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2016. október

Mindenszentek,
halottak napja
Mindenszentek: hideg ősz
bolyg a szellem fázva,
fázó népség temetőz
sírokon gyertyázva.
Jaj az év temető,
mindennap egy holt,
minden napra minden éj
ráírja, hogy: Volt.
Babits Mihály

A Dréta kórustalálkozó végén négy kórus több mint 100 tagja énekelt együtt a templomban.
Felemelő érzés volt! (Írásunk a 12. oldalon.)

A falu legidősek
polgárait köszöntöttük

Az Idősek Világnapja csak egy alkalom, amikor a szokottnál is
erősebb tisztelettel és megbecsüléssel gondolunk rájuk, az idősekre, a nyugdíjasokra, a szépkorúakra, akik nagyon sokat tettek értünk, családjukért, és tesznek még ma is a közösségért.
Őket köszöntöttük és ünnepeltük (Írásunk a 2. oldalon.)
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„Örömzenét hallhattunk a mezőfalvi templomban.” Négy kórus, több mint száz énekese adott nívós előadást!

VIII. Dréta Antal Egyházzenei
Kórustalálkozó

Templomszentelésre és a
falualapító Dréta Antal zirci apátra emlékeztek a kórusok egyházzenei találkozóján
október 7-én, péntek este hat
órától a mezőfalvi Magyarok
Nagyasszonya római katolikus templomban megrendezett eseményen. A Mezőfalvi Nőikar mellett fellépett
a Fontana Nőikar-Nagyvenyim, a Dunaújvárosi Vegyeskar és a Paksi Városi Vegyeskar. A rendezvényről Lakos
Angélát a Mezőfalvi Nőikar
karnagyát kérdeztük.
– 2009 októberében rendeztük meg először a mezőfalvi
római
katolikus
templomban az egyházzenei találkozót. A hely kiváló
akusztikáját kihasználva gondoltunk a hagyományteremtésre, és évről évre - a kórusokat vendégül látva - életre
hívjuk a találkozót. Célunk
volt, hogy a környező településeken működő énekkarok-

Újházy Krisztina vezényletével az idén a Paksi Városi Vegyeskórus vihette haza a Dréta Antal Díjat
nak fellépési lehetőséget biztosítsunk, ahol egyrészt kiváló
körülmények között próbálhatják ki magukat, másrészt
szakmai zsűri ad támpontokat a további fejlődéshez.
A kórustalálkozó díjazása rendhagyó, a maga nemében egyedülálló. Mezőfalva
Nagyközség Önkormányza-

ta egy vándordíjat alapított,
melyen Dréta Antal portréja látható. Mivel nagyon
különböző létszámú, ös�szetételű kórusok szerepelnek, ezért a díj odaítélésének
csupán egyetlen szempontja van: a templom szellemiségének leginkább megfelelő
mű kaphatja meg a vándordí-

jat. További sajátosság, hogy
a döntést a karnagyok szavazataikkal segítik.
Ez a különleges értékelés is
azt a célt szolgálja, hogy gyönyörködjünk egymás előadásaiban, figyeljünk a legihletettebb pillanatokra. Az elmúlt
években 3 alkalommal a Viadana Kamarakórus, 2 alkalommal a Mezőfalvi Nőikar,
egy-egy esetben pedig a Sárbogárdi Városi Vegyeskar és a
BonaVox Nőikar nyerte el a
díjat. 2016-ban Kodály Zoltán: Öregek című darabjával a
Paksi Városi Vegyeskar nyerte
el a rendezvény vándordíját. A
kórustalálkozó védnökei: Dékány András Sixtus zirci apát
és Márok Csaba, Mezőfalva
Nagyközség polgármestere.
Polgármester úr az idei köszöntőjében, a díjátadás előtt
így fogalmazott: „Örömzenét hallhattunk a mezőfalvi
templomban.”
Horváth László

Mosolyogni tessék!

„Mert az élet gazdagabb
lesz, ünnepibb és emberibb, ha
megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az
emberivel, a jóindulatúval és az
udvariassal.” (Márai Sándor)
Az ENSZ közgyűlése
1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁvá.
Már hagyománnyá vált,
hogy évente ezen alkalomból
összejön településünk aprajanagyja. Iskolánk negyedikes
diákjai október 4-én a művelődési házban köszöntötték a
községünkben élő idős embereket. Tanítványaink mindig nagy szeretettel készülnek
erre az eseményre, olyan versekkel, idézetekkel, dalokkal,

melyekkel derűt, vidámságot
hozhatnak, ha csak egy rövid
időre is, az idős emberek hétköznapjaiba.
„Szép korúak, örök fiatalok! Legyen ma egy víg napotok!” – hangzott a mondat
ezen a délutánon, ami műsorunk mottója is lehetett volna.
Az idősekről mindig a szeretet és a tisztelet jut eszünkbe, ezért műsorunkat erre az
alapgondolatra építettük fel.
Önzetlen és feltétel nélküli
szeretetük, tapasztalatuk, tudásuk, kitartásuk felbecsülhetetlen kincs számunkra. Mosolyuk, kedvességük rengeteg
erőt sugároz felénk.
A műsorban elhangzott
gondolatokkal
szeretnénk

Gyulai Holda, Fehér Bence, Heller Elizabet, Kelemen Fanni, Pintér Kevin, Horváth Tamás, Nyuli Anna, Vida Luca, Takács Hanna, Sóti Levente, Garbacz Bánk, Ozsváth Liliána, Reinitz Zsóka,
Szabó Boglárka, Pupp Viktória
(Fotó: Horváth László)
minden évben kifejezni, hogy ségünk van mindarra a sok
mennyire hálásak vagyunk a élettapasztalatra, bölcsességre,
támogatásukért, szeretetükért, amivel rendelkeznek.
hogy tiszteljük őket, hogy köVigyáznunk kell rájuk, de
zösségünknek hasznos tag- nemcsak ezen a napon.
jai, és mindannyiunknak nagy
Márokné Szatmári Ilona
szükségünk van rájuk. Szükés Szalai Lászlóné
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BURSA
HUNGARICA
Tájékoztatom a jelenlegi felsőoktatásban részt
vevő hallgatókat, illetve a
felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánókat, hogy
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. Az „A” és „B” típusú
pályázatok kiírásra kerültek,
melyek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a
www.mezofalva.hu honlapon
(elérési útvonal: Önkormányzat/Hivatal/Bursa Hungarica) megtekinthetők. Felhívom
a pályázók figyelmét, hogy a
pályázat beadásához a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://
bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be
az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázatot az EPER-Bursa
rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kell Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatalához
benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt. A
pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016.
november 8. A határidő elmulasztása jogvesztő!
Borosné
Sógorka Auguszta
igazgatási osztályvezető
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester

Népszavazás

Az október 2-án megtartott népszavazás eredménye
Mezőfalván a következőként
alakult. A helyi választópolgárok 39,57 % (1524 fő) vett
részt a szavazáson. A voksolók
98,97 százaléka NEM-mel
válaszolt a feltett kérdésre, és
mindössze 15-en (1,03 %) jelölte be az IGEN-t.
Köszönjük a szavazókörökben, szavazatszámláló bizottságokban, valamint a helyi választási irodán dolgozók
munkáját. Továbbá köszönjük
mindazoknak, akik éltek alkotmányos jogukkal és részt
vettek a népszavazáson, amely
településünk szempontjából
is nagyon fontos. A képviselő-testület felhívást tett közzé
a népszavazást megelőzően a
népszavazás érvényességének
és eredményességének érde-

kében, amely a következőket
tartalmazta:
„Tisztelt
Mezőfalviak!
Az elmúlt időszakban falunk többször megjelent az
országos médiában azzal,
miszerint a településre befogadó állomást terveznek.
Természetesen ez a hír valótlan volt, azonban nem lehet
tudni, hogy mi történik akkor, amikor ténylegesen fogadnia kell az országnak bevándorlókat. Megítélésünk
szerint ez a veszély fennáll,
ezért tegyünk meg mindent
annak érdekében, hogy ez ne
történjen meg. A képviselőtestület EGYHANGÚ véleménye az, hogy 2016. október
2-án menjünk el szavazni, és
nemmel voksolunk. Mezőfalva jövője mindannyiunk számára fontos.”

Temetői rend, halottak napja
Halottak napjára közeledik, erre készülünk mi is,
hogy méltó módon emlékezhessünk meg elhunyt szeretteinkről, lakótársainkról, barátainkról, ismerőseinkről.
Felveszem a kapcsolatot a temető gondnokával, mert úgy látom, a sírkert rendje nem igazán
felel meg a mezőfalviak elvárásainak. Nagyon sok panasz érke-

zett arra, hogy a lehullott száraz
falevelek eltakarítása nem történik meg a főutakról. A problémák megoldására felhívom a
gondnok, a vállalkozó figyelmét!
Továbbá a halottak napi
hétvégén a temető parkolójában és környékén polgárőrök
biztosítják majd a rendet, segítik a közlekedést, ahogyan a
korábbi években is.

Alapítványi bál: november 19-én
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány minden kedves
támogatót, résztvevők szeretettel vár a november 19-én megrendezésre kerülő idei Alapítványi bálba. A gyerekek már nagyon készülnek a nyitótáncra, a műsorra, ami minden évben
nagyon színvonalas szokott lenni.
Javaslom mindenkinek: aki csak tud, jöjjön el a bálba, támogassa az alapítványt annak érdekében, hogy a mezőfalvi gyerekek oktatása-nevelése a megszokott magas színvonalon valósuljon meg továbbra is. Az alapítvány a korábbi években is minden
rendelkezésére álló forrást csak a mezőfalvi gyerekekre fordította. Komoly a művészetoktatás támogatása, a díjazás, az eszközfejlesztés biztosítása, amit megvalósított az alapítvány.

Takarítsuk az árkokat!
Az őszi és téli csapadékos időjárás különösen indokolja, hogy mindenki gondoskodjon az ingatlana előtti árokszakasz rendben tartásáról.
Ez ugyanis az ingatlantulajdonos feladata! A fákról lehulló levelek ilyenkor felgyűlhetnek az árkokban, és ha nem távolítják el onnan, akkor eltorlaszolják az átereszeket. Figyeljünk erre oda, és előzzük meg a bajt!
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Rendezési terv
Elkeződődött Mezőfalva
rendezési terv módosításának
előkészítése. A jogszabályi
változások miatt egy új rendezési terv kerül kialakításra.
Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy
ebben a véleménynyilvánításban részt lehet venni. Közös
érdekünk, hogy jó rendezési
terve legyen községünknek,
mert ez formálja településünk
jövőképét. Ehhez széles körű
véleményre van szükség. Természetesen tartunk majd lakossági fórumokat, viszont
kérem a lakókat, figyeljék a
rendezési tervvel kapcsolatos
közzétételeket, és vegyenek
részt a terv kialakításának folyamatában.

Szüreti mulatság

Kiválóan sikerült idén is
Mezőfalva szüreti mulatsága.
Köszönjük a szervezőknek,
valamint a közreműködőknek,
a fogatosoknak részvételét.

Fogorvosi pályázat

A képviselő-testület pályázatot ír ki fogorvosi álláshely
betöltésére. A pályázat Mezőfalva hivatalos honlapján is elérhető, megtekinthető.

Figyelem!

Szeretném felhívni községünk lakóinak a figyelmét
arra, hogy az önkormányzatot
is megkeresik cégek munkalehetőségeik kínálatával. Az állásajánlatokat közzétesszük a
honlapon azonnal, hogy a lakók élhessenek ezekkel a lehetőségekkel. Jelen pillanatban
az Alföldi Tej ajánl munkalehetőséget betanított munkás
munkakörben.

Besurranók!

Figyelem! Egyre korábban
sötétedik, és a betörők, besurranók előszeretettel használják ki a hosszú téli estéket.
Figyeljenek oda értékeikre,
szomszédaikra, idősekre annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni magunkat a rossz
emberektől.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Vendégségben a Cordastella
Nyugdíjas Otthonban
Osztályunk hagyományaihoz híven minden évben ellátogat az iskolánk melletti
nyugdíjas otthonba.
Így lehetőségünk nyílik
arra, hogy ebben a rohanó világban vidámságot vigyünk az
ott élő szép korú emberek életébe. A gyerekek megilletődve, de kedvesen fogadják, és
viszonozzák az idősebb generáció kérdéseit és válaszait.
Ezt az alkalmat várják tanítványaink október elején, hiszen különleges kiállítást is láthatnak a kertben, mert az ajtón
belépve Manófalvára csöppennek. Az idén bővült a látnivalók

köre. Nagyobb területre költöztek a manók, hiszen óvodával is
gyarapodott kis falujuk élete.
A kedves kis figurák mellett kézműves sátor is várt
bennünket, ahol a gyerekek
őszi termésekből díszeket, játékokat készíthettek. Az udvar
végében pedig állatsimogató
varázsolta el tanítványainkat.
Mártikáék nagyon készültek a vendégségre, szeretettel és finomsággal fogadták a
gyerekeket.
Köszönjük a szíves vendéglátást, jövőre is megyünk!
Szabóné Kovács Erika
Kolozsi Krisztina és a 3.a

Zene világnapja az iskolában
Október 1-jén ünnepeljük a zene világnapját. Iskolánkban az
idei évben kicsit megkésve, 10-én reggel tartottuk szokásos ünnepi hangversenyünket. A Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti
Iskola művésztanárai mutatták be tanulóinknak a vonós, fafúvós
és rézfúvós hangszereket, valamint a zongorát, mint billentyűs
hangszert. Változatos műfajú darabokat hallhattunk, amelyben
gyönyörködhettünk a hangszerek játékában.
Köszönjük a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak
a támogatást, és a kamaraegyüttesnek a színvonalas koncertet.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Iskolánk hagyománya, hogy október 6-án az aradi vértanúkra emlékezve emlékfalat állítunk. Az idei évben is az aula központi helyén látható a kiállítás, mellyel tiszteletünket fejezzük
ki a nemzet hősei előtt.

SZÜRETI MULATSÁG
Szeptember 17-én a szüreti mulatságon vettünk részt a művészetoktatásban részt vevő népi ének és néptánc tanszakon tanuló gyerekekkel. A 3-4 évfolyamos gyerekek egy szüreti dalcsokrot adtak elő a műsoron, melyet Koncz Tímea és Balogh
Tímea tanárnők készítettek fel. Nagyon jól éreztük magunkat
és nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre!

1. osztályosok bemutatkozása
Hagyományainkhoz híven az 1. osztályosok saját készítésű
tablót készítettek, mellyel az iskola közösségét köszöntik.
Köszönjük a szép alkotásokat!
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„A forradalom
nem múlt el”...

...címmel rendezünk projekthónapot végzőseinknél
Hagyományainkhoz híven, a nyolcadik évfolyamosok tartják diáktársaiknak az
1956. október 23-ai megemlékezést.
A műsorra való izgatott
készülődés: forgatókönyvírás,
versek, zenék felkutatása mellett lényegesnek tartottuk, ha
diákjaink történelem tanulmányait kiegészítjük, közelebb
hozzuk nekik az akkor átélt
eseményeket. Ennek jegyében
szerveztünk nekik először is
egy rendhagyó tanórát.
Ezúton is szeretnénk nagyon megköszönni Dr. Po-

zsonyi Lászlónak, hogy elfogadta a meghívásunkat és
elkápráztattatott bennünket
emlékeivel. Nagy élmény volt
elrepülni egy olyan korba, ami
még nekünk, pedagógusoknak is ismeretlen volt.
A következő állomás a ráhangolódásban pedig a Terror
Háza Múzeum lesz, ahová a
diákok ellátogatnak.
Ennek a projektnek a zárásaként pedig bízunk benne,
hogy emlékezetes műsort sikerült színre állítanunk.
Koppányiné Sági Mónika
és Sótiné Papp Elvira

HAGYOMÁNYOK HÁZA
Október 4-én egy csoport diák tanulmányi kiránduláson járt
a Hagyományok Házában, Budapesten. Egy nagyon jó kis élményt nyújtó, programokban gazdag napon vettek részt a gyermekek, melyet Koncz Tímea tanárnő szervezésének köszönhetünk. A program neve „Találkozás a néphagyománnyal”, mely
során a Kárpát-medence magyarságának folklórjával és kézműves hagyományaival ismerkedtek meg a gyerekek. A délelőtt
első felében a Magyar Állami Népi Együttes közreműködésével zenés-táncos barangolást tettek a Kárpát-medencében. Különböző területekről választott táncpéldákkal szemléltették a
néptánchagyományunk és tánctípusaink gazdagságát, történeti vonatkozásait. Ezt követően a bukovinai székely származású
népdalénekes és mesemondó, Fábián Éva mesélt egy székely
mesét a gyerekeknek. A nap hátralévő részében kézműveskedés,
élőzenés táncházi foglalkozás, népi játék és hangszerbemutató
várt a gyerekekre. Nagyon jól érezték magukat, nagyon sokat
tanultak itt is és nagyon sok élménnyel tértek haza a gyerekek.
Köszönjük ezt a lehetőséget Koncz Tímea tanárnőnek és a kísérő tanárnőknek Balogh Tímea és Hajas Erika tanárnőnek.

A Világ Legnagyobb Tanórája

A tavalyi nagysikerű Világ Legnagyobb Tanórája
idén is megrendezésre került
iskolánkban a 2016. szeptember 19-ével kezdődő héten. Idén az ENSZ által azonosított 17 Globális Célon
túl, az 5. cél, a nemek közötti egyenlőség került áttekintésre.
A foglalkozásokon a soksok érdekes, szociális kompetenciát fejlesztő játék mellett a gyermekekkel kutatást
készítettünk arról, hogy a
férfiak és a nők a közvetlen környezetükben milyen
aránnyal vesznek részt vezető pozícióban. Sajnos a mi
eredményeink sem maradtak
el a nagyvilágéhoz képest.

Megállapítottuk, hogy a férfi nem győzött több mint
60%-al.

Persze a férfiak és nők közötti különbségek nem jelentik azt, hogy ne lennének

egyenlő jogaik. Ugyanakkor a
világban még nagyon sok helyen a férfiak - csak azért, mert
férfiak - többet keresnek, mint
a nők. Ez is egy olyan kérdés,
amelyben fel kell lépni a nők
támogatása mellett- szól az
ENSZ célkitűzésében is. Éppen ezért az órákon a hangsúlyt a fiúk és a lányok egyenlőségére, egymás segítésére
helyeztük.
A program zárásaként az
osztályokban közösen készítettünk egy-egy mandalafát,
mellyel szimbolizálni szeretnénk azt, hogy sokfélék vagyunk mégis egy a gyökerünk.
Koppányiné Sági Mónika
és Koncz Tímea
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Tündérkert Óvoda

Szüret, a hagyományok szerint

Őszi néphagyomány óvodánkban a szüreti mulattság,
melyet idén szeptember 19én, egy napsütéses hétfői napon tartottunk meg. Kora
reggel már a feldíszített felső udvar várta a gyermekeket,
akik szőlővel érkeztek erre a
napra. Tízórai után a csoportok összegyűltek a betonplacc

melletti padokon. Hamarosan
megérkezett Kondorné Erzsike, aki népi ruhába öltözve a
gyermekekkel megbeszélte a
szüreti szokásokat, használati
tárgyakat, ezzel kapcsolatos kifejezéseket. A gyermekek találós kérdésekre bátran válaszoltak. Minden csoport szürettel
kapcsolatos dalt énekelt, vagy

Vadgesztenyét
szedtünk

„Vadgesztenye
gesztenye
kosárkámba
potty bele”

Mi Pillangó csoportosok felkerekedtünk egy meleg őszi napon és elindultunk
a temetőbe gesztenyét szedni. Hamar teleszedtük a kosárkáinkat, zsebeinket s vidáman sétáltunk vissza az
óvodába. Óvodához közeledve betértünk óvodásunk Bertalan Gerda udvarába, ahol
barátságot kötöttünk a beszélő papagájjal, megcsodáltuk a
különleges papagájfajokat és

elvarázsolt bennünket mesebeli tavuk vízi világa.
Másnap gesztenyefigurát
készítettünk s boldogan vitték haza a babákat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a csoportba hozott
őszi dekorációhoz felajánlott
terméseket.
Pillangó csoport

verset mondott, majd közösen táncoltunk egyet. Ezután
a csoportok egymást váltva lovas kocsizhattak, szőlőt csipegettek, pogácsáztak, daráltak és
préseltek. A pogácsához saját
készítésű ízletes mustot ihattak. Nagy köszönet jár Kvárik
Laci bácsinak a lovas kocsizásért, Begán Józsi bácsinak a da-

rálásért és a préselésért, a konyhás néniknek a pogácsáért és a
szülőknek a szőlőkért.
Jókedvűen telt ez a délelőtt,
tele volt izgalommal, játékkal
és szórakozással. Bízunk benne jövőre is lesz szüret.
Reméljük mindenki felejthetetlen élményekkel tért
haza.

Köszönetek
A Micimackó csoport köszöni a kedves szülőknek a behozott őszi terméseket.
Feth Szilviának és Sepsi Noéminek köszönjük a főzött gyurma készítését valamint a szalmabálák és az irattartók felajánlását.
Ortner-Nemes Erikának köszönjük a vajaspánkók sütését.
Micimackó csoport
Bertalanné Éva Katalinnak a Katica és a Pillangó csoport
köszöni az ülőpárnák megvarrását.
Az ajtók javítását köszönjük Farkas Imre bácsinak.
Minden szülőnek köszönjük a felajánlott sok- sok őszi dekorációs anyagokat.

Nagycsoportosoknak szervezett
délutáni foglalkozások
október 5-i kezdettel beindultak
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Katolikus hittan
Játékos német
Néptánc
Református hittan

15:30- 16:00
15:30- 16:00
15:30- 16:00
15:30- 16:00

Az én falum - Mezőfalva

7

Idősek világnapja

Minden évben az októberi hónap az idősek köszöntésével kezdődik. Az idei évben
október 4-én került sor az ünneplésre. Óvodánkból a Csigabiga csoport készült falunk
idős embereinek felköszöntésére. A gyermekek izgalommal
készültek, hiszen a sok vendég
előtt színpadon fellépni mindig különleges élményt jelent.
A felkészülés során beszélgettünk az idős emberekről, nagymamákról, nagypapákról, ar-

ról, hogy miért szeretjük őket,
mi mindent tesznek értünk.
A műsort egy köszöntő énekkel kezdtük, majd versekkel,
körjátékokkal, csujjogatókkal
színesítettük. A záró vers egy
vidám vonatos kivonulással zárult. Sok tapsot kaptak a gyerekek, akik ügyesen szerepeltek
és örültek a fellépésnek. Ezúton kívánunk mi is minden
idős embernek jó egészséget,
vidám, hosszú életet.
Csigabiga csoport

Piacon jártunk

A napsütéses őszi napokat kihasználva a Katica csoport felkerekedett és buszra szállt, hogy ellátogasson Dunaújvárosba a
piacra. Már útközben gyönyörködhettünk az őszi évszak szépségében és gyakorolhattuk a közlekedés szabályait. A buszról
leszállva az újdonság erejével hatott a zebrán való átkelést segítő jelzőlámpa. A piacra érve a zöldségek, gyümölcsök sokasága
elvarázsolta a gyermekeket, és rögtön dalra fakadtak- a piacon
lévők örömére. Kedvükre vásároltak a portékákból, amit az óvodában közösen elfogyasztottak.
Katica csoport

Mihály-nap
a Szivárvány csoportban
Idén szeptember 30-án délután került megrendezésre a
Szivárvány csoportban a már
hagyománnyá váló Mihálynapi vásári vigadalom. Ezen a
délutánon „a régi idők” vásárának hangulata tért vissza. Nem
csak az óvodások, hanem az
óvó néni, dajka néni, sőt a rendezvényen résztvevő szülők is
izgalommal várták ezt a napot.
A lázas készülődés már hetekkel korábban megkezdődött.
A csoport a lelkes szülőkkel
együtt saját készítésű tárgyakkal, vásári portékákkal készült

a nagy napra. A néphagyomány elmondását vásári dalos
műsor követte, majd kezdetét vette a vásári forgatag. Fizető eszköz őszi gyümölcsök,
termések voltak. A gyerekek
sok portékával tértek haza, de
előtte felidézték a lakodalmak
táncos mulattságát is. Reméljük jövőre is nagy sikere lesz a
hagyománynak.
Köszönjük a szülők- nagyszülők segítségét és nagyszámú részvételét. Köszönettel
Szivárvány csoport.
Szivárvány csoport

Készülődés a zöldséghétre
Szeptember 30-án a Napsugár csoport zöldséget takarított be. Köszönjük a lehetőséget
Gyöngyikének,
dajkánknak és keresztanyukájának, hogy a kertjében
szorgoskodhattunk. Kvárik
Lászlónak köszönhetően lovas kocsival mehettünk, amit
nagyon élveztek a gyerekek.
A kertben zöldséget, sárgarépát, almát szedtünk sok szorgos kéznek köszönhetően.
A gyerekek szívesen vettek
részt a munkában, segítőkészek voltak és átélték a betakarítás örömét. Csoportépítő kirándulás volt és közben
megismerkedhettek az ősz
szépségeivel, kincseivel. A lovas kocsin és munka közben is
énekeltünk, verseltünk, amivel
átismételtük a hét dalait, verseit. A gyerekeknek hasznos a
környezet megismerésére nevelés, fontosnak tartjuk a saját

kézzel való megtapasztalást, a
külső megismerést. A betakarítás után teli kosarakkal érkeztünk vissza, lovas kocsival
az óvodába és a szedett zöldségekkel a foglalkozásainkat
tettük színesebbé.
Napsugár csoport
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Művelődési Ház

Sárgarózsa
Nyugdíjas Klub hírei

Az elmúlt hónapokban sok
közös program volt a klub életében.
Részt vettünk az augusztus
20-i ünnepségen és a lecsófőző versenyen. Díjat ugyan
nem nyertünk, de a fő cél,
hogy együtt legyen a társaság
és jól érezze magát.
40 főre készült a finom lecsó.
A cserkeszőlői gyógyfürdőbe 48-an mentünk el, mindenki nagyon jól érezte magát.
Szeptemberben
szüreti
mulatságot rendeztünk a régi
hagyományok felelevenítésével.
Részt vettünk a falusi szüreti felvonuláson, mely mindannyiunknak nagy élmény

volt. Köszönjük a lehetőséget
a szervezőnek és a vacsorát a
Civil egyesületeknek!
Október 1-én Idősek Világnapi ünnepséget rendeztünk a nyugdíjas klub helyiségében. Köszöntöttük a 75
év feletti tagjainkat, sok-sok
vers és ének hangzott el, amik
könnyeket csaltak a szemünkbe. Köszönöm minden résztvevőnek ezt a csodálatos estét.
Itt szeretném megköszönni minden eseményen résztvevő vendégeinknek a támogatását. Az emléklapok
készítését a művelődési ház
dolgozóinak.
Munkájukban sok sikert
kívánunk!
Kovács Istvánné
klubvezető

Makk Marcsisok a könyvtárban
Szeptember
29-én,
csütörtökön délelőtt a
„Makk Marcsi”
családi napközi 7
aprósága látogatott el a könyvtárba két kísérővel.
Mostani foglalkozásaikhoz illeszkedve meghallgatták Csukás
István: Sün Balázs című verses
meséjét. Ismerkedtek a könyvtárral és a könyvekkel, néhány igazán nagy és
vastag könyvet kézbe is vehettek és nekik szóló könyveket
lapozgathattak. A csöppségek
aranyosak és ügyesek voltak,

reméljük, hogy szüleik kíséretében később is ellátogatnak a könyvtárba.
Horváth István
könyvtáros
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Diákönkormányzat az iskolánkban

2016. szeptember 21-én
megalakult iskolánkban a
2016/2017-es tanévre a Diákönkormányzati
Tanács,
melynek képviselőit a diákok
demokratikus úton, nyílt szavazással választották meg.
A Diákönkormányzat első
programjai között szerepelt
Nick Vujicic előadásának online közvetítésére való jelentkezés és megtekintés.
2016. szeptember 22-én
Nick Vujicic Magyarországra érkezett azzal a céllal, hogy
a 13-18 éves korosztály szá-

mára fogalmazza meg üzenetét önmagunk és mások elfogadásával kapcsolatban. A

A DÖK tisztségviselői
Elnök:
Helyettes:
Jegyző:
Sportfelelős:
Kultúrfelelős:
Alsós elnök:
Helyettes:
Környezetvédelmi felelős:
Agrárbárók
Frei Tamás
Pedig André már azt hitte,
hogy maga mögött hagyhatja
a zaklatott múltat.“Tévedett
- mert az oroszok nem
felejtenek...“André Calvi megint célponttá válik, öngyilkos merénylő támad rá és
imádott kislányára, Fruzsikára. Egyetlen másodperc véres drámája a nizzai utcán,
amitől minden megváltozik.
Szétrobban az élete, hogy aztán számára ismeretlen erők
tőrbe csalják és keresztülrángassák a kelet-ukrajnai polgárháború mocskán.“Közben
magyar agrárbárók, akik csak
a saját pénztárcájukat nézik, Moszkvában árusítják
ki az országot.“A szövevényes nemzetközi játszmában,
Amerika és Oroszország közé
szorulva, a magyarok számára nagy a tét: a paksi atomerőmű éppúgy, mint az Adriai-tenger mélyéről felhozott
Anjou-kincsek, de a gátlástalan milliárdosok miatt hazánk

Gombita Dzsenifer 7.b
Horváth Anikó 8.b
Vass Virág 8.a
Ács Zsófia 7.a
Varga Vivien 7.b
Reinitz Zsóka 4.a
Turcsány Zsófia 3.b
Ozsváth Liliána 4.a

szeptember 22-én, délelőtt
11 órakor tartott diákoknak
szóló előadás különlegessége
az volt, hogy minden magyar
iskola online bekapcsolódhatott és Nick hiteles üzenete
egy egész nemzedékhez juthatott el egyszerre! Ezt az online közvetítést iskolánkban a
felsőbb évfolyamon tanulók
tekintették meg.
A program üzenete: Nick
Vujicic sérültsége és szembeötlő mássága miatt rengeteg

Könyvajánló
NATO-tagsága is veszélybe
kerül.“A magyar mezőgazdaságot kézben, a politikai elitet
pedig sakkban tartó földesurak először még csak egy zalai
vadászkastélyban konspirálnak, később viszont már orosz
oligarchákkal Azerbajdzsánban. A kérdés mindvégig úgy
szól, hogy eltaktikázza-e magát a miniszterelnök?“Az Agrárbárók Frei Tamás negyedik
akcióregénye. A főhős ezúttal is André, a korábbi három
kötetből már jól ismert magyar származású francia titkos ügynök, akit ezúttal nehéz
lesz felismerni...““Frei Tamás
49 éves, manapság a nevét viselő nemzetközi kávézólánc, a
Cafe Frei kiépítésével foglalkozik, miközben a regényírás
a szenvedélye és a hobbija. Az
egykor nézettségi rekordokat
döntő televíziós évek óta három város között osztja meg

az idejét. Budapesten, Nizzában és Miamiban él. Könyvei helyszíneit mindig bejárja,
ezért is képes valósághűen bemutatni Donyecket, Moszkvát, Tokiót, New Yorkot, vagy
éppen Bakut és Marokkót.
Az olvasó a különleges „világ
körüli utazás” ellenére szinte
mindvégig Magyarországról
olvas majd, mert az Agrárbárók a kulisszák mögé pillantva a jelenkor Magyarországát
próbálja megérteni.
Illúzió
Leiner Laura
Bexi - civil nevén Budai
Rebeka - második albumának sikere, egy londoni út és
a Nagy Márkkal való el sem
kezdődött kapcsolatának vége
után hirtelen elveszti a talajt
a lába alól. Geriben csalódnia kellett, Márk szóba sem
áll vele, de talán a zenei siker-

zaklatáson ment keresztül,
amelynek fiatalkori „eredménye” saját öngyilkossági kísérlete volt. Személyisége mégsem a zaklatás visszamaradó
pszichológiai hatásairól tanúskodik, épp ellenkezőleg:
hihetetlenül példaértékű életével sérültek és nem sérültek ikonjává vált. Előadásain
az általa megélt nehéz pillanatokról beszél, és azt tanítja,
ami mindannyiunk számára
karakterformáló hatással lehet: fordítsd a nehézségeidet
lehetőséggé.
Második programunk, október 4-e, az Állatok világnapjának megemlékezésére
irányult. Az alsós osztályok
plakátokat készítettek, a felsősök pedig állatfigurákat
hajtogattak. A kiállítás megtekinthető az iskola aulájában.
Cikket szerkesztette:
DÖK

telenségtől rendül meg leginkább. Szerencsére még mindig mellette áll a családja,
valamint Anti, Evelin, Körte,
az agyontetovált menedzser,
és a Fogd be Aszád vérbeli
trolljai. Így a szakmai és magánéleti mélypont sem tarthat
sokáig...““Az Illúzió a Bexisorozat harmadik kötete.
Királylány a barátnőm
– 20 elbűvölő történet
Ebben a kötetben nem
hagyományos királylányokról olvashat a kedves érdeklődő. A kötet húsz meséjét
igazi, ízig-vérig mai királylányok népesítik be kalandjaikkal, olyanok, akik az óvodában vagy az iskolában töltik
a mindennapjaikat, barátkoznak, összevesznek, vagy éppen
félnek a sötétben. Így igazán
könnyű azonosulni velük, hiszen kalandjaik révén segítenek abban, hogy az igazi királylányok is megtalálják a
helyüket a mindennapokban.
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Válságban az első osztályú csapatok...

Csak Mezőfalva II. van
igazi versenyben

Nehéz helyzetben a felnőtt élvonal, mert kiesőként
a tabella végén kullog. Az
őszi idényben még nem nyert
mérkőzést! Az IFI sem dicsekedhet a tizenkettedik hel�lyel. Megye III-as csapatunk
viszont jól teljesít. Harmadikként versenyben van a dobog
első három fokáért!
Az elmúlt időszak legros�szabb híre Mezőfalva Megye I. osztályú együtteséhez
kapcsolódik. Az edzőváltás
és az egy-két játékos távozását követően 2 ponttal, győztes mérkőzés nélkül, utolsók a
bajnokságban. A sikertelenség
okáról és a folytatás irányáról
Cseke Ottó klubelnököt kérdeztük.
– A változások sajnos nem
jól érintették első osztályú
együttesünket. Az ősz óta
nem sikerült egységes csapat-

tá válni, és ez az eredményen
is meglátszik. Néhány játékossal komolyan el kell beszélgetni, és az edzői gárdánál
is nyomatékosítani szükséges
kinek, mi a feladata. Erre az
értekezletre hamarosan sort
kerítünk. A jövőben próbálunk még jobban a hazai játékosokra építeni, sőt, régi,
kipróbált személyeket hazacsábítani. Illúzióink nincs,
tervünk azonban van! Azért
tudni kell, hogy pénz nélkül a
foci ezen a szinten sem megy,
bármennyire is fűt a hazaszeretet. A környező településeken a vállalkozói szféra össze
tudott állni a futball támogatására. Mezőfalvára ez nem
mondható, mert sokszor méltánytalanak sem nevezhető
felajánlásokat kapunk.
Az őszi mérleg a kilencedik fordulóig: 0 győzelem, 2

FELHÍVÁS
Mezőfalva és környéke lakói részére novembertől a
Szolgáltatóházban teljes körű pénzügyi szolgáltatás indul
Magyarország legnagyobb bankja közreműködésével
Helyben igényelhető:
CSOK, állami támogatás
Lakáshitel, jelzálog hitelek
Személyi hitelek, folyószámla nyitás

Magánszemélyek és vállalkozók részére is!

Mozgóárus munkakörbe
munkatársat keresünk!
Feltétel:
B kategóriás jogosítvány,
jó kommunikációs készség.
Érd.: 06/30/947-11-28

döntetlen, 7 vereség, lőtt gólok száma 4, kapott találatok
20, gólkülönbség -16, pontok
száma 2.
Sokkal jobb eredményről
számolhatunk be az U19 ös�szecsapásairól. 2 győzelemmel, 4 döntetlennel, 3 vereséggel, 15 lőtt góllal, 28 kapott
góllal, 13-as gólkülönbséggel
és 10 ponttal a 12. helyről várják a folytatást. Váradi Tamás
az őszi teljesítményről adott
rövid információt.
– A mezőfalvi csapat a tavalyi teljesítményéhez és a
rendelkezésre álló kerethez
képest a méltatlan 12. helyen
áll. Az alapozás és az edzéslátogatottság is alacsony létszámú. Komoly hozzáállásbeli problémák vannak, valamint
mérkőzésről
mérkőzésre,
más-más kerettel kényszerülünk kiállni. Az idei cél a túlélés. Tavaszra jelentős változásokat kell eszközölni.
A végére maradt az igazán jó hír! Mezőfalva II. csapata Simon József vezetésével
az előkelő harmadik helyen
áll. Az eddigi 8 mérkőzésen 5
győzelmet, 1 döntetlent, 2 ve-

reséget, 27 lőtt gólt, 15 kapott
gólt, 12-es gólkülönbséget és
16 pontot hozott össze. A bajnokság őszi fordulóinak zárásáig még esélyes lehet a csapat
az első helyre is, mivel a cikk
írásakor csak 3 ponttal marad el a listavezetőtől. Simon
József így értékelte az elmúlt
időszakot.
– Egy edző titkon mindig reménykedik, hogy sikerre viszi a csapatát. Már az őszi
szakaszban több pontot szereztünk, mint tavaly egész évben, pedig rendkívül nehéz a
munkahelyeket, a sérüléseket
és az edzéseket összehangolni. A nehézségek ellenére viszont olyan kitűnő hangulat
van az együttesnél, ami a rázósabb mérkőzéseken átsegíti
a fiúkat. Versenyben vagyunk
az első helyekért. Remélem
így is marad az idény végéig.
Komoly változásokra van
szükség az első osztályban
harcoló mezőfalvi csapatoknál. Hozzáállás, munka és
pénz hiányzik. Az ősz már
elveszett. Tavaszra még lehet
remény?
Horváth László

Papp Mihály László
halálának 1 éves évfordulójára.
Búcsúzás nélkül elmentél,
de az emlékeid, a gyász örökké
a szívünkbe marad.

Gyászoló család
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MEZŐFALVÁN

GYORS INTERNET MÉG TÖBB HELYEN
Tudtad, hogy Mezőfalva is az Invitel kiemelt fejlesztési övezetéhez tartozik?
Így a település nagy részén már számodra is elérhető gyors internetszolgáltatásunk!
Sőt széles tévécsatorna-kínálatunkban mostantól megtalálható
a Spíler TV és az Izaura TV is!
Ismerd meg Te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat.
Szívesen segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz.

Invitel Pont: Dunaújváros, Dózsa György út 3. Tel.: (06 25) 544 520

Az adott lakcímen elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és a díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as infóvonalon
vagy munkatársainknál!

160832-FI1
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... a sikeres szüreti bál

Nagyon izgultunk idén is
- az időjárás kiszámíthatatlansága miatt -, vajon meg
tudjuk -e tartani a szüreti felvonulást?
A Jóisten is velünk volt,
amikor verőfényes időben,
jó hangulatban történhetett
a lovaskocsis felvonulás. A
megállóhelyeken (Velinszky
utca sarka, Mátyás király utca
vége, Ady Endre utca, Zrínyi
utca - Csokonai utca sarka) a
vendéglátók is szépen helytálltak, akiknek ezúton is köszönetet mondunk. A mezőfalvi lovasok és kocsisok az
eseményhez méltóan, nagy
számban vettek részt az idén.
Miután sehol a környéken nem volt szüreti mulatság
azon a hétvégén, kocsisokat
Nagyvenyimről is fogadtunk.

A főzést a Szülői Munkaközösség, a Motorosok és Hagyományőrzők Klubja, a sütést
pedig a Nagycsaládosok bonyolították le. Köszönet a finom paprikás krumpliért és a
friss, omlós pogácsákért és kakaós csigákért.
A sportpályán a sátor felállítását és berendezését a
közhasznú munkások csapata színe-java végezte. A díszítésban a művelődési ház és a
néptánccsoport tagjai segítettek. Sokak szerint jó ötletnek
bizonyult a megújult sportpálya területére vinni a rendezvényt. Reméljük, hogy sikerül hagyományt teremtenünk
a helyszínválasztásból. A helyi kulturális csoportok (néptánc együttes, német nemzetiségi gyermek tánccsoport,

iskolai népdaléneklő csoport)
és a vendég együttesek (Dunamocs és a pilisvörösvári
Spatzen) jól összeállított műsorukkal megteremtették a
szüreti hangulatot. A remek
hangulatú bál hajnalig tartott.

A szüreti cikkből kimaradt, hogy a Sárgarózsa nyugdíjas Klub jelenlétével emelte
a rendezvény színvonalát.
A Német Nemzetiségi
Önkormányzat nevében:
Molnárné Troppert Mária

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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