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Mezőfalva valamennyi lakójának áldott
és szép karácsonyi ünnepeket, valamint
eredményes, boldog új esztendőt kívánok
az önkormányzat vezetői nevében:
Márok Csaba
polgármester

December:

Télelő - Karácsony
hava - Álom hava

Karácsonyi koncert

Advent a téren

Meghitt karácsonyi koncert tette még szebbé a karácsonyi előkészületeket Mezőfalván. A rendezvénynek ezúttal is a katolikus
templom adott otthont

Adventi gyertyagyújtásokkal hangolódunk a szeretet ünnepére.
A Piac tér igazi karácsonyi hangulatot áraszt, kellemesek ott a
vasárnap délutánok
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Az utolsó vasárnapon is várjuk a mezőfalviakat!

Advent a téren

Advent negyedik vasárnapján, december 21-én is nagy
szeretettel várjuk a mezőfalviakat a Piac térre, hogy karácsony
előtt három nappal közösen
gyújtsuk meg a gyertyát Mezőfalva adventi koszorúján, együtt
készüljünk a karácsonyra. A
program az óvónők betlehemes
játékával kezdődik a katolikus
templomban 15 órakor.

Pótszilveszter!
Batyusbál élő zenével

2015. január 3-án

Helye: nyugdíjas klub épülete
A színvonalas szórakozásra
szeretettel várjuk!

Jelentkezés
az alábbi
telefonszámon:
Kertész Ilona
+36 20 577 0233

A műsor után a téren folytatódik a rendezvény, ahol
Márok Csaba polgármester
gyújtja meg az utolsó gyertyát,
valamint a hagyományok szerint a polgármesteri hivatal
dolgozóinak karácsonyi műsorát láthatják.
Emlékezzünk vissza az
elmúlt vasárnapokról, képekben:
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Csekken
fizethetnek!
Az időseknek gondot okoz,
hogy az Alba Takarékszövetkezet csődhelyzete miatt
Dunaújvárosba járjanak be a
csatornázási hozzájárulás befizetése miatt. A víziközműtársulat vezetője egyeztetett
az OTP vezetőivel arról, hogy
a lakónak mennyit kellene fizetnie egy csekkért (annak legyártási költsége ugyanis nem
a bankot, hanem az ingatlantulajdonost terheli ebben az esetben). Csekket vásárolhatnak
a helybéliek a polgármesteri
hivatalban, de azt javasoljuk
a költségek csökkentése érdekében, hogy egy csekken több
havi érdkeltségi hozzájárulást
fizessenek be.

Két bizottság
Az elkövetkezendő öt évben
két bizottság segíti a képviselőtestület munkáját, melybe
külső tagokat is beválasztottak.
A pénzügyi bizottság elnöke
Sóki László. Tagként Kovács
István képviselő és külső tagként Édlné Belusák Zsuzsanna
támogatja a bizottsági munkát.
A szociális és egészségügyi bizottság elnöke Masinka Csabáné. A képviselőtestületből
tagként Bán Balázs, Molnárné Troppert Mária képviselők,
külső tagként Horváth László
és Bálint Györgyné vesznek
részt a feladatok elvégzésében.

Baleset
Sajnálatos baleset történt
a az iskolánál. Az intézmény
melletti lakó kutyája az udvaron megtámadott egy gyereket
és a segítségére siető kisebb,
illetve komolyabb sérüléseket
szenvedett. Az ügy rendőrségi
vizsgálata jelenleg zajlik. Örömünkre szolgál, hogy a sérült
alkalmazottak már dolgoznak.
Mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy ilyen esetek
ne fordulhassanak elő, a megelőzésben az önkormányzat is
partner lesz.

Figyeljük egymás
értékeire!

A környékünkön jelentős
mértékben elszaporodtak a
betörések. A lakosság segítségét szeretném kérni: figyeljünk egymásra, figyeljünk oda
a szomszédainkra, és ha bárki
bármilyen gyanús mozgást
észlel, azt azonnal jelentse a
körzeti megbízottjainknak, a
polgárőrségnek, vagy nap közben a polgármesteri hivatalba,
esetleg a rendőrség ügyeletére. A jelzéssel elindulhat egy
olyan megelőzés, ami adott
esetben a bűzözők eltávolodását eredményezheti.
Mezőfalván közel nem
történt annyi betörés, mint a
környező településeken. Ám
ez annak köszönhető, hogy

esténként beültünk, akár a saját autóba is, és járőröztünk a
rendőreinkkel együtt. Több estét töltöttünk azzal, hogy próbáljuk védeni falunkat, óvni az
értékeinket. De a legnagyobb
érték, ha figyelünk egymásra,
és jelzünk azonnal, mert akkor
el kell, hogy tűnjenek innen a
bűncselekmények elkövetői.
Telefonszámok:
Polgárőrség:
30-621-0712
Körzeti megbízottak:
20-2777-638
20-277-3075
Hivatal:
25/509-876

Falusi disznóvágás
A Mezőfalvi Gazdakör
hagyományteremtő céllal disznóvágást szervezett az iskola
udvarára. A gyerekek elejétől
végéig figyelemmel kísérhették a disznótort. Falun élünk,
ennek ellenére sok gyereknek
újdonsággal szolgáltunk.

A rendezvény nagyon jó
hangulatú, sikeres volt. A gazdák nagyon kitettek magukért.
Köszönjük a hozzáállásukat, a
közreműködésüket, a munkájukat, ami bízom benne, hogy
mások számára is példa értékű
lesz.

Alpolgármester
A képviselőtestület alakuló
ülésén nem választott alpolgármestert, így a következő
ülésén kellett azt megtenni.

Titkos szavazással történt
választással Molnárné Troppert Mária lesz Mezőfalva
alpolgármestere.

Polgármesterek és KMB-sek
A délvidék polgármesterei és körzeti megbízottjai kispályás
labdarúgás keretében mérték össze erejüket Baracson a nyáron,
majd november 28-án Mezőfalván volt a visszavágó. A kezdeti
KMB-s fölényt a polgármesterek hatalmas hajrával leküzdötték: ismét a polgármesterek győzedelmeskedtek. Reméljük, a
következő összecsapással tudnak a rendőrök olyan erősítéssel
szolgálni, hogy legyőzhessék a polgármestereket.

A kormányablak új nyitva tartása
A Dunaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak ügyfélfogadása, valamint a postai befizetőhely nyitva tartása 2014.
december 1-től az alábbiak
szerint módosul:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.00 - 17.00
8.00 - 17.00
8.00 - 17.00
8.00 - 18.00
8.00 - 16.00

3

Alapítványi Bál:
januárban lesz
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány Kuratóriuma az intézményvezetőkkel
kibővülten arra az álláspontra
jutott, hogy kegyeleti okokból
november helyett jövő év elején rendezi meg az Alapítványi Bált.

Az új időpont
2015. január 24.
19 óra.

Akinek egyéb kérdése van,
úgy kérem, forduljanak bizalommal a kuratórium tagjaihoz, illetve az intézményvezetőkhöz.
Deák Károly
kuratóriumi elnök
Márok Csaba
polgármester

Év végi
rendezvények
Nagyon sok programot kínálunk a lakóknak az idei év
végén. Kiemelendő a négy hétvégi Advent a téren, ahonnan
még a szakadó eső sem tartja
távol a helybélieket, aminek
nagyon örülök.
Továbbá volt Karácsonyi
Koncert, vasárnap pedig az
óvónők betlehemes játékát
nézhetik meg. December
25-én karácsonyozás lesz a
művelődési házban, ami még
nem volt, 27-én szombaton a
fiatalok szerveznek kispályás
labdarúgó tornát az iskola
tornatermében, szintén 27-én
zumbás partira várja a mozogni vágyókat a művelődési ház.
Ezen kívül a faluszilveszterrel,
és egyénileg szervezett mulatságokkal búcsúztatjuk a 2014es esztendőt.
Kívánok mindenkinek felhőtlen ünnepeket, vidám szilveszter, jó szórakozást!
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Adventi készülődés

"Egy ölelés ideális ajándék.
Mindenkire illik a mérete, és
senki se ellenzi, ha továbbadják!"

Hugu Ball fenti idézete is
elhangzott az iskola legutóbbi gyertyagyújtásán. Hosszú
évek óta az adventi készülődés jegyében az osztályfőnökök ajánlása alapján az arra
legérdemesebb tanulókat éri
az a megtiszteltetés, hogy
iskolánk adventi koszorúján
meggyújthatják a várakozást
és a karácsonyi ünnepre való
felkészülést jelképező gyertyákat.
Az idei évben a szeretet
fényei először Kaltenecker
Réka 5.a és Takács Mátyás
4.a osztályos tanulók közreműködésével lobbantak fel. A
második gyertyát Csizmadia
Dóra 3.a és Sudár Dániel 6.b
osztályos gyermekek gyújtották meg. A harmadik adventi
hétvége kiválasztottjai Tatai
Enikő 7.b és Pupp Viktória
2.b osztályos tanulók voltak.
A negyedik gyertyát Kuti
Gergő1.a és Bodás Dalma
8.a osztályos diákok gyújtot-

ták meg társaik nevében. A
négy hétvége meghittségét
és ünnepélyességét fokozta a
negyedik évfolyam tanulóinak

műsora és a közös éneklés.
Iskolánk szokásrendszerének ez az eseménysorozata
hozzásegít bennünket ahhoz,

hogy az utolsó héten tartandó
karácsonyi műsor segítségével
átélhessük az együtt ünneplés
misztériumát.

Megjött a Mikulás!

December 5-én minden
mezőfalvi diák kíváncsian és
nagy izgalommal indult iskolába. Aznap vártuk a Mikulás
megérkezését. Reggel, ahogy
beléptem az iskolába láttam,
hogy mindenütt pirosba öltözött gyerekek vannak. Ennek
nagyon örültem, mert tudtam, hogy társaim figyeltek a
diákönkormányzat felhívására
s kérésünkre szinte mindenki
viselt valamilyen piros ruhadarabot. (Még a tanáraink is!)
A sok pirostól vidám hangulatú iskolában nagyon jó érzés
volt megtapasztalni, hogy a
kicsik Mikulás-dalokat éne-

kelve vártak bennünket, krampuszokat és a
Télapót. A legjobban az
elsősök örültek nekünk.
Látszott rajtuk, hogy
erre vártak már régóta.
Minden osztály énekelt
nekünk. Szuper volt a
hangulat az osztályokban és az utána következő adventi műsor is
jó volt.
Szerintem a többiek nevében is mondhatom, hogy nagyon
jót
mikulásoztunk
együtt.
Sándor Kinga 8.a
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Fogyatékos emberek világnapja

Immár negyedik alkalommal emlékeztünk meg a fogyatékos emberek világnapjáról az
iskolában.
Fejlesztő szakembereink a
természettudományos munkaközösség tagjaival karöltve,
változatos feladatokkal készültek a világnapi megemlékezésre.
Az alsó tagozatosok Bartos Erika Őrangyal (Mesék
az elfogadásról) c. könyvéből
hallottak történeteket, majd
játékos feladatokon keresztül próbáltuk érzékeltetni a
gyerekekkel egy-egy érzékszerv kiesésének nehézségeit.
Megismertettük tanulóinkat
a Gördülő Tánccsoport kerekesszékes műsorával, majd sor
került tapintós játékra is, ahol
bekötött szemmel hétköznapi
tárgyakat kellett párosítani. A
hanglottó játék során a fürdőszoba, nappali, kert, konyha
zajait próbáltuk azonosítani. A
nem beszélő emberek helyébe
képzelve magunkat, activity
játék során igyekeztünk elmutogatni és kitalálni fogalmakat,
közmondásokat.
A felső tagozatosokat a
tornateremben akadálypálya
várta, ahol kerekes székkel
kellett végrehajtani külön-

böző ügyességi gyakorlatokat. A kistornateremben
csörgőlabda bajnokság keretében mérkőzhettek meg az
osztályok képviselői, míg a
többiek egy különleges bocsa játékban vehettek részt
Szentpáli tanár úr vezetésével. A feladat során a gurító
játékosnak a látás kikapcsolása mellett kellett a bocsát

A tankerületi mesemondó
versenynek idén is Nagyvenyim adott otthont, melyre a
Dunaújváros és a város környéki iskolák nevezhetnek. A
mezőfalvi iskolából minden
évben sok versenyző indul
ezen a nagyszabású vetélkedésen. Az idei év legjobb
eredményei:
I. helyezettek:
Takács Hanna 2.a osztály
- Felkészítő tanára: Márokné
Szatmári Ilona.
Gombita Dzsenifer 5.b
osztály - Felkészítő tanára:
Nagy Margit.
Gárdonyi Réka 6.a osztály - Felkészítő tanára: Nagy
Margit.

III.helyezett: Vámosi Noémi 7.a - Felkészítő tanára:
Nyulasiné Lakos Angéla.
A székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola Móra olvasási versenyén nagyon szép
sikereket ért el a 4.a osztály
csapata. Kovács Vivien, Miklós Mátyás és Szatmári-Nagy
Eszter az V. helyezést szerezte
meg a megyei megmérettetésen. Felkészítő tanáruk: Ványi
Gáborné.
Három 8.b osztályos tanuló
szerepelt sikeresen a Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnáziumban megrendezett Komplex
természettudományos
versenyen, ahol a megtisztelő
IV. helyezést érték el. Gratulá-

egy segítő társ irányításával
a pallinóhoz minél közelebb
juttatni. Az informatika teremben keresztrejtvényt kellett megfejteni, melyben a
fogyatékosságcsoportokhoz
tartozó fogalmak szerepeltek.
A gyerekek a megoldáshoz
használhatták az internetet
is, melynek segítségével rengeteg jó megoldás született.

Az aulában üzenő falat
alakítottunk ki a világnap alkalmából, ahol a gyerekek és a
felnőttek a „Mit tehetnék érted?” és a „Mit tehetnék, hogy
számodra könnyebb legyen?”
kérdéskörben oszthatták meg
gondolataikat, míg a kisebbek
rajzaikkal örvendeztettek meg
bennünket.
A fogyatékos emberek világnapjáról való megemlékezés
nem titkolt célja, hogy a ránk
bízott tanulók értsék meg,
hogy mindannyian másak vagyunk, egyikünk sem értéktelenebb, vagy értékesebb a másikunknál, így ne értékeljék kevésbé egymást még akkor sem,
ha társuk fogyatékossága miatt különleges gondoskodásra
szorul. Fontos célunk, hogy
kialakuljon bennük annak az
igénye, hogy segítsék a sérült
vagy fogyatékkal élő embereket, legyen számukra világos
a helyes emberi magatartás,
ha sérült vagy fogyatékkal élő
emberrel kerülnek kapcsolatba.
Úgy véljük, hogy az évek
óta megrendezésre kerülő
projektnap hozzájárul a szociális érzékenység, az empátia,
az együttműködési készség, az
egymásra figyelés gyakorlásához, fejlesztéséhez.

Őszi versenyeredmények

lunk Hajnal Dánielnek, Jásper
Marcellnek és Puskás Tímeának, valamint a felkészítő
tanáruknak, Koppányiné Sági
Mónikának.
A Dunaújvárosi Sándor
Frigyes Alapfokú Művészeti
Iskola tankerületi népdaléneklési versenyt szervezett,
melyen három népi énekes
növendék vett részt: Reinitz
Zsóka, Gárdonyi Réka és
Bodás Dalma. Mindannyian
dicsérő oklevéllel tértek haza,
melyhez gratulálunk nekik, és
felkészítő tanáruknak, Balogh
Tímeának is.
Szívből gratulálunk a versenyzőknek, köszönjük a felkészítő tanárok munkáját!
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Tündérkert Óvoda
Levélseprés
A szokásos őszi nagytakarítás helyett, az 5 csoport
idén felosztotta maga között
ezt a feladatot. Kétnaponta
minden csoport elvállalt egy
napot, amikor a szülőkkel és
a gyerekekkel együtt söpörték
a levelet az óvoda udvarán. A
gyerekek örömmel vettek részt
ebben a feladatban. A megjelent szülőknek köszönjük a
segítséget.

Márton-nap
a Szivárvány
csoportban
November 11-én tartotta a
Szivárvány csoport hagyományos Márton napját. Ebben
az évben eltérő módon nem a
gyerekek adtak műsor, hanem
az óvónénik báboztak. Megköszönik Benczik Niki segítségét, aki szülőként vállalt az
előadásban szerepet. A mese
kapcsolódott a hagyományhoz, mert Lúdas Matyit adták
elő. A bábozást közös ének,
vers, tánc és megvendégelés
követte.
Elmaradhatatlan
volt a hagymás zsíroskenyér
és a finom tea. A programot
a lámpás felvonulás zárta a
szökőkútnál.

Gyertyagyújtás
Az óvodában is elkezdődött
a készülődés az év legszebb
ünnepére, a karácsonyra. A
csoportokban már megtalálhatók az adventi koszorúk,
amit a gyerekek nap, mint nap
megcsodálhatnak. Az óvoda
középső folyosóján egy közös
adventi koszorú. A csoportokban minden hétfőn meggyújtunk egy gyertyát, így készülve
a szeretet ünnepére.

Őszbúcsúztató az óvodában

November utolsó
péntekén 28-án elbúcsúztattuk az őszt. Az
óvodások közösen várták Őszanyót, aki az
erdőbéli kunyhójából
látogatott el hozzánk.
A gyerekek verseket,
énekeket, mondókákat
mondtak neki, amiért
cserébe csuhéból kapott
készült szitakötőt kaptak. Őszanyó látogatása
után a gyerekek elvonultak a saját csoportjukba, ahol már a szülők
várták őket. A Napsugár (mini) csoport kivételével az óvónők nyílt
napot tartottak, ahol
meghallgathatták az
ősszel tanult verseket,
énekeket, mondókákat
és bepillantást nyerhettek a gyermekeik
egy délelőttjébe. A
délelőtt lezárása képen
a szülők a gyerekekkel
együtt barkácsolhattak.
Így egy jó hangulatú
délelőttöt tölthettünk
együtt.

Köszönjük szépen
A Napsugár csoport köszöni Nagyné Zsuzsannának a gyermekeknek hozott
édességet Mikulásra.
A Katica csoport köszöni, hogy az őszbúcsúztatón a szülők nagy számban
vettek rész és aktívan dolgoztak gyermekeikkel együtt.
Kovácsné Huber Zita köszöni Rabi Jánosnak a szalmabálát, amiből a Télapó
készült a téren.
Köszönjük Deák Ferenc úrnak a Méhecske '97 Kft ügyvezetőjének a nagylelkű felajánlását.
Az óvoda dolgozói és óvodásai köszönik a felajánlott gyönyörű szép ezüstfenyőt.
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Pedagógiai
napok
A Petőfi Sándor Általános
Iskola idén is szervezett nyílt
napokat, amikor bepillantást nyerhettünk az ott folyó
munkába. Nem csak szülőket
vártak, óvodapedagógusokat is.
Kollektívánkból több óvónő is
részt vett az órákon. Örömmel
láttuk, hogy akik tavaly még
óvodások voltak, idén már az
iskolapadban ülnek és ügyeskednek. Jó hangulatú órákat
láttunk, a gyerekek örömmel
jelentkeztek és mi is megtapasztaltuk mennyit fejlődtek.

Továbbképzés

Télapó az óvodában

Alighogy elbúcsúztattuk az
őszt és Őszanyót, máris vártuk
a Télapót. Téli díszbe öltöztettük csoportszobákat, a gyerekek pénteken pedig ünneplőruhába öltözve várták a nagyszakállút. Egész héten folyt a
lázas készülődés, a gyerekek
verseket és énekeket tanultak

Bábelőadás
a művelődési
házban
December 4-én délelőtt az óvónők a csoportjaikkal átsétáltak a
művelődési házba, ahol
a már felállított és feldíszített paraván várta
a gyerekeket. A gyerekek arról nézhettek egy
bábelőadást, hogy a
Télapó minden gyerek
és állatka kívánságát
ismeri és teljesíteni is
tudja. A gyerekeknek
nagyon tetszett az előadás. Köszönjük a közreműködő óvónőknek,
hogy örömet csaltak a
gyermekek arcára.

eme jeles alkalomra. Egész
délelőtt várták a gyerekek,
hogy mikor hallják a csengőszót és a kopogtatást az ajtón.
A gyerekek áhítattal hallgatták
a Télapó minden szavát, hogy
honnan jött, mivel és hol lakik.
Voltak, akik okos kérdéseket
tettek fel a Mikulásnak, vagy

egy rajzot készítettek neki.
Miután elmesélte a történetét a gyerekek megkapták az
ajándékcsomagot, versekkel
és énekszóval köszönték meg
neki. A nagyszakállú pedig
megígért, ha jók lesznek, jövőre is ellátogat hozzánk az
óvodába.

Óvodánk kollektívájából
két óvónő, a vezető óvónő és
a gyógypedagógus szakmai
továbbképzésen vettek részt a
dunaújvárosi Móra iskolában,
a pedagógiai szakszolgálatok
szervezésében. Felvilágosítást
kaptak a különböző problémával küzdő gyermekek vizsgálatával kapcsolatos papírok
helyes kitöltéséről. A továbbképzés után sok-sok kérdésre
választ kapva jöttek haza és
folytatták munkájukat.

Iskolaérettségi
szülői értekezlet
December 1-jén óvodánk
gyógypedagógusa egy színvonalas szülői értekezletet tartott főként a nagycsoportos
szülőknek. A szülők nem csak
azt tudhatták meg, mit kell
gyermekeiknek tudni az iskolaérettségi felmérőn és az első
osztályba kerüléshez, hanem
hasznos tippeket és játékötleteket is kaptak a résztvevők,
hogy tudják gyermekeikkel játékosan gyakorolni úgy, hogy
közben jól is érezzék magukat.
Összesen 21 szülő hallgatta
meg ezeket a fontos tudnivalókat.
Az oldalakat összeállította:
a Pillangó csoport
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Karácsonyi magyar Nagycsaládos Mikulás
népszokások

Mendikálás
Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás adománygyűjtő
jellegére utal. Elsősorban a gyerekek jártak adományt kérni ez
idő tájt. Kisebb-nagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek a
házakhoz és némi ajándék fejében karácsonyi énekeket énekeltek.
Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt.
Az elnevezés a köszöntő énekesjellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni
este, azéjféli óráig.

A Mikulás volt a vendégünk
december 6-án a Kiss Kálmán
Művelődési Házban. Minden
gyermek és felnőtt izgatottan
várta a nagyszakállút.
A virgácsot szerencsére senki nem kapott! Köztünk csak
jó gyerekek, és felnőttek vannak! Kicsi -nagy szülő-gyerek
együtt játszott, nevetett. Egy
önfeledt boldog délutánt tölthettünk együtt.

Köszönjük támogatóinknak:
CBA Kelemenné Bokor Gabi,
Dóra cukrászda, Masinka László, Sóki László, Antónió Pizzéria, Zöldfa Pizzéria, Masinka
Csabáné, Simon Zsuzsanna,
Iskola szülői munka közösség,
óvoda, Juhász Tibor, Cseke
Ottó, Cifra Zsuzsi, Hajnalné
Domanyek Zsuzsa, presszó.
Nagycsaládosok
Egyesülete Mezőfalva

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 kántortanító
az iskolás gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát
küldött. Az ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet
több helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek.
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 vesszőért
a pásztornak bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A gazdasszony a
vesszővel megveregette a jószágokat, hogy egészségesek legyenek.
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.

Köszönjük szépen a virágokat Kókuti Józsefné Annus néninek, amelyeket a Kiss Kálmán Művelődési Háznak ajánlott fel!
Ijjas Gizella

A könyvtár ünnepi
nyitva tartása
December 22-e és január 4-e
között zárva tart.
Nyitás: január 5- én, hétfőn 13 órakor.
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket
kívánnak a könyvtár dolgozói!
Köszönjük mindenkinek, aki a Piac téri Adventre fenyőfát ajánlott, munkájával segítette a rendezvényt.
Ijjas Gizella

Az én falum - Mezôfalva

Baba-mama klub
Mezőfalván

Nagy örömünkre november
26-án megtartotta első foglalkozását a Baba - mama Klub
Futóné Molnár Tímea vezetésével a Kiss Kálmán Művelődési Házban.
Az első alkalomra, mely az
anyukák és a babák ismerke-

déséről szólt, sokan eljöttek.
Megbeszélték, hogy hetente
találkoznak, a foglalkozásokon
a gyerekek neveléséről és gondozásáról lesz szó. Az egyes
témákhoz vendég előadókat
is meghívnak majd.
Ijjas Gizella

Mikulás váró buli

December 5-én izgatottan
várták a gyerekek a Télapót a
Művelődési házban. 16 órakor érkeztek a falu apróságai és a szüleik. Amíg várták
a Mikulást, kézműveskedtek,
karácsonyfadíszeket, télapót
és adventi naptárat készítettek. A remek hangulatot és a
sok vidámságot Polgár Lilla

és Farkas Erik a dunaújvárosi Bartók színház színészei
nyújtották. A zenés műsor
után megérkezett a várva várt
Mikulás. A gyerekek versekkel
és dalokkal köszöntötték a Télapót, aki jutalmul a sok szép
énekért szaloncukorral kínálta
a kis vendégeit.
Nagy Csilla

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 2014. december 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0012
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Nehéz időszak után is pozitívan tekintenek a jövőbe

Évet zártak a focisták

A közel 150 fős taglétszámú sportegyesületnél évértékelő összejövetelen ismertették
a 2014-es esztendő elért eredményeit. Az év végi „számvetésben” jutott kritika és dicséret
is vegyesen.
Évzáró rendezvényüket tartották a mezőfalvi futballisták,
törzsszurkolók és támogatók
szombat este a nyugdíjasok
klubhelyiségében. A közös
vacsora és beszélgetés mellett
az összejövetel legfontosabb
célja, hogy mindenki, aki a
fociban érdekelt, tiszta és átlátható képet kapjon a mezőfalvi futball jelenlegi helyzetéről. Cseke Ottó klubelnök
felvezető köszöntőjében igen
markánsan fogalmazta meg
a vártnál rosszabb helyezést
okozó problémákat:
- A kudarcok nagy része,
mint edzések látogatottsága,
edzések időbeosztása, játékoselvándorlás helyi eredetűek,

melyen változtatni lehet és kell
a jövőben - kezdte évértékelő
beszédét Cseke Ottó. A nehézségek másik fő oka az egyesületen kívüli. Egyre nehezebb,
de fogalmazhatunk úgy, szinte
lehetetlen a korosztályonkénti csapatlétszámot feltölteni.
A nagyobb településeken,
városokban is gondot okoz az
utánpótlás, a gyereklétszám
csökkenése. A falvakat pedig
különösen sújtja! Úrrá lenni a
helyzeten csak az edzők közös
összefogásával lehet. Az egyesület működésének másik nagyon fontos része a pénzügyi
stabilitás, melyben az elmúlt
időszak alatt voltak döccenők,
mára viszont normalizálódott
a helyzet. A Megye I-es felnőtt csapat a tabella szerinti
12. helyezése a teljesítménnyel
összevetve nagyjából reális. Ifjúsági szinten pedig - ismerve
a körülményeket - csak elégedettséggel lehet szólni - sum-

mázta a rövid összefoglalót az
elnök.
Mint a legnagyobb támogató az önkormányzat
képviseletében Márok Csaba
Mezőfalva polgármestere is
felszólalt. Értékelésében szintén kiemelte a csapatlétszámok
csökkenését, valamint az ígért
támogatások hiányát. Fogalmazása szerint magára maradt
az önkormányzat a finanszírozásban, csak egy-két régebbi
szponzorra számíthatott. A
rendezvény hivatalos részét az
edzők éves összefoglalói zárták, ahol főleg szakmai, irányítási és edzési kérdések kerültek
napirendre. Az összejövetel
kellemes vacsorával ért véget,
mely jó alkalmat nyújtott a
mezőfalvi futball körüli kérdések alapos megtárgyalására.
Az őszi fordulók eredményei a felnőtteknél összesítve:
A 16 csapatos mezőnyből 12.
hely. 15 mérkőzés, 5 győzelem,

2 döntetlen, 8 vereség, 19 lőtt
gól, 28 kapott gól, gólkülönbség -19, pontszám 17.
Az IFI eredményei: 14
együttes indulói közül az előkelő 4. helyet sikerült megszerezni. 13 mérkőzés, 8 győzelem, 1 döntetlen, négy vereség,
52 lőtt gól, 24 kapott gól, gólkülönbség 28, pontszám 25.
U21-es góllövő versenyben a
képzeletbeli dobogó harmadik
fokára Biró Bence állhatott, aki
16 góllal örvendeztette meg a
szurkolókat. Sági Roland 13 találattal negyedik a listán. A felnőtteknél is szép eredménnyel
zártuk a bajnokságot. Balázs
Sándor 7 góllal a hetedik. Boros
Benjamin 5 góllal a tizenegyedik.
A következő lapszámunkban részletesen ismertetjük az
edzői véleményeket.
(Mezőfalva sportéletét kövessék a www.mezohir.info
oldalon is!)
Horváth László

Mikulás-kupa

„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze.”
(Szent-Györgyi Albert)

Már több évtizedes hagyomány iskolánkban, hogy az alsó
tagozatos diákok aktív sportolással várják a "nagyszakállút". A játékos feladatok végrehajtása közben Mikulástanoncokká válnak.

Ez mindig nagy sikert arat,szórakoztat. Az ügyességet igénylő
és fejlesztő váltóversenyek során próbára teheti, összemérhetik
erejüket, ügyességüket, kitartásukat, gyorsaságukat a saját korosztályukhoz tartozó csapatokkal.
Az idei versenyeredmények a következők:
1-2. évfolyam
3-4. évfolyam
I .2.a
I. 4.a
II. 1.a
II. 4.b
III. 1.b
III. 3.a
IV. 2.b
IV. 3.b
Gratulálunk a csapatoknak, köszönetet mondunk a DÖK
képviselőinek a zsűrizésért és minden kollégának a segítségért.
A felső tagozaton a hagyományos focikupával ünnepelték a tanulók a Mikulás eljövetelét. Az izgalmas verseny végeredménye:
I. a 8.b osztály csapata (BSW) - csapatkapitány: Fülöp Máté
II. a 8.a osztály csapata (Legenda FC) - csapatkapitány: Szalai
Bálint
III. a 6.a osztály csapata (Bajnokok) - csapatkapitány: Rabi
Dániel
el.

A legjobb kapus díját Szabó Tamás 6.b osztályos tanuló nyerte

A gólkirályi címet két tanuló kaphatta meg: Szalai Bálint (8.a)
és Gombita Gergő (6.b) 6-6 góllal vívta ki e megtisztelő címet.
Gratulálunk a nyerteseknek!
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MEGNYÍLT!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet Mindazoknak,
akik

FŰRÉSZ DÓRIKA, ÉDESANYJA
ÉS NEVELŐAPJA
temetésén részt vettek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló családok

EMLÉKEZÉS
IFJ. FEKETE JÓZSEF
halálának 20. évfordulójára
Van egy édesanya, aki sosem feled Téged éjjelenként.
Álmaimban mindig látlak, úgy mint még éltél, mindig hazavárlak.
Egy tragikus pillanat törte össze szívedet,
Mely nem ismert mást, csak szeretetet.
Az idő múlik, feledni nem lehet.
De szívemben élsz, s örökre ott maradsz.
Édesanyád, nővéred és családja

Változás
a Sárga Rózsa
Nyugdíjas Klubnál
A Sárgarózsa Nyugdíjas Klub december 10-én új vezetőséget választott:

2015. január 1-jétől a klub
vezetője: Kovács Istvánné lesz.

A vezetőségi tagok pedig: Androsovics Jánosné, Bali
Istvánné, Szili Éva és Zelenka Miklós lesznek.
Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Fodor Mihályné, Kuminka Istvánné, Magyar Sándorné
Aki szeretne csatlakozni a klubhoz, azt nagy szeretettel
várják szerdánként 16 órától a nyugdíjasklub épületében
(Vörösmarty Mihály utca 35.).

Nemzeti Dohánybolt
a Piac téri kápolnával szemben!
(Mezőfalva József nádor u. 1.)

NYITVA minden nap
5 - 20 óráig!
Hatalmas karácsonyi iatalakciókkal
várjuk kedves vásárlóinkat!
Forró kávé		  90 Ft/adag
Kommersz féldecis röviditalok		 125 Ft-tól
Ang Ahok dobozos 0,5 l-es 		 179 Ft
Heineken dobozos 0,5 l-es sör		 249 Ft
Málner fehér száraz bor 0,75 l-es 		 259 Ft
Pepsi kóla 2,5 l-es 		 330 Ft
Cserszegi fűszeres bor 0,75 l-es		 349 Ft
Pet palackos borok 1 l-es kiszerelésben 		 349 Ft
Zweigelt vörös félédes bor 0,75 l-es 		 349 Ft
Pet palackos borok 2 l-es kiszerelésben 		 590 Ft

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet Mindazoknak, akik

CIBI FLÓRIÁNT



utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A család köszönetét fejezi ki a szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub tagjainak,
a Polgármesteri Hivatalnak. Külön köszönjük Vincze Anitának a sok segítséget.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki
Mindazoknak, akik

CSUPÁK ANTAL

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Mindazoknak, akik gyógyításában részt
vettek, a temetés lebonyolításában segítettek
Gyászoló család
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Karácsonyesti
köszöntő

Áldott,
Békés

Az angyalok az egekbe'
összegyűltek egy seregbe,
lerepültek Betlehembe
egy istálló közelébe.

Szent Karácsonyt
Hópehely száll a nagy csendbe,
A világot szépítgetve.
Takargatja fátyolával,
Díszítgeti csillagával.
Mindent takar a szép fátyol
Összeszőve csillagokból.
Be van írva a szívekbe,
Készülődünk ünnepekre.
Gyertya van a fenyőágon,
Közeledik Szent Karácsony.
A szeretet nagy ünnepe,
Kisded Jézus születése.
Öröm gyullad a szívekbe,
Ragyogás van a szemekben.
Sok örömet, boldogságot,
Áldott, békés, Szent Karácsonyt!

Nagy dicsőség az Istennek,
békesség az embereknek!
Gyönyörűn így énekeltek,
a pásztorok megijedtek.
Ne féljetek, keljetek fel
Betlehembe menjetek el!
Ott szültetrett a Jézuska a világnak Megváltója
Összeszedték ruhájukat,
beterelték nyájaikat fölkészültek, elindultak,
Jézuskához eljutottak.
Leborultak és imádták
szent kezeit csókolgatták,
ajándékul kis báránykát,
vitték szívük tisztaságát.
Ezeknek az emléknapja
Nagykarácsony éjszakája!
Az Írás beteljesedett,
kendtek is örvendezzenek!

A karácsonyi üdvözlőlapot és a „Karácsonyesti köszöntő” verset
Csanda Béláné Terus nénitől kaptuk a szeretet ünnepére. Fogadják olvasóink szeretettel

Kíván mindenkinek:
Kertész Ilona

