megszûnik
a kihelyezett iroda
Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy a Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár kihelyezett osztálya az utolsó ügyfélszolgálati napot november 29én tartja Dunaújvárosban, a
Derkovits u. 6. szám alatti irodájában. A kihelyezett osztály
illetékességi területéhez tartozó ügyfelek – így a mezõfalviak – ügyeinek intézése november 30-tól a Fejér Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár
székhelyén történik:
Címe: 8000 Székesfehérvár, József Attila u. 42. Postacím: 8002 Székesfehérvár,
pf. 101. Elérhetõsége telefonon: 22/535-000, fax: 22/535001.
A táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és utazási költségtérítés, illetve a TAJ és EU kártya igények benyújtása a székhelyre postai úton, vagy ügyfélfogadási idõben hétfõtõl
csütörtökig 8-tól 12 óráig,
szerdán 8-tól 16 óráig személyes benyújtással történhet.
Az átszervezés az igények
határidõben történõ elbírálását
és az ellátások kiutalását nem
befolyásolja.
Páncélné
dr. Susánszki Éva
MEP igazgató

korábban döntöttek arról,
hogy közösen kívánnak pályázatot benyújtani. A tender két
fordulós. Az elsõ forduló elõkészítési munkáira a testületek
biztosították a szükséges önrészt.
A csatornázás második ütemének megvalósítását az is
indokolja, hogy az elsõ ütemben megépült fõmûvek kapacitáskihasználtsága javuljon,
valamint kedvezõbb csatornadíjakat tudjunk elérni.
Az elsõ ütemet érintõ és az
üzemeltetõ kiválasztására vonatkozó koncessziós kiírásban

meghatározottak szerint a beérkezett pályázati anyagok
bontására
lapzártánkkal
egyidõben, november 11-én
került sor Nagyvenyimen. A
borítékbontás elõtt annyi információnk volt, hogy hatan
vitték el a pályázati csomagot.
Ígérem Önöknek, hogy
amikor érdemi új információkkal rendelkezünk a csatornázással kapcsolatban, akkor
azokat falugyûlés keretében
azonnal megosztjuk Mezõfalva lakóival.
Márok Csaba
polgármester

Nem az önkormányzat megbízásából!
Az utóbbi idõben megszaporodtak községünkben a besurranásos és betöréses lopások és más bûncselekmények.
Szomorú, de egyre gyakoribbak az olyan esetek is, amelyeket fényes nappal követnek
el.
Felhívjuk a lakók figyelmét arra, hogy az önkormányzat megbízásából illetve engedélyével semmilyen
cég, szervezet képviselõi nem
járják a falut.
Kivételt képez ez alól a
Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) által végzendõ mezõgazdasági összeírás. De az
összeírást végzõk külön meg-

bízólevéllel rendelkeznek, és
az igazolványukat is fel kell
mutatniuk.
Kérjük Mezõfalva lakóit,
hogy az eddigieknél is fokozottabban figyeljenek a saját
értékeikre, valamint szomszédok, utcabeliek ingatlanaira is.
Óvjuk meg közösen községünket a bûnelkövetõktõl!
Haladéktalanul tegyenek
bejelentést, amennyiben bármi
szokatlant tapasztalnak, vagy
gyanús idegenekkel találkoznak az utcáinkon. A községházán dolgozók (telefon 509876), illetve a polgárõr egyesület tagjai készségesen segítenek ilyen esetekben.

Begyûjtik az elektronikai hulladékot
Az önkormányzat szerzõdést kötött egy olyan céggel,
amely elektronikai hulladékokat szállít el és ártalmatlanít.
A cég vállalta, hogy igény
szerint konténert helyez ki településünkön, ebbe a nagyméretû edénybe rakhatják a
lakók az otthonukban feleslegessé vált vagy használhatatlan elektronikai berendezéseket (televízió, rádió, mosógép, számítógép monitor és
még lehetne sorolni). A konténer állandóan kint lesz a
közterületen, a megfelelõ

helyszín egyeztetése most van
folyamatban.
A lomtalanításhoz hasonló
további szolgáltatásként az
önkormányzat vezetõi megállapodtak abban is a vele szerzõdött céggel, hogy megszervezik az elektronikai hulladékok községi szintû összegyûjtését. Ez a konténeren kívül
plusz tevékenység lenne annak
érdekében, hogy a veszélyes
hulladékok ne legyenek eldobálva a határban, és
ne
szennyezzék Mezõfalva közterületeit.
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Meghitté tették
az ünnepet
Az önkormányzat vezetõi
köszönetet mondanak mindazoknak, akik tevõlegesen
hozzájárultak ahhoz, hogy
Mindenszentek és Halottak
napja idõszakára a temetõ rendezett legyen.
Köszönetünket fejezzük ki
a Mezõfalvi Polgárõr Egyesület tagjainak, akik folyamatos
ügyeletet tartottak a temetõ
elõtti parkolóban, segítve ezzel a közlekedést. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezúttal
gépkocsi-feltörés nem történt.
M.Cs.

Negyven tõ rózsa
Országgyûlési képviselõnk,
Ecsõdi László és Újhelyi István államtitkár negyven tõ rózsát ajándékozott községünknek. A polgármesteri hivatalba már meg is érkeztek a szép
rózsatövek, amelyek a közparkokba lesznek kiültetve, hogy
még szebb és virágosabb legyen községünk.

Bursa
Hungarica
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra a tavalyinál is
többen adták be az igénylõlapjukat az önkormányzathoz.
Döntés december elején lesz.

Várják a Mikulást
A Nagycsaládosok Egyesülete december 8-án tartja a hagyományos Mikulás ünnepségét a mûvelõdési házban.

Hivatali tetõcsere
A polgármesteri épülete
több helyen is jelentõsen beázik. A tetõszerkezet helyreállítása még az idén indokolt,
mielõtt beköszönt a téli és a
tavaszi csapadékos idõszak, és
az idõjárás még a jelenleginél
is nagyobb kárt tesz a községháza épületében. Az állagmegóvást elõsegítõ tetõjavítást helyi vállalkozóval végezteti el
az önkormányzat.
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Õszi pedagógiai napok:
továbbképzés
Mozgalmasan telt az utóbbi pár hét az iskolában. Nyílt
napok sorát tartottuk a szülõknek, a leendõ elsõs gyerekek
szüleinek, hogy bepillantást
nyerjenek a tanulók, az iskola
életébe. Órákat tartottunk egymásnak is, mert a kollégák ötleteibõl is sokat tanulhatunk.
Már nem olyan az iskolai
élet, mint régen volt. A körülöttünk lévõ világ is gyorsan
változik. Ma nem mûködnek
azok a módszerek, mint pár
évvel ezelõtt. A régi tanulási
formák elavultak lettek. Fontos, hogy az iskolában a gyerekek is jól érezzék magukat,
öröm legyen számukra a tanulás. Ennek a megvalósításához
új szemléletre van szükség.
Nagy segítséget kaptunk két
kiváló szakembertõl, Lányi
Mariettától és Lányi Katától,
akik a budapesti Gyermekek
Házának vezetõi. Õket már is-

merõsként köszönthettük, hiszen jártak nálunk tavaly, és
mi is ellátogattunk az õ iskolájukba.
Megtanultuk, hogyan tudnak csoportban dolgozni a
gyerekek úgy, hogy közben

Bûnmegelõzés
az iskolában
Évek óta problémát jelent
az iskolában a gyerekek közti
agresszió, ami az utóbbi idõben (sajnálatos módon) egyre
látványosabb kereteket öltött.
Pedagógusok és gyerekek
egyaránt tehetetlenül állnak a
rongálások, valamint a verekedések elõtt.
Megoldást láttunk abban,
hogy a rendõrség segítségét
kérjük ennek a szomorú jelenségnek a megszüntetésében.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy kérésünk segítõ szándékra talált. Így a felsõ tagozatos

diákok egy bûnmegelõzõ elõadáson vettek részt a közelmúltban, amelynek keretében
megtudták, hogy mi tartozik a
gyerekcsíny kategóriába, és
mely tettek súlyosabbak annál.
Azt reméljük, hogy ez az
elõadás elgondolkodtatja õket,
és a jövõben mérlegelik, hogy
a tetteiknek a továbbiakban
milyen következményei lehetnek.
Az iskolai híreket
összeállította:
Ijjas Gizella

egymástól is tanulnak. Fontos,
hogy mindenkinek a jó oldalát lássuk meg, és az, hogy
mindenki felelõs a másikért.
Hiszen valamit mindenki tud
tenni azért, hogy ez a világ,
amelyben élünk, jobb legyen.

Táborozás
Nagy örömünkre idén lehetõségünk nyílt arra egy megnyert pályázat keretén belül,
hogy húsz gyerek ingyen táborozáson vehessen részt.
Nem kis fejtörés után kiválasztottuk azokat a szerencsés tanulókat, akik november
5-én elutazhattak Zircre és a
környékbeli nevezetességekkel
is megismerkedhettek. Sétálhatnak például az arborétumban, megcsodálhatják az ottani híres könyvtárat, meglátogatják a veszprémi állatkert lakóit. Két tanítónõ, Balláné
Spitz Mariann és Szabóné Kovács Erika kísérték õket.
Jó idõt és jó szórakozást
kívánunk mindannyiuknak!

HÍREI
Pályázat
az igazgatói
állásra
A képviselõtestület elfogadta
a Petõfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatói állására kiírandó pályázat anyagát.
Mint ismeretes községünk lakói
elõtt is: a Hantos községgel kötött
intézményi társulás kezdete óta,
vagyis az idei tanévben megbízott
vezetõként Jaksics Erzsébet tölti be ezt a tisztséget.
Az igazgatói állásra meghirdetett pályázat lapunk következõ
számában lesz közzétéve.
A pályázatokat az Oktatási
Közlönyben történõ megjelenéstõl
számítva 30 napon belül lehet eljuttatni az önkormányzathoz,
Márok Csaba polgármesterhez.

Egerben is
bizonyítottak
A hétvégén ismét vízbe
szálltak a búvárok! Egerben
rendezték meg a hagyományos Minaret Kupát, ahol a
bajnokság elõtt még mindenki meg tudta nézni hol tart a
felkészülésben!
Természetesen a versenyen
jelen volt a két mezõfalvi kiválóság is, Klics Bence és
Valler Kristóf.
Bence ott folytatta, ahol az
utolsó versenyen abbahagyta,
hiszen az 50m-es gyorsúszást
megint megnyerte tovább javítva a magyar csúcsát. 100men pedig második lett egri riválisa mögött! Továbbá a
4x100m-es gyerek váltóval 4.
lett.
Kristóf megúszva egyéni
legjobbjait mindkét számban
negyedik lett, emellett õ is tagja volt egy váltónak, ami 8.
lett!
Legközelebb itthon Dunaújvárosban november 17-18án szállnak vízbe a fiúk a magyar bajnokságon.
László Dezsõ
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Tündérkert Óvoda
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A beszoktatás nehéz
idõszaka után

December 1-én és 15-én 14-16
óra között várjuk a gyermekeket
a mûvelõdési házba.
Készüljünk együtt
a Mikulásra és
a karácsonyra!

A hûvös, nyirkos idõ beálltával kicsit kevesebb idõt tudunk a nagykertben eltölteni a
gyermekekkel, ezért mozgásigényüket sétával, tornával
elégítjük ki.
Megtörtént a közel ötven új
kisgyermek (fõleg kiscsoportos korúak) fogadása, beszoktatása. Nehéz idõszakon van
túl gyermek, szülõ és óvónõ
egyaránt.
Legtöbb kicsinek kezdetben tetszik az óvoda, a sok új
játék, sok új barát. Néhány kisgyermek csak pár nap múlva
kezd el sírni, amikor elmúlik
az "újdonság varázsa", és hiányzik az anyukája, az otthoni környezet. Az óvónénik és
dajkanénik feladata ilyenkor,
hogy pótolják az otthoni szeretetet sok-sok vigasztalással,
dédelgetéssel.
A sírós idõszakot mindenki nehezen viseli, sok anyuka
maga is sírva fakad. Fontos
lenne, hogy a gyermek ne

érezze, hogy a szülõ is elbizonytalanodik. Jó lenne, ha a
szülõk – gyermekük zökkenõmentes beszoktatása érdekében – többet beszélnének

A szülõk is
segíthetnek:
többet beszélgethetnének
ilyenkor az
óvoda életérõl
gyermeküknek az óvoda életérõl, eseményeirõl, szépségérõl.
Mindezek elõsegítenék,
hogy a gyermek szeressen
ebbe a közösségbe járni, úgy
érezze magát, mint egy nagy
családban.

A bálról is szó volt az értekezleten
November hetedikén délután SZM szülõi értekezlet
volt az óvodában.
Az összejövetelen aktuális
témaként szerepelt az alapítvá-

nyi bál megszervezése, valamint az éves munkaterv.
Reméljük sok segítõ szándékú embere találunk programjaink hoz.

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Alig kezdtük meg a tanévet
és
máris
egy
vidám
mesedélelõtt váta a gyerekeket
a mûvelõdési házban.
Október 12-én délelõtt tíz
órakor "A kiskakas gyémánt
félkrajcárja" címû mesét nézhették meg óvodásaink.
A mese ugyan nem volt ismeretlen az óvodásaink számára, ennek ellenére egy-két

kiscsoportos gyermek mégis
sírva fakadt a szereplõk láttán.
Nekik még ezeket a számukra nem könnyû élethelyzeteket meg kell szokniuk.
Az óvodai híreket
összeállította:
Korompai Tamásné

December 21-én 17 órakor
tartjuk hagyományos

KARÁCSONYI
ÜNNEPÜNKET
a mûvelõdési házban.
A rendezvényre szeretettel
várunk mindenkit!

December 19-én 17 órakor
a Tündérkert Óvoda
óvónõinek

BETLEHEMES JÁTÉKA
a templomban.
Az ünnepi eseményre – az
óvodás gyermekeken és szüleiken kívül – nagy szeretettel
várjuk a község lakóit.

December 20-án 16 órakor
Karácsony Kupa (asztalitenisz)
a mûvelõdési házban.
Bárki nevezhet a helyszínen!

5

6

Az én falum - Mezôfalva

Én így látom...
Dutka Ákos
(1881-1974)
Nagyváradon született,
szülõvárosában volt hírlapíró,
majd 1905-ben Amerikába
utazott, bejárta egész Európát.
Majd hazatért Nagyváradra,
barátságot kötött Adyval,
együtt vettek részt a Holnap
Társaság munkájában.
Költészete hét egész évtizedre terjed, hiszen 1904-ben
már megjelent rangot adó verseskötete Nagyváradon. Az 1955-ben írt, a Nagyvárad Adykorszakára emlékezõ Holnap városa címû regényében megírta
a társaság regényes történetét. Nem volt igazán nagy költõ, de
szakmájában mesterfokon képviselte a századkezdet néhány jellemzõ hangulatát, és hûségesen õrizte a nála nagyobbak hagyományát. Megvallom õszintén, már hallottam a nevét, de
versét eddig nem olvastam a költõnek!
Megtaláltam az Amerikába kivándorolt Magyarokról szóló
versét, és most, 2007-ben is szíven ütött a történet. Beleborzongok, ha leülök és belegondolok milyen nyomor lehetett, ami
ilyen elhatározásra bírta eleinket.
Fogadják szeretettel a verset:

U – 11 NUPI
eredmények
2007. 10. 7.
Mezõfalva – Vasvári
0–3
Mezõfalva – Petõfi
0–4
Mezõfalva – Kisapostag 3 – 3
1. Petõfi
2. Vasvári
3. Mezõfalva
4. Kisapostag
A négy iskola válogatottjába Sági Roland is bekerült.
2007. 10. 21.
Mezõfalva – Vasvári
Mezõfalva – Kisapostag
Mezõfalva – Petõfi
1. Vasvári
2. Petõfi

0–2
2–0
0–0

3. Mezõfalva
4. Kisapostag
A négy iskola válogatottjába Kovács Ádám és Sági Roland is bekerült.
2007. 11. 4.
Mezõfalva – Vasvári
2–0
Mezõfalva – Petõfi
0–3
Mezõfalva – Kisapostag 3 – 1
Mezõfalva - Petõfi
0-1
1. Petõfi
2. Mezõfalva
3. Vasvári
4. Kisapostag
A négy iskola válogatottjába Kovács Ádám és Sági Roland is bekerült.

Elereszt a puszta
Fekete vizén a kikötõnek
Ring a fehér, nagy vasfalú gálya...
Könnyes szemû bús hajdú fiúk
Bámulnak a szennyes, fekete árba.
Bámulják a vizek szomorú sodrát
A lelkük, a vérük zsongani kezdett:
A tanyák...a puszta... az õsi avar...
Hát eleresztett... Hát elresztett...
Nem kell hát, íme, nem kell a vérünk...
A kín, a nyomor üldöz el innen,
Hiába vergõdik annyi erõ
A mi bánatos, büszke lelkeinkben.

Megyei bajnokság
„J” csoport „U” 13

Nem kell a karunk, az ugar elûz,
Napkeleti bús hajdú legények,
Valahol vár minket a gyár,
Az idegen, a gyilkos, durva nagy Élet.
Messze nyugaton éhes a gép.
A gyárak árnyéka hivogatva intett.
S az öreg, a fáradt, bús Tiszahát
Elereszt minket... Elereszt minket.

Az õszi forduló végeredménye:
Sárszentmiklós
23 pont
Mezõfalva
12 pont
Sárbogárd
6 pont
Cece-Vajta
5 pont
Köszönjük a Gyárépszer Kft-nek és Tóth Lászlónak, hogy
a mérkõzések helyszíneire eljutatott minket.
Külön köszönet a szülõknek a segítségért.

Fekete vizén a kikötõnek
Zúgva, bömbölve nyargal a bárka,
Könnyes szemû bús hajdú fiúk
Bámulnak a szennyes, fekete árba.
Tarány Sándor

Barátságos mérkõzés:
2007. 10. 28.: Rácalmás – Mezõfalva 6 - 8
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Diákolimpia 2007 2008. õszi forduló
Eredmények (1995-96-ban születettek)
Baracs – Mezõfalva: 1-0
Nagykarácsony – Mezõfalva: 1- 0
Elõszállás – Mezõfalva: 1 - 5
Rácalmás – Mezõfalva 0 - 3
Kulcs Mezõfalva: 0 - 3
Tabella:
1. Baracs, 2. Nagykarácsony, 3. Mezõfalva , 4. Rácalmás,
5. Elõszállás, 6. Kulcs
Eredmények (1997-98-ban születettek)
Mezõfalva – Rácalmás: 1 - 0
Mezõfalva – Nagykarácsony: 4 - 0
Mezõfalva – Kulcs: 4 - 1
Mezõfalva – Elõszállás: 8 - 0
Tabella: 1. Mezõfalva, 2. Nagykarácsony, 3. Rácalmás,
4. Kulcs, 5. Elõszállás
Eredmények (1993-94-ben születettek)
Mezõfalva – Baracs: 1 - 8
Mezõfalva – Elõszállás : 2 - 4
Tabella:
1. Baracs, 2. Elõszállás, 3. Mezõfalva

Papír- és flakongyûjtés
December 14-én ismét papír- és flakongyûjtést szervezünk.
Kérjük , csak kizárólag
élelmiszeres mûanyag palackot valamint sörös és üdítõs
dobozt tegyenek a zsákokba.
(Egyéb szemetet, ételmaradékot, tejfölös dobozt és ilyen
hulladékokat 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

Emlékezés
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Régi könyvek vására
A könyvtárban leselejtezett, régi könyveket lehet megvásárolni kedvezményes áron december 10. és 14. között a
mûvelõdési házban!
Nyitva tartás:
december 10. (hétfõ):
december 11-12-13-14:

13 – 16 óráig
8 – 16 óráig

Felhívás
November 20-án (kedden) 17.,30 órakor
Csizmadia György tart tájékoztatót
a gyümölcstermesztés lehetõségeirõl
a nyugíjas klubban (régi tanácsház).
Várjuk a gyömölcsössel
rendelkezõ gazdákat!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

LÉNÁRT ANDRÁS
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük Feth Jánosnénak és Feth Jánosnak segítségüket.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Emlékezünk

Czeiner István
halálának elsõ évfordulójára.
„Az élet veled szép volt és vidám,
de elrabolt tõlünk a hirtelen halál,
itthagytál mindent, amiért küzdöttél,
elváltál azoktól, akiket szerettél.
Olyan szomorú mindig nélküled lenni,
Téged mindenütt hiába keresni,
várni téged, de nem jössz többé,
szeretni fogunk örökkön-örökké.”

Feleséged, gyerekeid,
unokáid és akik szerettek Téged

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

KONDOR JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Külön köszönetet szeretnénk mondani dr. Tassy Péter
háziorvosnak gyógyító munkájáért, valamint Szántó Marikának a mindennapi ápolásban nyújtott önzetlen segítségéért.
Gyászoló család
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Régi redõnyök javítását,
új redõnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidõ, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklõdni a Lottózóban.

Mezõfalván a Szolgáltató Házban

25 négyzetméteres
(fõútra nyíló)

helyiség kiadó!

5-6 hónapos Suzukik akár
1 000 000 Ft kedvezménnyel!
Ignis 1.3 GLX+ Klímával
3 020 000 Ft helyett akár 2 061 000 Ft-ért*
Swift 1.3 GLX Klímával
3 070 000 Ft helyett akár 2 241 000 Ft-ért*
SX4 1.5 GLX CD Klímával
3 620 000 Ft helyett akár 2 691 000 Ft-ért*
10% induló ajándékba!
Kezes és jövedelemigazolás nélkül!
Használt autóját is beszámítjuk!
*Minimum 2 millió Ft hitel felvétele esetén!
Az akció a készlet erejéig érvényes!

Érdeklõdni: 06-20-9-920-145

Székesfehérvár: 22/51-52-53, 22/50-50-47
Sárbogárd: 25/50-80-80, 25/518-011….-019
www.suzukibarta.hu
www.fejerinfo.hu

Magellán Kerékpárbolt
és szakszerviz

KÖSSE MEG BIZTOSÍTÁSAIT
HELYBEN MEZÕFALVÁN!!!!!

2400 Dunaújváros, Szórád M. u. 6/a. (gyógyszertár mögött)
Telefon: 25(400-727 e-mail: magellanbt@netquick.hu
Nyitva tartás: H-P: 9 - 12 és 13 - 17 óráig, Szo.: 9 - 12 óráig

Hagyományos, MTB, BMX és gyermekkerékpárok, alkatrészek,
gyermekülések, kilométerórák, lámpák, villogók nagy választékban.

Akciók!
December 31-ig.
Kerékpár vásárlása esetén egy STP hátsó villogót és egy láthatósági
mellényt adunk ajándékba a hirdetés felmutatásakor.
Teljes átzsírzás: 3500 Ft helyett most 2000 Ft. (december 31-ig)
A nálunk vásárolt kerékpárok beállítása INGYENES!
Szobakerékpárok, futópadok, fitness termékek nagy választékban!
Hauser háztartási gépek, MP3 lejátszók.
Smoby gyermek csúszdák többféle típusban.
ELEKTROMOS KERÉKPÁROK
már: 54.900 – 184.00 Ft-ig!
(Jogosítvány és sisak sem kell hozzá,
mert ezek is kerékpárok.
Fogyasztás akár 100 km = 54 Ft-ért.)
Szakképzett eladókkal és szerelõkkel várjuk kedves vásárlóinkat!
Egészségpénztárakkal szerzõdött üzlet.
Sodexho Pass utalványok elfogadó helye.
OTP és Cetelem hitelvásárlási lehetõség.

SZERETNE
– 2008. évre kedvezõ (akár 30 % kedvezménnyel)
kötelezõ biztosítást kötni helyben 2007.11.01-ig?
Minden szerzõdõ ügyfelünk autós
térképet kap ajándékba!
– bármilyen biztosítási módozatra (pl. élet-, baleset-, CASCO-, gépjármû kötelezõ-, lakás-, vállalkozói-, szállítmány-,
felelõsségbiztosítás stb.) árajánlatot kapni 48 órán belül?
– lakásbiztosításából 15%-os kedvezményen felül 3000Ft értékû vizitdíjat visszakapni szerzõdése évfordulójával?
– kárbejelentéséhez helyben segítséget kapni?
– hitelfedezethez banknak megfelelõ biztosítást kötni?
– lakáskassza szerzõdést 30%-os állami támogatással?
– utasbiztosítást kötni, akár indulás elõtt is?
– zöldkártyához jutni helyben? (csak GENERALI PROVIDENCIA Biztosító ügyfelei)
– bármilyen biztosítási ügyet intézni, akár hétvégén is (telefonos egyeztetéssel)?

Telefonon érdeklõdni: 06-20-977-3058
Telefon és fax:
06-25-243-142
E-mail cím: gordiusz99@freemail.hu
Iroda:
Mezõfalva, József nádor út 38.

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.

