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Szociális tűzifa

Jubileumi
betlehemes műsor

December 20-án délután tartottuk meg betlehemes játékunkat a templomban. Különlegesebb volt az eddiginél, hiszen
jubileumi (25.) előadást mutattuk be közönségünknek. Részt
vettek benne azok a kollégák, akik a 25 év alatt szerepeltek.
Bevezetésként Bán Balázs köszöntőjében hallgathattuk meg,
ahogyan felidézte a kezdeteket, majd Nagy Ferenc pedig Ady
Endre Karácsony című versét szavalta el. Köszönjük mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, s azoknak is,
akik segítettek abban, hogy a műsor létrejöhessen.

Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzata idén 76 köbméter szociális tűzifát nyert el a
Belügyminisztérium által meghirdetett pályázaton. A beérkező fát a szociális bizottság osztotta szét a kérelmek alapján.
Az elmúlt évek gyakorlatához
igazodva idén is segítséget kaptunk a mezőfalvi gazdálkodóktól, helyi vállalkozóktól a fa be-,
illetve kiszállításában. Köszönöm Simon László, Jakab István, Feth Róbert, Csepreghy
János segítségét, hogy traktoraikkal beszállították a tűzifát. A rakodást a közmunkások
végezték. A támogatottakhoz
kiszállítást saját eszközeinkkel oldottuk meg, Sóki László, a polgárőrség, Simon Zsolt,
Deák Károly, Cseke Ottó és jómagam vittük ki a tüzelőt az
emberekhez. Minden igényt
nem tudtunk kielégíteni, 86
felé osztottuk szét a 76 köbméter fát, viszont annak a többszörösére lett volna szükség. Nehéz
igazságosan elosztani, de nem

egy személy dönt a juttatásról,
hanem a szociális ellátások terén nagy tapasztalattal rendelkező önkormányzati bizottság,
amelynek tagjai ismerik a helyi
rászorulókat, és az adott lakó
körülményeit, az egy háztartásban élők számát és egyéb tényezőket figyelembe véve hozták meg a határozatokat.
Ugyanakkor hallottam a
kiszállításkor, hogy egyesek
elégedetlenek voltak a kapott
mennyiséggel.
Én viszont annak örülök,
hogy 86 mezőfalvi családnak tudtunk egy kis segítséget adni. Sem a pályázat, sem
a kapott mennyiség nem biztosítja a családok teljes téli tüzelőjét, de kismértékű segítséget jelent a nehéz időszakban.
Köszönöm a Belügyminisztériumnak a támogatást,
és bízom benne, hogy jövőre
újra tudunk a szociális tűzifával „bajlódni”.
Márok Csaba
polgármester
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Szilveszterek, új év
Mezőfalva területén több
helyen tartottak szilveszteri
mulatságot, közösen búcsúztatták az óévet. Olyan rendkívüli eseményről nem tudunk,
amely miatt rendőri intézkedésre lett volna szükség, és
megnyugvással tölt el, hogy a
drog megjelenéséről a településen sem tudunk beszámolni.
Több emberrel beszélgettem már az új évben, és a legtöbben azt mondták: soha
rosszabbat, mint a tavalyi volt.
Aszály, felhőszakadás, nagy
esőzés, hó miatti kasztró tavaly elkerült bennünket. Remélem idén sem lesz részünk
ilyesmiben, hiszen látjuk, olvassuk a hírekben, hogy a világ
más részein milyen ítéletidők
tombolnak, micsoda károkat
okoznak.
Igyekszünk majd az idén is
szépen lépegetni előre. A tervekről beszámolunk a lakóknak a február 8-án, 17 órakor
kezdődő közmeghallgatáson.

Ellenőrzés

A polgármesteri hivatal ellenőrzést indított a polgárőrséggel közösen múlt év
decemberében
MezőfalvaSzőlőhegyen. Egyeztetik az
adatokat a valósággal, megnézik, kik tartózkodnak ott
és milyen jogcímen. Sajnálatos, de nem igazán méltó körülmények vannak azon a részén, nagyon sokan élnek ott
olyanok, akik nem tudjuk miből tartják el magukat.

Helyi adó

A képviselő-testület döntése alapján önkormányzatunk adóemelést nem tervez
a 2016-os esztendőben.

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.

Közlekedjünk okosan!

Az alapvető közlekedési szabályokat ismerni kell, és
betartani! Miért írom ezt le?
Jelenleg Mezőfalván az úthálózat meghatározó részben
nem felsőbb- és alsóbbrendű
utakból áll, hanem egyenrangúakból. Ezért kereszteződéseinkben az egyenrangú útkereszteződésnek megfelelő
szabály az érvényes: vagyis
jobbkéz-szabály van, a jobbról érkezőnek elsőbbséget kell
adni! Nem annak van elsőbbsége, aki gyorsabban megy,
vagy nagyobb autóval érkezik!
Továbbá: a járda arra van,
hogy a gyalogosok használják!
Ne az úttesten sétálgassanak,
mert az életveszélyes! Utána mérgelődnek amiatt, mert

az autó beteríti sárral, latyakkal, illetve ha véletlenül megcsúszik, akkor elsodorhatja a
közlekedő jármű! Pedig semmi keresnivalója az úttesten!
Kérem, figyeljenek oda
ezekre a dolgokra és egymásra!
Tartsák be a közlekedési szabályokat a gyalogosok, az autósok és a biciklisek egyaránt!
Vegyék figyelembe, hogy télen a megállás nem olyan egyszerű. A hóeltakarítás, síkosságmentesítés terén erőnkhöz
mérten megteszünk mindent,
amit tudunk. De nem mindig
sikerül maradéktalanul megfelelni mindenkinek! Viszont
vagy az időjárás szól közbe,
vagy más tényezők!
Tél van, ezt értsék meg.

Óvodavezetői
pályázat
Mezőfalva önkormányzata pályázatot írt ki a képviselőtestület döntése alapján a Tündérkert Óvoda
vezetői állására. A beadási határidő 2016. január 20.

Hóeltakarítás,
síkosságmentesítés
Felhívom mindenkinek a
figyelmét arra, hogy a hóeltakarítás nemcsak az önkormányzat feladata, hanem a
lakóé is. Mindenki ölbe tett
kézzel arra vár, hogy majd
jönnek az önkormányzat alkalmazottai, és megtisztítják a
háza előtti területet. Arra vár
talán, hogy a polgármester lapátoljon a háza előtt?
Szeretném, ha tudnák:
mindenkinek kötelessége a
saját portája előtt a járda, a
kapubejáró rendbetétele, hóés síkosságmentesítése. Miért van az, hogy nyolcvanéves
idős néni háza előtt szépen el
van takarítva a járda a lenagyobb hóesésben is, másoknál
pedig úgy van hagyva, rendetlenül!
Ne az utcán álljanak meg,
mert az utca közlekedésre
való, nem parkolásra. Komoly
balesetveszélyes helyzetek keletkezhetnek, ha valaki megáll az úttest szélén és a sávban
közlekedők nehezen tudják
kerülgetni. Hangsúlyozom
még egyszer: az út közlekedésre való!

25 éves a Panagro Kft.

A Mezőfalván meghatározó foglalkoztatónak
számító Panagro Kft. alapításának 25. évfordulóját
ünnepelte múlt év végén.
A jubileum alkalmából gratulálunk a cég tulajdonosának, ügyvezetőjének, Csepreghy Jánosnak és
dolgozóinak, és további eredményes, sikeres munkát kívánunk nekik!
Csepreghy János elmondta lapunknak: a kft. 1990ben alakult meg három fővel, és attól kezdve egészen
2000-ig a budapesti BKV-nál dolgoztak, zömmel fővárosi vegyes munkákat végeztek, például vegyszeres gyomirtást, ároktakarítást. Mezőfalvára 1995-ben
költözött a cég, akkor kezdték el a mezőgazdasági tevékenységet 60 hektáros földterülettel – rendhagyó
módon először egy kombájnt vásároltak, majd utána
vették meg a traktorokat és más munkagépeket.
Csepreghy János 1992-től irányítja egyedül a
céget, akkor ugyanis a háromszemélyesből egyszemélyes kft.-vé alakult át a cég, azóta gyakorolja egyedül a Panagro vezetését és tulajdonlását

is. Jelenleg már nagyjából 600 hektáros területtel
rendelkeznek a környéken, és 17 embernek adnak munkát. Gépesítettségük az átlagosnál jóval
nagyobb, ezért bérmunkát is vállalnak. Alaptevékenységük a növénytermesztés, terményszállítás,
betakarítás. A társaság mezőfalvi letelepedésének
évében, 1995-ben irodaépületet vásárolt, majd a
megszűnt téesztől átvette a szárítótelepet, magtárakkal, gépudvarral együtt. A rossz állapotú magtárakat felújították, a szárító helyett pedig újat,
modernet, gáz üzemelésűt építettek. A fejlesztés
folyamatos volt az elmúlt évtizedekben.
A jubileumot tavaly decemberben ünnepelték
a dolgozókkal közösen. Hagyomány náluk, hogy
köszöntik az 5-10-15-20 éve ott dolgozókat. Ezt
megtették az évfordulós évzáró rendezvényen is.
Az ügyvezető-tulajdonos nagyon büszke rá, hogy
a Panagrora nem jellemző a fluktuáció, jó a csapat,
amelynek köszönhetően a társaság eredményesen
tevékenykedik már 25 éve.
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Az elmúlt évről
A 2015 októberében tartott közmeghallgatáson tájékoztattam Mezőfalva lakóit a
választások óta eltelt időszakról, ezért újabb polgármesteri
évértékelő összefoglalót nem
tartunk indokoltnak. Három
hónapja részletesen szóltunk
a civil szervezetek tevékenységéről, a szociális tűzifa programról, az erdők védelme akciósorozatról, az egészségügyi
és a szociális ellátásokról. Valamint elhangzott, hogy pályáztunk óvodakonyha bővítésre és járdafelújításra, ám
forráshiány miatt ezek nem
voltak sikeresek. Az elkövetkező időszak fontos feladata 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. 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 közmeghallgatás óta két
gépjárművel gazdagodott a település, az egyiket a polgárőrség, a másikat a MEDOSZ SE
kapta, mindkettő jó szolgálatot
tesz majd településünkön.
Jelentős összegeket nem
nyertünk tavaly pályázaton.
Viszont elmondható, hogy elkészült a településen a csatornahálózat, teljesen felújított,
modernizált iskolával, művelődési házzal és egészségházzal büszkélkedhetünk. Vagyis
intézményeink rendben vannak, ami – ismerve a környező települések gondjait – jóleső érzéssel tölt el bennünket.

Civil egyeztetés
A korábbi években megszokottak szerint idén is
egyeztetni szeretnék a helyi civil szervezetek vezetőivel, képviselőivel Mezőfalva idei programjait, és a
segítségükre számítva meghallgatni az egyesületek,
klubok javaslatait, ötleteit.
A civil megbeszélést 2016. január 25-én
15 órakor tartjuk a polgármesteri hivatal
nagytermében.
Szeretettel várom a szervezetek képviselőit az
egyeztetésre!
Márok Csaba
polgármester

A képviselőink
tárgyalták

A képviselőtestület december 16-án tartotta legutóbbi soros ülését, amelyen
a 2016. évi elképzelésekről is
szó volt. A polgármester elmondta, hogy a megnyíló pályázati források függvényében
lesz Mezőfalvának lehetősége
a fejlesztések megvalósítására.
Az Európai Unió 2014-20-as
támogatási időszakának pályázatai, a Települési Operatív
Programok (TOP-ok) várhatóan most, év elején jelennek
meg. Már januárban olvashatjuk az első felhívásokat, tehát
lehet készülni.
Településünk szempontjából a fontos, megvalósítandó
elképzelések között szerepel
Mezőfalva észak-keleti részének vízrendezése, az óvodai konyha étkezőjének bővítése, rendbetétele, az óvoda
csoportszobával bővítése, a
polgármesteri hivatal épületének felújítása, az ÖNO épületének felújítása. Ezek az előttünk álló főbb feladatok, de
természetesen a rendelkezésre álló és megnyíló pályázati
források ismeretében a képviselőtestület át fogja tekinteni, hogy milyen irányban
mozduljunk el. Fontos, hogy

idén is tovább szeretnénk vinni a megkezdett járdaépítési
programot. Úgy gondolom, a
lakosság megelégedésére és az
emberek biztonsága érdekében tettük rendbe több utcában eddig is a gyalogjárdát, és
remélem tudjuk ezt folytatni a
jövőben is.
Megoldásra váró feladataink között említeném még a
helyi felnőtt háziorvos kérdésének a rendezését. A képviselőtestület újra pályázatot írt
ki annak érdekében, hogy orvost találjunk a megüresedett
körzetbe, azonban sajnálatos
tényként kell megemlíteni a
környező településeken dolgozó doktorokkal való egyeztetés tapasztalata alapján,
hogy nincs érdeklődés, jelentkezés erre a pályára.

Új védőnőnk
A megüresedett védőnői
állásra beérkezett pályázatról a képviselőtestület január 13-án, rendkívüli testületi ülésen döntött. Egyetlen
jelentkező volt az álláshelyre, Németh Sándorné, aki
minden szempontból megfelelt a pályázati kiírásnak.
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Advent a téren
Köszönöm a mezőfalviaknak, hogy közreműködésükkel, segítségükkel, műsorukkal, részvételükkel – vagy
bármilyen módon – hozzájárultak az adventi rendezvénysorozat sikeréhez. Tapasztalhattuk mind a négy hétvégén,
hogy az emberek szívesen jönnek ki a térre, megállnak beszélgetni, körülnézni. Nagyon
nem zavart senkit a tél, a hideg – bár az időjárás ezúttal
nagyon kegyes volt hozzánk,
eső, ónos eső, nagy havazás
nem zavarta meg a rendezvénysorozatot. Ahogyan a
polgármesteri beszédben is
mondtam, sokan csak a feleségek unszolására vették hazafelé az irányt, mert nagyon
jól érezték magukat. Mindig
tanulunk valamit, igyekszünk
évről évre szebbé tenni a karácsonyi készülődést. Idén például méltó helyre, a kápolnába
helyeztük a betlehemet. Sajnálatos tény (ami beárnyékolta kicsit a rendezvénysorozatot), hogy a betlehemünkből
valaki ruhákat vitt el, lefejtette azokat a bábukról. Azt gondolom, ez nagyon csúnya, lelketlen cselekedet, a betlehem
készítőjét is nagyon meglepte, hogy valaki ennyire lelketlen, szörnyű tettre vetemedik.
Úgy hiszem, az elvitt ruhadarabok melegíteni soha az életben nem fogják a tolvajt.
Nagyon jól sikerült a
nőikar adventi koncertje, nagy
érdeklődésre tartott számot.
Ugyanilyen fantasztikus volt
az óvónők jubileumi betlehemes előadása, amellyel már
huszonöt éve örvendeztetnek
meg bennünket. Köszönjük.
Köszönöm továbbá Kristofory Valter atyának a konstruktív
együttműködését,
amellyel részese volt az adventi készülődésünknek. Külön kiemelném a református
lelkésszel folytatott egyeztetését, együttműködését.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Advent és karácsony

„Az igazi ajándék a masni
alatt, csakis az odafigyelés lehet, az ölelés, a törődés az, ami
erőt ad.”
(Oravecz Nóra)

Iskolánkban évek óta az
adventi készülődés jegyében,
a gyertyagyújtások kapcsán a
fentiekhez hasonlóan szép és
tartalmas gondolatokkal köszönti az ünneplő diákokat az
igazgató asszony. Az idei évben az iskola gyertyagyújtói
Koncz Klaudia 5.a, Nagy Eszter 4.b, Takács Hanna 3.a, Szabó
Beatrix Trixi 6.b, Farkas Réka
7.a, Turcsányi Zsófia 2.b, Koppányi Noémi 8.a, és Kaltenecker
Luca 1.a osztályos tanulók voltak. A gyönyörű koszorút Füredi Zsuzsa néni készítette, s
minden héten Baricza Zsuzsa
és Nagyné Garai Olga tanítónőknek köszönhetően csodálatos karácsonyi történetekből
okulhattunk a gyertyák meleg
fénye mellett. A fenyőillat is
korábban lopta be magát iskolánkba, hiszen a Nyuliné Bauer Szilvia által felajánlott, és

a bejárat mellett felállított fenyőfát a gyerekek már december első hetétől kezdve díszítgették. Az iskolai ünnepély
nagy fenyőfáját Kiss Anikónak
köszönjük! Az év utolsó tanítási napján is összegyűltünk a
tornateremben, hogy a második évfolyam műsorát meghallgatva, közösen énekelve
köszöntsük a szeretet ünnepét
a karácsonyt. Ilyenkor a szülő-

kön és nyugdíjas kollégáinkon
kívül velünk ünnepel a szülői
munkaközösség elnöke, Koppányi Péter, Márok Csaba polgármester és az iskolafejlesztési alapítvány kurátorai, Feth
Róbert és Deák Károly is.
A felnőttek tartják azt a
kedves szokásukat, hogy ajándékokat hoznak a szépen feldíszített karácsonyfa alá. Az
idei évben társasjátékokat,

sporteszközöket kaptak a gyerekek, valamint jelentősebb
összeget biztosítanak az iskola
működtetési céljaira. A német
nemzetiségi
önkormányzat
mézes süteménnyel kedveskedett diákjainknak, akik az
egész éves munkától és az ünnepi készülődéstől fáradtan, de
a sikerektől és az ajándékoktól boldogan vágtak neki a jól
megérdemelt téli szünetnek.

A művészetoktatásban
tanulók karácsonyi ünnepe

Az iskolai adventi készülődés egyik kiemelkedő eseménye a művészetoktatás karácsonyi koncertje. Évek óta
hagyomány, hogy az iskola
énekkara nyitja meg a rendezvényt. Népi énekekből álló
összeállításuk után felváltva
léptek színpadra a néptáncosok és zenészek. Hallhattunk
míves népi éneket, gyönyörködhettünk igényes zongorajátékban, és felcsendült
szép furulyaszó, sőt szaxofonmuzsika is. Kicsik és nagyok

egyaránt szép összeállításban táncoltak. A koncert végén könnyűzenei dalokat is
hallhattunk. Az iskola aulája megtelt a karácsonyi készülődés hangulatával, az ünnepvárás felemelő érzésével,
köszönhetően a szobrászat
tanszakos növendékek csodás
kiállításának!
Köszönjük a fellépőknek a
szép műsort, a pedagógusoknak a felkészítést, a szülőknek
pedig az aktív közreműködést
és támogatást.

Az én falum - Mezőfalva

SZM szilveszter
az iskolában

A 2015-ös óévet együtt
búcsúztattuk el a falu aprajával és nagyjával az iskola
tornatermében. Ilyenkor kicsit mindannyian megállunk
és visszatekintünk az előző
1 évre. Ezt most sokan barátokkal és családjukkal velünk,
közösen tették meg. Ezúttal a
kisebbeknek sem kellett otthon maradniuk, hiszen várta
őket, Koppányiné Sági Mónika vezetésével a számukra kialakított pihenő- és különterem. Itt a tanárnő különböző
kreatív játékokkal, társasjátékkal, illetve rajzolási lehetőséggel várta a kicsiket és nagyokat.
A teltházas rendezvényen
a színvonalas zenét, illetve a
hangosítás kialakítását Ferenczi Tamás szolgáltatta.
Kérem, engedjék meg, hogy
itt köszönjem meg a Nagycsaládosoknak és a Szülői Munkaközösség lelkes tagjainak a
tornaterem díszítését, a pako-

lást és a romok eltakarításában
való aktív részvételt.
Szeretném külön megköszönni Molnárné Troppert
Máriának egyben a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy a hangosítás profibbá tételében anyagi támogatást nyújtottak.
Köszönjük továbbá a sok
felajánlott tombolaajándékot.
Külön köszönet Kovács Istvánnak a malackáért, Hajas
Györgynek a dísztyúkokért
és László Józsefnek pedig a
nyuszi felajánlásáért, melyek a
tombola fődíjait képezték.
Az este levezénylésében elmaradhatatlanul segítségünkre volt Zsákovicsné Ági néni,
melyet nem tudunk neki eléggé meghálálni.
Végezetül boldog, sikeres
és egészségben gazdag újesztendőt kívánok mindenkinek!
Tisztelettel:
Koppányi Péter
SZM elnök

Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
Valentin napi bálunkra!
Helyszín:
Az iskola tornaterme
További információk az iskolában
és a szülői munkaközösség tagjainál.
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Ajándék a nyelvi és német
nemzetiségi munkaközösségtől
Az idegen nyelvi és német
nemzetiségi munkaközösség
az idén is ajándékkal lepte
meg az iskola tanulóit.
Idén az angol nyelvű műsor keretében a Kis gyufaáruslány című mesét dramatizálták a fellépők, majd a
német nemzetiségi nyelvet

tanuló gyerekek az adventről és a karácsonyfa eredetéről állítottak össze műsort. A
programot a német nemzetiségi tánccsoport zárta nagy
sikerrel.
Felkészítő tanáraik voltak:
Sótiné Papp Elvíra, Molnárné
Troppert Mária.
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Tündérkert Óvoda
Ilus Óvó néni vehette át
gyémántdiplomáját

2015. december 18-án
rendkívüli esemény részesei
lehettünk. Kuminka Józsefné,
akit mindannyian Ilus óvó néniként ismerünk, a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda meghatározó pedagógusa volt.
Itt lakott és itt nevelt 40
éven keresztül.
60 éve átvett diplomája
megvalósult, élővé vált, mert
több száz emberpalántát nevelt fel a faluból.
Munkája során mindig
nagy-nagy szeretettel, szakmai felkészültséggel nevelte oktatta a rábízott apróságokat.
Hivatástudata, a gyermekek iránti szeretete átsegítette azokon a nehézségeken is,
melyeket az olykor méltatlan körülmények, a szükségtermek, az oktatási rendszer
anyagi szűkössége okozott.
Az Ő példája bizonyítja azt
az igazságot, hogy akik sokakat tanítanak, világítanak,
mint a csillagok.
Ilus óvó néni pedagógusi tevékenységéről több száz
mezőfalvi tanítványa őriz szép
emlékeket. A korábbi és a jelenlegi nevelőtestület tagjai
közül is többeket nevelt, okított szépre, jóra!
Gyergyai Albert írja:
„Az óvónői pálya minden
más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain.
A jó óvónő nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus,
esztétikus lélekbúvár, művész és
mesterember egy személyben.

S nemcsak tudását közvetíti - bár ez sem kevés - hanem
példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint
a kertész. Életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat
épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és tapasztalás közé.”
Hiszem, hogy Ilus óvó néni
életútja során teljesült az a pedagógiai vágy is, hogy a tanítvány több esetben megelőzte
tanítóját.
Óvodánk büszke rá, hogy
évtizedekig erősítette tantestületünket. Humora, friss
szelleme, hozzáállása, segítőkészsége példa értékű nekünk,
utódoknak.

Számunkra nagy öröm,
hogy Márok Csaba polgármester Úrtól átvehette gyémántdiplomáját és a vele járó
oklevelet Deák Károly Kuratóriumi elnöktől. Továbbá köszöntötték első óvodásai közül néhányan, valamint
az óvoda kollektívája felidézte
az elmúlt 40 év legemlékezetesebb pillanatait. Ez nagyon
szerény elismerése annak az
áldozatos, fáradhatatlan munkának, amelyet Ilus óvó néni
hosszú évtizedeken keresztül
a magyar közoktatás érdekében kifejtett.
Mindezekért
kívánjuk,
hogy pályája „gyémánt ágacskáját” a tanítványok szemének
csillogása jelentse, amelyből

sugárzik a köszönöm, a tisztelet, a hála, a szeretet!
Köszönjük az együtt töltött éveket!
Kívánunk sok apró örömöt a mindennapokba, erőt,
egészséget és boldogságot!
A következő pár sorral szeretném zárni gondolataimat:

Köszönöm

Mikor kilépek reggelente
a madárfüttyös, napos kertbe,
de essen akár őszi eső,
vagy öltözzön az ég hófellegbe,
sóhajtok: Istenem, jó élni,
köszönöm, Uram, ezt a létet,
köszönöm, hogy adtál erőt
túlélni sikert, vereséget.

Az én falum - Mezőfalva
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Iskolaérettségi
követelmény
December 9-én a nagycsoportos szülők számára óvodánk gyógypedagógusa Tórizs-Lakos Lilla tartott
előadást az iskolaérettség követelményeiről. Sok ötlettel
látta el az érdeklődőket. Örülünk a sok érdeklődőnek, szeretnénk ezt a szép kezdeményezést a jövőben is folytatni.

Ruhagyűjtést
szerveztünk

Jótékonysági Gymstick torna

A december mindig más
egy kicsit a többi hónaptól,
ilyenkor az emberek jobban
odafigyelnek egymásra, nő
az adakozó szándékuk. Nagy
meglepetés érte óvodánkat
Móriczné Csapó Nóra személyében, amikor is egy jó-

tékonysági tornát szervezett.
Bevételét óvodánknak ajánlotta fel (tornaszerek vásárlására).
Ezen az estén az iskola tornaterme szinte teljesen megtelt. A két meghívott vendég
tréner nagyon hangulatos, él-

vezetes tornát tartott. Köszönjük mindenkinek, akik
támogatásukkal, jelenlétükkel
hozzá járultak a rendezvény
sikeréhez. Köszönjük Móriczné Csapó Nórának a szervezést, a lebonyolítást és a felajánlást.

Karácsony az óvodában

Karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a csodában. Ilyenkor sokan átélhetik
a szeretet, az egymásra figyelés örömét. Ehhez járult hozzá
az óvoda hagyományos karácsonyi ünnepe, melyet péntek

délelőtt tartottunk meg óvodánkban. Minden csoportban
nagy volt az izgalom, készülődés, várakozás.
Sok vendég érkezett, akik
a csoportokban műsorokat láthattak, így bepillantást

nyerhettek óvodai karácsonyunkba. A gyerekek nagyon
örültek az ajándékba kapott új
játékoknak, a vidám délelőttnek, majd sok jó kívánsággal
búcsúztunk el egymástól a téli
szünetre.

Ebben az évben is megszervezésre került a már kinőtt ruhaneműk, cipők, megunt játékok gyűjtése. Ezzel a
gyűjtéssel szeretnénk segíteni
a nehéz körülmények között
élő családokat. Köszönjük a
szülőknek, kollégáknak a sok
behozott, összegyűlt dolgokat.

Sikeres volt
a karácsonyi
vásár
December 16-án tartottuk
meg szokásos karácsonyi vásárunkat. Mint minden évben
most is az óvó nénik és dajka nénik által készített vásárfiákat lehetett megvásárolni.
A befolyt összeget a gyermekekre fogjuk fordítani. Idén is
szeretnénk megköszönni az
SZM szülők segítségét a vásári munkában való részvételükért.

Köszönetek
Deák Ferencnek a gyerekeknek hozott sok szaloncukorért.
Köszönjük Szabó Istvánnak a fatáblákat.
Óvodánk udvarát díszítette Bognár Józseftől kapott
karácsonyfa, amit ezúton is
köszönünk.
Az oldalt összeállította:
az óvoda Szivárvány
csoportja

Az én falum - Mezőfalva
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

M-stúdium Oktatásszervező Kft.
7370 Sásd, Kolozsvár u. 16. – www.m-sudium.hu
megyeri.marcsi@mstudium.hu – (72) - 475-056
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000207/2014/A026

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
ARANYKALÁSZOS GAZDA
OKJ 31 621 02

Képzés indul a Kiss Kálmán Művelődési Házban helyben,
becsatlakozási lehetőséggel.
A képzés óraszáma: 480 óra (Elmélet: 144 óra/gyakorlat:
336 óra).
Fizetési kondíciók: a képzés indulásakor a tanfolyam összköltségének 20 %-a, azaz 40.000.- Ft, sikeres vizsga napján, bizonyítvány átvételekor a fennmaradó 80 %, azaz 160.000.- Ft.
A képzésbe lépés feltételei:
– Nyolc osztály elvégzéséről szóló iskolai végzettség/bizonyos esetekben 10. osztály
– Személyi igazolvány, lakcím kártya, adókártya és B kategóriás jogosítvány.
Az első oktatási napra szükséges dokumentumok:
– A fenti dokumentumok másolata,
– Jelentkezési lap eredetiben aláírással, orvosi igazolással,
– és az előleg – 40.000 Ft. – összege.
Bővebb információ kapható az alábbi elérhetőségeken:
- www.m-studium.hu honlapon
- megyeri.marcsi@mstudium.hu e-mail címen
- a 06-20-9626-949-es és a 06-25-506-832 telefonszámon
a Kiss Kálmán Művelődési Házban.

Köszönjük!

Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mondani a mezőfalvi
Női Karnak a Cordastella Nyugdíjas Otthon lakói részére adott
karácsonyi műsorukért, mellyel még szebbé tették az itt élő idős
emberek ünnepét.
Köszönjük:
Cordastella Nyugdíjas Otthon
lakói és dolgozói

A Kiss Kálmán Művelődési Ház állandó programjai
Hétfő
Délelőtt

Délután

17.00 – 18.00
Gymstick Nórával

Kedd

8.00 – 16.00
Falugazdász
ügyfélfogadás

19.00 – 21.00
Néptánc próba

Szerda

Csütörtök

Péntek

19.00 – 21.00
Néptánc próba

17.00 – 18.00
Gymstick Nórával

9.00 – 12.00
Kattints, Nagyi!
10.00 – 12.00
Baba – Mama Klub

13.00 – 16.00
Mozgáskorlátozottak
fogadóórája

Szeretettel várnak minden érdeklődőt, jelentkezőt!

Az én falum - Mezőfalva
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Béla Bá' Históriái
a könyvtárban
Januártól kezdődik a mezőfalvi könyvtárban Horváth
Béla tanár úr a magyar őstörténettel és a korai magyar történelemmel foglalkozó előadássorozata. Az egyes alkalmak
két hetenként csütörtökön lesznek.
Első alkalom:
2016. január 21., csütörtök 17.30 órakor
Téma:

Miért beszélünk mi magyarul,
s nem törökül?
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FELHÍVÁS NÉMET
TÁNC TANULÁSÁRA!
A német gyermek tánccsoport jelenlegi vezetője nagyon
népszerű a gyermek táncosok és ezáltal az ő szüleik szemében
is. A gyermeiket váró szülők kedvet kaptak a tánctanuláshoz,
arra gondoltunk, hogy szélesebb körben is meghirdetjük felnőttek számára.
Aki kedvet érez a német táncok tanulásához (polka, keringő, különféle formációk), azokat péntekenként 19.00 - 20.00
óráig várjuk az iskola kis tornatermében. Bejárat az udvar felől.

A részvétel ingyenes!
Jelentkezni lehet:

Molnárné Troppert Mária: 06/30/180 6387

MEGEMLÉKEZÉS A DONI ÁTTÖRÉS
ÉVFORDULÓJÁN
Január 10-én, vasárnap, a szentmise után a mezőfalvi hívők
kis csoportja mécseseket gyújtott és virágokat helyezett el énekek és imádságok kíséretében
Szervezők: Csanda Béláné, Molnárné Troppert Mária
17-én vasárnap szentmisét ajánlott fel Valter atya a Donnál
elesett áldozatokért.

Kiss Kálmán Művelődési Ház 06/25/506 832

VÉRADÁS
a Kiss Kálmán Művelődési Házban
február 9-én
15.00 - 17.00 óra között!
Jöjjenek el, segítsenek!
Rudkino - Magyar katonai temető, Oroszország

Az én falum - Mezőfalva
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Nagyközségi
nyugdíjasok

A Mezőfalvi Nagyközségi Nyugdíjasklub pótszilveszteri rendezvényén remek
hangulatban tánccal, nótával
köszöntek el a 2015-ös esztendőtől. A búcsú azonban
nem csak az óévnek szólt. 13
év elnökösködés után Kertész
Ilonka néni átadja a stafétabotot.
A leköszönő elnök jövőben
is aktív tagja lesz a klubnak.
Szeretné, ha a nyugdíjasok ott

folytatnák, ahol ő abbahagyta.
Továbbra is megragadnának
minden pályázati lehetőséget,
és még sokáig összetartana ez
a remek társaság. Talán csak
a fiatalokat kellene nagyobb
számban a közösségbe vonzani.
A Mezőfalvi Nagyközségi
Nyugdíjasklub január 18-án
új elnököt választ. Biztosan jó
helyre húzzák majd az ikszet.
Horváth László

A Sárgarózsa hírei

Karácsonyi
ünnepséget
tartottunk december 16-án,
melyen 42 fő vett részt. Közösen fenyőfát díszítettünk,
uzsonnát készítettünk.
Több tagunk verset és mesét adott elő, illetve olvasott fel.
Az iskola diákjai német nemzetiségű csoportja Molnárné
Troppert Mária tanárnő felkészítésével nagyon szép kétnyelvű műsorral kápráztatta el
az ünneplő közösséget. Ezúton
szeretnénk megköszönni nekik
ezt a szép előadást. Kovács Esz-

ter 2/b osztályos tanuló verset
adott elő. Az est fénypontja az
ajándékok kiosztása volt, melynek mindenki nagyon örült.
Utána vacsorával kedveskedtünk a résztvevőknek.
2016. január 2-án pótszilvesztert tartottunk, melyen 49
fő vett részt. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt.
Ezúton szeretnénk Békés,
boldog, egészségben gazdag
új évet kívánni mindenkinek.
Kovács Istvánné
klubvezető

Nagycsaládos programok

December 5-én meg látogatott bennünket a Mikulás.
Helyi vállalkozóknak köszönhetően 42 gyermek
örülhetett a csomagoknak, amelyeket a Mikulás személyesen adott át minden kisgyermeknek. Köszönettel tartozunk: Molnár Zoltánné Valikának, hogy
a szendvicsek hozzávalóival megajándékozott bennünket. Továbbá Masinka Lászlónak, Masinka Csabáné Klárikának, Matlagné Áginak, Kelemenné Bokor
Gabriellának (CBA), a Dóra cukrászdából Ica néninek, a Mezőfalvi Sparnak, Deák Károlynak (Sport
büfé), Cifra Istvánnak, Rabiné Simon Zsuzsának,
Nagyné Zsuzsának a virágboltból, Koppányi Péternek az iskola szülői munkaközösségének, az Antonió Pizzériának.
A 2016-os esztendő első gyűlésén az éves programtervezet átbeszélése mellett ajándék ruhákat is
válogattak a résztvevők.
Aktív évre készülünk. Számos közösségi rendezvényt tervezünk az idei évre. Csak ízelítőül a programok sokaságából: farsang, falusi disznóvágás, húsvéti
játszóház, virágosítási akció, gyereknap, vigasságok
és még sorolhatnánk a találkozási alkalmakat.
Nagycsaládos Egyesület Mezőfalva

Az én falum - Mezőfalva
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FELHÍVÁS

A helyi Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Klubjának fogadóórája 2016 januátjától kéthetente szerdánként 13 és
16 óra között a Kiss Kálmán Művelődési Házban a következőképpen alakul:
2016. január 27., február 10., február 24., március 09., március 23.
Köszönöm mindazoknak, akik adójuk 1%-ával támogatták
alapítványunkat, és szeretettel fogadjuk további segítségüket is!
Boldog új esztendőt kívánok minden mezőfalvi polgárnak!
Kissné Kata
06 20 363 2277
csoportvezető
  

KÖZLEMÉNY
A 2015 őszi tisztújító vezetőválasztáson a MEOSZ (Mozgássérültek Egyesületének Országos Szövetsége) Fejér megyei
vezetőségi taggá választották Kiss Józsefnét.

EMLÉKEZÉS
MÉSZÁROS SÁNDORNÉ
halálának 2. évfordulójára
„Virágerdő sűrűjében
pihen egy szív csendesen,
rég nem dobbant családjáért,
messze vitted Istenem.
Telhetnek napok,
múlhatnak az évek,
akik szívből szeretnek
soha nem felednek téged.”

Szerető családod

Évzáró kupa

Hagyomány Mezőfalván, hogy az ünnepek alatt elgémberedett izmokat amatőr focikupával hozzák ismét mozgásba.
December 27-én, vasárnap a mezőfalvi iskola tornatermében
nyolc csapat, 16 fordulóban mérkőzött az elsőségért a negyedik
alkalommal megrendezett Évzáró kupán. A végig sportszerű
küzdelemben első helyen végzett az Antonio Pizzéria csapata.
Másodikként állhatott a képzeletbeli dobogóra a Daró Gumi
együttese. A harmadik helyen a Multisteel Hungary gárdája futott be. További sorrendben a negyedik a Kellemes berúgások
nevű formáció, ötödik a Fevi Bt., hatodik a Csípős lecsó együttes, hetedik a Pálinka csapata, nyolcadik a Pancserék. Legjobb
kapusnak járó díjat Rigó László vihette haza. A legjobb játékosnak kijáró elismerést Szabó Krisztián érte el. Gólkirály 13
találattal Sági Roland. A kupa levezényléséért a két bíró is apró
jutalmat vehetett át. Cseke Ottó és Masinka Csaba sportszerűen és igazságosan dirigálta a mérkőzéseket.

Karácsonyi műsor és ajándékosztás
A Mezőfalvi Rászoruló Családok Csoportja december 12én karácsonyi műsort tartott Mezőfalván, melyet 160 fővel, színes műsorokkal, betlehemes játékkal valamint Gombita Klaudia versével ékesített. 2 féle ebéd: birkapörkölt és gulyásleves
közül választhattak az összegyűltek. A csoportvezetők forró teával, szendviccsel és süteménnyel kedveskedtek a vendégeknek.
Majd az ebéd után a Mikulás is meglátogatott minket, csomagokat osztott a gyerekeknek.
Játék- és élelmiszercsomagot is kaptak a családok. A felajánlott tombolatárgyakat kisorsoltuk, jó helyre kerültek. Köszönjük szépen Márok Csaba polgármester úrnak, hogy a rendezvény helyszínét biztosította számunkra, mindazoknak, akik
süteményt sütöttek, támogatóinknak, Báder úrnak, Kolics Julinak, Pócs Ilinek, Masinka Csabának, Molnárné Valikának
(a gyógyszertár vezetőjének), az Önkormányzatnak, a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, és mindenki másnak aki segített.

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri hivatal:
509-876
Általános iskola:
506-930
Óvoda:
506-987
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
506-900
Kiss Kálmán Művelődési Ház:
506-832
Könyvtár:
506-985
Rendőrség ügyelet:
510-510
Tóth Viktor (körzeti megbízott):
06/20-277-3075
Remsei Tamás (körzeti megbízott:
06/20-277-7638
Polgárőrség:
06/30-621-0712
Orvosi rendelő:
dr. Prajda-Pop Ramóna:
506-837
II. körzet:
506-925
dr. Kosztándi-Molnár Éva:
506-889
Védőnő:
506-888
Gyógyszertár:
244-013
Vízszolgáltatás:
25/411-636

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 2016. január 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 001
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Mezőfalva 2015. éve képekben

Az alapítványi bál nagy siker volt januárban
Februárban elűztük a telet a Piac téren

Az alapítókra emlékeztünk az ünnepi héttel
Gergely Róberttel ünnepeltük a hölgyeket Nőnapon

A kitelepítettekre emlékeztünk májusban
Molnárné Troppert Mária díjat vehetett át a Megyenapon

Vigasságot és Lecsófesztivált rendeztünk a nyáron...

Adventi rendezvénysorozattal készültünk karácsonyra, búcsúztattuk az évet

