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Meghívó
Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány
jótékonysági bált rendez
2015. január 24-én, 19 órától
az általános iskola tornatermében.
Mindenkit szeretettel várunk!

KÖZMEGHALLGATÁS
Mezőfalva Nagyközség Képviselő-testülete
közmeghallgatást tart február 9-én 17 órától
a Kiss Kálmán Művelődési Házban.
Napirendi pontok:
– Márok Csaba polgármester ismerteti a résztvevőkkel
a 2015. évi költségvetési javaslatban szereplő lehetőségeket
– Tájékoztató hangzik el Mezőfalva környezeti állapotáról
– A település vezetői válaszolnak a résztvevők kérdéseire.
Szeretettel várjuk a mezőfalviakat a közmeghallgatásunkra!
Márok Csaba
polgármester
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2014 Mezőfalván – képekben

A falualapító József nádor
emlékünnepségén részt vett
tavaly is Habsburg Lotharingiai
Mihály főherceg

Eredményesen lezárult a térség másik három településével közös legnagyobb beruházásunk, a
csatornázás. A zárórendezvény szeptember első hetében volt Mezőfalván

A Mezőfalvi Vigasság programsorozata beváltotta a hozzá fűzött
reményeket

Elismertük a településért, a közösségért végzett kiemelkedő
munkát

A választások éve volt 2014: tavasszal országgyűlési, ősszel önkormányzati és nemzetiségi képviselőket, polgármestert választottunk

Adventi gyertyagyújtással készültünk közösen karácsonyra és
zártuk az évet
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Erdővédelmi akció

Az immár hagyományos
téli erdővédelmi akció keretében 2015. január 15-én ismét
összegyűltek az érintettek Soponyán, ahol döntés született
arról, hogy az előző évek sikerére alapozva újra indítják az
akciót.
A programot Mezőfalva
polgármestere kezdeményezte
évekkel ezelőtt. A térségünkben bevált módszert most már
mintaként használják a megye
más térségeiben is, és erre, valamint az eredményekre is
büszkék lehetünk.
Az akció célja elsődlegesen
az, hogy a fatolvajokat elkapjuk, illetve távol tartsuk a környékről. A korábbi évekhez
hasonlóan az önkormányzat

Költségvetés
A költségvetés összeállításán dolgozunk ezekben a
hetekben. A feladatfinanszírozás már tavaly elkezdődött,
jelentősen csökkentek az önkormányzat bevételei. Próbálunk mindent megtenni, hogy
a költségek csökkentésével ellensúlyozzuk a bevételkiesést.
Például komoly mennyiségű
aprítékot készítünk, ezzel
próbálunk spórolni az intézmények fűtésköltségén.
A képviselőtestület február
11-én tárgyalja és fogadja el a
költségvetési rendeletet.

Közművelődési
program
Fontos, hogy a község elfogadja a 2015. évi közművelődési programtervét. A magam részéről úgy gondolom,
hogy Mezőfalván eddig is
jó és sikeres rendezvényeket,
programokat sikerült összeállítani és lebonyolítani. Bízom
benne, hogy az IKSZT-s pályázatok segítségével a jövőben
is lehetőség lesz arra, hogy a
művelődési ház otthont adjon
különböző előadásoknak, képzéseknek.

idén is biztosított a szociális
tűzifa-program keretében 32
köbméter tüzelőt a rászorulóknak, a fát az ünnepek előtt
ki is szállítottuk a támogatott
egyedülállóknak, családoknak.
Ezzel elejét vettük annak, hogy
a nélkülözők az erdőinkben
keressenek maguknak tűzifát.
Most viszont már foglalkoznunk kell a fatolvajokkal is,
oda kell figyelnünk rájuk.
A hideg idő még nem
köszöntött be annyira, hogy
aggódni kelljen. De az ellenőrzéseket folytatni kell, az erdőgazdálkodók, a Mezőfalva
Zrt., a Vadex és a rendőrség
bevonásával, erre számítani
lehet a belterületen és a külterületeken is egyaránt.

Civil egyeztetés
Az önkormányzat vezetői minden év elején egyeztetik az
elképzeléseket a helyi civil szféra képviselőivel, és várják a javaslatokat, meghallgatják a kéréseket, igényeket.
A civil egyeztetés január 27-én, kedden 15 órakor
kezdődik a polgármesteri hivatalban.
A település egész éves programtervét egyeztetik a résztvevők.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, civil és intézményi
vezetőt a megbeszélésre!
Márok Csaba
polgármester

Óvjuk értékeinket!
Változatlanul igaz, hogy télen a korai sötétedés miatt mindenki nagyon figyeljen az ingatlanára: zárjuk a kiskaput, a házat, ne engedjük,
hogy bárki is hívatlanul bejuthasson az otthonunkba!
A településünkön kiválóan működő rendőri és polgárőri munka
mellett nagyon fontos az is, hogy a szomszédok figyeljenek egymásra.
Ha gyanús mozgást látnak, szóljanak be a polgármesteri hivatalba, vagy
jelezzék azt a polgárőrségnek, körzeti megbízottjainknak.

A Doni áttörésre
emlékeztünk

Január 12-én 72. évfordulója volt a Doni áttörésnek. A
csaták szörnyű poklában több tízezer magyar hunyt el, vagy
lett hadifogoly. Az elhunytak, elhurcoltak között voltak mezőfalviak is.
A sikertelen hídfőcsaták után a katonai vezetés szinte
lehetetlen feladat elé állította a 2. magyar hadsereget azzal,
hogy a Don partján 208 kilométer hosszan a folyóvédelmi
feladatokat magára vállalta. A létszámban kevésnek bizonyult.
A csapategységek váltás nélkül teljesítették feladataikat, tartalékaik a hídfőharcokban kimerültek, fegyverzetük elavult
volt. A csapatok ellátása sokszor megoldhatatlan nehézségekbe ütközött és ezt tetézte a mínusz 25-30 fokos hideg.
Az előbbiek együttes érvényesülése mellett következett be
1943. január 12-e, amikor 9 óra 45 perckor igen heves aknavető és tüzérségi előkészítés után megindult az urivi hídfőből
háromszoros túlerejű orosz csapattámadás.

Járdák

Árkok

Felhívom a lakók figyelmét arra, hogy amennyiben az
elkövetkezendő időszakban
havazás, vagy ónoseső lenne,
mindenki figyeljen a háza
előtti járda síkosság mentesítésére. Az ingatlan előtti terület
rendben tartása az ingatlantulajdonos feladata a helyi rendeletünk alapján.
Közös érdekünk a síkosság
mentesítés!

A hóeltakarításhoz hasonlóan a házak előtti árkok rendben tartása is az ingatlantulajdonosok feladata!
Kérésem, erre mindenki ügyeljen, mert senki sem
szeretné, ha a tavaszi olvadás
káreseményt okozna a faluban!
Ezt eddig sikerült elkerülni, a
csapadékos időben sem voltak
gondok a jól működő árokrendszernek köszönhetően.

Köszönöm
a segítséget,
részvételt
Szeretném
megköszönni mindenkinek a munkáját,
részvételét, amellyel Mezőfalva lakói ismét hozzájárultak az adventi négy hétvégés
rendezvényünk sikeréhez. A
karácsony előtti vasárnapok jó
hangulatúak voltak, a szervezők mindent megtettek annak
érdekében, hogy a program illeszkedjen a szeretet ünnepéhez. Ez az összefogás a múlt és
a jövő szempontjából egyaránt
jelentős a falu életében. Köszönöm.

Köszöntjük
a polgármester
asszonyt
Kisújfalunak új polgármestere van. Az eddigi elöljáró,
Kiss Róbert nem indult a
választásokon, amelyen a település polgárai Geri Valériát
választották meg polgármesterüknek. Gratulálunk és munkájához sok sikert kívánunk!
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Advent harmadik
vasárnapja

A vallások, a néphagyomány
nagyon jól tudott valamit: az
ünnepet várni kell. Várni, készülni talán még sokkal jobb,
mint maga az ünnep. Ezek
alapján már az 1. osztályban is
fontosnak érezzük, hogy megtartsuk az Adventet! Nem kell
bonyolult dolgokra gondolni:
készítettünk koszorút az ajtóra a gyerekekkel, díszíettük az
ablakot, minden nap valami
apróságot alkottunk.
A közösen kialakított rítusok, szokások tartják fent a
közösségünk egységét. A hagyományok alapozzák meg az
azonosságtudat érzését. A rítusok, szokások, ünnepek hidat
építenek a generációk között.
Kifejezik a társas kapcsolatot.
Értéket tulajdonítanak.
Az ünnepeknek van bizonyos időt tagoló funkciója. A
kisgyermek azt szereti, ha élete, nagy mértékben átláthatóan, megszokott módon zajlik.
Az ünnepek lehetőséget adnak
a megszokottból való kilépésre.

Angyalkaváró, csillogó szemű csemetéből lám-lám, mára
mi lettünk az angyalkák. Minden karácsonykor óhatalanul
visszasettenkedik az észrevétlenül eltelt gyermekkor: nehéz
a csillogó, sejtelmes-szépséges
ünnepet máshogy látni, mint
egy gyermek szemével. Éppen
ezért veszünk részt szívesen
községünk Adventi készülődésébe.
Az 1. a és 1. b osztály közösen készült versekkel, hangulatos zenékkel a szereplésre.
Tanítványaink nagy örömmel
vettek részt a várakozásban.
Izgatottan készültünk a fellépésre, amely december 14-én,
Advent 3. vasárnapján volt.
A gyerekek egy jó hangulatú.
kedves verscsokorral köszöntötték a falu megjelent lakosait.
Köszönjük a szülők támogató
segítségét, és a felkészítő tanítók, Balláné Spitz Mariann, Csibrik Orsolya, Katona
Krisztina és Szabóné Kovács
Erika munkáját.

HÍREI

Iskolai karácsony

Karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a csodában. Ilyenkor sokan átélhetik a
szeretet és az egymásra figyelés
örömét, valamint iskolánkban
az egy közösséghez való tartozás megnyugtató érzését.
Ehhez járult hozzá az intézmény hagyományos karácsonyi
ünnepe, melyen a második évfolyam tanulói örvendeztettek
meg bennünket szívhez szóló
műsorral. Az általuk előadott
karácsonyi versek, dalok és a
karácsonyfává váló fenyőfáról
szóló színdarab minden jelenlévőt elvarázsolt. A szülők,
az iskola nyugdíjas dolgozói, a
szülői munkaközösség vezetői, a település polgármestere
és az iskolafejlesztési alapítvány képviselői nagy tapssal
köszönték meg az élményt a
szereplőknek, s a felkészítő tanároknak a munkát. (Hajdúné
Virág Tünde, Koncz Tímea,
Márokné Szatmári Ilona és
Szalai Lászlóné) Márok Csaba polgármester úr szaloncu-

korral, Hatvani Norbert mézes
süteménnyel édesítette meg az
ünnepet a gyermekek számára.
Az iskolafejlesztési alapítvány
képviselőitől, Deák Károlytól
és Feth Róberttől, a néptánc
tagozat számára fellépő ruhák
vásárlásához szükséges pénzösszeget kaptunk az iskolai
karácsonyfa alá. Az ajándékozást követően minden diák és
pedagógus sok-sok jókívánság
közepette búcsúzott az óévtől
és egymástól, hiszen másnap
megkezdődött a várva várt
téli szünet.
"Karácsony és Újév az esztendő időszigetei. Napok, órák
az év partjai között szinte csak
percek. S ezalatt mennyi jókívánság, a "kellemes karácsonyt
és boldog új évet" kívánó szavak tengere. Advent, a jobbat
várása s a remény. Ezen a hídon egyszer egy évben minden
keresztény átmegy, s míg gyalogolunk, emberarcunk talán
megszépül."
Dobos László
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Karácsonyi koncert
– a művészetoktatás ünnepelt

„Az égvilágon mindent utánozhatunk és meghamisíthatunk,
csak a szeretetet nem. Szeretetet
nem lehet lopni, utánozni, a szeretet csak olyan szívben lakozik,
amely mindenestől képes odaadni magát. Ez minden művészet
forrása."
Hermann Hesse

E szép idézettel kezdődött
a művészetoktatás karácsonyi
műsora, mely már elmaradhatatlan az adventi készülődés
időszakában. December 18án az iskola aulája ismét megtelt, sokan voltak kíváncsiak a
zene és táncművészeti tagozat
ünnepi előadására. Iskolánk
kórusa Lajtos Marika vezetésével karácsonyi dalcsokorral
segített ráhangolni minket a
közelgő ünnepre, majd zenetagozatunk ifjú reménysége
következett; Bartek Dávid
klarinéton játszotta a Csillagok, csillagok című dalocskát,
felkészítő tanára Tótin István.

A legifjabbakat Reinitz Zsóka képviselte, aki palócföldi
karácsonyi köszöntőjével örvendeztette meg a közönséget. Felkészítő tanára Balogh
Tímea tanárnő. A néptánc tagozatot a 3. évfolyam táncosai
képviselték, akik regölés hagyományával léptek a színpad-

ra. Felkészítő tanáruk Csonka
Emese. Tótin Katalin növendékei közül Jásper Karinától
Bach Menüettjét hallhattuk.
Majd ismét népi énekes növendék következett, Gárdonyi Réka alföldi karácsonyi
dalocskája, Bárcsak régen felébredtem volna. Csergő Péter

szaxofonon adta elő hanyag
eleganciával Francia dal című
darabját. A népi énekes növendékek rábaközi Bölcsőcske játékot adtak elő. Az első részben
Hóringer Kitti, Novoth Kitti,
Tóth Melinda és Nagy Eszter
énekelt, majd Bódás Dalmától
hallhattuk Betlehem, Betlehem
című dalocskát. A sort Farkas
Alexandra és Mogyoródi Luca
zárta Sír az Isten báránya című
dalukkal. Ismét táncos növendékek következnek, ötödikeseinket már láthattuk vasárnap
a téren, Betlehemezést és Lucázást láthatunk tőlük. A népi
ének tagozat végzős növendéke,
Tarr Petra mezőségi, karácsonyi
köszöntőjében gyönyörködhetünk. Újdonságként Koncz Tímea és Balogh Tímea tanárnők
műsorszámát láthattuk. Az est
utolsó műsorszáma a Hóban
ébred című dal volt, ezzel búcsúztunk a kedves közönségtől.
Csonka Emese

Sikeres pályázat: „Csoportos tehetségsegítő
tevékenységek megvalósítása”
Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpontként régóta
nagy erőkkel keresi a pályázati
lehetőségeket a tehetséggondozás területén. A Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége évről-évre számos jó lehetőséget kínál a
tehetségfejlesztést szakszerűen végző iskoláknak, szervezeteknek. Nagy örömünkre
az idei évben folytatódtak a
Tehetséghidak
elnevezésű
pályázati felhívások, melyből
több nekünk tetsző pályázaton is indultunk.
Kedvező elbírálásban részesült az a projektünk, melyben
képzést igényeltünk az iskola
tantestülete számára. 22 fő vehet ingyenesen részt a „Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal” elnevezésű továbbképzésen. Az itt szerzett ismereteket

kollégáink az egész napos iskolai oktatás megvalósítása során tudják majd kamatoztatni.
Nagy előnye a képzésnek, hogy
helyben, a mi iskolánkban tartják a szakemberek az oktatást
az általunk már korábban beszerzett eszközök felhasználásával.
A Csoportos tehetségsegítő
tevékenységek megvalósítása
elnevezésű komplex pályázati
kiírásban több lehetőség közül lehetett választani. A mi
iskolánk a legtágabb, legtöbb
támogatást tartalmazó „A”
csomagra pályázott, amelyet a
MATEHETSZ megvalósításra méltónak talált. A csomag 3
részből áll:
1. Versenyfelkészítő szakkör a természettudományok
területén - vezetője Kollár
Hajnalka

2. Gazdagító programpár a
birkózás sportágban - vezetője
Tombor István
3. Tanórán kívüli szülő-diák-pedagógus kapcsolatrendszert fejlesztő tevékenység,
mely a természettudományos
ismereteket bővíti - vezetője
Jaksics Erzsébet
A tehetségsegítő tevékenységek januártól áprilisig
tartanak. A sokszínű és érdekes programok sok tehetséges
mezőfalvi fiatalnak nyújtanak
komoly segítséget képességeik
kibontakoztatásában. Büszkék
vagyunk arra, hogy iskolánk
megfelelt a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
által meghatározott feltételeknek, és elképzeléseinket méltónak tartották a támogatásukra.
Nyulasiné Lakos Angéla
programfelelős

Fát ültettünk
Hagyományainkhoz híven
elsőseink elültették fáikat az
iskola udvarán. A növényekhez
Hatvani Norbert segítségével
jutottunk hozzá. Ezúton is köszönjük a támogatást!
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Tündérkert Óvoda
Ünnepi készülődés
A Mikulástól elköszönve,
mindjárt az adventi készülődés
vette kezdetét. Megkezdődtek
a karácsonyi előkészületek a
csoportokban. Ünnepi díszbe
és fénybe borult az óvoda. Elkészült a külső dekoráció, a felajánlott fenyőfára is felkerültek
a díszek. (Melyet ezúton is köszönünk Nagyné Pócs Csillának.) A csoportokban minden
héten meggyújtásra kerültek
az adventi gyertyák. (A Szivárvány csoportban minden
héten más színű angyalka
hozta karácsony üzenetét.)
Mindennapjainkat áthatotta
az ünnepi készülődés izgalma,
igyekeztünk a gyerekeket ráhangolni a szeretet ünnepére.
Fontosnak éreztük tudatosítani bennük, hogy "nem csak
kapni, de adni is jó! "

Köszönetet
mondunk
Köszönetet
szeretnénk
mondani a szaloncukor felajánlásokért ifj. Szilva Ferencnek és Deák Ferencnek (Méhecske Kft).
Köszönjük Feketéné Hevesi Andreának a fémhulladék
gyűjtés szerevezését.
Köszönjük Kisné Németh
Anitának a Szivárvány csoportban előadott karácsonyi
énekeket.
Köszönjük azoknak a szülőknek a ruha és játékfelajánlásokat, akik hozzájárultak, hogy
a rászoruló gyerekek karácsonya szebb lehessen.
Az óvodai oldalakat
összeállította:
a Szivárvány csoport

Adventi műsor a téren

December 14-én advent harmadik vasárnapján, a Piac téren műsort adott a Pillangó csoport.
Karácsonyi versekkel, dalokkal igyekeztünk a karácsonyi hangulatot felidézni. A gyerekek nagy
örömmel készültek, melyet a nézőközönség nagy tapssal köszönt meg.

Karácsonyi ünnepség

December 19-én, pénteken délelőtt tartottuk óvodánkban a karácsonyi ünnepséget. Minden csoportban nagy volt az izgalom, készülődés. Sok vendég érkezett, akik a csoportokban műsorokat
láthattak, így bepillantást nyerhettek óvodai karácsonyunkba

7

Az én falum - Mezôfalva

Betlehemi műsor

Luca-nap
December 13-án Lucanapján a néphagyományoknak
megfelelően több csoportban
ültettek a gyerekek „Luca- búzát”, mely, ha karácsony napjára kizöldell, jövendöli a jó
termést a jövő évre.
Meséltünk a három lábú
Luca-székről, amit a hagyomány szerint ilyenkor kezdtek
faragni a falu legényei. A karácsonyi misén, aki arra felállt az
meglátta ki a boszorkány.
A Szivárvány csoport boszorkány hetet tartott. Volt
boszorkány álarc, varázsige
és péntekre elkészült a Lucagombóc is.

Mézeskalács

December 21-én délután tartottuk meg hagyományos Betlehemi játékunkat a templomban. Nagy
örömünkre sokan eljöttek, reméljük sikerült ebben az évben is egy kis karácsonyi hangulatot
varázsolni

Karácsonyi vásár

December 26-án tartottuk óvodánkban a
szokásos karácsonyi vásárunkat. Az óvodai
dolgozók által készített vásárfiákat lehetett

megvásárolni. Ebben az évben köszönjük az
SZM szülők segítségét, a vásári munkában való
részvételükért.

„Hogy boldog lehess, 3 kincset keress:
HIGGY, REMÉLJ, SZERESS.
Hozzon az újév örömből végtelent, szeretetből
önzetlent, sikereket, mit csak lehet!”
Ezúton kívánunk minden kedves olvasónknak
sikerekben és egészségben gazdag újévet!
Mezőfalvai Tündérkert óvoda dolgozói

A karácsonyi készülődéshez
hozzátartozik a mézeskalács
sütése, amit több csoportban
végeztünk a gyerekekkel. Minden évben nagy élményt jelent
a gyerekeknek formázni, díszíteni és természetesen kóstolni a karácsonyi édességet. Az
óvoda kollektívája is közösen
készítette el a karácsonyi vásáron eladott szebbnél szebb
mézeskalácsokat.

Vásár

December 26-án tartottuk
óvodánkban a szokásos karácsonyi vásárunkat. Az óvodai
dolgozók által készített vásárfiákat lehetett megvásárolni.
Ebben az évben köszönjük az
SZM szülők segítségét, a vásári
munkában való részvételükért.

Fémhulladék
gyűjtés

Ebben az évben Feketéné
Hevesi Andrea kezdeményezésével és segítségével került
megszervezésre óvodánkban
a háztartási fém és elektromos
eszközök gyűjtése. A felajánlásokat az óvoda udvarán elhelyezett konténerbe gyűjtöttük.
Az eszközök szállítását is megoldottuk a közmunkások segítségével. A befolyt összeget az
óvoda javára fordítjuk. A nagy
sikerre való tekintettel ezt a
gyűjtést idén is megismételjük.
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Január - Boldogasszony hava - Télhó - Fergeteg hava

Népszokások, hiedelmek, jeles napok
Az év kezdetét a rómaiak
előbb márciustól, majd szeptembertől számították. Feltehetően a később bevezetett
január névadójának, Janusnak,
a kezdet istenének köszönhető,
hogy áttértek a január 1-jei évkezdetre – ettől kezdve a római
konzulok ezen a napon foglalták el hivatalukat.
A hónap – és az év – első
napjához megszámlálhatatlan néphagyomány kötődik,
amelyek közös vonása, hogy
ennek a napnak a cselekedetei
kihatnak a soron következő év
történéseire is. Az idők során
a szilveszteri és újévi szokások
jórészt összemosódtak, az évbúcsúztatás és az újesztendő
köszöntése egyetlen vidám,
zajos ünneplésben nyilvánult
meg. A leginkább élő hagyományok közé tartozik a szilveszteri-újévi lencseevés – aki
ezt teszi, annak a következő
évben nem ürül ki a pénztárcája. (Tekinthetjük ezt akár
a fogyasztói társadalom és a
civilizációs környezet hagyomány-szelekciós hatásának is
– arra például viszonylag kevesen figyelnek, hogy az év első
napjának hajnalán elsőként
mosakodjanak a kútból húzott
friss vízben, hogy aztán egész
évben frissek, egészségesek
maradjanak.)
Január 1. Újév
A polgári év kezdőnapja. A
pogány Rómában az évkezdetet Janus tiszteletére tartották,
kicsapongással ünnepelték.
Az emberek jókívánságokat mondtak, ajándékokat
adtak egymásnak. A január
eleji évkezdet a Gergely-féle naptárreform (1582) óta
vált általánossá. Ez a nap jelentette az újévet, valamint a

télközépi ünnepkört. Számos
népszokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz, amelyet
napjainkban már csak kevesen
ismernek, használnak. Egyik
népszerű szokás volt az újévi
jókívánságok elmondása házról-házra járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták a
köszöntőket. Újévkor az egész
év sikerét igyekeztek biztosítani, nagyon fontos volt a jó
cselekedet az év első napján,
és sokféle tiltással is találkozhatunk.
Január 3. Genovéva napja
Genovéva Párizs védőszentje (442-502), népének
vigasztalója
Január 6. Vízkereszt
A karácsonyi ünnepkör
zárása, és a farsangi időszak
kezdete. Az egyik legrégibb
egyházi ünnep, a 4. századig
Jézus születésnapját és az
évkezdetet is ezen a napon
ünnepelték. Az egyház ezen
a napon emlékezik meg a
napkeleti bölcsekről, és Jézus megkeresztelkedéséről. E
naptól kezdve szenteli a vizet
a keleti egyház, a középkortól
pedig a nyugati egyház is. A
víz megkereszteléséből, (megszenteléséből) ered a magyar
vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt
vigíliáján végezték a templomban, de haza is hordták
meghinteni vele a házat, a
gonosz szellemek ellen. Ezen
kívül hittek gyógyító hatásában, mely mindenféle betegségre jó volt, de használták a
mezőgazdaság és állattartás
területein is.
A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés, melyet ma már kevésbé

használnak. Vízkereszt utáni
második vasárnap E napon
emlékeztek meg Jézus első
csodatételéről, mely imádkozással, énekléssel, evéssel,
ivással társult. A pap - a római misekönyv szerint - ezen
a napon olvasta fel a kánai
menyegzőről szóló evangéliumont. A kánai menyegzőn
(a János evangéliumában leírt
legenda szerint) Jézus a vizet
borrá változtatta. A kánai
menyegzőt több háznál is eljátszották, majd ezt követően
hozzáláttak az evéshez, iváshoz, amit a vendégek hoztak
magukkal.
Január 17. Remete Szent
Antal napja
Remete Szent Antal (i.sz.
250) szerzetes volt, akit a háziállatok védszentjeként tiszteltek. A középkorban előfordultak járványszerű mérgezések,
melynek tünetei hasonlítottak
az orbáncéhoz. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és
az ehhez hasonló mérgezést.
A betegeket imádságokkal,
ráolvasással próbálták gyógyítani. Az ehhez kapcsolódó
hiedelmek a hitújítás korában
elhalványultak, de később újra
éledtek Páduai Szent Antalként.
Január 18. Piroska
Piroska napjához fűződik
ez a mondás: "Ha Piroska
napján fagy, negyven napig el
nem hagy".
Január 20. Sebestyén
napja
Az ország Sebestyén-kultusza a pestisjárványokkal, a jószágvésszel függ össze. Amikor
a járványok kialakulnak a nép
hozzá imádkozik.

Január 22. Vince napja
A drávaszögi falvakban
ún. vincevesszőt vágtak, amit
a szobában vízbe állítottak. A
kihajtott vesszőkből jósolták
meg a következő év termését. A gazdák szerint ezen
a napon sok bort kell inni,
hogy bő legyen a termés. Az
időjárás is meghatározó volt,
például szép, napos idő esetén
jó bortermést reméltek, rossz
idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak.
Január 25. Pál napja
Ezt a napot pálfordulónak
is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, mely szerint
a Jézust üldöző Saul ezen a
napon tért meg, és innentől
Pál apostol néven emlegetik.
Ezen a napon pálpogácsával
haláljóslást is tartottak. A
családtagok számára készített
pogácsákba libatollat tűztek,
és akié sütés közben megperzselődött arra halál várt a
következő évben.
A mondókában szereplőkön kívül az időjós napok közé számít Vízkereszt
is: ha enyhe az idő, az még
nagy hideget jelez. Január 13.,
Veronika napja a hagyomány
szerint az év leghidegebb
napja; 17-én „ha esik, Szent
Antal elviszi a szénát”; a 18-i
„fagyveszélyes” Piroska napról a mondóka is megemlékezik. Ágnes napja 21-én már
a másnapi Vincéhez kötődik:
„ha Ágnes hideg, engesztel
Vince, hogy teljék a pince”.
És természetesen Szent Pálra
napjának is van időjárási üzenete: „Ha fényes Szent Pál,
minden termés szépen áll.
Ha Pál fordul köddel, jószág
hullik döggel.”
Ijjas Gizella
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Viktória-díj
Kedves
Mezőfalvi
Mozgássérültek!
A Mozgáskorlátozottak
Fejér Megyei Egyesülete
megalakulásának 35. évfordulójának megünneplése
alkalmából október 18-án
Viktória-díjat kaptam. A
méltatásban elhangzott,
hogy munkámmal megalapoztam az elkövetkező
évek további fejlődését is.
A csoport pedig dícséretben részesült. Ezt az
eseményt szerettem volna
elmondani ünnepi keretek
között december 19-én,
de a zsúfolt program miatt
elmradt. Így írásban közlöm veletek, talán jobb is,
mert amint tudjuk, a szó
elszáll, az írás megmarad.
Gratulálok a csoportnak, és további sok sikert
kívánok!
Szabóné dr. Illyés
Margit
volt csoportvezető

A Kiss Kálmán Művelődési Ház állandó programjai
Hétfő
Délelőtt

Délután

17.00 – 18.00
Gymstick
Nórával
18.00 – 20.00
Néptánc
próba

Kedd

Szerda

8.00 - 16.00
Falugazdász
ügyfélfogadás

9.30 – 0.30
Óvoda torna
10.00 – 12.00
Baba – Mama
klub

14.00 – 17.00
Ping – pong

13.00 -16.00
Mozgáskorlátozottak
fogadóórája

18.00 – 19.00
Önvédelmi
oktatás

Csütörtök

Péntek

Szombat

9.30 – 10.30
Óvoda
torna
16.00 -17.00
Gymstick
Nórával
18.00 – 19.00
Önvédelmi
oktatás

17.30-18.30
Néptánc
próba

13.00 – 18.00
Ping – pong

Szeretettel várnak minden érdeklődők, jelentkezőt!

Felhívás
A helyi Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők klubjának fogadóórája
2015 januárjától kéthetente szerdánként 13 és 16 óra között a Kiss Kálmán
Művelődési Házban a következőképpen alakul:
2015. január 14; január 28; február 11; február 25; március 11; március 25.
Emellett, aki nem tette még meg, az új tagnyilvántartó lapok intézése
érdekében feltétlenül jelenjen meg!
Kissné Kata
csoportvezető

Adó 1 % a polgárőröknek!

Kérjük, segítsenek!

A Mezőfalvi Polgárőrség köszöni az eddigi segítséget, és bízik abban, hogy a lakossággal és a rendőrséggel közös erővel polgárőreink továbbra is tenni
tudnak településünk közbiztonsága érdekében.
A Mezőfalvi Polgárőrség kéri, adója 1 %-ával segítse az őrség munkáját.

Közeleg az adóbevallás! Kérjük tisztelettel,
hogy adójuk 1%-át ajánlják fel a Petőfi sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány javára!
Kis odafigyeléssel sokat segíthetnek a gyermekeknek!

Adószám: 18485732-1-07
Köszönettel:

Sóki László
elnök

Az egyesület tagjai szeretettel várják az új tagokat a soraikba, lehetőleg fiatalokat, akik szeretnének
hozzájárulni Mezőfalva közbiztonságának javításához.
Jelentkezni Sóki László polgárőr parancsnoknál lehet.
Telefonszám: 06-30-621-0712

Adószám: 19097477-1-07,
ahová felajánlásaikat megtehetik.

Eddigi támogatásukat nagy tisztelettel köszönjük. Őszintén bízunk abban, hogy továbbra is fontosnak tartják céljainkat, gyermekeink jövőjét!
az alapítvány
kuratóriuma

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 2015. január 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0001
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Jól zárta az őszi szezont az U21!

Tisztes helytállás és dobogó közeli helyezés az IFI őszi
mérlege
Nagyon nehéz féléven van
túl Mezőfalva ifjúsági
csapata. A 2014-2015-ös
idényt remek formában
kezdő együttes vezető
szerepét ugyan nem tudta megtartani a bajnokság
közepére, azonban számos nehézséget leküzdve, sikerült visszakapaszkodni az élcsapatok mellé.
Az utánpótlás-nevelésről
Gulyás Ferenc, az IFI
edzője készített összefoglalót:
- Az utánpótlás gondozásának négy fő szempontja van: játékosnevelés,
játéklehetőség biztosítása,
az egyesület múltjának
megismertetése és lokálpatriotizmusra való nevelés. Az első
pont szerint sikerrel pipálhatjuk ki a célt, hiszen a felnőtt
csapat számára három játékost
adtunk. Tibold Viktor, Mekota
Bernát és Csuka Ákos próbálhatta ki magát a nagy csapatban. Sajnos hármójuk közül
csak Csuka Ákosnak sikerült
megkapaszkodni. A többieknek viszont még van idejük
komolyabban felkészülni az
előre lépésre. A játéklehetőség
biztosításában is ki lett használva a maximális alkalom. A

hírben viszont szomorú, hogy
a 18 éves és a 21 éves korosztályban is nagyon komoly létszámgond hátráltatja a szak-

1951-től beszélhetünk megyei
bajnokságról, ahol Mezőfalva
csapatai az első osztály és az a
feletti szintet alapul véve do-

mai munkát. A csapathoz hű
maradt fiúk azonban nem csak
a pályán ismerkedtek a mezőfalvi futballal, hanem a nagy
hírű egyesület múltját is megismerhették. Immáron ők is
tisztában vannak az egyesület
történelmével. Csak a szemléletesség kedvéért: A mezőfalvi futballról először 1920ban szóltak a krónikák. Ezzel
szemben a falu temploma csak
1932-ben készült el. Innen is
látszik, mennyire fontos volt
a foci a községbeliek számára. Külön kiemelendő, hogy

bogós helyezéssel őrzi patinás
hírnevét. Csak a pontosság
kedvéért: háromszor szerepeltünk NB III-ban, egyszer NB
II-ben és 20-22-szer Megye I.
osztályban. Ezek az eredmények mind követendő példák
kell legyenek az ifjúság számára. 30 év igen nagy idő egy
egyesületnél eltöltött nevelő
munkában! Most is azt vallom
és tanítom a kezem alá került
gyerekeknek, hogy érdemes
küzdeni, érdemes áldozni erre
a gyönyörű sportra, különösképpen itt Mezőfalván - zárta

összefoglalóját Gulyás Ferenc
az IFI edzője.
Az írás végén már csak
egyetlen feladat van hátra, az
eredménytábla ismertetése:
A 2014-2015-ös
idény őszi szezonjának
zárásában éppen hogy
csak lemaradtunk a
dobogóról. A 25 pontos negyedik hely - ismerve a fordulók közti
létszámhiányt és nehézségeket - igen szép
eredmény! A tabellán a
15 fordulót követően 8
győzelem, 1 döntetlen,
4 vereség, 52 lőtt gól,
24 kapott gól, gólkülönbség 28, áll a mezőfalvi IFI neve mellett. A góllövő lista 3.
és 4. helyét mezőfalvi játékos
foglalja el. Biró Bence 16 találattal, Sági Roland 16 góllal
öregbítette az U21 hírnevét.
A tavaszi szezonban sem
lesz könnyű dolga fiataljainknak, mert a létszámgondok
továbbra is rányomhatják bélyegüket az eredményességre.
Okos szervezéssel, és kitartó
játékkal azonban minden nehézség leküzdhető. Szurkoljunk a srácoknak 2015-ben
is, hiszen nagy szükségük
lesz rá!
Horváth László

többiek közül olyan ügyesen
kergette, kezelte a labdát. An�nyira jól játszott, hogy 7 évesen
a 9 évesek csapatát erősítette.
Tehetségének köszönhetően
került be sportiskolába, 2 éve
a DPASE utánpótlás szerződött játékosa. Kiemelkedő teljesítményt nyújt azóta is. Ezt
bizonyítja számos oklevél és a
tavalyi évben megkapott számos különdíj. A 2014-es évre
a korona az év végére került.
A Dózsa Moziban megrendezésre került ünnepélyes gálán
díjazták az Év Sportolóit

minden korosztályban. 400
gyerek közül a nevét kiabálva
hívták a színpadra, mint az
U10-es korosztály Év Játékosa díjazottja! El nem lehet
mondani azt a boldogságot
és büszkeséget, amint átvette
a díjat. Keményen dolgozott
érte és teszi ezt a mai napig
is. Ő akart lenni a legjobb. Azt
mondja mindig nekem: „Anya
ez az életem!”
Igen, büszkék lehetünk
Hegedüs Leventére! Ő is mezőfalvi diák! Gratulálunk az
eredményeihez, sikeeihez!

Büszkék vagyunk Leventére!

A következő levelet kapta
szerkesztőségünk egy boldog
és büszke édesanyától:
„Anya, én miért nem szerepelek az újságban? Jól tanulok,
jól focizok, akkor miért nem
írnak rólam?
– Azért kisfiam,mert te
nem a mezőfalvi iskolában
tanulsz és nem tudják milyen
ügyes vagy te is.”
Hegedüs Leventéről van
szó, aki 9 éves és a dunaújvárosi Vasvári Pál Általános
Iskola 4. osztályos tanulója.
Már óvódás korában kitűnt a
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Köszönjük
a szép műsort
Hálás szívvel szeretnénk köszönetet
mondani a Mezőfalvi Nőikarnak és a
Nagycsaládosok Egyesületének a Cordastella Nyugdíjas Otthon lakóinak adott karácsonyi műsorukért, amellyel még szebbé tették az itt élő idős emberek
ünnepét.
a Cordastella Nyugdíjas
Otthon lakói és dolgozói

Tánccal, zenével,
új vezetőséggel

Pótszilveszteri bálját tartotta a mezőfalvi Sárga Rózsa
Nyugdíjas Klub január 10-én
este. A régi községházába 30nál is többen eljöttek. Az idén
lesznek 25 évesek.
Zene, tánc, finom falatoktól roskadozó asztalok
hirdették január első szombatján: a szépkorúak közösségének is van mit ünnepelnie.
A mostani újévi összejövetel
azért is különleges alkalom,
mert teljesen megújult vezetéssel működik tovább a
klub. Cséplő Béláné a korábbi elnök 1986-óta volt
tag. 1990-ben lett vezetőségi
tag. 2002-ben pedig elnyerte az elnöki tisztséget. A 12
év alatt jókedvvel, barátsággal intézte a társaság ügyeit.
Mára azonban elfáradt, és 91
éves édesanyjának ápolása is

reá maradt. Az új vezetőség
élén Kovács Istvánné próbálja
összefogni a kis közösséget.
A pótszilveszteri bálon is elmondta a főbb terveket:
Többféle módosítást vezetne be a klub életében. Reméli,
a tagságban partnerségre talál
az elképzelésekhez. A klubélet
változásain túl egy kicsit fiatalítani is szeretne a társaságon.
Már most jöttek új belépők,
valamint a környező városokból is érkezetek érdeklődők,
belépni szándékozók. Az év
során két kiemelt eseményre
koncentrálnak. A civilekkel
közösen szeretnének egy nagy,
barátkozó rendezvényt összehozni. Júniusban pedig a 25
éves évfordulójukat ünnepelnék szintén széles társadalmi
érdeklődés mellett.
Horváth László

Emékezés
özv. Vincze Gyuláné
Horgász tervek télvíz idején
Februárban indul a felkészülés. Versenyek és egyéb
érdekességek a 2015-ös programokban.
Az igazi fanatikus pecások
szerint a zsinórlógatás gyakorlatilag nincs évszakhoz kötve,
azonban a nagy többség nem
szívesen fagyoskodik a lék
szélénél. Nekik kínál érdekes
programot Palló János februárban. Természetesen a tervekben a 2015-ös versenyek
is szerepelnek, köztük egy 24
órás nonstop akció.
A tavalyi Virág-tavi horgászverseny sikerének folytatásaként több programot
indítok 2015-ben - kezdte
ismertetőjét Palló János. Februárban érdekes filmelőadásra,
élménybeszámolóra, technikai

tanácsadásra számíthatnak az
érdeklődők. A rendezvény különlegességét a helyszínen kialakított börze adja, ahol nem
csak egymás közt cserélhetik
felszereléseiket a horgászok,
hanem neves gyártók termékeit is kipróbálhatják. Az időpont, helyszín és az előadók
még egyeztetés alatt, de az
esemény forgatókönyve már
fix. A szezon indulását követően három fordulós versenyen
lehet majd a téli felkészülés
ismereteit kamatoztatni. A
2015-ös év egyik újdonsága
lesz a 24 órás horgászverseny.
Várhatóan csapatok jelentkeznek, bár nem elképzelhetetlen
az egyéni induló sem – vázolta
az elképzeléseket Palló János.
Horváth László

halálának első évfordulójára
„Lelked megtalálta az utat,
a túlvilág nyitott ajtaja felé,
s átsuhant az ismeretlenbe,
ahonnan nincs visszaút...”
Fiad és menyed, testvéreid



Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek,
aki szeretett feleségem, édasanyám,
nagymamánk és anyósom,

HORVÁTH SÁNDORNÉ

(volt Bartók utcai lakos)
gyógyításában, gondozásában a temetés lebonyolításában részt vettek. Akik utolsó útjára elkísérték, és mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Az én falum - Mezôfalva

Medvetalálkozó
a Makk Marcsiban!
„Kibújás vagy bebújás?
Ez a gondom semmi más!”
Medvetalálkozó a Makk Marcsi családi napköziben!

Gyere el, hozd el a macidat,
vagy anyáét, akár a mamáét,
hogy találkozzanak a mi macijainkkal.
Folyamatosan gyűjtjük és várjuk vendégségbe a kis és nagy mackókat február 2-ig.
A macikat meglátogathatja minden érdeklődő február 2-től délelőtt 10-11 óráig, és délután 3-4 óráig.
Avendégeinket megajándékozzuk egy mézes sütivel.
„A mackónak nincsen pénze, elköltötte akácmézre.
Szegény mackó mi lesz veled, gyere hozzánk itt a helyed!”

Mezőfalva, József Nádor u. 8. (Zöldfa étterem mellett)
Üzletünkben megvásárolható a magyarországi dohány gyártók teljes választéka
az egyéb dohány kiegészítő termékekkel együtt.

 AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ! 

ARANY FÁCÁN
0,5 l dob. sör
ROCKY CELLAR
0,5 l dob. sör
ARANY ÁSZOK
0,5 l dob. sör
KŐBÁNYAI
2 l PET palackos sör

149 Ft/db
139 Ft/db
179 Ft/db
569 Ft/db

ENERGIA ITALOK
99
ÜVEGES BOROK
0,75 l 299
PET PALACKOS BOROK
1 l 299
PET PALACKOS BOROK
2 l 499

Aktuális akciónk a készlet erejéig érvényes!
További termékeink:
Sorsjegyek
Üdítők
Rövid italok
Pezsgők
Őrölt kávék, Instant kávék
Frissen főzött NESCAFE

Ft-tól
Ft-tól
Ft
Ft

