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Mezõfalva valamennyi lakójának!
Márok Csaba
polgármester

Falukarácsony
Mezõfalva karácsonyi ünnepsége
a Mûvelõdési Házban lesz december 20-án,
vasárnap 15.30 órától.

Szeretettel várjuk a községünk lakóit a rendezvényre!
Töltsük együtt az arany vasárnap délutánját, estéjét.

Közösen készülünk a szeretet ünnepére: advent minden vasárnapján gyertyát gyújtottunk a Piac téren. A
megye legnagyobb és legszebb adventi koszorúja a
miénk, amelynek elsõként az óvodás és iskolás gyerekek, majd a nyugdíjas klubok és a civil szervezetek
gyújtották meg a gyertyáját és adtak mûsort

Program:
– Köszöntõ
– Mûsor
– Az „Adventi Ragyogás” eredményhirdetése, díjátadás
Az ünnepség a Piac téren folytatódik. Az adventi koszorún Márok Csaba polgármester gyújtja meg a gyertyát a
képviselõkkel közösen. Utána az elõzõ vasárnapokon már
megszokott adventi vásári hangulattal folytatódik az este.
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Bursa
Hungarica
ösztöndíj
pályázat
A képviselõtestület
november 25-én tartott
soros ülésén tárgyalta a
Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázatra benyújtott
kérelmeket.
A testület a következõ
mezõfalvi diákokat érdemesítette támogatásra:
Vida Katalin, Horváth
Diána, Kovács Eszter,
Németh Emília, Mulady
Tamás.
A támogatás önkormányzat által biztosított
összege ötezer forint, 10
hónapon
keresztül.
Ennyivel járul hozzá településünk az említett fiatalok tanulmányi elõmeneteléhez.
dr. Woth László
jegyzõ

Jól halad az iskolafejlesztés
A Petõfi Sándor Általános Iskola felújítása a meghatározott
ütem szerint halad. Jelen
pillantban a geotermikus furatok
közül ötnek a behelyezése van
hátra. A szakemberek összesen 36
darab talajszondát, furatot helyeznek el 100 méteres mélységben.
A fúrások miatt az iskolaudvarban
kaotikus látvány fogadja az arra
járókat, mivel teljesen "feltúrták"
a területet. A talajmunkák folytatódnak, hiszen a szondákat be kell
vezetni egészen a kazánházig. A
gázellátás biztosítása fejtörést
okozott, ugyanis a falban futó vezetékek alá nem fért be a falszigetelés. Ezért tervet készítettünk,
biztosítottuk a gázvezeték talajba
helyezését, így kiküszöböltük az
említett problémát is.
Örömmel mondhatom, hogy a
könyvtár homlokzata majdnem
teljesen kész. A dísztéglás burkolatot látva – némi fantáziával –
már elképzelhetõ, milyen jól fog
mutatni az épület, ha elkészül.
Elmondhatom, hogy napi vendég vagyok az iskolában, figyelemmel kísérem a munkák mene-

tét. Belülrõl is halad a munka, készülnek a mozgássérült mosdók,
a burkolatok, cserélik a nyílászárókat. Nagy falat a liftház építése,
de az is szépen alakul. A falakat
borító lambéria megbontásakor
derült ki, hogy az alatta lévõ fal
vizesedik, mállik. A közmunkásokkal kijavíttattuk a falfelület, a
kivitelezõ biztosította hozzá az
anyagot. A parketta felcsiszolása
és lakkozása is halad. A diákok
hamarosan átköltözhetnek a már
elkészült tantermekbe, és a munkások mennek fel a következõ
szintre. Természetesen a folyosó

burkolása is az elõírásoknak megfelelõ lesz.
A munkák a gyerekek, az osztályok rendszeres mozgatásával
jár, de a kivitelezõ együttmûködik az iskolavezetéssel. Kisebb
súrlódások vannak, ami természetes, de igyekeznek úrrá lenni a
nehézségeken.
Úgy gondolom, gyönyörû iskolája lesz Mezõfalvának, és ennek érdekében mindent meg kell
tennünk, át kell vészelnünk ezt a
mostani nehéz tanévet.

Márok Csaba
polgármester

Fergeteges volt az idei alapítványi bál
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány bálja nagyon nagy
siker volt az idei évben. A szervezõk is meglepõdtek azon, hogy
milyen sokan érezték fontosnak a
mezõfalvi diákok és óvodások támogatását. A fellépõ gyerekek
száma 99 volt, és a velük érkezõ
szülõk valamennyien megvették a
támogató jegyet, illetve rajtuk kívül is jelentõs volt a támogató jegyet váltók száma.
Nagyon köszönjük mindenkinek a segítségét! Örömteli, hogy
szívügyüknek tekintik a célt, hogy
az alapítvány a jövõben is mindent

megtegyen a lakóhelyünkön élõ
gyermekekért.
Említésre érdemes, hogy az
egyik új támogatottunk Kiss Melinda, aki olyan opera áriákat adott
elõ a bálon, amelyektõl borsózott
a vendégek háta. Szépen példázta
azt, hogy olyan fiatal további fejlõdését támogatja az alapítvány,
aki érdemes arra.
Az alapítvány kuratóriuma
ülésezett a közelmúltban. Az év
végi záró eseményekre vonatkozó intézményi kérelmeket elbírálta. A befolyt összegekrõl és a támogatásokról lapunk következõ

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!
az alapítvány kuratóriuma

számában közlünk részletes tájékoztatást.
Fontosnak tartom még, hogy
megköszönjem a személyi jövedelemadó 1 %-ának a felajánlását
mindazoknak, akik az iskolafejlesztési alapítványt jelölték meg
kedvezményezettként. Mezõfalván a mûvészetoktatást tekinti az
alapítvány kiemelt feladatnak, ezt
a célt a jövõben is fent kívánja tartani, hogy olyan új ellátást bizto-

sítson a helybéli gyerekeknek,
amelyet a környéken nem sok település érezhet magáénak. Az
alapítvány mûködése nem változott abban a tekintetben sem, hogy
aki részt vesz ebben a munkában,
az önzetlenül, egy fillér tiszteletdíj nélkül teszi a dolgát. Hangsúlyozom, a mezõfalvi gyermekek
érdekében.

Márok Csaba
polgármester

Az én falum - Mezôfalva

Gyógytestnevelés:
kistérségi szinten
A kistérségi feladatellátás
keretében a gyógytestnevelés
megszervezését kezdte el az
önkormányzat. A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Társulása elvi hozzájárulását adta
ahhoz, hogy ez térségi szinten
megszervezésre kerüljön. A
folyamat ötletgazdája és a feladatellátás megszervezõje ebben az esetben Mezõfalva.
A város asztalán eredménnyel szerepelt a javaslat,
az oktatási és kulturális bizottság után a közgyûlés is jóváhagyta az anyagot. A logopédiát már sikerült a pedagógiai
szakszolgálathoz behozni, és
ha a gyógytestnevelést is sikerül megszervezni, akkor a
szakszolgálatba további plusz
normatívára leszünk jogosultak a kistérségen keresztül.
Voltak olyan hangok, amelyek
szerint az ellátás nem lesz pozitív szaldós. Számításaink
azonban az ellenkezõre utalnak, és szerintem, ha egy lehetõség pozitív hatással kecsegtet, akkor az nemcsak
eredményt hoz, hanem adott
esetben munkahelyeket is teremthet, amelyekre feltétlenül
szükség van a mai idõkben.
M. Cs.

Csatornázás
A csatornaberuházás második ütemének elõkészítése folyamatban van. A tervek készülnek, és az engedélyes tervek már beadásra kerültek. A
határidõk betartásával haladunk elõre a munkában. A csatornázásról lakossági fórumot
tartunk, várhatóan januárban,
hogy az érintettek pontos tájékoztatást kapjanak.

A szolgáltatási
díjakról
A képviselõtestület a soron
következõ legközelebbi, januári ülésén tárgyal a szolgáltatási díjakról. A szolgáltató cégeknek most kell beadniuk az
elõterjesztéseiket.

Pályázati sikereink
Nagy örömünkre szolgál,
hogy – mint mindenki tudja,
nyertünk az iskolafejlesztési
pályázaton. A másik, szintén
idei döntés, hogy pályáztunk
illegális hulladéklerakó megszüntetésére, a szolgáltató,
Dunanett Kft. közremûködésével. Sikerült 1,5 millió forintos támogatást nyernünk. Így
a szõlõhegyi részen, a
Venyimi útnál és még egy-két
neuralgikus ponton megszüntetésre kerülhet az illegális szeméttelep, a hulladékot a lerakóra szállíttatjuk, és próbálunk
mindent megtenni annak érdekében, hogy ne termelõdjön
újra. A munkákat az idõjárás
függvényében fogunk majd elvégezni a szakcéggel közösen.
Focistáink
eszközökre
nyertek az E-ON-tól jelentõs
összeget (amelyrõl külön is
írnak lapunkban).
Pályázatot nyújtottunk be a
LEADER-csoporthoz. Elsõsorban a programok szervezésével foglalkoztunk – például
a Vigasságokkal –, és a szükséges eszközök – például mobil színpad – beszerzésére
koncentráltunk. Az önkormányzat koordinálta a pályázatokat, sígítette a MEDOSZ
pályázatát is. Labdarúgóink a
közvilágítás korszerûsítést,
eszközbeszerzést
célozták
meg. Sikerült olyan tendert is
találnunk, amelyen térfigyelõ
kamera rendszer kiépítésére
lehetett pályázni. Úgy gondolom, hogy a település közbiztonsága szempontjából hatal-

mas jelentõsége lenne, ha sikerülne ezt a fejlesztést megvalósítanunk a polgárõrség
bevonásával és elképzeléseik
nyomán.
A másik LEADER célcsoportra is december 16-ig beadtuk a pályázatunkat, amely
a Rákóczi utcai játszótér körbe kerítését, környezetének
rendbetételét, játékfejlesztését
szolgálja. Illetve a cukorgyárak bezárása miatti diverzifikációs pályázaton is próbálunk
indulni. Ennek keretében a
kézmûvesház, az iskola melletti parkoló, a járda és a kerítés helyreállítását szeretnénk
megoldani. Jövõ év elején kiderül az is, hogy nyertünk-e a
civilház (régi tanácsház) környezetének rendbetételére. A
mûvelõdési ház bõvítésére az
IKSZT keretében adtuk be a
pályázatunkat. Elmondható:
helyszíni ellenõrzést már tartottak a döntnökök, az elbírálásra várunk.
Úgy gondolom, Mezõfalva
fejlõdésének kulcsa az, hogy
pályázunk, pályázunk és pályázunk. Az egészségház
rendbetételére jelentkeztünk.
A fõbejárat átépítését, a nyílászárók cseréjét, a fûtés korszerûsítése, a tetõ helyreállítása nagyon jó célnak tekinthetõ. Kiegészítõ fejlesztésre, eszközbeszerzésre, számítástechnikai eszközök beszerzésére is
lehetõség nyílik. Természetesen része a pályázatnak a védõnõi rész felújítása is.
Márok Csaba

Mi legyen a mozgóárusokkal?
Érdekes dologgal szembesültünk a képviselõtestületi
ülésen. Lakossági igényre szabályoztuk a mozgó árusítást a
településen. Ezzel kapcsolatban – ahogyan a nyitvatartási
rendeletünknél is – szembesülnünk kellett azzal, hogy van
akinek jót teszünk a szabályozással, és van akinek nem.
Eljutott hozzánk olyan aláírásgyûjtés, amely szerint igenis
szükség van a mozgó árusok-

ra, mert nagyon sokan ragaszkodnak ehhez a szolgáltatáshoz.
A képviselõtestület foglalkozik a problémával, próbál
kiutat találni. Vizsgálatot kezdeményezett a témával kapcsolatosan, amely minden jel
szerint kétélû fegyver. Hiszen
a döntéssel, amely az egyik
embernek jó, lehet hogy a
másiknak nem tetszik.
M. Cs.
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Pénzügyeinkrõl
A képviselõtestület november 25-én tartotta soros ülését.
Megtárgyalta az év elsõ háromnegyed évének gazdálkodásáról összeállított tájékoztatót, valamint a jövõ évi koncepciót.
A 2009. évi gazdálkodás
beszámolóját a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a
testületnek. Kiegészítésében a
polgármester elmondta, hogy
a megválasztása elõtt történt
egy betörés a tûzoltó szertárban, és a tettesek ellopták az
önkormányzat valamennyi
kisgépét. A gépek pótlása nagyon fontos feladat, hogy a
település rendjérõl gondoskodni tudjunk. Az eszközöket
igyekeztünk folyamatosan pótolni, és a megvásárolt gépeket riasztóval ellátott és biztosított helyen tároljuk.
A jövõ évi koncepcióval
kapcsolatban még nagyon sok
adat bizonytalan. A pénzügyi
szakembereink összeállítottak
egy tervezetet, amely a pénzügyi bizottság javaslata alapján a képviselõk elfogadtak.
Egyúttal javasolták az inflációt követõ lakbéremelést, valamint az eddigi 90 százalékos
talajterhelési díj mértékének
100 százalékra emelését.
Beszámoltam arról, hogy
fontos feladat lesz jövõre az
elkezdett beruházásaink befejezése. Meggyõzõdésem, hogy
továbra is minden pályázati
lehetõséggel élnünk kell, aztán
ráérünk eldönteni, hogy milyen forrásból biztosítjuk az
önrészt akkor, ha nyerünk.
Ebben a képviselõtestület partner volt eddig is, amit köszönök. Hangsúlyozom: az önkormányzat
gazdálkodása
semmilyen módon nincs veszélyben, nem fenyeget az eladósodás bennünket.

Kamarai napok
Január 6.: 9-12 óráig
Január 20.: 9-12 óráig
Február 3.: 9-12 óráig
Február 17.: 9-12 óráig
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A dátumok tükrében
A 2009-es év utolsó oktatási, kulturális és sportbizottsági
ülésén természetesen elsõsorban a karácsonyi és szilveszteri programok kerültek napirendre. Leszögezhetõ: nem lesz
unalmas Mezõfalván az év
vége.
A sor már el is kezdõdött, hiszen hatalmas sikert aratott Ijjas
Gizella mûvelõdésszervezõ ötlete, és az annak nyomán megvalósuló eseménysorozat: az
adventi gyertyagyújtás. Már az
elsõ két vasárnapon is több százan gyûltek össze a Piac téren,
ami egy újdonságnak számító
rendezvény kapcsán rettentõ
nagy eredmény. Itt szeretnénk
megköszönni Klicsné Farkas
Zsuzsa, Erdeiné Táncos Margit,
Mihályi Balázsné, Bozsoki
Istvánné, Farkas Imre, Fábián
Mihály valamint minden közcélú munkás remek munkáját.
Ülésünkre elfogadta meghívásunkat Klicsné Farkas Zsuzsa,
aki elmondta, hogy egy használt traktorgumit „szõttek át”
innen-onnan összeszedett drótokból font ráccsal, mely összetartja a felajánlásokból összegyûjtött fenyõágakat adventi
koszorúvá. Jövõre is van már
terv, hiszen magát a szökõkutat szeretnék ideiglenesen óriáskoszorúra változtatni. Amúgy
is komoly összefogás bontakozott ki, hiszen például a szülõi
munkaközösség teával és poharakkal, a játszóház mézeskaláccsal, a nyugdíjasok és foltvarrósok csapata süteményekkel és pogácsával várta eddig is
az érkezõket. Az adventi gyertyagyújtásokkal kapcsolatban
Kristofory Valter plébános kifejtette, hogy õ még ilyet, bárhol is teljesített eddig szolgálatot, nem látott. Hogy ennyi ember eljön vasárnap délutánonként, és azt követõen is a téren
marad, hogy vége az ünnepi ceremóniának. Igazi társadalmi
eseménnyé kezd ez válni, ami
rendkívül örvendetes dolog.
Ijjas Gizella ráadásul úgy szervezte meg a programot, hogy ez
idõ tájt még élõ állatokat is lehet közelrõl figyelni, sõt meg-

simogatni is. Köszönet ezért
Gombita Attilának, aki minden
alkalommal más és más élõlényeket mutat be. December 13án, 15 óra 30 perctõl a civil
szervezetek és szervezõdések
adnak mûsort, míg december
20-án, 16 óra után a képviselõtestület köszönti az egybegyûlteket. Azért nem fél négytõl,
mert akkor a Mûvelõdési Házban veszi kezdetét a községi karácsonyi ünnepség, a hagyományoknak megfelelõen. Ezen az
óvodások, néptáncosok, nyugdíjasok, a Nõikar és a nagycsaládosok lépnek fel.
November 26-án nagy sikerrel lezajlott a Mikulásfutás Mezõfalván.
Kovács
István
hosszútávfutó, a Világ Mikulásának Nagykövete a képviselõtestület által támasztott feltételeknek és követelményeknek
maximálisan megfelelt, így eloszlatott minden, esetlegesen
felmerülõ kétséget. Bízunk benne, hogy ez a tény megalapozza a további együttmûködést.
December 15-én, kedden 16
óra 30 perctõl a Petõfi Sándor
Általános Iskola gyermekkara,
a balett tanszak és a zenetanszak növendékei mutatták meg
tehetségüket és tudásukat az intézmény aulájában.
December 16-án, szerdán 17
órától betlehemezést tartottak a
templomban az óvónõk közremûködésével, majd a Nõikar
fellépésével.
December 17-én, csütörtökön 16 órától amolyan ünnepi és év végi testületi ülés volt,
majd december 19-én, szombaton visszatér községünkbe
Baráth Bálint zongoramûvész.
A Párizsban tanuló rendkívül
tehetséges fiatalember tavaly
fantasztikus koncertet adott
Mezõfalván; valami hasonló
várható ezúttal is az iskola aulájában. Annyit már most tudunk, hogy idén a barokk és
romantikus zene kerül elõtérbe.
A község fenyõfája már áll.
Az eredeti tervektõl eltérõen
azonban a csodaszép tûlevelût
nem a templomkertben, hanem

a Piac téren állították fel a Pötör
család felajánlásaként.
Köszönet érte!
Kristofory Valter arról tájékoztatta a bizottságot, hogy
községünkben december 24-én,
csütörtökön éjfélkor kezdõdik
az ünnepi szentmise, amit megismételnek december 25-én,
pénteken reggel 8 óra 30 perctõl. December 27-én, vasárnap
szintén fél kilenctõl, majd december 31-én, csütörtökön 18
órától celebrál misét falunk plébánosa.
Szó esett arról is, hogy Dunaújvárosban, a szokásos ünnepi kulturális kavalkádban mezõfalvi fellépõk is lesznek: december 16-án, szerdán 17 órától néptáncosaink-; december 22-én,
kedden pedig 16 órától a Sárga
Rózsa Nyugdíjas Klub, míg 16
óra 30 perctõl a Mezõfalvi Nõi
kar ad ünnepi mûsort a Dózsa
Mozicentrum elõtt.
Megtudtuk, hogy az ÖNOban december 22-én, kedden 14
órától a napközbeni ellátottaknak, míg december 23-án, szerdán a gyermekjóléti szolgálathoz tartozóknak lesz karácsonyi
ünnepségük.
Jaksics Erzsébet iskolaigazgató elmondta, hogy rendben
zajlik az intézmény felújítása.
Sokat kell tûrni és alkalmazkodni, de megéri. Már most látszik néhol, például a homlokzaton, hogy nagyon szép és
minõségi munkát végeznek a
kivitelezõk. Az iskola dolgozói
napról-napra szembesülnek azzal, hogy mennyire idõszerû
volt már hozzányúlni a régi
épülethez… Jó hír, hogy mind
a dunaújvárosi oktatási bizottság, mind a városi közgyûlés
elfogadta
a
mezõfalvi
gyógytestnevelésrõl szóló kistérségi határozatot, így komoly
esély nyílt a legmagasabb állami normatíva lehívására.
A bizottság ismét megerõsíti azon törekvését a képviselõtestület felé, hogy a polgárõrség mintájára a Mezõfalvi Önkéntes Tûzoltó Egyesület önkormányzati támogatását különítse el, így külön zsebbõl, ne

pedig a civil szervezetek és
szervezõdések kulturális alapjából finanszírozza a jövõ évben. Egyébiránt a civilek támogatásáról szóló pályázati felhívást januárban minden érintett
megkapja, így a viszonylag új,
közmûvelõdési
rendeletben
szabályozott módon történõ pályázati forma senkit sem lephet
majd meg.
Csizmadia Imre képviselõ
"Mezõfalváért" kitüntetésre tett
javaslatot, melyet a bizottság
egyhangúlag támogatott, és javasol elfogadásra a képviselõtestületnek.
Végül, de nem utolsósorban
a szilveszterrõl esett szó.
Baratiné Hevesi Irén sajnálattal vette tudomásul, hogy az immáron hagyományos Községi
szilveszterre, melyet õ szervez,
többen rászerveztek. Ráadásul
olyanok is, akik az önkormányzathoz közel állnak, holott ez a
buli éppen az önkormányzathoz
is köthetõ mulatság az általános
iskola tornatermében. Éveken
át kétszáz fõ fölött volt a látogatottság, ám most emiatt valószínûleg ennél kevesebben
lesznek. A fõszervezõ ugyanakkor határozottan cáfolta
azokat a pletykákat, melyek
arról szólnak, hogy az iskolai
átépítés miatt elmarad a rendezvény. A községi szilveszter
a tornateremben meg lesz
tartva december 31-én, 19
órától! Ennek biztosítékaként
elkészültek a beharangozó plakátok, valamint ülésünkön is elhangzott az iskola vezetõségétõl, hogy a felújítást végzõ cég
szilveszter napjára lehetõvé teszi a kényelmes bejárást és a
mulatozást. Jelentkezni a „batyus bálra” Baratiné Hevesi Incinél lehet.
Zárásul a bizottság valamennyi tagja és együttmûködõ
partnere nevében szeretnék
minden kedves internetes olvasónak nagyon békés, áldott és
boldog karácsonyi ünnepeket,
valamint új évet kívánni!
Bán Balázs
oktatási, kulturális és
sportbizottság elnöke
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Biztonságunkért!
Az ünnepek közeledtével elszaporodhatnak a besurranások,
betörések falunkban. Kérjük Önöket a saját érdekükben és a Rendõrség munkáját is segítve figyeljenek oda a szomszédok illetve
lakótársak ingatlanjaira, értékeikre. Értéktárgyaik védelmében
fordítsák rá a bejárati ajtó zárját
akkor is ha otthon tartózkodnak a
besurranások elkerülése érdekében. Ha idegen gyanús személyeket észlelnek lakókörnyezetükben
akkor lehetõség szerint rögzítsék
az „idegenek” személyleírását, az
ismeretlen gépjármûvek színét,
típusát illetve forgalmi rendszámát. Idegen, ismeretlen személyeket semmiképpen ne engedjék be
a házukba, udvarukba, nincs olyan
„fontos dolog” ami csak bent a
házban intézhetõ el!
A fentieket észlelve, tapasztalva lehetõség szerint haladéktalanul hívják a polgárõrséget, településõröket akik értesítenek minket.
Elérhetõségek: rendõrség 107,
06/25-510 511, polgárõrség: 06/
30-621 0712
Mindenkinek kellemes, nyugodt ünnepeket kívánunk:
Körzeti megbízottak

Köszönjük
a Polgárõrségnek
juttatott adó
1 százalékokat!
Polgárõrség

Közmûtársulati
tájékoztató
Mezõfalva Nagyközség területén a szennyvízhálózat
elsõ ütemének megvalósulása
során, mint érdekelt a fizetendõ érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésének módjaként Ön
a lakás elõtakarékossági formát válaszotta.
Tájékoztatjuk, hogy a 2006.
január 1-jén hatályba lépett 2005.évi CLXXXVII. tv. - lakástakarék-pénztári törvény
módosítása miatt 2007. január
1-jétõl változnak a megtakarításhoz kötõdõ állami támogatás lehívatóságának feltételei,
melynek kezelésére Ön társaságunkkal szerzõdést kötött.
A változás lényege az, hogy
a megtakarítási év elsõ felében
tanúsított fizetési rendszeresség - az állami támogatás lehívásának szempontjából- kihatással lesz a 3. és 4. negyedévre is, ezért azokat a megtakarítókat - és így a VKT isakik megtakarításaikat rendszertelenül vagy hiányosan
teljesítik, kamatveszteség és
állami támogatás elmaradás
érheti.

Vízi Közmû Társulatunk
az Ön megtakarításait és az
ehhez kapcsolódó kedvezményeket is figyelembe véve
kötött hitelszerzõdéseket a
beruházás
finanszírozása,
mint távberuházó. Mezõfalva
Nagyközség Önkormányzata
a finanszírozó banknál kézfizetõ kezességet vállalt a VKT
tartozásaiért. A fizetés rendszertelensége vagy esetleges
elmaradása úgy a VKT-nak,
mint a nagyközség önkormányzatának kárt okozhat,
melyet kénytelen lesz Önnel
szemben érvényesíteni. Az
esetleges felmerülõ problémák tisztázása érdekében keresse fel Nagy Istvánnét a polgármesteri hivatalban szerdán
és csütörtökön 8-12, illetve
13-16 óra között.

Mezõfalva lakóinak a
Szennyvízberuházó Víziközmû Társulat békés karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag
boldog új évet kíván!
Csizmadia Imre
VKT elnök

Képezze tovább magát a mezõgazdaság területén!
Ingyenes képzési lehetõség a mezõgazdaság és erdészet területén!
A DEKRA Albasafe Akademie KFT. a 139/2008 (X.22) FVM rendeletnek megfelelõen
100%-os állami támogatású, az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, államilag elismert
szakképesítést adó tanfolyamokat indít 2010 január hónaptól folyamatosan az alábbi képzésekre vonatkozóan:
– Mezõgazdasági erõ- és munkagép kezelõ 200 órás
– Mezõgazdasági rakodógép-kezelõ 200 órás
– Önjáró betakarítógép kezelõje 200 órás
– Motorfûrész kezelõ 200 órás
– Fakitermelõ 320 órás
A támogatás igénybevételére az jogosult, aki a mezõgazdaság és erdészet területén dolgozik. Bõvebb információ a képzésekrõl a következõ honlapon található: www.dekraakademie.hu
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat, jelentkezési lapot és regisztrációs lapot az
alábbi elérhetõségen lehet igényelni:
Telefon/Fax: 22/333-508
E-mail: erzsebet.balogh@derka-akademie.hu
marika.molnarne@dekra-akademie.hu
Postacím: DEKRA Albasafe Akademie Kft. 8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100
Szóbeli tájékoztatást a képzéssel kapcsolatban a 22/333-508-as telefonon, vagy személyesen a DEKRA Albasafe Akademie Kft. Székesfehérvár Berényi út 72-100. alatti telephelyen nyújtúnk az érdeklõdõk számára.
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Új emlékmûvel
gazdagodunk
Az oktatási, kulturális és
sportbizottság a képviselõtestület megbízásából megvitatta a
Jobbik mezõfalvi szervezetének
beadványát. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Mezõfalvi
Alapszervezete ugyanis emlékmûvet szeretne állítani: fából
készült kettõs keresztet, melynek alsó, vízszintes keresztje
alatt a nagy Magyarország sziluett lenne elhelyezve. A testület döntésének értelmében bizottságunk járta körül a témát és
vitatta meg a kérést. A megjelentek egyetértettek abban, hogy
a kezdeményezést érdemes támogatni. Ugyanakkor több ízben elhangzott: nem szabad ebbõl politikai ügyet csiholni, és
összemosni a dolgokat. Nevezetesen, ez ne 48-as, meg 56-os
emlékhely legyen, hanem azt a
célt szolgálja, amit valójában
jelent a szimbólum. A Jobbik
képviselõi biztosították arról a
jelenlévõket, hogy kizárólag a
történelmi emlékezés és a tisztelet indukálta törekvésüket.
Miután a grémium a demokrácia és az önkormányzatiság szabályai szerint megvitatta a kérést, egyhangúlag támogatta a
kezdeményezést, amit késõbb a
képviselõtestület is jóváhagyott.
A bizottság a helyszínnel kapcsolatban is ajánlással élt. Bár a
centrumban lévõ "körforgó" és
a Holiday Panzió elõtti tér is
szóba került, a tagság a játszótéri Ligetet javasolja. Elõbbi két
területen jogilag nem is lehetséges a felállítás. Többek között
azért is jónak tûnik az általunk
megjelölt hely, mert az megfelelõen biztosítható rendezvények, ünnepségek megtartására
is kiválóan alkalmas. A Jobbiktól érkezõ résztvevõk elfogadták a javaslatot, ami a testület
számára is elfogadható volt. Itt
szeretnénk
megköszönni
Dobrádi Istvánné és Horváth
Béla tanár úr szakértõ közremûködését, továbbá Tarány Sándor, Szántó István és Kis Attila
képviselõk együttmûködését.
Bán Balázs
oktatási, kulturális és
sportbizottság elnöke
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
A szülõi munkaközösség hírei
Az iskola szülõi munkaközössége nevében szeretném tájékoztatni a kedves olvasókat,
hogy lehetõséget kaptunk a felújítási munkák megtekintésére
az iskola vezetõje és a polgármester úr kíséretével, melyet
részletes tájékoztatás követett.
Gõzerõvel zajlik a munka, de a
gyerekek és a dolgozók is méltón viselik az ezzel járó megpróbáltatásokat. Folyamatosan
várjuk a szülõktõl az információkat a munkákkal kapcsolatban felmerülõ problémákról.
Kérjük a kedves szülõket, jelezzék, ha észrevételük van ezzel
kapcsolatban, és az iskola vezetése mindent megtesz, hogy
ezeket megoldja. Közös erõvel,
akarattal és összefogással
könnyebben tudjuk átvészelni
ezeket a nehéz hónapokat. Várjuk a végét, melyben reméljük
mindenki örömét leli.
Szeretném
megosztani
önökkel a jó hírt, hogy a SZM
javaslatára a Tündérkert Óvodával, a Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvánnyal és a
Német Kisebbségi Önkormányzattal összefogva 32 db
nagyméretû damaszt abroszt
vásároltunk közös rendezvényeink lebonyolításához.
Ajándékkal járultunk hozzá az alapítványi bálhoz és a
Nagycsaládosok Egyesületének Mikulás ünnepségéhez.
Az "Advent a téren" elnevezésû alkalomhoz teát, citromlét,
cukrot és mûanyag poharakat
ajánlottunk fel.
Megragadom az alkalmat,
és munkaközösségünk nevében az intézményben tanuló
gyerekeknek, dolgozóknak,
családtagjaiknak és természetesen az olvasóknak is békés
boldog karácsonyi ünnepeket,
és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánok.
Baratiné H. Irén
SZM vezetõ

Ünneplõbe
öltöztették a zenét
Az a kisgyerek, aki saját
elhatározásából, vagy szülõi
késztetésre, zenetanulásra adja
a fejét, talán nem is tudja milyen rögös útra lép. Minden
nap le kell ülni a hangszer
mellé, furcsa nevû különórákra kell járni, szolfézst kell tanulni. És a tanárok mást se
hajtogatnak csak: "Gyakorolni, gyakorolni, még többet
gyakorolni!" A szülõk is kérdezgetik: "Gyakoroltál? Hányszor játszottad el a darabodat?"
Nehezen születik meg az elsõ
igazi zene. De szerencsére mi
sok kedves zenész- és zenei
csemetének örülhettünk 2009
decemberében.
Az elsõ növendékhangversenyeken vártak minket a furulyások, a zongoristák, a népi
énekesek. Igazi ünnepi esték
voltak ezek. Sötét utcákon,
csillagfények világítottak. Az

aulában feldíszítve állt a hatalmas adventi koszorú. Minden
fellépõ, és vendég ünneplõruhában készülõdött. A zene is
ünnepelt. Ünnepelte Haydn-t,
akinek halálának 200. évfordulóját emlékév tette emlékezetesebbé, de ünnepelt minden
egyszerû kis játékdalt, vagy
népdalfeldolgozást, ami ezeken, az estéken elhangzott. A
hangversenyek igazi sztárjai a
gyerekek voltak. Ekkor értették meg igazán a szülõk, hogy
milyen varázslatos átalakuláson ment át az a sok kis bátortalan próbálkozás, aminek õk
otthon fültanúi voltak.
Ünnepiek voltak ezek az
esték, mert kiemeltek minket,
hallgatókat is a hétköznapok
szürkeségébõl. A csillagok is
fényesebben ragyogtak a hazafelé úton.
Köszönjük!

Mosoly-díj
Minden hónapban mosoly-díjban részesítjük azokat a gyerekeket, akiket az osztályfõnökük
vagy szaktanáruk arra méltónak
talál szorgalmuk, magatartásuk
vagy közösségi munkájuk miatt.
Novemberben a következõ tanulók kaptak mosoly-díjat:
Szekeres Brigitta 1.a , Horváth
Anikó 1.b , Hir Szimonetta 2.a ,
Strényi Szintia 2.b, Mogyoródi
Luca 3.a , Szekeres Benjamin 3.a

, Fûrész Dóra 3.b , Jásper Marcell
3.b , Németh Friderika 4.a , Tóth
János 4.a , Tóth Attila 4.a , Feke
Olivér 4.b, Gombita Dorina 4.b,
Slett Dániel 4.b, Jassó Mária 4.b,
Aszalay Anna 4.b
Simon József 5.b, Vida Fanni
7.b, Palkó Anna 6.b, Ossik Angéla 6.b, Szautner Máté 6.b,
Hornperger Arnold 7.b, Szabó
Luca 6.b, Turcsán Fruzsina 6.a,
Fánczi Kitti 6.a, Vizi Richárd 7.b

HÍREI
Alumínium
doboz és PETpalack gyûjtés
Iskolánk december 1-tõl a
tanév végéig tartó alumíniumdoboz és PET-palack gyûjtõ
akciót indított a "Hulladékból
még többet …" pályázat résztvevõjeként.
A technika terem elõtti folyosón külön-külön mûanyagzsákban gyûjtjük a tiszta, üres,
összezsugorított vagy laposra
taposott fémdobozos italok
dobozait, mûanyag üdítõs
PET-palackokat,
valamint
"extra töltött", azaz 20 db reklámtáskával megtöltött PETpalackokat. Ez utóbbiakat kérjük ne zsugorítsák össze!
A pályázatot kiíró ÖKOFERR Kft. jóvoltából zsugorító készüléket helyeztünk el
a zsákok mellett, így lehetõség
van az iskolában is a palackok
zsugorítására. Arra azonban
mindenkit megkérünk, hogy a
behozott palackokat zsugorítva helyezzék el a zsákokban,
és ne hagyjanak ott zsugorítás
nélküli palackokat!
Az összegyûjtött dobozok
és palackok után kapott összeg
20%-át környezet- és természetvédelmi
tudatformáló
programok szervezésére, rendezésére fordítjuk, a megmaradó részt pedig iskolánk Diákönkormányzata használhatja fel.
Vadné Tóth Flóra

Mesemondó
verseny
Az alsó tagozatos tanulók
közül hárman képviselték iskolánkat a nagyvenyimi mesemondó versenyen.
Gyetvai Emese 1.b: IV. helyezés
Vámosi Noémi 2.a: IV. helyezés
Gombita Klaudia 4.b: IV.
helyezés
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Tündérkert Óvoda
Óvodánkban
történt
A novemberi hónap nagyon
gazdag és eseménydús volt.
Minden hétre jutott 1-2 rendezvény, közös megmozdulás.
November 9-én, délután
összevont szülõi értekezletet
tartottunk, melyen meghívott
vendégeink tájékoztatták a
szülõket a helyes táplálkozásról, a lisztérzékenységrõl.
Utóbbiról a szülõk kérésére
elvégeztük a gyerekek szûrését is itt nálunk helyben, december 2-án.
Vendégeink voltak: Nagy
Józsefné és Czövekné Pallag
Klára Székesfehérvárról a
Gluténmentes Diétázók Egyesületétõl. A szûrésen részt vett
még Vajdáné Csák Rózsa is.
Munkájukat, segítségüket
köszönjük

Oltassunk,
vagy ne?
A szülõi értekezlet másik
fontos témája az influenza elleni oltás. A szülõk kérésekkel fordulhattak a jelen lévõ
gyermekorvosokhoz, dr. Illyés
Margit és dr. Kosztándiné
Molnár Éva doktornõkhöz.

Köd szitál,
hull a dér…
Sok-sok falevelet takarítottunk óvodánkban november
13-án, pénteken délután az
õszi nagytakarítás jegyében.
Részt vettek a középsõs és
nagycsoportos gyerekek is kicsi szerszámokkal, kosarakkal.
Nagyon jó kedvvel végezték a
munkát az óvónénikkel, dajka
nénikkel és a segítõ szülõkkel.
Köszönjük a résztvevõ anyukák, apukák és nagytestvérek
munkáját. Harmincnyolc segítõ családtag dolgozott az oviudvar és a kert takarításában.

Itt van már
a nagyszakállú…
Télapó, akit az összes kisgyerek izgalommal várt, december 4-én, pénteken megérkezett. A szép ünneplõbe öltözött gyerekek csillogó szemekkel, lázas buzgalommal
köszöntötték a messzi földrõl
érkezett Mikulást, aki minden
csoportot meglátogatott. A
gyerekek beszélgethettek vele,
érdekes kérdéseket tehettek fel
neki, és a válaszokat, ajándékokat szép versekkel, énekekkel köszönték meg. A nagycsoportosoknál részt vett az
ünnepélyen a plébános úr is, õ
is beszélt a gyerekeknek az

ünneprõl és a hittanos gyerekeknek ajándékot hozott.
Felvettük a kapcsolatot a
Családi napközivel is és az
óvodából odament a Mikulás
látogatóba.
December 7., Daruszentmiklós: A tagóvodában
az IPR-es pályázat keretében
elõadást tartottak Mozgásfejlesztés és viselkedésterápia
címmel. Az elõadó: Tóthszõlõsiné Varga Tünde volt,
aki Budapestrõl érkezett. Óvodánkból 4 óvónõ vett részt az
elõadáson, sok játékötletet és
tapasztalatot szereztek.

Színes falevelek, gyümölcsök…
Az õszbúcsúztató délelõttünk az egész óvodából nyüzsgést, alkotó munkát vált ki. Az
immár hagyományos Andrásnapi rendezvényünkön (a sok
program miatt hoztuk elõre)
elõször egy közös beszélgetés,
vers és énekléssel köszöntünk
el a szép, színes õszi évszaktól. Itt mindenki egy csoportban volt, majd utána a saját
termekben készítettek a gye-

rekek õszi termésekbõl, levelekbõl szép kis képeket, tárgyakat. Nem maradt el az õszi
csemegék kóstolgatása sem,
készítettünk gyümölcssalátát,
a konyhás nénik tököt sütöttek.
Három csoportban nyílt
nap volt, amelynek keretében
a szülõk is betekintést nyerhettek, és részt vehettek a csoportban folyó munkában.

Köszönet:

Iskolás lesz a
gyermekünk…

Vadász Róbert körtét hozott a gyerekeknek és Vajda
Zoltántól almát kaptunk. A
gyümölcsöket elosztottuk a 6
csoport között.
A Katica csoport külön köszöni Vajda Zoltán támogatását, amit a csoportnak nyújtott.
Békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
az óvoda dolgozói

Ismét szülõi értekezletre
hívtuk az anyukákat, mivel
közeleg az iskolaérettségi
vizsgálat és ezen a fórumon
azoknak szerettünk volna
egy kis segítséget adni, akikben még kétely van, hogy
menjen vagy ne menjen iskolába a gyermeke.
Vendégünk
volt
Bornainé Hemzõ Katalin a
dunaújvárosi Nevelési Tanácsadóból.

Köd, várakozás,
gyertyaláng…
November 29-e, advent
elsõ vasárnapja. Községünkben a falu adventi koszorúján
az elsõ gyertyát az óvodások
és az iskolások közösen gyújtották meg. Óvodásainkból a
középsõsök énekekkel, a
nagycsoportosok versekkel
színesítették a rendezvényt.
Köszönjük a szereplõ gyerekek szüleinek, hogy elhozták
gyermekeiket.
November 30-án Nevelési
értekezletet tartottunk óvodánkban, melyen tagintézmények óvónõi is részt vettek.
Felülvizsgáltuk óvodai programjainkat, próbáltuk a három
intézmény nevelési programját „közös nevezõre” hozni, illetve, ahol kellett, módosítottuk céljainkat a megváltozott
világhoz alkalmazkodva.

Tél szele hóval,
faggyal jõ…
A tél elsõ hírnöke a Mikulás. Óvodásainknak nagy élményben volt részük, az „igazi” Mikulás hírnökeként november 26-án, csütörtök délelõtt Mikulásfutás volt az óvoda kertjében. A rendezvényen
részt vett: Kovács István, Balogh István és Bán Balázs, az
oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke. A gyerekek
beszélgettek a Mikulás küldöttjével a sportról és az egészséges életmódról, majd együtt
futottak az óvoda körül és a
kertben. Beszélgettek a madarak téli etetésérõl, a kihelyezett madáretetõket megtöltötték madáreleséggel. Köszönjük vendégeink részvételét,
hogy színesítették gyermekeink délelõttjét.
Az oldalt összeállította:
dr. Békési Béláné óvónõ
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Újra Mezõfalván a Mikulás
Hálánkat és köszönetünket
fejezzük ki az „Advent a téren” címû program megvalósulásáért a következõknek:
Klicsné Farkas Zsuzsanna,
Farkas Imre, Fábián Mihály,
Bozsoki Istvánné, Mezõfalva
Nagyközség Önkormányzata,
Mezõfalva civil szervezetei,
Erdeiné Táncos Margit, Mihályi Balázsné, Gombita Attila
és családja, Kristofory Valter
plébános úr, Valler Csaba,
Fekete István és a közcélú dolgozók
csapata,
Pálosi
Ferencné Palló Ilona és Pálosi
Gábor, polgárõrség, Szabó
Lászlóné, Czifra Istvánné, a
településõrök, Szociális, Családsegítõ és Gyermekjóléti Intézmény, Varga Lajosné, az
óvoda pedagógusai és a gyerekek, az iskola pedagógusai
és a diákok, a szülõi munkaközösség, a nyugdíjas klubok,
Nagy József, Bodor Péter és
Palló János.
Emelték a program hangulatát, amivel színesítették a teret: foltvarrók, Feth Virágbolt,
Tauz Istvánné, Kvíz Béláné,
Horváth Miklósné, Takács
Ferenc, Kincses Zsuzsanna
virágboltja.
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ

Köszönjük
a fenyõfákat
Köszönjük a felajánlott fenyõfákat Móró Jánosnak,
Simkó Istvánnénak, Virág
Zsuzsannának és a Pötör családnak!
Ijjas Gizella

A betlehemért!
A betlehemet készítették:
Kvízné Miklós Ottília, Feke Judit
és Klics József. Munkájukkal segítették a betlehem létrehozását:
Deák Károly vállalkozó, a Fidesz
mezõfalvi csoportja, Mezõfalva
Nagyközség Önkormányzata, Pálosi Ferencné és Pálosi Gábor, a
közcélú foglalkoztatottak csoportja, Kemény Ferenc, Fekete István,
Gombita Attila és családja. Nagyon köszönjük
Ijjas Gizella

Hosszú idõ után újra Mikulásfutást rendeztek Mezõfalván, november 26-án. Idén, a
képviselõtestület döntése értelmében önkormányzati támogatással Kovács István
hosszútávfutó, a Világ Mikulásának Nagykövete, fõszervezõ községünkbe is elhozta a
nevével fémjelzett rendezvényt.
A nap délelõttjén a Tündérkert Óvoda adott otthont a
Mikulásfutásnak. A Télapót
nagyon nagy örömmel fogadták a gyermekek, legtöbbjük
érdeklõdõ közvetlenséggel
fordult azonnal a Nagyszakállúhoz, bár volt néhány olyan
ovis, aki megilletõdöttségében
sírva fakadt… A program elején a Mikulás az óvodában
beszélgetéssel és énekléssel
tette még közvetlenebbé a hangulatot. A gyermekek élvezték
az új helyzetet, élmény volt
nézni azt, amilyen hévvel és
kedvvel vetették bele magukat
az események sodrásába. Ez a
folyamat csak fokozódott az
udvaron, amikor a fõszervezõ
és a Mikulás vezetésével futott
pár kört a gyerekhad. Ez a
"túra" kibõvült késõbb az intézmény elõtti utcarésszel is.
A közös fotózkodásokat követõen ajándékosztással zárult a
délelõtt.
Délután már a Mûvelõdési
Házban találta a Télapót, aki
köszöntötte a megjelent iskolásokat, majd futásra hívta

õket. Köszönet a polgárõrségnek, melynek tagjai biztosították a futás útvonalát, amely így
teljesen biztonságos volt. Hatalmas nebulócsoport verõdött
össze: elsõstõl nyolcadikosig,
sõt néhány szülõ is, örömmel
rótta a métereket. A kellemes
testmozgást filmvetítés követte, ahol Kovács István kommentálásával bepillanthattak a
résztvevõk a Lappföldi Mikulás életébe. Láthatták, miként
készülnek ott az ajándékok, és
napról-napra hogyan történik
a vendégek végeláthatatlan
sorának fogadása. A "mozizás" után ajándékozás következett: egyrészt a korábban
meghirdetett rajzpályázat legjobb alkotásainak gazdái; másrészt az osztályfõnökök által
kijelölt, jól tanuló és a közösségért sokat tevõ diákok kaptak mikuláscsomagot és egyéb
relikviákat.

Külön kiemelést és elismerõ köszönetet érdemel maga a
Mikulás: a sárbogárdi énekkarban is tevékenyen résztvevõ,
községünkben
más
terület(ek)rõl is ismert Balogh
István.
Összességében nagyon jól
sikerült a visszatérés: remek
partnernek bizonyultak az
óvónõk és a tanárok is; mindkét intézmény vezetõsége is
rengeteget tett azért, hogy
megrendezhetõvé vált a program és sokakhoz eljuthatott a
rendezvény híre. A gyermekek
tömege pedig, az a remek hangulat, amit õk teremtettek, és
az a határtalan örömmel teli
érdeklõdés, ami a Mikulás látogatását végigkísérte egész
nap, azt jelezte: van, és az igényeket figyelembe véve kell,
hogy legyen jövõje Mezõfalván is a Mikulásfutásnak.
Bán Balázs

Megnyitottuk!
Mezõfalván a Fehérvári u. 1. szám alatt

Internet kávézó-horgászcikk-számítástechnikai üzletünket
Kínálatunkból:
kávé, üdítõk, sörök, koktélok, pizza, bagette...
Számítógép alkatrészek, kiegészítõk, nyomtatókba festék patronok... stb.
Nyitási akció!
Horgászcikkek 20 %-os árengedménnyel, a készlet erejéig.
Gondoljon a karácsonyi ajándékozásra!
Elérhetõségeink:
Szolgáltatásaink:
telefonszám: 06-70/342-6810
– internet elérés
honlapunk: www.viniker.hu
– fénymásolás
e-mail cím: www.tritonnet@invitel.hu
– faxolás,
– pc- és xbox játékok,
– Számítógépek szervizelése, beszerzése, összeállítása
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Ünnepi
miserend

A karácsonyfa
története
Kevesen tudják, hogy a
karácsonyfa-állítás nem egyidõs az ünneppel.
Réges-régen a karácsonyi
asztalt virágzó Borbála-ágakkal (december 4-én gyümölcsfaágakat metszettek le,
vízbe tették és karácsonyra
kivirágzott, jelképezvén a
télben megõrzött tavaszt, az
újjászületést), fagyöngybõl
kötött koszorúval és kis tálkában hajtatott Luca-napi
búzával (december 13-án néhány búzaszemet tettek kis
vízbe egy tálkára és az kihajtott szép zöldre) díszítették.
Ezek a díszek a hiedelmek
szerint védelmet nyújtottak
az ártó szellemek ellen. Az
elsõ fenyõfa, amelyet cukorkákkal, süteményekkel, papírdíszekkel díszítettek, a
XV. Századi német földrõl
ismeretes.
A legenda szerint Luther
Márton a téli erdõben sétált,
és gyönyörködött a csodaszép fenyõkben, annyira
megragadta a nagy vallástudóst a látvány, hogy hazatérve el akarta mesélni, hogy
mit látott. Aztán gondolt
egyet, inkább bevitt a szobába egy fenyõfát, csillogó
gyertyákkal díszítette fel és
írt egy verset is:
„Mennybõl jövök most hozzátok,
jó hírt mondok, jer, halljátok,
mert nagy örömöt hirdetek,
méltán ujjong ma szívetek.
A Megtartó ma született,
Ég - föld örül ma veletek.
Egy ártatlan ki csecsemõ,
Egész világ üdve lesz õ.”
Így vált a karácsonyfa az év
legszebb ünnepének jelképévé, Jézus születésnapjának, a
szeretet, a család ünnepének
díszévé.
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ
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December 24., szenteste:
17 órakor Apátszálláson
18 órakor Baracson
22 órakor Nagyvenyimen
Éjfélkor Mezõfalván
December 25.
fél 9-kor Mezõfalván
10 órakor Nagyvenyimen

Ady Endre:

Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

A várakozás ideje betelt.
Eljött a karácsony ünnepe.
Akkor tudunk igazán szépen
Ünnepelni, ha az adventi várakozásunk tartalmas volt.
Vártuk nagy szeretettel e napot, ahogy a várandós anya
várja a gyermeke születését.
Szûz Mária is szent várakozással nézett Szent Fia születése
elé. Jézus földi születésnapja
számunkra hívõ emberek számára azért fontos, mert õbenne megszületett a második
Ádám.
Amiképpen az elsõ ember
„Ádám” bûne elhomályosította a szépet, a jót, úgy Jézus
földre jötte és tevékenysége
ismét felcsillantotta elõttünk a
legszebb erényeket. Õ akkor
lépett e földi történelembe,

amikor az uralkodó Világbirodalmában béke honolt. Õ a
békét és a szeretetet kívánta és
kívánja ma is az emberek szívébe ajándékozni. Nyissuk ki
szívünk ajtaját Neki. Tudjuk
elösször is saját magunk lelkében békét teremteni. Utána
családtagjaink felé is ezt a békét sugározni. A sok kis család egysége pedig a mi faluközösségünk is lehet. Ha ezt
meg tudnánk valósítani, akkor
akár a mi településünkrõl is
szólhatna Ady fent idézett verse.
Ezen gondolatokkal kívánok mindenkinek kegyelmekben, szeretettel megáldott karácsonyt.
Kristofory Valter
plébános

December 26.
17 órakor Apátszálláson
18 órakor Baracson
December 27. Szent Család
Vasárnapja
fél 9-kor Mezõfalván
10 órakor Nagyvenyimen
December 31., évvégi hálaadás
18 órakor Mezõfalván
Január 1., új év, Szûz Mária Istenanyasága
10 órakor Nagyvenyimen
18 órakor Mezõfalván

Advent
Advent a várakozás ideje.
Tiszta lélekkel várd ezt a
meghitt szép ünnepet.
December a télnek legszebbik hónapja. Az emberek szívét közelebb hozza. Advent
imával teli ideje, a kis Jézust
váró reménység, amikor az
emberek szívében is több lesz
a szeretet. Szeretetnél nincs
szebb ezen a világon. Békesség honoljon minden földi tájon! Szeretet és béke mindennél többet ér. Gyermek ne láthasson nyomort, önzõ embert!
December hónapja az ünnepek
hónapja, a Mikulás, Karácsony a szeretet napja. Ajándékra vár minden egyes gyermek, szülõk és nagyszülõk
erre készülõdnek. Terített asztalhoz, hívjuk a családot, hogy
együtt lehetünk Jézusunk légy
áldott! Isten gyermeke hozzál
békét a világnak!
Kertész Ilona
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Makk Marcsi
Karácsonyi szokások, hiedelmek

A Makk Marcsi játszóház
szeptember 1-én kezdte meg mûködését, mint játszóház. A családi napközi mûködési engedélyének megszerzéséhez hosszú, rögös
utat jártunk be. De megérte a fáradozást, mert a gyermekek öröme minden erõfeszítést megér...
A napközi hivatalosan 2009.
december 3-án kapta meg mûködési engedélyét. A dokumentumokat 2009. júliusában adtuk be
a dunaújvárosii önkormányzathoz, ahol a hivatalos szervek megkezdték az engedély kiadásához
szükséges ellenõrzéseket. Az
ANTSZ, a gyámügy és az építésügy egyaránt elfogadta személyi
és tárgyi feltételeket. A Dunaújvárosi Tûzoltóság ellentétes irányú vészkijárat hiányában elutasította kérelmünket. Vizi Ignác segítségével (köszönet érte) eltérési
engedélyt kértünk az Országos
Katasztrófavédelmi Parancsnokságtól. „Röpke” három hét után
megérkezett az engedély (+ dokumentumok, +illeték), amit újjabb
dunaújvárosi helyszíni ellenõrzés
követett.
A következõ kifogás a gyúlékony nádkerítés volt, amit le kellett szednünk. Ez újabb két hét
csúszást eredményezett. Közben a
Fejér Megyei Cégbíróságnál alapítvány bejegyzését kértük, ami
szintén két hónap várakozási idõ
volt (válasz még nem érkezett).
Pályázatok által szeretnénk bõvíteni a napközi játéktárát, ehhez
szükséges az alapítvány...
Állami támogatás nélkül reménytelen lenne a vállalkozás be-

indítása, hiszen önerõbõl képtelenség fenntartani egy ilyen intézményt. Ezért ezért sürget az idõ.
Nem gondoltuk, hogy 2010- re
csúszik át a folyamat.
A következõ évben tervezzük,
hogy csökkentjük a szülõkre esõ
anyagi terhet, hátha ezátal több
szülõ igényli szolgáltatásainkat.
Szeptember óta összekovácsolódott csapat a miénk. A délelõttök folyamán egy-két órára is járnak már hozzánk gyerekek játszani, hamar beilleszkednek és szívesen jönnek. A gyermekeket szeretõ gondoskodás veszi körül, jól
érzik magukat, sokat játszanak,
fejlõdnek. Megtanulnak együttmûködni társaikkal, könnyebben
felkészülnek az óvodai életre.
December 4-én hozzánk is bekopogtatott a Mikulás, amiért
hálásak vagyunk az óvoda vezetõségének. December 12-én az
elsõ szülinapi zsúr is jól sikerült!
Szeretnénk, ha minél több ilyen
gyerekbuli lenne nálunk. Ajánljuk
a szülõknek, hiszen nálunk
könnyebb: sok új játék várja a
gyerekeket, nem kell szendvicseket készíteni, illetve takarítani a
gyerekzsúr után, és attól sem kell
tartani – mint otthon –, hogy a
gyerekek megrongálnak valamit!
A következõ évben várjuk
gyermekek jelentkezését!! Nézzenek be hozzánk bátran, ismerkedjenek meg szolgáltatásainkkal!
A Makk Marcsi Családi Napközi minden családnak kellemes
karácsonyi ünnepeket, és békés
boldog új évet kíván!
Brigi és Kriszta

Békés, boldog karácsonyt és eredményekben
gazdag, boldog új évet kívánok:
Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ

A karácsonyi ünnepkör legjelesebb napja Karácsony vigíliája
/ Karácsony böjtje ( december
24.), amely számos szokást, hiedelmet vont maga köré. Ezek részben a kereszténység elõtti képzetekbõl, a téli napfordulóval kapcsolatos mágikus eljárásokból,
részben az ünnep keresztény jellegébõl fakadtak. E napon tilos
volt dolgozni, kölcsönadni, kérni,
mert elvitte a gazda hasznát. Nem
volt tanácsos varrni, foltozni, nehogy hályog legyen a gazdaasszony szemén. De mosogatni se
volt szabad, mert ezáltal elveszítette a szerencséjét. Karácsony
elõestéjén a kiterített mosott ruha
is nagy bajt, betegséget hozhat a
családra. Egyes vidékeken a pásztorok kolompoltak, hogy a gazdától ajándékot kapjanak, másutt
vesszõcsomókkal járták körbe a
házakat, megveregették az állatokat, hogy jobban szaporodjanak.
A jó szaporulatot segítette, ha lencsét fõztek. Az eladó lánynak az
esti harangszókor a kútba kellett
tekintenie, hogy meglássa võlegényét. A legényeknek pedig nem
volt szabad zsírosat enni, nehogy
csúnya menyasszonyt kapjanak.
Egyes vidékeken úgy tudják,
hogy ha karácsony böjtjén délben
kukorékol a kakas, akkor valaki
meghal a házból.
Népszerû karácsonyi szokás
volt a magyar nyelvterületeken az
énekes, verses köszöntés: kántálás, szálláskeresés, betlehemezés.
Amikor az esthajnalcsillag már
feljött, került sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására. Több vidéken csak az éjféli mise után fogyasztották el, addig böjtöltek.

A kultikus jellegû, mágikus
célzatú vacsora alatt az emberi
magatartásnak szigorú rendje volt.
Elfogyasztása elõtt, hogy a gonosz
lelket elriasszák, az udvarban a
gazda puskát sütött el. A gazdaasszony mindent jó elõre odakészített az asztalra, mert a vacsorát
végig felállás nélkül kellett elfogyasztani. A karácsonyi abroszt
többnyire erre az alkalomra használták. Bûvös erõt tulajdonítottak
neki, és tavasszal vetõabroszként
használták, hogy gazdagabb legyen a termés.
Az asztalra égõ szentelt gyertya, Jézus jelképe került. Mellé
helyezték a "Jézus-kenyeret", "Jézus-kalácsot". Imádkoztak, majd
elsõ fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet ettek. Ennek
gonoszûzõ célzata volt.
A következõ fogás - vidékenként változóan - bab, köleskása,
szilva, cibere vagy mákos tészta,
majd a "bagolytüdõ" néven emlegetett aszaltalma volt. Több vidéken a gazdaasszony egy szép
piros almát annyi szeletre vágott,
ahányan ültek
az asztalnál,
mondván, amilyen kerek az alma,
olyan kerek, összetartó legyen a
család. Vacsora után aztán a hulladékot gondosan összegyûjtötték, mert mágikus erõt tulajdonítottak neki. A jószágoknak adtak
belõle, hogy azok is egészségesek
legyenek.
A karácsony esti vacsora tehát
az egészség és a termékenység
érdekeit szolgálta. Ez mágikus
felfogás sokáig, számtalan változatban élt a nép körében.

Ijjas Gizella
mûvelõdésszervezõ

Gumi Kacsa Vendéglõ
Értesíti a tisztelt lakosságot,
hogy 2010-ben is menü rendszerû
étkiszállítást végez továbbra
is Mezõfalva területén.
Menü ára: 600 Ft/adag házhoz szállítva
Menü rendelés felvétele: hétfõtõl-péntekig 8-9 óráig
Telefon: 22/244-095
Rendezvények, családi események szervezését, lebonyolítását megújult
környezetben vállaljuk 2010-ben is.
Minden kedves vendégünket és leendõ vendégünknek békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!
Gumi Kacsa Vendéglõ
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Könyvtári karácsony

A könyvtár
ünnepi
nyitva tartása

2009. december 24 december 31.

zárva
2010. január 1.

zárva

Ajándék
DVD-ink
A Népszabadság és a
History Channel az Oktatási és
Kulturális Minisztérium közremûködésével
lehetõség
adott arra, hogy könyvtárunk
is hozzájuthasson a Népszabadság Channel-filmekbõl kiadott történelmi dokumentumsorozatoz.
A Legendák nyomában Rejtélyek és mítoszok a történelemben címû 22 részes
DVD-sorozat olyan izgalmas
történelmi eseményeket és jelenségeket dolgoz fel, mint
például a templomos lovagok
felemelkedése és bukása, az
etruszk civilizáció érdekességei vagy Marco Polo utazásai.
A sorozat segíthet a diákok
számára megközelíthetõbbé
tenni a történelemkönyvekbõl
már ismer korszakokat.

Jó szándék …
Sok-sok köszönet azoknak a személyeknek, akik az elmúlt
évben bármilyen módon hozzájárultak könyvtárunk állományának bõvüléséhez, berendezéseink és a helységek jobbá/szebbé
tételéhez, a rendezvények sikeréhez.

A karácsonyi készülõdés
hetekkel megelõzi az ünnepeket. Mi elsõdlegesen a gyerekeket szerettük volna közelebb
hozni a hagyományokhoz és a
kultúrához, mely a karácsonyi
ünnepeket is áthatja. Így ezekhez kapcsolódóan írtunk ki
pályázatot alsós és felsõs tanulók számára. Nagy örömünkre sok csapat töltötte ki az elõre elkészített feladatlapot.
Igyekeztünk a korosztálynak
megfelelõ feladatokat összeállítani: alsósoknak játékos fejlesztõ; felsõsöknek hagyományt felelevenítõ/megismerõ
feladványokat kellett megoldani. Ezek között szerepeltek

mkonyvtar.uw.hu
A könyvtár honlapja segítséget nyújt abban, hogy megtudd és megismerd
– a hírek között a legújabb
információinkat
– rövid történetünket, a
használatra vonatkozó szabályzatunkat,
– szolgáltatásaink körét és
az ellenszolgáltatások mértékét,
– on-line katalógusunkból
a 2007 után beszerzett doku-

mentumok meglétét, valamint
helyét
- legfrissebb rendezvényeinket,
- a lezajlott események rövid összefoglalóját képekkel,
- legújabb dokumentum
beszerzéseinket ajánlókkal kiegészítve,
- folyóirataink jegyzékét,
- legújabb pályázatainkat,
- a velünk való kapcsolattartás módját, lehetõségét.

A Móricz Zsigmond
Könyvtár honalapját
folyamatosan frissítjük,
hogy használóink elégedettek legyenek.
Köszönjük a visszajelzéseket és a dicséreteket, melyekkel az elmúlt idõszakban hozzájárultak a honlapunkhoz kialakulásához.

az ünnepekhez és az évszakhoz kapcsolódó mesék, versek, szólások, közmondások,
színezõk, útkeresõk, rejtvények… stb, valamint beiktattuk közé a könyv- és könyvtárhasználat gyakorlását is.
Gratulálunk minden résztvevõnek!

Szeretetben
és kultúrában
gazdag
ünnepeket
kívánunk!
a könyvtár
dolgozói
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Mezõfalva U11 - 2009 õsz
2009. szeptember 4-én
kezdtem el az U11-es csapattal a közös munkát. Sajnos
hetente csak két alkalommal
tudunk edzeni keddi és pénteki napokon. Õsszel, amíg jó
idõk voltak, kint edzettünk a
szabadban a füves pályán.
Szerencsére, a gyerekek lelkesek és nagy százalékban látogatják az edzéseket, ezért mindig tudunk tisztességesen dolgozni, gyakorolni.
Nyáron viszonylag nagy
volt a mozgás a csapat körül.
Többen feljebb léptek egy korosztályt ma már az U13-as csapatban szerepelnek. Hozzánk
néhányan érkeztek az U9-es
csapatból. Így egy új csapatot
kellett építeni a srácokból.
Tehát az õsz a csapatépítéssel
és a fiúk próbálgatásával tellett.
Természetesen õsszel jártunk tornákra is, ahol több-kevesebb sikerrel szerepeltünk.
Három fordulót rendeztek
Dunaújvárosban a NUPI tornákból, ahol rendszerint a dunaújvárosi sportiskola (DVSI),
a Pálhalma, és a Baracs csapataival küzdöttünk. Összességében a három tornán 4 gyõzelmet és 6 vereséget értünk

el. Október 5-én Baracson jártunk, ahol a Diákolimpia 1 fordulóján szerepeltünk. Az elsõ
mérkõzésen szoros meccsen
kikaptunk Baracs csapatától
5:4-re. A második mérkõzésen
nagy küzdelemben legyõztük
Rácalmás csapatát 5:4-re (3:0ról fordítottunk!). Kiemelném
Ráthgéber Lackót, akit a tornák végén többször is beválasztottak a legjobb játékosok
közé és egyszer Palkovics
Patrikot is.
Az õsszel elért eredményeket nem akarom minõsíteni,
mert még nagyon az út elején
járunk. Úgy gondolom ebben
az életkorban még nem az
eredmények a fontosak. Rengeteget kell még együtt gyakorolni, edzeni mire kialakul
a tudatos csapatjáték. Én minden erõmmel azon leszek,
hogy a gyermekekbõl képességiekhez mérten a lehetõ legtöbben kihozzam.
Szeretném megköszönni a
szülõknek, hogy mindig akad
olyan kedves anyuka/apuka,
aki idejét, pénzét, autóját nem
kímélve segít a tornákra való
eljutásban.
Tórizs Attila
U11 edzõ

U16 – õszi értékelése
Véget ért a 2009-2010-es szezon elsõ fele. A téli pihenõ elõtt
Simon József adott tájékoztatást az általa irányított együttes teljesítményérõl.
Hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

csapat
Aba – Sárviz
Mezõfalva
Pálhalma
Nagykarácsony
Baracs
Rácalmás
Nagyók
Sárosd
Adony
Seregélyes

M
9
9
9
9
8
9
8
9
9
9

GY
7
6
6
5
5
3
3
3
2
0

D
2
2
1
1
0
1
0
0
1
0

V LG KG GK
0 101 8 93
1
86 13 73
2
46 26 20
3
37 21 16
3
20 31 -11
5
26 51 -25
5
21 33 -12
6
30 84 -54
6
11 60 -49
9
9 60 -51

P
23
20
19
16
15
10
9
9
7
0

- Különösebb célkitûzés nélkül indultunk neki a bajnokságnak. Tisztes helytállásban kiegyeztünk volna az elején, azonban az elsõ négy forduló után már látni lehetett, hogy ebben a
bajnoki évadban van keresni valónk, nem is akármilyen. Ha
így folytatják a fiúk, akkor nagy lehetõség elõtt állnak. Sikerülni fog a rájátszásban való részvétel. (Ezt az eredményt már az
elõzõ évben kellett volna produkálni.)
Név szerint senkit sem szeretnék kiemelni, ez egy csapat! A
sikerhez mindenkinek köze van. Vannak jó és közepes teljesítmények, de mindenki hozzáteszi a saját tudását.
Azt szokták mondani: „Evés közben jön meg az étvágy!”,
ezért megcélozzuk az elsõ helyezést a csoportban. Az ellenfelek most hozzánk jönnek és hazai pályán veretlenek vagyunk.
A csapat összes tagja dicséretet érdemel. Gratulálok mindenkinek!
Simon József
edzõ

Sikeres pályázat

Álló sor balról-jobbra: Tórizs Attila edzõ, Márok Bence, Antal Ádám, Buni Flórián, Ráthgéber László,Nagy
Renátó,Birkás Csaba,Tóth Attila, Zsákovics Kevin
Guggolnak balról jobbra: Palkovics Patrik, Valler Kristóf, Mazzag Gergõ, Kincses Dávid, Takács Richárd. A
képrõl hiányzik Barati Bence

Az E.ON Hungária Zrt. és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium támogatásával kiírt Sportszer- pályázat
keretén belül Mezõfalva a sikeres pályázók közé tartozott. A pályázat díját, a 200.000,- Ft értékû labdarúgó
sportszercsomagot ünnepélyes keretek között Simon
József az U-16 edzõje vehette át. A meghirdetett versenyre rekord mennyiségû, 724 db pályázat érkezett,
melyek nem csak mennyiségben, de minõségben is felülmúlták a kiíró, valamint a pályázatok zsûrizését végzõ szakemberek várakozását.
Köszönjük Simon Józsefnek, az U-16 edzõjének
összetartó és ösztönzõ erejét, mellyel lehetõvé tette, hogy
Mezõfalva is induljon a pályázok között. Külön köszönjük még az önzetlen munkát Szabó Lászlónénak, Simon Viktóriának, Papp Mártának és Horváth
Lászlónénak.
További sikeres munkát kívánunk az egész csapatnak.
Mezõfalva sportrajongói
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Félévzáró a focistáknál
Félévzáró rendezvényt tartott a MEDOSZ SE november
28-án. A csapatok teljesítményének elbírálása mellett bemutatkozott a felnõtt csapat új
vezetõ edzõje Masinka Csaba
is.
A tavaszi tervekben szigorú következetesség az edzésmunkában - aki nem teljesíti a
feladatokat, az nem kap játékra lehetõséget - és nagyobb
arányú fiatalítás szerepel.
A szokásos értékelést ezúttal is Cseke Ottó elnök kezdte
meg. Összefoglalójában kihangsúlyozta, hogy Mezõfalva Önkormányzata az anyagi
erejéhez képest jelentõs támogatásban részesíti a csapatot.
Ennek fejében tisztességes és
eredményes futballjátékot vár
az együttestõl. Az elmúlt szezonban voltak pozitív és negatív élmények a bajnokság fordulói során. Sajnos a végére
inkább a negatív tapasztalat
domborodott ki. Elfáradt a lendület. Sok sérülés, még több
kiállítás és gyengülõ morális
hangulat alakult ki. Az utolsó
mérkõzés elõtt látva a hozzá
állást, a vég eljövetelének esete is megfordult vezetés fejében.
Szerencsére valami csoda
folytán megfordult a korábbi
lefelé haladó tendencia, és egy

óriásit küzdõ gárdát láthattunk
Pusztaszabolcs ellen. A szezon
utolsó mérkõzésén a szíve vitte a csapatot, ami által a vezetõkben újra a bizakodás lehetett úrrá.
A felnõtt együttes értékelése után az új edzõ, Masinka
Csaba ismertette elképzeléseit. Bemutatkozójában elmondta, nagyon szigorúan veszi az
edzéseken való részvételt és
munkát. Aki nem jár rendszeresen, az nem fog játszani. Ezt
következetesen betartja majd!
Tavasszal nagyobb arányban számít a fiatalokra. Jelentõsen meg kívánja frissíteni a
csapatot, így ezzel új erõre számít. Természetesen a szigorúság nem azokra vonatkozik,
akik a munkájuk miatt hiányoznak, hanem a lógósokra.
A szigorúsággal párhuzamosan eredményességet is
ígért az új tréner. Ha a társaság tagjai azonosulnak az elképzeléseivel és a munkamódszereivel, akkor sokkal jobb
helyen végezhet az idény végére a csapat.
(Az év végi összejövetelen
az IFI és az utánpótlás edzõi
is értékeltek. Az általuk elmondottakat külön írásban
közöltük!)
A félévzáró rendezvényre a
futballisták és a vezetõk mel-

lett a törzsszurkolók is meghívót kaptak. Véleményük
nagymértékben összecsengett
a vezetõk állásfoglalásával.
Sokan rengeteg munkát és
másfajta segítséget sem nem
kímélve "élnek-halnak" a mezõfalvi futballért. Joggal várják el a becsületes helytállást.
Vannak nekik is negatív tapasztalataik, de mindezek ellenére, továbbra is teljes erõbedobással támogatják a hazai
labdarúgást. A szurkolói mellkasokban ugyanolyan fociszeretõ szív dobog, mint a játékosokéban. Ezért legyen bármilyen mélyponton a csapat,
õk nem hagyják el a fiúkat.

Hozzászólásában - egy törzsszurkoló - Janik Gyuláné elérzékenyült hangon így fogalmazott: "Akárhogy is van, mi
veletek vagyunk!"
A félév végi összefoglaló
után egy kellemes vacsorával
zárult az est.
A téli pihenõ alatt sem maradnak a futballrajongók foci
nélkül. Az együttesek fedél alá
vonulva megkezdik a teremlabdarúgó bajnokságokat.
(Együtteseinek mérkõzéseit folyamatosan nyomon követhetik Mezõfalva leggyorsabb
információ
oldalán
a
www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László

Az év fõ versenye végett
ért, de az évnek még nincs
vége, hiszen két verseny még
hátra van, ahol a másik két mezõfalvi fiú is (Klics Márton és

Németh Attila) a medencébe
száll.
Bence célja pedig ezeken a
versenyen egy újabb országos
csúcs begyûjtése.

Klics Bence a bajnok
November végén Kecskeméten rendezték meg a gyerek
(10-11évesek) és a cápa (8-9
évesek) korosztályok Országos Bajnokságát. A picik megmérettetésén természetesen ott
voltak a DVCSH UBSE búvárjai is, akik szenzációs eredményeket szállítottak. A csapat termése végül 12 arany, 8
ezüst, 7 bronzérem és egy országos csúcs lett.
A csapat tagja volt Klics
Bence is, aki egymaga öt érmet szerzett. Szombaton elõször 100m gyorson ugrott vízbe, ahol megvédte a bajnoki

címét. Aztán három társával
együtt a 4x50m -es váltóban
küzdöttek a jobb helyekért. Itt
Bence utolsó tagként a váltót
végül nagy csatában a második helyre hozta fel (indulásakor még 5. volt).
Vasárnap aztán még három számban kellett harcolnia a minél elõkelõbb helyekért. Bence 50m pillangó
második lett, 50m gyorson
megszerezte második bajnoki címét. A napot végül egy
újabb ezüstéremmel zárta,
ezúttal 200m gyorson kapott
ki egy picivel.
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Õszi szezonértékelés
Véget ért a 2009-2010-es
õszi szezon a labdarúgásban.
A téli pihenõ elõtti összefoglalóban a mezõfalvi csapatok
értékelését olvashatják.
Nem lehet oka panaszra a
mezõfalvi futballrajongóknak,
hiszen az elmúlt idény elsõ felében igazán változatos sportéletnek lehettek tanúi.
Az a különleges helyzet alakult ki, hogy egy ragyogó utánpótlás-szereplés és egy bajnoki stílust folytató IFI mellett a
felnõttek kissé lecsúsztak a tavalyi eredményekhez képest.
Míg a gyerekek egyre ostromolják a csúcsokat, addig a felnõtteknél némi zavar támadt az
idõszak végére.
Az összefoglalót elkezdve
és maradva a felnõtteknél, kevésbé szerencsés õszt tudhat
maga mögött a nagycsapat.
Szeptemberben szép reményekkel, a dobogó felsõ fokát
megcélozva vágtak neki a bajnokságnak. Móricz Csaba vezetésével egy kiegyensúlyozott
gárda lépett pályára. Sajnos a
fordulók elõre haladtával egyre jobban elõtérbe kerültek a
problémák. Kevesen jártak
edzésre, a mérkõzésekre is nehezen állt össze a keret. Rendkívül sok sérülés is nehezítette
a csapat életét. Kulcspozícióból
hiányoztak emberek.
A mérkõzéseken nyújtott
teljesítmény rendkívül hullámzóan alakult, de a legnagyobb
baj, hogy olyan meccseket veszítettünk el, melyeket egyáltalán nem kellett volna. Ráadásul a fegyelem terén sem jeleskedett a gárda. Számos kiállítás történt szövegelés és fegyelmezetlenség miatt. Nem csoda,
ha a szezon vége felé jelentõsen romlott a játékosok közötti
hangulat, ami rányomta a bélyegét a további fordulók folytatására.
A vezetés ugyan látta a problémákat, de sajnos év közben
aligha változtathatott. Adott
játékoskeretbõl kellett egy épkézláb együttest hétrõl - hétre
összerakni. A vége elõtt két

Állók balról-jobbra: Gulyás Ferenc edzõ, Majoros Gábor, Nagy Dávid, Márok Máté, Vörös Ákos, Szabó Roland, Kriszztin Ádám, Orosz Tamás Guggolók: Balázs
Sándor, Simon Norbert, Orosz Gábor, Sági József,
Barta Norbert, Rónai Gergõ, Papp Károly, Lénárt Zsolt
mérkõzéssel Móricz Csaba bedobta a törülközõt, felállt a kispadról.
Voltak azért az idõszaknak
kiemelkedõ teljesítményei, de
ezek csak pillanatnyi fellángolásoknak köszönhetõek. Az
utolsó fordulóra, annyira megcsappant a játékos kedv, hogy
kétséges volt a találkozó. Pedig
ezen a mérkõzésen igazán nagyot teljesítettek a fiúk.
Pusztaszabolcs ellen a szívük
hozta meg a gyõzelmet. Akkor,
ott, egy hatalmas bravúrt hajtottak végre, mert morálisan a
padlóról kellett felállni.
Kissé szomorúra sikeredett
az összefoglaló, de nem lehet
másként objektíven írni egy tavasszal a dobogó harmadik fokán álló együttes õszi hatodik
helyezésérõl. Temetni azonban
nem kell még. 11 pontos hátrányt kell ledolgozni, ami ebben az osztályban - ismerve a
csapatok hullámzó teljesítményeit - nem lehetetlen.
Az õszi eredmények:
9 gyõzelem, 1 döntetlen, 5
vereség, 45 lõtt gól, 23 kapott
gól, gólkülönbség 22, pontok
száma 28.
Itt tart 2009 végén a nagycsapat, de van remény a kedvezõbb folytatásra, hiszen új
edzõt kapott a társaság. Tavasz-

tól Masinka Csaba veszi át az
irányítást.
Másfél éve veretlenül
otthon!
Amilyen szerencsétlenül sikerült a felnõtteknek az õsz,
olyan ragyogó teljesítmény tudhat maga mögött az IFI! Gulyás
Ferenc másfél éve vette át a fiatalokat, és csak szuperlatívuszokban lehet a megszerzett
eredményekrõl beszélni. Az IFI
tavasszal megnyerte a bajnokságot. Az õsszel pedig ott folytatta, ahol az elõzõ bajnokságot
befejezte. Végig az elsõ helyen
futballoztak.
Gulyás Ferenc és legénysége Mezõfalva történetében
egyedülálló tettet hajthat végre, ha továbbra is így harcolnak
a 2009-2010-es idény megnyeréséért.
Az IFI teljesítményét az
edzõ így foglalta össze:
- Elõször összehasonlításnak lássuk a 2008-2009-es
szezon õszi és a 2009-2010-es
idény õszi eredményeit:
Tavaly 13 gyõzelem, 1 vereség, 1 döntetlen, 85:21 -es
gólarány és 40 pont a mérleg.
Az idei õszön jelentõsen javult
az elmúlt év hasonló idõszakához képest a csapat. Eredmény:

– 14 gyõzelem, 1 döntetlen
és 0 vereség mellett 121:12-re
javult a gólarány és 43 pontot
sikerült az idõszak végére elérni.
Az adatokat összevetve fejlõdés pontszámban, gólkülönbségben, kapott és rúgott gólok számában. Az elõzõ bajnoki szezonban még volt egy vereség, míg
az idén veretlen a csapat!
Ha az általam vezetett együttes eddigi összes eredményét
vesszük figyelembe, akkor látható, hogy 45 mérkõzésen ebbõl 23 hazai - 21 gyõzelem
és 2 döntetlen született. Tehát
az elmúlt másfél évben a csapat hazai környezetben nem
talált legyõzõre. Amióta a gárda velem dolgozik, azóta otthon hibátlan és idegenben is jó,
kiváló!
A sikernek viszont
vannak elõzményei:
Munka, munka és munka.
Az edzéslátogatás 90 % -os.
Motiváltság, gyõzni akarás jellemezte a csapatot végig. A
sportolás feltételei erkölcsi és
anyagi szempontból is megvoltak. A családi hátterek rendezettek. És ami a legfontosabb,
hogy együtt jól érzik magukat.
Nagyon fontos volt az eddigi sikerben a vezetõk felelõs
magatartása, hiszen nem mindegy, hogy a rájuk bízott tehetségekkel hogyan kufárkodnak.
Melyik posztokra, melyik embert teszik.
A további elõrelépés feltétele a játékosok, edzõk, vezetõk közös munkája, hite, akarata, motiváltsága, lokálpatriotizmusa.
Nagy feladat, ami elõttünk
áll, hogy méltón megfeleljünk
az elõdeink által kivívott hírnévnek, és készüljünk a klub
fennállásnak 90. évfordulójára.
Ehhez a bajnoki cím másodszori kivívása a legszebb hozzájárulás lehet!
(Mezõfalva sportéletét napi
szinten
követhetik
a
www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
a Generali-Providencia Biztosító
nevében:
Koródi György
Mezõfalva, József nádor út 38.
Telefon: 25-243-142
+36-20-977-3058
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GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc, gázszerelõ
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736

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.

Értesítem kedves vásárlóimat, hogy

Angol Minõségi
Bálásruha és Cipõbolt
nyílt a Kisfaludy út 13. szám alatt.
Minden nap akciós termékekkel bébiruhákkal és játékokkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Nyitva: hétfõ-vasárnap 8-17 óráig.

Emlékezés
Fekete József
halálának 15. évfordulójára.
Fájdalmunkat nem enyhítik a múlvó évek,
Mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek,
Gondolatban velünk vagy, bármerre is járunk,
Tudjuk hogy nem jössz és mi mégis várunk.
Édesanyád és a család

Dobainé Vámosi Gizella

Emlékezés
Slett Ferenc

Köszönetnyilvánítás

halálának 1. évfordulójára.
Rég már hogy örök álom zárta le a szemed,
Könnyek között emlegetjük a te drága neved,
Elmentél tõlünk egy végtelen útra,
Melyrõl csak visszanézni lehet,
Visszatérni soha,
Hazafelé nem építettek utat,
De ha lenne irány mely otthonod felé mutat,ugye hazajönnél?
Visszahozna a szeretet és letörölnéd az érted fájó könnyeket!

Soha nem feledünk!
szeretõ családod

Köszönetünket fejezzük ki, rokonoknak, barátoknak,
ismerõsöknek, az utca lakóinak, akik szeretett édesanyánk

Fekete Józsefné
(Balla Erzsébet)
temetésén részt vettek, fájdalmunkban bármilyen módon osztoztak, sírjára virágot hoztak.
Külön köszönetet fejezünk ki, a temetés lebonyolításáért Fetthné Editnek és Fetth Jánosnak a lelkiismeretes
munkájukért.
Gyászoló Család

16

Az én falum - Mezôfalva

Jöjjön hozzánk szilveszterre, búcsúztassa velünk
az óévet és lépjen velünk együtt 2009-bõl 2010-be!
Búcsúztassa az évet velünka RETRO jegyében!!!
A legjobb retro zenékkel várunk benneteket.
2009. december 31-én fergeteges szilveszterrel várunk
a Mezõfalvi Vadászházban.
Érkezéskor hûsítõ koktél,utána svédasztalos vacsora
20 féle fogásból, korlátlan fogyasztással.
Éjfél után korhely leves és fõtt virsli mustárral
Tánc, móka, kacagás... és persze tombola.
A jegy ára 5.900 Ft mely magában foglalja a 2-szeri
étkezést és korlátlan pezsgõ fogyasztást éjfél után.
A jó hangulatról mulatós és sláger zenékkel és fatüzelésû
cserépkályhákkal, kellemes terítékkel és hangulatos
díszítéssel gondoskodunk.

A tombola sorsoláson újévi kismalacot
és sok ajándékot nyerhetsz.

Ízelítõ a Vacsora Étlapról:
Magyaros vegyes ízelítõtál
Budakalászi sajttál
Katalán szárnyastál
Kakukkfûves gombakrémleves
Brokkoli krémleves pir mandulával
Borjúpörkölt galuskával
Rozmaringos mangalicatarja francia
rakott butgonyával
Brokkolival töltött pulykamell
sajtmártással tálalva
Parmezános halfilé paradicsomos
spagettivel

Olasz tésztasaláta
Joghurtos kevert saláta
Cézár saláta
Somlói Galuska
Tiramisu kehelyben
Túrós barackos pite
Éjféli menü
Korhely leves
Csülök Pékné
Fõtt virsli mutárral
Mini házi rétes különbözõ
töltelékekkel

Jegyek elõvételben kaphatóak, csoportoknak kedvezményt biztosítunk!
Elõvétel:
Marton János
06-20-312-90-72
www.nexusgastro.hu

Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Mûvelôdési Ház, Mezõfalva. Felelõs: Ijjas Gizella.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 106/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.

