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Október
Mindszent Hava,
Őszhó,
Magvető Hava

Az október
mottója
„Jön az ősz, jön az ősz,
nyomunkban van a csősz...
Nem loptunk mi egyebet,
Csak egy kosár felleget.
Itt az ősz, jön az ősz,
didereg már a csősz...”
(népköltés)

A mezőfalvi templomban
október 9-én rendezték meg
a Dréta Antal II. Egyházzenei Találkozót. Túlzás nélkül
állítható: nagy sikerrel.
A népes mezőnyt a házigazda Mezőfalvi Nőikar mellett
a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium Vegyeskara,
a Sárbogárdi ÁFÉSZ Városi
Vegyeskar, a székesfehérvári
Vox Mirabilis Kamarakórus,
a dunaújvárosi Viadana Kamarakórus és a Dunaújvárosi
Vegyeskar alkotta.
Nyulasiné Lakos Angéla, a
mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatóhelyettese, a helyi Nőikar vezetője, a
rendezvény főszervezője köszöntőjében leszögezte: ez nem
hagyományos értelemben vett
verseny, a találkozó lényege
az éneklés tisztelete, ünnepe.
(Folytatás a 11. oldalon.)

Október 23.
Nemzeti ünnepünk alkalmából községi ünnepséget rendezünk
2010. október 23-án,
szombaton 17 órától
a Művelődési Házban.
Program:
– Megemlékezés
– Gyerekek műsora
Az ünnepség után a résztvevők átsétálnak a Piac térre,
ahol mécseseket gyújtunk az
'56-os forradalom hőseinek
tiszteletére!
Várunk minden mezőfalvi lakót a rendezvényre!

„Segíts, hogy segíthessünk!”
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány idén is
megrendezi

JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT
Időpont: 2010. november 20. szombat
Helyszín: az iskola tornaterme

Program:
18:00 vendégek fogadása
19:00 – gyermekek műsora
– vendégünk: Kiss Melinda
operaénekes főiskolai hallgató
– nyitótánc: palotás
20:00 vacsora
00:00 tombola

Mindenkit szeretettel várunk!
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2010.

2010. önkormányzati
képviselőválasztás eredménye

Köszönjük
a munkát és
a részvételt
Lezajlott a polgármester és
képviselőválasztás településünkön. A választás lebonyolításában több mint 50 fő vett részt
mint a Helyi Választási Bizottság, a Helyi Választási Iroda,
illetve a Szavazatszámláló
Bizottság tagjai. A vasárnap
5. 30 perckor kezdődő munka
hétfőn 01. 30-perckor ért véget
számukra.
A munkában résztvevők esküjükhöz híven - a jogszabályokat maximálisan betartva
- hiba nélkül végezték feladatukat. Köszönet érte mindanynyiuknak, és köszönet azoknak
a szervezeteknek, akik tagokat
delegáltak a bizottságokba.
A részvételi arány nem haladta meg a négy évvel ezelőttit - 38 % körül alakult. Külön
elismerésre méltó az a kitűnő
hangulat, ami a munka során
tapasztalható volt. Nagyon
örülök, hogy a munkában részt
vett jó néhány 20 év körüli fiatal, aki talán így kap majd kedvet a közösségi munkában való
részvételhez.
Végezetül a település valamennyi választópolgára nevében megköszönöm valamennyi
választási munkában részt vett
munkatársunk tevékenységét.
dr. Woth László
címzetes főjegyző

I.

II.

III.

IV.

Össz.

Bán Balázs Csaba

201

153

141

76

571

Molnárné Troppert Mária

183

139

138

60

520

Masinkáné Baranyai Mariann

193

140

118

47

498

Cseke Ottó

131

141

156

63

491

Sóki László

121

118

166

45

450

Masinka Csabáné

100

134

131
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418

Csizmadia Imre Attila

84

87

83

40

294

Horváth László

87

103

57

30
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Ijjas Gizella
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118

109

48

377

Kis Attila Ferenc

111

85

91

48

335

Kovács András
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31
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20

158

Kovács Ervin

48

36
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18
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Kovács István

126

73

83

39

321

Nyuli Gábor

77

107

85

50
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Oroszi Gábor

53

40
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150

Rajcsányi József
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Rácz János
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30
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131
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59

38

229

Salgó József
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41

304

Sági István
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Szántó István

100

94
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47

315

Tarány Sándor

72

55

83

31
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Töttős Tibor

82

67

43

31

223

Vadász Ferenc

39

20

21

15

95

Virág Attila

58

73

45

28

204

Vizi Ignác

118

92

99

42

351

2448

2162

2120

986

7716

FIZETETT VÁLASZTÁSI HIRDETÉSEK

Hálásan köszönöm
településünk választópolgárainak a bizalmat,
azoknak különösen,
akik rám adták szavazatukat. Ahogy eddig
is tettem, úgy ezután
is minden mezőfalvi
lakónak polgármestere
szeretnék lenni!
Márok Csaba
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rok!
k!
Szeretnék újságunkban is köszönete
tet
mondani mindazoknak, akik elmenteek
szavazni, és természetesen azoknak iss,
akik rám szavaztak. Rendkívül naggy
megtiszteltetés számomra, hogy immááron másodszor is a képviselőválaszttás
élén végezhettem. A felém áramló, bizonyítottan stabil, és masszív alapokoon
nyugvó választópolgári bizalmat igyekkszem a lehető legjobban megszolgáln
ni.
Továbbá mindenkit biztosíthatok arróól,
hogy a hazaköltözésem folyamatbaan
van. Tisztelettel:
Bán
Bá
n Ba
Baláázs
zs

Tisztelt Mezőfalvi Választópolgárok!
Önöknek köszönhetően megalakulhat újra a
német kisebbségi önkormányzat. Köszönöm mindazoknak, akik vállalva hovatartozásukat feliratkoztak
a német kisebbségi szavazólistára, majd szavazni is
eljöttek. A megválasztott képviselők: Molnár István,
Molnárné Troppert Mária, Móricz Csabáné, Papp
Gyöngyi. A megalakulásunk még ezután lesz, melyről
a következőkben értesítjük Önöket.
Tisztelettel képviselőtársaim nevében:
Molnárné Troppert Mária
Ezúton köszönetemet szeretném kifejezni
mindazoknak, akik a választáson megtiszteltek
bizalmukkal:
Cseke Ottó
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Megalakult a testület
Alakuló ülést tartott Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete
2010. október 7-én, csütörtökön 17 órakor. Az alakuló ülés
két részből állt. Az ünnepélyes
rész a Művelődési Házban
zajlott, ahol – a 2006-os választásokhoz hasonlóan – a
polgármester és a képviselők
ünnepélyes eskütételére került
sor Danyi András, a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt,
aki átadta a megbízóleveleket.
Az ünnepség fényét emelte,
hogy a Mezőfalvi Nőikar énekelte a Himnuszt és a Szózatot, valamint az iskolások egy
kis műsorral készültek. Nagyon
örültünk annak, hogy a falubeliek közül többen megtisztelték
jelenlétükkel településünknek
ezt a jeles eseményét.
Az ünnepélyes rész után a
képviselőtestület tagjai átvonultak a községháza dísztermébe,
ahol azonnal elkezdődött az érdemi munka. A döntések közül

Korszerű lesz
az Egészségház
Mezőfalva polgármestere
és címzetes főjegyzője aláírta
az Egészségház fejlesztésének
pályázatát is. A beruházás főösszege 71 millió 242 ezer 696
forint, amelyből 55 millió 956
ezer 634 forint a támogatás.
A beruházás tetőcserét, fűtésés világításkorszerűsítést, és
utólagos hőszigetelést foglal
magába, nyílászáró-cserével
együtt, valamint kicsit átépül
az épület főbejárata is.

Halottak napja
Mezőfalvára az elmúlt években is az volt a jellemző, hogy
szépen gondozott a temetője.
Mindenszentek és halottak
napa alkalmából idén is sokan
érkeznek településünkre, hogy
virágot, mécsest helyezzenek
elhunyt szeretteik sírjára.
Kérem, tegyék rendbe a
sírok környékét, készüljünk
közösen, méltó módon az ünnepre!
M. Cs.

kiemelném a bizottságok létrehozását. Mint mindenki előtt
ismeretes, csökkentett létszámú
– hat tagból álló – képviselőtestületet választottak Mezőfalva
polgárai október harmadikán.
A létszámhoz alkalmazkodva
a bizottságok számát is szűkítettük: két bizottság került
megválasztásra. A pénzügyi,
ellenőrző és gazdasági bizottság, amely feladatául kapta a
vagyonnyilatkozatok kezelését
és ellenőrzését is, valamint a
Mezőfalván jól működő szociális bizottság.
A pénzügyi bizottság elnöke Masinkáné Baranyai
Mariann, tagjai Sóki László
képviselő, külsős tagja pedig
Töttős Tibor lett. Az egészségügyi és szociális bizottság
elnöke Molnárné Troppert
Mária, tagja Masinka Csabáné és Bán Balázs, külsős
tagja Horváth László és Klics
Ferencné, a Nagycsaládosok
Egyesületének elnöke.

A képviselők döntöttek az
alpolgármester személyéről. A
törvényi előírásoknak megfelelően a polgármester javaslatáról a képviselők titkos szavazással döntöttek. Úgy gondolom, új korszak kezdetét jelenti
az is, hogy a javasolt személy
egyhangú támogató szavazatot
kapott: Cseke Ottó lett Mezőfalva alpolgármestere.
Döntöttünk még a polgármester illetményéről, juttatásairól, illetve a képviselői
tiszteletdíjról is. Az SZMSZ
felülvizsgálatára hat hónap
áll rendelkezésre. Úgy foglaltunk állást, hogy az SZMSZ
átdolgozása a költségvetés
figyelembe vételével történjen meg.
Meghatároztuk még a
munkatervet. Idénre két soros
ülést terveztünk, a novemberin a költségvetés lesz a téma,
a decemberin pedig a közszolgáltatási díjak.
Márok Csaba

Felújíthatjuk a Civilházat
Mezőfalva polgármestere és
címzetes főjegyzője 2010. október 8-án aláírta a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökségnél az úgynevezett
Civilház pályázatot. A megvalósítás költségvetési főösszege
95 millió 974 ezer 441 forint,
amelyből 78 millió 171 ezer
366 forint a támogatás. Ez a
régi tanácsház és környéke
rendbetételére áll rendelkezésünkre.
A forrásból rendbe tesszük
az épületet, felújítjuk a tetőt, az
igényeknek megfelelően átalakítjuk a belső tereket, lesz egy
villany- és fűtéskorszerűsítése,
akadálymentesítés, valamint

a végén festés és mázolás. A
beruházáshoz társul még a
csapadékvíz
elvezetésének
megoldása,
akadálymentes
parkoló kialakítása, a tanácsház melletti telken pedig várhatóan játszóteret alakítanánk
ki, amelynek biztosan örülnek
majd az ott kikapcsolódó szülők és gyerekek. A tervekben
szerepel még zöldterületrendezés, a régi templomkerti
sétány helyreállítása, ehhez
kapcsolódóan a Semmelweis
utca betonos végének a burkolatfelújítása, térkövezése.
A Civilház teljes felújításának 2011. április végére kell
elkészülnie.
M. Cs.

Figyeljenek az árkokra
Tudom, hogy unalmas kissé, hogy minden alkalommal felhívom a figyelmet az ingatlanok előtti közterületek, árokok rendbetételére. Ám azt tapasztaljuk: nem lehet elégszer mondani,
hiszen továbbra is vannak gondok.
Ősszel különösen időszerű ez a kérdés, mivel a fákról lehullott
sok-sok falevél, valamint a még utoljára levágott fű teljesen eltömheti az átereszeket. Csapadékos évszakok következnek, és nem
szeretnénk, ha gondjaink lennének a csapadékvíz elvezetésével!
M. Cs.

Felhívás
Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzata pályázatot
hirdet Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elnyerésére, a
2011-es évre. A pályázat részletes feltételei elolvashatók a
www.okmt.hu honlapon.
A pályázat benyújtásának
határideje 2010. október 29.
Pályázatokat a 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. sz. alatt
lehet leadni, 2010. október 19én 12.00 óráig.
A jelentkezési űrlap letölthető a honlapról, vagy a községházán átvehető.
dr. Woth László
címzetes főjegyző

Templomunk
Az egyházzal közösen – a
község szerepvállalása mellett
– ki kell dolgozni a templom
külső felújításának pályázatát,
amelynek október 31. a beadási
határideje. Az egyházzal közösen dolgozunk azért, hogy a
jelenlegi méltatlan állapot
megszűnjön. A képviselők úgy
foglaltak állást, hogy a falué a
templom, turisztikai látványosság is lehet.

Megújul a Tájház
Bizonyára sokan tapasztalták, hogy a nyertes Leader
pályázatunk jóvoltából elkezdődhetett a Tájház felújítása. A
tetőcsere rendben zajlik, a régi
cserép helyett nádtetőt kap az
épület. A polgárőrség szintén
kapott támogató határozatot
a térfigyelő kamera rendszer
kiépítésére vonatkozóan.
A Mezőfalváért Egyesület
ugyancsak a Leader nyertesei
között van, és táboroztatásra
kapnak 860 ezer forintot.
A többi beadott támogatási
igényünkre vonatkozóan is várjuk a választ. Örömmel mondhatom továbbá, hogy a belterületi vízrendezésre benyújtott
pályázatunkat is befogadták, és
már a hiánypótlási szakaszban
tart a folyamat.
M. Cs.
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Tündérkert Óvoda
A szünet utáni
első nap...
Augusztus 27-én érkeztünk
kolléganőimmel először óvodába. Az élménybeszámoló
után mindenki a csoportjában
folytatta a munkát, kiosztottuk a gyerekekenek a jeleket,
egyeztettük a névsort, és még
sorolhatnám.

Értekezletet
tartottunk
Augusztus 30-án a tagóvodákkal együtt értekezlet volt
az intézményben. A vezető
óvónő a tanévnyitó értekezleten elmondottakat ismertette a
kollégákkal, majd beszámolót
hallottunk a tagóvodák életéről, eredményeiről.

A tanévkezdés
nyitó napja
Szeptember 1-jén érkeztek
óvodánkba azok a „nagyobb”
gyerekek, akik már eddig is
ide jártak, valamint a leendő
elsősök itt gyülekeztek tanító
nénijükkel, szüleikkel.
A gyerekek az amúgy is
szomorkás időben, kissé meg
voltak illetődve, de a félelem
hamar oldódott, amikor Mariann tanító néni szólította
az osztályát, és az őket jelző
„emblémával” ajándékozta meg
a gyerekeket.
Erika tanító néni egy kendőt kötött minden kis elsőse
nyakába - majd így gyalogoltunk át az iskolába.
Az óvó nénik minden osztályba bementek és sok-sok
piros pontot kívánva végképp
elköszöntek a volt nagycsoportosoktól. Megható pillanatok
voltak ezek mindannyiunknak.

Szeretettel
fogadtuk
a legkisebbeket
Szeptember 6. Ezen a napon érkeztek az új gyermekek
a csoportokba.
Szülők, óvó nénik, dajka nénik, gyerekek izgatottan várták
ezt a napot. „Vajon milyen lesz
az óvoda?” – gondolták magukban.
Az első napok viszonylag
zökkenőmentesek voltak. A
gyerekek jól viselték a szülőktől való elválást. Csupán
imitt-amott volt hallható
egy kis sírás, ami később, a
nap folyamán elcsitult. Azt
tapasztaljuk, hogy a kisgyerekek napról napra egyre
nyitottabbak, szívesen játszanak egymással és teremtenek kapcsolatot óvó nénijükkel, dajka nénijükkel. A
tevékenységekkel teli napok
hamar kifárasztják őket, így
ebéd után szívesen pihennek.

Tájékoztattuk
a szülőket
Szeptember 6-án az óvodánkban megtartottuk az első
szülői értekezletünket, ahol
tájékoztattuk a kiscsoportosok édesanyját, édesapját az
első napról, majd ismertettük
velük a házirendet és az éves
feladatokat, ünnepeket.
Ugyanezen a napon volt a
többi óvodai csoportban is a
szülői értekezlet.
Az oldalt
Az
lt összeáll
állít
ítot
otta
ttaa:
Bálint Györgyné,
K ár
Kl
á né Hus
uszt
ztaa Re
Rená
nááta
ta

Csoportjaink 2010/2011-es
tanévben
Hosszú évtizedes munka után búcsúzott az óvodától két dajka
néni (Kéri Mihályné és Simon Józsefné), ők szeptembertől már
a nyugdíjas éveiket élvezhetik. Helyükre két új fiatal helyettes
kolléganő érkezett: Bartáné Kolmankó Andrea és Bodorné Németh Mónika.
Így alakult óvodai csoportjaink megosztása:
Csiga-biga (kiscsoport)
Kiss Lászlóné - óvodapedagógus
Hóringer Imréné - óvodapedagógus
Német Ferencné - dajka néni
Katica (kiscsoport)
Korompai Tamásné - óvodapedagógus
Kiss Nóra - óvodapedagógus
Rauf Istvánné - dajka néni
Pillangó (középső csoport)
Tolnai Andrásné - óvodapedagógus
Danczi Gáborné - óvodapedagógus
Balogh Ervinné - dajka néni
Szivárvány (középső csoport)
Gremsperger Mónika - óvodapedagógus
Győriné Varga Edit - óvodapedagógus
Bartáné Kolmankó Andrea - dajka néni
Napsugár (nagycsoport)
Bálint Györgyné - óvodapedagógus
Klárné Huszta Renáta - óvodapedagógus
Szücs Györgyné - dajka néni
Micimackó (nagycsoport)
Dr. Békési Béláné - óvodapedagógus
Kovácsné Huber Zita - óvodapedagógus
Bodorné Német Mónika - dajka néni

Köszönetet
mondunk
Köszönetet szeretnénk
mondani Tarr Szilviának a
Napsugár csoport sötétítő
függönyeinek tisztításáért.
Gódány Imrénének (Marika néninek) köszönjük a kis
terítőket, szőnyegeket, amelyeket óvodánknak adott.
Az óvoda dolgozói

Papírgyűjtés
Ismét szeretnénk elkezdeni a feleslegessé vált papírok, könyvek, dobozokgyűjtését.
Kérünk minden családot, hogy segítsen bennünket ebben az akcióban!
Előre is köszönjük:
Az óvoda dolgozói
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Szüreti mulatság
volt az óvodában
Óvodánkban múlt héten
tartottuk a hagyományos őszi
nagy rendezvényt, a szüreti
mulatságot, amelyet nagyon
vártak a gyerekek. Sok segítséget kaptunk a szülőktől,
nagyszülőktől azért, hogy óvodásaink jól érezzék magukat
ezen a népszerű programon.
Köszönjük.
A gyerekek népviseletbe
öltözve adták elő a műsorokat, amely nagy sikert aratott.

Felelevenítettük a szüret fázisait. A szőlő préselését érdeklődéssel figyelték a kicsik, aztán megkóstolták a mustot, és
vidáman falatoztak az udvaron
a kellemes, napsütéses időben.
A lovas kocsikázás is nagyon tetszett a gyerekeknek,
mindegyikük azt várta, hogy
sorra kerülhessen végre. Közben játszottunk és daloltunk,
a nap mottójának, a „Szüretelnek, énekelnek” jegyében.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Közel 13 tonna papír
Remek eredménnyel zárult
ismét az iskola Szülői Munkaközössége által meghirdetett
őszi papírgyűjtési akció. A
tavaszi 19 tonnás mennyiség
után meglepő módon közel 13
tonna papírt tudtak összegyűjteni újra a szorgos kezek. Az
iskola minden osztálya részt
vett a gyűjtésben. Az égiek is
velünk voltak,hiszen ragyogó
napsütésben dolgozhattunk.
A papírgyűjtésért kapott öszszegek természetesen az osztálykasszákat
gyarapítják,a
legjobb eredményeket elérőket
pedig oklevéllel is jutalmazzuk.
Ez az eredmény viszont nem
jöhetett volna létre a gyerekek
szorgalmas munkája,a szülők,a
nagyszülők,a pedagógusok,a
munkaközösség tagjai és még
a számos önkéntes támogatása
nélkül.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítsé-

Akikre büszkék
vagyunk!
Iskolánkban az elmúlt években
elindítottunk egy hagyományt,
melynek lényege, hogy volt diákjaink életútját figyelemmel kísérve, kiállításokat rendezünk azok
munkáiból, akik valamilyen művészeti tevékenységben jeleskednek. A jogos büszkélkedésen túl
szeretnénk, hogy intézményünk
jelenlegi tanulói számára az ő sikereik jó példával szolgálnának.
Ez évi választottunk:

get, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal jelentős mértékben
támogatták akciónkat,mellyel
hozzásegítették a gyermekeket
a gyűjtésből származó bevételhez.

Kérem önöket a tavaszi időpontunknál is legyenek majd
ilyen segítőkészek. KÖSZÖNJÜK!
Baratiné H. Irén
SzM.vezető

Új szekrényeket kaptunk
Minden nap, amikor az iskolához érek gyönyörködöm a
felújított épületben, nem tudok
betelni a látvánnyal.

HÍREI

Szeptember elsején, az első
tanítási napon, a folyosón is
meglepetés várt minket. A régi
elhasználódott, még a nagyanyáink idejéből
való szekrények
helyett újak vártak
minket. Szépek,
s látszik rajtuk,
hogy sok pénzbe
kerültek, ezért is
nagyon kell vigyázni rájuk.
Amellett, hogy
esztétikusak jól
használhatóak,
nekem nagyon
tetszik, hogy az
ajtók színei ritmikusan váltakoznak.
Amikor
birokunkba vettük
őket, nyüzsög-

tünk, de rettenetesen, mert attól féltünk nem jut mindenkinek. Természetesen jutott. Ezután már csak attól tartottunk,
hogy egy felelős kap kulcsot,
aki majd biztosan többször
otthon felejti, lesz akkor majd
nagy kalamajka.
A felnőttek azonban erre is
gondoltak, mindenki kapott
kulcsot. Így azt is remélhetjük,
hogy vége a dzsekik és cipők
eltűnési korszakának.
A felső tagozat diákjai nevében köszönetet szeretnék
mondani a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak és a
Szülői Munkaközösségnek, és
mindenkinek, aki hozzájárult
a szekrényeink árához. Társaim nevében is ígérem, nagyon
fogunk rájuk vigyázni!
Szabó Luca
7.b

Boros Adrienn
Általános iskolai tanulmányait 2006-ban fejezte be. A kitűnő
tanuló, szorgalmas diák sok mindenben mutatott tehetséget. Az
alapfokú művészetoktatás keretein belül táncolt és képzőművészeti tanulmányokat is folytatott,
s végül, mikor a pályaválasztásra
került a sor továbbtanulási kérelmét a nagyhírű és neves székesfehérvári Tóparti Gimnáziumba
adta be. Négy év múltán itt tett
sikeres érettségi vizsgát. A középiskola négy éve alatt készített
néhány munkáját mutatja be az
iskolai kiállítás.

Pedagógiai napok
2010. november 23-26 között
hagyományainkhoz híven megszervezzük 1-6. évfolyamon az
őszi pedagógiai napokat, melyre
nagy szeretettel várjuk a kedves
szülőket. Akik elfogadják meghívásunkat, a nyílt órákon betekintést nyerhetnek a tanítási folyamatba, megfigyelhetik gyermekük
előrehaladását. A pontos menetrendet az iskola honlapján, illetve
a bejáratnál ismerhetik majd meg.

Új tagok az SZMK-ban
Az iskola Szülői Munkaközössége nevében,ezúton szeretném köszönteni az 1.osztályos
tanulókat,és az újonnan megválasztott munkaközösségi tagokat:
1.a Nagy Csilla, Klicsné Farkas Zsuzsanna. 1.b Tóth Ildikó,
Oroszi Szilvia. 2.b Gyetvainé Kovács Szilvia 7.a Molnár Izabella.
A gyerekeknek jó tanulást,a
szülőknek jó munkát kívánok.
Baratiné H. Irén
SzM. vezető
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Palkovics és Szalai
nemzetközi sikere!
Két mezőfalvi birkózó rangos nemzetközi versenyen vett
részt a szlovákiai Trencsényben. Nehéz feladat előtt álltak,
hiszen ez idáig még nem vettek
részt ilyen megmérettetésen.
Három országból (Szlovákia, Csehország,
Magyarország)
érkeztek a 2000,
2001-ben született ifjú birkózó
palánták. Palkovics Patrik 29
kg-ban, Szalai
Bálint 38kg-ban
nevezett.
Bálintnak tovább
nehezítette
a
dolgát, hogy egy
súl ycsopor ttal
feljebb
kellett
versenyeznie. A
hosszú nyári pihenő látszódott a

birkózásukon, de az eredmény
így sem maradt el. Patrik hat
győzelmet behúzva első, Bálint
két győzelemmel és két vereséggel a hatodik helyen zárt.

Elsőseink

Legutóbbi lapszámunkban hiányos volt elsőseink
névsora. Az érintettektől elnézést kérünk, és újra közöljük mindkét osztály névsorát.
1.a osztály
Osztályfőnök:
Balléné Spitz Mariann
Ács Zsófia
Csergő Béla
Erdélyi János Kevin
Erdélyi Tamás Gusztáv
Garbacz Bendegúz
Igel Bálint
Kaltenecker Réka
Klics Márton
Kolompár Milán
Koppányi Tímea
Kovács Balázs Áron
Kovács Mária Inez
Maár Csenge
Nikó Bence Csaba
Rafael Dzsenifer
Somogyi Ferenc
Stempely Eszter
Sütő Nóra
Takács Tamás
Zsákovics Botond

1.b osztály
Osztályfőnök:
Szabóné Kovács Erika
Babecz Márk
Berki Dániel
Boros Mariann
Dienes Máté
Gál Ármin
Gombita Dzsenifer
Hajdú Elizabet
Kéri Kitti
Kollár Krisztián
Kovács Olivér
Kovács Szimonetta
Milics Attila
Orbán Viktor
Oroszi Balázs
Petrovics Ádám Benedek
Sebestyén Fábián
Szabó Beatrix 1.
Szabó Beatrix 2.
Szabó Fanni Viktória
Szabó Levente
Szabó Noémi
Temesvári Donát
Tóth Adrián
Varga Vivien

Legyen a zene mindenkié!
A Zenei világnap programsorozata teljességgel megvalósította ennek a jelmondatnak
a szellemiségét. Egy hétig a
zenéről szólt minden az iskolában. Először csak azt vettük
észre, hogy sok-sok hangszer
költözött be az aulába. Olyan
hangszerek, amelyeket eddig
csak fényképről, vagy tévében
láthattunk. Akkor még nem
is gondoltunk rá, hogy közelebbről is megismerkedhetünk
velük! Pedig a zenetanárok akkor már napok óta készülődtek, hogy még élményszerűbbé
tegyék nekünk ezt a kiállítást.
Évfolyamonként meghívást
kaptunk egy kis hangszerismertető előadásra. Minden zenetanár nagyon izgult, hiszen
ők nem a szavak emberei, ők a
zene nyelvén folyékonyabban
beszélnek.

Be is vetettek minden lehetséges segédeszközt, volt
projektoros kivetítés, megszólalt minden hangszer szá-

mítógépen keresztül, sőt a
szerencsésebbek még kézbe is
vehették a kürtöt, trombitát,
klarinétot.

És ez még mind semmi.
Október elsején a Dunaújvárosi Fúvós Egyesület zenekara
immár szokásos koncertjét tartotta meg a tornateremben. Ők
mindig nagyon jó hangulatot
tudnak teremteni, szinte elfelejtjük, hogy nem egy fényes
hangversenyteremben ülünk,
hanem csak a kis megszokott
tornatermünkben gyűltünk
össze.
Mindig azt gondoljuk, hogy
nap mint nap körülvesz minket a zene, mert állandóan be
van kapcsolva a rádió, modernebbnél modernebb kütyükre
töltünk le zenéket, de az élő
zenénél nincs semmi varázslatosabb! Szinte körülöleltek
minket a hangok! Jó volt így
kezdeni ezt a napot, várjuk a
folytatást jövőre is.
Baricza Zsuzsa
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IDŐSEK NAPJA
Október 1-jén, az Idősek
Világnapján műsorral köszöntöttük községünk szépkorú lakóit a Művelődési Házban.
Más volt ez az ünnep, mint a
többi, hiszen a közönség soraiban ültek falunk legidősebb lakói: Mészáros Sándorné Mariska néni, Dolmány Istvánné Kati
néni és Ruppert Náci bácsi.
A polgármester úr ünnepi
szavai után virágcsokorral és
emléklappal köszöntötte őket.
A folytatásban Masinkáné
Baranyai Mariann képviselő

asszony saját versét olvasta
fel, majd Vas Józsefné Margit
néni a Sárgarózsa Nyugdíjas
Klubból egy idősekről szóló
költeményt szavalt el.
Óvodánk Napsugár csoportja Bálint Györgyné és Huszta Renáta óvónőkkel kedves
műsorral készült erre a napra.
Iskolánk zenetagozatának
tanulói is meglepték a közönséget szép darabokkal, felkészítőjük Fehér Teréz és Tótin
István volt, kísérőjük Kovács
Mária tanárnő volt. Nyulasiné

Köszönet nyilvánítás!
Köszönetet szeretnénk mondani az Idősek Világnapja
alkalmából rendezett ünnepségért az óvodásoknak, az iskolásoknak, nevelőiknek, valamint Ijjas Gizikének, Márok
Csaba polgármester úrnak a csodálatos órákért, amit együtt
töltöttünk. Öröm volt számunkra falunk legidősebb embereit látni. Ezúton kivánunk minden idős embernek jó
egészséget, sok hosszú és boldog évet.
Nagyon sok szeretettel:
Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub tagjai és vezetősége

Lakos Angéla tanárnő, a népi
ének tanszakról két tanítványát, Virág Enikőt és Kovács
Mercédeszt készítette fel az
idősek köszöntésére.
A zene, valamint az ének
után az iskola negyedik évfolyamos diákjainak műsora
következett. Megható és jól
összeállított darabbal készültek, melyben Csonka Emese
tánctanárnő növendékei is
szerepet kaptak.
A fantasztikus összeállítást
Nyuliné Bauer Szilvia és Sivák
Zita tanítónőknek köszönhettük.

Az est második fele az
operettről szólt. Leblanc
Győző énekes és párja, Tóth
Éva örökzöld slágerekkel
szórakoztatták a közönséget.
Nagyon jó hangulatú órát
töltöttek nálunk, táncra kérték az időseket, akik örömmel
fogadták a felkérést. A műsor
után közös fotózásra is sor
került a művészekkel.
Reméljük, hogy sikerült
mindenkinek egy feledhetetlen estét szereznünk.
Ijjas Gizella
művelődésszervező

OKTÓBER - MINDSZENT HAVA, ŐSZHÓ, MAGVETŐ HAVA
Október neve a latin October „Nyolcadik” hónapnévből
ered (bár Domitianus császár
kísérletet tett a név megváltoztatására, önmagáról nevezte el
„domiciánus” hónapnak, de ez
a név nem tetszett senkinek
sem), mert a régi római naptárban az évkezdő márciustól
számítva ez volt az év nyolcadik hónapja.
E hónap ünnepei a márciusi
jeles napok tükörképei. Tehát
a halász, a hajós márciusban
vízre tolt hajóját ekkor vontatta partra, a földművesek a
márciusban elővett s az egész
nyáron használt szerszámait
most eltette, a katona a harcban használt fegyvereit most
olajozta be.

Októberi jeles napok:
Október 4. Assisi Szent Ferenc napja
1182-ben született Assisiben, a ferences rend megalapítója, aki az evangéliumi
szegénységet, alázatosságot,
irgalmasságot hirdette.
Szokás volt ezen a héten
kanászostorral durrogtatni a
gonosz szellemek elűzésére.
Az e napon ültetett kotlós alá
nyírfaágat tettek a fészekbe,
hogy ezzel megvédjék őket az
ártó, gonosz hatalmaktól, míg
a csirkék ki nem kelnek.
Október 15. Teréz napja
Erdélyben és a Dunántúl
nagyobb részén e napon kezdődik meg a szüret. Egerben
Teréz-szedés a neve.

A Bánságban és Bácskában
e nap asszonyi dologtiltó nap
volt, amikor nem moshattak és
kenyeret sem süthettek.
Október 21. Orsolya napja
Kőszegen e nap kezdődik
a szüret. Időjósló napnak is
tartják. A hajdúböszörményi pásztorok azt állították,
ha ilyenkor szép az idő, akkor az karácsonyig meg is
marad.
Október 26. Dömötör napja
A 4. századi nagy keresztényüldözések idején vértanúhalált halt. Az ország keleti felében ő volt a juhászok
pártfogója. Juhászújévnek is
nevezik e napot, mert ezen a
napon számoltatták el, vagy
hosszabbították meg a juhá-

szok szolgálatát, a juhászok a
plébánia udvarán birkapaprikást főztek, a juhásznék bélest
sütöttek.
Az Alföldön ezen a napon
állatvásárokat, többnapi mulatságokat tartottak. Hortobágyon, Szegeden juhászbált
rendeztek. Időjárásjósló nap, az
e napi hideg szelet a kemény
tél előjelének tartották.
Október 28. Simon - Júdás
napja
Tokaj-Hegyalján e nap a
szüret napja, aminek végeztével szüreti felvonulásokat és
bálokat tartottak.
E napon kezdődik meg a
kukoricafosztás.
Ijjas Gizella
művelődésszevező
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CIVILSZERVEZET

Jubileumi „lakodalom”
a nyugdíjasklubban
Egy ember életében is jelentős állomás a 35. életév,
nem is beszélve egy civil szervezetről. A Mezőfalvi Nagyközségi Nyugdíjasklub 1975.
szeptember 18-án alakult meg.
Hajszálpontosan 35 évvel később, 2010. szeptember 18-án
nagyszerű ünnepség és buli keretében tartotta meg a tagság
a születésnapot a Művelődési
Házban.
Pénteken, az elhunyt társak
emlékére szentmisét tartottak
a templomban.
A szombaton, 17 órától kezdődő rendezvényen, elfogadva
a meghívást, jelen volt Varga
László egykori-, és Márok
Csaba jelenlegi polgármester;
Cseke Ottó alpolgármester;
Sóki László, Tarány Sándor,
Horváth László és Bán Balázs, Molnárné Troppert Mária
képviselők; Kristofory Valter
plébános; Cséplő Béláné, Éva
a Sárga Rózsa Nyugdíjasklub
vezetője; Jaksics Erzsébet iskolaigazgató; Erdélyi Józsefné egykori könyvtáros és Ijjas
Gizella művelődés-szervező;
Vizi Ignác, a helyi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület vezetője.
A programot Kertész Ilona
klubvezető nyitotta, majd Márok Csaba mondott köszöntőt.
Őt a székesfehérvári székhelyű
Nyugdíjasok és Idősek Életet

Az Éveknek Fejér megyei
szervezetének elnöke, Rubina
Sándor követte, zárásul pedig
Varga László méltatta a klub
tevékenységét.
A későbbiekben a Mezőfalvi Nőikar adott ízelítőt
tudásából a már megszokott
magas színvonalon; őket a
Csonka Emese által felkészített gyermek néptánccsoport
váltotta nagy sikerrel. Hogy
a próza is szerepet kapjon, a
klubhoz két éve csatlakozó
Töttős István saját költeményével csalt ki nevetést
és aratott nagy tapsot: verse
azokról a nyugdíjasokról szólt,
akik már nagyon várták, hogy
nyugdíjba menjenek, ám attól
a pillanattól kezdve elfoglaltabbakká válnak, mint valaha; elvégre ők, környezetük
szerint legalábbis, mindenre
„ráérnek”... A folytatásban a
klub vegyes-énekkara lépett
fel. Nagyszerű volt az ötlet;
férfiak sem szégyelltek kiállni és dalra fakadni, követendő
példa ez a fiatalabb korosztályok számára. Kisvártatva kiderült az is, hogy az előadott
„Nyugdíjas-dal” utolsó három,
az ünnephez kötődő versszaka
Kertész Ilona tollából való.
Az ünnepi műsort követően a vezető egyfajta beszámoló keretében ismertette a klub

tevékenységét, ezáltal bepillantást engedett a kulisszák mögé.
Főként ez a meghívottak számára volt érdekes, hiszen így
ők hiteles képet alkothattak az
ide járó nyugdíjasok életéről.
A sort az oklevelek és ajándéktárgyak átadása folytatta:
a 35, a 30, a 25, a 20, a 15 és
a 10 éve tagsághoz tartozók
kaptak a figyelmességekből.
A szenzációs ízvilágú és igencsak bőséges-, főként Bugyik
Imréné, Melinda által készített
vacsora után a tánczene vette át
a stafétát. Kéri György szokás
szerint fantasztikus hangulatot
varázsolt a parkettre, ügyelve
arra, hogy a különféle korosztályok is megtalálják a maguk
dalait. Bizony megint és újra
bebizonyosodott, hogy ilyen
alkalmakkor sajnos (szerencsére) már kicsi a Művelődési
Ház…
A tombola mellett akadt
egy
meglepetés-programbetét, mégpedig a menyecsketánc. Farkas Imre klubvezető-helyettes a rögtönzött

Egészség-díj
„Az egészségért bárki tehet - és most Ön is tehet azokért, akkik szívükön viseelik az egészséges életmód népszerűsítését. Az Egészség-díjra és a vele járó elismerésrre,
pénzjutalomra bárkit jelölhet, és bárkire szavazhat, aki sokat tett a környezetében élőő
emberek egészségnevelése,
g
g
egészségtudatossága
g
g
g érdekében: magánszemélyeket,
g
y
szerrvezeteket, de akár saját magát is. Ha tudomása van bármi pozitív példáról akár az Ön
n,
akár ismerősei életében, kérjük, ossza meg velünk!”
Ez a felhívás olvasható a www.egeszsegdij.hu című website-on, ahol több kategóriábaan
lehet jelölni személyeket.
A „Mozgás“ kategóriában jelölték Kovács Istvánt, mezőfalvi távfutót és tömegsporrtrendezvény-szervezőt, a Mikulás-, és Nyuszifutás ötletgazdáját és kivitelezőjét.
Istvánt Benkő Andrea, az MR1 Kossuth Rádió munkatársa ajánlotta a versenyb
be.
Bár egy szakértő zsűri dönt majd a bruttó 500.000 Ft-os fődíjak odaítéléséről, a webooldaal olvasói szavazatokkal erkölcsi támogatást nyújthatnak a mezőfalvi sportemberne
d
nekk.
k.
Bán Ba
Bán
Bá
Balá
láázs
zs

násznagy szerepében is profi
módon otthon volt. És, hogy
a lakodalmi jelleg tovább fokozódjék, a szervezők hatalmas,
ünnepi (stílszerűen „menyaszszonyi”) tortával kedveskedtek
a résztvevőknek; közben pedig
libabőrt eredményezően mindenki együtt énekelte a „Szeressük egymást gyerekek” című
örökzöldet.
Újfent
bebizonyosodott
az a tény, amit már korábban is tudtunk és ismertünk:
óriási értéke községünknek a
nyugdíjasaink által alkotott
szerveződés. Nemcsak egyegy falusi rendezvényen vagy
az újság havonkénti kiosztásánál érzékelhetjük mindezt,
hanem akkor is, amikor van
szerencsénk ellátogatni hozzájuk. Az a szeretet, aktivitás és
megbecsülés, amit itt, e közegben érezni, nagyon, de nagyon
megbecsülendő értékegyüttes
a mai, kietlen világban.
Bán Balázs
Forrás: www.mezofalva.
eoldal.hu

Halloween buli
Október 29-én, pénteken
16 órától a diszkóban.
Program:
- játszóház
- töklámpás-faragás
(tököt, kést mindenki hozzon magával!)
- arcfestés
- jelmezverseny
18 órától diszkó
Mindenkit, kicsiket és nagyokat
szeretettel várunk!
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Cornwell, Bernard (1944-):
Stonehenge: Kr. e. 2000

Cornelius, Geoffrey: Csillagképek kézikönyve

Többségében fiktív elemeken alapuló történelmi regény
Anglia Kr. e. 2000 körüli időszakába kalauzolja el olvasóit,
amikor három egymással vetélkedő testvér – a könyörtelen
Lengar, a varázsló Camaban és
a népének békét hozó Saban egyesült erővel küzd.

A csillagképek szimbolikája
és mítoszai, útmutató az éjszakai égbolt megfigyeléséhez. A
ritka szép kivitelű kötet első
része a csillagászat történetével
ismerteti meg az érdeklődőt,
majd a szerző felsorakoztatja
azokat az alapfogalmakat tudnivalókat, amelyek a csillagok
megfigyeléséhez szükségesek.

Block, Lawrence (1938-):
A betörő, aki portyára indult

Érsek Rózsa: Vidám meseolvasó

A Lawrence Block-krimik
rajongóinak nagy örömére ismét akcióba lendül a szerző
legkedvesebb - immár sokadszor visszatérő - főhőse, a megjavulni nagy igyekezettel, de
kevés sikerrel próbáló, bibliofil betörő, Bernie Rhodenbarr.

A szövegértő olvasás fejlesztésére. A gyakorló pedagógus által összeállított füzetben
a szövegértő olvasás fejlesztését segítő mesegyűjtemény olvasható. A fabulákhoz kapcsolódó állítássorozatok vezetik el
a kis olvasókat a szó szerinti
megértéstől az interpretáló
elemzésig.

Könyvújdonságaink
Macomber, Debbie (1948-):
A boldogság receptje

ban játszódik. Charles Acland
angol hadnagy a csodával határos módon éli túl a páncélosegysége elleni aknatámadást.
Wiggs, Susan: Nagy levegőt!

(A New York Times
sikerszerzője.
Romantika - Kisvárosi álmok)
A népszerű amerikai írónőnek
az észak-dakotai Buffalo Valley unalmasnak tűnő életéről
szóló sorozata azzal folytatódik, hogy a poros kisvárost is
eléri a globalizáció kíméletlen
keze. Pedig sok család révbe
ért, így számos új üzlet szegélyezi a városkát.
Walters, Minette: A kaméleon árnyéka

(A New York Times sikerszerzője. Romantika)
A tanárból lett amerikai írónő regényének hősnője Sarah
Moon képregényrajzoló, aki
népszerű sorozatában életének
eseményeit, szereplőit jeleníti
meg, sőt Shirl néven önmagát
is. Új rajzsorozatának címe:
Nagy levegőt!
Dick, Philip K. (19281982): A Titán játékosai

István (I.) (Magyarország:
király) (970-1038) (Szent):
Szent István könyvek: Szent

Folyók és óceánok

A lélektani krimi brit királynőjeként számon tartott
írónő regénye a legsúlyosabb
iraki terrorakciók idején, 2006-

A könyv
vtár
nyitva tartása
a:
Hétfő: 13-18 óráig
Kedd: 9-12 és 13-118
óráig
Szerda: 9-12 és 13-118
óráig
Csütörtök: 9-12 és 1318 óráig
P nt
Pé
n ek
ek:: 13-1
18 ór
órái
áigg
ái

Fél évszázadot kellett várni a tudományos-fantasztikus
műfaj híveinek, hogy magyar
nyelven is kiadásra kerüljön az
ikonikus sci-fi szerző, Philip K.
Dick egyik klasszikusa. A mű
- amely eredetileg 1963-ban
jelent meg - egy hamisítatlan
dicki regény.

István király intelmei és törvényei: (Szent István könyvek)
Szent István király Intelmeinek latin szövege több kódexben is fennmaradt, hitelesnek
tekintett újkori kiadása 1938ban jelent meg. A mű szerzőjének személye régóta vitatott,
akárcsak az Intelmek teológiai
és gondolati forrásai.

Földünk sós és édes, folyóés állóvizei kerülnek bemutatásra röviden, lényegre törően
a jelen kötetben. A világóceán
fogalmának tisztázása után a
víz éghajlatra és élővilágra gyakorolt hatásáról olvashatunk.
Az oldal
Az
alt
lt össz
összeá
eáll
áll
llít
ítot
ít
otta
ot
ta:
ta
Horváth István
köny
kö
nyyvt
vtár
áros
ár
os
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A második Dréta Antal Kórustalálkozó
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Dréta Antal Kórustalálkozón zsűri is dolgozott: az
elnök Szigethy Adrienn, a dunaújvárosi Móricz Zsigmond
Általános Iskola énektanára
és fiúkarának karnagya-; míg
a két tag Dr. Nemesné Tichy
Rita, a Mezőfalvi Nőikar alapító karnagya-, és Bán Balázs,
önkormányzati képviselő, korábbi kulturális bizottsági elnök volt. A konferálási feladatokat Ijjas Gizella művelődésszervező látta el.
A programot a Mezőfalvi
Nőikar nyitotta. Új, egységes
ruhájukban rendkívül csinosak
voltak a hölgyek, akik ismételten bizonyították képességüket
és összeszokottságukat. Még
úgyis, hogy hiányzott a csapatból a hangszálproblémákkal
küzdő, ezért a közönség soraiban helyet foglaló Molnárné
Troppert Mária. Műsorukban
Kaló Eszter, Koncz Tímea és
Scheidlné Turi Mariann még
szólót is énekelt, elsőrangúan.
Később kristályosodott ki
a szép számú nézősereg számára, hogy a mezőfalviakon
kívül csupa olyan kórus lépett

fel, ahol nők és férfiak együtt
énekeltek. Nos, azért az más
kategória.
A Széchenyi gimnázium
kara is vegyes volt, azzal a különbséggel, hogy fiatalemberek, tanulók alkották a népes
gárdát. Jó, hogy a mai digitali-

zált világban a diákok egy része ilyen színvonalon hajlandó
művelni ezt a szakágat.
A sárbogárdiak címvédőként és gyászolva érkeztek.
Tavaly ilyenkor nemcsak a
kar, hanem a vezető, Huszics Vendel is elvarázsolta a

És ezt a színvonalat még
lehetett fokozni! A Viadana,
mint később kiderült, mindent tarolt. Fantasztikus, laikusok számára is lebilincselő
produkciót nyújtott a Kurucz
Gergely vezette társaság.
A sort a Dunaújvárosi Ve-

nagyérdeműt. Sajnos azóta a
klasszis karmester már nincs
közöttünk… A talpig feketében színre lépő ÁFÉSZ-osok
ismét bebizonyították, hogy
hihetetlenül erős együttest
alkotnak minden tekintetben, a csapás ellenére is. Több
ismerős mellett a bogárdiakat
erősíti Dr. Bodolai György is,
aki nem mellesleg a házigazda nőikarának zongoristája. A
doktor úr olyan szólót énekelt,
ami frenetikus sikert aratott.
Ekkor aztán többen megállapították: ha Mezőfalván lesz
egyszer vegyeskar, akkor az
első lépésként Bodolait kell
leigazolni…
A Vox Mirabilis először
vendégszerepelt Mezőfalván.
A székesfehérváriak valamivel kevesebben vannak, ám
az elegáns megjelenés mellett
nagyon, de nagyon tudnak
énekelni.

gyeskar zárta, méltó módon.
Hatalmas hangok sorakoztak
fel náluk is, kis túlzással remegtek a templom vaskos falai…
A zsűri, konzultálva a
karvezetőkkel, a szenzációs
program ellenére egyértelmű
döntést hozhatott meg. Az
idei győztes a Viadana Kamarakórus lett Kodály Zoltán:
Elsőáldozás című darabjával.
A Mezőfalvi Önkormányzat
által alapított emlékplakettet a
rendezvény fővédnöke Márok
Csaba, Mezőfalva polgármestere adta át.
Az emlékplakett aranyozott,
bronz vándordíj, melyen Dréta
Antal községalapító portréja
látható. A hátoldalon pedig az
évadok nyertesei olvashatóak.
Jövőre már a harmadik győztes
neve is a felületre kerül.
Bán Balázs
Forrás: www.mezofalva.
eoldal.hu

12

Az én falum - Mezôfalva

„Ahogy én
látom!”
Itt van az
ősz, elmúltak
a választási
időszak izgalmakkal
teljes napjai,
a
megválasztott testületek tevékenykedhetnek a közösség
érdekében.
Nemcsak a politikában,
hanem a természetben is bekövetkezett a változás, vége
a nyárnak, itt van az ősz, és
bizony a tél is itt kopog az
ablakon.
Ebből az alkalomból Szilágyi Domokos szép költeményével ismertetem meg önöket.
De először a költőről írok néhány gondolatot. Ki is volt ő?
Nagysomkúton született
1938. július 2-án, és Kolozsváron, 1976. november 2-án
halt meg. Nyolcgyermekes
családban nőtt fel. Kolozsváron a Bólyai egyetemen 1960ban magyar szakon végzett. Az
Igaz Szó, és az Előre munkatársa volt. A hetvenes évek elején bejárta Németországot és
Skandináviát.
Utolsó éveiben Kolozsvárott élt. Súlyos betegen saját
kezével vetett véget az életének.
Íme a vers:
Szilágyi Domokos:

Ősz
Tövist virágzik az idő,
mázsás ködöt a levegő,
légüres bánatok lebegnek
szállanak, zuhannak, leesnek.
Avar hullámzik, bokámat
nyaldossa, szívemig fölárad
- ősz, te szilaj, te szomorú,
kegyelmes szívbéli háború,
add, hogy a szemem szép tágra,
kerekedjél a világra,
s legyen a szavam oly könnyű
s oly éles, mint a tavaszi fű.
Tarány Sándor

Szüreti Mulatság
Az idei szüreti mulatság
programját az időjárás alaposan átírta. A zuhogó eső miatt
a felvonulás sajnos elmaradt, a
vendégségbe érkező tánccsoportok is a Művelődési Házba
szorultak. A zord idő ellenére a
hangulat remek volt, az előadás
is nagyon jóra sikeredett.
Elsőként a Rábaközi lakodalmast előadó gyermektáncscsoportot láthattuk Csonka
Emese tanárnő irányításával,
majd a Zaka-Csikos Csilla
vezette adonyi Rozmaring
Táncegyüttes előadása aratott
nagy sikert.
Ezt követően a Pusztavámi
Énekcsoport tagjai léptek színpadra, akik külön köszöntötték Valter atyát, hiszen ő községünk előtt náluk teljesített
szolgálatot.
Majd régi ismerőseink, a
szári táncosok adták elő produkciójukat. A műsort végül,
de nem utolsó sorban a Szárszó Lajos vezette Mezőfal-

Balla István fogatés szekérhajtó
verseny

vi Néptánccsoport előadása
zárta.
Ezután kezdetét vette a táncos mulatság, melyhez a talpalávalót a Gánti Fúvószenekar
szolgáltatta. Az est folyamán a
régi diszkó épülete is zsúfolásig megtelt, hiszen itt lépett fel
Márió, a harmonikás. A több,
mint egyórás koncert nagyon
sok érdeklődőt vonzott, az ismert dallamokat a közönség
is énekelte, többen táncra is
perdültek.
Összegezve elmondhatjuk,
hogy a rossz idő ellenére a
rendezvény kitűnően sikerült.
Köszönetet mondunk a
civil szervezeteknek, a közcélú munkásoknak, az ÖNO
dolgozóinak, a lovasoknak, és
mindenkinek, aki munkájával
hozzájárult az este lebonyolításához, sikeréhez.
Német Kisebbségi
Önkormányzat
Ijjas Gizella
művelődésszevező

A hagyományokhoz híven
a Mezőfalvi Lovasegylet idén
is megrendezte a Balla István
Emlékversenyt. Rossz időjárás
ellenére tíz fogat állt rajthoz.
A verseny két fordulós volt és
a második-harmadik helyért
összevetésre került sor.
Szoros verseny alakult ki az
első három helyezett között. A
verseny győztese Sóki Attila
Lenke nevű lovával mind a
két fordulóban hibátlan hajtással. Második helyezett Varga Gyula Csinos nevű lovával.
Harmadik helyezett Bereczki
Tibor Fannival. A verseny
után mindenkit, aki kilátogatott, a lovasegylet egy jó hangulatú ebédre vendégül látott.
Mindenkinek köszönjük, aki
hozzájárult a verseny jó hangulatához és lebonyolításához,
megrendezéséhez.
Szabó Zsolt
elnök

fiatalabb játékos. Háromhetes
edzés után, egyetlen edzőmérkőzés nélkül érkeztünk a
fordulóra.
Nagyon kiegyensúlyozott
csoport a miénk, ahol kemény
és szoros eredmények születtek.
A csapat teljesítménye felülmúlta előzetes várakozásomat. Még nincs kész a csapat,
néhány játékosnak meg kell találni az ideális posztot. A küzdőszellem a mai napon pozitív
volt, az iram és az egymással
való összjáték is tetszett. Kijöttek a hibák is, ami természetes

az idény elején. Főleg az új játékosoknak hozzá kell szokni
a kispályáról a nagyobb pálya
méreteihez, ami a következő
edzések feladata lesz.
Eredmények:
Mezőfalva-Premier09: 4-3
Mezőfalva-Cece: 0-0
Premier09-Cece: 2-2
Az állás:
I. Mezőfalva
4:3
4
II. Cece
2:2
2
III. Premier09 5 : 6
1
IV: Sárbogárd 0 : 0
0
Südi László
(További hírek, fotók a mezohir.info honlapon.)

U-13-as
bajnokság
2010. szeptember 26. Dunaújváros (I. kör)
Elkezdődött az őszi szezonban az U-13-as bajnokság. Csapatunk az F csoportba kapott besorolást, ahol négy
csapat küzd a csoport győzelemért, ami a tavaszi eredmények után a rájátszásban való
részvételt jelentené.
Csapatok:
Mezőfalva
Premier09 Dunaújváros
Cece
Sárbogárd
Az első fordulót Dunaújvárosban rendezték. Sajnos
Sárbogárd csapata nem jelent
meg ezért a másik három csapat körmérkőzést játszott egymással.
Az idei bajnokságnak új
csapattal vágtunk neki, hiszen
több játékosunk felkerült az
U-16-os keretbe. Három játékos játszik fel hozzánk az U11-ből, ami annyit jelent, hogy
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Hibátlan
Mezőfalva!
Ragyogó őszi szezont tudhatnak maguk mögött futballistáink.
A kilencedik forduló után is veretlenül állnak a tabella második
helyén! Azért csak a másodikon,
mert a felnőtteknél a pusztaszabolcsi mérkőzés kimaradt. A
nagycsapat eredménye azért is
kiemelkedő, mert a veretlenség
mellett egyetlen egy gólt sem kapott csapatunk! Az IFI és szépen
szerepelt, bár őket jobban sújtotta
a balszerencse, mivel két mérkőzésük is elmaradt.
Az elmúlt időszak eseményeiről:
Helycsere az élen! Mezőfalva
- Seregélyes 1: 0
Seregélyest fogadta Mezőfalva
a 6. fordulóban. Az IFI mérkőzése elmaradt a pálya állapota miatt.
Pótlására november 3-án 13 órakor kerül sor.
Igazi rangadóra számíthattak
a focirajongók a hétvégén, mivel
a tabella két éllovasa mérte össze
tudását.
Az első félidőben végig mezőfalvi fölényben folyt a küzdelem,
de találat nem született. Hiába a
sok támadás és a jó iramú játék,
a kimaradt helyzeteknek köszönhetően 0:0-ás állással vonultak
pihenőre a csapatok.
A második játékrész első harmadában tovább folytatódott a
mezőfalviak pályafölénye, gólra
azonban az 51. percig várni kellett. Egy kipattanó labda Nagy
Dávid elé került, aki 17 méterről
hatalmas gólt lőtt.
Sajnos piros lap is gyengítette a
Masinka Csaba legénységét. A 77.
percben Tonka Pétert - a hazaiak
csapatkapitányát - a második sárga miatt kiállította a játékvezető.
Tonka mellett besárgult még Tórizs Attila és Nagy Dávid.
A hátralévő időben hiába kapaszkodott Seregélyes az eredmény után, még az ötperces hoszszabbítással sem sikerült beérni a
mezőfalviakat.
Egy jó iramú mérkőzést láthatott vasárnap délután a pályára
kilátogató közönség. Mezőfalva
megérdemelten győzött. A látott
játékkal ezúttal elégedett volt az
edző is.
Pusztaszabolcs - Mezőfalva
(A találkozó elmaradt.)

Mezőfalva - Mezőszilas 3:0
Először az IFI vette fel a harcot az ellenféllel. A kilencedik,
a harmincadik, a hatvanötödik
és a nyolcvannegyedik percben
született találat. A gólok különlegessége, hogy mind a négy találat
Márok Máté nevéhez fűződik.
A mérkőzésen két sárga lapot is
sikerült begyűjteni a hazai csapatnak. Akik besárgultak: 76. percben
Papp Károly és a 82. percben Márok Máté.
A felnőtt csapatok küzdelménél mindenki a gyors hazai vezetés
megszerzését várta, azonban erre
a 37. percig kellett várni. Baloldali szögletrúgást követően a beívelt
labdát Papp Attila fejelte klasszis
módon a hálóba.
Az első félidőben sokat szenvedett a hazai csapat az ellenfél
védelmének feltörésével. Sokszor
eljutottak a mezőszilasi kapu tizenhatosáig, de a helyzeteket nem
sikerült gólra váltani.
Szünet után továbbra is mezőnyfölényben játszott a Masinka
legénység. Már csak idő kérdése
volt, mikor törik meg a vendég
csapat ellenállása?
Az 57. percben Tórizs Attila
elé került a labda, aki 13 méterről óriási gólt lőtt.2:0 Mezőfalva
javára.
A 82. percben Szilva Tamás
került kiváló helyzetbe, és ezzel
3.0-ra növelte a hazaiak előnyét.
A játékrész további részében
találat már nem született, így a
vendégek Mezőfalván hagyták a
három pontot.
Ezen a mérkőzésen is sok helyzet maradt ki, de szerencsére az
ellenfél nem tudta lekontrázni a
mieinket. A második félidőben a
cserék jól sikerültek és egy sokkal
jobb csapatot láthattunk. Ennek
köszönhető a 3:0.
A találkozó végén Masinka
Csaba edzőt kérte a Mezőhír egy
értékelésre:
- Az első félidőben nehezen
találták a fiúk a góllövő cipőt.
Szerencsére egy szünet előtti gól
meghozta a kedvet a folytatáshoz.
A pihenő után megváltozott a játék képe.
- Úgy érzem, hogy egy jól tömörülő csapat ellen, akik csak a
védekezéssel foglalkoztak, nehe-

zen tudtuk feltörni a védelmüket.
Az első félidős gól viszont jókor
jött és nagyon szép volt. A második félidőben már jobban játszottunk. Több helyzetünk akadt.
Sajnos megint kevesebbet használtunk ki belőle. Úgy érzem, több
gólt kellett volna rúgni.
- Számított, hogy a múlt héten
kimaradt egy mérkőzés?
- Igazából nem, mert a helyzetkihasználás a megszokott volt.
Tehát ezen múlott minden, hogy
melyik helyzetet sikerül érvényesíteni. A három pontnak mindenesetre örülünk!
Mezőfalva -Sárbogárd 5:0,
IFI 3:1
A 9. fordulóban is hibátlan
Mezőfalva! Búcsúfiaként újabb
három pont a mezőfalvi csapatoknak.
Akár csak tavaly, az idei búcsú
is hazai sikert hozott a Megye II.
osztály 10. fordulójában. Mezőfalva elcserélte a búcsú miatt a mérkőzést a saját pályára, és milyen
jól tette! Az otthoni győzelem
nemcsak a futballistáknak ajándék,
hanem a szurkolóknak is.
Először az IFI lépett pályára
vasárnap délután a Sárbogárd
ellen. Gulyás Ferenc tanítványainak rendkívül nehéz helyzete volt,
mivel két mérkőzést is ki kellett
hagyni az elmúlt idők esőzései
miatt. A Mezőhír telefonos érdeklődésére a tréner elmondta,
hogy nem elég a korosztályos
problémákkal megküzdeni, akkor
még az elmaradt összecsapások is
nehezítik az együttes életét. Nagyon kiesett a csapa t a ritmusból.
Egyszerűen nem tudjuk utolérni
magunkat - indokolta az edző az
utóbbi eredményeket.

Természetesen a három pont,
az három pont.
Góllövők: 45' Balázs Sándor, 74'
Bartha Norbert, 84' Vörös Ákos
Felnőttek:
Itt is hiányzik egy mérkőzés
a sorból, így az 5:0-ás mezőfalvi
győzelem mellett második csapatunk a tabellán. Móricz és Tórizs
is duplázott!
A Sárbogárd elleni mérkőzést
így értékelte Masinka Csaba edző:
- Egy jól védekező csapat ellen,
szoros első félidő után megindult
a mezőfalvi gólgyártás. A második
játékrészben remekül összpontosított a csapat, ami a találatokban
is megmutatkozott. Igaz, egy pár
helyzet is kimaradt, de azért most
jóval sikeresebb volt a helyzetkihasználásunk. A cserék is remekül
beváltak. Tórizs Attila sokat lendített a csapat játékán, hiszen csereként állt be a második félidőben
és két gólt is rúgott.
Góllövők: 30' Sági József, 55'és
a 80' Móricz Csaba, 83' és a 87'
Tórizs Attila
A tabella állása:
Felnőtteknél 2 hely, 8 mérkőzés, 8 győzelem, 24 lőtt gól, 0
kapott, 24 pont.
Az IFI -nél 4 hely, 7 mérkőzés,
7 győzelem, 41 lőtt gól, 6 kapott,
21 pont.
Remélhetőleg folytatódik a
sikeres őszi sorozat, és továbbra is
ilyen szép eredményekről számolhatunk be! A kilenc fordulóban
nyújtott teljesítményért nagyon
jár a gratuláció!
(A mezőfalvi futball eseményeit napi szinten követhetik az
érdeklődők a www.mezohir.info
oldalon!)
Horváth László
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Szépségpont
Ha ősz, akkor SZŐLŐ!!!
A szőlő termése bővelkedik
aktív biológiai anyagokban, ezek
a mustjából készült borban is
megtalálhatók, ezért a bor már
az ókorban is fontos gyógyszernek számított. Fertőtlenítő hatása
miatt sebek, fekélyek gyógyítására, csecsemők lemosdatására
használták, belsőleg szívgyengeség, keringési rendellenességek,
légzőszervi megbetegedésekre,
emésztési zavarokra alkalmazták.
A szőlőmag hidegen sajtolt olaja sok értékes anyagot tartalmaz,
melyek közül kiemelkedő a többszörösen telítetlen zsírsav és az E
vitamin mennyisége. A többszörösen telítetlen zsírsavak segítik
az immunrendszer működését,
az idegrendszer és a retina építőanyagai. Csökkentik a koleszterinszintet, ezáltal az érelmeszesedés ,
keringési zavarok kockázatát, erősítik a hajszálerek falait, mérsékli
a trombózisveszélyt.
A kozmetikai iparban a szőlő
magját, levét, bogyóját és gyökerét is hasznosítják. A bogyó leve,
bőrkondicionáló, magja bőrvédő,
a magolaj pedig lágyító anyag.
A hidegen sajtolt szőlőmag olaj
baktericid, gyulladásgátló, bőr- és
hajregeneráló hatású. A kozmetikai készítményekben a szőlőmag
olaj érzékeny, normál valamint
zsír- és vízhiányos bőrök ápolására használhatjuk. A szőlő kipréselt
levének gyümölcssavai közvetlenül, vagy peelingben (bőrradír)
használva hámlasztó hatásúak.
A szőlőmag olajat tartalmazó
készítmények a kollagén rostok
erősítésével késleltetik a bőr öregedési folyamatait, tápláló, simító
hatásúak.
Húsa, magja, bőre mindent
tartalmaz, amire a bőrnek szüksége van.
- E- és C-vitamin, leghatékonyabb vitaminok a bőr fiatalításában
- A- vitamin, hat az öregedés
ellen, serkenti a sejtek megújulását,
erősíti a bőr ellenálló képességét.
- B- vitamin komplex , a bőr
normál működésében játszik
fontos szerepet. Egészségesen
tartja és segíti a víz és zsír kiválasztását.
- F-vitamin (linolén és linolsav), segíti a nedvesség megtartását, visszaállítja az epidermisz

hidrolipid burkát (a bőrt védő legfelső réteg, vízből és zsírból áll), és
erősíti a bőr ellenálló képességét.
- Bioflavanoidok (P-vitaminnak is hívják), növényi pigmentek
speciális csoportja, melyek rendkívül erős antioxidánsok, és védik a
bőrt az UV sugarakkal szemben.
- Polifenolok, nagyon erős antioxidánsok. Védik a bőrt a külső
káros hatásoktól ugyanakkor más
hatóanyagokkal kombinálva biztosítják a számára megfelelő vérellátást, nedvességet és rugalmasságot.
Megtalálható az erdei eper héjában
és a szőlőmag kivonatában.
- Foszfor-és szilícumsav, biztosítják a bőr szépségét
- Ásványi anyagok, mint pl. a
foszfor, kalcium, kálium, vas, magnézium… hidratálják és ápolják a
bőrt. Ásványi anyagok nélkül a bőr
legyengül ,veszélyesen lelassulnak
az alapvető működési funkciók.
- Alma, citrom és borsav, eltávolítják az elhalt hámsejteket.
- Esszenciális zsírsavak (elsősorban linol és oleinsevak), amelyek nedvességet és rugalmasságot biztosítanak a bőr számára,
valamint serkentik a természetes
megújulási folyamatokat.
Szőlős peeling (bőrradír)
3 szem szőlőt törj össze, adj
hozzá 1 evőkanál búzakorpát
és néhány csepp friss szőlőlevet. Azonnal használd fel,
kend az arcodra, körkörös
mozdulatokkal finoman dörzsöld át vele az arcod. Szépen
eltávolítja az elhalt hámsejteket. Használd egy héten
egyszer, de mindig frissen
készítsd.
Tápláló szőlő pakolás
1 evőkanál piros szőlőlevet
(friss gyümölcsből) keverj
össze 1 evőkanál mézzel, kevés olívaolajjal vagy szőlőmag
olajjal és 1 evőkanál liszttel.
Kend az arcodra, majd 20
perc múlva mosd le.
Kezdődik a báli szezon!!!
Hozza magával a novemberi
jótékonysági bálra vásárolt
részviteli jegyét és ünnepi
sminkjét 50 %-os kedvezménnyel készítem el!!!

Makk Marcsi

A Makk Marcsi, Mezőfalva családi napközije szeretettel
várja a szülőket és a gyermekeket. Próbálják ki, hiszen
valóban családias légkörben
foglalkozunk a kicsikkel!
Számtalan kedvezménnyel
állunk a szülők rendelkezésére. Tudjuk, hogy manapság
minden fillérnek megvan a
helye a családi költségvetésben. Ezért fizetési könnyítéseket vezettünk be, amelyek
– reméljük – elnyerik a tetszésüket.
Például: üdülési csekkel is
lehet fizetni, valamint étkezési

utalványt is elfogadunk. Fizetni lehet naponta, hetente, hónap elején, vagy hónap végén,
akár részletekben is, ahogy az
a szülőknek megfelelő.
Nem muszáj egész napra
hozni a gyermeket, fél napra,
délelőtt vagy délután is igénybe
lehet venni a szolgáltatásunkat.
Új kisgyermekek jelentkezését
is várjuk, mivel a hároméveseink az óvoda csapatát erősítik
szeptembertől.
Kapunk bármikor nyitva áll,
hogy betekinthessenek a napközi mindennapjaiba.
Brigi, Kriszta

Régi redőnyök javítását,
új redőnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidő, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklődni a Lottózóban.

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim

Feth Szilvia
kozmetikus

Tel.: 06-20-9-131-736
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Mindenszentek ünnepe
– halottak napja
tően megemlékezzenek a szenvedő egyház tagjairól, vagyis
minden megholtról. Innen
vette át az Anyaszentegyház, és egyetemesen
megemlékezik azokról,
akik már megjárták a föld
élet útját. A halál a bűn
következménye, és mivel
mindannyian osztozunk
Ádám természetében,
mindannyiunknak el kell
vállalni a halált. De tudjuk, hogy a halál nem a végső
az ember létében.
Hittel és bizalommal valljuk:
„Amint Krisztus meghalt és
föltámadt,
ugyanúgy föltámasztja Isten
azokat is, akik Jézusban hunytak el.
És ahogyan Ádámban minden ember meghal,
ugyanúgy Krisztusban mindenki örök életre támad.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

Szüsz Pál
temetésén részt vettek, végső nyughelyére
koszorút, virágot helyeztek el,
mély gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága halottunk

Bódás István
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek.
Köszönjük Feth Jánosnak és családjának a gondos
ügyintézést és a kegyeletteljes búcsúztatást.
Gyászoló család





Szeretne Ön olcsóbb kötelező gépjármű
felelősségbiztosítási díjat fizetni autójára
2011. január elsejétől?

Imá
ádkozzunk
k együ
ütt

Minden szerdán 15 órától
ügyvédi fogadóórát tart
a Mezőfalvi Polgármesteri Hivatalban.
Bejelentkezni telefonon lehet.

– kármentesen vezet,
– CASCO-val együtt köti a biztosítást,
– több gépjárművet hoz társaságunkhoz,
– lakásbiztosítást, vagy balesetbiztosítást köt mellé,
– éves díjat fizet.
Az akció november 1-től november 28-ig tart.
Minden ügyintézés helyben, a mezőfalvi irodámban.



ügyvéd
Tel.: 25/789-709
mobil: +3630/306-9000

Nagy díjkedvezménnyel honoráljuk, ha

Cím: Mezőfalva, József nádor u. 38.
Mobil: 06-20-9773-058
Telefon és fax: 06-25-243-142
E-mail cím: gordiusz99@freemail.hu

Új szerződéséhez térképet kap ajándékba!



Dr. Endl Gábor István

Ha igen, kérjen ajánlatot telefonon,
vagy e-mailen keresztül
Generali-Providencia KGFB biztosításra.



szentjeinkhez és elhunyt szeretteinkért!
November 1., hétfő: Mindenszentek ünnepe
16 órakor Mindenszentek litániája és sírmegáldások a
temetőben
18 órakor ünnepi szentmise a templomban szentjeink
közbenjárását kérve
November 2. Kedd: Halottak napja
18 órakor szentmise a templomban minden elhunytértt.
Valt
Va
lter
er atyya



Urunk, Jézus Krisztus megígérte, hogy: „Aki megvall engem az emberek előtt, én is
megvallom őt mennyei
Atyám előtt!” Az apostolok korától kezdve, olyan
nagy számban vallották
meg vérükkel az Urat, hogy
a sok névtelen szenteknek
nem tudtak külön-külön
napot szentelni. Ezért a
IV. századtól kezdve egy
napot szentel egyházunk,
amikor minden szentjéről megemlékezik. 609-ben szentelte
fel IV. Bonifác pápa keresztény
templommá Szűz Mária és az
összes vértanú tiszteletére a római Panteont, mely valaha az
összes pogány isten tiszteletére
épült. A IX. században IX. Gergely pápa november 1-jére tette
az ünnepet.
998-ban Szent Odilo apát
Cluny-ban elrendelte, hogy
Mindenszentek ünnepét köve-

Köszönetnyilvánítás
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Greman ABC
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat megújult üzletünkben, folyamatos akciókkal, nyereményjátékkal. Figyelje kéthetente megjelenő coop újságunkat, valamint hetente változó
egyedi akcióinkat!
Nálunk megtalálhatja kedvenc napilapját, folyóiratát, akár vasárnap is, valamint rendkívül
kedvező áron könyvek (kötelező olvasmányok, mesekönyvek, szótárak, szépirodalmi és bulvár
regények, szakácskönyvek, feladatmegoldó füzetek) közül válogathat.

Aktuális ajánlataink:
Fehér kenyér 1kg
149 Ft
Coop liszt 1kg
89 Ft
Porcukor 0,5kg
145 Ft
Burgonya 1kg
119 Ft
Hagyma 1kg
149 Ft
Telefonos előrendeléseket, megrendeléseket is várunk a 25/243-320 telefonszámon, és
ingyenes házhozszállítást vállalunk, 3000 Ft feletti vásárlás esetén!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Művelődési Ház, Mezőfalva. Felelős: Ijjas Gizella.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Szerkesztőség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezőfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

