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Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
2009. november 21-én 19 órakor Mezõfalván a
Petõfi Sándor Általános Iskola tornatermében tartandó Jótékonysági bálra. A mûsort az általános
iskola tanulói szolgáltatják. Meghívók az óvodában, az iskolában és a könyvtárban igényelhetõk.

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 el-

kerülni, szubjektív megítélés
alá esik. Talán mégis garanciát jelenthet ennek elkerülésére, hogy bizottságunk hét tagja ítélkezik majd, miután végigjárta a falut valamelyik
este...
A díjátadásra a községi karácsonyi ünnepségen kerül
sor. A lényeg viszont az, hogy
minél szebb és bensõségesebb
képet mutasson Mezõfalva az
ünnepek idején.
Számítunk Önökre!
Bán Balázs
oktatási, kulturális és
sportbizottság elnöke

Közeleg az adóbevallás! Kérjük tisztelettel,
hogy adójuk 1%-át ajánlják fel az alapítvány részére. Tudjuk, hogy ezt sokan
megteszik, hiszen így gyûlt
össze az elmúlt évben több
mint 700 000 forint.
Kis odafigyeléssel sokat
segíthetnek a gyermekeknek!
Kérjük, figyeljék az újságot, mert ettõl a hónaptól kezdve minden alkalommal közöljük a Petõfi
Sándor
Iskolafejlsztési
Alapítvány
adószámát:
19097477-1-07, ahová felajánlásaikat megtehetik.
Eddigi támogatásukat
nagy tisztelettel megköszönjük, és õszintén bízunk
abban, hogy találkozunk
november 21-én este 19
órakor az iskloa tornatermében.
A sikeres, jó hangulat
reményében várjuk Önöket:
az alapítvány
kuratóriuma

Mikulás és készülõdés...
A Mikuláshoz és adventhez
kapcsolódóan programok tengerével lepjük meg a községünk lakóit. Reméljük mindenki talál a rendezvények
között nagyon sok kedvére
valót, hogy hangulatosan és
közösen teljen Mezõfalván a
karácsonyi készülõdés idõszaka. Kapcsolódik településünkhöz a Mikulás teljesítmény
túra is, amely tavaly tömegeket vonzott... (A részletes
programokat lapunk 4., 5. valamint 10. oldalán találják.)
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Miénk a diszkó!
Pályázatot adtunk be a Mûvelõdési Ház bõvítésére. A tervekben szerepelt a két épület
közötti hátsó bejáró megnyitása, erre szorgalmi jogot szerettünk volna kérni a diszkó
tulajdonosától. Ekkor derült
ki, hogy a tulajdonos inkább
eladná az ingatlant, amely
akusztikailag kiválóan alkalmas koncertek és zenés rendezvények tartására. Tárgyalások kezdõdtek, amelyek
eredményeként – komoly alku
végén – abban maradtunk,
hogy a kialkudott 10 millió
forint vételárat nagyobb részben csere ingatlannal (a tüzép
végében lévõ két telekkel)
váltjuk meg, kisebb részben
készpént (3 millió forintot)
adunk érte. A szerzõdés múlt
héten aláírásra került. M. Cs.

Gyógytestnevelés
A Dunaújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulás legutóbbi
ülésén Mezõfalva kezdeményezte egy újabb szakszolgálati ellátás megszervezését,
amelyet úgy hívnak, hogy
gyógytestnevelés. A szervezés
megkapta a társulás tanácsának elvi hozzájárulását.
A munkafolyamattal kapcsolatban településünknek komoly feladatai vannak. Azért
kezdeményeztük, mert számunkra is fontos, hogy a nálunk ellátott gyerekekre a
többcélú társuláson keresztül
lehívható plusz normatívához
hozzájussunk. Nem gyõzöm
hangsúlyozni: soha nem az ellátási formák szûkítésén kell
gondolkodni, amikor baj van,
hanem azon, hogy miként tudnánk plusz forrásokat bevinni
a rendszerbe, ezzel biztosítva
a mûködését.
Mezõfalva, Hantos , Daruszetmiklós, valamint Baracs és
Kisapostag már társulásban
mûködik, a kistérség többi településével kellene Dunaújvárosnak társulnia ahhoz, hogy
a gyógytestnevelés megszervezhetõ legyen. A tárgyalások
elkezdõdtek...
M. Cs.

Nagy világosság támad...
„Ó szent magány, szép
csönd, ó szûz nemesség,
Szívem adventje, hófehér
roráte,
Ó áldott angelusz, ó tiszta áve!”
E sorokkal köszöntötte Juhász Gyula a hamarosan beköszönõ adventet.
De mi is az az ádvent? A
szó latin eredetû, jelentése:
megérkezés, az Úr érkezése.A
karácsonyra való elõkészület
ideje. Kezdete András naphoz
(november 30.) legközelebb
esõ vasárnap. De mért pont 4
hét? Mert a hagyomány szerint 4 ezer év telt el a világ üdvözítõjének, megmentõjének
(Messiás) meghirdetése és elérkezése között.
Hiszen már nagyon régen
elhangzott az ígéret, hogy a
bûnös emberiséghez elküldi az
Úr Emberét, aki megszabadítja bûneitõl. Persze a négyezer
év alatt a reményt az eljövete-

lére észben kellett tartani. Ezt
a próféták (Isten szócsövei)
tették. Így tett Izaiás is, amikor ezt jövendölte: „A nép,
mely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak,
azoknak nagy világosság támad. Mert gyermek születik,
Fiú adatik nekünk.”
S eljött Jézus, és életével,
halálával példát adott. Legyõzte a bûn következményét, a
halált a feltámadásával!
Az Õ földi születésnapjára
készülünk. Igyekezzünk ez idõ
alatt lelkünket felkészíteni.
Érzékennyé tenni a Lényegre.
Elõzõ állomáshelyeim közül, Pusztavámon és Pilisvörösváron élõ gyakorlat, hogy
a hívõ emberek adventben Isten házából indulnak mindennap munkába.Hajnali szentmisét tartottam nekik reggel 6
órakor. Ez a lelki táplálék
egész napjukat „beragyogja”.
Jó lenne, ha itt Mezõfalván is

be lehetne ezt vezetni! Ezt a
hajnali szentmisét nevezzük
roráténak. S mivel ilyentájt a
csapadék hó alalkjában van jelen, ezért nevezi a költõ hófehérnek.
Áldottnak
nevezi
az
Angeluszt. Az Angelusz szó
Gábor angyal köszöntésére
utal, aki felkéri Szûz Máriát az
édesanyai hivatásra. Az Áve
pedig a köszönet Jézus anyja
felé, hogy igent mondott rá.
Jézus megszületése a legnagyobb ajándék a hívõ ember
számára!
A mi ajándékozásainkban
pedig inkább a találékonyság,
ötletesség, ne pedig az anyagiasság legyen a döntõ.
Várjuk mi is nagy reménnyel Jézus születése napját, mint ahogy egy édesanya
várja magzata világrajöttét.
Jó adventi felkészülést!
Kristofory Valter
plébános

Ha eljõ az Advent...

A latin eredetû szó Adventus Domini - eljövetelt
jelent. S a keresztény hagyományoknak megfelelõen Jézus
megszületésére való várakozás, a lelki felkészülés, a reményteli várakozás idõszaka.
Advent idõszakában ráhangolódunk az ünnepekre, ezt jelzi
hetente a gyertyagyújtás is. Az
Advent kezdete az egyházi év
kezdetével esik egybe, Szent
András napjához (XI. 30.) legközelebb esõ vasárnap, s négy
karácsony elõtti vasárnapot
foglalja magába. Az Advent
varázslatos hangulatát, a kará-

csonyi várakozást a régmúlt
mitológiája alakította ki.
Az adventi ünnep eredete
az V-VI. Századra nyúlik
vissza. Abban az idõben az
emberek még hittek a boszorkányokban, gonosz lelkekben,
varázslókban, mindenféle régi
istenekben, éppen ezért használtak misztikus dolgokat. Például, koszorút fontak vesszõbõl, fûzfából és fenyõágból,
amelyet arany vagy piros színû szalaggal díszítettek.
Minden egyes szín, forma
sajátos jelentést hordozott. A
zöld a termés színe volt, a piros az életé, az arany és a sárga pedig a fényé. A kör alakú
forma az örökkévalóság jelképe, a varázserõé, ami soha el
nem múlik. Úgy tartották,
hogy ha ilyen szent koszorúkkal veszik körbe a házakat, az
elûzi a gonosz szellemeket.
Ezek az õsi rituálék azonban szép lassan feledésbe me-

rültek. 1838-ban Johann
Heinrich Wichern protestáns
lelkész az általa alapított gyermekotthon egyik termébe egy
hatalmas csillárt készített fából. Erre a csillárra minden
egyes istentisztelet alkalmával
egy gyertyát tûzött. Ez a kedves szokás hamar követõkre
talált, de csak 1860-ban alakult
ki az a forma, hogy csupán
csak négy gyertyát, az Advent
négy vasárnapjának jelképét
tûzték a koszorúra. A négyes
szám a Karácsonyt megelõzõ
négy hetet jelzi. Minden héten
eggyel több gyertyát meggyújtva, az egyre növekvõ
fény, az egyre közeledõ ünnepet jelzi. Ezeket a várakozással teli heteket régen szigorú
böjttel töltötték az emberek,
eljártak a hajnali misére (angyali vagy aranyos mise), amit
Szûz Mária tiszteletének szenteltek.
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ
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Beszámoltak
A képviselõtestület beszámolót hallhatott az ülésén a
szociális, családsegítõ és gyermekjóléti munka tapasztalatairól, az építési, kereskedelmi
hatósági munkáról, az adózásról és az óvodai konyha mûködésérõl. A képviselõk a beszámolókat egyhangõlag támogatták. A konyha beszámolójából például kiderült az,
hogy változó világunkban fontos szerepet kap a közétkeztetés. Bálokban és egyéb rendezvényeken csak hivatalos formában történhet az étkezés,
hiszen az ételek alapanyagbeszerzését, elkészítését, kiosztását egyaránt rendszeresen
– és szigorúan – ellenõrzik a
hatóságok. Az építésügyi témakörnél kezdeményeztük
azokkal az ingatlanokkal
szemben az eljárást, amelyek
gazdátlanul, elhagyatottan állnak, és megítélésünk szerint
omlásveszélyesek.
Adózás téren megállapíthattuk, hogy komoly szakembereinknek komoly erõfeszítésükbe kerül, hogy a helyi
adók befizetésre kerüljenek.
Hangsúlyozom: Mezõfalván
új adót nem vezettünk be 2006
óta, és adóemelés sem volt.
Lényeges változás, hogy jövõre átalakul az iparûzési adó
rendszere, az APEH szedi be,
valamint megjegyzem, hogy a
gépjármû adóra vonatkozó
adatokat az okmányirodától
kapjuk meg, helyi adatbázisunk nincs.
M. Cs.

H1N1-rõl
A háziorvosok tájékoztatták a képviselõtestületet az új
influenzával, a H1N1-el kapcsolatos tudnivalókról. Elmondták, hogy Mezõfalván
rendelkezésre áll az oltóanyag,
aki kéri, az megkaphatja, továbbá kampányoltások lesznek a veszélyeztetett körben.
Mindkét orvosunk támogatója a védõoltás beadásának.
Az influenza megjelenése
esetén a testületnek a korrekt
tájékoztatás a feladata, a kialakult helyzet kezelését szakcégek feladata megoldani.

Lecsófesztivál és
még sok minden...
A képviselõtestület október
28-án ülésezett. Fontos téma
volt a Leader pályázatok megbeszélése, amelyeket elõzetesen véleményezett az oktatási, kulturális és sportbizottság,
valamint a pénzügyi bizottság.
Több közösségfejlesztõ, tehát
a Leader szellemiségével
egyezõ pályázatról van szó,
amelyek együttvéve komoly
összeget tesznek ki. A mostani kiírás elsõsorban rendezvényeket támogat.
Tábort szervezünk Hantoson a gyerekeknek, a tagintézmények bevonásával. Októberben hagyományteremtõ jelleggel Dréta Antal Kórustalálkozó volt Mezõfalván, amelynek jövõ évi megrendezéséhez
szintén pályázaton szeretnénk
hozzájárulást nyerni. Hasonlóan a Mezõfalvi Vigasságokra,
illetve augusztus 20-ra is pályázunk. Az utóbbi közösségi
igény is. Idén ünnepi megemlékezést tartottunk, délután
pedig tûzoltó-bemutató és tûzijáték volt. A köztes idõszak-

ban hiányolták az emberek a
programokat. Kitaláltuk, hogy
jövõre Lecsófesztivált rendezünk, amely reméljük elnyeri
a helybeliek tetszését. A polgárõrség is pályázhat, mégpedig térfigyelõ rendszerek támogatására, amelynek nagyon
pozitív fogadtatása volt a testületben, hiszen a figyelõrendszer jelentõsen javítaná Mezõfalva közbiztonságát. A sport
is támogatandó a Leaderben,
ebben a témakörben a pálya
locsolását, traktor beszerzését
és az épület világításkorszerûsítését céloztunk meg. A tájház tetõszerkezetét nádtetõre
szeretnénk cserélni.
Összességében 5 pályázatot
adunk be a Leaderre. Vizsgáljuk továbbá a világháborús
emlékmû helyreállításának lehetõségét is. Azt lehet mondani, hogy körülbelül 30 millió forintos fejlesztést kívánunk megoldani így, olyanokat, amelyekre eddig szerény
forrás jutott.
Márok Csaba

Az erdõk védelme
Megbeszélést hívtam össze a
tavaly sikeresen lebonyolított
„Erdõk védelme” akció idei
folytatása érdekében. A tanácskozáson jelen volt Kisteleki Péter, a Vadex Zrt. vezérigazgatója, Budavári Árpád rendõrkapitány, valamint a Mezõfalva Zrt.
részérõl Tomics László és Katona József urak, akik a múlt
évben is részt vettek az akcióban. A Vadex vezérigazgatója
hangsúlyozta: az összefogás nagyon eredményes volt Mezõfalván, jelentõsen csökkent az illegálisan
eltulajdonított
fa
mennyisége, és nagyon jónak
ítélik a kezdeményezést.
Számítani lehet ezen a télen
is ellenõrzésekre a területen.
Vizsgálni fogjuk a fát szállítókat, az ide érkezõ – tüzelõt árusítókat –, és minden megteszünk
annak érdekében, hogy településünk arról híresüljön el, hogy

nálunk lopni nem lehet, de olyan
tüzelõt sem érdemes megpróbálni eladni, amelynek az eredetét
nem tudják hitelt érdemlõen bizonyítani. Két évvel ezelõtt az
egyik gazdának a teljes fasorát
kivágták és elvitték a faanyagot.
Tavaly már ilyen nem történt.
Az elkapott tolvajokkal szemben
szigúan eljártunk.
A nagy gond nem azokkal
van, akik megélhetési céllal
gyûjtenek fát, hanem akik
aladásra vágják ki.
A Vadex már gondoskodott
róla, hogy a rászorulóknak téli
tüzelõt utaljon ki. Az önkormányzat is tervez hasonló intézkedéseket, például az iskolai beruházásnál megmaradt faanyagot segítségként felajánlja a nélkülözõknek. Az igényeket a szociális, családsegítõ szolgálat
szakemberei mérik fel.
Márok Csaba
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Iskola-felújítás
A Petõfi iskola felújítása
komoly ütemben zajlik. Az
alsó rész készültsége egészen
jónak mondható – gondolok itt
a könyvtár felõli részre. Láthatják az arra járók, hogy hatalmas gödröt ástak a munkások, amely a lift aknája lesz,
és az alapozási munkái is hamarosan elkezdõdnek. Az iskola körbe fel van állványozva a homlokzaton és a hátsó
részen egyaránt készül a szigetelés, valamint a nyílászárók
cseréje.
Elindult az a folyamat is,
amely a geotermikus fûtés kialakítását szolgálja. A furatok
készítésének tanúi lehetnek az
érdeklõdõk. Összesen 36 darab, 100 méter mély furat lesz
az iskolánál, amelyekbe a
szondákat helyezik el a szakemberek. Tudni kell, hogy a
geotermikus fûtés olyan elven
mûködik, mint a hûtõszekrény, jelen esetben a talajból
vonjuk el a hõt és azt használjuk az intézmény fûtésére.
A munkák jelentõs dolgozói létszámmal, folyamatosan
és ellenõrzötten haladnak, illetve a tanítást elviselhetõ mértékben zavarják.
M. Cs.

Buszmegállók
A falu végén két buszmegálló épült, amelyeket közmunkásaink készítettek és az erdészet adta hozzá a szükséges
oszlopanyagot, valamint az
önkormányzatnál megmaradt
bontott cserépbõl lett a tetõ.
Mint ismeretes, településkapu
és buszmegállók kialakítására
pályázatot adunk be, azonban
nem nyertünk támogatást.
Az esõs idõszak, a tél beköszönte elõtt viszont lépni
kellett, mert mindenképpen
fontos, hogy fedett helyen várhassák a mezõfalviak a buszt.
A Honvéd utcai buszváró
északi oldalról még kap egy
hátsó borítást, hogy ne legyen
huzatos. Terveink szerint a
Szent István utcánál és az új
körforgónál is építünk buszmegállót, hogy az utazók ne
ázzanak.
Márok Csaba
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Kedves túrázni szeretõ
gyerekek és felnõttek!
Óriási
Mikulás parti
December 5-én szombaton
17 órától a Mûvelõdési Házban.
Sztárvendég: A Mikulás
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ

Hogyan sportol
a Mikulás?
A Mikulás-nagykövet és a
Mûvelõdési Ház rajzpájázatot
hirdet „Hogyan sportol a mikulás?” címmel. 2009. november 24-ig várunk a Könyvtárban minden olyan rajzot, amelyen a Mikulás sportolás közben látható. A képeket bármilyen technikával készíthetitek,
méretük A/4 -es legyen. Az elkészült munkákból november
26-án kiállítás nyílik. A díjazottak tárgynyereményeket is
kapnak!
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ

Játszóház
November 28-án szombaton 18 órától várjuk a gyermekeket a Mûvelõdési házba.
Készüljünk együtt a Mikulásra és a Karácsonyra!

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 lehet:
Baratiné Hevesi Irén
Telefon: 06-20-493-6325

Vegyetek, vegyenek részt 2009. december 6-án, vasárnap
második alkalommal rendezett gyalogos
teljesítménytúránkon, a „Mezõföldi Mikulás”
valamelyik távján!
Három táv lesz: 15, 20 és 30 km-es.
(A 15-ös táv valójában csak 12.5 km-es)
Rajthelyek és rajtidõk:
30 km-es: a nagyvenyimi iskola aulájából reggel 7 óra és fél 9 óra között,
20 km-es: a nagyvenyimi iskola aulájából reggel 7 óra és fél 10 óra között,
15 km-es: a mezõfalvi mûvelõdési
házból reggel 7 óra és háromnegyed 10
óra között.
Cél: mindhárom távnak a nagykarácsonyi iskola tornaterme.
Nevezési díjak: 30 km/900 Ft/fõ, 20
km/900 Ft/fõ és 15 km/800 Ft/fõ
(Nagyvenyim, Mezõfalva és Nagykarácsony lakói és iskolásai, illetve
aki MTSZ vagy TTT tag a nevezési
díjból 100 Ft kedvezményt kap.
Az igazolványokat ne felejtse senki
otthon!)
Túra közben csoki, meleg tea/forralt
bor, a célban zsíroskenyér, hagyma,
meleg tea várja a túrázókat.

Az italokhoz kérjük, hogy mindenki hozza magával saját poharát!
A szintidõn belül (30/8óra, 20/6óra
és 15/5óra) teljesítõk oklevelet és kitûzõt kapnak emlékbe.
Várjuk iskolás csoportok indulását is!
A túra végén, aki igényli busszal
szállítjuk vissza külön térítési díj ellenében a starthelyre az otthagyott jármûveikhez.
A
túráról
információ
a
www.erdojarokklubja.hu internetes oldalon található.
Érdeklõdni telefonon a szervezõknél:
06-20-9532197-es, 06-30-3859295-ös,
és a 06-20-4770481-es telefonszámokon lehet.
Jó túrázást kívánok minden résztvevõnek!
Németh László
az „Erdõjárók Klubja Természetbarát
Egyesület” vezetõje

Mikulás-futás
Mikulás-futás november 26. csütörtök
óvodások: 10.00 órától
iskolások: 14.00 órától
Program:
– Gyülekezõ a Mûvelõdési Ház elõtt
– Futás a Mikulással és Nagykövetével a Kinizsi utcán
– „Hogyan sportol a Mikulás?” pályázat eredményhirdetése
– Élménybeszámoló a Világ Miulásához vezetõ lappföldi útról
– A Mikulás-nagykövet meghirdeti a „Természet- és Állatvédõ Gyermek Kiskövetek Cím”
elnyerésének pályázatát
– A Mikulás megajándékozza a gyerekeket
Meleg teával és sok élménnyel várunk!
A Mikulás sapkádat se hagyd othon!
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Karácsonyi
mûsor
a templomban

Advet a téren

december 16-án,
szerdán, 17 órakor
Program:
Tündérkert Óvoda
óvónõinek betlehemes
elõadása
Iskola
Gyermekkórusának
bemutatója
karvezetõ:
Lajtos Imréné
Mezõfalvi Nõikar
gyertyás koncertje
vezényel:
Nyulasiné Lakos Angéla
orgonán kísér:
Dr. Bodolai György
A mûsor után szabadtéri
Betlehem szentelése
a kápolnánál.
Szeretettel várunk
mindenkit!
A belépés díjtalan!

Karácsonyi
zongorakoncert
Szeretettel meghívjuk
községünk lakóit és minden
érdeklõdõt
december 19-én,
szombaton, 19 órakor
az iskola aulájában
Baráth Bálint
kiemelt nívódíjas
zongoramûvész koncertjére
Belépés díjtalan!

Keressük a falu
karácsonyfáját!
Templomkertben idén is lesz
szépen feldíszitett falu
karácsonyfája.
Szeretettel és köszönettel
várjuk fenyõfa felajánlásaikat
a 06 30 461 2531-es telefonszámra, vagy a Könyvtárba.
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ

Nem tud már sehonnan
több pénzt szerezni?
Ismerõs érzés rádöbbeni, hogy:
– valamiért már megint kifutott a pénzébõl
– túl nagy a lakás, vagy a kocsi törlesztõrészlete
– már megint nem sikerült félretenni egy fillért sem
– nem tudja, mibõl fogja kifizetni a gyermeke
továbbtanulását
– nem tudja, mi lesz, ha netán lebetegszik
– hogyan fog megélni nyugdíjas korában
Úgy érzi, ennek megoldásában segítségre van szüksége?
Szeretettel várjuk november 24-én 17 órakor a Mûvelõdési Házba.
Pellach Emese takarékos életvitel tanácsadó elõadására, ahol a kérdéseire konkrét választ kap.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Belépés díjtalan!
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ

A „Piac Téri Advent” az a hely Mezõfalván, ahol ingyen is találunk ajándékot:
az óriáskoszorú és gyertyáinak fénye
a gyermekek kedvence, az állatsimogató
a karácsonyi zenék hangulata
meghitt találkozások, beszélgetések – mert itt nincs rohanás
PROGRAM:
November 29. vasárnap, 15.30
Adventi koszorú szentelése, és elsõ gyertyájának
meggyújtása
Szentelést végzi: Kristofory Valter plébános úr
Gyertyát gyújtanak és mûsort adnak: az óvodás és
iskolás gyerekek
December 6. vasárnap, 15.30
Adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása
Kristofory Valter plébános úr adventi gondolatai
Gyertyát gyújtanak és mûsort adnak: a Nyugdíjas
Klubok tagjai
December 13. vasárnap, 15.30
Adventi kosorú harmadik gyertyájának meggyújtása
Kristofory Valter plébános úr adventi gondolatai
Gyertyát gyújtanak és mûsort adnak:
a Civil Szervezetek
December 20. vasárnap 15.30
FALUKARÁCSONY A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
Adventi koszorún gyertyát gyújt: Márok Csaba
pogármester úr és Mezõfalva Nagyközség képviselõtestülete
ADVENTI VÁSÁR
adventi koszorúk, szalagok, méz, méhviasz gyertyák,
fazekas termékek, festmények, foltvarróink munkái...

A GYEREKEKET MÉZESKALÁCCSAL
VÁRJUK!
MELEG TEA, SÜTEMÉNY, ALMA,
KÜRTÕS KALÁCS A HELYSZÍNEN!
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Segítsünk
egymásnak!
Szeretném ebben a tanévben is megszervezni az iskolában
az
úgynevezett
"cipõsdoboz" akciót. Az akció
lényege az, hogy egy
cipõsdoboznyi ajándékkal,
kedvességgel, meglepetéssel
kedveskedjünk azoknak, akiknek talán ez a karácsony szegényebb lesz. A szeretetteljes
gondoskodás talán a legnagyobb ajándék, ezért nem
nagy dolgokat várunk és kérünk. Csak azt és csak annyit,
ami egy cipõsdobozba belefér.
Lehet ez egy játék, amit már
kinõttünk, nagyok vagyunk
hozzá, hogy játsszunk vele,
már csak a polcon porosodik,
vagy a padláson egy zsákban
gubbaszt. Más kisgyerek még
boldogan játszana vele, talán
a kedvence lenne. Lehet ez egy
csinos kis ruha, ami valamikor
a kedvencünk volt, de ma már
csak a szekrényben gyûrõdik.
Egy hegyezõ, egy színes ceruza, egy színezõ is örömet szerezhet annak, aki kapja. De
ahogyan a nagyon bölcs magyar közmondás tartja, ha adhatsz, az a legnagyobb öröm.
Egy cipõsdobozba tegyetek ajándékot, kössétek át valamilyen módon, és a külsejére ragasszatok egy cetlit azzal,
hogy kinek ajánljátok az ajándékot, pl. 6 éves kisfiú, vagy
9 éves kislány. Így tudni fogjuk, hogy kinek szántátok az
ajándékot. Romlandó dolgot
ne tegyetek a csomagba!
Kérjétek a szülõk, nagyszülõk, szomszédok, barátok
segítségét is. Legyen minél
több ajándék a fa alatt! A csomagok kiosztásában a családsegítõ szolgálattal mûködünk
együtt.
Keressetek a kézmûvesházban, ahol a téli szünet kezdetéig várom a csomagokat!
Baricza Zsuzsa

HÍREI

Édes élet Riegersburgban

Nincs olyan gyerek, aki ne
szeretné a csokoládét. Ahogy
Gombóc Artúr is mondja:Szeretem a lyukas csokoládét,
a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét. Ezért volt
könnyû rábeszélnie Hajasné
Erika néninek minket arra,
hogy menjünk el az ausztriai
Csokoládé Manufaktúrába.
A koránkelést sem bántuk,
csakhogy minél tartalmasabban tölthessük el ezt a napot.
A három órás út gyorsan eltelt. Alig vártuk, hogy lássuk,

hogyan készül ez a finom
édesség. De még jobban vártuk a kóstolást! A szökõkutakból csordogált a csokifolyam,
magunknak kutyultuk a habos
csokiitalt, a boltban pedig több
száz csoki közül válogathattunk. Teljesült Margit néni
vágya is, itt még hússal töltött
csoki is kapható volt. Meg is
leptük egy szelettel. Bárcsak
Mezõfalván is csokiszökõkút
épült volna!
Alig szuszogtuk ki magunkat a buszon, máris megérkez-

Meghívó

Játsszunk
együtt!

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt
december 15-én fél ötkor

a
mûvészetoktatásban
tanuló gyerekek
koncertjére
az iskolába.
Felkészítõ tanárok:
Csonka Emese
Fehér Teréz
Kovács Mária
Nyulasiné Lakos Angéla
Tótin István

Minden évszak záróeseménye az alsó tagozatban egy
kézmûves foglalkozás, közismert elnevezéssel, játszóház.
Egy délutánt töltünk együtt
énekléssel, verselgetéssel, játék, vagy dekorációkészítéssel. Minden tanító néni hozza
a saját ötleteit, azt, amit a legjobban szeret elkészíteni, és
erre megtanítja a gyerekeket
is. Senki nem megy haza üres
kézzel, ami elkészül, az a családok otthonát díszíti. Jó nézni az együtt munkálkodó elsõsöket és negyedikeseket. A
testvérek is ilyenkor együtt
barkácsolhatnak. Figyeljétek a
meghívást, hamarosan várunk
mindenkit a téli játszóházban
is.
a tanító nénik

tünk a Dínóparkba. Rögtön
egy vulkánkitörés közepébe
csöppentünk.
Még a föld is remegett a lábunk alatt, amikor ránk támadt
egy Tirannosaurus Rex. A tanösvényen végigsétálva soksok dínó makettjét néztük
meg.
Legalább lesétáltuk a
csokigyárban felszedett kalóriákat. Élményekkel, és csokoládéval megrakott hátizsákkal tértünk haza.
Szabó Luca 6.b

Az iskola fõbejáratánál is
sokat változott a kép az elmúlt
néhány napban. Az oszlopok
íves födémének zsaluzatát készítik a mesterek, valamint a
bejárathoz vezetõ gyalogút
esõvédõjét tartó oszlopsor
ácsolata is látható.(Részlet a
mezohir.info honlapról, ahol
további fotók is találhatók.)
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Tündérkert Óvoda
A rajzkiállítás
helyezettjei
Csiga-biga csoport
1. Szabó Fanni
2. Klics Márton
3. Stempely Eszter
Katica csoport
1. Szabó Beatrix
2. Maár Csenge
3. Horváth Eliza
Micimackó csoport
1. Görbe Zsanett
2. Oroszi Bence
3. Hegedûs Levente
Napsugár csoport
1. Miklós Mátyás
2. Fabó Evelin
3. Tóth Patrik
Szivárvány csoport
1. Bodor Jázmin
2. Tóth Melinda
3. Rabi Dóra

Óvodánk
születésnapja

A Ki mit tud?
helyezettjei
Csiga-biga csoport
1. Stempely Eszter
2.Takács Tamás
3.Hegedûs Eszter
Katica csoport
1. Kovács Ivett
2.Horváth eliza
3.Dienes Mátyás
Micimackó csoport
1.Oroszi Bence
2.Dienes Mihály
3.Barta Fanni
Napsugár csoport
1.Pesti Dávid
2.Péter Aisa
3.Pörgye Dorina
Szivárvány csoport
1.Gyõrfi Dominika
2.Bodor Jázmin
3.Magyar Levente
Pillangó csoport
1. Deák Flóra
2. Boda Ferenc
3. Takács Annamária
Az oldalt összeállította:
Gyõriné Varga Edit

Köszönjük
szépen
Köszönetet
szeretnénk
mondani: Bugyikné Melindának aki óvodánk születésnapját finom tortájával színesítette.
Köszönjük a Napsugár csoport apukájának Virág Ervinnek, aki az öltözõszekrények
függönytartóit elkészítette és
felszerelte.
Külön köszönet annak a
mezõfalvi lakosnak, aki gondolt gyermekeinkre és a már
otthon nem használt autókkal,
mûanyag állatokkal ajándékozott meg bennünket.
Köszönet a közcélú munkásoknak, hogy a kerti babaház
tetejét megjavították valamint
intézményünket és környezetét folyamatosan szépítik, alakítják.

Továbbképzés
az óvónõknek
Óvodánk ismét ünnepelt,
101 éves lett. Ez alkalomból
ünnepi díszbe öltöztettük. A
folyosón színes lufik, a bejáratnál az óvoda makettje és
egy óriás plakát jelezte, hogy
valami más ezen a napon. A
folyosót a rajzkiállításra készített gyerek alkotások díszítették „Az én óvodám” címmel.
Nagyon sok szép munkák születtek.
Ki mit tud?-on is összemérhették magukat a csoportok. A

kiscsoportosok a nagycsoportosokhoz voltak hivatalosak,
ahol egymás produkcióját nézhették meg. Volt vers, mondóka, ének, közös tánc. Végül
eredményhirdetés és egy hatalmas torta 101 gyertyával díszítve.
A sok produkció után az
óvónénik egy közös énekléssel lepték meg a gyerekeket,
majd az emléktáblánál korcsoportonként koszorút helyeztek el.

Programok
Ebben a hónapban különbözõ programok vették kezdetüket. Helyi szinten itt az óvodában ovis
német, gyerektánc, sakk, uszoda, melybe tagintézményünk, Daruszentmiklós is szívesen bekapcsolódott.
Az iskolában foci, balett, mozgásfejlesztés, ahová szintén járnak óvodásaink.

Pedagógusaink számára lehetõség nyílik a folyamatos
továbbképzésekre. Most október hónapban egy 60 órás képzésre került sor „Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelõzésére és oldására” címmel
a Szakszolgálaton belül.
Óvodánkból két kolléganõnk, míg a darusi tagintézményünkbõl egy kolléganõnk
vett részt.

Piaclátogatás
után vásározás
Az õszhöz kapcsolódóan a
Napsugár csoport a dunaújvárosi piacra látogatott. Tapasztalataikat bõvítették, zöldséggel, gyümölccsel ismerkedtek.
Nézelõdtek, alkudoztak, vásároltak, haza is hoztak. Amiket
aztán a csoportjukban a piacos
játékukhoz használtak fel.
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LABDARÚGÁS

Felhõk tornyosulnak
a mezõfalvi felnõtt futball egén!
Seregélyes elleni mérkõzésen még boldog volt az edzõ
Móricz Csaba. Az idõszak végén már Dég ellen úgy állt fel
a kispadról, hogy nem ül oda
többé...
A történtekrõl dióhéjban:
Otthonában elõször
vertük Seregélyest
A búcsúi rekordba illõ teljesítmény után jól kezdett csapatunk Seregélyesen. Eddig
még otthonukban nem sikerült
legyõznünk õket. Most viszont
megtört a jég! 3:1-es gyõzelemmel a mezõfalviak írhatták
be a három pontot.
Lerohanta az elsõ percben
Mezõfalvát Seregélyes. A hirtelen jött gól kissé sokkoló
hatású volt, de hamar túlesett
rajta a csapat. Erõs mezõfölényben uralták a játékot Móricz fiai, akik a sok próbálkozás végén - a szünet elõtti utolsó másodpercben - Ivacs Gabi
góljával szépítettek.
A második félidõben is a
vendég Mezõfalva támadott
többet. Igaz, a hazaiaknak volt
néhány veszélyes támadása, de
összességében Mezõfalvának
állt a „zászló”. A sok megküzdött helyzetet végülis siker koronázta. Ivacs második gólja
után a csereként beálló
Schelbauer is betalált a hálóba.
Szabadegyháza ellen
tisztes helytállással
vereség.
Nem állt a helyzet magaslatán a vasárnapi játékvezetés.
Igaz ugyan, hogy a focit gólokra játsszák, azért nem
mindegy a bírók ténykedésének minõsége. A bírói sípszó
összevisszaságától mind a két
csapat szenvedett ezen a délutánon.
Az edzõi értékelés a mérkõzés végén:

- 3:2-es vendéggyõzelemmel végzõdött a mai délután,
ennek ellenére úgy érezhetjük,
hogy mégsem kell szégyenkezni a hazi játékosoknak.
– Valóban nem kell szégyenkezni! Sajnálom a fiúkat,
mert nem érdemeltek vereséget. Sajnos, már a mérkõzés
elején lehetett „olyan” hangokat hallani a játékvezetõi bíráskodásról, ami aztán késõbb be
is bizonyosodott az egész
meccs folyamán. Az én véleményem szerint nagyon
súlytott a játékvezetõ minket.
Ez elfogathatatlan játékvezetés volt a partjelzõjével együtt!
Azt mondhatom, hogy két emberrel többen volt az ellenfél
a pályán, mindenképpen. 14
emberrel kellett megküzdenünk!
Ettõl függetlenül sok hibával játszottunk a harmadik gól
elõtt. Szabadegyháza elég jó
az átlövésekben. Az egyik gólt
abból kaptuk, hogy nem léptünk ki rá, és a jól eltalált lövés a léc alá ment. A harmadik gólnál meg öten asszisztáltunk Szabadegyházának,
ami nagy elõny volt és ekkora
sanszot nem szabad egy ilyen
formátumú együttesnek adni
egy félidõn keresztül.
A második félidõben le a
kalappal a fiúk elõtt! Sajnos

csak a szépítésre futotta az erejükbõl. Nagyon sajnálom a fiúkat, mert nem érdemeltek
vereséget.
Külön iróniája a játékvezetésnek, hogy a hazai csapatból
a kispadról állítanak ki játákost,
a vendégektõl meg a lefújás
elõtti percekben mezõnybõl. A
mezõfalviak közül Schelbauert
küldte el a bíró szövegelésért.
Hárman húzták Rajnát a 16oson belül, és ezért vesztette el
a türelmét a játékos. Hozzá teszem megértem én is, hiszen
0:0-nál egy ilyen tizenegyest
nem megadni azt hiszem, minõsíti a bíráskodást!
A dégi kudarc az edzõ
felállásával végzõdött!
Nagyon enerváltan játszott
csapatunk. Igaz ugyan, hogy
mi rúgtuk az elsõ gólt, de utána számtalan száz százalékos
helyzetet hagytunk veszendõbe. Hiába került többször is
Tórizs Attila a kapu elé, sokadszorra sem talált be. De nem
csak az õ vállán van a felelõsség a hétvégi vereségért. A
kapus Kiss Milán sem állt a
helyzet magaslatán. A játékról
sem lehet sok jót említeni.
Szinte nem akart futni senki.
Állva várták a labdát és csak
indítgattak. Pedig a dégi csapat közel sem egy súlycsopor-

tú a mezõfalvival. Most saját
magunk verettük meg saját
magunkat. Kár volt!
A mérkõzés végén Móricz
Csaba edzõ úgy állt fel a kispadról, hogy a jövõ héten már
nem ül oda. „Még egyet sem
alszom az elhatározásomra!” –
kijelentéssel egyértelmûsítette
döntését.
A döntés okairól így nyilatkozott az edzõ:
– Régóta érlelõdött bennem
a gondolat. Fõleg az utóbbi rossz
széria erõsítette bennem az elhatározást. Az edzésen kevesen
vannak, és általában ugyanazok.
Számos játékos edzés nélkül
akar eredményeket. Így nem lehet ebben a bajnokságban szerepelni. A tavaszi idényben volt
hit és együttérzés, együtt gondolkodás a csapatban. Az õszi
idény elején még maradt ebbõl
a lángolásból némi parázs. Sajnos nem úgy fordult a sors, hogy
folytatódhasson a felfelé ívelés.
Ennek okai rendkívül összetettek. Én nagyon szeretem a fiúkat, és szívesen vagyok közöttük, de ilyen feltételek között az edzésen kevesen jelennek
meg, 3-6 ember - nem tudok
eredményes lenni. Természetesen nem fogok véglegesen eltûnni. Az edzésekre és a mérkõzésekre is kijárok majd.
Az elkeseredett edzõ a beszélgetés végén még elmondta, hogy a bejelentés után sem
a játékosoktól, sem a vezetõktõl nem igazán kapott bíztatást
a maradásra.
Jókor jött gyõzelem a
Cece ellen
Nagyon jókor jött a felnõttek hétvégi gyõzelme. A legutóbbi dégi kudarc után edzõ
nélkül maradt gárdát lelkileg
alaposan felhozta a Cece elleni
5:1-es siker. Az együttes a hátralévõ két fordulóban Cseke
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Ottó útmutatásai alapján próbálja szépen befejezni az õszi
idényt. Ehhez jó kezdet a mostani „ötös fogat”.
A találkozóról telefonon
adott tájékoztatást Cseke Ottó
elnök:
– A kezdõ összeállítás így
alakult: A kapuban Kiss Milán,
hátul a jobb oldalon Bolye
Gyuri, a baloldalon Virág Gyuri, középhátvéd Bozoki Dávid,
beállós Határ Máté, jobb oldali
középpálya Tórizs Attila, belsõ középpályán Ágoston Fecó
és Váradi Tamás, a bal oldali
Tauz Ákos, elöl pedig Szüsz
Tomi és Ivacs Gábor.
– Tehát akkor megfiatalítottad a csapatot!
– Igen, és ez volt a lényeg.
Olyan összeállítást küldtem a
pályára, amelyik úgy harcol,
hogy még a csatárok is visszamozognak védekezni. Nagyon
fegyelmezetten hajtották végre
az utasításaimat, így az elsõ félidõ végére 4:0-ra vezettünk.
– És mi történt a másodikban?
– Látva az ellenfél erejét az
ilyen
arányú
vezetésnél
könnyen kipróbálhatóak az
emberek más posztokon is. Ezt
igyekeztem a gyakorlatban
megvalósítani, és ennek köszönhetõen jutott szépítõ gólhoz az ellenfél. Szerencsére
nekünk még volt a tarsolyunkban egy gól. Ezzel beállítottuk
az 5:1-es végeredményt.
A csapat sorsáról a találkozót megelõzõen az elnöktõl,
Cseke Ottótól adott információt:
– Edzõ nélkül maradt a mezõfalvi focicsapat. Hogyan tovább?
– A hátralévõ fordulókat én
fogom levezényelni. Reméljük
nem rosszabb sikerrel. A fiúkkal elbeszélgettem kedden. Õk
azt mondták, kitartanak, és
megpróbálnak még intenzívebben edzésre járni.
– Az edzõ szerint az vezetett
ide, hogy gyengébb az edzésmunka a kívánatosnál.
– Az edzésmunka problémája kétirányú. Ez adódott az
edzés minõségébõl és adódott
az edzésen megjelent létszámból. A kettõ együtt összefügg

valamilyen szinten. Én úgy
gondolom, az edzésmunka
szintje azért nem lehetett elég,
mert nem volt megfelelõ létszám. Négy-öt emberrel a 18
fõs keretbõl nem lehet eredményeket hozó edzést tartani.
– Keresi a vezetés az utódot?
– Igen. Tárgyalásban vagyok egy potenciális jelölttel,
aki gondolkodási idõt kért. Az
illetõ kilétérõl addig nem szívesen nyilatkozom, amíg választ nem kapok, de biztosíthatok mindenkit, hogy szakmailag és emberileg is kiváló emberrõl van szó.
– A feljutás volt a cél még
az õsszel. Ez most hogy alakul?
– Matematikailag még van
esélyünk, de ehhez a másik csapatoknak hibázniuk kell. Ebben
az osztályban nem ritka az
ilyen. Reális a dobogó, vagy a
dobogó közeli helyezés. Azért
bízunk a szerencsében és a fiúkban.
– Változik a csapat a történések függvényében?
– Nem. Igazából mindenki
egészséges, illetve Tonka Peti
félegészséges, csak tavasszal
lesz teljes értékû. Szepesi Konrádnak keresztszalag szakadása van, õ is tavasszal várható a
csapatba. Határ Máténak a korábbi sérülésébõl még mindig
fáj a lába. Egész héten dolgozik Pesten. Bolye Gyuri szintén egészhetezik Pesten és csak
hétvégén tud jönni. Tauz Ákos
össze-vissza dolgozik mûszakokban, úgyhogy õ sem tud
rendesen
edzésre
járni.
Schelbauer váltómûszakba jár
plusz túlórákat vállal a család
megélhetése érdekében – ezt
nem tudjuk befolyásolni – tehát ilyenekbõl adódik nagyon
sok hiányzás.
– Számíthat-e a csapat arra,
hogy a vezetõk megbeszélik
egymás között a vitás dolgokat?
– Én a Csabával mindenképpen szeretném megbeszélni,
letisztázni az okokat. Sejtéseim vannak, de úgy gondolom,
elõször ezt négyszemközt kell
tisztázzuk, és utána szívesen
állok a nyilvánosság elé.
Horváth László
(Bõvebb információk a
mezohir.info internetes honlapon)
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U13 õszi összefoglaló

Az U13-as csapatról Südi
László adott értékelést:
Befejezõdött az U-13-as
bajnokság õszi idénye. Elõzetesen csapatomat a harmadik
helyre vártam, ami sikerült is
végül.
A kilenc csapatos bajnokságban mindössze két vereséget szenvedtünk a hat gyõzelem mellett. Remélem a tavaszi folytatás hasonló reményekre ad majd okot.
A csapat 15 fõvel, három
U-11-es korú játékossal játszotta végig az õszi mérkõzéseket. A felkészülés jól sikerült, hiszen az edzés látogatottság kilencven százalékos volt.
A srácok megértették, hogy
sikert csak az elvégzett munka arányában lehet elvárni
magunktól. Az egyéni képességek terén sok munka van
még elõttünk. Ez a korosztály
az, amely a kispályáról nagypályára vált, ezért türelmesnek
kell lenni ezekkel a fiúkkal.
Egyénileg Sági Rolandot, Szabó Krisztiánt, Ráthgéber Lászlót emelném ki, hiszen õk minden mérkõzésen a hátukon cipelték a csapatot. A védelemben Balogh Dániel nyújtott
kiemelkedõ teljesítményt annak ellenére, hogy az utolsó
mérkõzéseken nem tudta a saját játékát nyújtani sérülés mi-

att. Kovács Ádám a kapuban
megbízható
teljesítményt
nyújtott. Dícsérhetem még
Kertész Norbit is. Összességében az egész csapatot dícséret
illeti, mindenkinek akadt egy
egy mérkõzés,ahol jó teljesítményt nyújtott. Most egy kis
pihenõ után terembe vonulunk
és ott készülünk egy egy teremtornára.
A bajnoki tabella állása:
1.Sárszentmiklós 8
2.DVSI
8
3.Mezõfalva
8
4.Mustang
8
5.Maroshegy
8
6.Pusztaszabolcs 8
7.Aba-Sárvíz
8
8.Baracs
8
9.Rácalmás
8

8
7
6
4
4
2
2
1
0

0
0
0
1
1
1
0
0
1

0
1
2
3
3
5
6
7
7

75: 9
43: 7
32:22
39:30
23:23
11:42
15:41
12:43
13:46

24
21
18
13
13
7
6
3
1

A csapat névsora:
Sági Roland, Szabó Krisztián, Ráthgéber László, Balogh
Dániel, Balogh Imre, Horváth
Patrik,Horváth Zsolt
Kertész Norbert, Papp Martin, Árki Milán, Kovács
Ádám, Antal Ádám, Vizi
Krisztián, Márok Bence.
Horváth László
(A sportról további információk és fotók a mezõhir.info
internetes oldalon olvashatók.)
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Móricz Zsigmond
Könyvtár
Regényes
délutánok
Egy jó könyv segíthet a
hosszú téli délutánokat izgalmassá tenni. Ragadj magadhoz egy regényt és kezdj bele
egy új, érdekes utazásba.
Ha ezt megtetted, akkor
készíthetsz:
– egy makett-részletet,
– vagy képregény-részletet
(minimum 6 dia)
– vagy egy új könyvborítót.
Az elkészült munkákat a
könyvtárba adjátok le:
2009. december 14-ig.
A megalkotott darabok díjazáson vesznek részt.
Kérdésetekkel keressetek
bennünket a könyvtárban!
Könyvtár dolgozói

Könyvtári
amnesztia
Közeleg a karácsony és
erre való tekintettel intézményünkben az alábbi napokon
a lejárt kölcsönzési határidejû
könyveket és folyóiratokat elmarasztaló következmények
nélkül visszavesszük.
Amnesztia napok:
November 23. (hétfõ)
December 1. (kedd)
December 9. (szerda)
Kérjük, ha van Önnél lejárt
határidejû dokumentum, jutassa vissza számunkra!
Köszönjük!
Könyvtár dolgozói
A könyvtárral kapcsolatos fontosabb információk,
események és képek a
könyvtár folyamatosan bõvülõ honlapján láthatók:
http://mkonyvtar.uw.hu
Az oldalt összeállította:
Papp Márta

Könyvtári karácsony

A könyvtár pályázatot hirdet
Karácsony ünnepéhez kapcsolódóan.
Jelentkezni november 23-ig lehet a könyvtárban,
2-3 fõs csapatokkal.
Feladatsor kitöltése, melyhez segítséget találhattok a
könyvtárban.
A feladatlapokat
november 26-tól elvihetitek a könyvtárból.
Leadás határideje december 10.
Célunk, hogy a feladatokkal jobban megismerjétek a
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó fontosabb hagyományokat.
Kérdéseitekkel keressetek bennünket!
Könyvtár dolgozói

Kamarai ügyfélfogadás
A Fejér Megyei Agrárkamara ügyfélfogadási
ideje 2009-ben:
November 18. 13.00 - 15.00
December 2. 13.00 - 15.00
December 16. 13.00 - 15.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Könyvtár - olvasóterem
2422 Mezõfalva, József nádor u. 13.
Megközelítés: az iskola felõl
Ügyfélszolgálati tanácsadó: Kis Katalin
Elérhetõsége: 06/30-642-97-23

„Ahogy én
látom...”
Kányadi Sándor 1929. május 10-én született Hargita
megyében, Nagygalambfalván, gazdálkodó családban.
1941
és
1950
között
Székelyudvarhelyen végezte
középiskolai tanulmányait.
Elsõ versei 1950-ben jelentek
meg. Még ebben az évben
Kolozsvárra költözött.
Mindennapi munkáját továbbra is a különbözõ irodalmi lapok szerkesztõségéhez
kötötte. 1960-tól nyugdíjazásáig a Napsugár címû gyermeklapnál dolgozott. A mai
magyar költészet egyik legnagyobb alakja: Az anyanyelv
megtartó ereje, az erdélyi kissebség sors, mint laptémák határozták meg költészetét.
Tevékenységét számos kitüntetéssel, díjjal ismerték el,
utoljára 2009-ben a Magyar
Köztársaság Érdemrend nagykeresztje kitüntetésben részesült. Jelenleg Kolozsváron él
családjával.
Kérem, most olvassák a
költõ kedves õszi hangulatú
versét:
Valami készül
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap,
és úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelõre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bõrét nem félti,
és a szellõ is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csõsz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen õszül.
Tarány Sándor
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Gazsi Jánosnénak
Gratulálunk 84. születésnapodra
lányod Margit, unokád Éva,
dédunokád Viki,
és ükunokád: Olivér és egész családja

Darált paprika
ELADÓ!
3000 Ft/kg
Mezõfalva Vörösmarty u. 10.
Virág Ernõné - Hajdú György

Eladó – Cserélhetõ

11

Sárbogárdi szeszfõzdében
szeptember elsejével
megindult a pálinkafõzés.
Fõzésre jelentkezni a:
06 30 285-1041-es telefonszámon

Szobafestést, mázolást,
tapétázást, gipszkartonozást,
laminált lapozást vállalunk.
Megbízható, minõségi munka!
Januárban és februárban 10% kedvezmény!
László József Mezõfalva
Telefon: 06 30 235-7651

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretõ feleségem,

Mezõfalva Kettes sor 1. szám alatti
– bármilyen kereskedelmi, vendéglátóipari
és egyéb vállalkozásra alkalmas
– ingatlan lakással, nagy területtel eladó!
Értékegyeztetéssel lakóingatlanra cserélhetõ!
Érdeklõdni: 06 30 490 7786

Nálunk
hirdessen,

Kovács Józsefné
október 23-án hosszú betegség után elhunyt.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén
résztvettek, sírjára koszorút és virágot tettek.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik édesanyánk

özv. Androvics Istvánné
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszrút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

hogy vállalkozása
sikeres legyen!

Gyászoló család
Külön köszönet a háziorvosoknak és asszisztenseiknek
a lelkiismeretes munkájukért, és Fethné Editnek a temetés
megszervezéséért.
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SUZUKI BARTA

Tájékoztatás

Petpalack ésa papírgyûjtés!

Kedves vásárlóink! A FETH VIRÁGBOLT
2009. december 1-tõl visszaköltözik régi helyére, a Mezõfalva Semmelweis utca 38. szám alá.
Nyitvatartás:

H - P:
8.00 - 17.00
Szombat: 8.00 - 12.00
Ebédidõ: hétköznap 12.00 - 13.00

Telefonszám: 06 25 242 065, 06 30 308 7558
Temetkezés: ügyeleti telefon éjjel - nappal hívható
06 30 308 7558

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

Ismét lesz gyûjtés. Kérünk mindenkit, hogy az összegyûlt papírt, mûanyag flakont és sörösdobozt december 11-én reggel 7 óráig szóródásmentesen helyezzék
ki az utcára. a késõbb kitett hulladékot nem tudjuk elszállítani. Egyéb hulladékot, szemetet ne tegyenek a
zsákokba! A petpalack kupakjait, ha lehet, külön szedjék, mert gyûjtünk egy beteg kisgyerek számára.

7000 Sárbogárd,

Köztársaság u. 147/a

Köszönjük: NCSE

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.

József nádor út 3.

Nagyszabású akciókkal, kedvezményekkel teli

JÁTÉK-AJÁNDÉK-RUHÁZATI
CIKKEK KARÁCSONYI VÁSÁRA!
Kellemes vásárlást, Boldog Karácsonyt kíván:
Rabi Mária és Nyuli István
Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Mûvelôdési Ház, Mezõfalva. Felelõs: Ijjas Gizella.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 16/b.
Szerkesztôség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezôfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

