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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.

Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik
vasárnappal - más megfogalmazásban a Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal - veszi
kezdetét, és karácsonyig tart.
A december 25. előtti utolsó vasárnap advent negyedik
vasárnapja, az azt megelőző
advent harmadik vasárnapja,
és így tovább. 2006-ban azért
volt érdekes advent negyedik
vasárnapja, mert december 24ére esett, a legkésőbbi időpontra, amely még karácsony előtt
van, hiszen ez a nap karácsony
előestéje, vagyis szenteste.
Advent tanítása
Adventkor a keresztények
nemcsak a Jézus születése
előtti várakozásról emlékeznek meg, hanem további két
jelentése is van az ünnepnek.
Várják ugyanis az Úr eljövetelét a saját életükben is: hogy
keresztény életvitelükkel minél
közelebb kerüljenek Istenhez,
Jézus tanításához. Várják Jézus

Mezőfalva vagy
Hercegfalva?
Lapunkban mellékletként
szerepel az a betétlap, amelyen felmérjük, hogy a lakók
megtartanák
településünk
jelenlegi nevét, vagy visszaállítanák a korábbit, a Hercegfalvát. Az elmúlt négy évben
többször felmerült az igény a
névváltoztatásra. Ezért kérjük,
álláspontjukat a kérdőív viszszajuttatásával nyilvánítsák ki!
A kitöltött lapok leadhatók a
polgármesteri hivatalban.
Márok Csaba

megváltó várása és Szűz Mária
tisztelete.

Krisztus második eljövetelét
is, s igyekeznek felkészülni az
utolsó ítéletre.
Egyházi szertartások
és szokások
A katolikus egyházban
advent liturgikus színe a lila,
mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget
jelképezi. Advent harmadik
vasárnapján, örömvasárnap
az Úr eljövetelének közelségét
ünneplik; e nap liturgikus színe
a rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen az oltár, az orgona szerepe pedig az énekek
kíséretére korlátozódik.
Elterjedt szokás az adventi
hétköznapokon hajnali (roráte) misét tartani. E szertartásokon különös hangsúlyt kap a

Szentcsalád-járás
A szentcsalád-járás a 20. század elejéről származó katolikus
szokás. A hívek minden nap más
házhoz visznek egy a Szent Családot ábrázoló képet, és e képnél imákat mondanak, s kisebb
szertartásokat mutatnak be. A
népszokás arról a bibliai eseményről emlékszik meg, amikor
a gyermekét váró Szűz Mária és
Szent József Betlehembe érvén
szállást kerestek maguknak.
Böjt
Korábban szokás volt az
adventi időszakban böjtöt
tartani. A böjti idő alatt tiltották a zajos mulatságokat és
az ünnepélyes házasságkötéseket, de az utóbbit az 1661. évi
nagyszombati zsinat püspöki
engedélytől tette függővé. A
böjtölés hagyománya azonban
a 20. század közepén eltűnt.
Kristofory Valter
plébános

Készüljünk közösen az ünnepekre!
A múlt év nagy sikere volt az adventi gyertyagyújtás. A helybéliek nem azért jöttek ki, mert olcsó ajándékokat vehettek és ingyen
hallhattak előadókat, hanem azért, hogy jót beszélgethessenek,
meggyújthassák a gyertyát.
Idén fokozott hangsúlyt fektetünk az adventi rendezvényekre,
és ha lehet, még próbálunk hozzátenni a tavalyihoz, hogy még
szeretetteljesebb legyen az ünnepi készülődés. Komoly szerepet
vállalnak ebben a munkában a civil szervezetek.
Hangsúlyozom: szeretettel várunk mindenkit, nem csak a civil
szervezetek tagjait. Aki csak az unokáját akarja kihozni erre a
kis megemlékezésre az is jöjjön el, ha csak egy-két órára is. Vers,
ének, hagymás zsíroskenyér, mézespuszedli, meleg tea és fahéjas
forraltbor – és sok más csábít a Piac térre, ahol idén is kicsit
megállunk. Kérem, jönnenek el minél többen – várjuk Önöket!
(Program az újság 2. oldalán.)
Márok Csaba
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Vigyázunk
az erdőkre!
Mezőfalva 2010. október
21-én ismét elindította az erdők védelmét szolgáló akciót.
A megbeszélésen jelen volt
Kisteleki Péter, a Vadex vezértigazgatója és a területileg érintett erdész kollégák, valamint
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője és osztályvezetője, valamint a Mezőfalva
Zrt. részéről Katona József
vadászati igazgató.
Az előző évek gyakorlata
szerint idén is lesz akció, és
mindent megteszünk azért,
hogy az eddig elért eredményeket megőrizzük. A jelenlévők elmondták: jelentősen
változott jogszabályi környezet, a kis értékű lopás esetén is
szabálysértési őrizetbe vehetik
az elkövetőt.
Segítséget kértem az erdőgazdálkodóktól abban, hogy a
rászorultakat tűzifához juttassuk közösen.
Bízom benne, Mezőfalváról
nem kell falopás miatt embereket börtönbe szállítani. De
természetesen ennek a veszélye fennáll.
Márok Csaba

Fekvőrendőrök
A forgalmat lassító fekvőrendőröket
elégedettséggel
fogadták a lakók. A Kinizsi
utcában élők aláírást gyűjtöttek, hogy náluk is legyenek
ilyen
közlekedésbiztonsági
építmények. Megvizsgáltuk
a kérést, és megállapítottuk:
az óvoda környékét valóban
védeni kellene a gyorshajtóktól. Ennek érdekében a vállalkozóval és a rendőrökkel
közösen meghatároztuk, mely
pontokra telepítsük ezeket a
forgalomcsillapító útburkolatokat. A rendőrök indokoltnak
tartották a Kossuth utca Dunaújvárosi út felőli szakaszra
is a fekvőrendőr kialakítását.
Valamennyi „döccenő” külön
felfestést kap, elkerülést gátló akadályokat teszünk az út
szélekre.
M.Cs.

Beruházásokra
készülünk
Rendkívüli ülést tartott
Mezőfalva önkormányzatának
képviselőtestülete, amelyen
döntött arról, hogy a művelődési ház bővítése pályázatban
a közbeszerzési tanácsadó által elkészített dokumentációt
megküldje az előző testület
által elfogadott cégeknek.
Várjuk az ajánlatokat, amelyek
beérkezése után kerül sor a tárgyalásra és a bírálatra.
Az Egészségház és a Civilház pályázat közbeszerzési

eljárása során a műszaki dokumentációk készülnek, ugyanis
részajánlat tételi lehetőséget
kívánunk biztosítani mindkét eljárásban. Várjuk a helyi
vállalkozók jelentkezését! Szeretnénk, ha a mezőfalvi cégeknek, vállalkozásoknak munkát
adhatnánk ezen beruházások
során. Fontos viszont: azonos feltételekkel jelentkezhet
mindenki, az elbírálásnál nem
élvezhetnek kivételes elbírálást
a helyiek sem.

Csatorna, csatorna...
Csatorna beruházásunkkal
kapcsolatban szintén az októberi rendkívüli képviselőtestületi ülésen döntöttünk. A
településre jutó önrészt – ami
96 millió forint – Mezőfalva
kötelező érvényű hitelígérvény formájában biztosítja.
A hiteligénylés közbeszerzési
eljárás köteles, ezért az eljárás
megindításáról is határozott a
testület, és megbíztuk a közbeszerzési tanácsadót a munka
elvégzésével.
November 10-én együttes ülést tartottak a csatorna
beruházásban érintett települések képviselőtestületei.
Nagyvenyimnek és Baracsnak
új polgármestere van, illetve a
testület tagjai között is vannak
újak. Ők kérték, rendezzünk
informális ülést, amelyen tájékozódhatnak. Az ülésen
dönteniük kellett azoknak a
településeknek, amelyek még
nem határozták el, milyen for-

mában biztosítják a rájuk eső
önrészt.
A testületek állást foglaltak arról is, hogy elindítják a
víziközmű társulatok szervezését. Erre szükség van annak
érdekében, hogy a kibővített
érdekeltségi területen megválasztásra kerülhessenek a
küldöttek. A négy érintett közül jelenleg csak Mezőfalván
működik víziközmű társulat.
Alapszabályunkat megvizsgálva láthatjuk, 53 lakó ajánlásával kell rendelkezni annak,
aki küldött szeretne lenni.
A testületi ülések után sor
került az önkormányzatok
társulásának
tanácsülésére.
Ezen megállapító határozatot
hozunk a választások utáni
személyi változásokról. A társulási tanács elnökhelyettese
Makó József , Baracs korábbi
polgármestere volt – helyére
Várai Róbertet választotta a
tanács alelnöknek.
M.Cs.

Mezőfalva 200. évfordulója
Mezőfalva jövőre ünnepli alapításának 200. évfordulóját.
Az ünnepet előkészítő bizottság a közelmúltban tartott ülésén megállapodott abban, folyamatosan egyezteti a jövőben
a programokat.
A 2011-es év a bicentenárium jegyében zajlik majd. A
csúcspont április 9. lesz, az alapítás napi ünnepség, amelyre
szeretnénk meghívni a Magyar Köztársaság elnökét, Schmidt
Pált.

LEADER
Egyesület hírei
A LEADER Egyesület
2010. november 11-én délután
tartotta közgyűlését. Az ülésen
nagyon kevesen voltak, ezért
– határozatképtelenség miatt
– új időpontra halasztották a
közgyűlést.
Az egyesület nagyban hozzájárult ahhoz, hogy LEADER támogatásával elkészült a
Tájház tetőcseréje. Kicsit késve,
de a rendezvények támogatására benyújtott pályázatunk
is pozitív elbírálást kapott. A
késést arra értjük, hogy a kifizetési kérelmet október 31-ig
lehetett volna beadni, és mivel
a határozat november 3-án érkezett, legkorábban januárban
adhatunk be kérelmet.
A Mezőfalvi Polgárőrség
pályázata szintén nyert a LEADER-ben. A támogatásból
térfigyelő
kamerarendszert
építhetünk ki, a rendszer telepítése az időjárás függvényében történik majd meg.
Pozotív elbírálást kapott
a Mezőfalváért Egyesület is,
amely LEADER-támogatásból tábort szervezhet a gyerekeknek Hantoson.
Sajnálatos viszont, hogy a
települési vízrendezésre benyújtott pályázatunkat elutasították. Ok: a beruházás magánterületeket is érintett, és
nem tudtunk minden lakótól
beleegyező nyilatkozatot kérni.

Többcélú
a társulás
A Dunaújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulás megtartotta választások utáni újjá alakuló
ülését. A társulás elnöke Dunaújváros polgármestere, Cserna
Gábor lett, alelnöke pedig Schreiner Béla, Kisapostag polgármestere. Márok Csabát, Mezőfalva polgármesterét a pénzügyi
bizottság elnöki tisztével bízták
meg a tagok – a bizottság másik
két tagja Szabóné Lőricz Ilona,
Nagyvenyim polgármestere és
Fülöp Ilona, kisapostagi képviselő.
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Ép testben ép lélek:
birkózó bemutató
Már a görögök is tudták,
hogy a rendszeres sport fegyelemre, kitartásra és küzdőszellemre neveli a gyermekeket.
Iskolánkban magas színvonalon működik a birkózó sport.
Számos hazai és nemzetközi
versenyen bizonyították már
tudásukat. Az őszi szünet előtti utolsó napon iskolatársaik-

nak is megmutatták, milyen
nagyszerű sport is a birkózás.
Legelőször a legidősebb, legtapasztaltabb tanulók varázsolták el társaikat. Tombor István
tanár úr a búcsúzó versenyzők
utódait a legkisebbeket is szerepeltette. Mindkét korosztály
nagy sikert aratott, amit a mellékelt képek is bizonyítanak.

A szociális
intézmény hírei
Vége van a nyárnak, de mi
most is szívesen gondolunk
vissza a jó időre, s a nyáron
történt eseményekre.
Amikor júliusban az Idősek
Klubjának tagjaival Tamásiban
voltunk, vígan sütkéreztünk a
napon, s lubickoltunk a medencékben. A családsegítő és
a gyermekjóléti szolgálat által
gondozott gyermekekkel, családokkal elutaztunk Budapestre,
s megnéztük a Csodák Palotájának érdekességeit. Mindkét
helyről élményekkel gazdagon
tértünk haza. A kirándulásokat
az önkormányzat finanszírozta, melyet a résztvevők nevében
ezúton is köszönünk.
Azonban nemcsak örömteli feladataink voltak a nyáron.
Szorgalmasan gyűjtöttük, tároltuk, s szigorúan nyilvántartottuk az árvízkárosultak
számára a lakosság, az önök
által behozott használt ruhákat, cipőket, tisztítószereket,
tartós élelmiszereket. Köszönjük mindazoknak a támogatását, akik önzetlenül segítettek
felajánlásaikkal a bajba jutott
embertársainknak.
Az ősz közeledtével használt ruha akciót szerveztünk,
hogy azzal is megkönnyítsük a
rászorulóknak az iskolakezdés
nehézségeit.
Októberben az intézményen belül is megünnepeltük
az Idősek Napját. Szép ünnepséggel, mulatsággal és finom-

ságokkal köszöntöttük idős
klubtagjainkat.
November hónapunk is
szorgos munkával telik. Az
intézményünk megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre
készülünk. Szép műsorral,
táblaavatással, koszorúzással
ünnepelünk. A rendezvényre
a falu vezetőit, a képviselőket,
a civil szervezetek vezetőit, s
az intézmény régi dolgozóit
is meghívjuk. Az ünnepi műsor 2010. november 25-én 14
órakor lesz a helyi művelődési
házban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Nikolinné Héring Edit
intézményvezető
FE
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Közeledik a tél, s az-zal együtt a karácsony is..
Kérjük, hogy a meguntt,
kinőtt, vagy fölöslegesséé
vált, de még jó állapotban
n
lévő használt ruháikat, ci-pőiket, valamint, könyve-ket, játékokat, használatii
tárgyakat hozzák be intéz-ményünkbe. (Régi bútorokk
kiközvetítését is vállaljuk.))
A behozott tárgyakkall
helyben szeretnénk segít-séget nyújtani ahhoz, hogyy
a karácsony minden Mező-fa
falván
élő család számáraa
ö öm
ör
ömte
teli
te
li ünn
nnep
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p leh
ehes
esse
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n.
n.

Adventről
Tisztelt Katolikus Testvérek!
Az egyházi év lassan a végéhez ér. Mindazok, akik az
idei egyházi hozzájárulásukat még nem rendezték, megtehetik a plébánián kedd délelőtt 9-12 óra között, vagy
pénteken este 18.30-19 óráig.
Kristofory Valter
plébános és
az EK. képviselőtestülete

Minden Advent kegyelem: vétkem jóvátehetem.
Minden Avdent irgalom: Isten úr a viharon.
Minden Avdent érkezés: átölel egy drága kéz.
Minden Advent alkalom: győzhetsz saját magadon.
Minden Advent ítélet: így kellene, s így élek!
Minden Advent remegés: Isten felé epedés.
Minden Advent ima is: Uram, fogadj be ma is!
Minden Advent szeretet: Betlehembe vezetett.
Köszönd meg hát a csodát: a Világ Karácsonyát!
(Ismertlen szerző)
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Tündérkert Óvoda
„Sej az újvárosi piacon, piacon” Én elmentem a vásárba...
A Napsugár csoport korán reggel útra kelt és járatos
busszal beutazott az újvárosi
piacra. Sok-sok érdekességgel, felfedezni váró csodával
találkoztak.
Az ősz sokszínű szépsége a
standokon felhalmozott zöldségekben, gyümölcsökben is
megmutatkozott.
Feladat elé állította a gyerekeket: az alma, körte, szilva,
szőlő mellett ott volt a banán
- milyen gyümölcs is az? Volt
még görögdinnye is, amit úgy
tudtunk, hogy nyári gyümölcs.

De kiderült nem is gyümölcs,
mert a tökfélék családjába tartozik, tehát zöldség. Tovább
haladva a savanyú káposzta
illata csalogatta a gyerekeket.
Igyekeztek mindent észre
venni, észre vetetni. Vásárlás
során arra figyeltek, hogy ritkaságnak számító zöldségeket
vásároljanak. Így került a kosarukba padlizsán és patisszon.
Az árusok kedvesek voltak,
meglepték a gyerekeket szilvával, almával. Jó hangulatú,
élménnyel teli kirándulás volt
ez a piaci látogatás.

Minőségi gondoskodás
Október 28-án konferenciát tartott az Eszterlánc Napköziotthonos Egységes Óvoda-Bölcsöde Mátyásdombon,
dajkák, óvónők, óvodavezetők
részére. Nagy örömmel fogadta kollektívánk a meghívást,
mivel dajka nénik részvételére
is számítottak. Nagyon kevés
lehetőségük van dajka néniknek a továbbképzésre.
A nyáron átdolgozott Helyi Nevelési Programunkban
hangsúlyozott helyet kapott,
hogy a gyermekek nevelésében
az óvodapedagógusok mellett
fontos feladatot kapnak a dajka
nénik is. Fejlesztő munka nélkülük elképzelhetetlen. A konferencia is ennek szellemében

zajlott. „Esélyteremtő óvoda. A
dajka szerepe felértékelődése,
az óvónő jobb keze a dajka”
címmel.
Ezen kívül előadást hallottak az óvodapedagógusok a
Helyi Nevelési Program módosítása milyen hatással van a
Minőség Irányítás Programra.
A konferencián: Danczi
Gáborné, Gremsperger Mónika, Kiss Dóra, Rauf Istvánné,
Szűcs Györgyné vettek részt.
Sok hasznos, új információval, tudnivalóval gazdagodtak a résztvevők, amelyeket
az átdolgozott Helyi Nevelési
Program feldolgozása során
hasznosíthatják.

„Papírgyűjtés”
2010-ben óvodánk elnyerte a „Zöld Óvoda” kitüntető címet.
Fontos feladatunknak tekintjük, azonosulva a „Zöld Óvoda” szellemiségével a környezetvédelem szempontjából, hogy ami újra
hasznosítható, ne vesszen kárba. Ennek szellemében hirdettük
meg papírgyűjtési akciónkat az óvodánkban is. Az óvoda aprajanagyja, a szülők, nagyszülők, kedves szomszédok, boltok, posta
dolgozói segítették munkánkat.
Az akció során 2200 kg papírt sikerült gyűjteni, amelynek
ellenértéke: 39 600 Ft.
Köszönjük mindenkinek a szíves támogatást. A gyerekek fejlődését segítő eszközök vásárlására fordítjuk az összeget.

A Napsugár csoport miután
a dunaújvárosi piac forgatagában felfedezte a piaci hangulat
csodáját, csoportjukban itthon
is hasonló hangulatot varázsoltak. Piaci kavalkád: zöldség,
gyümölcs, kofák, árusok, vásári zsivaj fogadott bennünket
a Csiga-biga csoport tagjait,
akiket vendégül láttak ebben
a csodálatos játékban. Igazi
pénzt is kaptak a gyerekek,
amivel lehetett vásárolni. Segítség is volt, a nagycsoportosok szívesen megmutatták
hogyan kell vásárolni, kérni, fizetni, megköszönni a portékát,
de azt is hogyan kell kínálni a
szebbnél-szebb árut.
Miután kellőképen elfáradtunk, összes pénzünket
elköltöttük, a babakonyhá-

ban kóstoló várta a megfáradt
vendégeket, ettünk, ittunk, vigadtunk. Nagyon jól éreztük
magunkat.
Köszönjük a vendéglátást a
Napsugár csoport tagjainak,
óvó néniknek, dajka néninek
a meghívást.

Köszönetnyilvánítások
A Szivárvány csoport köszönetét fejezi ki Szabó T. Zsoltné
Krisztának, amiért az Állatok Világnapján fogadott bennünket
és az egész délelőttünket lovaglással tölthettük.
Köszönet még Stempely Józsefnek, amiért megnézhettük azt
a sok fajta állatot, amivel a családjuk foglalkozik, és a finom
süteményt amivel megvendégeltek bennünket.
Köszönet még a szülőknek a rácalmási kiránduláson való
segítségükért.

Rá
ácallmá
ásii
kirándulás
Az őszi természet megfi
fi-gyelésére a Szivárvány csooport kirándulni indult a ráácalmási szigetre. Megnéztéék
a szép őszi fákat, leveleikeet,
kéregnyomatot készítetteek
különböző fákról, gyűjtötteek
leveleket, terméseket. Talállkoztak alvó sünivel, mezeei
egérrel. Felmásztak a maagaslesre, megnézték a Dun
na
folyót. Az ott szedett körtééfo
ből pedig kompót készüllt,
melyet a gyerekek jóízűen el
iiss fogg ya
y sz
szto
tott
ttak
ak.

Vízhez szoktatás
Nagycsoportos óvodásainknak lehetőséget biztosítottunk
a vízhez szoktatáshoz. Október hónaptól kezdődően tíz
alkalommal ismerkedtek az
úszás alapjaival a dunaújvárosi Fabó Éva Uszodában. Mezőfalvi óvodából 16 gyermek
járt, daruszentmiklósi óvodából pedig 12 óvodás vett részt
az úszó programokon. Nagyon
ügyesek voltak a gyerekek, lehetőséget kaptak a további
folytatáshoz egyéni keretek
között.
Az oldalt összeállította:
Kiss Lászlóné
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Cipősdoboz akció újra
Bizonyára emlékeznek rá,
hogy már több éve zajlik az
iskolában egy cipősdoboz akció ilyenkor karácsony táján.
Először csatlakoztunk a nagy
országos akcióhoz, és az összegyűjtött ajándékokat továbbítottuk a központi gyűjtőhelyre,
és gondoskodtak a csomagok
eljuttatásáról a gyerekeknek
ország, és világ táján.
Aztán gondoltunk egy
nagyot. Van rászoruló a mi
közvetlen közelünkben is sajnos. Nem kell nekünk a más
portáján söprögetni, tehetünk
magunkért is. Ezért az elmúlt
évben már minden elkészült
csomagot itt helyben osztottunk szét a Családsegítő
Szolgálat segítségével. Így egy
kicsit az ő karácsonyi ünnepségük is gazdagabb lett, mi pedig
megnyugodhattunk, hogy az
ajándékaink jó helyre kerültek.
Ezért fordulunk most újra
a falu minden lakójához! Nézzenek szét a házuk táján, mi
az, amivel már nem játszanak

a gyerekek, az unokák, de más
gyerek még örülne neki. Lehet
az játék, mesekönyv, színező,
színes ceruza, esetleg kinőtt,
de még szép ruha. Tegyék bele
egy cipősdobozba, valamilyen
egyszerű módon csomagolják
be, és juttassák el az iskolába.
Valamennyi osztályfőnök és
szaktanár szívesen fogadja a felajánlásokat, amit továbbítunk
karácsonyig a Családsegítőbe.
Nem csak iskolásoknak szól
a felhívásunk, hanem szeretettel várunk a faluból bárkitől ilyen segítséget, mi csak a
gyűjtést szeretnénk szervezni.
Tudjuk, hogy minden családban megvan minden fillérnek
a helye, de ha körülnéznek
pincében, és padláson biztosan találnak olyan dolgot, ami
otthon már fölösleges, de más
még örülne neki.
Segítségüket előre is köszönjük!
Baricza Zsuzsa
az iskola gyerekvédelmi
felelőse

Ismét Bécsben
Október 23-án reggel hatkor a megszokott helyen gyülekeztünk, hogy ismét kirándulni induljunk a szomszédos
Ausztriába. Akármilyen korán
volt, mi nem szunyókáltunk,
hanem vigadtunk a buszon.
Máskor soha sem reggelizünk

ilyen hajnali órán, de ilyenkor,
ha megmozdul a busz, máris
az elemózsia után kutattunk
a nagy táskákban. Egymás
kínálgatásával, viccelődéssel,
nagy nevetésekkel hamar telt
az idő. Mire felocsúdtunk,
máris Bécsben voltunk.

HÍREI

1956-ra
emlékeztünk
Iskolánk nyolcadik osztályos tanulói osztályfőnökeik
segítségével méltóságteljes, sok
történelmi ismeretet nyújtó
ünnepi műsor összeállításával és előadásával tisztelegtek
1956 emléke előtt.
Október 22-én délelőtt a
tanítási nap végén az iskola közössége és a megemlékezésen
megjelent nyugdíjas pedagó-

gusok és meghívott vendégek
ünnepeltek együtt.
Október 23-án, a községi
ünnepen az iskolai műsort
projektoros kivetítéssel színesítették diákjaink. Az emelkedett hangulatú megemlékezés
után a résztvevők átsétáltak a
Piac térre, ahol közösen megygyújtották az emlékezés mécseseit.

Először a Természettudományi Múzeumba mentünk.
Megkövült állatokat, régi
használati tárgyakat, ékszereket, a föld mélyéből előkerült
fél drága-és drágaköveket csodálhattunk meg.
Nekem legjobban a gyönyörű ékszerek tetszettek. Boldogan viselném bármelyiket.
A következő állomásunk a
Lepkeház volt. Ez fantasztikus
élményt nyújtott. A tarka pillangók ezer színben pompáztak. Lehelet finoman úsztak a
levegőben, ruhánkra is rászálltak, boldogan figyeltük, hogy
melyikünk ruhája ékesebb a
lepkék élénk színeitől.
Végül a Práterbe mentünk.
Ott mindenre felültünk, ami
mozgott. A legfélelmetesebb
herkentyűt is kipróbáltuk,

mindeközben hatalmas sikongatást lehetett hallani köröttünk. Ha Erika néni nem
terel minket a busz felé, és a
zsebünkben lett volna elég
pénz, azt hiszem, még napokig ott lettünk volna szívesen.
A hazafele úton csintalan
vagy inkább rossz gyerekekként viselkedtünk. Természetesen senki nem volt fáradt, a
szülők köszöntése után újból
indultunk volna vissza a nagy
túrára.
Köszönjük Hajas Erika
néninek és a minket kísérő
pedagógusoknak a fáradtságos, vigyázó munkájukat,
szüleinknek pedig köszönjük,
hogy elengedtek bennünket
erre a nagy útra.
Szabó Luca
7.b
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Tökfesztivál kicsiben

A diákönkormányzat szervezésében tökfaragó verseny zajlott az őszi szünet előtt az iskolában.
A különösen az alsósok körében népszerű vetélkedés nyomán sok szép pályamunka született,
melyeket az iskola bejáratánál felállított kiállításon lehetett megcsodálni. A legszebb „szobrok”,
lámpások készítői csokoládé jutalomban részesültek. Különdíjat kapott az egyetlen felnőtt versenyző, Dienes János tanár úr. Minden alkotónak szívből gratulálunk, és köszönjük a munkáját

Mese, mese mátka…
Pizsamaparti. Akinek alsós
gyereke van, annak ismerős ez
a fogalom, hiszen eddig már
kétszer találkoztunk az iskolában egy kis esti összejövetelre.
A képeket láthatták az iskola
honlapján is. Nagyon édesek
voltak, ahogy hónuk alatt kispárnával besorakoztak a suliba
a gyerekek.
Most sem volt ez másként.
Az őszi Meseestre az adott
alkalmat, hogy a Micimackó
megjelenésének évfordulóját
ünnepeltük októberben. Mindenkinek, kicsinek és nagynak
egyaránt kedves olvasmányélménye ez a regény, a szereplők
régi ismerőseink. Mindenkinek van kedvence közülük,
mindenkinek üldögél a polcán
egy-egy bájos kis figura. Ha kimondjuk valamelyik szereplő
nevét, mindjárt eszünkbe jut
egy kalandjuk, bájos, butuska,
vagy bölcs mondásuk. A fülünkbe csengnek a film dalai, és

nincs hazánkban olyan ember,
aki ne tudná legalább eldúdolni Micimackó havazásos dalát.
Örültünk, hogy a szülők
vállalták azt a plusz terhet,
hogy este visszahozták a gyerekeket az iskolába, és sötétedés után újra eljöttek értük.
Tudjuk, hogy sokan közülük
szívesen itt is maradtak volna,
de mi szeretnénk megtartani ezt közös élménynek. A
szülőknek így is sokkal több
odabújós mesélésre van alkalmuk otthon, nekünk pedig ez
különleges élmény, és szeretnénk megőrizni ezt a különlegességet. Ezért is jövünk össze
esténként, mert ilyenkor egész
más arcát mutatja a jól ismert
iskola, ilyenkor finomabb a
tea, mosolygósabbak a tanító
nénik.
Sok szép mesét olvastunk, néztünk meg közösen,
bábjeleneteken kacagtunk és
szomorkodtunk,
izgultunk

a szereplőkért. A következő
alkalommal biztosan hirdetünk pizsi szépségversenyt is,
mert ennyi aranyos, szép, mesés hálóruhát ritkán látni egy
helyen. Egy osztály összebújva hallgatta a meséket, együtt
nevettek, együtt szisszentek fel
valamilyen váratlan fordulat
hallatán. Ilyenkor is láthattuk
milyen összeforrott közösséggé kovácsolódott az osztály.
Valamennyi alsós tanító
néni segített a gyerekek szórakoztatásában, és "vendégművészként" a Koppányi család
apraja-nagyja szorgoskodott,
hogy minél látványosabb legyen ez az este is. A hangosítás
is profi volt, mint ahogy már
megszokhattuk.
A búcsúzás is a szokásos
volt:- Mikor lesz a következő
pizsamaparti?
Tavasszal újra várunk mindenkit!
A tanító nénik

Egy szép
hagyomány
Immár negyedik éve minden ősszel az elsős tanulók
Szentpáli Balázs segítségével
fát ültetnek az iskola udvarán.
Ezzel tevékenységgel diákjainkat egyrészt a környezettudatos magatartásra neveljük,
másrészt tudatosítjuk bennük,
hogy egy nagy közösség részeseivé váltak. Az évfolyamfa
jelképezi, hogy a gyermekek
maradandó nyomot hagynak
környezetükben. Reméljük,
hogy későbbi osztálytalálkozóik során a már megerősödött, kifejlődött fákat szívesen
látogatják majd. Ha ez a hagyomány fennmarad, a hosszú
évek alatt egész kis park övezi
majd iskolánk épületét.
Az idei évben a facsemetéket a székesfehérvári ALCOA-Köfém Kft iskolaprogram pályázatán nyertük. Az
ültetésben a kicsiknek a 8. c
osztály tanulói segítettek

Állatok
világnapja
2010. október 4.
Az iskola egyébként is színes, gazdag éves programja az
idei tanévben új elemmel bővült. A természettudományos
munkaközösség két tagja:
Bordás Anita és Sótiné Papp
Elvira a jeles nap tiszteletére
filmvetítéssel egybekötött tanulmányi versenyt szervezett.
A munkába bevonták Dienes
János tanár urat is, aki a kiírt
rajzpályázatra érkezett munkákat elbírálta, és kiállítást készített belőlük. A legügyesebbeket oklevéllel jutalmaztuk.
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November - Őszutó - Enyészet Hava Szent András Hava
November 1. Mindenszentek
November 2. Halottak napja
Mindenszentek és halottak
napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Az egyház az I.
századtól kezdődően november elsejét szentelte a halottak emlékére. Minden olyan
szentnek ünnepe, akikről a
naptár név szerint nem emlékezik meg. Ezen a napon a
katolikus egyház tanítása szerint az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak.
Kötelező ünnep a IX. század
óta.
Az egész magyar nyelvterületen szokás a sírok megtisztítása, virággal díszítése, gyertyák gyújtása. A néphit szerint
ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért a terített asztalra
kenyeret, sót, vizet tettek.
A család minden tagja
gyertyát gyújtott a gyertyák
égésidejéből a hiedelem szerint arra következtettek, ki hal
meg előbb a családban.
Gazdasági hagyományok is
kötődtek e naphoz. Ilyenkor
szorultak be az állatok a csorda, a ménes, a gulya, a csürhe.
November 11. - Márton
napja
Szent Márton a legnépszerűbb középkori szent. A krónikák szerint e nap a fizetés,
tisztújítás, jobbágytartozás

lerovásának napja volt. Az erdélyi pásztorok e napon kérték
járandóságukat. Sorra járták a
házakat, köszöntőt mondtak,
nyírfavesszőt ajándékoztak a
gazdának, aki megőrizte, s tavasszal az állatok kihajtására
használta.
A legenda úgy tartja, Szent
Márton alázatból ki akart térni püspökké választása elől,
a ludak óljába rejtőzött, azok
gágogásukkal elárulták. Innen
a „Márton lúdja” elnevezés.

Lak
kásd
díszíítő
foglalkozás
Adventi koszorú készítéés
és lakásdíszítő foglalkozás a
művelődési házban novem
mber 27-én, szombaton 14 és
18 óra között. A helyszínen
n
sok alapanyagból válaszhattnak, amit megvásárolhatnakk.
Aki tud, hozzon magával: olllót, kombinált fogót, ragaszztó-pisztolyt
Mindenkit szeretettel váárru
unk
n !
Ilyenkor vágták le a tömött libákat, úgy tartották:
„aki Márton napján libát nem
eszik, egész éven át éhezik.”
Márton az új bor bírája,
tartja a hiedelem, azaz ilyenkor

Mikulás-buli!
y g j
December 4-én, szombaton 16 órától a nyugdíjasklub
épületében.
Program:
- Játszóház
- Sportvetélkedők
- Arcfestés
- Diszkó
Sztárvendék: A Mikulás
Mindenkit szeretettel várunk!

már iható az új bor. Lakomák
időszaka.
A Márton napi időjárásból
következtettek a télre:
„Ha Márton fehér lovon
jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Sokfelé azt
tartják a Márton napi idő a
márciusi időt mutatja.
A Márton napi lakomán
elfogyasztott lúd csontjából is
időjárásra következtettek: ha a
liba csontja fehér, hosszú akkor
havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid akkor sáros.
November 19. - Erzsébet
napja
Árpádházi Szent Erzsébet a
katolikus egyház egyik legnagyobb női szentje. A legenda
úgy tartja, hogy a szegényeknek a kötényében vitt alamizsna rózsává változott mikor atyja kérdőre vonta. Ezt nevezik
rózsacsodának.
Időjárásjóslás is kötődik e
naphoz: ha e napon havazik azt
mondják; Erzsébet megrázta
pendelyét. A tél és a karácsony
rámutatónapja. A kalendárium
szerint: „Szent Erzsébet napja
tél erejét szabja”
Az őszi munkák zárónapja.
November 25. - Katalin napja
Keresztény hitéért halt
mártírhalált. Okossága miatt
volt a diákok, tudósok, egyetemek védőszentje. E naphoz
férjjósló hiedelmek és praktikák is kapcsolódnak. Mezítláb különféle ágakat loptak a
fákról, amely ha karácsonyig
kizöldült, következtettek a
leány közeli férjhezmenetelére. A kizöldült ágat nevezték
Katalinágnak.
Időjárásjóslás is kötődik e
naphoz: Ha Katalin kopog,
akkor karácsony locsog, viszont ha Katalin locsog akkor
karácsony kopog.

Katalin az utolsó mulatós bálos nap, mert ezt követi az
advent kezdete.
November 30. - András napja
E napnak a nép hitvilág
mágikus erőt tulajdonított. A
lányoknak számtalan prakti-

Keressük
a falu
karácsonyfáját!
Sok szeretettel és köszönettel várjuk fenyőfa
felajánlásaikat a 06/30461-2531-es telefonszámon, vagy a könyvtárban.
Ijjas Gizella
művelődésszervező

kát, jósló cselekményt kellett
végezniük, hogy meg tudják
ki lesz a férjük. Az egész napos
böjt után, ha párnájuk alá férfi
fehérneműt rejtettek, álmukban
minden valószínűség szerint
megismerték jövendőbelijüket.
Az is eredményesnek bizonyult,
ha András napján hallgatták honnan jön a kutyaugatás, ugyanis abból az irányból
várhatták leendő férjüket. Se
szeri, se száma a gombócfőzésnek, ólomöntésnek, András
napi jóslásoknak amit a kíváncsi
lányok még ma is alkalmaznak.
A gombócba egy férfi nevet rejtettek, főzni kezdték, amelyik
elsőnek jött a víz tetejére, az lett
az illető férjének neve.
Úgy gondolták, ha fokhagymával megkenik az ólak
ajtaját, állataikat megvédik a
farkasoktól.
András a téli évnegyed kezdőnapja. Böjtnap.
Ijjas Gizella
művelődésszervező
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Nyugdíjasklubunk
hírei

Tök jó tökös buli volt!
Október végén a művelődési házzal és a Napsugár
Játszóházzal sok kis és nagy

gyermek ünnepelte a Halloween-t szüleikkel együtt. Volt
töklámpa faragó -verseny, jelmezbemutató, süteményevés,
arcfestés, dekorációkészítés,
majd diszkó zárta az estét.
Köszönjük a segítséget Tóth
Dóra Fanninak, Németh Attilának, Nagy Józsefnek, Palló
Jánosnak, a szülőknek, és mindenkinek, aki hozzájárult.
Találkozunk december 4-én
16 órakor a Mikulás-buliban!
Napsugár Játszóház

A Mezőfalvi Nagyközségi
Nyugdíjas Klubnak számos
rendezvénye volt a 2010-es
esztendőben. A tervezetünk
alapján tartottunk anyák-apák
napját. Név és születésnapot
három negyedévben. Kirándulásaink is sikeresen lezajlottak, nagyon jól éreztük magunkat. Jártunk Gunarason, Tamásiban, Kiskunmajsán, magunkkal
vittük az unokákat is.
A Vigasságokon szép
számmal vettünk részt,
főztünk tagjainknak és
jól éreztük magunkat.
Klubunk szeptember 18-án ünnepelte
meglakulásának 35 éves
évfordulóját a művelődési házban. A vendégek elfogadták meghívásunkat. Köszönjük,
hogy eljöttek és a sok
szép ajándékot is, amit
hoztak. Örömünket fejezzük ki, amiért velünk
voltak a számunkra nagyon fontos eseményen.
A klubtagok és a vendégek együtt 110-en voltak
jelen, és jól éreztük magunkat,
hajnalig tartott a jó hangulat.
Rubina Sándor, az „Életet az éveknek„ Fejér megyei
szervezet vezetője díszoklevelet adott át a 35 éves klubnak,
valamint emléklapot a klub
vezetőjének munkája elismeréséért.
Külön köszönjük Horváth
Lászlónak az egész estét átfogó
videófelvételeket, amelyeket a
klubnak ajándékozott. Köszönet a boltoknak, amelyek
ajándékkal hozzájárultak a
Tombolához.
Klubtagjainknak hála és
köszönet, hogy segítségükkel
támogatták a rendezvényünket
és hozzájárultak a sikeréhez.
A tagság és a vezetőség nevében gratulálunk az október
3-án megválasztott önkor-

mányzati testületnek, Márok
Csaba polgármester úrnak,
valamint a képviselő hölgyeknek, uraknak. Kívánunk nagyon sok erőt, jó egészséget a
munkájukhoz.
Idősek Világnapi ünnepségen vettünk részt október elsején, színvonalas és szép esténk

volt, köszönjük. Október negyedikén a klubban tartottunk
egy kis teadélutánt.
Készülünk a negyedik negyedévi név és születésnapra,
amit november 27-én tartunk
meg.
December 5-én az adventi
ünnepségen szeretettel várjük a
falu lakóit. A nyugdíjasklubok
lesznek a vendégfogadók.
Karácsonyt tartunk a klubban december 20-án, teaesttel
és ajándékozással egybekötve.
Jól zárult és sikeres volt a
2010-es évünk. Várjuk a 2011et és január 8-án 17 órától a
klubhelyiségen batyús bállal
pótszilvesztert tartunk, amelyre szeretettel meghívjuk és várjuk a klubtagagokat, valamint
mindazokat, akik szeretnek
mulatni, táncolni.
A klub vezetősége
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Ahogy én látom
Novemberben járunk.
A
természet is
készül a télre,
a kertekben
„elmúlnak”
a nyári virágok. Azért van még egy sok
színű, sok formájú szép virág,
amiben gyönyörködhetünk,
a krizantén. A virágról Nagy
László írt szép, szomorú verset.
De először a költőről:
Nagy László 1925-ben
született Veszprém megyében,
Felsőiszkázon. 1931-1938-ig
szülőfalujában járt iskolába.
1938-ban csontvelőgyulladás
támadta meg, élete végéig járógép használatára szorult. 1938tól pápai diák lett. 1946-ban
Budapestre utazott, festő akart
lenni. Beíratkozott az Iparművészeti Fősikola grafikus
szakára, majd átjelentkezett a
Képzőművészeti Főiskola rajz
szakára, amit el is végzett. Járt
a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára, ahol
oroszt tanult, mert Jeszenyit
akart fordítani. Már elismert
fiatal íróként ösztöndíjat kapott, hogy tanulja meg a bolgár nyelvet, és fordítson magyarra bulgár költőket. 1952.
augusztus 20-án házasságot
kötött Szécsi Margit költőnővel. 1957-ben jelent meg első
gyűjteményes kötete. Háromszor kapott József Attila
díjat, majd Kossuth-díjat is
kapott. Költeményeit legalább
18 nyelvre lefordították, 1970
óta 11 idegen nyelvű kötete jelent meg. 1978. január 30-án
meghalt.

Fehér vagy, mint
a habcsomó
nehéz vagy, mint a bánat,
sokasodnak a csattogó,
vicsorgó őszi árnyak.
Krizantém, havas zivatar
készül, s a föld lesz ágyad,
isten haragja betakar,
és vége a világnak.
Tarány Sándor

Christie Agatha: A sittafordi rejtély
A korábban
A Sittafordrejtély címmel
a Hunga-print
kiadásában és
Wéber László fordításában
megjelent
krimit
most N. Kiss Zsuzsa ültette
magyarra. Az unalmas vidéki angol faluban játszódó
történet két központi figurája, Trevelyan kapitány és
Bud.
Rogerson John: Ószövetségi
uralkodók krónikája
Pátr iárkák, bírák és
királyok története. Szép,
közérthető
és tartalmas
kiadványt ad
a tizenévesek
kezébe a Móra Könyvkiadó
az ókori zsidóságról. Az idős
angol bibliatudós keresztény olvasók számára készült
könyvében az ószövetségi ősatyákat, bírákat és királyokat
sorakoztatja föl.
(Budapest, Móra, 2010)
Bácskai Júlia - Tapolyai
Emőke - Varró S. Gábor: Ex
- exek
Miért vannak még mindig
itt, ha már nincsenek?

A szakítás, válás az egyik
legkomplexebb lelki trauma
és számos gyakorlati problémát szülő konfliktushelyzet
az ember életében. Ennek
egyik legpregnánsabb része a
kapcsolattartás a volt párral,
a hozzá való - sokszor ellentmondásokkal teli - viszony...
(Budapest, Saxum, 2010)
Leland, Charles G.: A cigányok mágiája és jövendőmondó módszere
Varázslatokkal, a gyógyító
mágia fajtáival, anekdotákkal és mesékkel illusztrálva.
Ez a mű a cigányok körében
a jövendő mondással, a boszorkány gyógymódokkal, a
szerelmi bájitalokkal és más
boszorkányságokkal kapcsolatban álló ceremóniák és
szokások gyűjteményét tartalmazza olyan anekdoták és
példák alapján, amiket vagy
nem ismernek az.
Haager Dagmar: Numerológia és tarot lexikon
A könyv a számok szimbolikus jelentésével foglalkozó
ezoterikus tan, a numerológia
(számmisztika) és a tarot titkaiba vezet be. Az első fejezetben megtudhatjuk, hogy
az emberi lét mely aspektusait
és mi módon fejezhetjük ki
számok segítségével.
Győri Katalin: Bojti
A történet egy nagyszívű kiskutyáról. Bojti kilenc

Felhívás!
A könyvtárban egy állandó helytörténeti kiállítás beren-dezését tervezzük. Kérjük azokat, akiknek ehhez kapcsolódóó
dokumentumaik (kép, szöveg) vannak és szívesen felajánla-nák e nemes célra, juttassák el ezeket a könyvtárba! Az eredetii
dokumentumok másolása megoldható!
December 6. és 10. között, nyitvatartási időben, régi, ál-lományokból törölt könyveink árusítása lesz a könyvtárban
n,
igen kedvező áron.
Horváth István
n
könyvtáros
oss

testvérével nagy szeretetben
nevelkedik a kutyaalomban,
ám egy napon gazdájuk egy
daróczsákba
tömködi
mindnyájukat, és a
közeli folyóba hajítja a
kölyköket. Csodálatos módon
azonban Bojtit – saját élete
árán – kimenti a mamája a
habokból.
(Budapest, Kálvin, 2010)
Ceragioli Luigi: Alakformáló torna
Elsősorban új módszerekre nyitott fitneszedzőknek,
testnevelőknek, másodsorban
önálló testedzési tervet készíteni vágyó laikusoknak ajánlható Luigi Ceragioli munkája,
amelyben az alakformálásban
kiemelkedően fontos has-, lábés farizmok edzésének általa.
Krawczuk Aleksander: Római császárnék
A Római császárok című
munka analógiájára készült
könyv az összes császárfeleség bemutatására vállalkozik.
A hetven asszonyról írt portréban mindaz feldolgozásra
kerül, amit tudni vagy vélelmezni lehet az uralkodófeleségekről.
Courths-Mahler Hedwig:
Mást szeretek
Hedwig
Couts-Mahler
újabb romantikus regényének
főhőse, a fiatal Melanie Hagen nem elég, hogy nemrég
van csak túl boldogtalan házasságban élt anyja halálán,
zsarnok apja, Franz azt követeli tőle, hogy a kezét nyújtsa
egy fiatalembernek, akit még
sohasem látott.
Lenk Fabian: Idődetektívek 5. kötet: Drake kapitány,
a királynő kalóza
Az alaptörténet szerint négy
barát: a cserfes
Kim, az okos
Julian, a sportos
Leon és a rejtélyes egyiptomi
macska, Kija kalandos útra
indul a múltba. Az ő birtokukban van ugyanis a Szent
Bertalan bencés kolostor régi
könyvtárának kulcsa.
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Közlemény
A Magyar Állatorvosi Kamara felhívja az eb- és macskatartók, különösen a kutya- és
macskakölyköket tenyésztőktől, állatkereskedőktől megvásárló újdonsült állattulajdonosok figyelmét arra, hogy ezen
állatok védőoltásai beadásának
igazolására csak az alábbi kritériumoknak megfelelő irat
tekinthető szabályosnak:
- Az ebek védőoltásainak
igazolására 2010. január 1-től
már csak ún. Kisállat Egészségügyi Könyvek használhatóak. A Kisállat Egészségügyi
Könyvek legalább 16 belső
oldalt tartalmazó könyvecskék,
amelyek belső adattartalmát
jogszabály (a 164/2008. FVM
rendelet) írja elő. Macskák esetében a Kisállat Egészségügyi
Könyvek használata nem kötelező, de kifejezetten ajánlott.
- Az ebek veszettség elleni
védőoltásának igazolásakor
az állatorvosnak az oltóanyag
címkéje mellett egy, az állam
által kiadott hologramos igazoló matricát is a könyvbe kell
ragasztania. Amennyiben az eb
veszettség elleni védőoltásának
igazolásánál ez a hologramos
matrica nem található meg,
feltehető, hogy az oltást nem
jogszerűen végezték el.
- A Kisállat Egészségügyi
Könyv kiadását az azt kiállító
állatorvosnak bélyegző-nyomatával és aláírásával hitelesítenie
kell, és ki kell töltenie a tenyésztői (tulajdonosi) adatokat, valamint be kell írnia az állat alapvető adatait. Ezek hiányában a
könyvek érvénytelenek, az ilyen
könyvet észlelő állatorvosnak
azt be kell vonnia. A hiányosan
kitöltött könyvek felvethetik az
oltással összefüggésben elkövetett más szabálytalanságok
gyanúját is, ezért érdemes erre
is figyelemmel lenni.
- Az ebek védőoltásainak
igazolására a korábbi években
használatos 1-2 oldalas oltási
igazolások, könyvek már egyáltalán nem használhatók. Ha a
tenyésztő, vagy az állat-kereskedő ilyen igazolással akarja
eladni a kutyakölyköt, akkor

erősen feltételezhető, hogy az
oltási könyv és a védőoltások
igazolása hamis, a benne igazolt védőoltást valójában nem
állatorvos adta be az állatnak.
(Információink vannak arról
is, hogy az utóbbi időben „erre
szakosodott” elkövetők hamisított állatorvosi bélyegzőkkel
lepecsételt „bianco igazolásokkal” látják el a kutyatenyésztők,
kereskedők egy részét, akik aztán a saját maguk által elvégzett
oltásokat próbálják ezzel legalizálni. A Kamara valamennyi
jogszerű lehetősége felhasználásával fellép ezzel szemben.)
- Felhívjuk a tisztelt állattartók figyelmét arra, hogy
41/2010. Kormányrendelet
szerint 2010. július 1- től az
ebek tulajdonjogának megváltozása előtt kötelező az állatokat egyedi azonosító mikrochippel megjelölni. (Nem
csak az adás-vétel minősül tulajdonjog-változásnak, hanem
az ajándékozás és az örökbe
fogadás is.)
A Magyar Állatorvosi Kamara azt ajánlja a kutyakölyköket vásárlóknak, hogy a kölyök
átvételekor figyelmesen tanulmányozzák az átadott iratokat,
igazolásokat is. Ha azt tapasztalják, hogy a kölyköt az előírásoktól eltérő oltási igazolással
vagy mikrochipes egyedi megjelölés nélkül akarják eladni,
inkább álljanak el a vásárlástól.
Mezőfalván a 2010. évi
eboltás rendben lezajlott.
Adós maradtam néhány
matricával, amit a oltás
napján átmeneti hiány
miatt nem tudtam beragasztani (május 11-én).
Ezeket személyesen fogom mindenkinél pótolni. A lényeg, hogy minden
kutyának legyen 2010. évi
oltása, ellenkező esetben
nagy összegű büntetésre
számíthat. Minden egyéb
kérdést szívesen megválaszolok. Telefon: 06-309697-940
dr. Juhász Miklós

U-13 bajnokság
U-13-as csapatunk lejátszotta Sárbogárdon az utolsó
őszi mérkőzéseit. A fiúk teljesítménye sajnos egy kicsit viszszaesett az előző fordulókhoz
képest. Három mérkőzésből
egy győzelem egy döntetlen és
egy vereség sikeredett. A nagy
küzdelmeket és váratlan eredményeket hozó forduló után
egy pontot sikerült megőrizni
előnyünkből és őszi bajnokok
lettünk.
Az ősszel mutatott teljesítménnyel és hozzáállással
tavasszal van keresnivalónk
a legjobbak között, mert úgy
érzem ezek a srácok egyre
jobbak lesznek. A következő
hónapokra sem állunk le, az
iskola tornatermében gyakorolunk és a téli teremtornákkal
készülünk a folytatásra.
Gratulálok a srácoknak és
köszönöm a munkájukat és
szorgalmukat. Külön köszönöm a szülők önzetlen segítségét az utaztatásoknál. Akik
ebben nem vehettek részt,

azoknak a szurkolást, a mérkőzéseken való részvételét és
ha csak a gyermekük jelenlétét lehetővé tették, azt is. Ez
a részsiker egy közös siker,
remélem ilyen lesz a folytatás
is!... KÖSZÖNÖM!!!!
Eredmények:
Cece-Sárbogárd
0:0
Mezőfalva-Premier 09 0:0
Cece-Mezőfalva
1:0
Sárbogárd-Premier 09 0:6
Mezőfalva-Sárbogárd
6:1
Őszi végeredmény:
1.Mezőfalva
18
2. Cece
17
3. Premier 09
12
4. Sárbogárd
1
A csapatunk névsora:
Kovács Ádám, Papp Martin,
Horváth Zsolt, Takács Richárd,
Palkovics Patrik, Ráthgéber
László, Antal Ádám, Márok
Bence, Kincses Dávid, Zsákovics
Kevin, Mazzag Gergő, Suplicz
László,Vizi Krisztián, Nagy
Renátó, Szűcs Ferenc.
Südi László
edző

DIÁKOLIMPIA
Mezőfalva adott otthont a
III. korcsoportos körzeti bajnokság déli csoport őszi fordulójának labdarúgás sportágban. A különbség az, hogy
ez iskolai rendezvény és az
azonos iskolába járó tanulók
játszhatnak egy csapatban. Így
előfordulhatott, hogy a mezőfalvi U- 13 as csapatunk egyik
erőssége Ráthgéber László a
társai ellen játszott Nagyvenyim iskolájának csapatát erősítve. Az 5 - 6. osztályosoknak
megrendezett tornán öt csapat
vett részt. Folytatás tavasszal és
a két torna eredménye alapján
az első két helyezett jut a körzeti döntőbe.
A kezdeti gyengélkedés
után lassan magára talált csapatunk, így az első felvonás
után tavasszal sikerülhet a továbbjutás.
Eredmények:
Mezőfalva-Nagyvenyim 0:1

Nagykarácsony-Baracs
Előszállás-Mezőfalva
N.venyim-N.karácsony
Nagyvenyim-Baracs
N.karácsony-Előszállás
Mezőfalva-Baracs
Nagyvenyim Előszállás
Előszállás - Baracs
Mezőfalva-N.karácsony

1:2
1:4
4:0
1:2
6:1
0:0
16:1
0:5
5:0

A csoport állása:
1. Baracs
10 pont
2. Nagyvenyim
9 pont
3. Mezőfalva
7 pont
4. Nagykarácsony
3 pont
5. Előszállás
0 pont
A csapatunk névsora:
Kovács Ádám, Papp Martin,
Antal Ádám, Zsákovics Kevin,
Vizi Krisztián, Márok Bence,
Takács Richárd, Kincses Dávid,
Palkovics Patrik, Horváth Zsolt,
Nagy Renátó, Suplicz László,
Szűcs Ferenc.
Südi László
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Hullámzó teljesítmények hónapja
Az őszi szezon vége előtt
három fordulóval még mindig nyitott az elsőség kérdése, hiszen Aba-Sárvíz (32 p.),
Sárosd (30 p.), Mezőfalva (28
p.)és Adony (27 p.) is odaérhet a dobogó legfelső fokára.
Mezőfalva felnőtt együttese
csak 4 ponttal van lemaradva
a listavezető abaiak és sárosdiak mögött. Nehéz mérkőzések előtt áll tehát csapatunk,
mert minden találkozót meg
kell nyerni az elsőségért. Hogy
lesz-e erő felmászni a legmagasabb fokra, az majd csak a
következő hetekben derül ki.
Az IFI-nél négyen is pontegyenlőséggel hajráznak a
hátralévő időszakban. Adony,
Aba-Sárvíz, Mezőfalva és
Pusztaszabolcs 33-33 ponttal
várják ellenfeleiket a cikk megírásának idején. Természetesen
ebből a négyesből számunkra
a hazai gárda teljesítménye
a legérdekesebb. Gulyás Ferenc által vezetett együttes jó
eséllyel számít a csoportelsőségre, annál is inkább, mivel
a Pusztaszabolcs elleni elmaradt mérkőzést majd csak november 28-án játszák. Tehát
a szezon után, egy győzelem
esetén plusz három pont írható
a végeredményhez. Addig viszont Sárosd és Enying ellen
kell bizonyítani.
A továbbiakban az elmúlt
hetek történéseinek összefoglalóját olvashatják:
Lajoskomárom - Mezőfalva
1:0, IFI 0:5
Véget ért a veretlenség Lajoskomáromban.
Pontot veszített csapatunk
a lajoskomáromi mérkőzésen.
Ezzel a vereséggel egy hosszú
és szép sorozat szakadt meg.
Az IFI kezdte a találkozók
sorát vasárnap Lajoskomáromban. A fiatalok eredményességére semmi panasz nem
lehet, hiszen a három pontot
ezúttal is begyűjtötték. A 16.
percig kellet várni az első mezőfalvi gólra. Majoros Gábor
révén vezetéshez jutott Gulyás

Ferenc legénysége. A szünidő
kezdetét jelentő sípszó előtti
percekben újra izgulhattak
a hazai nézők, mert Bartha
Norbert közelített a kapuhoz.
0:2 Mezőfalva javára.
A pihenőt követően csak
tíz perc telt el a harmadik
találatig. Ezúttal Ágoston
Ferenc volt eredményes. Ez a
gól annyira meghozta a két fiú

tudta gólra váltani a helyzeteket. Azaz nem is volt igazán
helyzet a tizenhatoson belül.
Nyomták végig az ellenfelet a
fiúk, de mégsem sikerült gólveszélyes helyzetet kialakítani.
Lajoskomárom jól taktikázott.
Az erős védelmet nem tudta
feltörni a Masinka legénység,
így az 59. percben egy gyors
kontrának köszönhetően a

most is könnyedén szerzett három pontot.
Rácalmás együtteseit fogadta Mezőfalva vasárnap
délután a sportpályán. A Duna
- mellékiek erős védelemmel
próbálták a hazai csapat ellen
felvenni a küzdelmet, azonban
az óriási mezőfalvi nyomást
nem bírták. Megint sok kidolgozott támadás a vendég-

játékkedvét, hogy a 76. percben először Bartha, majd a 87.
percben Ágoston révén már
0:5 volt Mezőfalva javára. A
mérkőzés ezzel az eredménynyel zárult, biztosítva az újabb
három pontot fiataljainknak.
A felnőttekről:
Nem volt olyan eredményes
a felnőtt csapat, mint az IFI...
Sajnos! Egy hosszú és nagyon
szép sorozat szakadt meg Lajoskomáromban. Az eddig
veretlenül és kapott gól nélkül
focizó gárda elszenvedte első
vereségét. Pedig minden esélye
megvolt a felnőtteknek, hogy
tovább gyarapítsa a győztes
mérkőzések sorát. Sajnos
nem így lett! Hiába birtokolta a meccs egész ideje alatt a
labdát a mezőfalvi csapat, nem

vendéglátók örülhettek a három pontnak.
Szomorú
hangulatban
hagyták el a mezőfalvi nézők a
lajoskomáromi pályát. Látszott
a csapaton a küzdeni akarás,
de valahogy nem jött össze a
mai nap. Senkiben nem maradt volna keserű szájíz, ha ez
a vereség Adony ellen történt
volna. Ezt a mérkőzést azonban illett volna megnyerni...
Kár érte!

látóknál és tömör védekezés
a vendégeknél. Rácalmásnak
csak egy-két kontrára volt lehetősége.
Az IFI ezúttal is hozta a
tőle elvárt "kötelező" három
pontot. A 3:1-es győzelem
nem egy óriási különbség, de
a játék alapján megérdemeltnek mondhatjuk. A vendégek
rúgtak ugyan két gólt, de abból
egyet a saját kapujukba!
Góllövők: 20' Ágoston Ferenc, 29' Balázs Sándor, Szabó
Martin János (öngól)
A felnőtteknél:
Óriási volt a várakozás,
hogy a múltheti lajoskomáromi botlás után visszatér-e
a mezőfalviak sikersorozata.
Igaz ugyan, hogy többgólos
győzelmet Rácalmás ellen

Mezőfalva - Rácalmás 1:0,
IFI 3:1
Kiköszörült „csorba”!
Kiköszörülte a lajoskomáromi csorbát vasárnap Rácalmás ellen a felnőtt csapat. A
mai győzelemmel a tabella
élére ugrott csapatunk! Az IFI
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nem láthattunk, azonban az
egy találat éppen elegendőnek bizonyult a három ponthoz. Mezőfalva végig támadó
játékkal próbálta feltörni az
erős védelmet, de a mérkőzés
nagyobbik részében ez kevésbé
sikerült.
A 61. percben szerencsére
megtört a "jég"! Szepesi Konrád sokadik próbálkozása után
a labda a rácalmási hálóban
kötött ki.
A mérkőzés végére kitámadó vendégek már nem tudtak
szépíteni, így maradt az 1:0-ás
hazai győzelem.
A játék alapján megérdemelten győzött Mezőfalva,
mivel végig ő irányított. Rácalmásnak csak néhány helyzete
adódott. Egyértelműen jobb
volt a hazai csapat.
Adony-Mezőfalva 1:1,
IFI 1:4
Pontosztozkodás Adonyban
Nem bírt egymással a két
éllovas csapat a hétvégi rangadón Adonyban. Tizenegyeseken és a pontokon osztozkodott a két rivális. Az IFI
hatalmas küzdelemben 4 gólos győzelemmel bizonyította,
hogy mennyire megérdemelte
a tavaszi bajnoki aranyat.
Ragyogó időben feszültek
egymásnak a tabella élén tanyázó együttesek, Adony és
Mezőfalva. Az IFI remek játékkal megérdemelten győzte
le ellenfelét. A tavaszi bajnoki
aranyhoz méltón küzdöttek a
mezőfalviak.
A találkozó első perceiben
Márok Máté 16 méteres bombája juttatta előnyhöz a mieinket, majd bő fél óra múlva a
39'-ben Balázs Sándor növelte
a gólok számát. A pihenő után
szépítettek a vendéglátók, majd
egy jó negyed órát kellett várni
a következő mezőfalvi találatra.
Rónai Gergő gólja már a harmadikként landolt az adonyi
hálóban. Ezzel még nem ért
véget Gulyás Ferenc legénységének eredményessége, hiszen
a 80. percben újabb mezőfalvi
gólnak tapsolhattunk.
Sajnos egy piros és egy sárga lap tompította a vasárnapi

diadal fényét. Cseke Norbit a
következő mérkőzésen kénytelenek leszünk nélkülözni.
Bartha Norbi pedig a sárga
lap miatt kell óvatosabb legyen
A felnőtek:
A fiatalok után a felnőttek
következtek, akiknél szintén
rangadóra számíthattunk. Az
első tíz percben Mezőfalva
mutatott támadósabb játékot,
majd az első félidő közepére
visszazártak a kapujuk elé.
Adony próbálta feltörni a
vendégek védelmét, azonban
az első félidőben komolyabb
helyzetet nem sikerült kialakítani.
A szünet után harcosabb
Mezőfalvát láthattunk. Zárt
védekezésből a széleken felvezetett támadásokkal próbált
operálni a Masinka-csapat.
Sajnos az ötvenedik percben
az Adony jutott tizenegyeshez, amit Králl Balázs érvényesített.
Szűk 15 perccel később a
mezőfalvi Tórizs Attilát buktatták a 16-oson belül, így a
vendégek is büntetőhöz jutottak. A labda mögé Szepesi
Konrád állt, aki hidegvérrel a
kapu jobb alsó sarkába lőtt. A
találkozó hátralévő idejében
tovább támadott a Mezőfalva,
de újabb találatot nem sikerült
kiharcolni.
Mezőfalva -Aba - Sárvíz
1:2, IFI 6:0
Vegyes eredmények a 13.
fordulóban. Szerdán elmaradt mérkőzését játszotta az
IFI Seregélyes ellen, ahol
4:2 arányban alul maradt.
Szerencsére vasárnap Aba Sárvíz ellen szépítettek a fiúk
6:0-lal.
A felnőtteknél az éllovas
Aba kettőt rúgott... Tórizs
azért egyet bevarrt búfelejtőnek. Mezőfalva - Aba-Sárvíz
1:2
Két vereség és egy győzelem az elmúlt hét története
futball fronton. Szerdán Seregélyes ellen vívta harcát az
IFI. A korábban elmaradt
találkozó utólagos lejátszása
nem volt igazán nyerő a hazai
együttesszámára, hiszen négy

gólos vereséggel hagyták el a
pályát a mezőfalviak.
A vasárnapi folytatásban a
tabella első helyezettjét, AbaSárvíz csapata vendégeskedett
Mezőfalván. Sajnos a nagy
csapat nem tudta itthon tartani
a három pontot. Ellenben az
IFI szépített a szerdai kudarc
után. A mérkőzésekről vasárnap este telefonon kérdezte
oldalunk az edzőt.
Gulyás Ferenc az IFI
edzője:
- Szerdán az elmaradt seregélyesi találkozót pótoltuk.
Sajnos nem volt a csapat jó
passzban. A hétközi forduló
nem áll jól nekünk. Nem tudtuk átvenni a hétközi ritmust
és Seregélyes simán megvert
4:2-re bennünket.
Vasárnap egy felpaprikázott hangulatú mérkőzésen a
listavezető ellen játszottunk.
Egy nagyon sikeres mérkőzésen estünk túl 6 góllal és
meggyőző játékkal. Az egész
csapat megérdemli a dicséretet
a hétvégi teljesítményért, mert
ragyogóan játszottak!
Masinka Csaba a felnőtt
csapat edzője:
- Az első félórában sajnos
„benn maradtunk az öltözőben”, Kaptunk két gólt, ami
nagyon befolyásolta a mérkőzést. Egy játékvezetői tévedés
is borzolta a kedélyeket, mivel
egy abai játékosnak sárga lap
helyett piros lapot kellett volna adni! Így másként alakult
volna szerintem a mérkőzés!
Tehát ez nagymértékben befolyásolta a találkozót.
Sajnos, az első 30 percben
rosszul játszottunk. Utána pedig már hiába kapaszkodtunk,
nem tudtuk megfordítani a
mérkőzés állását.
Még három forduló van a
szezon végéig. Semmi nincs
veszve, de nagyon oda kell figyelni. A hátralévő akadályokat nem lesz könnyű átugorni,
viszont, ha jól vesszük őket,
akkor az első helyen is végezhetünk.
Horváth László
(Mezőfalva sportéletét napi
frissességgel követhetik a www.
mezohir.info oldalon!)
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Értékes pontok,
bronzérem
Serdülő (14, 15 évesek), és
diák (12, 13 évesek) korcsoportban rangsorversenyeken
szerzett pontok alapján lehet
kivívni az érdemet, hogy a legrangosabb hazai versenyen, az
országos bajnokságon indulási
jogot szerezhessen a legjobb 16
versenyző az országból.
Az őszi szezonban, kötöttfogásban zajlanak a küzdelmek.
Serdülő korcsoportosok
Miskolcon és Kalocsán, diák
korcsoportosok Szigetváron
mérték össze tudásukat.
Iskolánkból Igel Dániel
-szülői engedéllyel - mindkét korcsoport 38 kg-jában,
Garbacz Szilárd 54 kg-ban,
Hornperger Arnold 63 kgban, Szentpáli Zsombor 63
kg-ban Petrovics Renátó 69
kg-ban nevezett, (Bognár
Gergő makacs térdsérülés
miatt kénytelen kihagyni az
őszi szezont.)
Dani a serdülőknél egyszer
ötödik, és egyszer harmadik
helyen, míg a saját korcsoportjában Szigetváron ötödik helyen zárt. Szentpáli Zsombor
- a tavalyi diák OB második
helyezettje -megszerezte első
érmét a serdülőknél is mivel harmadik lett Miskolcon.
Sajnos Kalocsán sérülés miatt
nem versenyezhetett. Óriási
bravúr lenne, ha ezt a formát
az OB-ra is át tudná menteni.
Renátó, talán a legszínvonalasabb súlycsoportban ért el
kétszer ötödik helyezést. Érdekesség, hogy mindkétszer
egy japán birkózótól kapott
ki, aki hazánkban tanul, (az
Ő felmenői között olimpiai
érmesek és K1 világbajnok is
található.) Arnold és Szilárd is
kitettek magukért , hiszen csak
nagy csatában tudták legyőzni
Őket, a később érmet szerző
ellenfelek. Csapatunk egyetlen
lány tagja Nyegota Szabina Tatabányán a lány országos bajnokság 56 kg feletti kategória
hét fős mezőnyében bronzérmet szerzett.
Tombor István
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Ismét éjszakai foci!



2010. december 18-án este
18 órától amatőr éjszakai focit
szervezünk.
A rendezvény díjazása után
megmaradt pénz a mezőfalvi
utánpótlás javára lesz felajánlva.
Részletek:
Helyszín a mezőfalvi általános iskola.(Bejárat a tornaterem hátsó ajtajánál.) Gyülekezés 17.30-tól.
Nevezési díj egységesen
3000 Ft csapatonként. Maximálisan tíz csapat jelentkezését
tudjuk elfogadni. A csapatlétszám nem haladhatja meg a tíz

főt. A játék 4/1-es felállásban
zajlik.
Az éjszakai focin a szervezők zsíros kenyérrel és szódával kedveskednek.
Az est lemezlovasa Nagy
Jocó lesz.
A nevezéseket december
13-ig lehet a mezőfalvi könyvtárban a nyitvatartási időben
leadni.
Az éjszakai fociról informálódhatnak a www.mezohir.info
oldalon is, valamint a következő telefonszámon:
Horváth László 36/20579-5170



Nevezési lap
Éjszakai foci 2010. december 18-án, 18 óra, mezőfalvi
iskola tornaterem
Csapatnév: ........................................................................
Tagok:...............................................................................
1........................................................................................
2........................................................................................
3........................................................................................
4........................................................................................
5........................................................................................
6........................................................................................
7........................................................................................
8........................................................................................
9........................................................................................
10......................................................................................
A csapatvezető neve és elérhetősége: ................................

Tel.:...................................................................................





..........................................................................................

Két verseny sok
éremmel
Az ősz beköszöntével a
búvárok is elkezdték a fedett
medencés idényt. Októberben két versenyt is rendeztek.
A sportolók először Egerben
küzdöttek az érmekért; nemrégiben pedig a dunaújvárosi
uszodában csaptak össze az
ország legjobbjai. Mind a két
verseny csak állomása volt annak az útnak, aminek a végén
a magyar bajnokság megmérettetései lesznek. A mezőfalvi
búvárok száma szép lassan, de
gyarapszik. A Klics testvérek
és Németh Attila mellett ezeken a versenyeken indult először Németh Norbert (Attila
testvére) és Boros Viktor.
A mezőfalvi csapat: Németh Attila, Németh Norbert,
Klics Bence, Klics Márton,
Boros Viktor
Az egri versenyen csak
Norbert, Bence és Márton
állt rajthoz. A Klics testvérek
összesen öt érmet szereztek:
Marci két aranyat, Bence egy
ezüstöt és két bronzot gyűjtött. Norbinak ez volt az első
versenye, ahol nagyon szépen
teljesítette a távokat.
A mezőfalviak helyezései:
Minaret Kupa - Eger
6-7évesek:
Klics Márton: 50 méter és
100 méter gyors - 1.hely.
Németh Norbert 50 méter
és 100 méter gyors - 5.hely.
10-11évesek:
Klics Bence 4x100 méteres váltó - 2.hely; valamint
50 méter és 100 méter gyors
- 3.hely.
Az elmúlt szombaton a
versenyzők a városi uszodában
ugrottak ismét vízbe az érmekért. A házigazda dunaújvárosi
csapat legeredményesebb versenyzője Klics Márton lett (4
arany éremmel!), így ő vihette
haza a kupát, amit a csapat
nyert. Marci nagy terve erre
az évre, hogy tesója országos
csúcsát megdöntse. Bence
kezdi visszanyerni csúcsformáját, ami nagyon jó előjel a

decemberi bajnokságra, ahol
egyértelműen az aranyérem
lesz a célja. Németh Norbi a
váltóval megszerezte első érmét. Testvére, Atilla most egy

kis hullámvölgyben van, de
így is a korosztályának elitjébe tartozik. Boros Viktor
pedig szorgalmas munkájával
elérte kitűzött célját: legelső
versenyén nem akart utolsó
lenni. Ezt végül magasan túl
is szárnyalva esett át a tűzkeresztségen.
DVCSH Kupa - Dunaújváros
6-7 évesek:
Klics Márton 1. hely: 50
méteres-, 100 méteres-, 200
méteres gyorsúszás és 4x50
méteres gyorsváltó.
Németh Norbert: 2. hely:
4x50 méteres gyorsváltó;
5.hely: 200 méteres gyorsúszás.
10-11évesek:
Klics Bence: 2. hely: 4x50
méteres gyorsváltó; 3. hely: 50
méteres delfinúszás, 100 méteres gyorsúszás; 4. hely: 200
méteres gyorsúszás.
12-13évesek:
Németh Attila: 2. hely: 50
méteres és 400 méteres uszonyosúszás, 4x100 méteres váltó; 3.hely:100m gyorsúszás.
Boros Viktor: 11. hely 50
méteres uszonyosúszás.
László Dezső
Bán Balázs

Az én falum - Mezôfalva

Köszöntöm édesanyámat
és öcsémet születésnapjuk alkalmából.

G
Gazsi
Jánosné 85 éves
G
Gazsi György 64 éves
Isten éltesse őket sokáig. Kívánom, hogy még sokáig
legyenek köztünk erőben, egészségben.
Lánya Margit és családja
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, édesapánk, apósunk és nagyapánk

Szatmári István

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek
el, fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük az egészségügyben dolgozók lelkiismeretes
munkáját, s hogy a nehéz időszakban melletünk voltak: dr.
Tassy Péter háziorvosnak , Szántó Marikának, Vassné Szilvikének és Bartusné Csillának
Gyászoló család

Bozóki Sándornénak!

770. születésnapja
alkalmából köszönti:
fia, menye, unokái: Dávid és Márk

Petpalack és papír gyűjtés!
Ismét lesz gyűjtés! Kérünk mindenkit, hogy az összegyűlt
papírt, műanyagflakont és sörös dobozt november 26-án reggel
6 óráig szóródásmentesen helyezzék ki az utcára. A később kitett
hulladékot nem tudjuk elszállítani. Egyéb hulladékot, szemetet
ne tegyenek a zsákokba! A petpalackok kupakjait, ha lehet külön
szedjék, mert gyűjtük.
Köszönjük NCSE

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöntet mindazoknak, akik édesanyánk,

Márki Sándorné

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a háziorvosának és az asszisztensének a
lelkiismeretes munkájukért, Turcsánynak és munkatársainak
a temetés megszervezéséért.
Gyászoló család

Emlékezés

Valicsek János

halálának 10. évfordulójára.
Rég már hogy örök álom zárta le a szemed,
Könnyek között emlegetjük a te drága neved,
Elmentél tőlünk egy végtelen útra,
Melyről 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!
Szerető családod

Hirdessen
„Az én falum – Mezőfalva” újságban!
Minden mezőfalvi családhoz eljut!
Megéri!

Köszönetnyílvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága jó
testvérünk

Horváth Pál

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, mély
gyászunkban osztoztak.
Testvérei

16

Az én falum - Mezôfalva

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

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.

Továbbra is várja Önt
a

MINI Csemege üzlet
eredeti, kovász felhasználásával
készült kenyereivel.

Legfrissebb ajánlatunkból:
2,8 %-os tej
I. osztályú burgonya
tojás
2 l vörös és fehér bor
2,5 l Every Day üdítőcsalád
250 g sertészsír
Párizsi
Kacsacomb
250g őrölt kávék akciós áron
Pl: tchibo family kávé
Vegyi áruk diszkont áron!

189 Ft
130 Ft/kg
27 Ft/db
395 Ft
120 Ft
130 Ft
454 Ft/kg
1467 Ft/kg
370 Ft

Várjuk kedves vásárlóinkat!

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.

