Az én falum - Mezôfalva

Az én falum

1

MEZÔFALVA
2008. december

Információs és közéleti havilap

Tartalom
Jézus Krisztus
az Atya mosolya!

2. oldal

Költségvetés
egyelõre keretszámokkal 3. oldal
Önkormányzati hírek

3. oldal

Bursa Hungarica

3. oldal

Általános iskola hírei

4. oldal

Tündérkert Óvoda hírei

5. oldal

Kultúrnegyed

6. oldal

Ahogy én látom

7. oldal

Búvárok remeklése

7. oldal

Szeretetben gazdag,
békés karácsonyt
és boldog új évet kívánok
Mezõfalva lakóinak!
Az önkormányzat, valamint
az intézmények vezetõi és
dolgozói nevében:
Márok Csaba
polgármester

Betlehemes
adventi koncert
Idén elõször, rendhagyó
módon a Tündérkert Óvoda betlehemes játékát és a
Mezõfalvi Nõikar adventi
hangversenyét egy estén
rendezzük meg.
A rendezvény 2008. december 19-én, pénteken
17 órakor kezdõdik a katolikus templomban. Az
óvoda dolgozói, valamint
a nõikar tagjai várják a
kedves szülõket, gyermekeket és a falu minden
gyermek-elõadást és zenét
szeretõ, érdeklõdõ lakóját
a betelehemes adventi
koncertre.

Falukarácsony és
zongora-hangverseny
Községi karácsonyi ünnepség lesz
december 20-án, szombaton 18 órától
a mezõfalvi általános iskola aulájában.
Ünnepi köszöntõt mond:
Márok Csaba, polgármester
Szavalat: Polgár Lilla, színésznõ

A Nagyvenyimi Erdõjárók
Klub tagjai és az önkormányzat
kialakított egy túraútvonalat
Nagyvenyim-Mélykút-Mezõfalva-Ménesmajor-Nagykarácsony
szakaszon. Májusban volt az avató túra, múlt héten pedig a hallatlanul nagy érdeklõdésre számot
tartó gyalogos teljesítménytúra,
„Mezõföldi Mikulás” néven. Az
esemény több száz vendéget vonzott Mezõfalvára is az ország minden pontjáról.

A 20 és 30 km-es táv a Nagyvenyimi iskola aulájából indult
Nagykarácsony felé, a rövid táv
Mezõfalváról, az iskola aulájából
startolt. Túra közben csoki, meleg tea/forralt bor, a célban – a
nagykarácsonyi iskolába – pedig
zsíroskenyér hagymával várta a
túrázókat, továbbá a szintidõn belül teljesítõk oklevelet és kitûzõt
kaptak emlékbe. (A folytatás a 3.
oldalon Mikulás túraút címmel
olvasható)

A rendezvény keretében Bán Balázs, az önkormányzat
oktatási, kulturális és sportbizottságának elnöke értékeli
az idei adventi ragyogás faludekorációs versenyt,
kihirdeti az eredményt és átadja a díjakat.
A karácsonyi program részeként lenyûgözõ zongorahangversenyt hallhatnak a vendégek.
Baráth Bálint, nemzetközi hírû zongoramûvész
megszakítva párizsi tanulmányait
2008. december 20-án, szombaton 17.30 órától
az általános iskola aulájában ad koncertet.
Mindenkit szeretettel várnak az önkormányzat vezetõi!
Készüljünk közösen a karácsonyra, a szeretet ünnepére!
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„Jézus Krisztus az Atya mosolya!” –
Carlo Caretto
Milyen lesz a karácsony?
Amilyen tág fogalmat ölel fel
a kérdés ép oly sokrétû rá a
válasz is. Az embert nem az
általánosság, hanem a saját
személye és a rá vonatkozó
dolgok érdeklik.
Akkor hadd tegyem fel a
kérdést önmagamnak: Milyen
lesz az én karácsonyom?
Ez attól függ, hogy mit illetve, kit várok a karácsonytól?
Mert ha megragadok a karácsonyi ajándékoknál, csak
arra összpontosítok, ebben az
egyre inkább elszegényedõ és
kiszolgáltatott hazánkban, biztos, hogy nem lesz hosszú életû a karácsonyi örömöm.
Ha a karácsony lényegét- az
Ige testté levését, – megváltásunk kezdetét – eltussolom,
elbagatellizálom, ha a belsõürességet, puszta külsõséggel,
ajándékkal akarom kitölteni,
olyan mintha a léggömbbe tövises rózsát szúrnék ajándékként. A test igazán ünnepelni,
csak a lélekkel együtt képes.
Karácsony éjjelén a magasságos Ég leszállt Mária ölébe
és közöttünk lakik.

Hiszen ahol Jézus van, ott
van az Atya és a Szentlélek is.
A teremtõ Szentlélek Mária
testébõl alkotta meg az örök
Ige testét. Így az anyag, a Föld
anyaga az égbe, Isten világába emelkedett. Ezért Isten jelenlététõl a Földnek ragyognia
kellene. Nemcsak az Ég szállt
le a Földre, hanem a Föld is
felszállt az égbe.
Ilyen az a világ, amelyet
Isten akar, nem olyan, mint az,
amelyben még annyi a szeretetlenség, gyûlölet, kapzsiság,
meg nem értés, amelyet az Istentõl elszakadt ember, Isten
nélkül akar építeni, s talán már
a bábeli torony utolsó elõtti
emeletén dolgozik.
Ember, ha téged testedben
vállalt az Isten, vállald Õt te is
testi életed napjaiban.
Karácsonytól kezdve lokalizálni lehet az Istent, a végtelen mennyet. Ez történik minden szentáldozáskor is. Minden
átváltoztatás- szentmise- ennek
titokzatos megvalósulása. Ez a
karácsony legmélyebb üzenete. „Mert, ha Krisztus százszor
is megszületne Betlehemben,

A biblia éve
„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-tól 20-ig
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Látható lesz:
– az 1590-es kiadású vizsolyi biblia
–Káldi György bibliája
– perzsa nyelvû kiadvnyok
– kódexmásolatok (stb)
– a kiállítást bibliatörténeti elõadás nyitja meg.
Helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
Ideje: 2008. december 12, péntek 17 óra
Megnyitja dr. Reisinger János, biblikus professzor, aki elõadást
is tart a bibliáról és ingyen bibliákat ajándékoz a résztvevõknek.

elvesznél, ha nem jönne el a
szívedbe!”-írja A. Silesius.
Merek-e
belegondolni,
hogy minden egyedül értem, a
bûnös emberért történik?
Vedd már észre, hogy homlokegyenest más Isten elgondolása felõled, mint amit te
elképzelsz. Lásd, hogy a kevély, gõgös, kapzsi, hatalomra vágyó ember, sokkal kevesebbre törekszik, mint amit
Isten adni akar neki. Meg elégszik azzal, hogy elsõ ember
legyen a környezetében, az
országban, hogy Õ legyen a
legerõsebb, leggazdagabb, a
leghíresebb, a legszebb. Rád
nem ilyen kis mulandó dolgokat bíz az Isten, hanem egyszülött Fiát. Légy bátor és fogadd
el Istentõl kapott feladatodat a
családodban, a faludban, az
Egyházadban.
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta
oda, hogy mindaz, aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem
örökké éljen.”(Jn. 3, 16)
Az ember számára a legnagyobb ajándék, hogy az „Ige
testté lett és köztünk lakozott!”

Ezt az isteni ajándékot akarja
szimbolizálni, az az ajándék,
amellyel szeretteinket szoktuk
meglepni.
Milyen lesz a karácsonyom?
Ha kilépek én is önzõ önmagamból, ha el tudom hagyni a pénzasztalt, mint Máté a
vámos, ha könnyezni tudok a
bûneim miatt Mária Magdolnával, ha élõ vizet kérek Jézustól a szamariai asszonnyal, ha
irgalmas szamaritánusa és
Cirenei Simonja leszek az
embertársamnak, ha Krisztus
testét, amint parancsolta magamhoz veszem, akkor méltó
követõje leszek Jézusnak, akkor lesz életem igazán telített,
értelmes. Akkor a reménytelennek tûnõ helyzetben is lesz
reményteljes jövõm, boldog
karácsonyom és újévem. Ezt
adja meg a betlehemi Istengyermek nekem és minden
kedves mezõfalvi testvérünknek. Kívánom tiszta szívbõl a
magam és az Egyházközségünk vezetõsége nevében
Szabó Gyula
plébános

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 pompázatos külcsínnel lepik meg falunkat. Rájuk
természetesen ezúttal is számítunk! Ugyanakkor szeretnénk bõvíteni a kört; elérni azt, hogy minél több új résztvevõ „cicomázza

fel” ízlésesen, az ünnep rangjához
méltóan házaikat, épületeiket.
E nemes versengés persze egyfajta rangsorolás is. Újra díjakkal
kedveskedünk a legjobban sikerült alkotások létrehozóinak. Persze ez mindig, bármennyire is szeretnénk elkerülni, némiképp szubjektív megítélés alá esik. Talán
mégis garanciát jelenthet ennek
elkerülésére, hogy bizottságunk
hét tagja ítélkezik majd, miután
végigjárta a falut az egyik este...
A díjátadásra a községi karácsonyi ünnepségen kerül sor.
A lényeg viszont az, hogy minél mutatósabb, szebb és bensõségesebb képet mutasson Mezõfalva az ünnepek idején.
Számítunk Önökre!
Bán Balázs
Oktatási-, Kulturális- és
Sportbizottság elnöke
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Költségvetés, egyelõre
keretszámokkal
A képviselõtestület november 26-án tartott ülésén elfogadta a 2008. III. negyedévi
költségvetési beszámolót és a
rendeletmódosítást.
A jövõ évi költségvetési
koncepciót úgy kellett összeállítani, hogy csak a tervezett
számokat ismertük a normatívákból, a mérlegtervezet
alapvetõen az óvatosságot
tükrözi. Mindeki elõtt ismert,
hogy Mezõfalva jelenleg három sikeres pályázaton vesz
részt. A csatorna beruházás második fordulójának elõkészítésére nyertünk a három társ településsel, Baraccsal, Kisapostaggal és Nagyvenyimmel
közösen. Támogatási döntésünk van az iskola infrastrukturális fejlesztésére is. Itt szeretném megjegyezni, hogy több
kormányzati vezetõ elmondta:
felülvizsgálják azokat a támogatási döntéseket, amelyeknek
még nincs szerzõdése, viszont
– információnk szerint is – a
szigorítások azokat a tendereket érintik, amelyekben a döntés több mint egy éve megszületet és azóta érdemi elõrelépés
nem történt. A mi iskolapályázatunk jelen pillanatban az elõ-

készítés mérföldköveinek, szakaszainak megfelelõen halad.
A közremûködõ szervezet, a
VÁTI Kht. szerint a támogatási
szerzõdés megkötésére várhatóan januárban kerül sor. Mindenki számára ismert a piactér felújítását szolgáló nyertes pályázatunk, amelynek pénzügyi lebonyolítása is 2009-re húzódik
át. Az alapvetõ burkolások még
idén elkészülnek, de a szökõkút
végsõ munkálatait – mûszaki
ellenõr javaslatával egyetértve
– a fagy miatt a tavaszra halasztottuk. Az említett három pályázat önrésze, illetve a megvalósítás pénzügyi finanszírozása is
komoly terhet jelent majd az önkormányzatnak. Beadott pályázatunk van még a Mûvelõdési
Ház átalakítására, bõvítésére,
amelyben döntés még nem született.
A fõ számokat tekintve
Mezõfalva 2009. évi költségvetése komoly, fõösszege: 1
milliárd 119 millió 146 ezer
forint. A nehéz gazdasági
helyzet ellenére a képviselõtestület új adónemeket nem kíván
bevezetni. Tudjuk, jelentõs bizonytalansági tényezõ az iparûzési adó mértéke.

Jövõre indul a szociális feladat-ellátások kistérségi átszervezése. Három ellátást oldunk
meg a többcélú társulás keretében, mégpedig az étkeztetést,
a házi segítségnyûjtást és a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást. Az átalakulásról a
kistérség településeinek képviselõtestületei már döntöttek,
azonban a konkrét számokat, a
rendelkezésünkre álló forrásokat csak az országos költségvetés ismeretében tudjuk elfogadni, akkor válik egyértelmûvé, hogy elõnyös vagy hátrányos lesz-e a változtatás,
amelynek terveiben Mezõfalva
gondozási központként szerepel.
A 2009. évi koncepcióról
elmondható: azzal számoltunk,
hogy az önkormányzat kivédje a gazdasági válság negatív
hatásait. A település és intézményei az eddigi szinten mûködjenek, és lehetõség szerint
tovább fejlõdjenek. Mindez
úgy történjen, hogy a spórolás
legyen a jellemzõ, a mezõfalvi
cégeket, vállalkozókat, valamint a lakókat ne sújtsuk további terhekkel.
Márok Csaba
polgármester

Önkormányzati hírek, röviden
Az erdõk védelmében
Az erdõink védelme érdekében
folyamatos járõrözés van Mezõfalván, amelyet az önkormányzat
szervez a rendõrséggel, az érintett
erdõ- és vadgazdálkodókkal közösen. Egész télen várhatóak az ellenõrzések, így próbálunk gátat
szabni a falopásoknak. Felhívom
a lakók figyelmét arra, hogy ne vegyenek ismeretlen eredetû fát, illetve, ha gyanús faanyag-szállítmányt látnak, nyugodtan jelezzék
a polgárõrségnek a 06-30-6210712-es telefonszámon.

Legyenek buszvárók!
Mivel a lakók részérõl óriási
igény van a buszmegállókra, a
képviselõtestület jóváhagyta azokat a terveket, amelyek a buszöblök kialakítását szolgálják. Ez feltétlenül szükséges a jövõben, ah-

hoz, hogy lehetõség szerinti pályázati forrással kiegészítve buszvárókat építsünk.

Faluvédõ erdõsáv
Az önkormányzat elkezdte és
a lapzártáig befejezte faluvédõ erdõsáv telepítését a Rózsa és a Bem
utca északi részen megvásárolt területen. Ez körülbelül ezer fa ültetését jelenti. A facsemetéket önkormányzati területeken gyûjtöttük össze és így egyet sem kellett
vásárolni.

Ároktakarítás
A szõlõhegyi út melletti árokból kitakaríttatta a polgármesteri
hivatal a fákat és elburjánzott
cserjéket, hogy rend legyen a környéken. Az önkormányzat dolgozói által végzett munka folytatódott a régi pálinkafõzdéig.

Változik a segélyezés
Várhatóan 2009-tõl gyökeresen átalakul a közfoglalkoztatás,
illetve a segélyezés rendszere.
Külön választják a munkára képtelen segélyezetteket és az arra
képeseket, akiket a közfoglalkoztatottként kívánnak visszavezetni
a munka világába. Ennek Mezõfalvát érintõ kihatásai is lesznek.
A költségvetési megszorítások
várhatóan ezen a téren is éreztetik hatásukat.

Változnak a díjak
A képviselõtestület december
17-én tartandó ülésén gyakorolja
a jövõ évi, vagyis a 2009. évben
érvényes közüzemi díjakra vonatkozó jogosítványait. A szolgáltatói ajánlok lesznek az iránymutatók a díjmódosításkor.
M.Cs.

Bursa Hungarica
A Bursa Hungarica Ösztöndíj
Pályázat
mezõfalvi
eredmédnyei a következõk:
10 fõ pályázott az ösztöndíjra, melybõl 5 fõ támogatására volt lehetõség. A nyertesek 2009-ben 10 hónapon keresztül (két félév) havi 5000 Ft
támogatásban részesülnek a
településtõl, további támogatást a Bursa Hungarica Alapítvány folyósítja részükre.
A pályázat öt nyertese:
Csikós Nagy Norbert
Hornperger Andrea
Muladi Tamás
Kovács Eszter
Sudár Zoltán
A nem nyertes öt fõ anyagát a Fejér Megyei Önkormányzathoz továbbítjuk.
Õk a következõk:
Virág Adrienn
Kaufmann Barbara
Sudár Éva
Kovács Dániel
Vadász Gabriella

Mikulás túraút
(Folytatás az 1. oldalról)
A sikeres és mindenkiben kellemes élményként megmaradt Mikulás-túra végén a szervezõk
busszal szállították vissza a starthelyre az indulókat. Reméljük
lesz folytatás is, és a jövõben is
sokan próbálják ki magukat a településünkön átvezetõ, annak nevezetességeit – például a tájházat
népszerûsítõ – gyalogtúra-útvonalon.

A falu
karácsonyfája
A hagyományok szerint idén is feldíszítjük
a falu karácsonyfáját
a templomkertben.
Az esemény december
17-án lesz. A játszóházas
gyerekekkel
közösen
15 órától díszeket lehet
készíteni a mûvelõdési
házban, utána ezekkel
ékesítjük majd a fenyõt.
A karácsonyfát várhatóan 16.30 órától állítjuk
fel és díszítjük a templomkertben.
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Birkózás
Marcaliban rendezték meg az
idei junior kötöttfogású birkózó
magyar bajnokságot. Mezõfalvi
érdekeltsége is volt a versenynek,
hiszen iskolánk egykori tanulója,
Fehér Gergely, a Dunaferr SE színeiben lépett szõnyegre a 96 kilogrammos kategóriában. Ifjúságiak között megszerzett bronzérem után Gergõ ismét bizonyította rátermettségét. Nehéz feladat
hárult rá, hiszen elsõévesként a
nála akár két évvel idõsebbekkel
kellett felvennie a harcot.
Súlycsoportjában 12 versenyzõ nevezett. Az elsõ két fordulóban aratott sima gyõzelmek után
következett az elõdöntõ, ahol igen
szoros küzdelemben maradt alul
a végsõ gyõztessel szemben, így
harmadik helyen zárta a versenyt.
Eközben az utánpótlás sem
tétlekedett. A 95-96-ban születettek idei legrangosabb kötöttfogású versenyét Egerben rendezték
meg. Az 55 kg-os súlycsoportban
20 gyerek szállt harcba az aranyéremért, köztük Petrovics Renátó,
7. osztályos tanulónk. Renátó
négy bravúros gyõzelem után belecsúszott egy vereségbe, így az
ötödik helyen végzett.
További eredmények a tatabányai felkészülési verseny:
Bognár Gergõ 68 kg-os csoportban II. helyezés
Petrovics Renátó 61 kg-os csoportban II. helyezés
Igel Dániel 31 kg-os csoportban II. helyezés
Hornperger Arnold 50 kg-os
csoportban V. helyezés
Palkovics Patrik 24 kg-os csoportban V. helyezés

Advent
Közeleg a karácsony. Minden
pénteken az iskola aulájában gyülekezünk, kicsik és nagyok, hogy
az adventi koszorún meggyújthassuk a soron következõ gyertyát.
Ez a nemes feladat minden évfolyamból egy-egy olyan gyereknek
jut, akit a tanára kiválaszt az eredményei alapján. A koszorú körül
énekléssel fejezõdik be az adventi összejövetel.

Az oldalt összeállította:
Ijjas Gizella

HÍREI

Alapítványi bál 2008
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány jóvoltából
ovember 22-én rendeztük meg
a már sok éve hagyományosnak számító jótékonysági bált
az iskola tornatermében. Az
idén a reneszánsz éve volt a fõ
irányadó, hiszen a díszlet és a
mûsor is ennek jegyében készült illetve zajlott.
A bált hosszú készülõdés
elõzte meg, a gyerekek lelkesen jártak a próbákra, illetve a
pedagógusok festették a díszleteket, a konyha dolgozói
megfõzték a próbavacsorát,
hogy az este jól sikerüljön.
Úgy gondoljuk, hogy a sok
munkát siker koronázta. A bál
rengeteg vendéget vonzott,
több mint 250 jegyet adtunk el,
és sok-sok tombolát ajánlottak
fel. Köszönjük mindenkinek,

aki segített a siker elérésében,
munkát végzett az elõkészületekben, részt vett a kivitelezésben, vagy adományával támogatta az alapíványunkat. A bál
jó hangulatban telt, és idén is
sok gyerek örülhet majd az
ajándékoknak. Az alapítvány
évek óta megbízhatóan kezeli

Jöttek, láttak és gyõztek
... mezõfalvi siker Nagyvenyimen!
A négyfõs mezõfalvi csapat
szoros küzdelemben elsõ helyen végzett a szomszéd községben megrendezett történelmi vetélkedõn.
2008. november 21-én,
pénteken délután a „Reneszánsz Magyarországon” címmel körzeti történelem versenyt rendezett a nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola. Négyfõs csapattal lehetett nevezni, amelynek érdekessége, hogy évfolyamonként kellett egy-egy emb erkét
jelölni. Iskolánkat a következõ tanulók képviselték: Szabó
Luca, szabó szindbád, Benedek Csilla, Vajnár Diána.
A versenyt lázas készülõdés elõzte meg. Különbözõ
forrásokból igyekeztek a gyerekek tudásukat bõvíteni
(könyvtári könyvek, internet,
tanári segítség)... A kellemes
környezetben zajló rendezvé-

nyen két csapattagunk korhû
öltözékben jelent meg – a hangulat fokozása érdekében. Hat
település tizenegy csapata
mérte össze tudását.
A versenyzõknek komoly
feladatokkal kellett megbirkózniuk a Mátyás korabeli
idõkbõl. többek között egyperces elõadásban beszélni kellett
a képviselt község (Mezõfalva) reneszánsz korabeli múltjáról, majd 10 kérdéses totót
oldottak meg, képeket raktak
össze, magyarországi várakat
ismertek fel, 21 kérdéses rejtvénnyel próbálkoztak, korabeli zenét kellett felismerni, Mátyás király asztalánál felszolgált ételreceptet írni.
A mieink bátran, határozottan, csodálatos csapatszellemben dolgoztak, amely meghozta az eredményét. Gratulálunk
a csapatnak. Így tovább!
Váradiné Balogh Ágnes
felkészítõ tanár

a rá bízott támogatási összegeket, és a mezõfalvi gyeremekre
fordítja a felajánlásokat. Így
lesz ez idén is: a befolyó bevételek mind-mind a gyerekek
javát szolgálják.
Tisztelettel és köszönettel:
alapítvány kuratóriuma,
az iskola nevelõtestülete

Versenyek
és eredmények
Területi mesemondó
verseny volt
Nagyvenyimen, 2008. november
14-én:
Libis Vivien (8. a) II. helyezés, Szentpáli zsombor 6.
b) III. helyezés, gombita
Klaudia (3.b) I. helyezés. A
versenyen képviselte még
iskolánkat Szabó Luca (5.a),
Szekeres Benjamin (2. a) és
Nagy veronika (4. a)
*
A Megyei „ly” és „j”
verseny volt Székesfehérváron, 2008. november 25én:
Iskolánkat Vajnár Diána
(8.b), Fánczi Liliána (7. a),
Vida Fanni (6. b) képviselte a felsõ tagozatról, az alsósok közül Gárdonyi Kata
(3. b) és Keresztes Nóra
(4.a) vett részt a versenyen.
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Tündérkert Óvoda
Õszi nagytakarítás
Minden kedves szülõt értesítettünk, hogy mikor segíthetnek
óvodánk udvarán a levelek összeszedésében. November 14-én délután volt ez a nagy nap, amikor
az idejüket, energiájukat nem sajnáló szülõk közös összefogással,
az óvodai dolgozókkal példát mutattunk az óvodásainknak. A gyerekekkel együtt másfél óra alatt
öszeszedtük az õszi faleveleket,
ami beterítette az egész kertünket.
Aki itt volt és eljött, hogy segítse
óvodánk udvarának szebbé tételét, láthatta, milyen jó is az, amikor összefogunk, jóra tanítjuk a
gyerekeket, formáljuk az ízlésüket, hogy õk is meglássák, milyen
csodákra képes egy lombgereblye,
ha jó célokra használják. Nagyon
szépen köszönjük a résztvevõk
önzetlen segítségét: Kovácsikné

– Nevelési értekezlet volt
november 17-én az óvodánkban, amelyen tagintézményeink is jelent voltak. A megbeszélés témája: az óvodai ünnepek, jeles napok átdolgozása,
ötletek gyûjtése. A beszélgetés folyamán sok lehetõséget
fedeztünk fel az ünnepek változatos
megvalósításában.
Megismerkedtünk a tagóvodáink szokásaival, ünnepeivel,
tõlük is jó ötleteket kaptunk a
kollégáktól. Az értekezlet zárásaként
megállapítottuk,
hogy a jól bevált ünnepeken
nem változtatunk, de néhány
programban új lehetõségekkel
próbálkozunk.

Fodor Csilla, Szilváné Nagy Erzsébet, Kovácsné Horváth Éva,
Raffael Aranka, Lakatos Edina,
Bartek Anikó, Koppányiné Sági
Mónika, Koppányi Péter, Klicsné
Farkas Zsuzsanna, Sütõné Balczer
Zsuzsanna, Nagy Csilla, Nagy
Antalné, Petrovics Sándorné,
Nikó Csabáné, Kolompár Zoltán,
Kolompár Zoltánné, Molnárné
Masinka Éva, Dienesné Tóth Ildikó, Kertész Lászlóné, Fekete
Ildikó, Özv. Szabó Lajosné, Orsós Éva, Jagadics Zsuzsanna, Horváth Tamásné, Kovács Attiláné,
Orsós Hajnalka, Csicsákné Juhász
Ágnes, Barnáné Nyári Hajnalka,
Barna Zsolt. Köszönjük Hajdu
György segítségét, aki az autója
pótkocsiját biztosította számunkra és elszállította az összegyûjtött
levelet az óvoda udvaráról.

– Az alapítványi bálra a
dolgozók és a gyerekek is
szorgalmasan
készültek.
Õsszel kapcsolatos dekorációkat készítettek, különbözõ
technikákkal, leveleket, fákat,
süniket, gyümölcsöket. Segítettünk a tombola ajándékok
begyûjtésében és az esti programok szervezésében, lebonyolításában.
– Fontosabb ünnepeink,
programjaink decemberben:
December 5-én: Mikulás
ünnep. December 8-11.: ruhagyûjtés, december 16-án: karácsonyi vásár. December 19én 17 órakor: Betlehemes játék a templomban.

András napi õszbúcsúztató
November 25-én elbúcsúztattuk az õszt. A középsõ folyosón gyülekeztek a csoportok, a
hely egy kicsit szûknek bizonyult. Jött az Õszanyó, aki kosárkájából különbözõ tárgyakat, terméseket vett elõ, és minden csoport verset és éneket
mondott az õsszel kapcsolatban. A néphagyományos csoport sütõtökkel és csuhéjból
készült szitakötõvel ajándékozta meg a gyerekeket. Az összevont rendezvény után mindenki a saját csoportjában folytatta az õsszel kapcsolatos mun-

káikat. Délre valamennyi csoportban láthatóak voltak az õszi
termésekbõl készített csodák:
hajó csuhéjból, dió héjtból, terméskép,
gyurmából
õszi
gyümlcsök, sünik, pillangók
magvakból, õszi koszorúk ragasztása papírból, terítõ nyomdázás, katicabogarak dióból,
sünik keksztésztából. A gyerekek nagy örömmel dolgoztak és
nzegették a csodálatos munkákat, amit a két kis kezükkel készítettek. Zárásképpen mindenki hazavihette a munkáját megmutatni a szülõknek.

– Iskolás lesz a gyermekem
mottóval szülõi értekezletet tartottunk a nagycsoaportos óvodások szüleinek november 24-én,
amelyen az iskolaérettség kritériumairól beszélgettünk. Tájékoztattuk a szülõket az elérendõ
követelményszintrõl, a tanulási
nehézséget okozó problémákról
és azok felismerésérõl. Ollmann
Judit, a szakszolgálat vezetõje is
külön kiemelte a szülõi döntés
fontossátát, az iskolára való felkészítést. A nevelési tanácsadóba december 15-ig küldjük a gyerekekrõl a véleményezést.
– Uszásoktatásra jártak október 14-tõl november 24-ig a
nagycsoportosaink Dunaújvárosba. A 10 alakom alatt megismerkedtek az úszás alapjaival, a vízen maradás fortélyaival. A gyerekek többsége könnyen elsajátította az új ismereteket, reméljük a késõbbiekben kamatoztatni is tudják a tanultakat. Sok sikert kívánunk hozzá!

– A gyerekek nagyon várták
a Hol lakik a Mikulás? címû elõadás napját, fõleg a kiscsoportosok
izgultak, mert még nem voltak közösen a csoporttársaikkal ilyen mûsoron. Az elõadást szépen csendben végignézték, ujjongva kapkodtak a cokrokért, amit a színészek
dobáltak nekik, igaz azt még nem
értették, hogy miért kapták. A színpadra fellépõ gyerekek ügyesen
megoldották a feladatukat.

– A nagykarácsonyi Mikulás bácsihoz látogatott óvodánkból a Katica, a Pillangó és
a Szivárvány csoport. A reggeli
és délelõtti programban szerepel játszóház, Mikulás-köszöntés, ajándékozás. Köszönetet
mondunk a Mezõgazdasági
Termelõ és Szolgáltató Rt-nek,
hogy buszaikkal biztosította a
gyerekek szállítását
Az oldalt összeállította:
Kovácsné Huber Zita
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Kultúrnegyed
a könyvtár és mûvelõdési ház információs hasábjai

Könyvajánló
Asszony a tóban
Pénzimádat,
bûnözésbe fulladó
városi élet, korrupt és becsületes
zsaruk, nemes és
kevésbé nemes
szenvedélyek. Ez Chandler
regényeinek visszatérõ világa.
Marlowe egy kiábrándult, fáradt, de szíve mélyén mégis
romantikus ember. A történet
végére megtudhatjuk, hogy
ebben a harcedzett, kemény
magándetektívben meleg emberi érzések is élnek. Chandler
detektívregénye a mûfaj remeke, az izgalmas szerkesztés iskolapéldája, tele meglepetésekkel, melyeket nem lehet
elõre kiszámítani, mert még az
ellenkezõje sem igaz annak,
amit vár az ember.
Róma – Az
összesesküvés
Az Úr 609.
éve. Rómát háborúk és járványok sújtják, a
bizánci császár
és a pápa között
folyó hatalmi harcok emésztik.
Ebben az ingoványos helyzetben érkezik Angliából az Örök
Városba az ifjú Alarik, egy
misszionárius segítõjeként.
Apját megölték, örökségét kisajátították, szerelmétõl elszakították – Õ pedig egy eretnek
összeesküvésbe
keveredik,
végzetes következményekkel.
Árulás, gyilkosság, felségsértési per, a háttérben pedig Róma,
dicsõ múltjával és toprongyos
jelenével. Richard Blake
RÓMA címû trilógiája a történelem egyik legsötétebb, legkegyetlenebb és legdicsõbb
korszakába vezet; filmszerûen
láttatva egy birodalom felvirágzását és bukását. Róma, ahogy
sosem láttad még.

Tragédiák a Habsburgházban
A szerzõ, a Habsburg-ház
történetében jártas SigridMaria Grössing megindító
hangon, de izgalmasan meséli
el négy tragikus sorsú Habsburg történetét.
McGregor,
Ewan
–
Boorman, Charlie:
A hosszabb úton Afrikába – John O’Groatstól Fokvárosig
Tizennyolc ország. Öt lengéscsillapító. Két motoros.
Egy lenyûgözôen kalandos út.
Miután 2004-ben a színész és
motorrajongó Ewan McGregor és Charley Boorman körbemotorozta a világot, nem
szánt meg bennük a kalandvágy. Afrikában tett UNICEFlátogatásuk után tudták, ide
még vissza kell térniük, hogy
teljes egészében megismerjék
ezt a fantasztikus kontinenst.
Elindultak hát tizenötezer mérföldes útjukra.
Tisza-tó és
környéke
Az új generációs Vendégváró útikönyvek legújabb
kötete a Tiszató és környéke
150 oldalon 140 fotóval mutatja be a most 30 éves tavat,
azt a helyet, ahol páratlan természeti értékekkel és élvezetes vízi sportokkal ismerkedhetnek meg az olvasók. Tematikus fejezetei a kerékpározni,
lovagolni, horgászni szeretõ és
a vízi sportokat kedvelõ utazóknak adnak tippeket az aktív pihenéshez.

Gondolatperc
Boldogok, akik komolyan
tudják venni a kis dolgokat és
békésen a nagy eseményeket,
mert messzire jutnak az életben.

Éjszakai foci!
December 19-én 18 órai
kezdettel jótékonysági éjszakai foci lesz a mezõfalvi iskola tornatermében!
A csapatok jelentkezését
december 15-ig várják a mezõfalvi Móricz Zsigmond
könyvtárban. tizenkét csapatnál több nevezést viszont nem
tudnak elfogadni a szervezõk.
Csapatonként maximum 10
fõve, 4+1-es felállásban, három csoportban tervezik a
mérkõzéseket. A nevezési díj

csapatonként 3000 forint, amit
a helyi könyvtárban kell leadni, amelynek telefonszáma:
506-985. A rendezvényen a
szervezõk zsíros kenyeret és
szódát biztosítanak. A torna
helyszínére bejárás a hátsó
udvari ajtón keresztül történik.
További felvilágosítás:
Horváth László, képviselõnél a 06-20-579-5170-es számon kérhetõ. várunk minden focizni vágyó játékost!a
mezõfalvi tornaterembe!

Tele puttony...

A Szalay Könyvkiadó

Karácsonyi meglepetésként a „Tele puttony...”
címû zenés mesejátékot láthatják az általános iskola
alsós tanulói

december 19-én

december 17-én
reggel 9 órától
a Mûvelõdési Házban.
Jó szórakozást kívánunk a
gyerekeknek!

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

Mezõfalva tornatermében újra megrendezésre kerül
a batyús 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

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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Ahogy én látom!
Szabó Endre 1849-ben született, szemere Miklós nevelte. Bécsellenes, szókimondó, republikánus. 1918-ban ezért köszöntötte
boldogan a forradalmat, mert megteremtette a köztársaságot. Egyénisége fõleg a társadalmi elégedetlenségrõl tanúskodó költeményeiben nyilvánult meg. A heine és
Petõfi által képviselt dalszerû, természetes nyilt szavú költészet hagyományait folytatta. legfontosabb
politikai eszméje a háborúellenes-

Búvárok remeklése

séggel egybekapcsolt király-ellenesség. A királyok mellett látja a
papok, a katonák bûneit és a gazdagok meg nem érdemelt elõnyeit
is. Látja, hogy a jámborság látszata mögött gyáva képmutatás lapul.
Részvéttel ír a szegény ember
nyomráról. Az 1918-as októberi
forradalmat is örömmel üdvözölte, de a proletárdiktatúrát már elutasította. Meghalt 1924-ben.
Karácsonyi versét ajánlom
Önöknek, olvassák szeretettel:

Karácsonykor
Mintha csak ma volna, úgy eszembe van még,
Az asztalnál körben ült a kis család,
Kint a vihar tombolt, oda-odaverte
Ablakainkhoz a zúzos rózsafát.
Fekete ruhájú, gyászló özvegyasszony
Magához vonta két árva gyermekét:
„Mikor eltemettük szegény jó apátok,
Ilyen rút idõ volt odakívül ép.”
Közelebb simultunk gyászoló anyánkhoz,
A két árva gyermek: kis öcsém meg én:
Nyugtalan szemekkel, néma félelemmel
Csüngtünk könnyben úszó, bús tekintetén.
– De zördült a fenyõ gyertya-fényes bokra,
A gyertyák fénye ránk víg derût vetett,
Szemeinkben a könny fénymosolyra vállott…
Oh, a gyermek szíve oly hamar felejt.
A karácsonyfánk csecsebecsés terhét
Kis öcsém csacsogva számolá nekem:
Én, mint az okosabb, megintettem õt, hogy
Imádkozni kell most, komolyabb legyen.
Anyánk mosolyogva állott meg felettünk,
Összetett kezekkel mink letérdelénk…
Oh, e szeretettel teljes pillanatnak
Ma is érzem még áldó melegét!
Rég volt! Bár nagy idõ nem volna az annak,
Ki az örömökbõl ki nem fogy soha,
De ah! annak a két árva kis fiúnak
Ez volt a legutolsó jó karácsonya.
Kis családjuk fészkét vihar tépte össze,
S üldözte õket a bajok tengerén,
idegen szigetre menekült a testvér,
S messze tõle puszta partra estem én.
A karácsony estét most magamba' töltöm
Ülöm az emlékek fájó ünnepét…
Forró homlokom, ki megsimítsa, nincsen,
Arcom oly hideg, míg szemem könnyben ég.
Hallgatok sötétben… az utcák havában
Tomboló vihar, a tél ekéje szánt…
Ilyen rút idõ volt odakívül éppen,
Mikor eltemettük szegény jó anyánk.
Tarány Sándor

A három mezõfalvi búvár: Valler Kristóf, Németh Attila, Klics Bence
Ismét fantasztikusan szerepeltek a mezõfalvi búvárok,
hiszem a november végén
Kecskeméten rendezték meg
korosztályos (cápa: 8-9 évesek, gyerek: 10-11 évesek)
magyar bajnokságot, ahol a
három fiú termése: 4 arany, 2
ezüst és 1 bronzérem volt.
Valler Kristóf szépen úszva kihozta magából, a maximumot, de érmet most nem
tudott sajnos szerezni. Nyolc
évesen gyerekeknél kellett a
4x100m-es váltóban úsznia,
ahol 5. lett. A másik fiatal
versenyzõ Klics Bencének
ezen a versenyen nem volt ellenfele, hisz mind a négy
egyéni számában (50m,
100m, 200m gyors és 50m
pillangó) magyar bajnok lett.
Ehhez jött még egy bronzérem a 4x50m-es gyorsváltóban. A nagyobbaknál Németh
Attila próbált meg minél jobban úszni, akinek ez sikerült
is mivel mindkét váltóval
ezüstérmet szerzett, sõt az
egyikben épphogy kikaptak a
rivális Kaposvártól, pedig a
régi országos csúcson belül
úsztak. Egyéniben pedig sikerült a népes mezõnyben
egy ötödik és egy hatodik helyett szereznie.
Az edzések alapján tudtam,
hogy a bajnokságon jók le-

szünk, de amiket úsztak azzal
engem is megleptek. A srácok
heti 4-5 kemény edzésre járnak, aminek meg is lett az
eredménye.
Kristóf hozta,
amit tud, de amit a másik két
fiú produkált az fantasztikus
volt. Bence hatalmas egyéni
csúcsokat úszott, és okos versenyzésének köszönheti, hogy
toronymagasan nyert minden
számában.
A legnagyobb meglepetést
mégis Attila okozta, aki szeptemberben kezdett el úszni és,
azóta egyetlen egy edzést sem
hagyott ki, és rögtön az élmezõnybe robbant be (csak a rutintalanság miatt nem tudott
egyéniben érmet szerezni), így
tudott a váltókba is bekerülni,
amik érmesek is lettek –
mondta a fiúk edzõje László
Dezsõ.
„A verseny után a fiúk kaptak egy hét pihenõt, amikor a
játéké volt a fõszerep (sõt közösen moziba is voltunk). Viszont a pihenõ után feltöltõdve már készülünk is tovább,
mert idén még lesz egy versenyünk Kecskeméten. A téli
szünet után pedig kezdõdik a
kemény alapozás, hogy jövõre is legalább ilyen szép eredményeket érjünk el! Egy biztos a fiúk lelkesedése töretlen.”
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FODRÁSZAT, HAJHOSSZABBÍTÁS
Hajkímélõ hajhosszabbítás, Swarovszki kristállyal
díszített hajtincsek

Nõi, férfi, gyermek fodrászat
Lady's
Szépségszalon
Mezõfalv a, Piactér 1. Szolgáltatóház

Bugyik Tímea
06-30/631-8082
– Hajápolás

– Headlines (hullámosítás)

– Hajhosszabbítás

– Volumen növelés

– Új melír technikák

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

Nálunk
hirdessen,
hogy vállalkozása
sikeres legyen!

– Trendi hajvágások

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.

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

Fekete József

Kondor László

halálának 14. évfordulóján

halálának 3. évfordulójára.

Milyen szomorú minden perc, minden óra, minden nap,
valakit mindenütt hiába keresni,
valakit várni, aki nem jön többé...
Az idõ sem gyógyítja sebeinket,
Másképp lenne minden,
ha velünk lennél.
Ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél.
Elvitted a fényt, a derût, a meleget,
csak egy fénysugarat hagytál,
az emlékedet.

Szeretõ édesanyád, testvéred és családja

„Nélküled már semmi nem lesz olyan, mint régen,
Fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében.
Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
Szeretünk mindnyájan és nem felejtünk Téged.”

Hálás szívvel mondunk közszönetet mindazoknak, akik
sírjára virágot, koszorút helyeznek és emlékére méc sest gyújtanak.
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.

