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A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány által szervezett jótékonysági bál idén is teltházas
mulatság volt az iskola tornatermében. A szülők, támogatók nagyon jól érezték magukat a rendezvényen, amelynek az elején – a hagyományok szerint – a kedvezményezettek, a mezőfalvi
gyerekek adtak műsort

Csokoládé minden mennyiségben!

Nincsen október ausztriai
kirándulás nélkül. Iskolánk 48
diákja október 10-én először
Riegersburgba, a Zotter Csokoládégyárba vette az irányt.
Majd a hihetetlen mennyiségű csokoládé kóstolása után a
több hektáron elterülő ÖKO
parkban tett túra segített minket abban, hogy a bevitt kalóriákat ledolgozzuk. Végül a
csokoládétemető megtekin-

tése után a riegersburgi vár
meghódítása tette próbára diákjainkat. Fáradtan, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva indultunk haza, vissza
a dolgos hétköznapokba.
Köszönöm
kolléganőm,
Koncz Tímea munkáját, aki
szabad idejében is a munkámat segítette.
Hajas Erika
csoportvezető
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Halottak napja
Békésen és a kegyeleti ünnep hangulatának megfelelően lezajlott a mindenszentek
és halottak napja. A lakók vis�szajelzései alapján elmondható:
meglátszódott a temető állapotán, hogy jelentős számú közmunkás segítette a mezőfalvi
sírkert előzetes rendbe tételét.

Óvodavezetőnk kérte
az áthelyezését

Pénzesné Szilva Gyöngyi
óvodavezetői munkaviszonyát
a kérésére áthelyezéssel megszüntette az önkormányzat. A
Tündérkert Óvoda vezetői álláshelyére pályázati kiírást fogad majd el a képviselőtestület
a következő ülésén.

Kele Krisztina
elköltözik

A képviselőtestület Kele
Krisztina védőnő kérésére áthelyezéssel megszüntette a
közalkalmazotti jogviszonyát.
Védőnőnk Zebegénybe költözött, amely egy régi álom
beteljesülése volt számára. A
védőnői állásra a képviselőtestület pályázatot ír ki a következő ülésén, a szakmabeliekkel történő egyeztetés alapján.

Fekvőrendőr

Az önkormányzat forgalomcsillapító műtárgyak kihelyezéséről is döntött, a lakosság kérésének megfelelően. A
járszótér mellett és a Veliszky
utcában lettek telepítve most
ilyen műtárgyak.

Laktanya

A laktanyát iparterületként
szeretnénk használni a jövőben is. A rémhírekkel ellentétben senki nem telepít be
hozzánk (a laktanyába sem!)
migránsokat. Hangsúlyozom:
kizárólag az ipari hasznosítását tudjuk támogatni.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

Várjuk a projekt ötleteket!
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület területi
lehatárolási kérelmét a Miniszterelnökség, mint irányítóhatóság jóváhagyta, ami azt
jelenti, hogy 17 település tartozik az egyesülethez. Egyetlen település került másik
csoporthoz, az pedig a Duna
túlpartján lévő Lórév.
Miért lényeges ez? A LEADER-egyesület komoly segítséget jelenthet a kisvállalkozások számára annak ellenére
is, hogy kevesebb pénz felett
diszponál, mint korábban. Jelen pillanatban egy helyi fejlesztési stratégia összeállítása
zajlik, amelyhez az egyesület
projekt ötlet adatlapokat gyűjt
be. Az adatlapok alapján kerül
összeállításra a helyi fejlesztési stratégia, és kerülnek majd
várhatóan kiírásra a pályázatok is. Ezért felhívom minden
egyes civil szervezet, vállalkozás, vállalkozó figyelmét arra,
hogy amennyiben projekt ötlete van, amit szeretne megva-

lósítani a LEADER-program
keretében, akkor azt jelezze és
nyújtsa be az egyesülethez. A
www.mezofoldihid.hu honlapon naprakész információkat találhatnak az érdeklődők.
Akinek segítségre van szüksége, fortulhat Márok Csaba
polgármesterhez is, aki a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő
Egyesület elnöke.
Megtörtént az egyesület
tisztújítása is, és nagyjából a
régi vezetést hagyták jóvá a
tagok. A kisebb változásokkal
az eddigi pályázatok tapasztalatai alapján tette le a voksát
a szervezet. Nem fognak túl
nagy pályázatokat támogatni,
a maximum 10 millió forintos
plafon megmaradt, ám a kisvállalkozásoknak ez a 10 millió forintos pályázati támogatás is jelentős segítséget adhat.
Jelentkezzenek, mert aki
nem nyújt be most projekt ötlet adatlapot, az esetleg később, az elbíráláskor behozhatatlan ponthátránnyal indul.

A tűzgyújtás szabályai
Felhívom
mindenkinek
a figyelmét arra, hogy a tűzgyújtás szabályait tartsa be!
Ősszel nagy gondot okoz
a levelek égetése. Az alkonyat
után meggyújtott avarnak már
olyan magas a nedvességtartalma, hogy égni nem tud, viszont intenzíven füstöl. Mezőfalva levegőtisztaságának

megőrzése érdekében célszerű nappal, száraz időben meg
gyújtani a kerti hulladékot,
mert akkor minden bizon�nyal sikeresen tudja elégetni
az ágakat, leveleket. Kérem,
ezt mindenki szíveskedjék lehetőségei szerint figyelembe
venni, és betartani a helyi tűzgyújtási rendeletet.

Közterületi
diószedők

Ároktakarítás

A közmeghallgatáson elmondták a lakók, hogy a településen illetéktelenek diót
szedtek a közterületen, és
amikor rákérdeztek náluk,
arra hivatkoztak, hogy a polgármesteri hivatal engedélyezte nekik ezt a tevékenységet. Hangsúlyozom: senkinek
ilyen jóváhagyást nem adunk
ki. Jeleztem a körzeti megbízottaknak az esetet, akik eltanácsolták az illetéktelen diószedőket a területről.

Elhangzott a fórumon: sajnálatos dolog, ha a szomszéd
nem teszi rendbe a háza előtti árokszakaszt, így a mellette lakóktól sem folyik el a víz.
Tudom, hogy ez óriási gond,
természetesen nem véletlen,
hogy szinte minden újságban
notóriusan (már-már az unalomig szajkózva) közzé tes�szük az ároktisztítási felhívást.
Ismét hangsúlyozom: tegyék
rendbe a házuk előtti árokszakaszt, hogy senkinek ne okozzanak kárt a felelőtlen magatartásukkal.

Patikai
nyitvatartás
Hétfői számunkban írtunk
a mezőfalvi közmeghallgatáson elhangzott patikai nyitva
tartási gondról. Az orvosi rendelési idővel történő összhangot kérte egy lakó. Utánajártunk, mi is a helyzet? Molnár
Zoltánné gyógyszerész a mezőfalvi Nádor patika vezetője
válaszolt kérdéseinkre.
- Az önkormányzattal
egyeztetett, teljes, nyolc órás
nyitva tartási időben szolgáljuk a gyógyszerkiváltásra érkezőket. Hétfő, kedd, csütörtök reggel nyolctól délután
fél ötig tartunk nyitva. Szerdán - a falugyűlésen megkritizált napon - negyed tizenegytől délután fél ötig tudjuk
kiszolgálni az igényeket. Pénteken nyolctól délután kettőig, szombaton pedig nyolctóltíz óráig várjuk a vásárlókat.
Gyakorlatilag a hét hat napján elérhető a szolgáltatás - ismertette a nyitva tartási időket a gyógyszertár vezetője. A
nagyközönség számára a patikákkal kapcsolatos működési előírások viszont kevesek számára láthatóak, így ez
okozhat félreértést. A gyógyszertárak terület és lakosságszám alapján kapnak működési engedélyt. Ötezer főre
juthat egy patika. Ezen kívül hozzácsatolnak állami kötelezettségként fiókpatikát,
esetünkben Nagylókot, amit
szintén el kell látni. Vannak
kistelepülések, például Zala
megyében, ahol egy-egy órás
körjáratban tudják csak biztosítani a helyi gyógyszerhez jutást. Mivel a mezőfalvi patika
egygyógyszerészes boltként
kapott működési engedélyt,
ezért az előírás megköveteli a gyógyszerész jelenlétét. A
nyitva tartást ennek figyelembe vételével alakítottuk ki. Ellenkező esetben be kell zárni.
A pénteki nagylóki és a szombati mezőfalvi időpont így is
túlóra - hangsúlyozta a patika
vezetője.
Horváth László
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A közmeghallgatáson elhangzott...

Mezőfalva képviselőtestülete
közmeghallgatást tartott a
közelmúltban, amelyen a választás óta eltelt időszakban
történtekről hallhattak tájékoztatást, valamint a tűzgyújtási rendeletről volt szó.

A választások tavaly október 12-én voltak Mezőfalván
is, ahol szabályosan és eredményesen egy polgármestert
és hat önkormányzati képviselőt választottak a helyi polgárok.
A polgárőrség életében jelentős változás történt az elmúlt időszakban, egy szép
nagy fehér autójuk lett, köszönhetően a falugondnoki
program pályázatának sikerült a terepjáró járművet beszerezni 6,3 millió forintos
értékben, az Országos Polgárőr Szövetség közreműködésével. A pályázat önrészt, saját
forrást nem igényelt.
A Medosz SE esetében hasonló örömhírről számolhattam be: a sportegyesület egy
kisbuszra pályázott és nyert,
így 12,7 millió forint értékű
kisbusszal gazdagodott a település, amely segíti a gyermekek versenyekre történő
szállítását. A Medosz SE-nél
meg kell említeni, hogy minden évben pályázik Társasági
Adóra (TAO) és ebből a bevételből tud fejlődni és fejleszteni.
Nagyközségi
Nyugdíjas
Klubunk idén negyvenéves
volt. Mezőfalván két nyugdíjasklub teszi szebbé és tartalmasabbá a településünk életét.
A Sárgarózsánál új vezetőség
állt fel, amely aktivizálta a tagságot. Mindkét klub nagyon
fontos szerepet tölt be az idősek életében, és nagyon fontosak a település számára.
A nagycsaládosoknál megpezsdült az élet – az egyesületének szintén új vezetősége
lett. A civil szervezet kapott
egy helyiséget a régi tanácsháza épületében, amit első
ütemben kifestettek a köz-

munkások a szilveszter előtti
időszakra, majd az egyesület
tagsága támogatásokból lebetonozta a helyiséget, most pedig az oldalfalak lambériázása
következett.
Foltvarróink minden évben kiállítják szép munkáikat
a rendezvényeinken, emelve
annak fényét. Az ő klubhelyiségüket is rendbe tetette az
önkormányzat.
A gazdakör tavaly vezette be a falusi disznóvágást az
iskolában, amelynek óriási sikere volt. Nemcsak a sült vért,
de a hurkát, kolbászt, orjalevest és egyéb finomságokat is
megkóstolhatták a gyerekek.
A gazdakör nagyon hasznos
csapat, amely minden rendezvényhez megpróbál komoly
segítséget adni.
Önkéntes tűzoltóinknál
szintén volt változás: nagyobb
autót tudtak beszerezni. Az új
jármű nem fér be a régi szertárba, ám ennél nagyobb gondunk soha ne legyen... Szerencsére sok munkájuk nem
volt a tűzoltóinknak az elmúlt
évben, ám lelkes és jó a csapat.
A néptáncegyüttesünknek
új vezetője lett Czuppon Péter személyében, aki nagyon
komolyan odateszi magát, és
nagy lendülettel dolgozik az
együttessel és az iskolában is.
A Cordastella idősotthonunk már megkapja a normatívát, ami nagyon pozitív dolog. Jól működő családi
napközink van, ahol egy TÁMOP-os pályázatnak köszönhetően szuper körülményeket alakítottak ki a
gyerekeknek.
Járdafelújításokat végeztünk a közmunkások bevonásával a Fehérvári utcában, az
ottani rendbetétellel eljutottunk egészen az Árpád utcáig, az emberek nagy megelégedésére.
Reményeink szerint folytatjuk a járdaépítéseket. Most
éppen a Kossuth és a Váci utca
közötti Kisfaludy utcai szakaszt tesszük rendbe. Több-

szörös igény volt a Velinszky
utca végében egy buszmegálló kialakítása. Ehhez a beruházáshoz a Váci és a Velinszky közötti szakasz járdatervét
már készíttetjük, ennek engedélyezése van folyamatban. A
buszmegálló és a járda az önkormányzat anyagi lehetőségeit meghaladja, azonban,
bizakodunk, hogy a tervek
birtokában a megvalósításra
is találunk valamilyen forrást.
Szintén a közmunkásokhoz kapcsolódik, hogy próbáltuk a legnagyobb vízelvezető
rendszerünket, a Kossuth utcát folyamatosan rendezni. A
munka nem haladt valami óriási sebességgel, de az árok végülis kitakarításra került.
A tavalyi évhez hasonlóan
idén is folytatjuk az Erdők
védelme akciót. Folyamatosan teszünk annak érdekében, hogy a falopásokat vis�szaszorítsuk, megvédjük az
erdőinket a tolvajok ellen.
Ennek komoly eredményei is
vannak.
Az önkormányzat pályázott a szociális tűzifa programra, amelyben most 76
köbméter fát nyertünk. Ezt
november 16-ig igényelhette a lakosság, és a szociális bizottság dönti el, hogy ki részesülhet a támogatásból.
Pályáztunk
óvodakonyha bővítésre és járdafelújításra, ám forráshiány miatt ezek
nem voltak sikeresek. Az elkövetkező időszak fontos fe
ladata lesz, hogy beszélgessünk a konyhát illető további
tervekről. A feljövő gyereklétszám miatt az étkeztetést meg
kell oldani, ami fontos feladat.
Jó lenne, ha le tudnánk legalább két osztályt ültetni, mert
az könnyítené az ebédeltetést.
A konyha napi főzési men�nyisége 460 adag, ami komoly
szám. Tehát nem csak azok
esznek ott, akiknek úgymond
kötelező, mint például a gyerekek, hanem sok-sok ebédet
szállítunk ki a község területére is. Törvényi változásból

fakadóan jelentősen változott
a főzés, mivel a só és a cukor
felhasználását szinte nullára
kellett redukálni, amitől sótlanná vált az étel. Ezt be kellett vezetni, előírta a törvény,
nem tehettünk mást. Foglalkoztatunk egy dietetikust,
aki az ételérzékeny és egyéb
problémákkal küzdő gyermekek étrendjének az összeállítását végzi. A konyhánk remekül működik, működésére
a jövőben is számítunk csak
gratulálni tudok az ott dolgozók munkájához. A szakácsnők közül ketten tanfolyamon
is részt vettek, így ma már diétás szakácsaink is vannak.
A polgármesteri hivatal
munkájához
kapcsolódóan
két dolgot lehet megemlíteni. Egyik a szőlőhegyi kutyatelep, amelyre sok panasz volt.
A tulajdonos egyik hozzátartozója az állatvédőkkel közösen nagy mennyiségű ebet
elszállíttatott, a befogások is
megtörténtek, tehát úgy néz
ki, hogy a fertőzésveszélyt jelentő kutyatelep ma már nem
működik. A Vörösmarty utcai setéstelep szaghatása volt
a másik probléma, amellyel
foglalkozott a hivatal. A hatóságok közül a környezetvédelmi jelezte az illetékességét
az ügyben. Időközben a tulajdonos is elkezdte az állatok
elszállítását.
Egészségügyi változás volt,
hogy Tassy doktor családi
okok miatt elment Mezőfalváról Velencére. Helyettese
dr. Gáncs László. A háziorvosi állást meghirdettük, ám
egyelőre megfelelő pályázóról nem tudok beszámolni.
Fogorvosunk is jelezte, hogy
2015. december 31-én nyugdíjba megy. A pályázatra jelentkezett orvossal már szerződést kötöttünk.
A szociális, családsegítő és
gyermekjóléti intézmény esetében az épület felújítását nagyon fontosnak tartjuk.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Október 23.

Az 1956-os forradalom
népünk történetének nagy
fordulópontja volt. Eseményei
nem régen zajlottak le, mégis
keveset tudunk róluk. Keveset,
mert az utána következő három évtizedben nem volt tanácsos emlegetni.
Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy az október
23-i nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett megemlékezés felelőse a 8. évfolyam.
Nem könnyű a feladat, mivel
erről a történelmi időszakról
csak a tanév vége fele tanulnak végzőseink.
Először is képek, történetek, olvasmányok segítségével közelebb kellett hozni a
gyerekekhez az említett időszak eseményeit. Ezután kiválasztottuk a témához illő
szövegrészeket, verseket, zeneszámokat. Összeállítottuk

az ünnepi műsort, igyekeztünk a gyerekek személyiségének, beszédkészségének figyelembe vételével a lehető
leghatásosabb szereposztásra
törekedni. Próbáltuk a legodaillőbb zeneszámokat beékelni a történetek közé.
Nemzeti színű jelmezbe
öltözött táncosok színesítették a műsort, melyben korhű
öltözékeket is láthattunk.
Október 22-én a 8. évfolyam diákjai, „a” osztályosok és
„b” osztályosok együtt példás
fegyelmezettséggel és méltó
tisztelettel idézték elénk az
1956-os forradalom eseményeit és hangulatát.
„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek,
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százhoz bátrak és viharvertek.”
Hajas Erika és
Váradiné Balogh Ágnes

Mese-est

Hagyományainkhoz híven
idén ősszel is megrendezték
tanítóink az alsó tagozatosok
Mese-estjét.
Október 21-én több mint
130 pizsamás gyerek toporgott
az iskola bejáratánál. Magukkal hozták kispárnájukat, takarójukat és alvós játékaikat. A
tornaterem átváltozott „gyerekszobává”, a szőnyegek átalakultak óriási „osztály ágyakká”,
s kellemes éjjeli lámpák fénye
világította be a helyiséget. A
tanító nénik sem tanítók voltak már, hanem tündérek, boszorkányok, mesehősök.
Minden évben új témakör
szerint dolgozzuk fel a meséket. Ismerkedtünk már más
nemzetek népmeséivel, Benedek Elek gyűjtéseivel és ebben az évben a hagyományos,
klasszikus meséket elevenítettük fel. Úgy tapasztaljuk, hogy
a mai nemzedék csak a televízióból megismert, túlságosan
modern feldolgozásokat, történeteket ismerik.
A gyerekek élvezték a hagyományos, hintaszékben

Márton-nap

Az idei Márton-napi hagyományos programot néhány új
elemmel gazdagítottuk. A felvonulás élén a Márton-legenda
szereplői, a római parancsnokok, katonák, liba és kísérőik haladtak.
A térre vonuló sereget a már lángoló máglya fogadta, mely
megalapozta az est különleges hangulatát. A rövid műsor után
az immár önállóan megalakult német nemzetiségi tánccso-

HÍREI

ülő felolvasást, a retró diafilmvetítést, bábjátékot, de
minden évben a legjobban
várják a mesejelenetek bemutatását. Néhányan már
kifigyelték a próbafolyamatokat, és találgatták, melyik
tanító néni kivé, mivé fog
átváltozni? Megjelent Hófehérke, Csipkerózsika, Piroska, farkas, vadász, török,
a tehenek és elvarázsolták a
nézőközönséget.
A gyerekek együtt éltek
az előadással, izgultak a szereplők sorsáért, s nevettek
kalandjaikon. A figyelésben
megéhező gyerekeket a Szülői Munkaközösség támogatásával Zsákovics Ági néni teája várta. Az iskolában még a
keksz is finomabb, mint otthon!
Köszönjük a szülőknek,
hogy lehetővé tették gyermeküknek az esti órákban, hogy
ebben az élményben részesüljenek! Reméljük, jövőre még
többen lesznek!
Baricza Zsuzsanna
Horváth Lászlóné

port táncházas bemutatója következett. A tanár nénik és szülők által kínált sütik mellett Ági néni teája emelte a hangulatunkat.
Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan kilátogattak a térre,
így mindannyiunk számára a közösen megélt ünneplés tartalmas estét jelentett.
Molnárné Troppert Mária
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A Világ Legnagyobb
Tanórája

Az első világszintű oktatási projekt, melyen keresztül
minden gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést
szolgáló Globális Célokat.
A tanórákon az ENSZ
által újonnan kihirdetett 17
Globális Célt ismertettük
meg a gyermekekkel.
A Globális Célok a fenntartható fejlődést szolgálják
és a Föld lakóinak legnagyobb
problémáit hivatottak leküzdeni. Az eseményhez kapcsolódva Koppányiné Sági Mó-

nika az 5-6. évfolyamon, míg
Sótiné Papp Elvira a 7-8. évfolyamon tartotta meg a figyelemfelkeltő
tanórákat.
Majd ezek után a lelkes diákok a tudásukat az eseményhez kapcsolódó Okos Iskola Kupa elnevezésű országos
versenyen tehetik próbára,
melynek fordulói hónaprólhónapra újabb kihívást állítanak a diákok elé egészen december végéig.
Koppányiné Sági Mónika
és Sótiné Papp Elvira

Pedagógiai napok!
Kedves Szülők!
Az őszi pedagógiai napokat 2015. november 23. és 27.
között tartjuk.
Ebben az időszakban Önök nyitott órákon vehetnek
részt, melyek pontos menetrendjéről értesítést küldünk, illetve az iskola honlapján és a bejáratnál kifüggesztve találják.
Szeretettel várjuk Önöket iskolánkba!
a nevelőtestület

Helyreigazítás
Múlt havi lapszámunkban az iskolai hírek között megjelent
versenyről szóló Tudományos kalandozás című cikkből lemaradt
két sor. A Net@-OK csapatvezetője és felkészítő tanára Koppányiné Sági Mónika volt.

Elsősök faültetése

Iskolánkban hagyomány, hogy az elsős gyerekek fát ültetnek intézményünkbe lépésük emlékére. A legkisebbek szelídgesztenye
csemetéin kívül ezentúl gyönyörű platánsor is díszítik az udvart.
Köszönjük Szatmári Istvánné felajánlását!

Programozás hete
az iskolában

Az európai programozási
hét (EU Code Week) Neelie
Kroes, az Európai Bizottság
elnök-helyettese kezdeményezésére indult 2 éve. A kezdeményezés célja a programozás népszerűsítése.
2015. október 10-18. között zajlott egész Európában
és további, mintegy 30 csatlakozó országban a világ minden tájáról.
Mi is csatlakoztunk ehhez
a világméretű eseményhez!
Programhetüknek a „Step by
Step” címet adtuk.
Az EU Code Week keretében az egyes tagállamok iskoláiban, intézményeiben az
esemény hete alatt programozással kapcsolatos játékokat,
eseményeket, tanórákat, foglalkozásokat tartottak.
A kampány ideje alatt nálunk az alsó tagozatosok a
programozás rejtelmeivel játékos formában Sótiné Papp
Elvira tanárnő segítségével
ismerkedhettek meg. Ezúton
mondunk köszönetet alsós
kollégáinknak, akik támogat-

ták kezdeményezésünket és
ők maguk is lelkesen vettek
részt a foglalkozásainkon.
A felsősök pedig Koppányiné Sági Mónika tanárnővel merültek el a programozás
élvezetes világában, itt már a
játékon túl problémamegoldó
és logikai készségüket is jobban próbára tehették!
Büszkék vagyunk arra,
hogy Magyarország a nemzetek versenye között az előkelő 9. helyezést érte el a 48 ország között, főként úgy, hogy
ebben a mi összes diákunk is
részt vett.
Informatika tanárként nem
volt nehéz felismernünk azt,
hogy a mai világ problémáit nem fizikai erővel, puskaporral vagy olajjal oldhatjuk
meg, hanem alkalmazásokkal.
A programok nyelve írja le a
körülöttünk lévő világ működését, ezért ezt mindenkinek értenie, olvasnia és írnia
is tudnia kell.
Koppányiné Sági Mónika
és Sótiné Papp Elvira
informatika tanárok
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Tündérkert Óvoda
Eseménydús őszi időszak

Októberben kegyes volt
hozzánk az időjárás, hiszen
nagyon sok időt tölthettünk
a szabadban. Csodálhattuk a
nagy kert színpompás fáit, sétálhattunk az őszi ruhába öltözött Mezőfalván. Ebben a
hónapban sem unatkoztunk:
Manókiállítás, könyvtárlátogatás, disznóvágás…
Manókiállítás
A Cordastella Nyugdíjas
Otthonban idén is szeretettel
vártak minden érdeklődőt a
Manókiállításra. A Napsugár
csoport október 16-án ellátogatott a Kinizsi utcai „manókhoz”. Odaérkezésünkkor már
hangulatos zene várt bennünket. Márti néni ezúttal is be-

tak bennünket. A gyerekeknek feltűnt az udvar végében
található nagyobb kerti tó,
melynek partján elénekeltük
kedvenc békás dalunkat.
„Brekeke, brekeke,
kiolvadt a tó jege.”
Jó kedvvel, sok élménnyel
gazdagodva indultunk vissza
az óvodába.
Köszönjük a meghívást!
Nagyon jól éreztük magunkat,
sok szép dolgot láttunk és reméljük jövőre is találkozunk.
Könyvtárlátogatás
Október 22-én nagycsoportosainkkal ellátogattunk a
helyi könyvtárba.
István bácsi előzetes megbeszélés szerint a négy évsza-

ket nagy- nagy izgalommal
lapozgattak. A látogatás an�nyira sikeres volt, hogy a legtöbben azzal a kéréssel fogadták délután a szülőket, hogy
irassák őket be a könyvtárba.
Köszönjük István bácsinak
a kedves fogadtatást, és a tartalmas, szép délelőttöt!
Tökcsodák hete
Az őszi szünetet követő
héten immár sokadik alkalommal került megrendezésre
a Tökcsodák hete. Arra kértük
a barkácsolni vágyókat, hogy
készítsenek töklámpást, bármilyen alkotást sütőtökből,
és vegyenek részt a kiállítással

mutatta udvaruk lakóit: nyuszikat, mókusokat, manókat.
Az idén újdonság volt a ruhából készült nyúlcsalád, valamint a kerámia gomba és tökházikó. A gyerekek ámulattal,
csodálattal figyeltek. Nagyon
tetszett mindenkinek az igényesen elkészített kisméretű
halastó-, amiben még gilisztát
is találtak. Mindenkinek volt
valami kedvence. A kiállítás
végén sós pogácsával kínál-

kot bemutató könyvekkel készült a gyermekeknek.
Ráhangolódásként felolvasott egy szép mesét, és beszélgetett velünk az éppen aktuális évszakokról, az őszről.
A gyerekek nagyon érdeklődőek és lelkesek voltak, különösen mikor birtokba vehették a gyermekkönyvek
birodalmát. Sorra kerültek
le a polcról az autós, hercegnős, tündéres könyvek, ami-

egybekötött versenyen. Szalmabálákkal, madárijesztővel
és az ősz kincseivel díszítettük
a lépcső előtti teret. Ide vártuk az elkészült tökcsodákat.
Minden munkára egy szellemes szám került.
A csoportokban is lázas
munka folyt. Tökről tanultunk mondókákat, verseket,
tökös sütit készítettünk, tököt
faragtunk… A hét folyamán
napról- napra nőtt a versenyen résztvevő alkotások száma. Végül 35 tökfigura várta
pénteken a szavazást.
Nagyon sok szavazat került a ládába, ezért az izgalom is fokozódott. Hétfőn az
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Továbbképzés
Október 21-én két kolléganőnk
Dunaújvárosban
részt vett egy továbbképzésen,
aminek témája az intézményi önértékelés. Információban gazdag nap volt, melynek
folytatásaként november 5-én
nevelés nélküli munkanap keretében egy szakértő érkezett óvodánkba. Tájékoztatta
a kollégákat a rájuk váró feladatokról.
Köszönjük Fülöp Máriának, hogy eljött hozzánk és
segítette munkánkat.

Köszönetek
óvoda apraja- nagyja kíváncsian várta az eredményhirdetést. Minden résztvevő alkotást megtapsoltak a jelenlévők
s ezután elhangzott a nyertesek neve.
Különdíjas lett Vitális
Amanda
I. Márhoffer Noémi
II. Kolmankó Jázmin
III. Csóhány Vanda
A helyezettek ősszel kapcsolatos ajándékot kaptak,
hogy emlékezzenek erre az
alkalomra. Gratulálunk nekik.
Örülünk, hogy ennyi szorgos gyermek jár óvodánkba.
Köszönjük a részvételt és a
szülők segítségét.
Disznóvágás
A Katica és a Kolibri csoport november 6-án pénteken
délelőtt átlátogatott az isko-

lába a disznóvágásra. A kellemes őszi időben finom illatok terjengtek, amitől meg
is éheztünk. Sok-sok ínycsiklandó étellel, süteménnyel és
forró teával kínáltak bennünket, amit ezúton nagyon kö-

szönünk. Betekintést kaptunk
a kolbásztöltés és a hússütés
rejtelmeibe is.
Felejthetetlen élményekben volt részünk, a gyerekek
délután is a kismalacok simogatásáról meséltek.

Programjaink
November 23. (hétfő) – Őszbúcsúztató András nap – egyes csoportokban nyílt nap lesz
November 27. (péntek) – Őszi nagytakarítás- levélgereblyézés 13 órától a kertben
December 3. (csütörtök) – Télapó váró bábműsor a művelődési házban
December 4. (péntek) – Télapó látogatás a csoportokban
December 8. (kedd)
– Színház Sárbogárdon
December 11. (péntek) – Gymstick Nórával – jótékonysági torna az óvodásokért
December 13. (vasárnap) – Óvodások fellépése az Advent a téren rendezvénysorozat keretében
December 16. (szerda) – Karácsonyi vásár az óvodában
December 10-16.
–Karácsonyi ruhagyűjtés
December 18.(péntek) –Karácsonyi ünnepély a csoportokban (óvoda délig tart nyitva)
December 20. (vasárnap) – Óvónők betlehemes műsora a templomban
2015. DECEMBER 21- 2016. JANUÁR 4-IG ÓVODÁNK ZÁRVA TART

Múlt havi cikkünkből kimaradt egy köszönet, amit ezúton szeretnénk pótolni. Szüreteink
állandó segítője Begán
Józsi bácsi, aki idejét és
kellékeit nem sajnálva
darál, présel mindannyiunk örömére. Köszönjük
segítségét, a finom mustot is és reméljük jövőre is ellátogat hozzánk,
részt vesz szüreti mulatságunkon!
A Napsugár csoport
szeretné megköszönni
az Udvardi családnak a
dísztököket és a mézet,
amivel a csoportunkat
megajándékozták.
A Pillangó csoport
köszönetét szeretné kifejezni Kovácsné Fekete Erikának a felajánlott
törülközőkért és a dekorációs tökökért. Továbbá
köszönjük a Szent István
utcából a felajánlott játékokat.
A Katica és Pillangó csoport köszöni Bertalanné Éva Katalinnak
a felajánlott képeket és
plüssjátékokat.
Az oldalt összeállította:
az óvoda kollektívája
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Művelődési Ház
Az időben felfedezett
melldaganat gyógyítható!

Tökfigurákkal és Halloween partival
űztük a szellemeket
Alaposan megijedhetett, aki
péntek délután óvatlanul nyitott be a Kiss Kálmán Művelődési Ház ajtaján. Fel, alá cikázó, festett arcú kis szellemek
riogatták a betérőket. Aki pedig sikeresen túlélte a lidércek
támadását, az jó eséllyel maga
is szellemmé alakulhatott. A
hagyományos Halloween-napi rendezvényen arcfestéssel,
papír pókok, denevérek készítésével ügyeskedtek a bátrabb
gyerkőcök. A legkreatívabbak óriási tökök faragásával

hangolódtak a hazajáró szellemek távol tartására. Az elkészült remekek rögtönzött
kiállításon hirdették: ma itt
semmi bűbáj és varázslat nem
hat a lelkekre. A szelleműzésnek még hanggal is nyomatékot adtak a vállalkozó kedvűek. Karaoke Halloween partin
énekelték együtt kedvenc dalaikat. A sötét utcán hazafelé
aztán melyik gyerek hányszor
nézett vissza, talán sosem derül ki.
Horváth László

A mammográfiás szűrővizsgálat az Ön életét védi, egészségét szolgálja!
Ha Ön: NŐ, Mezőfalván lakik és a 45. évét már betöltötte, de még nem múlt el 65 éves, és az elmúlt két évben
nem vett részt olyan vizsgálaton vagy beavatkozáson, mely
melldaganat szűrésével, kezelésével kapcsolatos, akkor a
MammAlba kft.által működtetett szűrőkamionra kap meghívólevelet.
Saját egészsége érdekében kérem, vegyen részt a mellrákszűrésen!
A melldaganat, ha időben felfedezik, gyógyítható! A műtét is kisebb, a kezelések is egyszerűbbek. Ha a daganatnak
időt ad a halogatással, sokkal több lesz a baj vele. Ha az Ön
Édesanyja, Nagymamája kapott meghívót, mondja el neki,
hogy még sokáig szüksége van rá, hogy félti az egészségét és
megnyugtatná, ha elvégeztetné a mellrákszűrést! Ha Önnek
van olyan rokona, ismerőse, aki kapott meghívót, de még
nem vett részt a szűrésen, emlékeztesse rá! A szűrővizsgálat ingyenes.

Információ munkaidőben:
06-20/456-4256
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

Nagy Ferenc:

Csillagok és mécsesek

Mondják, a csillagok a mennyország lámpásai.
Igen, izzó lelkű szeretteink fénylő otthonai.
Mily tiszta és ragyogó volt az ég Mindenszentek este,
Isten és ember együtt üzené:
Legyen ez a találkozások estje.
És mi - átszellemülten emlékezve Ballagtunk ki a temetőbe.
Majd mécseseket gyújtottunk,
Üzenve, hogy itt vagyunk, Veletek vagyunk.
Idelenn a mécses lángja,
Odafönn a csillagpárja.
És a rengeteg mécses fénye!
Mintha a csillagok tükörképe
Vetült volna a temetőre.
S ma mindenki - magába szállvaEmlékezett halottjára.
Ma Veletek időzünk,
Ma Titeket idézünk.
És jöttek a mindig korán elmenő anyák és apák.

A „mit főzzek kincsem?”nagymamák,
a bölcs, de mosolygós nagypapák.
Az itthon és külhon elesett katonák.
És jöttek a férjek,a feleségek,
a gyermek és felnőtt testvérekők a félbeszakadt beszélgetések.
És a legnagyobb fájdalom- fiak és lányokjöttek, jöttek a szívbe zárt álmok.
De ma mintha mindegyikük itt lenne,
fülemben cseng néhányuk intelme:
„Úgy éljetek, hogy üdvözüljetek,
ne legyenek ellenségeitek.”
„Úgy szeljétek a kenyeret,
hogy jusson az éhezőnek.”
Ma béke volt és csönd
és elhullott néhány könny,
de a jövőnk kétség és rejtelem.
Világ, terheid vajon meddig görgeted?
Csillagok és mécsesek,
meddig lesz egyensúly köztetek?

Ismét használt
könyvek
árusítása
a könyvtárban!
2015. november
30-tól december 19-ig
használt könyvek kaphatók igen kedvező áron
a könyvtárban.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a
nyitvatartási idő alatt.
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FALUSZILVESZTER
Szilveszterezzen velünk!
Szilveszteri Batyus Retro Party
az Iskola tornatermében a
70-es, 80-as, 90-es évek és napjaink
legnagyobb hazai és külföldi slágereivel
Élő szórakoztató műsorral, tombolával
várjuk Önt és kedves családját. Ne hagyja
otthon gyermekeit sem.
Nekik külön ,,pihenőszobával”
és felügyelettel készülünk.
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Mikulás est
2015. december 4-én
a Kiss Kálmán
Művelődési Házban

Ajtónyitás 20:00-kor
Részletekről érdeklődni lehet
az Iskola SZM tagjaitól, illetve a
06-30-411-5928-as számon, vagy
facebook-on tőlem.
Koppányi Péter
SZM elnök

Program: 16.00 Kézműveskedés

17.00 Zenés Mikulásváró

2015. DECEMBER 31.

Sztárvendég: a Mikulás

Kiss Kálmán Művelődési Ház
bemutatja

Stand - up Comedy
című produkcióját

2015. december 1. kedd 18.00

Dombóvári István
és
Benk Dénes
Helyszín:
Kiss Kálmán Művelődési Ház nagyterme
Jegyek elővételben válthatók
a Kiss Kálmán Művelődési Házban
Jegyrendelés információk: 25/ 506 - 832
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Eredményes őszi szezont zárhatunk futballban

Minden csapat szépen teljesített

Szokásunktól
eltérően
Mezőfalva II. számú felnőtt
csapatával kezdjük a hónap
összefoglalóját. A Megye III.
bajnokság Horfer Serleg csoportjában már véget értek a
küzdelmek. Simon József által dirigált legénységnek nagy meglepetésre - a 13 fős
mezőnyben, a hatodik helyezést sikerült elérnie. Az idény
kezdetén nehezen összeállt
együttes kitartóan gyűjtögette fordulóról fordulóra a pontokat. A bajnokság félidejére 7 győzelem, egy döntetlen
mellett csak négy vereség árnyalta a teljesítményt. Pozitív
mérleget láthatunk a kapott és
lőtt gólok arányánál is. Harmincötször vettük be az ellenfél kapuját, hazai hálóba pedig
harmincegyszer került a labda. Az őszi fordulókról Simon
József így értékelt:
- Számomra is nagy meglepetés a hatodik hely! Az
eredményhez hozzá tartozik, hogy ebben az osztályban a sokműszakos munkarendek miatt nem egyszerű
keretet összeállítani. Gyakorlatilag egyszer sem álltunk fel
ugyanabban a formában. Taktikai koncepciót összerakni
és lekövetni szinte lehetetlen
vállalkozásnak tűnt. A fiúkat
minden dicséret megilleti! A
folytatásban nem lehet jósolni, hiszen szoros a mezőny és
körbeverésekkel az élen és a
végén is végezhetünk. Izgalomból tehát a tavasszal sem
lesz hiány - zárta értékelését
Simon József edző.
Viszló Trans Megye I. osztályban küzdő mezőfalvi felnőtt csapatnál szintén jó hírekről számolhatunk be. A
tavalyi hasonló időszakhoz
képest jelentős javulást hozott
az őszi találkozók sora. A ti-

zenhat csapatos bajnokságban a szoros középmezőny tizenegyedik helyén tizennégy
pontot szedett össze Masinka
László gárdája. Négy győzelem, két döntetlen, hat vereség, huszonhat lőtt gól és hu-

ször is az erő, akkor magasabb
számú pont állna Mezőfalva
neve mellett. Az őszi, jól sikerült igazolásokat szeretnénk
bővíteni a tavaszra. Akkor talán a tabellán is előrébb léphetünk.

repben. Nagyon pozitívan értékelt:
- Tizennyolc fős kerettel
tudtunk a találkozókon részt
venni, ami igen kiemelkedő. A
felnőtt csapatba is sokan kaptak meghívót. Gárdony ellen

szonhárom kapott gól billenti
itt is pozitívra a mérleget. A
novemberi lapzárta utáni fordulókat - Iváncsa, Szár - nem
számítva majdnem véglegesnek tekinthető az elért helyezés. Az időszak eddigi fordulóiról Masinka László edző
nyilatkozott.
- Vegyes, de javuló képet
mutatnak a fordulók. Voltak mérkőzések, ahol nagyon
odatette magát a csapat, és
akadtak ellenfelek, melyekkel szemben maradhatott hiányérzet a küzdeni akarást
tekintve. Ha a hatvanadik
percnél nem fogyna el több-

Az IFI kiemelkedő teljesítményével zárjuk e-havi összefoglalónkat. Itt is még hátra
van két forduló, de nagy meglepetés már nem érheti fiataljainkat. Dobogón, vagy dobogó közeli helyen zárható az
őszi versenytáv.
A számok pedig sosem
hazudnak. Íme a tabella: Két
meccsel a vége előtt harminc
ponttal a harmadik helyet
bérlik a fiúk. Tíz győzelem,
nulla döntetlen, három vereség, hatvankettő lőtt gól és
húsz kapott gól a mérkőzések krónikája. Váradi Tamás
az ősszel debütált edzői sze-

például hét U19-es korú is
nevezésre került! Fizikálisan
rendben van a csapat. A végére azonban hullámvölgybe
kerültünk. Nagyon pozitívan
értékelhető a társaság. Ennél
rosszabb eredményre számítottam, így viszont kellemes
csalódás. A tavaszi erőpróbán
nagyobb energia szükséges
ugyanazt az eredményt elérni, amit még a keret tagjainak
is át kell gondolni - vázolta a
folytatást Váradi Tamás edző.
(A mezőfalvi futballról bővebben is olvashatnak a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László
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Disznóvágás volt

„Itt ma disznót sütnek, jól
érzem a szagát,
Talán nekem adják a hátulsó combját.”

GYMSTICK

A fenti népi rigmust mondogatták vidáman a november
7-én az iskolában a gyerekek,
akik nemcsak hogy a disznó
combjából, de minden ilyenkor faluhelyen hagyományosan készülő ételből bőségesen
kóstolhattak. A mezőfalvi
gazdakör az idei évben második alkalommal tartott falusi
disznóvágást a gyerekek számára, akik izgatottan és lelkesen vettek részt a programon,
ahol nyomon követhették a
hús feldolgozásának valamennyi fázisát. A munkálatokat Kvárik József hentes irányította. A gondos szervezést
és a vágó állatot Feth Róbertnek és feleségének köszönhetjük. Kovács István és felesége
biztosította a finom füstöltárut, melyet a gyerekek a délelőtt folyamán fogyasztottak.
Pista bácsi saját kezűleg készített egy bemutató ládát is,
ahol két malackával is megismerkedhettek a gyerekek. Sági
István, és ifjabb Sági István,
Salgó József és felesége, Vizi
Ignác és felesége, Varga Gyu-

Móriczné Csapó Nóra

la, Ábele László és Maár Attila sokat dolgoztak azért, hogy
Sági Istvánné, Erzsike néni és
Márok Csaba bácsi mennyei
finomságokat varázsoljanak a

gyerekek tányérjaiba. Csiszár
József anyagilag támogatta
a programot. A szülői munkaközösségnek köszönhetően sütemény is került minden
osztály asztalára. Egész nap
segítségünkre voltak: Kovácsné Virág Anita, Hatvani-Rácz Brigitta, Csergőné Zsuzsi,
Ácsné Csilla, Maárné Zsuzsa
és Koppányi Péter.
Ennek a nagyszerű napnak
kapcsán sokat tanultunk régi
ízekről, falusi szokásokról és az
összefogás erejéről. Csodálatos
tapasztalat, hogy az egész nap
keményen dolgozó felnőttek is
úgy érezték, hogy többet kaptak, mint amennyit adtak.

ÉVZÁRÓ GYMSTICK
2015. december 11-én 18 órától
a mezófalvi iskola tornatermében
József nádor utca 13.
ÚT A TÖKÉLETES ALAKHOZ
FORMÁLD A TESTED
GYMSTICK-KEL!

Pati-Nagy Attila

Cserba Bea

Információ és jelentkezés
Móriczné Csapó Nóra

+3630 225 8267

www.facebook.com/Gymstick-Nóra

Várjuk a fenyőfa felajánlásaikat!
A falu karácsonyfájához várjuk fenyőfa
felajánlásaikat idén is. Fenyőágakra, valamint
gallyakra is szükségünk lenne, mert ezekből
készül el Mezőfalva adventi koszorúja.
Telefon: 25/506-832
Segítségüket előre is köszönjük!

Szeretettel várjuk megújult
étlapunkkal minden kedves
vendégünket

a Zöldfa Vendéglőbe!
Egy kis ízelítő:
- csirkemell rántva
- csirkemell gombával töltve
- kijevi csirkemell
c

Ismét féláras akció december 12-én
helyben fogyasztás esetén!

Advent
a téren

2015

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
Mezőfalva adventi rendezvényeire.
I. vasárnap
II. vasárnap
november 29. 15.30
december 6. 15.30
Adventi koszorú szentelése,
és első gyertyájának meggyújtása

Adventi koszorú második
gyertyájának meggyújtása

Szentelést végzi:
Kristofory Valter plébános úr

Kristofory Valter plébános úr
adventi gondolatai

Műsort ad a Mezőfalvi Néptánccsoport
és a Nagycsaládosok Egyesülete
Gyertyát gyújtanak
a civil szervezetek

III. vasárnap
december 13. 14.30
14.30. Mezőfalvi Nőikar adventi
koncertje a templomban
15.30-tól gyertyagyújtás a Piac téren
Adventi koszorú
harmadik gyertyájának meggyújtása
Kristofory Valter plébános úr
adventi gondolatai
Gyertyát gyújtanak
és műsort adnak
az óvodás-és iskolás gyerekek

Minden vasárnap adventi vásár
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Műsort adnak a Nyugdíjas Klubok tagjai
Gyertyát gyújtanak
a civil szervezetek

Vendégünk a Mikulás

IV. vasárnap
december 20. 14.30
14.30 Az óvónők 25. jubileumi
betlehemes műsora a templomban

Adventi koszorú
negyedik gyertyájának meggyújtása
Kristofory Valter plébános úr
adventi gondolatai
Műsort adnak a
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Gyertyát gyújt Márok Csaba
Mezőfalva Nagyközség polgármestere

Ünnepeljünk együtt!

