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December –
Télelő – Álom hava
– Szent karácsony
hava
A Karácsony mindenki számára mást és mást jelent, szinte
megfoghatatlan, mi mindent
ébreszt fel az emberekben.
Engedjék meg, hogy egy
történetre hívjam fel a figyelmüket az ünnep közeledtével,
mely mindenki számára tartogat meglepetéseket. Charles Dickens Karácsonyi ének
című könyvében érzékletesen
mutatta be a Karácsony varázsát. „A Karácsony badarság!” mondja a szőrösszívű Scrooge
úr, a „zaklató, szipolyozó, zsugori, kapzsi, vén bűnös”, akinek
a karácsony is csak olyan nap,
mint a többi. Szánalmasnak
tartja az emberek ünnepi készülődését, és mindent megtesz, hogy másoknak se legyen

Meghitt, szeretetteljes karácsonyt,
és boldog új esztendőt kívánok
Mezőfalva lakóinak!
A képviselőtestült és az önkormányzat dolgozói nevében:

Márok Csaba
polgármester

A negyedik vasárnapon...
Adventi rendezvénysorozatunk záró eseménye
december 19. vasárnap 14.30 órakor kezdődik.
Program:
Karácsonyi műsor a templomban
Óvónők betlehemes előadása, Mezőfalvi Nőikar
karácsonyi koncertje
Gyertyagyújtás a Piac téren
Gyertyát gyújt: Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere
Műsort adnak a község önkormányzatának dolgozói
Továbbá: Adventi Vásár, adventi koszorúk, méz, gyertyák,
kosarak, fazekas termékek, foltvarrók munkái, mézeskalácsok,
könyvek…
Kürtős kalács a helyszínen kapható!

Mindenkit szeretettel várunk!

Karácsony közeleg
tökéletesen boldog a karácsonya. Kidobja a karácsonyi
éneket kántáló koldus kisfiút
és a szegényeknek gyűjtögető
úriembert sem kíméli. Ráadásul kiszipolyozott írnokát is
felmondással fenyegeti. Magányosan ücsörög otthonában,
amikor furcsa dolog történik:
három szellem látogatja meg.
Az első a régi karácsonyok szelleme, aki végigvezeti Scrooge urat a saját hajdani életén. Ez az emlékezés
nem lesz minden fájdalomtól
mentes a férfi számára. Aztán
megjelenik a második szellem,
aki az új karácsonyokat idézi

meg. Neki az a feladata, hogy
felnyissa Scroge szemét a körülötte élők sorsára, nyomorúságára, vidámságára, szenvedéseikre és emberségükre. Végül
pedig eljön a jövő szelleme,
aki bemutatja a férfi szomorú,
ijesztő és magányos halálát.
„Az ember útja előre megmutat egy bizonyos véget, ahová vezetnie kell, ha le nem térek
róla? Jó szellem - jelentsd ki
nekem, hogy megváltoztathatom ezeket az árnyakat, amiket
mutattál, ha más életet kezdek.
Meg fogom ünnepelni a Karácsonyt szívemben, és egész
esztendőben ünnepelni akarok.

Kérjük,
segítsenek!
Közeleg az adóbevallás!
Kérjük tisztelettel, hogy
adójuk 1%-át ajánlják fel
az alapítvány részére. Tudjuk, hogy ezt sokan megteszik, hiszen így gyűlt össze
az elmúlt évben több mint
700 000 forint.
Kis odafigyeléssel sokat
segíthetnek a gyermekeknek!
Kérjük, figyeljék az újságot, mert ettől a hónaptól
kezdve minden alkalommal
közöljük a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
adószámát: 19097477-1-07,
ahová felajánlásaikat megtehetik.
Eddigi támogatásukat
nagy tisztelettel megköszönjük, és őszintén bízunk
abban, hogy továbbra is
fontosnak tartják céljainkat
– gyermekeink jövőjét!
az alapítvány
kuratóriuma
Élni akarok a Múltban, a Jelenben, és a Jövőben. Versengjen
bennem ennek a háromnak a
szelleme.” - a szellem zsugorodni kezdett, összelapult, és az
ágy oszlopának fogyott. Reggel
Karácsonyra virradt. Több találkozása nem volt a szellemekkel:
de mindvégig tartózkodott az
effajta „szellemeskedéstől”, és
mindig azt mondták róla, hogy
ha van élő ember, aki igazán
tudja, hogyan kell a Karácsonyt
megülni, hát ő az. Kívánom,
hogy igaz lélekkel mondhassák
ezt rólunk is, valamennyiünkről.
Most pedig, ahogyan Pici Tim
mondotta: Isten áldjon meg
mindnyájunkat!
Ijjas Gizella
művelődésszervező
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Adventi örömeink
Ahogy én látom!
December van, a Karácsonyt várók hetente gyújtják
a Piac téren az adventi gyertyákat. Most én is karácsonyi
verset választottam, mégpedig
Baja Mihály versét. A költő
Végváron született 1879 december 11-én, és Debrecenben
halt meg 1957 február 5-én. A
teológiát Debrecenben és Budapesten végezte. Amerikában
1914-ig .hazatérte után Túrkevén és Debrecenben volt
lelkész. Egyházi dolgozatain
kívül több verseskötete jelent
meg. 1931-től a Petőfi Társaság tagja volt.

Karácsony
Te most is az vagy, áldott szent /
Karácsony,
Mi Betlehemben legelőször voltál:
Újjászülője a kerek világnak,
Hitünk napfénye,a szívünkben oltár.
Az angyaloknak ajkán a hozsánna
Ma is elhat a pásztorok füléhez.
s koldust, királyt vezet ma is a csillag
Az idvezitő jászol-bölcsőjéhez.
Te most is az vagy, csak mi /
változánk meg,
Csak nekünk ócska minden ami régi.
Nem hallgatunk az angyalok szavára,
Nem kell nekünk a csillag se, ha égi.
Mennek, mennek a pásztorok seregben,
de nem a Jézus jászol-bölcsőjéhez,
Mennek, mennek a bölcsek, a királyok.
De nem az élet örök kútfejéhez.
Ó, szent karácsonyéj csillagvilága…
Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra.
Az én lelkem csak téged vár,s tetőled
száz lidérc fény közt el nem tántorodna.
A gyermekhitnek hófehér palástját
Borítsd reám csak egy éjszakára,
És én megáldlak, síromig követlek
Ó, szent Karácsonyéj csillagvilága
Tarány Sándor

Községi karácsonyi ünnepség helyett adventi rendezvénysorozattal készülünk
közösen az ünnepekre. A fő
eseményhez idén is a nőikar
koncertje és az óvodások betlehemi műsora kapcsolódik,
utána a gyertyagyújtás pedig
a szokott helyen, a téren lesz.
Szeretném megköszönni
mindenkinek, aki tett azért,

hogy ez a tér ilyen szépen nézzen ki. Elsősorban köszönöm
a község lakóinak, hogy az adventi gyertyagyújtást életünk
fontos részének tekintik, és
ilyen gyönyörű ünneppé emelték ezt Mezőfalván. A mínusz
fokok ellenére sokan eljöttek
az eddigi rendezvényekre, és
várjuk őket a záró eseményre
is vasárnap.

Pozitívumként éljük meg
azt is, hogy idén semmihez
nem nyúltak hozzá vandál módon, inkább mindenki óvja az
értékeket. Egyre inkább olyan
hellyé kezd válni a terünk,
ahol nem szabad rongálni,
ahol mindent meg kell őrizni,
mert a miénk, a mi örömünkre
szolgál.
Márok Csaba

Támogatóink

Sóki Attila
Nagy József
Palló János
Idősek Napközi Otthonának
dolgozói
Erdeiné Táncos Margit
Márokné Szatmári Ilona
Maár Károlyné
Nagy Erika Csilla
Óvoda pedagógusai és a gyerekek
Iskola pedagógusai és a diákok
Nyugdíjas klubok
Szülői Munkaközösség
Fekete István és a közcélú dolgozók csapata
Kovács György és Jásper Attila
Somogyi Lajosné

Kristofory Valter plébános.
Emelték a program hangulatát, amivel színesítették a
teret:
Foltvarró Klub, Kincses Virágbolt, Feth Virágbolt, Kvíz
Béláné, Tauz Istvánné, Mátyás
király utcai lakásotthon gyermekei, Csavajda Péter, Takács
Ferenc, Kiss Gyuláné.
Köszönjük a fenyőfákat
Csuti Elemérnek
Barcza Attilának
Mekota Ferencéknek
Ijjas Tibornak
A többi beérkező felajánlást is köszönjük szépen:
Ijjas Gizella

Köszönetünket fejezzük
ki az „Advent a téren” című
program megvalósulásáért a
következőknek:
Klicsné Farkas Zsuzsanna
Farkas Imre
Kvízné Miklós Ottília
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
Erdélyi József
Dienes János
Nagycsaládosok egyesülete
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Néptánccsoport
Mezőfalvi Gazdakör
Gombita Attila

Túrázott a Mikulás is!
December 5-án vasárnap
immár harmadik alkalommal
rendeztük meg „Mezőföldi
Mikulás” teljesítménytúránkat,
ami egyben az Észak-Dunantúli Kupa 2010 teljesítménytúra-sorozat díjátadója is volt.
A teljesítménytúrát idén is
három távon rendeztük meg. A
kemény hideg ellenére 330 indulónk volt, akik mindannyian
teljesítették a távot.
A teljes túraútvonalat, a
30 km-t 25-en választották, a
középtávot, a 20 km-t 66-an,
míg a 15-ös távot 239-en tették meg. Ahhoz képest, hogy a
közelben lévő, a teljesítménytúrázóknak vonzóbb, erdővel
borított Vértesben velünk egy
időben tartottak egy teljesítménytúrát, elégedettek lehetünk a létszámmal.
A nagy hideg ellenére jókedvű, vidám társaságot jutalmaz-

tunk meg a célban! Külön öröm
számomra, hogy a nagyvenyimi
iskola ötvenöt fővel képviseltette magát! Ők voltak a legnépesebb csapat, s erre büszkék
vagyunk.
A környékről még a mezőfalvi általános iskola és a dunaújvárosi Dózsa iskola képviseltette magát 20 fő körüli
létszámmal. A túrát teljesítők
közül többen már harmadik
alkalommal túráztak velünk,
de kb. kétszázan először.
Mindenki nagyon jól érezte
magát, s a célban büszkén és
boldogan vette át oklevelét és
jelvényét.
Nagyon jól sikerült ez a
túra, az ország minden részéből érkező túrázóktól rengeteg
elismerést kaptunk még ott a
helyszínen és sokan ígérték,
hogy jövőre újra eljönnek. Idén
a legtávolabbi résztvevőnk Her-

nádnémetiből jött, de többen
voltak Sopronból, Kőszegről,
Nagykanizsáról, Gyöngyösről
és Pécsről is.
Jövőre, 2010. december
3-án szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm a túrát lebonyolító 52 rendező társamnak a hozzáállásukat, a nagyvenyimi iskolának, Mezőfalva
és Nagykarácsony polgármestereinek és kollégáiknak ill. a
mezőfalvi tájház működtetőinek a tárgyi segítséget és a
helységek biztosítását, illetve
a Nagyvenyimi Önkormányzat, mint fő támogatónk és a
Fejér Megyei Természetbarát
Szövetség anyagi támogatását.
Németh László
Erdőjárók Klubja
Természetbarát
Egyesület elnöke
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Rekultiválják
a szeméttelepet
Mezőfalva önkormányzata
is tagja a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A társulás pályázott a
szeméttelepek rekultivációjára,
és a támogatást el is nyerte. A
közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes cég november
25-én vette át a munkaterületet.
A szerződés értelmében hamarosan munkagépek fognak
dolgozni Mezőfalva határában, elvégzik a rekultivációját
a területnek. A beruházás több
tízmillió forintba kerül, örülünk
annak, hogy a társulás keretében sikerül megoldani a régi
szeméttelep rendbetételét, és
nem kell önkormányzati forrást
áldozni erre.
Márok Csaba

Gépkocsi szin
Örömmel mondhatjuk el,
hogy a rendőrség udvarán elkészült az a garázs, amelybe az
önkéntes tűzoltók, a rendőreink és a polgárőreink járműveit.
Ebben a gépkocsi szinben biztonságos körülmények között,
védett helyen vannak az autók.
Köszönjük a garázsépítésben
kifejtett munkáját Csendes
József vállalkozónak és kőműves kollégájának, Simon
Zsolt vállalkozónak, Deák
Károly vállalkozónak, Ossik
János vállalkozónak, Juhász
Mihály vállalkozónak, a mezőfalvi közmunkásoknak, és
mindenkinek, aki hozzájárult
ahhoz, hogy a gépkocsi tároló
elkészülhetett.

Költségvetés
A képviselőtestület dolgozik a jövő évi költségvetési
koncepció összeállításán. A
költségvetés bevételi és kiadási oldalának összeállításakor
legfontosabb feladat lesz az
elnyert pályázataink megvalósításához biztosítani tudjuk
a fedezetet. Az önkormányzat
rengeteg pénzt áldozott a pályázatok előkészítésére, most a
megvalósításon a sor.

Küzdünk a belvízzel
Felhívom a lakók figyelmét arra, hogy a téli időjárás
beköszöntével nagyon fontos
az árokrendszer karbantartása. Ha valaki visszalapoz egykét újságot, tapasztalja, hogy
már-már unott gyakorisággal
találkozhat a kéréssel: tegyék
rendbe az ingatlanuk előtti
járdát, árokszakaszt, átereszt.
Félelmünk nem volt alaptalan: nagyon komoly belvízgondokkal küzd településünk
is. Egyelőre azonban nagy beavatkozást nem tudunk tenni.
A közmunkások folyamatosan
takarítják az árkokat, átereszeket, próbáljuk a vizet elfolyatni,
ám ilyen mennyiségű csapadékot, amit kaptunk az idén,
nehéz kezelni. Aggodalomra
ad okot, hogy a télen további
jelentős mennyiségű csapadék
várható, aminek az elvezetése
gondot fog okozni. Figyelni kell arra is, hogy az egyik
helyről kiszivattyúzott víz ne
okozzon gondot a másik he-

lyen. A belvizet szivattyúval
elvinni nem igazán lehet, csak
átemelni olyan árokrendszerbe,
ami tovább viszi. Ezért fontos
a vízelvezetők karbantartása.
Kritikus helyzetben számítani kell arra is, hogy ha olyan
kapubejárót találunk, ahol
engedély nélkül betemették
az alatta lévő átereszt, akkor
azt a bejárát markoló fel fogja
szedni annak érdekében, hogy
a víz el tudjon folyni.
A Rózsa utcában már most
komoly gondok vannak. Az
ottani kertek alacsonyabban
vannak, mint az előtte és mögötte futó utak, és abból a teknőből nagyon nehéz elvezetni
a vizet. A Mezőfalvi Önkéntes
Tűzoltók napi gyakorisággal
helytálltak azon a területen,
a mi szivattyúnkkal a kisebb
mennyiségű vizeket távolítottuk el, a nagyobbakhoz pedig
a Dunaújvárosi Tűzoltó-parancsnokságtól kaptunk segítséget.
M. Cs.

Betöréshullám
Sajnálatos módon több helyen is volt betörés az elmúlt
időszakban. A betörők nemcsak nálunk, Mezőfalván jártak, hanem a környező településeken is. A fosztogató banda
tagjainak mielőbbi kézre kerítésén dolgozik a rendőrség és
a polgárőrség, nagyon sok az
éjszakai szolgálat. Kérem a lakókat, ha látnak olyan autót,
amelynek nincs rendszáma,
lassan halad az utcán, akkor
figyeljék meg a járművet és
értesítsék a polgárőrséget
vagy jelezzék a hivatalba, hátha
hasznos információkkal segíthetik a rendőri munkát.
Figyelni kell egymásra is.
Szerintem a legnagyobb erőnk
abban lehet, hogy megnézzük,
ki megy a szomszédhoz. Volt
már rá példa Mezőfalván, hogy
a lakók segítségével fogtak el
betörőket. Utána hosszú ideig
elkerülték a bűnözők településünket. Reméljük, összefogással
ezúttal is véget tudunk vetni a
betöréshullámnak.
M. Cs.

Díjemelések

Csatorna: lezárult az
előkészítés szakasza
Csatorna
beruházásunk
előkészítő szakaszának lassan
a végéhez érünk, a záró sajtótájékoztató is megrendezésre került. A rendezvényen elhangzottak a főbb számok, mely
szerint 2 milliárd 333 millió
20 ezer forint értékű beruházás
kerül megvalósításra. Mezőfalván 125 ingatlan érintett ebben
a II. ütemben.
A szennyvízelvezető rendszer kiépítése komoly gondjainkra jelent majd megoldást.
Adott esetben a belvizes problémáink sem lennének ennyire
súlyosak, ha a teljes település
csatornázott lenne. Nálunk
szerencsére a derítőket még
nem mosta ki a belvíz, de még
az is előfordulhat.
A beruházásnak több körös bírálata lesz. Első körben

december kilencedike körülre
ígérték, hogy a bírálók elé kerül
a pályázatunk.
A lakókat természetesen
azonnal tájékoztatjuk, amint
érdemi információkkal rendelkezünk.
Jelen pillanatban sem tisztázott még a pénzügyi konstrukciója, nem tudjuk pontosan
mennyi támogatást hagynak
jóvá, mert az utolsó pillanatban is módosultak a számok.
Így óvnék mindenkit attól,
hogy bármilyen "becsengetőemberrel" szerződést kössön.
Az önkormányzat még nem
döntött a lakossági hozzájárulás mértékéről.
A döntés után természetesen lakossági fórumokon tájékoztatunk minden érintettet a
részletekről, tudnivalókról.

Mezőfalva képviselőtestülete lapzártánkkal egyidőben
tárgyal a jövő évi közszolgáltatási díjakról, kivéve a csatornadíjat, ami februárban kerül
a testület elé. A szolgáltatók
beadták az infláció körüli
emelést tartalmazó igényüket,
a víz esetében koncessziós díjemelésről is szó van.

Gyógyszertár
A mezőfalvi Nádor Gyógyszertár szombati napokon 8.30
- 10 óráig nyitva tart.

Művelődési ház
Nyertes pályázataink közbeszerzési eljárása zajlik. A
művelődési ház bővítésével
foglalkozunk elsőként, a borítékbontás után beérkezett
ajánlatok tárgyalása lapzártánkkor, decemberber 17-én
van, a munkaterület átadása
várhatóan januárban lesz. A
beruházást jövő év végére kell
befejezni.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Néptáncosaink
sikere
Iskolánk művészetoktatásának néptánc tagozatos diákjai 2010. november 19-én a
dunaújvárosi Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Középiskola
jubileumi gálaműsorán szerepeltek nagy sikerrel. A meghívás apropója, hogy tanárnőjük,
Csonka Emese az iskola diákja
volt. Ő maga is fellépett, párjával mezőségi szökős és sűrű
csárdást táncolt. Tanítványai
a gálaműsor zárószámaként
moldvai körtáncot adtak elő.
Mindkét produkciót vastapssal
jutalmazta a közönség. A szervezők nem feledkeztek meg arról, hogy egy-egy emléklap átadásával tegyék felejthetetlenné a szép sikert. Ráadásként a
kereskedelmi iskola tanári kara
felajánlott egy karakter cipőt
az egyik kis táncosnak, ezzel is
kifejezve elismerését. Nagyon
büszkék vagyunk Emesére és
tanítványaira, köszönjük, hogy
öregbítik a mezőfalvi iskola
hírnevét.

Összefogás
felsőfokon
Iskolánkban több éve hagyomány, hogy advent idején
iskolai koszorút készítünk, s
minden pénteken ünnepélyes
keretek között, az arra legérdemesebb diákjaink meggyújtják
a gyertyákat.
A koszorú elkészültét hoszszas tervezgetés előzi meg,
hogy minden évben meglepetés lehessen a gyerekek számára. Ebben az évben a helyi
foltvarrókkal fogtunk össze.
Őket kértük meg arra, hogy
készítsenek számunkra textil
szívecskéket. Az alapanyagot
Márokné Szatmári Ilona felajánlása biztosította, a koszorút pedig Füredi Zsuzsanna
kötötte meg. Minden kedves
közreműködőnek ezúton köszönjük a segítséget!

HÍREI

A Fogyatékosok Világnapja
1992-ben, az ENSZ által a
Fogyatékosok Évtizedének jelölt
időszak (1983-1992) végén az
Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése úgy határozott,
hogy december 3-át a fogyatékosságügy ünnepévé nyilvánítja.
Ezen a napon világszerte számos rendezvényt tartanak a sérült
és akadályozott emberek társadalmi szerepének, szerepvállalásának
hangsúlyozása, valamint az e területen elért eredmények bemutatása
céljából.
A világ fejlett országaiban a
lakosság mintegy 10 százaléka él
valamilyen fogyatékossággal. Magyarországon 600 ezerre becsülik
a tartósan egészségkárosodott és
fogyatékosságban szenvedő emberek számát.
Mi azt valljuk, hogy a fogyatékos emberekkel kapcsolatos törődés,
elfogadás erősítése valamennyiünk
érdeke, hisz közvetve, vagy közvetlenül érintettek vagyunk ez ügyben.
Családban, baráti körben találkozhatunk koraszülött vagy oxigénhiányos kisbabákkal, tartós károsodást
szenvedett gyerekekkel, ismerünk
autistákat, nagyothallókat vagy siketeket, gyengénlátókat, vakokat és
mozgáskorlátozott gyermekeket,

felnőtteket, akik vagy születésüktől fogva sérültek, vagy később,
valamilyen súlyos betegség, baleset
nyomán váltak fogyatékossá.
A Világnap alkalmából az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban
dolgozó szakemberek kiállítással
készültek, mely bemutatta az egyes
fogyatékosságtípusokat. Igyekeztünk megismertetni a tanulókat
olyan emberekkel, akik meglévő
sérülésük, fogyatékosságuk ellenére
is világhírűek, sikeresek.
Pedagógusaink megosztották gondolataikat a másságról,
melyhez megható, tanulságos
idézeteket, fotókat, fogyatékos
gyermekeket nevelő szülők verseit
gyűjtötték össze.
Pénteken - figyelembe véve
a gyerekek életkori sajátosságait - érdekes feladatokkal vártuk
a tanulókat, melyek reményeink
szerint hozzásegítették őket a
fogyatékos emberek mindennapjainak megéléséhez.
Az alsó tagozatosok játékos
formában ismerkedtek meg azokkal a helyzetekkel, amikor egy-egy
érzékszerv sérül, így nagyban támaszkodtunk a tapintás, a szaglás,
a hallás útján szerzett információk
pontos meghatározására.

Van szekrényünk!
Nagyon szeretek járni a szépen
felújított iskolánkba. Amikor belépek, mindig jó érzés tölti meg
a szívem. Ezt fokozza még az
osztálytermünk otthonossága is,
melyet a szorgos szülői kezeknek
köszönhetünk. Példaértékű összefogást mutattak a szülők, amikor
sorban szépítették meg a tantermeket. De azért mi alsósok az első
hetekben bizony irigykedve néztük a felső tagozatosok modern,
színes szekrényeit az emeleten
lévő aulában. Egy pár héttel később aztán meglepetés várt minket is a folyosón. Ugyanis egy kis
késéssel, de végre elkészültek a mi
öltözőszekrényeink is. Nagy izgalommal vártuk, hogy mikor pakolhatunk már bele. Ekkor akadt egy
kis probléma, ha a vizes cipőinket
berakjuk a fa polcra, akkor felázik
a lap és hamar tönkre mennek
ezek a drága bútorok. De szeren-

csére ez is hamar megoldódott,
egy mezőfalvi bádogos vállalkozó
Juhász Misi bácsi jóvoltából. Ő
volt az, aki kivétel nélkül minden
szekrénybe könnyen használható,
praktikus lemeztálcákat készített
nekünk teljesen ingyen. Ezúton
szeretném megköszönni az iskola
alsó tagozatos tanulói nevében a
nagyvonalú felajánlását és a munkáját.
Köszönjük még a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak és a Szülői Munkaközösségnek, akik anyagi segítséget
nyújtottak a vásárláshoz. Külön
köszönjük az iskola vezetésének
a sikeres IPR. pályázatból nyert
pénzt, amivel kiegészítették ezt
az összeget. Ígérem társaim nevében is, vigyázni fogunk a szép
iskolánkra és a szekrényeinkre is.
Barati Bence
4.a osztályos tanuló

A 3. és 4. osztályosok valódi
nyomozókká válhattak, s fényt
deríthettek a hallássérültek problémáira.
A felső tagozatos diákok megismerkedtek a gesztusnyelvvel, a
BLISS nyelv néhány egyszerű
kifejezésével, a Braille írással,
s olyan speciális eszközökkel,
melyeket gyógypedagógusaink
a sérült tanulók fejlesztése során
mindennapi munkájukban használnak. Kipróbálhatták a kerekes
széket is, de a legnagyobb élményt a szájjal és a lábbal festés
jelentette.
A felsősök gyűjtőmunkát végeztek a vakvezető kutyák munkájáról, továbbá tapintható képeket
is készítettek, melyek megtekinthetők az aulában.
A gyerekek visszajelzései és a
fotók is bizonyítják, hogy ez a nap
hasznosabb volt, mint bármely, e
témakörben szervezett osztályfőnöki óra, hisz a fogyatékos emberek mindennapjainak, problémáinak, nehézségeinek megélése,
nagyban hozzájárul az elfogadás
erősítéséhez. Úgy gondoljuk, ez
egy újabb apró lépés volt a sikeres
integráció útján.
Ollmann Judit

Felhívás
Szeretném felhívni a
helyi iskolába járó tanulók
és kedves szüleik figyelmét,
hogy az iskola büféjében
személyi változás történt.
2010. január 3-ától megújult, változatos árukészlettel és nagy szeretettel várom a gyerekeket. Kérem a
szülőket, ha bármi kérésük
lenne a gyermekük kiszolgálásával, étkeztetésével
kapcsolatban, keressenek
meg személyesen vagy a
megadott telefonszámon.
06 20 493 6325.
Baratiné H. Irén
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Alapítványi bál, 2010. november 20.
Gazdasági világválság van,
cégek szűnnek meg, a mezőgazdaságot ítéletidő sújtja, a
családoknak egyre nehezebb
a megélhetésük. Csupa rossz
előjel. Vajon tudnak-e, akarnak-e az emberek ebben a
helyzetben bálozni, adakozni,
jó célokért összefogni?- merült
fel sokakban a kérdés, amikor
hozzáláttunk az alapítványi bál
szervezéséhez. 2010. november
20-án bebizonyosodott, hogy a
mezőfalvi emberekben és barátaikban a nehézségek ellenére
is töretlen a jó szándék és a jókedv, hiszen az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is sok vacsoravendég és támogató tisztelte
meg jelenlétével a rendezvényt.
Hagyományosan egy közös
téma köré épül a terem dekorációja és a gyerekek műsora.
Az idei évben a magyar eredetmondákra esett a választásunk.
Dienes János tanár úr vezetésével csodálatos képek készültek,
melyek segítségével a szorgos
pedagógus kezek képtárrá varázsolták a tornatermet az est
vendégei és a fellépő gyermekek tiszteletére.
A műsorban a művészetoktatásban tanuló diákok

mutatták be tudásukat, valamint Kiss Melinda magánének tanszakos hallgató adott

lítását Hatvani Norbertnek, a
számtalan tombola ajándékot
pedig a településen dolgozó

A fellépő nyolcadikosok és hetedikesek névsora: Dienes Enikő,
Falusi Brigitta, Gugmony Laura, Hepp Dalma, Horváth Mercédesz, Horváth Mónika, Lakatos Judit, Molnár Fanni, Mihályi Szidónia, Móricz Mercédesz Lizi, Nikó Nikolett, Nikó Nóra, Scheidl
Boglárka, Tóth Mónika, Oláh Bettina, Weingertner Vivien, Bogó
Mihály, Boros Viktor, Bognár Gergő, Fekete Balázs, Ferkel József,
Kiss Máté, Kovács Zsombor, Molnár László, Hornperger Arnold,
Petrovics Balázs, Salgó Bence, Sümegi Dominik, Szabó Szindbád,
Szili Imre, Tibold Márk, Vizi Richárd
koncertet. Az est fénypontja
a nyolcadik osztályosok nyitó
tánca volt. A palotást Csonka
Emese tanárnő koreografálta
és tanította be. A fellépő ruhák a szülők, az alapítvány és
az iskola összefogásának köszönhetőek. A jelmezek szál-

vállalkozók nagylelkűségének
köszönhetjük.
Ez a sikeres rendezvény is
bizonyítja, hogy településünkön nemes célok érdekében
mindig hajlandóak összefogni
az emberek. Ez nagyszerű érzés. Köszönjük!

Köszönjük a bál támogatását!
A 2010. november 20-ai alapítványi bálon
tombolaajándékkal és pénzadománnyal támogatók névsora:
Aszalay Kálmán, Baráth Attiláné, Barati
János, Bognár József, Bugyik Tímea - Lady's
fodrászszalon, CBA bolt - Vincze Sándor,
Czifra József - magánvállalkozó, Cseke Ottó,
Csergő Béláné, Daruszentmiklós Polgármesteri Hivatala, Deák Károly, EMEL Duna KFT.,
FIDESZ - Mezőfalva, Fischer József, Foltvarró
Klub Mezőfalva, Greman Jánosné, Gyöngyvilág - Karcaginé Enesei Erzsébet, Hajnal Attila,
Hajnalné Domanyek Zsuzsa, Hantosi Tagiskola, Horgasné Rácz Éva, Horváth Bt., Horváth
Virágbolt, Horváth Zsuzsa - fodrász, ifj. Rabi
János, Illés Sándor, JOBBIK Magyarországért
Mozgalom - Mezőfalva, Keresztesné Kopiári
Nelli, Kiss László, Kissné Németh Anita, Kondor Műhely, Koppányi Péter, Kovács Zoltán,
LIATech - Mezőfalva, Lottózó, Magellán Bt.
Kerékpár Centrum - Dunaújváros, Mango Pékség, Márhoffer Istvánné - Márhoffer ABC,

Márok Csaba, Masinka Csaba, Masinkáné
Baranyai Mariann, Mátyás király utcai Lakásotthon, Meződent Bt. - Miklós Balázs Mezőfa
, Mezőfalvi Lovasiskola - Szabó Zsolt, Mihályi Alexandra 2.a, Molnár Dóra 2.a, Móricz
Zsigmond Községi Könyvtár, Művelődési Ház
- Mezőfalva, Nádor cukrászda, Nádor Patika,
Német Kisebbségi Önkormányzat, Nyulasi és
Tsa Bt., Ossik János, Petőfi Sándor Általános
Iskola - Mezőfalva, Petőfi Sándor Általános
Iskola Szülői Munkaközössége, Petőfi Sándor
Ált. Isk. 3.a osztálya, Polgármesteri Hivatal Mezőfalva, Prajda ABC, Prés 2000, Rabi János,
Sarok Csemege, Schneider Attila, Soma ÉPKER KFT., Szabó Viki - ékszerkészítő és tervező, Szederinda Daruszentmiklósi Tagóvoda,
Szilvia Virág - Ajándék - Feth Szilvia, Szociális
és Családsegítő Intézmény, Tündérkert Óvoda,
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodája, Tündérkert Óvoda Szülői Munkaközösség
Pénzadomány:, Feth Róbert,Oláh László,
Simon László

Pedagógiai napok
Mindig nagy izgalommal készülünk az őszi pedagógiai napokra, hiszen ilyenkor a szülők
betekintést nyerhetnek a tanítási
folyamatokba. Az iskola pedagógusai megmutathatják szakmai
felkészültségüket, korszerű pedagógiai tudásukat, tanítványaik
pedig számot adhatnak elsajátított
tudásukról, az egyes tantárgyakban
mutatott előrehaladásukról.
Az idei évben a szülők érdeklődése elsősorban az alsó tagozat
munkája iránt nyilvánult meg.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
egyes alsós osztályokban több
szülő, érdeklődő volt jelen, mint
gyermek. A felsős évfolyamokon
kisebb érdeklődéssel, de hasonló
izgalommal tartottuk meg a bemutató órákat.
Újdonság ebben a tanévben,
hogy a művészetoktatás minden
órája egész héten nyitott volt, a
vártnál jóval nagyobb látogatottsággal örvendeztettek meg bennünket a szülők.
Az a tapasztalatunk, hogy a
szülők és az iskola együtt gondolkodását ezek az alkalmak nagyban
megkönnyítik, hiszen ilyenkor fokozottan érezzük, hogy a célunk
közös: jól nevelt, széles körben
tájékozott, kiegyensúlyozott gyermeket nevelni.

SZM-hírek
Közösségünk nevében szeretném tájékoztatni a kedves szülőket
és olvasókat, hogy a felújítással járó
nehéz tanév után a gyerekek nagy
örömmel és észrevehetően nagy
odafigyeléssel óvják a megszépített
intézményt. Reméljük, ez hosszú
távon is így marad, hogy sokáig
tudják élvezni ezt a szép környezetet, ami nem mindenkinek adatik
meg. Kérjük a szülőket, jelezzék
felénk, ha észrevételük, problémájuk van az iskolával kapcsolatban. Közös erővel, akarattal és
összefogással többet tudunk tenni
a közösség érdekében. Szeretném
megosztani önökkel, hogy az elmúlt hónapban ajándékkal járultunk hozzá az alapítványi bálhoz és
a Nagycsaládosok Egyesületének
Mikulás ünnepségéhez. Az „Advent a téren” rendezvénysorozaton
is részt vettünk süteménykínálással, és a teához hozzájárultunk az
alapanyaggal. Megragadom az
alkalmat, és munkaközösségünk
nevében az intézményben tanuló
gyerekeknek, dolgozóknak, családtagjaiknak és természetesen az
olvasóknak is békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok.
Baratiné H. Irén SzM vezető
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Tündérkert Óvoda
Márton-nap
Az őszi szünetről visszaérkezve a Szivárvány csoportos
gyerekek Márton-napi műsort tanultak be. A szülőket is
meghívták erre a közös estére.
Felelevenítették a néphagyományt, a gyerekek libás műsort
adtak elő, libazsíros kenyérrel,
teával, libás süteménnyel kínálták meg a vendégeket. Egy közös éneklésben, táncban is részt
vettek a szülők. Zárásként a
szökőkúthoz felvonultak a kis
mécseseikkel, mellyel az önzetlenséget, a szeretetet szerették
közvetíteni mindenki felé.

Márton- napi bál
November 12-én a daruszentmiklósi
Szederinda
Óvoda Márton-napi bálra
hívta intézményünket. A családias légkörű rendezvényen volt
zsákbamacska, ügyességi totó
és a gyerekek libás műsora tette
igazán vidámmá a hangulatot.
Köszönjük a meghívást, a kellemes estért.

Iskolás lesz
a gyermekem

Őszbúcsúztató
November 26-án őszbúcsúztató volt nálunk az oviban. 3
csoport nyílt napot tartott ezen a délelőttön. Először együtt
búcsúztattuk az őszt, majd külön a szülőkkel mindenki a saját
csoportjában. A gyerekek élvezték a szülőkkel együtt a munkát,
alkotást, majd utána közösen csemegéztünk. Jó hangulatban telt
a délelőtt, minden gyermek ajándékot is kapott, egy dióhájból
készített macifejet. Az ősz lezárásával, már a telet és a nagyszakállú Télapót várjuk.

Őszi nagytakarítás
November 12-én péntek délután a középső és nagycsoportosok nem aludtak az óvodában, hanem a szülőkkel, testvérekkel
együtt az óvoda környékén a lehullott falevelet gereblyézte össze.
Köszönjük minden szülőnek, aki részt vett a takarításban, hogy
az óvoda és környéke a télre rendezetté vált.

Alapítványi bál

Bábszínház

November 20-án az iskola
tornatermében került megrendezésre az alapítványi bál.
Az aula dekorációjához, óvodásaink munkáit használtuk
fel, és tettük hangulatossá az
előteret. Sokan vettek részt a
bálon, mely bevételéből az óvoda is részesül minden évben.
Köszönjük a felajánlásokat,
támogatásokat.

December 8-án, szerdán reggel izgatottan érkeztek a gyerekek
az óvodába, mivel bábszínházba készültünk. 10 órakor kezdődött az előadás a Művelődési Házban. Címe: "Hó - ha - hó".
Felnőttnek, gyermeknek nagyon tetszett az előadás, melyen a
Tagintézmények is részt vettek.

Köszönet
Nyuli Gábornak az óvodánknak felajánlott két fenyőfáért, Virág Ervinnek és Kiss
Istvánnak a fenyő ágakért, amit
az óvoda karácsonyi dekorációjához használtunk fel, valamint
a sok sütőtökért, Masinkáné
Baranyai Mariannak a zenélő
Télapóért, Plébános úrnak a
felajánlott plüss játékokért, a
Mezőgazdasági ZRT László
Zoltánnak a kis buszokért,
amivel a csoportjainkat vitték
el Nagykarácsonyba.

Látogatás
a Mikulásházban

Nevelési értekezlet
November 29-én nevelési
értekezlet volt óvodánkban
a tagintézményekkel együtt.
Témánk: Betegségek az óvodában. Vendégeink, előadóink:
Dr. Kosztándi Molnár Éva
doktornő és Hedrichné Kaló
Eszter védőnő.
Néhány dologra megoldást
találtunk közös erővel.

November 22-én Bornainé Hemző Katalin a Nevelési
Tanácsadóból előadást tartott
a nagycsoportos szülőknek az
iskolakezdésről. Szó volt arról,
hogy a hátralévő időben mire
is kell nagyon figyelni, s gyermekének a szülő hogyan is tud
segíteni. Nagyon fontos, hogy
minél könnyebben vegyék az
első „lépéseket”, változásokat az
iskolában. November 24-25-én
nagy örömünkre a tanító nénik
meghívtak bennünket az alsósokhoz nyílt - napokra. Néhány
óvó néni részt vett a nyílt órákon, s utána a tanító nénikkel
együtt beszélték meg a látottakat, észrevételeiket. Köszönjük
szépen a meghívást.

Ünneplő ruhában, izgatottan várták a gyerekek a Mikulást. Énekeltünk, hallgatóztunk, míg végre minden csoportba megérkezett a teli zsákjával a nagyszakállú és ajándékkal kedveskedett
a gyermekeknek

Két csoport is volt a Mikulásnál, Nagykarácsonyban és a
Játszóházban. A gyerekek nagyon élvezték, hogy láthatták a
Mikulás házát, otthonát, megetethették a rénszarvasokat.
Élményekkel és ajándékokkal
tértek vissza az oviba.
Az oldalt összeállította:
A Pillangó csoport
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Karácsonyi népszokások Magyarországon
Magyarországon a tél beköszöntével, december elejétől a
hagyományoknak megfelelően
kezdetét veszik a különféle népszokások, amelyek szorosan kötődnek a szent ünnephez.
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül a
kedves szokások nélkül, amelyek
még jobban fokozták az ünnep
várásának izgalmait. Az elmúlt évtizedekben kissé elhalványult ezen
szokások jelentősége. Szerencsére
napjainkban ismét újjáélednek,
meghittebbé varázsolva a szent
karácsony ünnepét.
Luca napja
December 13. A naptárreform
előtt - a Gergely-naptár életbelépése, azaz 1582 előtt - Luca napjára esett a napforduló. Ilyenkor volt
a leghosszabb az éjszaka, a legrövidebb a nappal. Ezen a napon
elsősorban a tyúkok termékenység varázslása volt a cél. Ehhez
kapcsolódott a nők munkatilalma. Úgy tartották, hogy ha Luca
napján fonnának vagy varrnának,
nem tojnának a tyúkok. Azaz, e
mágikus eljárások, tevékenységek
a tyúkok tojáshozamának növekedését igyekeztek elősegíteni.
Luca napján a fiúk elindultak
meglátogatni az ismerős házakat
és jókívánságaikért cserébe adományokat vártak. Ha ez elmaradt,
akkor viszont átkokat szórtak a
házra.
Luca-búza
Ismert szokás volt a következő
évi termést is jelképező Luca-búza kelesztése . Az asszonyok egy
lapos tálban búzát csíráztattak a
kemence mellett,és ha az szentestére szépen kihajtott, bő termés
volt várható. A zöld búzával aztán
egyes tájakon a karácsonyi oltárt,
máshol az ünnepi asztalt díszítették, de volt, ahol az állatokkal
etették meg, tej és tojásrontás
ellen.
Advent
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a karácsonyra való előkészület időszaka.
A karácsony előtti negyedik va-

sárnapon kezdődik és december
24-ig tart. Újkeletű népszokás az
adventi koszorú készítése erre az
időszakra.
Karácsony
A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe.
A karácsonyt megelőző hétköznapokon, a hosszú téli estéken
együtt volt a család. Beszélgettek, adventi, karácsonyi dalokat
énekeltek, ezzel is készülve Jézus
születésének ünnepére. Amikor az
esthajnali csillag már feljött, akkor
került sor a karácsonyi vacsora elfogyasztására. Ezt sok ház udvarában a gazda puskalövése előzte
meg a gonosz lélek elriasztására.
A gazdasszony mindent előre
kikészített az asztalra, mert a vacsorát végig felállás nélkül kellett
elfogyasztani. Imádkoztak, majd
első fogásként mézbe mártott fokhagymát, dióbelet nyeltek. Ennek
gonoszűző célzata volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, beigli, valamint alma és dió nélkül.
A kerek alma a család összetartásának szimbóluma. Vacsora után a
gazdasszony kezébe vett egy szép,
piros almát, és annyi szeletre vágta,
ahányan ültek az asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, olyan
kerek, összetartó legyen a család a
következő esztendőben.
Mendikálás
Az elnevezés a szokás adománygyűjtő jellegére utal. Első-

sorban a gyerekek jártak adományt
kérni ez idő tájt. Kisebb-nagyobb
csoportokba verődve bekéredzkedtek a házakhoz és némi ajándék fejében karácsonyi énekeket
énekeltek.

tó az iskolás gyerekekkel minden
családnak megfelelő számú ostyát
küldött. Az ostya a karácsonyi
vacsora fontos része volt, amelyet
több helyen mézzel, fokhagymával
együtt ettek.

Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt.
Az elnevezés a köszöntő énekes
jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni
este, az éjféli óráig.

Pásztorok karácsonyi
vesszőhordása
Karácsony előestéjén a pásztorok vesszőkkel jártak, amelyekből
a gazdasszony a kötényével húzott ki néhány szálat azért, hogy
az állatai a következő évben
egészségesek legyenek. A veszszőért a pásztornak bort, cipót,
esetleg pénzt is adtak. A gazdasszony a vesszővel megveregette
a jószágokat, hogy egészségesek
legyenek.

Betlehemezés
Jézus születésének történetét
bemutató, ma is élő, egyházi eredetű népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve, házilag
készített jászollal vagy betlehemi
kistemplommal járnak házról
házra. Szent énekekkel, tréfás
párbeszédekkel elevenítik fel Jézus
születésének eseményeit.
Pásztorjárás
A pásztorjárás szereplői karácsony este éjfélig járták a házakat.
Kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben
pásztorbotot tartottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt.
Énekeket adtak elő, majd a végén
adományokat vártak a ház urától.
Ostyahordás
Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal előtte, a kántortaní-

Diszkó
Kísérleti jelleggel megpróbálkozunk újra élelet vinni
a Diszkó helyiségébe, vagyis újra lesz diszkó Mezőfalván,
mégpedig

2010. december 18-án este.

Kérdőíven mértük fel a helyi fiatalok igényét, és a visszajelzések szerint nagyon szeretnék, ha lenne helybéli szórakozási lehetőség. Korábban féltünk a drog megjelenésétől, és
a diszkó utáni vandálkodástól. Amennyiben ilyen gondokat
tapasztalunk, az önkormányzat nem biztosítja a következő
diszkó megrendezésének lehetőségét.
Márok Csaba

Regölés
István napjától, december
26-tól újévig jártak a regősök. A
regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés
- bőségvarázsló, párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás
volt. Különféle énekeket adtak elő
és jókívánságokat mondtak a ház
lakóinak.
Borszentelés
December 27-én, Szent János
napján szokás volt a bor megáldása. Ezen a napon minden
család bort vitt a templomba,
amelyet a pap megáldott. A
szentelt bornak mágikus erőt
tulajdonítottak. Beteg embert,
állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba, hogy
ne romoljon el a bor.
Aprószentek napja
December 28. a Heródes parancsára tömegesen kivégzett
betlehemi kisdedek emlékünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a gyermek
Krisztus keresésekor megöletett.
Az Aprószentek-napi vesszőzés,
az újesztendei szerencsekívánás
különös fajtája. A gyanútlan gyermeket a szomszédba küldték, ahol
megvesszőzték, hogy egészséges
maradjon.
Ijjas Gizella
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Új könyveink
Csillag Ferenc-Takács István: Utak - tévutak
Példák
az
iskolai
konfliktusok
kialakulására
és
kezelésére
Pedagógusi pályára készülő
egyetemi, főiskolai hallgató,
valamint praktizáló tanárok
számára egyaránt ajánlható a
szerzőpáros kötete, amely az
iskolában előforduló különféle konfliktusok kialakulásának okait, folyamatát firtatja, megoldásokat kínálva.
Felsőoktatási
felvételi tájékoztató 2011. februárban induló képzések
A kötet a 2011 februárjában
induló képzésekről ad tájékoztatást. Részletesen ismerteti a
felvételi eljárást, a jelentkezés
módját hagyományos módon
és interneten keresztül, felsorolja a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat.
Agathe Christie: Halloween és halál
Angolszáz területen október harmincadika - azaz Halloween - a gyerekek és kamaszok morbid-mókás ünnepe:
ijesztő maszkokkal, babonás
játékokkal, felhőtlen szórakozással töltik ilyenkor idejüket
kicsik és nagyok.
Fraser Antonia: A Napkirály és a hölgyek
A nagy korok nagy embereket kívánnak, márpedig kétségtelen tény, hogy az ancien
régime évtizedei nagy idők
voltak, miként az is vitatha-

A könyvtár ünnepi
nyitva tartása:
A könyvtár december 24-e
és január 2-a között zárva tart.
Nyitás 2011. január 3-án 13
órakor.

tatlan, hogy XIV. Lajos nagy
formátumú személyisége méltó jelképe a nagy századnak.
Roberts Nora: Karácsonyi
babaház
Nora Roberts legújabb várhatóan - sikerkötete két
régebbi, szívmelengető művét
tartalmazza, tudatosan a karácsonyi időszakra időzítve.
Hercegnők mesekönyve
A Disney-birodalom minden korra támaszt vagy feltámaszt divatos hercegnőket klasszikusokat és moderneket
egyaránt. A nagyalakú meseösszeállítás szívrepesztő hősök
és angyali lánykák.
Erdei élővilág
Kirándulás, természetjárás
közben természetes közegükben figyelhetőek meg a növényvilág mellett az állatvilág
jeles képviselői is: a róka, a mókus, az őz, a harkály, a nyuszi
és társaik.
Amis Martin: A második
gép szeptember 11. 2001-2007
A 2001. szeptember 11-i merénylet (vagy, ahogyan sokan
emlegetik: 9/11) nemcsak
Amerikát, hanem az egész világot megrázta.
A magyar helyesírás szabályai
Legutóbb 1984-ben került
sor a magyar helyesírás reformjára, az akkoriban megjelent szabályzat szolgál azóta is
érvényben van.
Koch Sabine: Ékszerparádé gyöngyökkel
Szövött láncok, karkötők és
sok minden más.
Házilag, különféle színű és
méretű gyöngyökből készíthető eszközök otthoni előállításában segít Sabine Kock
könyvecskéje, amelyben minden gyöngyfűzéshez nélkülözhetetlen, alapvető tudnivaló
megtalálható.

Makk Marcsi
A Makk Marcsi Családi
Napközi szervezésében elvittük a gyerekeket – a szülőkkel
közösen – Nagykarácsonyba a
Mikuláshoz. Csodálatos, és felejthetetlen élmény volt mindenki számára.
Nagyon büszkék voltunk a
gyerekekre, mert az összes éneket elénekelték amit tanultak
és jól viselkedtek. A Mikulás
nagyon vendégszerető, sokat
beszélgetett a kicsikkel és a
„nagyokkal” is.
•
December 17-én nyílt napot tartunk, amelyre minden

gyermeket és szülőt szívesen
látunk (a részvétel ingyenes).
Sütünk-főzünk, barkácsolunk,
karácsonyra készülődünk közösen. Más napokon is mindenkit szeretettel várunk, bármikor benézhetnek hozzánk,
bepillanthatnak a Makk Marcsi életébe!
Decemberi akciónk! A jövő
évtől félnapos kedvezmény:
12 000 forint/hó (8-12, vagy
12-16 óráig).
Mindenkinek kellemes készülődést kívánunk az ünnepekre.
Brigi és Kriszti

A szociális bizottságról
Az önkormányzati választás után szinte azonnal felállt
és elkezdte munkáját a szociális és egészségügyi bizottság.
Kéthetente csütörtökön ez a
grémium foglalkozik a beérkezett kérelmek alapján az átmeneti segélyek, a rendkívüli
gyermekvédelmi segélyek, a
lakásfenntartási támogatás és
a hasított tűzifa kiosztásával.
A bizottság munkája, miután meglehetősen kellemetlen helyzetben lévő lakosok
mindennapos gondjaival foglalkozik, nem lehet reflektorfényben. A személyiségi jogok
védelme erre nem ad lehetőséget. Ezért havonta íródó beszámolóval sem jelentkezhetünk.
A jelenlegi bizottsági felállás
a következő: az elnök Molnárné Troppert Mária képviselő; a
tagok: Masinka Csabáné képviselő, Bán Balázs képviselő, ifj.

Klics Ferencné kültag, Horváth
László kültag, Borbély Anikó
aljegyző, Baricza Zsuzsa iskolai gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős; Bálint Györgyné
óvodai gyermekvédelmi felelős; Iglódi Judit Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény
családgondozója, és Balogh
Szilvia igazgatási előadó.
Itt jegyzendő meg, hogy ez
a csapat közösen és együtt vitat meg minden egyes beérkező
ügyet, tehát szó sem lehet arról, hogy valaki egy személyben
döntsön akár egyetlen támogatás sorsáról is. Ebből kiindulva
egyetlen embert nem is lehet
kérdőre vonni a bizottság döntései kapcsán, legyen az elnök
vagy tag. Az ügyek elbírálása
mindenkor a bizottság résztvevőinek közös döntése alapján
történik.
Bán Balázs
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Évzáró a focistáknál
Véget ér a 2010-2011-es
idény őszi fordulója. A Mezőfalvi futballisták évértékelő találkozóján kritika és bátorítás
is elhangzott.
Szokásos őszi szezonvégi
bulival búcsúztatták a mezőfalvi focisták az elmúlt időszakot.
Szombaton a régi Kék Lagúna épületében összesereglett
sportemberek és törzsszurkolók előtt először Cseke Ottó az
egyesület elnöke értékelt.
Beszédében kiemelte az
őszi forduló elejének sikeres
szereplését, de nem ment el
szó nélkül a hibák felsorolása
mellett sem. Dicséret és tanulni való akadt egyaránt. Rendre jól alakította ki a csapat a
helyzeteit, ám a végső mozzanatoknál, a befejezésnél csak
ritkán sikerült gólra váltani az
igyekezetet. A védekezéssel
elégedett a szakvezetés, viszont
a mérkőzések megnyeréséhez
találatokra van szükség.
Sajnos elmaradt mérkőzés
is van a hátunk mögött. Pusztaszabolcs ellen még az idén
- várhatóan december 15-én
a székesfehérvári műfüves pályán - le kell játszani a meccset.
Az ellenfél válaszán múlik az
összecsapás.
Az utánpótlásról is essék
szó! Fiataljaink a hazai foci
gyöngyszemei, hiszen az U7,
az U9 évek óta megyei és országos döntősök! Az U 11 is
kitett magáért az idén. Folyamatosan nyerik a mérkőzéseiket. Ne feledkezzünk meg az
U13-ról sem. Ez a korosztályunk is első helyen fejezte be
az őszi küzdelmeket!
Az U16 egy kicsit nehezebb helyzetben indult neki
a szezonnak. A csapat jó része
kicserélődött, így sokkal több
erőt kívánt az építkezés. Ennek
megfelelően a tabellán szerényebb eredményt értek el, de
a körülményeket figyelembe
véve a negyedik hely ragyogó
teljesítmény.
Külön szót érdemel az U19.
Ők harmadik éve ott vannak az
első helyen és most is - holt-

versenyben - a dobogó legfelső
fokán végeztek. Itt is hátra van
még a Pusztaszabolcs elleni elmaradt mérkőzés.
Az IFI nagy eséllyel pályázik arra, hogy az év végén újra
bajnok legyen. Ez óriási eredmény lenne, hiszen harmadszor állhatnának a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára.
Cseke Ottó elnök után Masinka Csaba, a felnőtt csapat
edzője szólt néhány szót. Elmondta, hogy egy kicsit többet
gondolt a kezdés után. Tehát
az első helyek egyikére várta
a gárdát. A védekező játékkal
meg volt elégedve. 14 mérkőzésen csak öt gólt kaptunk! A
támadó játéknál már nem volt
ok az elégedettségre. Akik ezen
a területen játszanak, azoktól
többet várt.
Változtatni kell a jövőben
ezen a részen. Ettől több kell,
ha előrébb akarunk végezni.
Az év elején cél volt, hogy
minél több mezőfalvi játékos
legyen az együttesben. Ez 90
%-ban sikerült is, de ettől még
nem születnek gólok. Ha másként nem megy, akkor igazolni
kell olyan csatárt, csatárokat
akik gólrúgásra is képesek.
Nagyon sok fiatal kapott lehetőséget a felnőtt csapatban
játékra. A "vérfrissítés" hozott
eredményeket, de igazi áttörést
nem eredményezett. Ennek
elsősorban életkori sajátossági
okai vannak, hiszen a fiatalok
fizikuma még nem ért el olyan
szintre, hogy fel tudják venni a
harcot az erősebb alkatúak ellen. Tavasszal továbbra is meg
lesz a lehetőségük, de ettől várni az előbbre jutást nem lehet.
Hajnal Attila korábbi játékosedző is szót kért az este
folyamán. Kiemelte, hogy elsősorban az Önkormányzat tartja el a csapatot, és segít az erejét
meghaladva is, de visszafelé is
működnie kell ennek a dolognak. Itt leginkább a sportszerű
életvitel szem előtt tartására
kell gondolni.
Az évzárón alkalom adódott
Gulyás Ferenc az IFI edzőjé-

nek megszólaltatására is. A
Mezőhír különösen kíváncsi
volt az Ő véleményére a csapatát illetően:
- Hogyan értékelhető az elmúlt fél év?
- Az egészet figyelembe
véve sikeres fél évet zártunk.
Csak egyszer hibáztunk. Seregélyes ellen kikaptunk 4:2re. A többi mérkőzést hoztuk.
Hátra van még a Pusztaszabolcs elleni találkozó. Megmondom őszintén, ennek nem
nagyon örülök, mert én hidegnek is tartom az időt, meg a
fehérvári pálya nem biztos,
hogy nekünk megfelel. Ez
egy kicsit számomra meglepő.
Én már játszottam ilyenen és
tudom mit jelent a decemberi
játék, de majd meglátjuk.
- A szezon elején a generációváltástól tartott az edző. Most
mi a helyzet?
- Részben beigazolódott,
mert a gólkülönbségünk lecsökkent. Tehát a tavalyi gólerősségünk csökkent. Valójában majdnem a fele lett. Ez
annak köszönhető, hogy sokat
kellett cserélni a játékosokat.
- A csapategység nem szenvedett hátrányt az időszak alatt?
- Az eredmény egyértelműen azt mutatja, hogy a tavalyi
évhez hasonlóan az első helyen
vagyunk. A felkerült gyerekeket
sikerült beilleszteni a csapatba.
Ami nagy fájdalom számunkra, hogy egy-pár játékosunk
elveszett, illetve eltűnt a csapat környékéről. Itt gondolok
Michellerre, Kutira, Kikkelre,
akiket sajnálunk, mert játékuk
hiányzik. Próbálták a fiúk is
visszacsalogatni őket, de egyelőre kevés sikerrel. Ebből a korcsoportból - 94-es - kevesen
vannak, és később ez majd gondot jelenthet, hiszen továbbra is
a bajnokság megnyerése a cél.
- A harmadszorra nyerné a
csapat a bajnokságot. Volt már
ilyen Gulyás Ferenc edzői pályafutása során? Különleges
eredmény lenne!
- Nem volt még ilyen, és
ezért dolgozunk érte ilyen so-

kat. Az idén nem lehet a gólarányra számítani egy egyenlőség esetén. A megfelelő csapatjátékkal azonban elérhető a
cél. 15-en vagyunk és a szezon
végéig így is maradunk. Összefogással odaérhetünk a dobogó
tetejére.
- Egy kis faluban, mint Mezőfalva korlátozottak a lehetőségek az edzők megbecsülésében.
A jó eredményekhez nem csak
anyagi segítségre kell támaszkodni, hanem valami pluszra
is, ami az egyéb támogatások
hiányát pótolhatja. Ilyen lehet
az edző és a csapat közötti kapcsolat. Mondhatjuk azt, hogy
Gulyás Ferenc "szereti" a mezőfalvi IFI-ket? Máshol sokkal
több pénzt ajánlhatnak. Mi az
amiért itt van?
- Természetesen a szívemhez is közel állnak a fiúk.
Ami miatt maradtam, az egyértelműen az, hogy láttam a
fogadókészségét a csapatnak.
Láttam a csapatban a fejlődés lehetőségét. Nagyon
szeretném, ha lenne belőlük
valami. Eddig Mezőfalván
az volt a "divat", hogy elértek
egy eredményt, azután majd
ellesznek. Ebből az lett, hogy
eltűntek a fiatalok. Célom,
hogy a mostani tehetséges
gyerekeket beolvasszuk a
felnőtt csapatba. Bejátszatni
a felnőttbe. Ha nem sikerül
gyökeret ereszteni a nagyok
között, akkor visszafogadjuk
őket és erősítés, képzés után
újra kapjanak esélyt, egészen
addig, míg alkalmas lesz. Legyen előttük mindig motiváció, cél! Kell, hogy legyen
bennük egy olyan érzés, ami
azt erősíti, tartozom valahova.
Természetesen mint edzőnek nagyon fontos a visszajelzés amit a srácoktól kapok nap,
mint nap. Ez a dolog csak úgy
működik, ha mindkét irányban van kapcsolat, és az eredmények azt bizonyítják, hogy
van kapcsolat.
Zárszóként kellemes téli
pihenést kívánunk!
Horváth László
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„U”-16 F.M.L.S.Z
bajnokság őszi forduló
Az őszt a 4. helyen zártuk.
Szerintem jól teljesített a csapat. Ha figyelembe vesszük,
hogy hét játékos kicserélődött
a gárda újak jöttek és azokat
be kell építeni, megtalálni a
helyüket. Ez többé kevésbé
sikerült. Gratulálunk a fiúknak
és ezúton szeretném megköszönni a szülőknek az önzetlen
segítséget.
A bajnokságban 4. helyen
áll Mezőfalva.
Csapat
névsora:Vereb
Dániel, Szücs János, Vincze
Norbert, Póck Máté, Szabó
Krisztián, Tibold Viktor, Vörös
Norbert, Mekota Bernát, Bozsoki Marcell, Klement Dániel, Sági Roland, Tibold Márk,
Balogh Dániel, Balogh Imre,
Horváth Patrik, Erős Patrik,
Mekota Donát

Diákolimpia (2010-2011)
IV. korcsoport 7-8. osztály
96-97-ben születettek
Őszi körzeti selejtező Előszállás
Eredmények:
Előszállás - Nagyvenyim 0-3
Mezőfalva - Nagyvenyim 5-2
Előszállás - Mezőfalva 1-8
Tabella:
1. Mezőfalva 6 pont
2.Nagyvenyim 3 pont
3. Előszállás 0 pont
A csapat névsora: Kovács
Ádám, Tibold Márk, Gombita Attila, Póck Máté, Szabó Krisztián, Balogh Dániel,
Balogh Imre, Sági Roland,
Ágoston Gergő, Sümegi Dominik, Horváth Parik, a képről
hiányzik: Fekete Balázs.
Simon József
edző

Klics Bence: 7 bajnoki érem
December elején rendezték
meg Kecskeméten a Gyerek
Országos Bajnokságot és a
hagyományos Mikulás Kupát.
A 10-11 évesek bajnokságán Klics Bence képviselte
a mezőfalvi színeket. A két
napos viadal során a fiatal búvárúszónak összesen nyolcszor
kellett vízbe szállnia az érmekért. A végeredmény önmagáért beszél, hiszen Bence végül hét medállal gazdagította
gyűjteményét.
A vezetőedző László Dezső
a következőképpen értékelt:
- Ami a legfontosabb, hogy
Bence a fő versenyén minden számában élete legjobbját
úszta. Bár idén az aranyérem
elmaradt, de egy nagy hullámvölgyből talált magára az
év végére, és a váltókban nyújtott teljesítménye is az mutatja,
hogy még rengeteg van benne,
ha ő is úgy akarja."
Gyerek Magyar Bajnokság:
Klics Bence:
II.hely: 50m gyors, 100m
gyors.

III.hely: 50m delfin, 100m
delfin, 200m gyors, 4x50m
pillangó, 4x100m gyors.
A bajnoksággal párhuzamosan egy másik verseny is

zajlott, ahol a többi mezőfalvi
is vízbe szállt.
Mikulás Kupa eredmények:
Klics Márton: II.hely: 50m
gyors, 100m gyors, 200m gyors.
Németh Norbert: V.hely:
200m gyors.
Németh Attila: IV.hely:
50m uszonyosúszás.
Bán Balázs

Mikulás kupa
pingpongban
Két rendezvénynek is otthont
adott vasárnap délelőtt a mezőfalvi Művelődési Ház. Mikulás túra
regisztrációs helyszíne és Mikulás
kupa asztali teniszben szerepelt az
„étlapon”.
Nyugodtan
nevezhetnénk
a vasárnapot Mikulás kupák
napjának is, hiszen nemcsak a
tornateremben zajlott sportmérkőzés, hanem a Művelődési Ház
is otthonául szolgált a hétvégi
sporteseményeknek. Ezen helyszínen ezúttal két rendezvény
is zajlott párhuzamosan, noha
ennek a pingpongosok örültek a
legkevésbé.
Kora reggel nyolc órakor már
igen nagy volt a sürgés forgás az
épület előtt, mivel sorra érkeztek a Mikulás túra résztvevői.
Rövid regisztráció és pecsételés
után Nagykarácsony irányába
vették az útjukat a bakancsosok.
A többszáz túrázónak tizenegy
óráig volt lehetősége megpihenni és az adminisztratív ügyeket
elintézni Mezőfalván, hogy
azután átadják a helyet a már

régóta várakozó labdazsonglőröknek.
Az idei asztalitenisz versenyen
13 fő vett részt, és nagy várakozással tekintettek a küzdelmek
elé. Különösen a „Mester” Varga
Tamás trónfosztását várták egyéniben. Erre egy személynek, Horváth Ádámnak jó esélye is volt,
mivel a csoportmérkőzésen, szoros küzdelemben sikerült a „nagy
mágust” legyőzni. Sajnos a végső
összecsapásban az új trónkövetelő
alul maradt, így az idén sem sikerült Vargát letaszítani a trónról.
Egyéni eredmények:
I. Varga Tamás
II. Horváth Ádám
III. Blanárik Mihály (Kisapostag)
Páros eredmények:
I. Varga Tamás - Virág Tibor
II. Horváth Ádám - Virág
Csaba
III. Rédl Antal - Csepregi
Péter
(Képek a kupáról a www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László

Mikulás kupa U11
Vasárnap délelőtt Mezőfalva
adott otthont az U11-es korosztálynak meghirdetett Mikulás kupának. Mezőfalva együttesén kívül
Sárszentmiklós, Baracs, Rácalmás
csapati vettek részt a küzdelmekben. A hazai U11-esek első helyen
végeztek!
Négy csapat részvételével,
Baracs, Rácalmás, Mezőfalva és
Sárszentmiklós U11-esei mérték
össze tudásukat fociban a Mikulás kupa alkalmával. Az első mérkőzésen mindjárt a nagy riválist,
Baracs csapatát kellett legyőznie
a hazaiaknak. Az első félidőben
meglepetést okoztak a baracsiak,
mert 3:2-re nyerték a játékrészt.
Szerencsére a pályafordulás után
megtáltosodtak a mezőfalviak,
és végül 8:4 re legyőzték ellenfelüket.
A papírforma szerint még egy
együttes okozhatott gondot, ez a
Sárszentmiklós. A miklósiak előtt
azonban oda kellett figyelni a rácalmásiakra is. A Duna-partiak
nem okoztak különösebb fejtörést a mieinknek. Az ellenfél tisz-

tes helytállása csak két gólig volt
elég - a mi nyolcunkkal szemben.
Következett az utolsó erőpróba! Sárszentmiklós derekasan
küzdött, de ezúttal a mezőfalvi
gyerekek ügyesebbek voltak. Végül
a Mikulás kupát Mezőfalva nyerte.
Eredmények, helyezések:
Mezőfalva - Baracs 8:4
Rácalmás - Sárszentmiklós 0:2
Mezőfalva - Rácalmás 8:2
Sárszentmiklós - Baracs 2:2
Mezőfalva - Sárszentmiklós
2:1
Rácalmás - Baracs 2:9
I. Mezőfalva
II. Baracs (Holtversenyben
gólkülönbséggel)
III. Sárszentmiklós
IV. Rácalmás
Legjobb játékos: Sárszentmiklós csapatából Horváth Zsombor.
Legjobb kapus: Mezőfalva csapatából Takács Richárd
(A kupáról készült képeket megnézhetik a www.mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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A hagyomány szerint…
Ezúton is felhívnánk olvasóink szíves figyelmét arra, hogy
idén is lesz Nosztalgia Diszkó Mezőfalván! A helyszín a már jól
megszokott Presszó épülete, az időpont pedig december 25-e,
szombat este, egészen másnap hajnalig.
Természetesen azok, akik évek óta résztvevői a hagyományos
karácsonyi partiknak, jól tudják, hogy az elsősorban 70'-es és
80'-as évek pop- és diszkó slágereiről nem más, mint községi
rendezvényeink hangmestere, Nagy Jocó törli le a port. Ő keveri
és mixeli professzionális módon a zenei felvételeket, melyben
segítségére lesz elmaradhatatlan szakmai partnere, Palló Jani is.
A belépés díjtalan.
A szervezők szeretettel várnak tehát - nagyszerű szórakozást
kínálva - minden táncolni és bulizni vágyót karácsony első napjának éjszakáján a mezőfalvi Presszóba.
Forrás: www.mezofalva.eoldal.hu
Bán Balázs

Változás az éjszakai foci
időpontjában!
Tisztelt érdeklődők! Külső körülmények változása miatt
a meghirdetett december 18-ai éjszakai foci egy nappal
korábban, december 17-én kerül megrendezésre!

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

Dr. Endl Gábor István
ügyvéd
Tel.: 25/789-709
mobil: +3630/306-9000
Minden szerdán 15 órától
ügyvédi fogadóórát tart
a Mezőfalvi Polgármesteri Hivatalban.
Bejelentkezni telefonon lehet.

Fogászati tájékoztató
A fogászat rendelési ideje 2011. január 1-től az alábbiak
szerint módosul:
Hétfő:
12 - 18 óráig
Kedd:
7 - 13 óráig
Szerda:
7 - 13 óráig
Csütörtök:
12 - 18 óráig
Péntek:
7 - 13 óráig
A rendelő telefonszáma, amely rendelési idő alatt elérhető:

06-20-971-9795

A napi beavatkozások számát az OEP korlátozta. Javasolt az időpont kérése, mert az előjegyzett páciensek kezelését tudjuk biztosítani. Az időponttal nem rendelkezők
ellátása aznap bizonytalan.
Megértésüket köszönjük!
dr. Mallár Erzsébet
fogszakorvos

Betegek ápolását,
felügyeletét és gondozását
vállalom.

06-20-956-8388
Halláné Kocsis Erzsébet
Fájó szívvel emlékezünk

Csanda Béla
halálának 10. évfordulójára

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket
édesanyánk,

fejezzük

ki

mindazoknak,

akik

Kolmankó Ferencné
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, mély
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

„Halk sóhajjal távoztál,
Búcsú nélkül mentél el,
Emlékeinkben itt vagy velünk,
Soha nem felejtünk el,
Csillagok útján haladsz tovább,
Istennél talákozuk, ha időnk lejárt.”
Feleséged: Terus, fiad: Béla, lányod: Erzsébet, vejed: Mihály,
unokád: Mihály, unokád: Ákos, neje: Judit, dédunokád: Lili,
unokád: Enikő, férje: Zsolt, dédunokáid: Dániel és Bálint,
Sógoraid: Iván, Gyula, és családjuk, húgod: Katalin és családja
és mindenki, aki szeretett
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Karácsonyi gondolatok
Sokféleképpen történhetett
volna a megváltás. „Isten úgy
akarta, hogy Fia Jézus Krisztus,
anyától szülessék. Mert a teljes
értékű élet anyától indul el. Az
ősegyház és később az atyák
az eretnekségi vitákban a monofiziták és az agnosztikusok
ellenében Jézus valóságos emberségét Máriával bizonyították. Ő volt a bizonyíték, hogy
Jézus Krisztus nem csupán egy
szellem, és nem látszat ember,
hanem valóságos. Mária biztosíték arra, hogy Jézus Krisztus
valóban ember. A bizonyosság
azonban oda-vissza érvényes.
Jézus Krisztus valóságos istenségéből pedig következik,
hogy a földi anya, mentes az
áteredő bűntől. A mai ünnep
azt jelenti, hogy Mária nemcsak alkalmas, hanem méltó is
hordozni a Messiást." ( J. F.)
Elgondolkodtató az is, hogy
ki várta/várhatta leginkább
a Megváltó-Jézus Krisztus
eljövetelét? A főpapok és a
farizeusok, akik az utcákon
és a tereken hangosan hirdették Isten törvényeit? Vagy a
lázadó zelóták, akik folyton
harcoltak politikai szabadságukért? A koldusok, akik ingyen kenyérre és ruhára vágy-

tak? Lehetne még folytatni a
felsorolást. Egyáltalán miféle
Megváltót vártak Izraelben?
Dicsőségben és pompában

gyermeket kapott Megváltóként. Ez a tény sokaknak
bizonyára csalódást okozott.
Hiszen nem kaptak azonnali

élő nagyurat, erőskezű harcos
vezért, jóságos adakozót? Mária csak egy egyszerű lány volt,
aki tisztán és becsületesen élte
hétköznapi életét. Természetesen ő is várta a Szabadítót,
a Megváltót, hiszen ebben
nevelkedett. Mondhatnánk
azt, hogy a választott nép egy

megoldást és nem úgy, ahogyan ők elképzelték. Isten
nem az ő emberi elvárásuk
szerint cselekedett. Mária
hitt Isten szavának, elfogadta
a gondviselés szándékát.
Nem voltak elvárásai. Várta, féltette, óvta gyermekét,
de nem várt el tőle semmit,

Ünnepi miserend
December 24. (péntek) Éjféli szentmise: Karácsony estéje
December 25. (szombat) fél 9: Karácsony Ünnepe
December 26. (vasárnap) fél 9: Szent Család vasárnapja
December 31. (péntek), este 6: Év végi hálaadás
Január 1. (szombat) fél 9: Újévi szentmise
Január 2. (vasárnap) fél 9: Vízkereszt ünnepe

Kegyelmekben gazdag és Istentől áldott
ünnepeket kíván a falu minden lakójának:
Kristofory Valter
plébános atya

mert hit és szeretet lakozott
a szívében.
Mi most, a 21. században
milyen Megváltót óhajtunk?
Olyat, aki eltörli az áfát, vagy
az SZJA-t? Vagy olyat, aki
tőlünk aztán létezhet, de ne
avatkozzon az életünkbe? És
miért gondoljuk mindezt?
Mert a mi szívünkben gyakran harag, sértődöttség és
elégedetlenség van. Vajon, ha
Isten ránk bízta volna magát
magzatként, mit tennénk vele?
Mária valódi ember volt és
általa Jézus is azzá lehetett.
A Megváltó nem mesealak,
nem szellem, hanem valóságos Isten, aki saját bőrén
tapasztalhatta meg a földi lét
minden nehézségét, s átérzi
mindannyiunk helyzetét és
szenvedéseit.
Az advent a várakozás és
a felkészülés ideje. Ne csak a
házunkat, lakásunkat takarítsuk ki a közelgő ünnepre, hanem a szívünket is! Vegyünk
példát Máriáról, legyen a mi
szívünkben is hit és szeretet,
hogy mi is méltók lehessünk a
valódi Megváltó befogadására
és hordozására.
Kristofory Valter
plébános

Faluszilveszter
Mezőfalván!
Batyus faluszilveszter
az iskola tornatermében
Zenélnek:
Virág György Barnabás és zenekara
Érdeklődni: Ijjas Gizella 30 461-2531
Baratiné Hevesi Irén: 20 493-6325

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.

