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Tisztelt Mezőfalviak!
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békés új esztendőt kívánok
Mezőfalva lakóinak!
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Polgármesteri
évértékelő

A Mezőfalvi Nőikar és vendégei meghitt és békés hangulatot
varázsoltak szívünkbe idén is templomi karácsonyi koncertjével.
Közösen készülünk a szeretet ünnepére (Adventi összeállítás az
utolsó oldalon) Fotó: Horváth László

2013-as évünkről elmondhatjuk, hogy bővelkedett eseményekben. Év elején kezdtük
az iskola KLIK részére történő
átadás lebonyolítását. Az önkormányzat a működtetője
maradt az iskolának, ezáltal
a fűtés, világítás, üzemeltetés,
takarítás költségei változatlanul az önkormányzatot terhelik. 2013. január 1-jén a teljes
pedagógus állomány már a
KLIK-hez tartozott. A takarítói állomány hozzánk került,

tehát megváltozott a munkáltatójuk is, létszámukon nem
változtattunk és folyamatosan
egyeztettem velük a munkákról. Szükség volt erre azért is,
mivel véleményem szerint a
takarítói feladatot nem intézményi szinten kell vizsgálni,
hanem önkormányzati szinten.
Ami azt jelenti, hogy a másik
helyen dolgozó takarító átvezényelhető helyettesítőként
másik intézménybe. (Folytatás
a 2. oldalon.)
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Polgármesteri évértékelés

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek majdnem lett realitása is, mivel az iskolában két
takarítónőnk is lebetegedett.
Természetesen az érintettekkel erről egyeztettem és senkinek kifogása ezzel kapcsolatban nem volt. Az átadás-átvétel problémamentesen zajlott,
határidőre a kötelezettségeinket teljesítettük.
A képviselő-testület javaslatát a köznevelési államtitkár jóváhagyta, és a régi, új
igazgatót Jaksics Erzsébetet
nevezte ki.
Óvodánál is komoly változásokat hozott az idei év.
Először a Hantos-Daruszentmiklóssal még meglévő közoktatási intézménytársulásunkat szűntettük meg. Következő feladat a régi vezető
Kondor Lászlóné bejelentette,
hogy nem kívánja folytatni az
óvodavezetői munkát, szeretne visszamenni a csoportba és
újra gyermekekkel foglalkozni. Kérését, ha fájó szívvel is,
de tudomásul vettük és ennek
megfelelően
óvodavezetői
pályázatot írtunk ki. Talán az
időpont nem volt megfelelő,
mivel egyetlen egy pályázat
sem érkezett. Döntött a képviselő-testület, hogy újból pályázatot írunk ki. Az átmeneti
időszakban az óvodai SZMSZ
szerint az óvodavezetői helyettesítési rend lépett életbe,
így Kovácsné Huber Zita lett
az óvodavezető. Mivel valószínűleg szerencsésebb volt
az időpont, ezért két pályázó
is jelentkezett. A pályázók
meghallgatása után a képviselő-testület Pénzesné Szilva
Györgyit választotta óvodavezetőnek 5 évre. A helyettes a
köztes időszakban problémamentesen végezte munkáját.
Az iskolai egységes pedagógiai szakszolgálat megszűnésével az óvodában is felmerült a
további ellátás kérdése. Szakmai egyeztetésre ültünk le a
gyermekorvossal, védőnőkkel,
óvónőkkel a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályával és

Ollmann Judittal. Az egyeztetés során meghatározásra
került a jelzési rendszer, illetve az, hogy az óvodában a
jövőben hogyan biztosítjuk
a gyermekek szakszolgálati
ellátását. Az új köznevelési
törvénynek köszönhetően
lehetőséget kaptunk pedagógiai asszisztens és óvodatitkár alkalmazására, amivel
az óvodavezetése élt is.
A Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézménytől Nikolinné Héring Edit
intézményvezető asszony a
Dunaújvárosi Többcélú Kistérségi Társuláshoz ment el
dolgozni. Itt a vezetői feladatokat jelen pillanatban is
Tóth Andrea intézményvezető-helyettes látja el. Az intézményben nyugalom, béke van
a munka jó hangulatban halad
előre. Az intézmény épületének felújítására sajnos nem
tudtunk pályázatot beadni, viszont a fűtéskorszerűsítésben
jelentőset léptünk előre a bioapríték kazán beépítésével.
A könyvtár, művelődési ház
résznél az IKSZT pályázat elindulását tényként rögzíthetjük. Fejlesztésünknek köszönhetően a művelődési ház használtsága jelentős mértékben
emelkedett, a kedvezményes
internet-hozzáférési lehetőséget több rászoruló gyermek is
igénybe veszi. A TÁMOP-os
pályázatoknak köszönhetően
pedig beindultak képzéseink,
amit a felnőttek maximálisan
ki is használnak. A nyitvatartási időben gyermekfelügyeletet biztosítunk, ami hasznos és indokolt. A fejlesztés
miatt átalakult nagytermünk
igazi színházteremmé nőtte
ki magát, az ott szervezett
programok, előadások szinte
teljes kihasználtságot mutatnak. Idei évi rendezvényeinket visszanézve elmondhatjuk,
hogy nagyon színes programokkal álltunk falunk lakossága elé. Kezdtük a nőnappal,
folytatódott a József nádor
héttel, ahol elmondhatjuk,

hogy méltón megemlékeztünk alapítóinkról. József nádor díjban részesítettük Karl
Baumühlnert, Simon Lászlót
és Ács Sándort. A Mezőfalvi
Vigasságok most is az év legnagyobb rendezvénye volt.
Rengetegen kilátogattak és
jól érezték magukat a programokon. Itt mindenképpen
ki kell emelnünk, hogy testvértelepüléseinkkel
Herzogsdorf-val és Kisújfaluval
együtt érezhettük jól magunkat. Az ünnepélyes megnyitón díszpolgári cím odaítélését jelentettük be, Keszthelyi
Miklós plébánosunknak. Mezőfalváért kitüntetést adományoztunk Szilva Józsefnénak,
Hepp Vilmosnak és Tóth
Lajosnak. A vendégeinkkel
nagypályás labdarúgó tornán
mérhettük össze erőinket, a
polgármesterek hasznos játékával. A győztes Kisújfalu
csapata lett. A rendezvényre
az Európai Unióhoz pályáztunk támogatásért, amiben
sikeresek voltunk, és 15.000
euro-s támogatást nyertünk. 2013. Augusztus 19-én
Zircre látogattunk, ahol az
Apátság ünnepségén vettünk
részt, és az ünnepi szentmise
végén átadtuk a díszpolgári
kitüntetést Keszthelyi Miklós ciszterci plébánosunknak.
Nagy megtiszteltetésként értékelte. Sajnálatos tény, hogy
ebben az évben, betegségben
elhalálozott.
A Lecsófesztivál idén is
megrendezésre került, az időjárás kegyes volt a szabadtéri
rendezvényünkhöz. Finom
lecsók és szép műsor garantálta a jó hangulatot, amiben
az adai mazsolett csoport egy
új színfoltot jelentett.
A Német Nemzetiségi
Önkormányzattal közösen
megszervezésre került a szüreti vigadalom.
Az idei évben is elindítottuk az adventi négy vasárnap
gyertyagyújtási programjait. Itt külön kiemelném Ilus
óvónéni által készített forga-

tókönyvet, melyből a néptáncosaink minden vasárnapra
egy-egy rész előadásával készülnek.
Civil szervezeteinkről:
2013-ban 55 éves a Mezőfalvi Néptáncegyüttes, melyet
nagyszabású bállal ünnepelnek.
10 éves az Asztalitenisz
Klub, melyet jubileumi tornával és tortával egybekötött
rendezvényen ünnepeltek.
A Nagycsaládosok Egyesülete 20 éves hagyományra
tekint vissza. Az idei évben is
folytatta a pet palack gyűjtési
akcióját, ami a lakosság körében nagy támogatást élvez.
A Mezőfalvi Nőikar
Egyesület ebben az évben is
megtartotta
hagyományos
V. Dréta Antal Egyházzenei
Kórustalálkozóját, melyben a
vándordíjat az idén a szakmai
zsűri nekik ítélte meg.
A Mezőfalvi Polgárőrség
a Leader pályázatnak köszönhetően térfigyelő kamerarendszert valósított meg.
Munkájuk támogatására a
Hankook Tire cégtől téli gumikat kaptak autóikra.
A Mezőfalvi Medosz Se
az idei évben is társasági
adóigénylőnk volt, melynek
eredményét a fejlesztéseken
keresztül láthatjuk. A csapat
a Megyei I. osztály középmezőnyében fejezte be a szezont,
reméljük, tavasszal még jobb
eredmények születnek.
A Mezőfalvi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület szakmai elismerést vívott ki a térségben.
A helyi tűzesetek lokalizálásában, anyagi károk megelőzése érdekében nagyon sokat
tettek. Ők is támogatást kaptak a Hankook Tire-től, ami
a garázsuk burkolását jelenti.
2013-ban első alkalommal
rendezett a Galambász Egyesület az iskola tornatermében
show bírálattal egybekötött
mondain fajta bemutatót. A
szervezők Zsákovics István
és Oláh László sikeres rendezvényt bonyolítottak le.
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Két
nyugdíjasklubunk
komoly aktivitást mutatott,
aminek eredményeképp mindenkihez eljutott a mezőfalvi
újság. Klubéletükben nagyon
aktívak, önálló ünnepeik, rendezvényeik vannak.
Első bálosnak mondhatjuk
a PIMASZ és Hagyományőrző Egyesületet, aki megszervezte az idei évi motoros
találkozót.
Damil Horgászegyesület
jelentős mennyiségű hallal
támogatta a Vigasságok elnevezésű rendezvényünket.
A Mezőfalvi Foltvarrók
Klubja idén is megrendezte
a közös varrást, aminek sajnálatos módon időpontja a
havazás idejére jutott, ezért
a résztvevők száma kevesebb
volt a vártnál.
A Mozgáskorlátozottak
Klubja az idén az adó 1%-ára
volt jogosult, amit sikeresen
pályáztak, illetve tagságuk
szépen gyarapszik.
A Mezőfalvi Gazdák Vadászegyesülete a vendéglátásból komolyan kivette a részét,
mivel külföldi vendégeinket
egy nagyon finom vadgulyással lepték meg.
A Mezőfalvi Gazdakör a
rendezvényeken folyamatosan
jelen van és segítségükre mindig lehet számítani. Kiemelve
a vigasságokra és az adventi
készülődésre szalmabálákat
biztosítják és aktívan jelen
vannak a rendezvényeken.
A Mezőfalvi Lovas Egylet
szerette volna megrendezni
a lovasversenyt, azonban az
időjárás elmosta a programot.
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány nem számít civil szervezetnek, azonban a településünk életében
nagyon komoly szerepet vállal. Az adó 1%-ából és egyéb
bevételeiből minden évben
támogatja az iskolai művészetoktatást, illetve a mezőfalvi gyermekeket, az óvodától a
főiskoláig.
(Folytatjuk lapunk következő számában.)

Csatornázásról

Néhányan korainak ítélték
a csatornázással kapcsolatos
lakossági tájékoztatót, ám a
végére bebizonyosodott, hogy
volt értelme, mert van olyan
lakó, aki már a rákötést is elvégezte, holott nem lenne szabad. Az ő figyelmüket felhívtuk, hogy azonnal szüntessék
meg ezt, mert illegális szenny
víz-bebocsátásnak minősül, és
komoly gondjaik lehetnek belőle. A szolgáltató ugyanis ki
tudja mutatni, honnan kerül
szennyvíz a rendszerbe.

Előre láthatóan 2014. március elejétől lesz lehetőség a
hálózatra rákötésre, amennyiben a műszaki ellenőr és az
üzemeltető átvételkor rendben
talál mindent, a lakó pedig teljesítette a VKT felé a fizetési
kötelezettségét, és az önkormányzat erről értesítést küld.
Ezeknek a kritériumoknak
teljesülniük kell, és csak akkor
szabad rákötni, amikor az önkormányzat azt engedélyezi!
Minden tudnivalóról időben értesítjük a lakókat!

Döntéseink
A képviselőtestület legutóbbi ülésén elfogadta a harmadik
negyedévi gazdálkodási beszámolót, megerősítette a 2014.
évi költségvetési koncepciót,
illetve elfogadta a megszűnt
Mezőfalva-Daruszentmiklós-Hantos intézményi társulás pénzügyi elszámolását.
Beszámolót hallgatott meg
az adóügyi tevékenységről, a
Cordastella idősotthon működéséről, elfogadta a település esélyegyenlőségi tervét és a
gyermekjóléti ellátások térítési
díjairól szóló rendelet módosítását, és a Dunaújvárossal
kötendő megállapodást.
A pénzügyi bizottság és a
testület nagyon jónak, rendben
lévőnek találta a gazdálkodási
beszámolót. Az adóbeszá-

molót illetően is összeszedett
anyagot kaptak a képviselők.
A Cordastellával kapcsolatban elhangzott, hogy az önkormányzat nemcsak az épülettel,
hanem a közmunkaprogrammal is segíti az idősotthont,
amely fontos tevékenységet
lát el. Az önkéntes programban diákok dolgozhatnak az
otthonban is, amelynek két
négyórás és három nyolcórás
foglalkoztatottja, illetve nyolc
idős lakója van.
A csatornaberuházás első
ütemével kapcsolatos, még rendezetlen folyamat lezárásaként
a város 32 millió forintos követelését jogászokkal megvizsgálva
sikerült 800 ezer forintra apasztani. A jogosnak ítélt követelés
településenként oszlik meg.

A polgármester reagált Bán
Balázs képviselőnek interneten
megjelent írásaira, mivel ezek
az írások a polgármestert sértő
megjegyzéseket, a valóságnak
nem megfelelő állításokat is tartalmaznak. Felhívta a képviselő
figyelmét, hogy a polgármester
a testületi üléseken tájékoztatja
a képviselőket a két ülés közötti
eseményekről. Ezeken az üléseken jelen kell lenni! Persze, hogy
hiányosak Bán Balázs képviselő
információi a községünkben
történtekről, ha rendszeresen távol marad az ülésekről. Ez annál
is inkább így van, mert a képviselő nem Mezőfalván lakik,

napias szinten nem él közöttünk, mint a többi testületi tag,
akikkel rendszeresen találkozik
a polgármester, és adott esetben
megbeszélik az aktuális ügyeket,
kérdéseket, amikor összefutnak
az utcán, a hivatalban.
Márok Csaba szerint teljességgel valótlan Bán Balázs
azon állítása, miszerint pitizni
kell a polgármesternek, hogy
információhoz jusson. A polgármester felhívta a képviselő
figyelmét: vegyen részt a bizottsági, valamint a képviselőtestületi üléseken a jövőben, és
tartózkodjon a valótlan, sértő
megjegyzésektől.

Csúsztatások

Tisztelt Lakók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Dunaújvárosi Járási Hivatal
áttekintette az elmúlt egy évi
tevékenységét. A tapasztalatok
alapján döntött az ügysegédi
feladatok ellátásának átszervezéséről, mert az ügyszámok
nem indokolják a folyamatos
jelenlétet.
A polgármesteri hivatalban
lévő mezőfalvi kirendeltségen
2014 januárjától hetente egy
napon, szerdánként 8 órától
12-ig és 13-tól 17 óráig tart
ügyfélfogadást Csányi Erzsébet ügysegéd. Kérjük, a változást vegyék figyelembe ügyeik
intézésekor!
Borbély Anikó
jegyző

Térfigyelők

A polgárőrség sikeres pályázatának köszönhetően kétmillió forintot nyertünk a térfigyelő kamerarendszer bővítésére.
A község minden bejárójához
kamerát szereltetünk fel.

Támogatás

Néptáncosaink anyagi segítséget kértek a jubileumuk
méltó megünneplését szolgáló
nagyrendezvényükhöz. A testület 30 ezer forint támogatást
szavazott meg a tánccsoportnak, amely sok szép élménnyel
gazdagítja közösségünk életét.

Takarítsák
az árkokat!

Felhívom a lakók figyelmét,
hogy az ingatlanok előtti járda
hóeltakarítása, síkosság-mentesítése a tulajdonos kötelessége!

Pályázati siker

Az önkormányzat 33,7 millió forint pályázati támogatást
nyert a polgármesteri hivatal,
az óvoda, az óvoda konyha és
az egészségház napelemekkel
történő áramellátására. Örülünk annak, hogy sikerült jó
pályázatot benyújtanunk.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

„Madár voltam álmomban…”

2013 novemberében alkotásra kértük a dunaújvárosi
tankerület iskoláiban tanuló sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
diákokat és az őket nevelő
pedagógusokat. Rajzpályázatunk fő célja volt, hogy a Fogyatékos emberek világnapja
alkalmából (december 3.)
felhívjuk a figyelmet a másság
elfogadására és hozzájáruljunk
a pozitív, nyitott attitűd kialakításához. Hiszünk abban,
hogy a művészetek lehetőséget adnak arra, hogy a korlátok megszűnjenek, s általuk
ezek a különleges gyermekek
is megmutathatják tehetségüket. Az alkotások témájául
a Gryllus Vilmos-Döbrentei
Ildikó: Madár voltam álmomban című versét jelöltük meg,
bízva abban, hogy az alkotásoknak csak a fantázia szabhat
határokat, s remélve, hogy a dal

„Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
Lépeget a fák közt.”

és a vers adta érzéseket, szavak adta gondolatokat fogjuk
viszont látni a gyerekek által
készített illusztrációkon.
A pályázatra sok szép munka érkezett, melyet Arany,
Ezüst és Bronz Ecset Díjjal
jutalmaztunk.

A kiállítás megnyitását és
a díjak átadását közös alkotómunka követte. Az iskolánkba érkező diákok, pedagógusok, szülők ügyes kezei
nyomán készült el mesebeli
tűzmadarunk, mely megtekinthető az iskola aulájában.

A közös tevékenykedés során lehetőségünk nyílt jobban
megismerni egymást,
s megtapasztalni a
közös munka elkészítésének varázslatos
folyamatát.
A pályázatra alkotásokat küldtek:
a
Dunaújvárosi
Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi
Erzsébet Egysége, a
Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és AMI , a Rácalmási
Jankovich Miklós Általános Iskola és AMI,
a Mezőfalvi Petőfi Sándor
Általános Iskola, Előkészítő
Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Hantosi Tagiskolájának tanulói.
Bízunk abban, hogy jövőre
még többen csatlakoznak majd
kezdeményezésünkhöz.

díszbe öltözött az aulánk, s
elkészült az intézmény közös
nagy koszorúja is. A piros és
fehér színekben pompázó
örökzöld gallyakból kötött,
az örökkévalóságot jelképező
körön minden pénteken ünnepélyes keretek között két-két
tanulónk meggyújt egy gyer-

tyát. Az idei évben első gyertyagyújtóink a 4. b osztályos
Szabó Beatrix, Trixi és az 5.a
tanulója, Gárdonyi Réka volt, a
második gyertyát Katona Kitti
6.a és Miklós Mátyás 3.a osztályos tanulók lobbantották
lángra. Mindnyájan az osztályfőnöküktől kaptak meleg,
dicsérő szavakat, akik számos
jó tulajdonságuk miatt példának állították az iskola közössége elé.
Az ünnepre való készülődés
sok érdekes program megvalósulását is jelenti iskolásaink
számára.
Ekkor érkezik a gyerekekhez a Mikulás a diákönkormányzat szervezésében, s a
szülői munkaközösség jóvoltából puttonyában az idei évben
is lesz némi szaloncukor.

Az alsó tagozat Mikulás
kupájának cukorka díjait is
az ő nagylelkű segítségüknek
köszönhetjük. A település adventi rendezvénysorozatának
is aktív résztvevői lettünk,
hiszen a harmadik vasárnap
elsőseink verselnek és énekelnek a téren, a szülői munkaközösség sütemény csodákkal
készül, néptáncosaink pedig
rendszeresen fellépnek Ilus
néni színdarabjában. Az angol és német nyelvet tanuló
diákjaink színdarabbal örvendeztetnek meg bennünket.
Pinokkió történetét és Holle
anyó meséjét adják elő december 19-én, csütörtökön.
Egyszóval készülődünk,
szűkebb és tágabb közösségünkkel összefogva várjuk az
ünnep megérkeztét.

Adventi készülődés

Weöres Sándor gondolatait
idézve iskolánkban megkezdődött az adventi készülődés.
Kollégáink jóvoltából ünnepi
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A fogyatékosok világnapján

A fogyatékos emberek világnapját minden év december
3-án tartjuk. Iskolánk kiemelten felkarolja a sérült emberek/
gyerekek érdekeit. Az idei
tanévben egy programsorozatot állítottunk össze, melynek
záró rendezvénye december
7-én volt.
Az első évfolyamosok idén
egy fekete fotókartonra készítettek fehér temperával - szájjal - egy hóembert. Nagyon
ügyesen megoldották a feladatot, még ha nagyon nehéznek
is bizonyult sokuknál a feladat
- természetesen. A többi évfolyam részt vehetett egy játékos
vetélkedőn, ahol az érzékszerveit dolgoztathatta meg. Kis
csapatokban
versenyeztek
egymással a tanulók. Először
megbeszéltük, hogy milyen
fogyatékossági típusokat ismernek. Majd első feladatként
az emlékezetre és a szemre
volt szükség. Készítettünk egy
albumot, ami híres fogyatékos
személyeket tartalmazott. Ezt
kellett előzetesen (egy héten át)
nézegetni, megjegyezni, majd
kiválasztottunk hetet, amit a
versenyen kellett összepárosítani - kép - név - rövid leírás
a híres fogyatékkal élő életéről.

Második feladatként Differix nevű játékot játszottunk,
ahol nagyon alapos megfigyelés után kellett kilenc apró
eltérést tartalmazó képeket a
helyükre tenni.
Ezután játszottunk hanglottó játékot, 10 hangot kellett
a gyerekeknek felismerniük.
Pl.: hajókürt, porszívó, méhek,
puszi, stb.
Utána illatlottó következett, melynek különösen nagy
sikere volt. Voltak könnyebben
és nehezebben felismerhető illatok is. Pl.: fahéj, kakaó, ketchup, csoki, ecet, fokhagyma,
stb.

Braille abc alapján kellett
a gyerekeknek egy mondatot
megfejteniük, mely AZ ELFOGADÁS KINCS mondatot tartalmazta. Nagyon
ügyesen megoldották mind a
kicsik, mind a nagyok.
Ezután még volt párkereső
játék (fogyatékos emberek fotóiból) és találós kérdéseket is
kaptak a gyerekek.
Nagyon jól érezték magukat, lelkesek, kitartóak voltak
a diákok, jól megdolgoztatták
a saját érzékszerveiket. Empátiájukat nagyban fejlesztettük.
Jövőre folytatjuk…
Tórizs-Lakos Lilla

Lufi a távolból

Mezőfalvára érkezett egy
lufi, amit egy ausztriai óvodából indítottak útnak. Miklós
Matyiék a kertjükben találták

meg a távoli üzenetet. Azóta
többszöri levélváltás történt közöttük, amellyel a gyerekek még
nyelvtudásukat is fejleszthetik.

A diákönkormányzat segítségével megérkezett a Mikulás az
általános iskolába. A gyerekek
piros öltözékkel, versekkel és
dalokkal köszöntötték

Aktuális
versenyeredmények
Nagyvenyim évek óta házigazdája a körzeti mesemondó
versenynek, melyre a Dunaújváros és a város környéki
iskolák neveznek. Mezőfalváról sok éve sikeres versenyzők
indulnak a megmérettetésen.
Az idei év legjobb eredményei:
I. helyezettek:		
Takács Hanna 1.a osztály Felkészítő tanára: Márokné
Szatmári Ilona
Gárdonyi Réka 5.a osztály Felkészítő tanára: Nagy Margit
Gombita Klaudia 8.b osztály - Felkészítő tanára: Nagy
Margit
III. helyezettek:
Gombita Dzsenifer 4.b osztály
- Felkészítő tanára: Szabóné
Kovács Erika
„Középkori várak” fantázianévvel hirdettek történelmi
csapatversenyt Nagyvenyimen.
A mezőfalvi iskola tanulói
évről évre elhozzák az első
díjat erről a versenyről. Idén
sem volt ez másképpen: a
Hajnal Marcell (5.a), Bartek
József (6.a), Sándor Kinga (7.a)
és Jásper Marcell (7.b) alkotta
csapat Váradiné Balogh Ágnes
felkészítésével, nagyszerű teljesítményt nyújtva végzett az
első helyen.
A székesfehérvári Hétvezér
Általános Iskola megyei olvasási versenyén nagyon szép sikereket ért el a 4.a osztály két
csapata. Kaltenecker Réka, Koppányi Tímea és Maár Csenge a
4. helyet, míg Ács Zsófia, Garbacz Bendegúz és Klics Márton
a 6. helyet érte el a népes mezőnyben.
Szívből gratulálunk a versenyzőknek, köszönjük a felkészítő tanárok munkáját!
Az iskolai oldalakat
összeállította:
Lakos Angéla
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Tündérkert Óvoda
„Jó gyermekek mind örülnek
Kályha mellett mind körben ülnek
Arany mese áhitat,
Minden szívet átitat”

Új vezető
Óvodánk élén immár új vezetőt köszönhetünk Pénzesné
Szilva Györgyi személyében,
aki november 15-ével megkezdte óvodavezetői teendőit.
Tervei között több újítás és
azoknak megvalósítása szerepel, melyeket már el is kezdett
bevezetni a gyakorlatban.

Advent első hete
Lassan közeledünk az év
egyik legszebb ünnepe, a karácsony felé. Sok családban
megkezdődött az örömteli
készülődés és várakozás, előkerületek a karácsonyi díszek.
A csoportszobák is téli hangulatot árasztanak és mindenhol
megtalálható az adventi koszorú is. Hétfőn meg is gyújtottuk
az első gyertyákat, melyek a
szeretet ünnepének közeledtét jelentik.

Bemutató órák
A jelenlegi 1. osztályos tanító nénik Márokné Szatmári
Ilona és Szalai Andrea bemutató órára invitálták a gyermekek óvónőit. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy volt
lehetőségünk bepillantani régi
óvodásaink mindennapjaiba és
az osztályban folyó színvonalas
munkába.
A cikket összeállította
a Katica csoport

Őszbúcsúztató

Bár már kezdetét vette a
várakozás időszaka, óvodánkban november 29-én pénteken a gyerekekkel és a szüleikkel elbúcsúztattuk az őszt.
A gyermekek nagy örömére
ellátogatott hozzánk Őszanyó,
kosárkájában őszi gyümölcsök
és állatok bújtak meg, melyekről a gyermekek az ős�szel tanult énekeket, verseket
és mondókákat adták elő. Így
búcsúztatva ezt a színes évszakot. Őszanyó látogatása után
mindenki a saját csoportjába
ment, ahol már szüleik várták
őket, ezt követően pedig közösen barkácsoltak.
Egy vidám hangulatú délelőttöt tölthettünk el együtt,
ahol nem csak az őszt búcsúztattuk, de a szülők és az

óvodások közötti kapcsolat
is tovább fejlődhetett és közvetlenebbé válhatott. A nap
végén a gyerekek nem csak jó
élményekkel, vidám hangulatban és az őszt idéző barkácsolt
munkáikkal térhettek haza,

Köszönjük
szépen
A Micimackó csoport köszöni Német Ferencnének a Mikulásra készített kesztyűket.
A Pillangó csoport nagyra értékeli Korsós Katalin, Nagy Szimonetta és Bolyáné Polányi Olga
munkaesten való aktív részvételét. Utóbbi anyukának külön köszönjük a karácsonyi ajtódíszt.
A Katica csoport köszöni Bertalanné Éva Katalinnak, hogy elkészítette a csoport adventi koszorúját, valamint köszönjük Prémusz Anikónak
a DVD lejátszót.
Óvodánk köszöni a Méhecske 97 Kft-nek a
felajánlott rugós játékot, Kovács Andrásnak az
edény felajánlást és az alapítvány Kuratóriumának
a támogatást. Valamint köszönjük Deákné Marika
néninek az óvodának felajánlott fenyőfát.

hanem Őszanyó ajándékát is
elvihették, ami egy-egy kekszgolyóból készült tök volt. A
jelenlévő szülőknek köszönjük
a részvételt és reméljük, hogy
gyermekeikhez hasonlóan jól
érezték magukat.

Márton-nap
a Szivárvány
csoportban
Hagyományt teremtve ezzel a programunkkal idén is a
Szivárvány csoport megtartotta Márton-napi műsorát. Az
egész nap sürgéssel-forgással
telt a gyerekek is és az óvó
nénik is izgatottan várták a
délutánt. Az idő is kegyes volt,
az egész napos eső délutánra
elállt, így ki lehetett vonulni
a lámpásokkal a szökőkúthoz.
Idén is sok vendég érkezett,
akik először egy dramatizálást
láthattak, énekkel versekkel
egybekötve. Majd következett
a vendéglátás: zsíros kenyér,
liba süti, forró tea. Gyertyagyújtás következett és a lámpás felvonulás kezdetét vette
hangos énekszóval.
A közmondás szerint: „Aki
libát nem eszik, egész évben
éhezik.”
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Télapó itt van

Alig hogy elment Őszanyó
a csoportokban már is lázas
készülődés vette kezdetét a
Télapóvárásra. A gyerekek
számára ez a legkedvesebb
ünnep, hisz itt személyesen
találkozhatnak vele. Az óvónők minden csoportban csodás
történeteket meséltek a gyerekeknek a jóságos Mikulásról,
a rénszarvasairól, és a segítőkész manóikról, akik a műhelyben szorgosan dolgoznak
az ajándékokon. December
5-én csütörtökön az óvónők
a Télapó ruhája című bábelőadást adták elő az óvodásoknak. A gyerekek csodálkozva
és nagy örömmel fogadták azt.
A végén Télapós énekekkel és
kitörő tapssal jutalmazták a
színvonalas műsort.

December 6-án elérkezett
a várva várt nap, minden óvodás ünneplő ruhában érkezett az óvodába és izgatottan
várták, hogy mikor ér a saját
csoportjukba a nagyszakállú.
A délelőtt folyamán mindenkihez ellátogatott. A Télapó a
rénszarvasairól és a manóiról
szóló izgalmas történeteivel
kápráztatta el a gyerekeket,
majd kiosztotta az ajándékcsomagokat, amit a gyerekek
egyesével vehettek át. A héten
tanult szép versekkel és énekekkel búcsúztak el tőle. Azután pedig minden kisgyerek
izgatottan vette szemügyre és
bontogatta a Mikulástól kapott csomagját.
Jövőre is szeretettel várják
vissza.

Továbbképzés
November 21-én csütörtökön néhány kollégánk részt vett
Dunaújvárosban a Nevelési Tanácsadó által meghirdetett tájékoztatáson, melynek során információt nyertek a munkájukat
érintő változásokról.

Ruhagyűjtés

A december hónap és a karácsony nem múlhat el ajándékozás
nélkül. Ezért óvodánk ruhagyűjtést szervez a rászoruló gyerekeknek, akik örömmel fogadnák a felajánlásokat. Akinek van régi,
megunt vagy kinőtt ruhája, cipője és azt szívesen felajánlaná,
örömmel fogadnánk azt.

Megújult a tűzoltószertár

A Hankook 12 kreatív
ötletet tartalmazó 2 milliós
költségvetésű programtervével a mezőfalvi tűzoltószertár
is megújult. Mezőfalvi hankookosok dolgozók pályázatának köszönhetően aljzatbeton,
szertárajtó szigetelés, oldalfalak glettelése, festése, csempézés, villanyszerelési munkák,
lámpák, kapcsolók kerültek
beépítésre, hogy szebbé és
komfortosabbá varázsolják a
mezőfalvi önkéntes tűzoltók
életét. A kivitelezésben az
anyagok értéke mellet a közös
munka is lendítette a sikerességet. Az éves értékeléssel egybekötött szertáravatón nem
csak a megújult létesítményért
végzett munka kapott elismerést, hanem az árvízi mentésben kiemelkedő helytállásért
is köszöntöttek önkénteseket
és civileket. A tűzoltószertár
udvarán lezajlott hivatalos eseményeket követően kellemes
vacsora várta a vendégeket,
ahol baráti beszélgetésekben
erősítették kapcsolatukat a
megjelentek.
Az önkéntes tűzoltók támogatásának fontosságáról megkérdeztük Orosz Csaba tűzoltó
alezredest a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
parancsnokát:
- Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a
Megyei Igazgatóság szorgalmazására kiemelt figyelmet

kell fordítanunk az önkéntes
egyesületekre, hiszen nagy
segítséget jelent a szervezetek léte. Éppen ezért rendkívül kellemes meglepetésként
ért minket, mikor kiderült, a
mezőfalviakat egy ilyen nagy
gyár támogatja. Természetesen nagy örömmel mentem
én is megköszönni, ahol azt is
látni lehetett, hogy mennyire
összefogó csapat a mezőfalvi. Feleségestül, gyerekestül
jelen voltak az eseményen.
Több családban az asszonyok
maguk is önkéntes tűzoltók,
így jó eséllyel generációkon
át megmarad ez a szép hozzáállás. Az önkéntesek munkája igen fontos nekünk. Nagy
helyismerettel rendelkeznek.
Sokszor előbb ott voltak a
helyszínen, mint mi. Az nem
biztos, hogy minden esetben
alkalmasak a tüzet eloltani, de
alapvezetéket tudnak szerelni
a kiérkezésünkig, illetve a tűz
terjedését jó eséllyel meg tudják akadályozni. Ez már óriási
dolog!
A kis falvakban nagyon
fontosak ezek a szervezetek,
hiszen nemcsak a katasztrófahelyzetekben számíthatunk
rájuk, de a közösségek életének aktív résztvevői is egyben.
Azt gondolom, őket érdemes
támogatni. A Hankoook forintjai nagyon-nagyon jó helyre mentek, és ennek mi nagyon
örülünk!
H. L.

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház
Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
Telefon: 25/506-832. E-mail: mezomuvhaz@gmail.com Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2013. december 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0012

8

Az én falum - Mezôfalva

K

iss
álmán

A karácsony
varázslat

A karácsony varázslat,
És csendes minden éj
S látjuk mind, az ünnep
Szentsége mennyit ér.
A hagyomány csodája
Száz régi, szép mese
Hogy másokkal törődünk,
A gyermek éneke.
Megnyugtat és elringat
A száz vidám levél,
S a szívünkbe békét hoz,
Hogy Jézus velünk él.
Az ünnep szív-varázslat,
És örömöt kapunk,
Ha másoknak azt szerzünk,
Ha mellettük vagyunk.
Boldog karácsonyt!
Méninger Józsefné

Köszönet
Köszönjük szépen mindenkinek,
aki a Piactér díszítéséhez fenyőt
ajánlott fel!
Ijjas Gizella
művelődésszervező

2014-es
programjaink
Január 17.
Nemez tárgyalkotó
foglalkozás
Január 31.
Csuhé és kosárfonó
foglalkozás

Művelődési Ház
Mikulásdélután

December 6-án közösen vártuk a Mikulást a Kiss
Kálmán Művelődési Házban.
Délután játszóházba hívtuk a
gyerekeket, akikkel közösen
mikulás-figurát és apró karácsonyi ajándékokat készítettünk.
A délután a Makk Marcsi
Családi Napközi apróságainak
előadásával folytatódott. A ház
addigra zsúfoltsásig megtelt,
sokan voltak kíváncsiak a „premierre”. A kicsik, bár először
léptek színpadra, otthonosan
és bátran mozogtak a közönség előtt.
Köszönet a nevelőknek,
akik felkészítették őket! Az
előadás után pedig Orsi vette
át a helyüket, aki vidám téli
nótákat énekelt, a gyerekeket
és a szülőket is bevonva a játékba.
Az este végén megérkezett a
Mikulás, akit már nagyon vártak. Miután végighallgatta a sok

Mikulás-éneket, szaloncukrokat
osztott a jelenlévőknek.

Ijjas Gizella
művelődésszervező

Iskola a művelődési házban

A 2013. év mozgalmasan
telt a művelődési ház életében.
Részt veszünk egy pályázaton,
melynek keretében informatikát és nyelveket tanulhatnak az
érdeklődők. Az Unió 90.000
Ft-tal támogat minden jelentkezőt. A program keretében az
első angol és német tanfolyamok tavasszal indultak, 12 fős
csoportokban.
A sikerre és a nagy érdeklődésre való tekintettel ősszel
újabb képzések indítására került sor. Az eltelt hónapok alatt
számos informatika - oktatást
is szerveztünk, melyeken szintén sokan vettek részt. Nagyon
örültünk a sok jelentkezőnek,
bár néha nehézséget jelentett
a sok csoport elhelyezése az
épületben. Jövőre újabb tanfolyamok indítását tervezzük.

Január végén angol és német,
február elején pedig informatika indul.
Képzéseinkre folyamatosan
lehet jelentkezni, illetve infor-

mációt kérni a Kiss Kálmán
Művelődési Házban. Telefon:
06 25 506 832
Ijjas Gizella
művelődésszervező
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Faluszilveszter
Író-olvasó találkozó
Mezőfalván
Lázár Zsófiával
A hagyományokhoz híven

November 27-én délután
illussztris vendéget köszönthettünk a mezőfalvi könyvtárban, Lázár Zsófiát, az ismert
meseíró Lázár Ervin lányát. A
telt ház előtt zajló találkozón
a lelkes ifjú közönség megismerkedhetett az írónővel és
népszerű művével, melynek
címe: Bogármese. A két kötetes mese Sárközy Gyula koreográfus ötlete alapján született, Zsófi még édesapjával
közösen kezdte írni, táncjáték
formájában is feldolgozták.
Bár a mese bogarakról szól,
sokan magunkra ismerhetünk
bennük. Olyan értékekre hívja
fel a figyelmet, mint a barátság,

az önzetlenség egymás segítése. Mindezt a beszélgetésben
a gyerekek és az írónő a mindennapi életből vett példákkal
támasztották alá.
A találkozó végén vendégünk válaszolt a hallgatóság
kérdéseire: többek között
megtudhattuk, hogy Zsófi 8
évesen kezdett írni, először egy
titkos naplót. Elárulta még,
hogy kb. 3 hónap alatt készül el
egy könyv megírásával. Végül
a lelkes közönség következő
meséjéhez adott neki fantasztikusabbnál fantasztikusabb
ötleteket. A jól sikerült találkozó dedikálással zárult.

batyus szilveszterrel
búcsúztatjuk az óévet
idén is az iskola
tornatermében.
Zenél: Mészi és társa

Érdeklődni:
Baratiné Hevesi Irén 20/493-6325
Ijjas Gizella: 30/461-2531

PÓTSZILVESZTER!
Batyusbál élőzenével
2014. január 11-én
Helye: nyugdíjasklub
Színvonalas szórakozásra
szeretettel várjuk!
Jelentkezés az alábbi telefonszámon:
Kertész Ilona +36-20-577-0233

Operalátogatás
A könyvtár ünnepi nyitva tartása
December 21. és január 1. között zárva tart.
Nyitás: január 2-án, csütörtökön 9 órakor.
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket kívánnak a könyvtár
dolgozói!

2014. január 31-én, pénteken operalátogatást szervezek
a felújított Erkel Színházba, Budapestre.

Puccini: Turandot című operáját nézzük meg.
A jegy és az útiköltség együtt 3200 Ft.
Jelentkezni az iskolában lehet az iskolatitkárnál, vagy
Lajtos Imrénénél.
Lajtos Imréné
szervező
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Középmezőny és 10. hely az őszi zárásra
Az erős középmezőnyben
végzett Megye I. osztályú felnőtt csapatunk az őszi fordulók zárására. A 10. hely nem
rossz eredmény, azonban ennél
előrébb is lehetnénk - állítják
az év végi összegzésnél a sportvezetők. Az IFI-nél komoly
gondok vannak a játékosok
létszámával! Az elvándorlás
egyik fő okául Dunaföldvár
és Pálhalma agresszív emberszerző politikáját jelölték meg
az edzők… Értékelések és egy
ízletes vacsora járt a féléves teljesítményért az évzárón.
Második évadát tölti Mezőfalva nagy csapata a Megyei Labdarúgó Bajnokság I.
osztályban. Az őszi induláskor
az első 10 helyen belülre prognosztizálták a csapatot. Az igazolások is ezt a célt szolgálták.
A remények azonban csak
részben teljesültek. Az őszi
fordulók befejezésére a 10.
helyet csípte el Mezőfalva.
Az első három találkozón
a teljes pontarzenált sikerült
kimeríteni. Győzelem, vereség és döntetlen is jellemezte
ezeket az összecsapásokat. A
következő hat mérkőzésen
eléggé hektikus teljesítményt
nyújtott a Masinka gárda.
Vereség és győzelem váltotta
egymást. A tízedik fordulótól
még mélyebb válságba kerültek a fiúk. A gárdonyi vereségen kívül csak egy-egy pontot
sikerült elérni. Szerencsére az
időszak végére két találkozó
is győzelemmel zárult, így a
végső summázásnál nem estek letargiába a labdarúgás
szerelmesei.
A decemberi évzárón Cseke
Ottó elnök fejlesztésekben és
működésben eredményesnek
nevezte az elmúl időszakot. A
kisebb, nagyobb nehézségeket
a szponzorok segítségével sikerült átvészelni, amit ezúton
is nagyon köszönnek. Az őszi
teljesítményben voltak hullámvölgyek, de a végére kiegyenesedett a csapat. Az ötödik helytől 3 pontra nem egy

behozhatatlan hátrány. Reális
esély van az elérésére.
Az IFI-nél létszámgondok
nehezítették az életet. Ebbe
elvándorlás és kiöregedés is
beleszámolandó. Remélhetőleg ez egy tanulóév lesz, és a
folytatásban újra régi fényében
tündököl majd a csapat.
Komoly előrelépésről lehet beszámolni a Megye III.
osztályban harcoló együttesünknél - folytatta az elnök.
A kezdeti nehézségek után
szép eredményeket értek el,
és elég sok nézőt megmozgató csapatot láthattunk a hazai
mérkőzéseken. Az év meglepetéscsapatának is nevezhetjük
a fiúkat!
Cseke Ottó elnök az évzárón beszélt az év fejlesztéseiről is. A legjelentősebb
beruházásként a locsoló berendezés kiépítése szerepelt,
amin még apróbb igazításokat
kell elvégezni, de alapjában jól
működő, hasznos a szerkezet.
A továbbiakban megkezdődik az épület belső felújítása
és lett egy terasz is. Mindig
lépünk egy kicsit előre, aztán
majd meglátjuk - fejezte be

összefoglaló beszédét az elnök.
Az évzárón tulajdonosi
képviseletben felszólalt Márok
Csaba Mezőfalva polgármestere is. Kiemelte, hogy addig
hajlandó az Önkormányzat támogatni a labdarúgást, amíg ez
a mezőfalviakról szól. Iváncsát
hozta fel ellenpéldának, ahol
egy hazai játékos van a csapatban, a többi vásárolt! Márok
Csaba beszédében kiemelte a
társasági adó felhasználhatóságának jelentőségét, ami nélkül
a fejlesztések aligha elképzelhetőek. A mezőfalvi csapat
megállta a helyét a Megye Iben, és ehhez jár a gratuláció!
Edzői értékelések:
IFI, Gulyás Ferenc: többet
vártunk magunktól! A teljesítményünk elmaradt a tervezettől. Az is nehezítette az
eredményességet, hogy az új
szabályok értelmében szeptember harmincig kitolták az
átigazolásos időszakot. Sok
volt az elvándorlás. 20 fővel
kezdtünk és 14 fővel fejeztük be az őszi fordulókat. A
létszámcsökkenéssel arányosan fogyott a mérkőzéseken

megszerzett pontok száma.
A maradék állományból, amit
lehetett, azt kihoztuk. Bízunk
benne, hogy tavasszal feltöltött
létszámmal eredményesebben
vesszük fel a harcot.
Az IFI őszi eredményei: 9.
hely, 5 győzelem, 3 döntetlen,
5 vereség, 41 lőtt gól, 25 kapott
gól, gólkülönbség 16, megszerzett 18 pont.
Felnőttek, Masinka László:
a tavalyi évet összehasonlítva
stabilabb játékképet mutatott a
csapat. A helyzetkihasználáson
még mindig van javítani való.
Viszont az utolsó négy mérkőzés elszántsága és koncentrációja már az elképzelteket
mutatta.
A felnőtt együttes őszi
eredményei: 10. hely, 5 győzelem, 4 döntetlen, 6 vereség, 22
lőtt gól, 26 kapott gól. gólkülönbség -4, 19 pont
A felkészülés január 17-én
pénteken kezdődik, de addig
kellemes ünnepek és testi-lelki
pihenés vár a focistákra.
Horváth László
(Mezőfalva sportéletéről
folyamatosan olvashat a www.
mezohir.info oldalon!)
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Kedves Mezőfalviak!
Szennyvízelvezető csatorna

rákötéseket vállalunk teljes körű ügyintézéssel, igény
szerint gépi- illetve kézi földmunkával!
Érdeklődni lehet:
Simon Zsolt
30/681-0392
Mezőfalva, Petőfi S. u. 29.
Árokásó gép külön is bérelhető!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ifj. Németh István

búcsúztatóján részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Feth Jánosnak és feleségének
a búcsúztató lebonyolításáért.
Gyászoló édesanyja és testvére

Csanda Béla
halálának 13. évfordulóján
Halk sóhajjal távoztál,
Búcsú nélkül mentél el.
Szép emléked legyen áldott,
Soha nem felejtünk el.
A remény éltet és a szeretet,
Odafent Istennél találkozunk Veled.
Fájó szívvel emlékezünk,
Szerető családod és mindenki, aki szeretett

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!

Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim

Tel.: 06-20-9-131-736
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Tisztelt Mezőfalviak!
A Mezőfalvi Polgárőrség vezetői és tagjai ezúton
mondanak köszönetet az anyagi és erkölcsi támogatásért, az adó 1 százalékának felajánlásáért, a segítségükért és
együttműködésükért, amellyel a mögöttünk álló esztendőben
is nagy mértékben hozzájárultak polgárőrségünk munkájához, valamint községünk közbiztonságának javításához.
Kívánunk Önöknek áldott és békés karácsonyt, valamint
boldog új évet!
A polgárőrség nevében
Sóki László
elnök

Eladó

Szőlőhegyen, művelt jó minőségű 2000 m2-es szántóföld a Diófa sorban. Könnyen megközelíthető, közel a
Szőlőhegy úthoz és a Varga sorhoz. Határos egy másik
szántófölddel. Villany az utcán. 130.000 Ft.

Telefon: 70/218-4286
mail: m@rajcsanyi.hu

Mezőfa
Tüzelőanyag
Kereskedés
Akciós áraink:
Könnyen adagolható nagyságú
Barna szén (Lignit) Akció: 1950 Ft/mázsa
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2800 Ft/mázsa
Hasogatva:
2950 Ft/mázsa
Fűrészpor:
1300 Ft/zsák
Mezőfalva Szőlőhegy, Honvédségi út eleje
06-30-281-1504

Mezőfalvára 5 mázsán felül
ingyenes a kiszállítás!
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Mezőfalvi advent a téren

December első vasárnapján
Mezőfalva közösségi terén
volt a hagyományos községi
adventi sorozat első rendezvénye, ahol Kristofory Valter
plébános mondta el ünnepi
gondolatait, majd Csonka
Emese tanítványai adtak az
alkalomhoz illő műsort.
Advent második gyertyájának meggyújtására ismét
rengeteg ember jött el a falu

közösségi terére. Az események az előzőhöz hasonlóan
alakultak: a gyerekek és a felnőtt néptáncosok, a civil szervezetek adtak műsort és ők
lobbantották lángra a koszorú
gyertyáját is.
A rendezvény befejező
mozzanataként a térre is megérkezett a Mikulás.
A rendezvénysorozat e héten vasárnap zárul.

Fotók: Horváth László

Gyermekeink az alapítványi bálon

Az iskola tanulói és dolgozói számára az alapítványi
bál minden évben különleges
jelentőségű esemény. A felkészülési, szervezési munkák már
hetekkel a bál előtt elkezdődnek. Hosszú, fárasztó próbák,
tervezés és aprólékos megvalósítás a dekoráció területén. Az
idei évben Weöres Sándor születésének 100. évfordulójának
tiszteletére versillusztrációkkal
készültünk. Az újdonságot az
adta, hogy elsősorban a saját
tanulóink munkáiból válogattunk, az ő festményeik alapján készültek el a tornaterem
díszítésére szolgáló munkák
Barta Mónika tanárnő irányításával. A képek alkotói:
Bednárik Emma, Buni Flórián, Koppányi Noémi, Kovács
Marcella Kitti, Szatmári-Nagy
Eszter, Vámosi Noémi. Gratulálunk a szép képekhez!
A másik örömteli változás,
hogy iskolánk aktívan részt
vesz a középiskolások közösségi szolgálati tevékenységében.

Októberben négy Fejér megyei középiskolával kötöttünk
Együttműködési megállapodást, melynek keretében várjuk azokat a középiskolásokat,
akik a mi intézményünkben
szeretnének önkéntes munkát végezni. Óriási segítséget
nyújtottak a báli dekoráció festése közben volt diákjaink. Köszönjük áldozatos munkájukat!
A báli műsort idén is az
iskola énekkara nyitotta meg.
Az új karvezető, Balogh Tí-

mea irányításával színvonalas, szép műsort hallhattunk
tőlük. A zenész növendékek
a megszokott magas szintű,
változatos műsorszámokkal
örvendeztették meg a közönséget Tótin Katalin és Tótin
István felkészítő munkájának
köszönhetően. Megtelt a színpad a néptáncos produkciók
alkalmával. Látványos, igényes
előadásokat láthattunk Csonka
Emese tanítványaitól. Az est
fénypontja az idei évben is a

nyitótánc volt, melyet végzős
diákjaink mutattak be elsöprő
sikerrel. A csodálatos zene, az
összehangolt mozgás, és tanulóink, gyermekeink külső
megjelenése a meghatottság
könnyeit csalták ki sokak szeméből. Megindító volt a gyerekek szépsége, a "felnőttes"
külső, az összpontosítás, az
odafigyelés, melyben a rengeteg próba munkája is látszik.
Idén is külön köszönjük Csonka Emese tanárnő munkáját!
A látványos produkciók
mellett sok-sok ember munkája, összefogása hozza létre
a sikeres bált. A komplex tevékenységet a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
kuratóriuma koordinálja. Az
ő áldozatos munkájuknak
köszönhetően ilyen eredményes ez a rendezvény, mely
a falu határain túl is öregbíti
hírnevünket. Köszönjük a kuratórium tagjainak egész éves
támogatását!
Lakos Angéla

