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Karácsony hava –
Télelő – Álom hava

Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt
kívánok Mezőfalva lakóinak!
Márok Csaba
polgármester

Wir wünschen Allen gesegnete
Weihnachten und ein glückliches,
erfolgreiches Neujahr in Mezőfalva!
Liebe Grüsse:
Die Deutsche Nationalitäten
Selbstverwaltung von Mezőfalva
Sok szeretettel kíván áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új évet minden
mezőfalvinak a Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében:
Molnárné Troppert Mária,
Móricz Csabáné és Molnár Istvánné

Csodás adventi hangulat töltötte be a templomunkat vasárnap,
a Mezőfalvi Nőikar hagyományos karácsonyi koncertjén. A házigazda kórus mellett fellépett iskolánk énekkara is. Orgonán
Bodolai György kísért. Szólót énekelt Koncz Tímea. Köszönjük
ezt a gyönyörű zenei élményt valamennyi fellépőnek!   Fotó: H.L.

2

Az én falum - Mezőfalva

Advent a téren

A hagyományokhoz hűen
a Piac tér ad otthont a karácsony közeledtének legnagyobb
rendezvénysorozatának. Az első adventi
vasárnapon először Nagy Richárd református lelkész osztotta meg adventi gondolatait,
majd Kristofory Valter katolikus plébános megáldotta az
adventi koszorút. A sokéves
tradíciókat követve az idén is a
Nagycsaládosok Egyesületének versei nyitották az ünnepi műsorok sorát. A folytatásban a mezőfalvi néptáncosok
András napi szokásokat elevenítettek fel vidám népi csúfolódó és tánc formájában. A
műsorokat követően Mezőfalva civil szervezeteinek képvielői meggyújtották advent
első gyertyáját. A programot
vendéglátás, adventi vásár
zárta.
Advent második vasárnapján ismét családok, bará-

tok keresték fel a mezőfalviak
kedvenc közösségi találkozó
helyét a Piac teret. Kristofory Valter katolikus plébános
ünnepi gondolatait követően
igazi zenei csemege fogadta a
térre kilátogatókat. Karácsonyi dallamok csendültek fel
a besnyői csengettyűs együttes tolmácsolásában. A remekül megalapozott hangulat
folytatásában a helyi óvodások nagycsoportja és a Sárga
Rózsa nyugdíjas klub képviselői léptek színpadra. Verseikkel kellemes pillanatokat szereztek a közönségnek. Advent
második gyertyáját ismét a civil szervezetek lobbantották
fel. A program azonban ezzel nem ért véget. A gyerekek kedvence a nagyszakállú
Mikulás is megérkezett a térre. Cukorka, csokoládé osztás
után vendéglátással és beszélgetéssel zárult a mezőfalvi advent második vasárnapja.

A negyedik vasárnapon
Advent 4. vasárnapján, december 20-án 14.30 órától az
óvodások jubileumi, 25. betlehemi műsorát láthatják (részletek a 12. oldalon), utána Márok Csaba polgármester köszöntőjét hallgathatják meg. A polgármester úr ünnepi
beszéde után gyújtjuk meg advent negyedik gyertyáját.
Műsort adnak a polgármesteri hivatal dolgozói, gyertyát
gyújt Márok Csaba és Borbély Anikó jegyző.
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Cordastella
A Cordastella idősotthon
beszámolója alapján megállapította a képviselő-testület a
legutóbbi ülésén, hogy az intézmény jó szolgálatot tesz,
szükség van a tevékenységére, nyitott, jó kapcsolatban
van az önkormányzattal és a
társintézményekkel egyaránt,
folyamatosan szervez olyan
programokat is, amelyeket a
gyerekek is látogathatnak. A
Cordastella már kisebb várólistával is rendelkezik. Vagyis jól döntött a testület annak
idején, amikor a feladatellátásra biztosította az önkormányzati ingatlant.

Családi napközi
A képviselő-testület megtárgyalta a családi napközi beszámolóját. A vezető elmondta: januártól emelkedik a
térítési díj, mivel a munkaügyi
központtól jövőre már nem
kapnak bértámogatást. Jogszabályváltozás miatt később
el kell dönteni, hogy 2017 januárjától milyen formában
(mini, családi vagy munkahelyi bölcsődeként) folytassa az
intézmény a tevékenységét.

Ellenőrzés
A polgármesteri hivatal ellenőrzést indított a polgárőrséggel közösen MezőfalvaSzőlőhegyen. Egyeztetik az
adatokat a valósággal, megnézik, kik tartózkodnak ott és
milyen jogcímen. Sajnálatos,
de nem igazán méltó körülmények vannak településünknek azon a külterületi részén,
nagyon sokan élnek ott olyanok, akik nem tudjuk miből
tartják el magukat. Az első ellenőrzés megtörtént, a hivatal, a képviselőtestület tagja, a
polgármester és a polgárőrség
parancsnoka vett részt.

Helyi adó
Elmondhatjuk, hogy a képviselő-testület döntése alapján
önkormányzatunk adóemelést nem tervez jövőre.

Pénzügyeinkről

A harmadik negyedévi
költségvetési tájékoztatót, valamint a jövő évi költségvetési elképzeléseket is megtárgyalta a képviselő-testület.
Ezek már nem kötelezően benyújtandó elszámolások, ám a
polgármester úgy érzi, nagyon
fontos az, hogy a testületet
megfelelő módon tájékoztassák, ezért mindig elkészítik a
pénzügyi beszámolókat.
A jövő évre vonatkozóan
vannak komoly elképzelések.
Várják a Települési Operatív
Program (TOP) pályázatainak megnyílását, amelynek
keretében több fejlesztést
szeretnének megvalósítani.
Egyik az óvoda. Az intézményben felvehető gyerekek
száma maximum 124, ami
kevés, mert már most ezen
a szinten mozog az óvoda.
Ezért a férőhelyszámot várhatóan bővíteni szükséges.
Az önkormányzat kért már
be tervezési és megvalósítási ajánlatokat tervezőktől,
ezekről kell majd egyeztetni
a későbbiekben, hogy esetlegesen melyik kerüljön kidolgozásra.
Az óvodánál van a konyha
épülete, amit szintén bővíteni
szükséges.
Az iskolánál nagyon jó lenne egy napelem a geotermikus
fűtés kiegészítéseként.

Az önkormányzat kistraktora reggeltől estig megy, a
nagy igénybevételt egyre nehezebben bírja, annak ellenére is, hogy a teherautó nagyon sok feladatban kiváltja.
Előbb-utóbb foglalkozni kell
a traktor cseréjével, mert az elengedhetetlenül szükséges.
Járdafelújítási pályázatunkat elutasították, ettől függetlenül korábban a Fehérvári utcán, most a Kossuthban
jelentős felújítási programot
hajtottunk végre, ezt szeretnénk folytatni.
A vízrendezésre is pályázni szeretnék a TOP keretében.
Amíg pályázati támogatásból
nem tudunk komplex felújítást végezni, addig az önkormányzat közmunkások bevonásával folyamatosan végzi az
árokrendszer takarítását.
A polgármester megítélése
szerint nagyon jól bevált a településen az új, aprítékos fűtési
rendszer. A Mezőfalván keletkező fásszárú nyesedék feldolgozásával és újrahasznosításával nagyon komoly segítséget
adunk a lakosságnak, jelentős
mértékben csökkent az őszi
„füstölés”, és jó célra használjuk fel a hulladékot.
Pályázati forrásból szeretné bővíteni, cserélni az önkormányzat a Rákóczi utcai
játszótér játékparkját.

Civil élet, intézmények
A nyugdíjasklubok jól működnek, a nagycsaládosok
szépen rendbe tették a terciájukat. Rossz állapotban van
viszont a nyugdíjasklub padozata, ahol a linóleum cseréjét próbáljuk jövőre megoldani. Megvizsgáljuk a könyvtár
esetleges rácsatlakoztatását az
iskolai fűtési rendszerre.
A konyhafelújításra építési engedéllyel rendelkezünk,
pályázatunk forráshiány miatt
lett felfüggesztve.
Az óvodavezetői álláshelyre pályázatot írt ki a képviselőtestület.

Újságunknak ezen az oldalán részletezett jövő évi
költségvetési koncepció természetesen a teljesség igénye nélkül került összeállításra, ám jelzi, hogy milyen
irányban szeretnénk továbblépni. Mindig mérlegelnünk
kell, melyek azok a lehetőségek, amelyek megnyílnak önkormányzatunk előtt.
Annak idején, amikor az iskola, vagy a művelődési ház
felújításáról beszéltünk, fontos volt, hogy az akkor éppen megnyílt pályázati lehetőséggel éltünk.
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Képviselőink
tárgyalták
Húsz napirendi pontot tárgyalt Mezőfalva képviselő-testülete a legutóbbi ülésén. Az
előkészítésnek köszönhetően jó
ütemben tudunk haladni. Elsőként a nagyvenyimi közös orvosi ügyelet ellátásról készült beszámolót tárgyaltuk meg. Rédey
József igazgató elmondta, hogy
az országban sok helyen tartanak
fenn orvosi ügyeletet, és komoly
gondok vannak az orvoshiánnyal
mindenütt. Másik problémaként
említette, hogy egyesek úgy gondolják, hogy az orvosi ügyelet a
háziorvosi rendelés meghosszabbítása, emiatt indokolatlanul sok
hívással kell foglalkozniuk a doktoroknak. Holott a sürgős esetek
ellátása lenne az orvosok feladata és nem a lázcsillapítás. Az indokolatlan hívások elvonják az
ügyelet figyelmét a sürgős esetektől, ami nagy baj.
Következő napirendi pont
volt a fogorvosi szolgálat feladatainak 2016. január elsejétől történő ellátása. A régi és az új orvos
között nem született megállapodás a praxis tekintetében, ezért
átmeneti időszakra a helyettesítéssel történő ellátásról kellett
döntenie a képviselő-testületnek.

Templom

A templomunk felújítására a
katolikus egyház adott be pályázatot. Több lépcsőben oldanák
meg ezt a feladatot, és örömteli,
hogy a nyílászárók cseréje már a
folyamat kezdetét jelzi. Az önkormányzat minden segítséget
megad, amennyiben igénylik.

Egészségügy

A 2-es háziorvosi körzet ellátására kell orvost találni, illetve védőnőt is keresünk. A fogorvosi feladat-ellátás az előzőekben
ismertetettek szerint megoldott.
Háziorvost sajnos nehezen találni, nemcsk Mezőfalván, hanem
másutt is.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Kirándulást nyertek
a művészetoktatás tanulói
Net@-OK
karácsonyi
készülődés
A múlt hónapban már beszámoltunk arról, hogy nagy
sikerrel vettünk részt a Világ Legnagyobb Tanórája elnvezésű projektben,mely arra
volt hivatott, hogy felkeltsük
a figyelmet a Föld lakóinak
legnagyobb problémáira. Nagyon sok a tennivaló! Szakköröseimmel a beszélgetésen túl
a tettek mezejére léptünk és a
kijelölt célok közül egy olyan
területet választottunk, melyhez mi is hatékonyan hozzájárulhatunk.
Így a program méltó lezárásaként a Net@-OK csapatommal az újrahaszosítás
jegyében tartottuk meg a hagyományos ünnepi készülődést.
Ezen a délutánon a kiégett
izzókból készítettünk karácsonyfadíszt, maradék fonalból manófát illetve kinőtt
zoknikból hóember figurákat.
Az év közben megmaradt kartonokból, színes lapokból üdvözlőkártyákat gyártottunk,
valamint a folyosó beépített
szekrényeit tettük hagulatosabbá.
A készülődéshez a közössen sütöt mézeskalács, gesztenyés piskóta valamint a szülők süteményei adtak energiát.
Ezúton szeretnénk mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánni!
Koppányiné Sági Mónika
és a Net@-OK csapata

2015. november 17-én a
szobrászat tanszakra járó 19
felső tagozatos diákommal tanulmányi kirándulásra mentem Budapestre. Nyertes pályázatunknak köszönhetően
a Néprajzi Múzeum igényes,
színes és gazdag tárlatait díjmentesen néztük meg, majd
a népi tárgykészítő hagyományok közül a bőrművesség rejtelmeit feltárva készítettünk
telefontartót bőrből. A sok
látni való és a nehéz kézműves foglalkozás után az Országház parkjában fogyasz-

Mikulás járt
a mezőfalvi iskolában!
December 4-én, pénteken
a mezőfalvi diákok pirosba
öltözve várták a Mikulás érkezését. A iskola Diákönkormányzata évről-évre kiválóan megszervezi az osztályok
látogatását, ahol énekszóval
várják a Télapót. A krampuszok segítségével kiosztják
a várva-várt ajándékokat. Jó
hangulatú, kellemes délelőttöt töltöttünk a Mikulással!
Köszönjük!

tottuk el az jóleső ebédünket,
mert szép időt fogtunk ki.
Délutáni programunk a
Parlament, illetve annak múzeuma volt. Az idegenvezetés
során rengeteg érdekességet
tudtunk meg az épületről, pl. a
világ 3. legnagyobb parlamentje a miénk, teljesen szimmetrikus az épület, Lotz Károly
freskói találhatóak a főlépcsőház mennyezetén, a kupola alatt található a Szent Korona, amelyet koronaőrök őrzik,
vagy Steindl Imre, a tervező
neogótikus stílusban álmodta

meg a Magyar Országgyűlés
intézményét és 40 kg aranyat
használtak fel a beltér díszítéséhez. Köszönöm a gyermekek
nevében is Ollmann Juditnak
és Temesváriné Kiss Gyöngyinek, hogy elkísértek bennünket, valamint a szülőknek,
hogy hozzájárultak a kiránduláshoz! Összességében olyan
nap volt ez számunkra, amelyben élmény és öröm volt tanulni, de legfőképp jó volt így
együtt lenni.
Császár Mónika
művésztanár
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Akikre büszkék vagyunk!
Iskolánkban az elmúlt években elindítottunk egy hagyományt, melynek lényege, hogy volt diákjaink életútját figyelemmel kísérve, kiállításokat rendezünk azok munkáiból, akik
valamilyen művészeti tevékenységben jeleskednek. A jogos
büszkélkedésen túl szeretnénk, hogy intézményünk jelenlegi
tanulói számára az ő sikereik jó példával szolgálnának. Ez évi
választottunk:

Bencze Dorka

Általános iskolai tanulmányait 2011-ben fejezte be. A jó tanuló, tehetséges diák elsős korától kezdve szívesen rajzolt, alkotott. Az alapfokú művészetoktatás keretein belül képzőművészeti tanulmányokat folytatott. Társai közül kitűnt munkái
egyedi formavilágával és különleges színhasználatával. Mikor a
pályaválasztásra került a sor, továbbtanulási kérelmét a nagyhírű, és neves székesfehérvári Tóparti Gimnáziumba adta be, kerámia tanszakra. Jelenleg végzős. A középiskola négy éve alatt
készített néhány munkáját mutatja be a kiállítás.
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Mikulás Focikupa
eredményei

Az idei Mikulás Focikupa
december 3-án került megrendezésre, melyet a gyerekek
már nagy izgalommal várták.
A felső tagozatból rekordszámú nevezés érkezett hozzám.
Összesen 10 csapat nevezett
és vett részt a Focikupán. A
7-8. évfolyamból 5 csapat és
az 5-6. évfolyamból is 5 csapat nevezett. Külön öröm számomra, hogy volt egy teljes
lány csapat (Csak csajok néven) is az 5.b osztályból Mónika néni segítette őket. A
Pamkutya csapatban is voltak
lány játékosok szintén az 5.b
osztályból.
A Focikupa nagyon jó hangulatban zajlott, sok csapatnak
volt külön szurkolótábora a
saját osztályából. A szurkolók
sportszerűen transzparensek-

Eredmények:
I. Futsal
(7.a)
II. Végzősök (8.b)
III. Dortmund (7.a)
IV. Bálázók (8.a)
V. Skinek (7.b)

kel, zászlókkal, sőt voltak, akik
pom-pom lányként felszerelkezve bíztatták csapatukat.
A 7-8. évfolyamon a FUTSAL nevű csapat lett a bajnok
a 7. a osztályból + Kovács Olivér társult hozzájuk a 6.b-ből.
Ők játszották a legszebb focit,
és fegyelmezetten csapatként
együttműködve játszottak.
Az 5-6. évfolyamon az
MTC081 nevű csapat lett a
bajnok a 6. a osztályból Zsákovics Botond vezetésével.
Az alsó tagozat Mikuláskupáján az 1-2. évfolyamon
a 2.a osztály bizonyult a legjobbnak, míg a 3-4. évfolyamosok versenyében a 4.b osztály győzedelmeskedett.
Minden versenyzőnek gratulálunk!
Tórizs Attila

I.
II.
III.
IV.
V.

MTC081 (6.a)
Barcelona (5.b)
Pamkutya (5.b)
Villámfiúk (5.a)
Csak csajok (5.b)

Gólkirály: Papp Zsolt 7 góllal
A másik csoport gólkirálya: Erdélyi Kevin 12 góllal
Legjobb kapus: Simon Ármin és Sütő Tamás 		
Legjobb kapus a másik csoportban: Kolompár Martin

Diákjaink őszi versenyeredményei
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. helyezett: Gombita
Dzsenifer 6.b osztály - Felkészítő tanára: Nagy Margit
II. helyezett: G á r d o n y i
Réka 7.a osztály - Felkészítő
tanára: Nagy Margit

III. helyezett: SzatmáriNagy Eszter 5.a - Felkészítő
tanára: Nagy Margit
Szintén
Nagyvenyimen
rendezték meg a tankerületi történelem vetélkedőt, melyen iskolánk csapata az előkelő II. helyezést érte el. A
csapat tagjai: Bartek József
8.a, Hajnal Marcell 7.a, Kaltenecker Réka 6.a, Miklós Mátyás 5.a. Felkészítő tanár: Váradiné Balogh Ágnes
A Rudas Közgazdasági
Szakközépiskolában rendezték meg a „gpsz” informatikai
versenyt, amelyen iskolánk
egyik csapata a legjobbnak bi-

zonyult, az I. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Hajnal Marcell 7.a, Takács Balázs 7.a,
Vass Virág 7.a. Felkészítő tanár: Sótiné Papp Elvira

A Lorántffy Zsuzsanna
Középiskolában
rendezték
meg az „Egészséges életmód”
versenyt, ahol nagyon szoros versenyben a 8.a osztályos
csapat a II. helyezést hozhatta el. A csapat tagjai: Bartek
József, Bencze Balázs, Csergő
Péter. Felkészítő tanár: Kollár
Hajnalka
A Dunaújvárosi Dózsa
György Általános Iskola Szi-

lágyi Erzsébet Tagintézményében alsósoknak rendeztek informatikai jellegű, Paint
rajzoló versenyt. Iskolánk két
tanulója vett részt az érdekes
vetélkedésen. Sipos Dávid
Olivér 4.a osztályos tanuló a
III. helyet, míg Sóti Levente
3.a osztályos tanuló a II. helyezést nyerte el. Felkészítő
tanár: Sótiné Papp Elvira
Minden eredményes tanulónknak szívből gratulálunk a szép sikerekhez, további örömteli felkészülést
kívánunk! Köszönjük a pedagógusoknak is a felkészítő
munkájukat!
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Tündérkert Óvoda
Novemberben sem tétlenkedtünk, zajlott az élet. A novemberi
újság megjelenésével egy időben Márton nap volt. Ebből az alkalomból két csoport is várta a szülőket, hogy megismerkedhessenek a Márton-napi szokásokkal, néphagyományokkal.

Márton-nap
a Csiga-biga csoportban
November 11-én jeles
napra készültünk a Csiga-biga csoport óvodásaival, mégpedig Márton-napra. A hét
elejétől kezdve ismerkedtünk
Márton püspök legendájával,
a libákhoz kapcsolódó népi
időjóslásokkal, szólásokkal,
versekkel, mondókákkal, dalos játékokkal. Izgalommal
vártuk a szülőket szerda délután, hogy együtt ünnepeljünk egy régi hagyományt. A
vendégeket kis műsorral köszöntöttük, ahol a gyermekek
elmondták Márton püspök legendáját, bemutatták kedvenc
libás mondókáikat, verseiket
valamint tánccal, párválasztós
dalos játékkal színesítették a

programot. Ezután került sor
a Márton napi lámpások elkészítésére.
Szülők, gyerekek, nagyszülők közös összedolgozásával
(libák rajzolásával, vágásával,
ragasztásával, üvegek drótozásával) elkészültek a kis lámpások, amelyekbe belehelyeztük a mécseseket is. A munka
után jól esett a libazsíros kenyér, tea, lúdláb sütemény elfogyasztása, majd ezt követte
a lámpás felvonulás a szökőkúthoz. A sötétben világító
kis lámpásokkal vonuló tömeg jó hangulatban érkezett
meg a Piac térre, ahol közös
énekléssel fejeződött be a hagyományőrző délután.

Idén november 12-én hetedik alkalommal került megrendezésre a már hagyomán�nyá váló Márton-napi délután
a Szivárvány csoportban. A lázas készülődés már napokkal
korábban megkezdődött. Libás dekoráció került az ablakokra. A közös népi játékokkal, dalokkal a régi tollfosztók
hangulatát is megidézték.
Nagy volt az izgalom, hiszen
a kicsik először látták vendégül családtagjaikat. A néphagyomány elmondását a gyerekek énekes verses műsora

követte. A közös gyertyagyújtás és az óvónénik, dajka néni
Márton-napi dala igazi meglepetés volt. A gyerekek az általuk készített süteménnyel,
libazsíros, hagymás kenyérrel kínálták vendégeiket. A jó
hangulatot lámpás felvonulás
is fenntartotta, hiszen a szökőkútig énekelve vonultak végig. Az estét közös dalunkkal
zártuk:
„Este van, már késő este…”
Márton jó példája reméljük, sokáig megmarad a gyerekek emlékezetében.

Márton-nap a Szivárvány
csoportban

Az oldalt összeállította:
az óvoda kollektívája

Őszi nagytakarítás

Az ősz sok kincset adott
nekünk, sokat tartózkodhattunk a friss levegőn, az óvoda hatalmas fáinak árnyékában. Így ősz végén csodálatos
a reggelre lehulló temérdek
levél összefüggő avarszőnyege. Meg-megcsodáljuk, de
ugyanakkor sok munkát is
igényel a rendben tartása. Hagyománnyá vált óvodánkban a
novemberi őszi nagytakarítás.
Szeretettel invitáltuk a ked-

ves szülőket, hogy gyermekeikkel együtt november 27én délután összegereblyézzék,
seperjék a lehullott leveleket.
A hideg idő ellenére 15 szülő
vett részt. Jó hangulatban telt
a délután.
Munka után mindenkit
zsíros kenyérrel és meleg teával kínáltunk. Köszönjük a
teát a konyhás néniknek és a
munkát a szülőknek, a zsíros
kenyeret Zita óvó néninek.

Őszbúcsúztató András nap
November az utolsó őszi
hónap. Sok éve kialakult szokás óvodánkban az András
napi őszbúcsúztatás, ősz lezárása, ősz kincseinek felhasználásával alkotás. Tízórai után
az óvoda apraja- nagyja 2 csoportba gyűlt össze, ahova látogatóba érkezett Őszanyó.
Kis kosarában mindenféle
őszi kincset rejtegetett (almát,
diót, libát…) egyet- egyet kiválasztott belőle s az óvodások dalt énekeltek, mondókát, verset mondtak róla. Volt
közös éneklés, táncolás az ősz
egyik fontos momentuma a
szüret kapcsán. A gyermekek
örömmel, kíváncsian hallgatták Őszanyó meséit, kellően

feltöltődtek a rájuk váró feladatokra, ugyanis a csoportok (5) nyílt nappal várták a
szülőket. Nagy számban voltak jelen a dolgos kezű szülők, s szebbnél- szebb alkotások születtek kezeik nyomán.
Készült mécses, kistáska,
nyaklánc, őszi kincsek, magvak felhasználásával. Néhány
csoportban gyümölcssalátával is kínálták a vendégeket.
A nap lezárásaként saját készítésű bagoly sütivel ajándékozta meg a gyermekeket a
néphagyományőrző csoport.
Nagyon tartalmas délelőtt
volt, reméljük mindenki jó élményekkel gazdagodott, s jól
érezte magát.

Az én falum - Mezőfalva

7

Mikulás

Az utolsó novemberi hét
már a tél első és gyermekek
számár az egyik legfontosabb
ünnepre való készülődéssel
zajlott. Lekerültek az őszi dekorációk és új "ruhát" öltöttek,
ünneplőbe öltöztek a csoportok. Mikulás daloktól zengett
az óvoda. Minden csoportban
lázas készülődés folyt. A Pillangó és Napsugár csoportokban munkaestet tartottak. A
szorgos manók elkészítették a
gyermekek ajándékait s közben jót beszélgettünk.
December 3-án néhány
lelkes kolléganőnk bábműsorra invitálta a gyermekeket a Mikulásra való készülődés jegyében. Meghívást
kaptak erre az alkalomra a
Makk Marcsi családi napközisek is. Enikő néni bevezetője után színre lépett nyuszi,
aki megtalálta Mikulás elveszett kesztyűjét. Sajnos a hidegben Télapó nem kel útra!
Hosszas bonyodalmak után
nyuszi elért a Télapó házához,

visszaadta a kesztyűt így minden kisgyermek megnyugodhatott, hogy a hétvégén hozzá
is ellátogat a nagyszakállú. A
bábozást örömmel, érdeklődéssel fogadták a gyermekek s
végül a tapssal jutalmazták a
szereplőket.
Köszönjük Lilla néninek, Kondorné Erzsikének,
Scheidl Erzsikének, Reni óvó
néninek és Dóri óvó néninek
a színvonalas előadást. A művelődési házból visszatérve
minden csoport ajtaján egy
kis csomag szaloncukor jelezte a Télapó közeledését.
December 4-én pénteken
minden csoportban ünneplőbe öltözött gyermekek várták
a Télapó megérkezését. Csoportról -csoportra járva kiosztotta ajándékait, beszélgetett a
gyermekekkel, válaszolt a kérdésekre s örömmel hallgatta a
szépen csengő Télapós énekeket, verseket.
Búcsút intettünk s reméljük jövőre újra találkozunk.

Lévay Erzsébet versével kíván a Tündérkert Óvoda kollektívája békés boldog ünnepeket!

Karácsony, akár az álom..

Karácsony,
akár az álom,
éjbe rejtve érkezik,
s utat talál
csengőszóval
szívemtől szívedig.

Ez a nap
talán a legszebb,
amit az év tartogat,
vedd hát elő
ünnepváró
gyermekkori arcodat!

Mosdasd meg a
szíved-lelked,
tiszta legyen, mint a hó,
s töltsön el a
boldogság,
hogy egymást szeretni de jó!

Advent

December 6-án óvodánkat a Kolibri és a Csiga-biga
csoport képviselte az Advent
a téren rendezvény sorozatot. Mikulás verseket, énekeket adtak elő a gyermekek. A
száncsengő című dalt hangszeres kísérettel énekelték el
a lelkes fellépők. A műsort
nagy tapssal és csokoládéval
jutalmazták. Óvodánk csoportjai is adventi díszbe öltöztek, s ezzel egyidejűleg az
óvoda kollektívája feldekorálta a teraszt és a közös karácsonyfánkat.
Idén a betlehem helyett
közös adventi koszorú került
ki, mely hétről- hétre jelzi karácsony közeledését.

Köszönetek

Köszönetet szeretnénk mondani Koncz Tímea SZM szülőnknek, aki megismertette a citerát a gyermekeinkkel és Mikulás napján dalainkat hangszerével kísérte. Valamint köszönjük
Nagy Róbert református lelkész munkáját, aki péntek reggelente
gitárját elhozva karácsonyi énekeket tanít nekünk.
Szivárvány csoport
A Tökcsodák hetének és az adventi koszorú elengedhetetlen
kelléke volt a két szalmabála, amit ezúton is szeretnénk megköszönni Varga Gyula bácsinak.
A Napsugár csoport köszöni Nagy Lajosné Mikulás ajándékait, valamint a szülők által behozott sok-sok gyümölcsöt.
Köszönetet szeretnénk mondani a Petőfi Sándor Általános
Iskola vezetőségének, hogy biztosítja, valamint Tombor István
és Tórizs Attila tanár uraknak, hogy szervezik a Csiga-biga csoport testnevelés foglalkozásait, amit a gyerekek nagyon élveznek.
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Művelődési Ház

Karácsonyi magyar A nagy nevettetők
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 énekes jellegére utal,
mivel énekkel köszöntötték a
ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni este, az
éjféli óráig.
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 kán-

tortanító 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.

Zsúfolásig telt művelődési ház előtt adott kedd este
fergeteges műsort Dombóvári István és Benk Dénes. Elmondhatjuk: ültek a poénok
Mezőfalván.
A Stend-up Comedy műfaj két jeles képviselője tömény humorral csalt nevetéstől könnyeket a közönség
szemébe.
A nagysikerű rendezvénynek várhatóan a későbbiekben
is lesz folytatása.
H.L.

Egy éves
a Baba-mama Klub

A napokban egyéves évfordulót ünnepeltek a mezőfalvi Baba-mama Klub tagjai.
Futóné Tímea a tavalyi év végén óriási lelkesedéssel kezdte szervezni a mezőfalvi kismamák közös találkozásait. A
cél nem más, mint megosztani egymással a gyereknevelés
minden gondját, baját. Az ös�szejövetelek nem csak a szülők számára jelentettek értékes
időtöltést, de a klubba magukkal hozott babák kapcsolatainak szocializáló hatása sem
haszontalan. Az egy esztendő
alatt számos program emlé-

ke, mint mágnes kötötte ös�sze a csapatot. A nyolc állandó
klubtag mellett pedig már új
belépőket is szereztek. A szülinapi torta ténye így igen nagy
jelentőségű számukra. Remélik, még sokáig folytatják.
A mezőfalvi Baba-mama Klubnak a Kiss Kálmán
Művelődési Ház ad otthont.
Szerdánkénti összejövetelükhöz a helyiség igen nagy segítség, ahogy minden támogatás, amit kapnak - most
például legutóbb a Dóra cukrászdától az ünnepi tortát.
H.L.
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Mártonoztak

Megtelt a Piac tér csütörtök
délután a Mezőfalvi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
és a Petőfi Sándor Általános
Iskola német nyelvű oktatásban részt vevő gyerekeinek hagyományos Márton napi rendezvényén. Közel kétszázan
vonultak lámpásokkal az iskola udvaráról a falu közösségi terére. Az élen újdonságként
kosztümös jelmezben Római
katonának öltözött gyerekek
vezették a menetet.
A rövid sétát követően a
Piac térre kiérve szülők, nagy-

szülők, gyerekek gyűrűjében
Molnárné Troppert Mária a
Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője Szent Márton életútját ismertette, majd
a 3.a verses műsora szórakoztatta a felvonulókat. Utána Simon István az adonyi és a mezőfalvi német táncok tanítója
tartott rögtönzött táncházat.
A vidám percek Mezőfalván
is sütizéssel, teázással zárultak, melyről a szülői munkaközösség és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat
gondoskodott.

Zenés műsorral vártuk a Mikulást
December 4-én, péntek
délután 16 órai kezdettel a
Kiss Kálmán művelődési Házban kézműves foglakozással
és zenés műsorral készültek
a kicsik egyik legnagyobb téli
ünnepére a Mikulásra. Az első
órákban a kézműveskedéshez
kedvet érzők ajándékkészítéssel fejlesztették kézügyességüket. Amikor már fogyni

látszott az érdeklődés Polgár Lilla és Farkas Erik színművészek zenés szórakoztató
műsora kötötte le az aprónép
figyelmét. A Mikulás megérkezése pedig igazi élményvolt a kicsik számára. Miért is
szakadt ki az előadás közben
a cukorkás zsák, talán sosem
tudjuk meg. Jutott finomság
mindenkinek bőven!   H.L.

A könyvtár
ünnepi
nyitva tartása
December 23-a és január 3-a
között zárva tart.
Nyitás: január 4-én,
hétfőn 13 órakor.
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket
kívánnak a könyvtár dolgozói!
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Évet zártak a focisták

Az értékelés mellett a jövő
feladataira is koncentráltak.
Százötven
fiatalember
egészséges és hasznos időtöltése, rengeteg futballszurkoló szórakozási lehetősége és
egy nagy múltú sportegyesület élete került abba mérlegbe, melyről a közelmúltban
mondtak véleményt a MEDOSZ SE 2015-ös évzáró eseményén. Cseke Ottó a klub
elnöke futballistákat, szponzorokat, támogatókat köszöntött az őszi idény befejezését
jelentő ünnepélyes vacsorán.
- Az egyik legpatinásabb
egyesület a megyében a mezőfalvi futball klub – kezdte
bevezetőjében Cseke Ottó
elnök. Az eddig elért eredmény és hírnév kötelezi a
mostani csapattagokat, hogy
az elődökhöz méltón teljesítsenek. „Rongyos ruhában itt
még senki nem ment pályára!”
- emelte ki az elnök. A rendezvényen felszólaló Márok
Csaba mezőfalvi polgármester a klub működtetéséhez elengedhetetlenül hozzátartozó
támogatói háttérről beszélt.
Jelentős segítségként érkeznek az egyesülethez a TAOból származó források, valamint az önkormányzat, mint
tulajdonos is jelentős erőfeszítéseket tesz a működtetés érdekében. Az áldozatért azonban joggal várják a támogatók,
hogy a csapatok is megfelelő
akarással vegyék ki a részüket
az eredményesség érdekében.
Csak addig működik a dolog,
amíg mindenki akarja – hívta
fel a figyelmet a polgármester.
Végezetül dicséret is elhangzott. A Megye I. osztályban
való megkapaszkodás nem
egy utolsó dolog. Új fejezetként pedig az utánpótlás a futsal bajnokságbeli szerepvállalása jelenthet előremutatást.

Az edzői értékelésekben
vegyes kép alakult ki. A megye élvonalában küzdő együttesünknél az edzésmunkára és
az edzéslátogatásra kell helyezni a jövőben a hangsúlyt.
Sajnos csak a 60. percig bírja a csapat. Pozitívum, hogy
az igazolt játékosok remekül beilleszkedtek. Különösen
Szabó Csaba végzett remek
munkát, aki a megyei válogatottba is bekerült – hangsúlyozta Masinka László edző.
A folytatásban Váradi Tamás
az IFI trénere ismertette a fiatalok eredményeit. A felnőttekhez is feljátszó IFI jó fizikális formában játszott az
ősszel, és a tavaszi fordulókat
is a dobogón, vagy dobogó
közeli helyen szeretnék befejezni. A Megye III. osztályban játszó Mezőfalva II. csapatunk edzője Simon József
szintén kitűnő eredményekről
számolt be. A bajnokságban
szinte önállóan indult együttes nagy meglepetésre telibe
trafálta a középmezőnyt. Az
utánpótlás területéről Huber
Balázs adott összefoglalót. Az
edző kiemelte, sikerült elérni,
hogy jó hangulatban szeretnek edzésre járni a fiúk. Me-

zőfalvának van jövője, hiszen
tehetséges gyerekek alkotják a
csapatokat.
Az őszi fordulók lezárásául álljon itt a csapatok eredménye:
Megye I. osztályban Mezőfalva a 10. helyről várhatja
a tavaszi folytatást. Öt győzelem, két döntetlen és nyolc
vereség a lista szerinti mérleg.
Az IFI negyedik helyen tíz
győzelemmel és négy vereséggel a háta mögött akár éremért is küzdhet az idény végén. Mezőfalva II. csapatunk

pedig hét győzelemmel, egy
döntetlennel és négy vereséggel igen pozitív bizonyítványt
lobogtathat. Remélhetőleg a
bajnokság végére minden mezőfalvi csapat javít az eredményességen. A szurkolókon és
támogatókon nem múlik!
Ezzel az összefoglalóval
kívánok minden kedves sportrajongónak kellemes ünnepeket és boldog új évet. Olvassák
jövőre is a falu lapját és látogassák a www.mezohir.info
internetes oldalt!
Horváth László

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.
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Az én falum - Mezőfalva

Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
az ünnepek alatt
December 23. szerda:
8-14.00 óráig
December 24. csütörtök: munkaszüneti nap
December 25. péntek:
munkaszüneti nap
December 28. hétfő:
nincs ügyfélfogadás
December 29. kedd:
8-12.00 óráig
December 30. szerda:
8-14.00 óráig
December 31. csütörtök: 8-12.00 óráig
Január 1. péntek:
munkaszüneti nap
2016. január 4-től a megszokott rendben folytatódik
az ügyfélfogadás.

Erdővédő akció
Folytatódott a Mezőfalva
által évekkel ezelőtt indított,
és kezdeményezésünk nyomán megyei méreteket öltött
erdővédő akció. December

9-én nagy razziát tartottunk
Mezőfalva külterületein, nyolc
járőregységgel ellenőriztük az
erdőket és a szántóföldeket is.
M. Cs.

Nagyon köszönöm a becsületes megtalálónak, hogy elveszített bordó pénztárcámat visszajuttatta. Örülök, hogy ilyen jó
emberek laknak Mezőfalván.
Csuti Elemérné

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Csak az hal meg, akit felednek,
örökké él az, akit szeretnek”
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Molnár József

szerető férj, édesapa és nagypapa temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetünket fejezzük ki Dr. Prajda-Pop Ramóna doktornő önzetlen segítségéért, és a Feth családnak a temetés lebonyolításáért.
Gyászoló család

EMLÉKEZÉS
Valicsek János
halálának 15. évfordulójára
Rég már, hogy örök álom zárta le a szemed,
Könnyek között emlegetjük a te drága neved,
Elmentél tőlünk egy végtelen útra,
Melyről csak visszanézni lehet, Visszatérni soha.
Hazafelé nem építettek utat,
De ha lenne irány, mely otthonod felé mutat, ugye hazajönnél?
Visszahozna a szeretet és letörölnéd az érted fájó könnyeket!
Soha nem feledünk!
Szerető családod

11

„Bármit teszek, csak azért van, hogy két szemed csillogni lássam.
Maradj még velem nagyon sokáig, ezt kívánom én,
Isten éltessen sokáig, hisz nagyon szeretlek én!”

Gazsi Jánosnénak
a Hunyadi utcába

90. születésnapja
alkalmából
jó egészséget és hosszú
életet kívánnak:
lányai, fiai, menyei, vejei,
14 unoka, 19 dédunoka és 2 ükunoka

Név- és születésnaposokat
köszöntöttek
A 2015-ös esztendő utolsó név- és születésnapi ös�szejövetelét tartotta szombaton este a régi községházában
kialakított helyiségben a mezőfalvi Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub. Az est első felében Erzsébet, Ferenc, Miklós,
Éva, István, Imre nevű tagok
vehettek át apró ajándékot,
majd a köszöntőket követően
vacsora és zenés bál tette maradandó emlékké az idősek
hagyományos névnapi rendezvényét. A tánc szünetében
Kovács Istvánné klubvezető
néhány információt is megosztott a Mezőhírrel.
- Közös klubprogram az
idén már csak a Mikulás napi

rendezvényünk lesz. Alapvetően jó esztendőt készülünk
zárni. Egy évvel ezelőtt történt vezetőváltás után 33 főről
47-re emelkedett a tagság létszáma, és egy új programot, a
Barátság vetélkedőt is sikerrel
rendeztük. Decemberben már
csak az adventi eseményeken
kell a korunkhoz méltón szerepelni, de ezzel sem lesz gond
– vázolta az év rövid krónikáját a klubvezető.
A Sárga Rózsa Nyugdíjas
Klub Mezőfalva legidősebb
tagjait tömörítő szervezet. Az
évek azonban sosem akadályozták őket, hogy hasznos és
megbecsült polgárai legyenek
a közösségnek.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett édesapánk, nagypapánk

id. Szabó István
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

