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Sztárvendég: Digitál
Együttes és tánckara
A zenét a bálban is a
Digitál szolgáltatja.

Azt hiszem kevesen tudják,
hogy azok, akik kutyatenyészetéssel foglalkoznak, tenyészeteiknek úgynevezett kennel
nevet adnak, ezekkel a „védjegyekkel” lehet azonosítani a
tenyészeteket. Mezõfalván
több ilyen tenyészet mûködik.
Úgy gondolom, azt is kevesen
tudják, hogy minden idõk legnagyobb nevezési létszámú
Európa Kutyakiállítása volt
Budapesten, 2008. október 35-ig. Ez a kiállítás a kennelekben elért tenyésztési és szakmai eredmények bemutatásáról, szakmai versenyérõl szól.
A budapesti kiállításra 61 országból 14.925 kutyát neveztek be. A nevezettek között
voltak a mezõfalvi kutyák is,
ahol a komondor-tenyésztõk
(a képeken is jól látható) szakmai sikereket értek el.
Az 1. képen Európa legszebb fiatal kutyáját választotta ki Korózs András Junior
BIS bíró, a MEOE elnöke. A
kutya neve Aba Sámuel Legény, tenyésztõje Benedek
Sándor, tulajdonosa Oláh
László.
A 2. képen veterán korcsoportban a legszebb érett komondor. A kutya neve Selyemmajori Csodás, tenyész-

tõje Oláh László, tulajdonosa
Benedek Sándor.
A 3. képen szuka/növendék
korcsoportban a gyõztes: Mezõföldi Százszorszép Bársony
nevû komondor, melynek tenyésztõje és tulajdonosa Virág
Olivér.
A bemutatott tenyésztõk és
ebek az európai ebtenyésztési
élvonalba kerültek, hiszen a
hazai fajták legszebbjeivel

büszkélkedhetnek. Képzeljék
el, hogy õk itt élnek és dolgoznak közöttünk, hiszen mezõfalviak! Remélem, az õ sikereik rávilágítanak arra, hogy
kis falunkban is lehet európai
színvonalú eredményeket elérni, csak tenni kell érte. Gratulálok munkájukhoz és további sikereket kívánok nekik.
Virág Attila
képviselõ
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Szent Pál apostol úgy jellemzi a keresztényt, mint akinek csak egyetlen igazán sürgõs teendõje van: reménykedve várakozni kell Krisztusra (1
Kor, 1; 3-9).
ADVENT a várakozás és az
érkezés ideje. Jézus Krisztus
evilági jövetelére várakozunk.
Az Egyház errõl három értelemben beszél: Jézus eljövetelérõl
2000 évvel ezelõtti megszületésében, Krisztus bensõnkbe érkezésérõl ma és dicsõséges eljövetelérõl az idõk végezetén. Az
évek folyamán az újra és újra
visszatérõ adventben Krisztusnak a mi bensõnkben való érkezésére, megszületésére készülünk.
Egyáltalán megérint-e még
bennünket Krisztus eljövetele?
Nem a barátnak vagy barátnõnek kellene megérkezni? Nem
egy más kormánynak kellene
jönnie, egy másik társadalomnak? Mit kellene Jézus eljövetelének életünkben, világunkban
eredményezni?
Bárcsak az adventi szent idõben népünk a költõnkkel, Sík
Sándorral együtt kiáltaná:
„Uram ölelj magadhoz engem./

Betlehem és
hangverseny
Idén elõször, rendhagyó módon a Tündérkert
Óvoda betlehemes játékát és a Mezõfalvi Nõikar adventi hangversenyét egy estén rendezzük
meg.
2008. december 19-én,
pénteken 17 órától várjuk
a zeneszeretõ közönséget
rendezvényünkre.

Faluszilveszter!
Mezõfalva tornatermében
újra megrendezésre kerül a
batyus faluszilveszter.
Búcsúztassuk együtt az
óévet családias, jó hangulatban!
A nagy érdeklõdésre való
tekintettel kérem, mielõbb jelezzék részvételi szándékukat!
Érdeklõdni: Baratiné Hevesi Irén
Telefon: 06-20-493-6325

Kire várunk?
Ma valami sír a szívemben!” Sír
az emberi szív, mert kiûzték belõle Alkotóját. Boldog emlékû
Prohászka Ottokár Püspök Úr így
elmélkedik: „A mi sûrû adventi
homályunk a tévely, rossz világnézet, babona, a helytelen fogalmak életrõl, társadalomról.” ... „A
tévely és a bûn nehézségei között
folyik most az élet. Homályban
vagyunk, s törekszünk a homályból ki.” A világosság még nem ragyogott be minden sötét sarokba.
Ezért kell még kétezer év után is
szünet nélkül azért imádkoznunk,
hogy egyre nagyobb legyen a világosság a földön és az emberi
lelkekben. A büszke filozófus,
Nitsche is így vergõdik: „Hol van
az Isten? Megmondom nektek:
Megöltük Õt, mi öltük meg, ti és
én. De hogyan tehettük ezt? Hogyan voltunk képesek kiüríteni a
tengert? Hová vezet az út, melyen
elindultunk? Nem zuhanunk-e a
mérhetetlen semmibe? Hogyan
vigasztalódunk meg, minden idõk
gyilkosai? Az emberiség történelme örök lánc, amely sohasem sza-

kad meg. De mit kezdjünk egy
olyan halhatatlansággal, amelyben nekünk semmi részünk?”
Isten a benne hívõknek részt
ígért a boldog halhatatlanságból.
És mi lesz az aklon kívüliekkel?
Akik azt mondják, nem hisznek
semmiféle Istenben, természetfelettiben. Mégis õk a legnyugtalanabbak. Bár világos nappal mondogatják, hogy nincs Isten, éjszakánként visszajárnak lelkük mélyén elásott Istenük sírjához, és ott
zokognak. Látomásaik, szinte lázálmaik vannak. „Az ember több
annál, hogy csak jóllakjék!” - kiált fel Gorkij (Kerényi L. Adventi fények 21. oldal). Igen! „A
mélységbõl kiáltok Uram hozzád!” sóhajtja lelkük öntudatlanul
is a Zsoltárossal.
Hol keressen ma a XXI. Század nagy istenkeresõje, a sötétben
botorkáló az eszményeibõl kirabolt, de vágyaitól meg nem fosztható ember. Ennivalója van (még).
Ruhája van. Van hajlék a feje felett. Modern berendezés, autó, sokaknak nyaraló is. Ösztönvilágát

Gépjármû-tulajdonosok
figyelmébe ajánlom!
Közeleg az év vége, s a
korábbi
tapasztalatok
alapján úgy gondolom,
fontos felhívni a gépjármû-tulajdonosok figyelmét arra a rendelkezésre,
amely alapján a gépjármû eladás tényét az eladónak is kötelessége bejelenteni az illetékes Okmányirodához.
Ezen kötelezettségüknek –
amennyiben a jármû adás-vételét követõ 15 napon belül
még nem tették meg – haladéktalanul tegyenek eleget az
alábbiak szerint:
– ajánlott levélben postázzák az adás-vételi szerzõdés
egy példányát az Okmányiroda címére (2400 Dunaújváros,
Városháza tér 2. fsz.) vagy
– személyesen vigyék be az
Okmányirodába és pecsételtessék le a szerzõdés egy példányát.

A gépjármûadóról szóló
1991. évi LXXXII. Törvény 2.
§. /4/ bekezdése szerint:
"Amennyiben a gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett
változást a korábbi tulajdonos
(átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési
kötelezettség megnyíltát (szerzõdés megkötésének idõpontját) követõ év elsõ napjától
nem minõsül adóalanynak."
Az /5/ bekezdés szerint átíratás és az eladói bejelentés
elmulasztása esetén a bejelentés évének utolsó napjáig a
korábbi tulajdonost (eladót)
kell az adó alanyának tekinteni.
Fenti jogszabályi rendelkezést is figyelembe véve kell a
gépjármûadót megállapítani,
meg nem fizetés esetén pedig
annak beszedésérõl (végrehajtásáról) gondoskodni.
Dr. Woth László
jegyzõ

semmi nem korlátozza, még elferdült lelkiismerete sem, legalábbis egy darabig. Mégsem
boldog! Mégsem boldog!
A modernkor mûvészei, költõi is errõl énekelnek. Ady Endre „Álmom az Isten” címû versében írja: „Álmom az Isten./
Batyum: a legsúlyosabb Nincsen,/ Utam: nagy Nihil, a Semmi./ a sorsom: menni, menni,
menni/ S csak ennyit szólni: Isten, Isten/ S újból imádkozni.”
Advent van és a Biblia évében vagyunk. „Vedd és olvasd!”
Szólj hozzá és engedd, hogy
szóljon hozzád. Engedd, hogy
eljöjjön hozzád. Engedd vissza
szívedbe kiûzött Teremtõjét, és
akkor örömtõl dobban a szíved,
mert karácsonykor a jászolban
fekvõ Gyermekben rád mosolyog az Isten, a mi mennyei
Atyánk.
E gondolatok jegyében kíván boldog - Adventet - Krisztusvárást minden kedves mezõfalvi hívõnek és lakosnak az
Egyházközség vezetõsége nevében
Szabó Gyula
plébános

Köszönet
az 1 %-ért
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány idén 806
ezer 812 forintot kapott a személyi
jövedelemadó
1
százalékánk felajánlásából.
Köszönet érte. Ahogyan az elmúlt idõszakban tettük, úgy a
jövõben is a pénzt a mezõfalvi gyerekekre fordítjuk.
a kuratórium

Megyei agrárkamra
Dunaújvárosi kistérség
Ingyenes gazdálkodói információs szolgálat
Ügyfélszolgálati iroda: Dunaújváros, Vasmû út 41. I. emelet
Ügyfélfogadási idõ: Ügyfélszolgálati irodában:
szerda, csütörtök: 8-16:30
Telefonos egyeztetés javasolt!
Kihelyezett módon (önkormányzatoknál és személyesen): a
hirdetõn elhelyezett idõpontban
Ügyfélszolgálati tanácsadó:
Kis Katalin
Elérhetõség:06-30/642-9723
e-mail címe pedig a következõ: kis.katalin@agrarkamara.hu
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Az erdõink védelmében!
Mezõfalva az egyik központja annak a kezdeményezésnek, amelyet a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság,
valamint a Vadex Zrt, a térség
legnagyobb erdõgazdálkodója indított. Közösen elhatározták, hogy intézkedési tervet
dolgoznak ki a falopások
visszaszorítása
érdekében.
Mezõfaván jelentõs erdõterületei találhatók a társaságnak,
emiatt községünk let megjelölve az egyik központként.
Természetesen községünk
vezetõi is vevõk voltak a dologra, hiszen erdõink védelme
valamennyiünk közös ügye.
A felek egyeztetõ megbeszélést tartottak október 15-én,
amelyen résztvett a Vadex, az
önkormányzat illetve a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság
vezetõi, a területileg érintett vadászatra jogosultak, a mezõfalvi gazdák képviselõi, a polgár-

õrök és a településõrök. Megállapodtak abban, hogy közös
járõrözéseikkel megkísérlik
visszaszorítani a falopásokat.
Mezõfalván ezt indokolta
az is, hogy egy magánerdõ-tulajdonosnak a teljes fasorát tarra vágták a tolvajok. A közös
járõrözés mellett nagyobb akciókat is elhatároztak, és az
elsõ ilyen közös járõrözési alkalom november 3-án volt.
Tíz terepjáróval ellepték Mezõfalva külterületét az „erdõvédõk”, egy-egy autóban helyet foglalt a helyismerettel
rendelkezõ vadász, erdész,
polgárõr, településõr és az intézkedésre jogosult rendõr.
Túl kicsi a falu ahhoz, hogy
ilyen demonstratív megjelenésnek, az egyenruhások
megérkezéséne ne terjedjen
futótûzként a híre. De preventív ereje volt ennek az akciónak, és a jövõben is várhatóak

hasonlók, valamint a rendszeres együtt járõrözéssel próbáljuk visszaszorítani a falopásokat.
Felhívom a lakók figyelemét arra, hogy körültekintõen
járjanak el a fa vásárlása esetén, mivel általában a tûzifát
árusító, mérleggel ellátott autók által kínál áru valószínûleg lopásból származik. A faanyag szállításának vannak
kötelezõ iratai. Minden alkalommal kérjék meg az árust,
hogy mutassa meg a szállítási
jegyzéket, valamint a számla
mellékletet. Továbbá: ha illegális vagy gyanús fakitermelést lát bárki, jelezze a rendõrség ügyeleti számán vagy a
polgárõrség telefonszámán,
amely a következõ: 06-30621-0712. Együttmûködésüket köszönjük.
Márok Csaba
polgármester

Mikulás túraút Mezõfalván át
Bizonyára többen észrevették
községükben a villanyoszlopokra
és fákra festett fehér alapon zöld
színû sávokat. Kialakítottunk egy
túraútvonalat Nagyvenyim-Mélykút-Mezõfalva-MénesmajorNagykarácsony szakaszon. Májusban volt az avató túra, és decemberben tartunk egy országos
érdeklõdésre számító gyalogos
teljesítménytúrát,
„Mezõföldi
Mikulás” néven. A túra pontos
idõpontja: 2008.december 6-án,

Fákat telepítünk
Az önkormányzat már régen tervezgette fasornak a telepítését a Rózsa és a Bem utca
északi végén, amelyhez az
még egy kisebb területet hozzá tudott tenni. Olyan fasor
lesz, amely biztosítja a mezõgazdasági gépek közlekedését,
továbbá védelmet is nyújt az
település északi részén lévõ
utcáknak. A talajelõkészítés
után – várhatóan idén õsszel –
vegyes fasor kerül az említett
részre. Körülbelül 200 méter
hosszban, öt sorban mintegy
1000 csemetét ültetünk.

szombaton lesz. Reggel 7 órától
fél 10-ig lehet nevezni a 12.5 kmes és a 20 km-es távokra, míg a
30 km-es távra reggel 7 órától 8
óráig várjuk a jelentkezõket.
A 20 és 30 km-es táv a Nagyvenyimi iskola aulájából indul
Nagykarácsony felé, a rövid táv
Mezõfalváról, az iskola aulájából
startol. Túra közben csoki, meleg
tea/forralt bor, a célban zsíroskenyér hagymával várja a célba érkezõket (nagykarácsonyi iskola),

míg a szintidõn belül teljesítõk
oklevelet és kitûzõt kapnak emlékbe. Nevezési díjak mezõfalvi
lakóknak és iskolásoknak 500700 Ft/táv. A túra végén busszal
szállítjuk vissza a starthelyre az
indulókat. Jöjjenek minél többen,
próbálják ki magukat!
Érdeklõdni telefonon a 06-20953-2197-es mobilszámon lehet.
Jó túrázást kívánok mindenkinek: Németh László, a Nagyvenyimi Erdõjárók Klubja vezetõje.

Papír- és flakongyûjtés
Ismét papír- és falkongyûjtést szervezünk. Kérjük, csak
és kizárólag élelmiszeres mûanyag palackot, valamint sörös és üdítõs dobozt tegyenek a zsákokba. (Egyéb szemetet, ételmaradékot, tejfölös dobozt és ilyen hulladékot ne
rakjanak a zsákokba, mert nem szállítjuk el!)
Idõpont: december 12. (péntek)
Ismét felhívjuk a lakók figyelmét, hogy az elõzõ este
vagy kora reggel (6 órakor) kitett zsákokat szállítjuk el,
mivel csak egyszer megy végig a kocsi az utcákon.

Segítségüket köszönjük!
NCSE
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Céget alapítunk
Az érintett önkormányzat
az október 21-én tartott együttes képviselõtestületi ülésen
döntöttek arról, hogy a csatorna üzemeltetését saját céggel
próbálják megoldani. Valamennyi testületnek fontos az,
hogy a lakók számára elviselhetõ terhet jelentsen a szolgáltatási díj. A 2008-ra várható
közüzemi szolgáltatási díjakról még idén döntenie kell
Mezõfalva képviselõtestületének is. A határozat vonatkozik
majd a szennyvíz-elvezetésre,
a vízdíjra, a szemétszállításra,
a szennyvíz-szállításra és a kéményseprésre is.

Garanciálisan
Többen tapasztalhatták,
hogy a faluban újra megjelentek a szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezésén dolgozó vállalkozók. Ennek oka, hogy a
rendszer építése utáni földmozgások miatt bizonyos szakaszokon olyan elmozdulások
keletkeztek, amelyek duguláshoz vezettek. A kivitelezõ tehát a garanciális munkákat
végzi most községünkben,
számíthatunk még mintegy
ezer méteres szakaszon aszfaltozásra is. A garanciális hibák
kijavításánál is kötelezõ elõírás az, hogy az eredeti állapotnak megfelelõen kell a cégnek helyreállítania a területet.
– A Piac tér kivitelezési
munkái az ütemterv szerint haladnak. Az önkormányzat vezetõi egyeztettek a munkákat
végzõ céggel és a mûszaki ellenõrrel. A felek szerint a vállalt határidõ, november 30.
tartható lesz, tehát decemberre új közparkunk lesz.
– Örömmel vettük tudomásul azt, hogy az a Leader-közösség, amelynek Mezõfalva
is tagja a nyertesek között van.
A döntésnek köszönhetõen a
Leader-pályázatokon az önkormányzatok és a helyi vállalkozások, civil szervezetek is
indulhatnak.
A konkrét pályázati kiírások a jövõben várhatók.
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Sikeres volt
az õszi
papírgyûjtés
Október 17-én a szülõi
munkaközösség papírgyûjtési
akciót rendezett az iskolában.
A rossz idõ ellenére is lelkesek voltak a gyerekek és a szülõk is.
Összesen 6600 kilogramm
gyûlt össze. Köszönjük a segítséget az iskol vezetésének,
a munkaközösség tagjainak, és
mindenkinek, aki résztvett a
sikeres gyûjtésben és a munkában.
Külön köszönet a két pedagógusnak, akik jelenlétükkel
végig példamutatóan ösztönözték a gyerekeket.
Kérjük a falu lakóit, tavasszal újra segítsék iskolásainkat a gyûjtésben.
I. helyezett: 5. b osztály
II. helyezett: 4. a osztály
III. helyezett: 6. a osztály
IV. helyezett: 2. a osztály
szülõi munkaközösség

Nyerjen a mi
iskolánk!
A 2008. szeptember 1-jével
induló „Nyerjen a mi iskolánk!” program célja, hogy az
Univer majonéz, mustár és
ketchup fogyasztók segítségével sporteszközöket és készpénz nyereményeket juttasson
el a mgyarországi általános és
középiskolákhoz.
Ha Ön is Univer termékfogyasztó, kérjük, juttasson el
minél több Sulikupont az iskolába, ezzel is támogatva
községünk gyermekeit!
Köszönjük!
az iskola pedagógusai

Az oldalt
összeállította:
Ijjas Gizella

HÍREI

Kirándultunk: ismét Bécs
A minden évben megrendezésre kerülõ bécsi kirándulásunk,
mint mindig, most is nagyon jól
sikerült. Egy csodálatos napot
tölthettünk el a Schönbrunnban,
ahol a rengeteg látnivaló lenyûgözött bennünket. Elõször végignéztük a kastélyt, ami tele volt szebbnél-szebb termekkel. Megcsodálhattunk sok mûvészi festményt,
szobrot, régi stílusú ebédlõt, bútorokat és nagyon sok szép tárgyat. Utána a kastély mögötti õszi
színekben pompázó parkba mentünk. Mindenki jól érezte magát a
labirintusban, a szökõkútnál és a
mellette található új stílusú játszótéren. Utána egy hosszabb sétáltunk a Glo-rietthez. Még „inasunk” is volt . Amikor felértünk,
gyönyörû látvány fogadott minket, a táj szépsége mindenkit elkápráztatott. Majdnem az egész
Bécset látni lehetett. Sokat nevettünk és beszélgettünk. Visszafelé
még bementünk egy étterembe,
ahol megnézhettük, hogy hogyan
készül el a híres bécsi Apfelstru-

Helyesírás
verseny
A Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny iskolai fordulója október 16.,
17., 21-én volt. A helyezettek
a következõk:
5. évfolyam:
I. Palkó Anna 5. b
II. Turcsán Fruzsina 5.a
III. Sági roland 5. b
6. évfolyam:
I. Vida Fanni 6. b
II. Móricz Mercédesz 6. a
III. Ágoston Gergõ 6. b
7. évfolyam:
I. Fánczi Liliána 7. a
II. végh Stefánia 7. b
III. Benedek Csilla 7. b
8. évfolyam:
I. Nemes Orsolya 8. a
II. Vajnár diána 8. b
III. Görög Dóra 8. b
Felkészítõ tanárok:
Nagy Margit, Ijjas Gizella,
Lajtos Imréné, Nyulasiné Lakos Angéla

del (almás rétes), majd meg is kóstolhattuk. A buszhoz érkezve mindenki fáradtan, de vidáman gondolt a következõ úticélunkra, ami
nem más mint a híres Prater. Mindenki mindent ki akart próbálni,
ami megtetszett neki. Mindig úgy
érezzük, minden egyes Bécs után,
hogy ez jobb volt mint az elõzõ.

Mindenki nevében szeretnénk köszönetet mondani a szüleinknek,
hogy elmehettünk erre az élvezetes kirándulásra. Külön köszönjük
Hajas Erika néninek, hogy ismét
megszervezte ezt a nagyszerû utat.
Danke schön!!!

Nemes Orsolya és
Libis Vivien 8.a

Õszi pedagógiai nyitott napok
Látogatható órák
az alsó tagozatban
November 17-21.
1.a Kedd: l. óra matematika.
Szerda: 1. óra magyar, 2. óra magyar, 3. óra nemzetiségi német
1.b Kedd: 2. óra olvasás, 3. óra
olvasás. Szerda: 1. óra matematika. Péntek 4. óra emelt angol
2.a Szerda: 2. óra nyelvtan ,
3. óra testnevelés, 4. óra nemzetiségi német, 4. óra emelt angol
2.b Hétfõ: 3. óra matematika,
4. óra nemzetiségi német, 4. óra
emelt angol
3.a Csütörtök: 1. óra olvasás, 2. óra nyelvtan, 3. óra emelt
angol
3.b Csütörtök: 2. óra nyelvtan, 3. óra emelt angol.
4.a Kedd: 1. óra emelt angol,
1. óra kezdõ angol, l. óra nemzetiségi német, 4. óra olvasás
4.b Kedd: 1. óra emelt angol ,
l. óra kezdõ angol, l. óra nemzetiségi német, 4. óra olvasás
4. oszt. Hétfõ: 4. óra környezet

Látogatható órák
a felsõ tagozatban
5.a Hétfõ: 2. óra angol emelt,
angol kezdõ, 3. óra testnevelés, 4.
óra matematika, 5. óra magyar
5.b Hétfõ: 1.óra történelem, 2.
óra német, angol emelt, angol kezdõ, 3. óra magyar, 4. óra
testnevelés, 5. óra matematika
6.a Csütörtök: 2. óra matematika, 3. óra magyar, 4. óra német,
angol, angol emelt
6.b Csütörtök: 3. óra természetismeret, 4. óra német, angol,
angol emelt
6.c Kedd: 1. óra magyar, 2.
óra matematika, 4. óra, természetismeret
7.a Hétfõ: 3. óra földrajz, 4. óra
fizika, 5. óra matematika
7.b Csütörtök: 3. óra
magyar, 4. óra
testnevelés
8.a Szerda: 1. óra matematika, 2. óra magyar, 3. óra történelem
8.b Szerda: 2. óra fizika, 3. óra
matematika, 4. óra magyar, 5.
óra német
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Tündérkert Óvoda
Lovagolni voltunk
Októberben óvodánkból a
Katica és a Szivárvány csoport
ellátogatott Szabó Zsoltékhoz
a lovardába.
A gyermekek felülhettek a
lovak hátára és Kriszta néni
segítségével egy kört lovagolhattak. A gyönyörû és barátságos állatoknak az ovisok jutalomként almát és sárgarépát
vittek. A hosszú út ellenére a

gyerekek élvezték ezt a napot,
hiszen a lovaglás élményével
gazdagabban térhettek haza.
Tavaszra is meghívást kaptunk
egy ilyen kellemes délelõtt eltöltésére.
Az óvodások és a dolgozók
nevében köszönjük szépen
Krisztának a lehetõséget:
Katica és Szivárvány
csoport

Novemberi havi
programjaink
November 14. : õszi nagytakarítás az óvoda udvarán és
a kertjében
November 17.: Nevelési értekezlet
November 22. : Alapítványi bál
November 24.: „Iskolás lesz gyermekünk...” tájékoztatás
a nagycsoportos szülõknek
November 25.: Õszbúcsúztató nap
November 27.: Bábszínház a Mûvelõdési Házban

Köszönjük!
Köszönetet
szeretnénk
mondani Sütõ Attilának
azért a sok-sok segítségért,
amit óvodánkért tett. Köszönjük továbbá az adományt,
amellyel hozzájárult a 100.
évforduló méltó megünnepléséhez!

Köszönjük szépen!
Köszönjük Halmosi Károlynak, Horváth
Norbertnek és Jancsovics Zsoltnak az óvodának végzett segítõ munkáját.
Köszönetet szeretnénk mondani a szülõknek
és a szülõi munkaközösség tagjainak a munkájáért, támogatásukért, amivel a 100. évforduló megrendezését segítették
Az óvoda dolgozói

Az egészség házhoz megy...
Egy kamion érkezett településünkre október 28-án,
„Az egészség házhoz megy...”
program keretében.
A szakemberek különbözõ
vizsgálatokat végeztek el az
érdeklõdõ embereken. Az
óvoda dolgozói szeretnék
megköszönni dr. Tassy Péternek, Szántó Marikának és
Vassné Hegedûs Szilviának,

hogy lehetõséget biztosítottak
ezekre a fontos vizsgálatokra.
Köszönjük a munkájukat!
az óvoda dolgozói
Az óvodai oldalt
összeállította:
Korompai Nikolett és
Gárdonyiné Kiss Nóra

Hálás köszönettel:
Katica csoport és
az óvoda dolgozói

Örömmel
közöljük a verset
Sokak kérésére szeretnénk
megjelentetni
Kuminka
Józsefné (Ilus óvónéni) versét,
amelyet a 100 éves óvoda nevében írt az ünnepségünkre.
Nagy örömmel fogadtuk a
költeményt, fogadják Önök is
szeretettel. Ilus óvónéni versét
lapunk 7. oldalán találhatják
meg az érdeklõdõk!

Sikeres évadkezdés
November elsõ hetével
elkezdõdött a búváridény. A
Dvcsh Ubse búvárjai Egerben vettek részt a Minaret
Kupa elnevezésû versenyen,
ami a jövõ heti országos bajnokság elõtti erõpróba volt.
A mezõfalvi versenyzõk
most is remekeltek!
Cápa korosztályban Klics
Bence az 50m és a 100m
gyors második helyezése
mellett 200m-en begyûjtött
egy aranyérmet is, sõt a nagyobbaknál a váltóban 3.
lett.
Ugyanebben a korosztályban Valler Kristóf minden számban szépen verse-

nyezve a 7. helyet szerezte
meg. Idén Németh Attila is
csatlakozott a két fiúhoz. Attila a gyerek korosztályban
mutathatta meg, mit tud. A
bemutatkozás jól sikerült, hiszem minden számban az
edzõje, László Dezsõ által elvártnál jobbat teljesítve az élmezõnyben végzett, 200m
gyorson 5.lett míg a 4x100mes váltóban aranyérmet nyert.
Jövõ héten Kecskeméten
rendezik meg a Gyerek és
Cápa magyar bajnokságot,
ahol reményeim szerint a fiúk
szépen csillogó érmekkel térnek majd haza – mondta
László Dezsõ a fiúk edzõje.
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Kultúrnegyed
a könyvtár és mûvelõdési ház információs hasábjai

A Mûvelõdési Ház programajánlata
az adventi idõszakra
Zenekedvelõk
A Biblia Éve
figyelmébe!
„Boldog, aki olvassa...”
Örömmel értesítjük községünk lakóit, hogy a Kalocsai
Fõszékesegyházi
Könyvtár jóvoltából
Mezõfalván eddig soha
nem látott könyvritkaságokat tekinthetnek meg az
érdeklõdõk

december
12-tõl 20-ig
a Polgármesteri
Hivatal dísztermében.
Látható lesz:
– az 1590-es kiadású vizsolyi biblia
– Káldi György bibliája
– perzsa nyelvû kiadványok
– kódexmásolatok (stb)
– a kiállítást bibliatörténeti elõadás nyitja meg.
Helye: a Polgármesteri
Hivatal díszterme
Ideje: 2008. december
5., péntek 17 óra

Hozzák el
a Bibliájukat!
Felhívjuk a családok figyelmét arra, hogy lehetõség van más Bibliák kiállítására is.
Akinek a tulajdonában
olyan könyv van, amit szeretne kiállíttatni, az kérjük,
hogy a könyvtárba hozza le
december 3-ig.
Köszönettel:
Ijjas Gizella
30/641-9179

Gondolatperc
Szomszédod ablaka
jelentõsen tisztább lesz,
ha a sajátodat elõbb megtisztítod.

Baráth Bálint, nemzetközi hírû zongoramûvész megszakítva párizsi tanulmányait

2008. december 20-án,
szombaton 18 órától
a mezõfalvi általános iskola aulájában ad koncertet.
A mûsor elsõ felében F.
Chopin: g-moll, F-dúr, Aszdúr, F-moll balladái, második
felében Liszt Ferenc: au Iac de
Wallenstadt, Les Cloches de
Géneve, Au bord d'une
Source, Vallée d' Obermann
címû darabjai lesznek hallhatók.
Mindenkit szeretettel várunk!

Gondolatok a Bibliáról
A biblia görög szó, jelentése: könyvek, könyvecskék. A
Biblia két részbõl, Ószövetségbõl és Újszövetségbõl áll.
Az Ószövetség csaknem ezer
évet ölel fel, 45 könyvben olvasható. Az Újszövetség alig
egy évszázadot tesz ki, amely
27 könyvben található meg.
Régen az Ószövetséget Ótestamentumnak, az Újszövetséget Újtestamentumnak nevezték. A Bibliát Szentírás néven
is emlegetik.
Fontossá vált, hogy az ókori nyelveken (háber, arámi,
görög, latin) keletkezett szövegeket nemzeti nyelvekre fordítsák le. Így volt ez hazánkban is. Sylvester János teljes
Újtestamentuma 1541-ben jelent meg Sárváron. A reformátusok elsõ jelentõs Bibliáját
Károli Gáspár fordította le,
amely Vizsolyban jelent meg

1590- ben. Káldi György a
legkiválóbb katolikus bibliafordító volt. Az õ bibliája Pozsonyban jelent meg 1626ben.
A Biblia hatással volt az
írókra, költõkre, festõkre,
szobrászokra, zeneszerzõkre
is. De a népünk ajkán is él egyegy közmondásban, mondásban. Egykor a legfontosabb
olvasmányunk a biblia és a
Kalendárium volt.
A bibliai történetek tanulságai nemcsak a vallásos emberek számára fontosak, hanem a nem hívõk számára is
segítséget jelentenek.
A keresztény egyházak (katolikus, református, evangélikus) nagyon fontosnak tartják
a biblia terjesztését, ezért is
jelölték meg a 2008. évet a
Biblia esztendejének.
Lak István

Hol lakik a Mikulás?

A Szalay
Könyvkiadó
december 19-én,
pénteken

Karácsonyi
könyvvásárt
tart
a Mûvelõdési Házban.
Óriási választékkal,
gyönyörû kiadványokkal és kedvezõ árakkal
várjuk az érdeklõdõket!

Hol lakik a Mikulás? címmel
2008. november 27-én,
csütörtökön 10 órától
vidám, zenés gyermekelõadás
tekinthetõ meg
a Szegedi Miniszínház
színészeinek tolmácsolásában
a Mûvelõdési Házban.
Belépõ: 250 forint
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Száz éves óvoda
gondolatai
Kedves vendégeink, régi óvodások!
Visszaemlékezem, íme hallgassátok!
Régen állok itten és sok mindent láttam,
Öreg tégláimba belekarcolásztam.
Szép Hercegfalvának nagy volt a határa,
Jó fekete földje, meg egy iskolája.
Nappal odajártak a nagyobb gyerkõcök,
A fiatalabbja pedig csak tengõdött.

Egyik nagy termemben oltárt építettek,
Az Úristent dicsérni hozzám sereglettek.
Épült az új templom, talán négyszer akkora,
Hatalmas tornyával égig érõ csoda.
Boldogság járta át szívemet, lelkemet,
Hogy helyettesíthettem tisztes testvéremet.
Zúgott a harangja, tárult az ajtaja,
Szívbõl szállt az ének, búgott az orgona.
Sok ember imára kulcsolta kezeit,
És az Isten meghallgatta kívánságait.
Ebben az idõben sokat okoskodtam,
Megtanultam azt, hogy az embernek lelke van.
Azt is ápolni kell, hiába van teste,
Ha a lelke sérült, könnyen el van veszve.

Falu vezetõi, kik okosak voltak,
Asztalhoz ültek és így tanakodtak.
Van iskolánk, templomunk, ez mind nagyon jó!
Rájöttem arra is, vannak hatalmasok,
Kellene még mellé egy szép kisdedóvó!
Akik kifordítják a tíz parancsolatot.
Istenért, hazáért zászlót lobogtatnak,
Gyorsan terjesztették ezt a gondolatot,
Szegény embereknek parancsokat adnak.
Jószívû apát úr hármas telket adott.
Hipp-hopp megtervezték, parancsot kiadták,
Kocsikkal szekérrel, tégláimat hordták.
Az építésvezetõ nem lopta a napot,
Aki nem dolgozott, odébb állhatott.
Az alapos, jó munka meghozta gyümölcsét,
Egyenes falaim hamar megszentelték.
Azon szép napon papok misét mondtak,
Okos prédikációtól örömkönnyek folytak.
Az anyák szívérõl nagy kõ leesett,
Érezték, jó helyen lesznek a gyerekek.
Be is írattak két vagy háromszázat,
Óvónénik, dajkák örömmel vigyáztak.
Oktatták, etették, megmosdatták õket,
Pokrócra fektették a kis szendergõket.
Oly édesek voltak, az orrukat fújva,
Torkuk szakadtából kiabálták: MUJDA
Másik csapat mondta: mama fogd a kezem!
El akarok menni, mert itt nem jó nekem!
Óvónénik, dajkák tették a dolgukat,
Összeszoktatgatták az apróságokat.
Két nyelvû kis csapat ahogyan idõzött,
Szorgos oktatással a magyar nyelv gyõzött.
A kisdedóvó így segített haladni,
A sváb magyar virtus kezdett csillapodni.
A gyermek nagy érték minden családban,
Enyhíti a mérgét a felnõtt világban.
De jött az elsõ háború, embereket hoztak,
Ilyet még nem láttam: nyögtek, sóhajtoztak.
Kicsit mérgelõdtem, mert nem ez a dolgom,
A gyerekek helyett felnõtteket óvom.
Éjjel hallgatóztam, kik tudtak beszélni,
Mind azt sutyorogták: így nem érdemes élni.
Szavaikból gyorsan fogtam a lényeget,
Parancsszóra tették a szörnyûségeket.
Egyszer végre csend lett, az asszonyok jöttek,
Véres padlóm mosták, meszeltek, söpörtek.
Szaladt a kis csapat, hangosak a srácok,
Végre megint hivatásom magaslatán állok.
Ez a szent nyugalom mindennel felér,
Ízlett a kicsiknek a tejfölös kenyér.
Szegényebb gyerekek végre enni kaptak,
Nagy tõgyû tehenek sok jó tejet adtak.
Széllel beszélgettem, egyszer súgta nekem,
Nagy megtisztelés ér, égbõl jön kegyelem.

Ilyen gonosz tettnek a neve háború,
Vidámság eltûnik, mindenki szomorú.
45-ben történt az átkozott dolog,
Agyba-fõbe lõtték ezt a szegény falut.
Iskolát, templomot, semmit sem kíméltek,
Engem is eltalált egy bomba-merénylet.
Persze, ez elmúlt, de amit itt hagytak,
Özvegyek és árvák sok embert sirattak.
Új vezetõk jöttek, lázasan dolgoztak,
Hogy megadják a módját, nevek is változtak.
Én óvoda lettem, a község: Mezõfalva,
A szomszéd Sztálinváros gyorsan épült nagyra.
És amint látjátok, állok egyenesen,
Nincsen ráncom, púpom, egy törött cserepem.
Falaim erõsek, az idõvel dacolnak.
Meg is köszönöm most kedves kis falumnak.
Ép testben ép lélek! Szól a magyar mondás,
Ti is így éljetek, kis- és nagy óvodás.
Kicsi gyerekek, ti nagyra nõjetek,
Iskolások! Jók és okosak legyetek!
Dolgozó korosztály, aki munkába jár,
Jókedvvel tegye ezt, ne legyen akadály.
Rokonok, szomszédok csendesen éljetek,
Soha semmi dolgon ne veszekedjetek!
Hogyha jön a postás, hozza a számlát,
Ne okozzon gondot fizetni az árát!
Mindig mindenkinek vágya teljesüljön,
Amit csak kívántok, asztalra kerüljön!
És ti idõsebbek, kik éltetek sokat,
Okítsátok jóra a fiatalokat!
Õk meg szeretettel hallgassanak rátok,
Jó szívvel tegyék azt, amit kívántok!
Szûnjön meg: földrengés, vízözön, háború,
Az arcotok soha ne legyen szomorú!
Este, ha fejeteket párnára hajtjátok,
Érezzetek mindig teljes biztonságot!
Gondolatotokat egy érzés uralja,
Úgy hívják szeretet, annak van hatalma!
Földön ez az érzés, ha kiteljesedik,
Az áhított kánaán akkor következik.
Istenünk az égbõl hozzánk majd így kiált:
Ember, te mér kezdesz hasonlítani rám!
Az életetekben történjen a csoda,
Ezt kívánja nektek a száz éves óvoda.

Írta: Kuminka Józsefné
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„Ahogy
én látom!”
Napjainkban
a
Szlovákiai
focimeccsen történtekkel
van tele a média. Ennek kapcsán egy labdarúgással kapcsolatos kedves verset ajánlok Önöknek. Jékely
Zoltán 1913. április
24-én Nagyenyeden
született és Budapesten1982. március 20-án halt
meg. Középiskoláit Nagyenyeden, Kolozsváron,
majd Budapesten végezte.
1975-ben a budapesti egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetbõl, mûvészettörténetbõl és mûvészetfilozófiából. Könyvtárosként
dolgozott az Országos Széchenyi Könyvtárban,
majd a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban.
1954 után szabadfoglalkozású íróként és mûfordítóként dolgozott.
Íme a vers, szeretettel ajánlom valamennyi kedves mezõfalvi olvasónak:

Futballisták
Zöld réten döng a barna futball,
–különös dzsungeli zene–
eget jár s földre-földre huppan,
gyermekkorból hõs izenet.
S akik rúgják mindig ugyanazok:
száguldozók és daliásak,
teltcombú, fürge kamaszok,
virágai az ifjúságnak.
Valaha én is így loholtam
egy vakmerõ gólhelyzetért,
s ha ellenfelem utolért,
fejem csapdostam elomoltan.
Egy roppant meccsre készülõdtem,
melyet talán Uruguay
népével vívunk a mezõben,
és gyõzni vagy halni muszáj!
De jaj, mit lett a csapatunkkal?
A Tornakertbõl vad vihar
szórt szét bennünket s oly hamar
lõn utcakölyköké a futball!
Most e döngés emlékezésbe ringat,
mely egyszersmind öröm és árva-kín,
s új ifjúság tülekedésein
keresem régi mozdulatainkat.
S mint Toldi vén lovában harc zajátul:
a régi tûz bennem is fellobog,
s szép passzaiktól megfogyatkozott
combizmom össze-összerándul.
–Mindig lesz a nagyvárosok határán
egy-egy letarolt gyepü rét,
hol hûvös alkonyati órán
hallani e mély dobzenét,
mely mérföldekrõl mágnesez magához
ladbaéhes diákot és inast,
s egy-egy bolyongó, dérütütt pasast,
ki eltûnõdve dõl a kapufához.

Tarány Sándor
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Foci, foci, foci...
DUNA-MOUNT Kistérségi
Utánpótlás Labdarúgó Bajnokság
„U”-11 Õszi eredmények
Adony-Mezõfalva 19-0
Mezõfalva-Sárbogárd 1-5
Holler FC-Mezõfalva 5-1
Mezõfalva-DVSI 0-11
Rácalmás-Mezõfalva 9-0
1. DVSI 15 pont
2. Sárbogárd 12 pont
3. Adony 9 pont
4. Rácalmás 6 pont
5. Holler UFC 3 pont
6. Mezõfalva 0 pont

***

Megyei Bajnokság „D” csoport „U”-16 Õszi eredmények
DVSI-Mezõfalva 4-1 (0 pont)
Mezõfalva-Pálhalma 8-4 (3
pont)
Nagyvenyim-Mezõfalva 0-3
(6 pont)
Mezõfalva-Baracs 11-3 (9
pont)
Pusztaszabolcs-Mezõfalva 5-1
(9 pont)
Mezõfalva-Rácalmás 5-6 (9
pont)
Adony-Mezõfalva 0-3 (12
pont)
Szabadegyháza-Mezõfalva 27 (15 pont)

Mezõfalva-Perkáta 19-1
(18 pont)

***

Megyei Bajnokság „J” csoport
„U”-13 Õszi eredmények
Mezõfalva:
Mezõfalva-Baracs 6-1
Sárbogárd-Sárszentmiklós 0-0
Sárbogárd-Baracs 4-1
Mezõfalva-Sárszentmiklós 0-1
Sárbogárd
Sárbogárd-Mezõfalva 5-0
B aracs-Mezõfalva 2-4
Sárbogárd-Sárszentmiklós 2-0
Baracs-Sárszentmiklós 0-3
Baracs:
Mezõfalva-Baracs 4-0
Sárbogárd-Sárszentmiklós 1-0
Sárszentmiklós-Mezõfalva 1-1
Sárbogárd-Baracs 8-1
Sárszentmiklós-Baracs 7-0
Mezõfalva-Sárbogárd 0-1
Sárszentmiklós:
Sárszentmiklós-Mezõfalva 1-0
Sárbogárd-Mezõfalva 6-2
Sárszentmiklós-Baracs 7-0
Sárbogárd-Baracs 5-0

Diákolimpia körzeti selejtezõ
III-as korcsoport (96-97-ben
születetek
Rácalmás-Mezõfalva
0-1,
Nagykarácsony-Mezõfalva 1-4,
Rácalmás-Nagykarácsony 1-2.
1. Mezõfalva (6 pont)
2. Nagykarácsony 3 pont
3. Rácalmás 0 pont
II. korcsoport (98-99-ben születettek:
Baracs-Mezõfalva
2-0,
Perkáta-Mezõfalva 2-0, Nagykarácsony-Mezõfalva 1-4, Rácalmás-Mezõfalva 1-3.

1. Perkáta (10 pont)
2. Baracs (10 pont)
3. Mezõfalva (6 pont)
IVes korcsoport (94-95-ben
születettek:
Elõszállás-Baracs 0-3, Nagykarácsony-Mezõfalva 0-1, Elõszállás-Nagykarácsony
2-5,
Baracs Mezõfalva 0-1, ElõszállásMezõfalva 1-6, Baracs-Nagykarácsony 3-0
1. Mezõfalva (6pont)
2. Baracs (6 pont)
3. Nagykarácsony (6 pont)

Sárbogárd 24 pont
Sárszentmiklós 17 pont
Mezõfalva 10 pont
Baracs 0 pont

Szobafestést, mázolást,
tapétázást vállalok!
Gyors, minõségi munka!
Ingyenes felmérés, árajánlat!
téli idõszakban kedvezmények!

Barati János
vállalkozó
06-20-416-3379

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.

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc, gázszerelõ
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Spitz Pétert
elkísérték utolsó útjára, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban, gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház.
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.

