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Bursa Hungarica
Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi forduló „A” típusának eredményéről.
Pályázatot összesen 9 fő
felsőoktatásban részt vevő
hallgató nyújtott be. A képviselő-testület – az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára – mind a 9 pályázót
a 2015/2016. tanév II. félévében és a 2016/2017. tanév I.
félévében, összesen 10 hónapon keresztül támogatásban
részesítette.
Fenti tanulmányi félévekre
a 2016. évben az önkormányzat a nyertes hallgatók részére
összesen 350 000 forint támogatást biztosít. A Egészségügyi
és Szociális Bizottság javaslatát
figyelembe véve a legkisebb támogatás havi szinten 2000 forint, míg a legmagasabb támogatás 6000 forint.
Valamennyi pályázó a döntésről írásban értesítést kap. A
pályázók - kizárólag - a személyükre vonatkozó döntés
iratanyagába a polgármesteri
hivatalban betekinthetnek.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi
forduló „B” típusára pályázat
nem érkezett önkormányzatunkhoz.
Márok Csaba
polgármester

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben,
sikerekben, örömökben gazdag új esztendőt kívánok
Mezőfalva lakóinak!
Márok Csaba
polgármester

Advent első vasárnapján fellobbant a koszorú gyertyájának fénye, jelezve: kezdődik a karácsonyra készülés, a várakozás szeretetteljes A Mikulás ellátogatott december elején valaidőszaka. Közösen készülünk az ünnepekre a mennyi mezőfalvi intézménybe. Fotónk az óvoPiac téren idén is
dában készült
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Advent szeretetteljes lángjai

November 27-én, vasárnap szinte minden településen meggyújtották az első
adventi gyertyát. Mezőfalván
délután fél négykor a hagyományos közösségi helyen, a
Piac téren felállított koszorúnál sok százan gyűltek össze,
hogy meghallgassák Kristofory Valter katolikus plébános ünnepi gondolatait. A
meghitt, szeretetteljes pillanatok hangulatához méltó
keretként szolgált a Mezőfalvi Nőikar éneke, a Mezőfalvi
Nagycsaládosok Egyesületének színpadi játéka és a helyi iskola Német Nemzetiségi
Tánccsoportjának produkciója. A műsorokat követően a
civil szervezetek látták vendégül a megjelenteket. Az idei
adventi gyertyát a Mezőfalvi
Motoros és Hagyományőrző
Egyesület, a Mezőfalvi Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Mezőfalvi Foltvarrók
klubja gyújtotta meg.
A második vasárnapon az
az óvodások, iskolások szolgáltatták az ünnepi műsort,
ahogyan a korábbi években

is. Nagy Richárd András református lelkész ünnepi gondolatai után advent sorban
következő lángját Koppányi
Tímea a mezőfalvi iskola tanulója segítségével Kaltenecker Miklós helyi önkéntes
tűzoltó keltette életre.
A Piac téri Szentháromság
kápolnában berendezett Betlehemnél kezdődött az ünneplés. Plébánosunk adventi
gondolatai után a helyi egyházközösség alkalmi ének és
zenekara muzsikált, majd a
megjelentek átvonultak a Piac
téri színpadhoz, ahol a nyugdíjas klubok verses összeállítását és a mezőfalvi néptáncosok lucázó koreográfiáját
tekinthették meg a térre kilátogatók. A harmadik lángot
ezúttal a vendéglátó gazdák
közreműködésével a műsort
adó civil szervezetek képviselői gyújtották meg.
A negyedik vasárnapon, lapunk megjelenésével egy időben, folytatódott a közös karácsonyra hangolódás a Piac
téren.
(Forrás: mezőhir.info)
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Mezőfalva köztisztasági rendelete

Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2016. (XII.
5.) önkormányzati rendelete a
közterületek és a magánterületek tisztántartásáról
Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzat Képviselőtestülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 10. § (2) bekezdésében,
a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4)
bekezdésének c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében, a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály szakmai véleményének kikérésével, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. §
(2) bekezdésben biztosított
állást foglaló jogkörben eljáró
Fejér Megyei Önkormányzat
állásfoglalásával a következőket rendeli el:
KÖZTERÜLETEK
TISZTÁNTARTÁSA
1. Ingatlanhasználók közterülettel kapcsolatos kötelezettségei
1. § (1) Az ingatlanhasználónak a közterületek tisztántartásával és a zöldfelületek ápolásával kapcsolatos
feladatai:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában egy
méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv
úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése,
b) az ingatlan előtti járdaszakaszon, járda hiányában

egy méter széles területsávon
a hó eltakarítása, síkosságmentesítés érdekében homokkal, hamuval vagy fűrészporral
történő behintése,
c) az ingatlan előtti, melletti nyílt árkok, átereszek és
ennek műtárgyai tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó
anyagok és hulladékok eltávolítása.
(2) Az ingatlan mellett húzódó közterületen elhelyezett
növények gondozásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(3) Az árok és ingatlankerítés közötti területen virágosítani, sövényt vagy fát ültetni oly módon lehet, hogy az a
gyalogosjárdán közlekedőket
ne zavarja, az elektromos hálózatot ne érje el és ne veszélyeztesse.
(4) A (3) bekezdésben foglalt parkosítást az ingatlanhasználó köteles rendszeresen
gyomlálni, karbantartásáról
gondoskodni, a füvesített részeket évente legalább négy
alkalommal lekaszálni.
(5) A kocsi- és gyalogos bejárót kialakítani az ingatlanhasználó köteles oly módon,
hogy a csapadékvíz szabad elfolyását az ne akadályozza.
(6) Tilos hórakást elhelyezni az útkereszteződésben,
az útburkolati jeleken, tö-

megközlekedést szolgáló jármű megállóhelyénél, a kapués kocsibejárók előtt, valamint
annak teljes szélességén, közműre és közcélú műtárgyra, a
járdára.
2. Magánterület
tisztántartására
vonatkozó szabályok
2. § (1) Az ingatlanhasználó a közegészségügyi és esztétikai szempontok érvényesülése érdekében köteles az
ingatlana belső részének tisztántartásáról és rendezettségéről gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdésben
foglaltak érdekében köteles az
udvart és kertet gyom mentesíteni, füves területeket évente
legalább négyszer lekaszálni, a
lakás, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és az ezekhez
tartozó területek rovar- és
rágcsálómentesítéséről gondoskodni.
(3) Az ingatlanhasználó
köteles az ingatlanról a járda
és az úttest fölé benyúló ágakat, bokrokat lemetszeni.
(4) Az ingatlanhasználó
köteles az ingatlanán a csapadékvizet felfogni, annak elvezetésére szolgáló esőcsatornát
tisztántartani és megakadályozni, hogy az épület tetőzetéről a közterületre csapadékvíz ne csurogjon.
(5) Tilos a szennyvíz közterületre, talajba, felszín alatti

Tisztelt Mezőfalviak!
Kérem településünk lakóit, hogy tartsák be a
2017. január elsejétől érvényes helyi köztisztasági rendeletünk szabályait!
A téli havas, jeges időszakban fokozottan
ügyeljenek ingatlanuk környékének síkosságmentesítésére, az árkok tisztán tartására!
Márok Csaba
polgármester

vízbe és csapadékvíz-elvezető
rendszerbe vezetése.
(6) Tilos fertőző vagy bűzös anyagot, emberi fekáliát, állati trágyát - a termőföld
minőségének javítása érdekében haladéktalan beszántása
esetét kivéve - a közterületen
és magánterületen lerakni.
3. Közterületre vonatkozó
egyéb rendelkezések
3. § A közterületen - kivéve az alkalmi rendezvények
idejét és helyét - szeszesitalt
fogyasztani tilos.
4. § (1) Közterületen rendezett vásár és bármilyen rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles
gondoskodni a terület tisztántartásáról és a hely eredeti állapotban történő visszaadásáról.
(2) Az utcai árusok és az
(1) bekezdésben foglalt rendezvényekre kitelepült árusok, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek kötelesek
gondoskodni a részükre kijelölt hely és közvetlen környékének tisztántartásáról és
a tevékenységükből eredően
keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról.
5. § (1) Az állatok által a
közterületen okozott szen�nyezés eltakarításáról az állat
felügyeletét ellátó személynek
vagy az állat tulajdonosának
kell gondoskodnia a szennyeződés keletkezését követően
haladéktalanul.
(2) Amennyiben bármely
anyag szállítása és a hordozó
eszközre vagy járműre történő fel- vagy lerakása közben a
közterület beszennyeződik, a
szennyeződés előidézője köteles azt eltakarítani.
E rendelet 2017. január 1.
napján lép hatályba.
Márok Csaba
polgármester
Borbély Anikó
jegyző
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Pályaválasztás, pályaorientáció
iskolánkban
Az idei nyolcadik évfolyam
diákjai nemcsak az Alapítványi Bál káprázatos keringőjét
gyakorolták idén ősszel, hanem a továbbtanulással kapcsolatban is részt vettek kiállításon illetve előadásokon.
Első lépésként a 7. és 8. évfolyam ellátogatott a Székesfehérvári Pályaválasztási Kiállításra, melyet a Fejér Megyei
Kormányhivatal
rendezett
meg október 28-án.
Ezen a kiállításon kaptak
lehetőséget a középiskolák
és szakmák a bemutatkozásra. Egy színvonalas megnyitó
után körbe lehetett járni a Türr
István Képző és Kutató Intézet Székesfehérvári Igazgatóságát. Az iskolák standjaiknál
adtak felvilágosítást az érdeklődő gyerekeknek képzéseikről, és szerették volna felkelteni
a diákok az figyelmét a különböző szakmák iránt.
Második lépésként a Kereskedelmi és Iparkamara
képviselője látogatott el hozzánk, abban a szellemben,
hogy gazdaságunk előrelepésének feltételei közé tartozik
a szakmai képzés összhangba hozása a munkaerő-piaci
igényekkel. A pályaorientációnak ebben alapvető fontosságú szerepe van. Rendhagyó
osztályfőnöki óra és szülői ér-

tekezlet keretén belül megismerkedhettek tanulóink és
szüleik a jelenlegi továbbtanulási lehetőségekkel és az
ösztöndíjrendszerrel,
valamint a hiányszakmákkal.
A közelmúltban járt nálunk a Dunaújvárosi SZC
Bánki Donát Gimnáziuma
és Szakgimnáziuma igazgatója és igazgatóhelyettese, akik
szintén a szülőknek és gyermekeiknek adtak felvilágosítást iskolájukról és válaszoltak
a felmerülő kérdésekre. Ezt
azért is tartottuk fontosnak,
hisz a Bánkinak szinte minden évfolyamán tanulnak mezőfalvi diákok és úgy néz ki,
hogy jövőre is lesznek elsős
tanítványaik iskolánkból.
A Dunaújvárosi SZC
Hild József Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája rendhagyó technikaóra
keretében népszerűsíti szakmát adó képzéseit.
Ezekkel a rendezvényekkel próbáltuk megkönnyíteni
diákjaink és szüleik választását. Reméljük sikerült és az érdeklődési körüknek megfelelő
szakközépiskolába, gimnáziumba, szakgimnáziumba tudnak majd diákjaink továbbtanulni.
A 8. évfolyam
osztályfőnökei

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány 2016. november 19én tartotta hagyományos bálját. A műsort idén is a 8. osztályosok nyitótánca, a keringő zárta. A csodaszép koreográfiát Csonka Emese tanította be, köszönjük! (Fotó: Horváth László)

Őszi versenyeredmények

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: Takács Hanna
4.a osztály - Felkészítő tanára:
Márokné Szatmári Ilona
I. helyezett: Gárdonyi Réka
8.a osztály - Felkészítő tanára:
Nagy Margit.
Székesfehérváron, a Móra-Hétvezér megyei csapatversenyen összesen 35 csapat
indult. Az irodalmi vetélkedőn a mezőfalvi 4.a-s csoport
az előkelő IV. helyezést érte el,
ezzel a díjazottak közé került
A csapattagok: Garbacz Bánk,

Kelemen Fanni, Takács Hanna. Felkészítő tanár: Márokné
Szatmári Ilona.
A Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola tankerületi rajzpályázatán
Aranyecset Díjban részesült
Szentpáli Adél 3.a osztályos tanuló. A versenyre Petőfi-vers
illusztrációval lehetett nevezni, melyre Adél porpasztell és
zsírkréta technikával kidolgozott képet készített az Anyám
tyúkja költeményhez. Felkészítő tanárai: Kolozsi Krisztina és Szabóné Kovács Erika.
Minden eredményes tanulónknak szívből gratulálunk a szép sikerekhez, további örömteli felkészülést
kívánunk! Köszönjük a pedagógusoknak is a felkészítő
munkájukat!
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Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás…

A
Diákönkormányzat szervezésében december
6-án „piros nap”-ot tartottunk, melynek keretén belül
azt kértük tanárainktól és diáktársainktól, hogy vegyenek
magukra piros ruhadarabot
ezen a jeles napon, ugyanis
idén is ellátogatott iskolánkba
a Mikulás.
Az elsősök meglepődve és
kicsit megszeppenve fogadták
a nagyszakállút, akinek, miután egy kicsit felengedett a
fagyos hangulat, szépen énekeltek és verseltek. Virgácsot
idén sem hozott senkinek a
Mikulás, csak sok-sok finomságot, melyet az osztályok
szülői munkaközössége is támogatott.
A negyedikesek adventi
műsorában elhangzott Grillus Vilmostól a „Levél a Mikulásnak” című dal, mely
hűen tükrözte diákjaink kívánságát is: „kedves Mikulás
tudod, hogy mi az, amit sze-

1.a osztály
retek, és hogy én abból meg
tudok enni, egy egész táblát,
nem csak egy szeletet. Azt
hozz nekem egy nagy zsákkal,
és ne csak mogyorót almával.”
A mi Mikulásunk is ebben a
szellemben érkezett iskolánk

apraja-nagyjához. Reméljük
jövőre is meglátogat bennünket és sok finomságot hoz ismét diákjainknak.
DÖK
A fotót készítette: Koppányi Tímea (Net@-ok)
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MIKULÁS-KUPA
Minden évben nagy érdeklődés övezi a Mikulás-kupát,
mely az alsó tagozatban sorversenyes vetélkedőt, míg a
felső tagozaton az osztályok
focistáinak versenyét jelenti.
Az eredmények:
Alsó tagozat - 1-2. osztályosok:
I. 2.b osztály
II. 2.a osztály
III. 1.b osztály
Alsó tagozat - 3-4. osztályosok:
I. 4.a osztály
II. 3.a osztály
III. 3.b osztály
Felső tagozat:
I. MTC081 (7.a)
II. P.R.S.S.K. (8.a/7.b)
III. Real Madrid (5.a/5.b)
Egyéni eredmények:
A Mikulás focikupa legjobb kapusa: Garbacz Bendegúz.
A Mikulás focikupa gólkirálya: Erdélyi Márk.
Minden résztvevőnek és a
győzteseknek is szívből gratulálunk!

Van-e érzés, mely forróbban
és sejtelmesebben megdobogtatja
az emberi szívet, mint az ünnep
és a várakozás izgalma?
(Márai Sándor)

Iskolánk diákjai és pedagógusai négy héten át osztják
meg egymással a várakozás és
készülődés élményét. Az advent a legalkalmasabb időszak
arra, hogy kicsit önmagunk és
egymás felé fordulva, lecsendesedve készüljünk egyik legnagyobb keresztény és családi
ünnepünkre, a karácsonyra.
Ezt megvalósítani nem is
olyan könnyű rohanó világunkban. Számtalan szép hagyomány életre hívásával próbálja
iskolánk ráhangolni tanulóinkat
az ünnepre. A diákönkormányzat szervezésében az iskolafejlesztési alapítvány jóvoltából a
Mikulás minden osztályba ellátogat. Tiszteletére az alsósok
játékos sportvetélkedőn mérik össze ügyességüket, a felsős

fiúk pedig labdarúgó tornán vehettek részt.
Elsőseink műsorral köszöntötték a települési adventi gyertyagyújtás résztvevőit,
ahol a szülői munkaközösség
jóvoltából süteménnyel kínáltuk a térre kilátogató embereket.
Hétről hétre a negyedik
évfolyam tanulói kedves műsorral színesítették péntekjeinket, meghitté varázsolva az
iskolai gyertyagyújtást. A református hittant tanuló diá-

kok az ünnephez kapcsolódó
dalokkal örvendeztettek meg
bennünket.
Ezeknek a péntekeknek
fontos pillanatai az iskolai
gyertyagyújtók megismerése.
Az idei évben ez megtiszteltetés Pintér Kevin 4.b, Kovács
Barbara 5.b, Szentpáli Adél
3.a, Sütő Enikő 6.a, Samu
Zoé 2.b, Stempely Eszter 7.a,
Koncz Jázmin 1.b és Oláh
Réka 8.b osztályos tanulókat
illette. Szívből gratulálunk nekik és kedves szüleiknek!

Kellemes
karácsonyi
ünnepeket
és boldog
új évet
kívánunk
mindenkinek!
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Tündérkert Óvoda
Nálunk járt a Mikulás

„Hulló hóval, csillogóval, beszórta a tél a tájat,
s szőtt az ágra, kerti
fákra,dérezüstb?l csipkesálat.
Szép a tél, zúg a szél, Télapó is
útrakél.
Csillag fénye int feléje, mint
megannyi csöppnyi lámpa,
zeng a nóta, s Télapóka rátalál
majd óvodánkra.
Hull a hó, csillanó, jöjj el, várunk, Télapó!”

Adventi
készülődés
Az ősz elbúcsúztatása után
elkezdődött a karácsonyra
való készülődés. A csoportokban megtalálhatók az adventi koszorúk, amit a gyerekek
nap-, mint nap megcsodálhatnak. Hetente meggyújtunk egy gyertyát, így készülve a szeretet ünnepére. Ezúton
szeretnénk a Tündérkert Óvoda óvodásai és dolgozói nevében Kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
boldog új évet kívánni!
„Karácsonynak szép zöld fája,
Térj be a mi kis házunkba.
Hozzál fényt és jó meleget,
Boldogságot, szeretetet!”

Sajnos az idei évben is hiába vártuk a havat, amin Mikulás
szánkója vígan csilingelve érkezhet az óvodába, de ez sem tudta beárnyékolni azt a lelkesedést,
ahogy a kicsik készültek az ünnepre. Óvodásaink számára ez
az egyik legfontosabb ünnep,
amikor Miklós püspök legendája csodás módon megelevenedik,
és a jóságos Mikulás meglátogatja őket - természetesen ajándékkal teli zsákkal. Minden csoportban készítettek ajándékrajzokat
a gyermekek, amit aztán oda is
adtak a Mikulásnak, vagy bedobhatták a teraszon elhelyezett
postaládájába. Több csoportban
munkaestet tartottak, ahol a szülők és az óvónénik szorgos manókként készítették el a titkos
ajándékokat.
December 4-én advent második vasárnapján a gyermekeké és
a Mikulásé volt a főszerep a té-

ren. Óvodánk Katica csoportja
nagyon szép, színvonalas műsort
adott, melyet Kiss Nóra Kinga,
Kiss Annamária, és Kovács Margit tanítottak meg a gyermekeknek.
A Mikulás kezdeményezésére meghirdettük óvodánkban a
cipősdoboz-akciót, ami nagyon
sikeresnek bizonyult. A szülők
segítőkészségének köszönhetően rengeteg ajándék gyűlt ös�sze, amivel szebbé tehetik sok
kisgyermek karácsonyát. Köszönet érte!
December 5-én végre elérkezett a nagy nap, amikor ellátogatott hozzánk az igazi
Mikulás, egyenesen Nagykarácsonyból. Nagy szenzáció volt
az igazi szakáll, és hogy an�-

Őszbúcsúztató az óvodában

Az oldalakat
összeállította:
az óvoda kollektívája

Sok éve kialakult szokás óvodánkban, hogy az ősz kincseinek felhasználásával, az ősz lezárásával, őszbúcsúztató napot
tartunk. Az óvoda apraja-nagyja 2 csoportba összegyűlve várta Őszanyót, aki az erdőbeli kunyhójából látogatott el hozzánk.
Kis kosarában mindenféle őszi kincset rejtegetett, amelyekről
az óvodások mondókákat, verseket, dalokat mondtak, sőt még
közös éneklésre és táncolásra is sor került. Őszanyó látogatása
után a gyerekek elvonultak csoportjukba, ahol nyílt nappal (4
csoportban) várták a szülőket. A dolgos kezű szülők és gyerekek szebbnél- szebb alkotásokat készítettek. A nap lezárásaként a gyönyörű munkákért cukrot kaptak a gyerekek, valamint
gesztenye pókokat. Tartalmas, élmény dús délelőttöt tölthettünk együtt, ahol mindenki jól érezte magát.

nyi mindent tudott a gyerekekről, amit egészen biztos, hogy
csak a mindent látó távcsövén
figyelhetett meg. Sok szép dallal, verssel örvendeztettük meg,
ő pedig sorra kiosztotta a gyerekeknek az ajándékokat.
Évek óta része az ünneplésnek, hogy az óvónénik meglepik
a gyerekeket egy bábelőadással.
Most egy aranyos történetet láthattak a gyermekek arról, hogy
az erdei állatok hogyan készültek a Mikulás fogadására, és hogyan okozott galibát a rakoncátlan tündérlány, Szélike.
A mese lelkes fogadtatásra talált, a legkisebbeknek különösen
nagy élmény volt, hiszen sokuknak először volt része ilyen élményben.

Fényképezés
November 22-23-án
fényképész érkezett az
óvodába, amely során
ünnepi képek készítésére is sor került. Minden
csoportból
igényelték
a szülők a képkészítést,
sok gyermek vett részt
rajta és karácsonyra már
mindenki kézhez kapja a
megrendelt képeket.
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Márton-nap a Csigabigában
November 14-én jeles napra készültünk a Csigabiga csoport óvodásaival, mégpedig
Márton-napra. A lázas készülődés már napokkal korábban
kezdődött. Libás dekorációkat
készítettünk, Márton püspök
legendáját is felelevenítettük,
verseket, énekeket, szólásokat,
időjóslásokat mondogattunk.
Izgalommal vártuk a szülőket hétfő délután, hogy együtt
ünnepeljük ezt a régi hagyományt. A vendégeket kis műsorral köszöntöttük, ahol a gyerekek a gyertyaláng átadásával,
a fény megőrzésével való játé-

kot mutatták be, majd elmondták kedvenc libás mondókáikat,
verseiket, párválasztós dalos játékaikat. Ezt követte a lámpások elkészítése, amely során
szülők, gyerekek együtt dolgoztak, színeztek, vágtak, ragasztottal. A munka után jólesett a
hagymás 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.

Márton-nap a Szivárványban
Idén november 11-én került megrendezésre a hagyománnyá váló Márton-napi
délután. A lázas készülődés
során a hangsúlyt Márton
példamutatására helyeztük,
hiszen a segítségnyújtás, figyelmesség, odafordulás követendő példa mindenki
számára. A gyerekek megismerkedtek az ehhez kapcsolódó hagyományokkal, ételekkel, időjósló szokásokkal.
Márton legendáját mesedramatizálással mutatták be a
szülőknek, vendégeknek.
A gyerekek verses, énekes
műsorát közös gyertyagyújtás követte, kedvenc énekeinkkel:
– Este van már, késő este…

– Szent Márton hó és szél
nyomán…
A nagy meglepetés a szülők mesedramatizálása volt Az aranylúd.
Nagyon jó volt látni és
érezni a szülők lelkesedését,
összefogását, hogy örömet
szerezzenek a gyerekeknek.
Közös programunkat lámpás
felvonulással zártuk.
Szeretnénk
köszönetet
mondani a mesében szereplő szülőknek, nagyobb testvéreknek. Példaértékű volt az
összefogásuk, ahogyan segítették egymást ruhával, ötletekkel. A mesedramatizálást
a csoportunkban továbbra is
szeretnénk folytatni a szülők
bevonásával.

Sudár Enikő
2013 szeptemberében érkezett óvodánkba, mint frissen végzett diplomás óvodapedagógus. Kedves, csendes, gyerekszerető
kolléganőt ismertünk meg személyében. Lelkesen foglalkozott
a gyerekekkel, ötleteivel, gyermeknapi program szervezésével
sok élményt nyújtott valamennyi óvodás gyermeknek. Munkába állásával kezdődött számára a nagy betűs élet is, amely sajnos nem sokáig tartott. Három tanévet dolgozott, a negyediket
már nem tudta elkezdeni, mivel betegsége egyre súlyosabbá vált.
Amíg ereje engedte gyakran eljött az óvodába, hogy tartsa a
kapcsolatot a csoportjába járó gyerekekkel, a kollektívával. Szívesen segített a szülinapi ajándékok, foglalkozási eszközök elkészítésében is. Nehezen vettük tudomásul a rossz hírt és a mai
napig nehezen tudjuk elfogadni a tényt, hogy számára ilyen rövid ideig tartott az élet.
Ezzel a rövid idézettel tisztelgünk emléke előtt.
„Nem múlnak el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Disznóvágáson jártunk
Meghívást kaptunk egy igazi falusi disznóvágásra a Petőfi
Sándor Általános Iskolától 2016. november 11-re. Hiába élünk
falusi környezetben, ma már egyre kevesebb családnál kerül sor
disznóvágásra, így éltünk a meghívással és a Csigabiga, Pillangó és a Micimackó csoport ellátogatott erre a különleges eseményre. A gyerekeket az iskola udvarán már megérkezéskor
szendviccsel, meleg teával várták. A finom falatok után lehetőségünk volt betekinteni, hogy hogyan is történik a hús feldolgozása, miből készülnek a finom ételek (hurka, kolbász, pecsenye,
töpörtyű), milyen eszközöket használnak a munkafolyamatok
során. A gyerekek örömmel simogatták a kismalacokat a ketrecben, nagyon élvezték, hogy ilyen közel kerülhettek az állatokhoz. A sok érdekes látnivaló során egy kis játszótéri játékra
is jutott időnk.
Köszönjük ezt a különleges napot, amellyel felejthetetlen élményekhez jutottak a gyerekek.

Köszönetek
Köszönetet
szeretnénk
mondani a mezőfalvi közmunkásoknak, a falevelek
összegyűjtéséért és elszállításáért, valamint az óvodai karácsonyfa felállításáért.
Köszönjük Mikus Józsefnek
az óvodánknak felajánlott karácsonyfának való ezüstfenyőt.
Köszönjük Orsós Erzsébetnek a Csigabiga csoportnak felajánlott finom édességeket.
A Katica csoport köszöni
Bertalanné Éva Katalinnak,
hogy a mézeskalácssütéshez
felajánlotta az alapanyagokat.
A Micimackó csoport köszöni Prókainé Kiss Anikónak
a felajánlott mappákat, valamint Feth Szilviának a felajánlott karácsonyfadíszeket.

Szeretnénk köszönetünket
nyilvánítani minden szülőnek,
ki hozzájárult az óvodánkban
megszervezett
cipősdoboz
akciónkhoz.
A Pillangó csoport köszöni
Őri Laura, Kovács Kornél és
Barta Dani anyukájának a felajánlott játékokat, a dekorációs anyagot, valamint a szaloncukrot.
A Szivárvány csoport köszönetet szeretne mondani
Koncz Tímeának a mikulás ajándékok elkészítéséért, Rabiné Simon Zsuzsának a fogmosó poharakért,
Nagy Csenge anyukájának
a fogkefék beszerzéséért valamint Tombor Istvánnak a
csoport lelkiismeretes mozgatásáért.
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Művelődési Ház
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub

Mikulás lányok az asszonytornán

Az elmúlt időszakban kétszer voltunk Pakson a gyógyfürdőben 15-18 fő részvételével. Idősebb tagjaink kicsit kipihenték az
őszi munkák fáradalmait és kikapcsolódtunk kicsit.
Megtartottuk az év utolsó, negyedik negyedévi névnapi rendezvényünket, 22 főnek volt/van ebben az időszakban névnapja. Vendégeink is voltak, akik nagyon jól érezték magukat közöttünk.
Nagy lelkesedéssel készülünk az idei év utolsó rendezvényére, a karácsonyi ünnepségünkre.
Ezúton szeretnénk nagyon boldog, örömökben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánni mindenkinek!
Kovácsné Éva
elnök

Közel 30 évvel ezelőtt egy pedagógus házaspár Gabnai József és felesége Marika ötlete alapján indult az asszonytorna.
Több gyesen lévő kismama, illetve asszonyok, nagymamák nagy
örömmel jártak hozzá. Volt, amikor gyerekekkel, unokákkal
együtt tornáztak a lányok, asszonyok, nagyik. Jelenleg is vannak olyanok, akik a kezdő csapattal indultak. Ők már többszörös nagymamák, akik még mindig szívesen járnak Marika óráira. Sokunkat tanított az általános iskolában. Nagyon szeretünk
ebben a közösségben lenni, nagy az összetartás. Alkalmanként
10-17 fő vesz részt a tornán. Szeretnénk köszönetet mondani
Marikának, amiért szakít ránk időt, hiszen ő is nagymama, és
sokszor van rá szükség az unokáknak.
További jó egészséget kívánunk neki!
Kovács Istvánné és a lányok, asszonyok

Versmondó
kör
Kedves Mezőfalvi
lakosok! A versmondó kör

második
összejövetelét
2017. január
12-én
17 órakor tartjuk

a Kiss Kálmán
Művelődési Házban.
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Nagy Ferenc

Vendégünk volt a Mikulás
Kedden délután a Kiss
Kálmán Művelődési Ház
nagytermében játszóházzal,
kézműveskedéssel és zenés
mikulásváró előadással vártuk a kicsiket és nagyokat.
Az ünnepi díszek készítése után Polgár Lilla és Farkas
Erik színészek játszottak téli

történeteket a gyerekeknek,
majd a műsor végén valóságosan is megelevenedett Mikulás az édességet rejtő zsákjával. Természetesen ezen a
délutánon csak jó gyerekek
kezei emelkedtek a magasba,
mikor az éves jóságot kérdezte a Mikulás.

Áldott, boldog
karácsonyt
és sikerekben
gazdag
új esztendőt
kívánnak a
Kiss Kálmán
Művelődési
Ház dolgozói
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Világnap: együtt ünnepeltünk !

A fogyatékkal élők világnapja december 03-án van,
amelyet minden évben a világon ezen a napon ünnepelnek
. A Mezőfalván élő csoporttagok is szép számmal vettek
részt a Kiss Kálmán Művelődési Házban megtartott ünnepségen. Szép műsorral készültünk, amely az arcokra
mosolyt és egy kis szomorúságot is varázsolt a megható
szavaktól. Két kedves színészünk Polgár Lilla és Farkas
Erik adott egy nagyon szép
és élvezetes zenés előadást.
Akikre nagyon büszkék le-

Fogadóóráink
2017 januári fogadóórák: január 11-én és január 25-én, szerdai napokon.
Helye : Kiss Kálmán
Művelődési Ház kis terem

hetünk, a Pefőfi Sándor iskolánkból fellépő két diák,
Takács Hanna és Tóth Laura szereplése, amelyek mély
nyomot hagytak mindenki
lelkében, szívében a csodás
előadással. Köszönöm, hogy
széppé tették napunkat, a felkészítő tanároknak és a kedves
szülőknek is.
Minden ember más és
más, de mi sokkal másabbak
vagyunk. Felnőttek és gyerekek, akik vagy így születtek,
vagy a betegség tett mássá
bennünket. Naponta vannak
nehézségeink amikkel meg
kell küzdenünk, bár egyre nagyobb a lehetőség a beilleszkedésre, az egészséges emberek közé mégsem elegendő.

Bízunk benne, hogy egyre nagyobb támogatást kapunk a
kormánytól és a körülöttünk
élő emberektől. Nagy Angéla gyönyörű kifejező versét
adjuk át szeretettel a falu lakóinak. Fogadj el bennünket!
Itt élünk a világban, jelen vagyunk a tegnapban és a hol-

Kellemes ünnepeket és egészségben gazdag 2017 -es évet kívánunk községünkben
élőknek! Szeretettel a Mozgáskorlátozott és Fogyatékkal Élők Csoport nevében!
Kissné Kata csoportvezető

napban. Mi elfogadjuk embertársainkat
egészségben,
legyünk együtt ebben a másságban, megértésben. A jövőben is jelen leszünk ,kérünk
fogadd el létünket, barátsággal, megértéssel segítsd életünket.
Köszönetet mondunk a
művelődési ház dolgozóinak
a sok segítségért!
Kissné Kata
csoportvezető

Szent-Márton napja

November 11-én megemlékeztünk a szentről iskolánkban a hagyományokhoz
hűen lampionos felvonulással,
énekléssel, tánccal. Idén különleges évfordulója volt, hiszen 1700 évvel ezelőtt, 316ban született, Pannóniában,
a mai Dunántúlon, Savaria
városban, mai nevén, Szombathelyen. E kerek évforduló tiszteletére a római pápa a
2016-os egyházi évet az Irgalmasság Éveként hirdette meg.

Fiatal korában Márton apja
után ő is római légió parancsnok volt. Egyszer Amiens város falai előtt egy didergő koldusnak adta a köpenyének
nagyobbik részét. Ezt követően álmában megjelent Jézus ugyanabban a köpenyben.
Ez egy olyan jel volt számára,
ami megváltoztatta gyökeresen eddig életét és krisztuskövető lett. Vagyonából templomokat épített, jó cselekedetei
híressé tették, és a nép Tours

város emlékezetes püspökévé emelte. Halála után szentté avatták. Franciaországban
és más nyugati országokban
is nagy tiszteletnek örvendett
az ő alakja, Magyarországon is
ismert volt. A török idők után
nyugatról került hozzánk a
német betelepülők által újra
a megerősített Szent Márton
tisztelet és hagyományőrzés.
E lampionos, éneklős felvonulást vezettük be mi is a német nemzetiségi osztályokban elődeink és Szent Márton
tiszteletére.
Idén is jól sikerült a felvonulás. Mindezt köszönhetjük
a jó időnek, a sok segítségnek a Szülői Munkaközösségtől, és a Német Nemzetiségi
Tánc
csoport tagjainak szüleitől. A sütik mellett köszönjük Zsákovicsné Ági néninek
a finom teát. A tűzgyújtás lebonyolításáért és a biztonságos felvonulásért köszönet a
tűzoltóinknak és polgárőreinknek. Érdekes színfoltja

volt a menetnek idén is, hogy
élén, lovon Szent Márton haladt a kíséretével. Ezt Miklós
Balázsnak és fiainak köszönhetjük, valamint a Dana nevű
pónijuknak, aki végtelen nyugalommal és türelemmel bírta
a tűz körüli köröket, a gyerekek hangos éneklését, valamint
a műsort követő lovagoltatást
és simogatást.
Ezen alkalommal sem maradhatott el a Német Nemzetiségi Tánccsoport hangulatos
bemutatója, melyet Simon István tánctanárnak köszönhetünk. Külön szeretném megköszönni az alsós tanító néniknek,
hogy ezen alkalomból téma hetet szerveztek az osztályokban,
ahol, még mélyebben megismerhették tanulóink Szent
Márton életét és azt az erkölcsi
tartalmat, amelyet ez a történet
taníthat meg nekik.
Köszönöm mindenkinek!
a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében:
Molnárné Troppert Mária
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Együttműködési megállapodás

Baráti adventi rendezvényt tartott Rácalmás Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata, melyre az adonyi
társszervezet mellett elfogadták a meghívást a mezőfalvi
németek képviselői is. A rendezvényre a Mezőfalvi Német
Önkormányzat tagjait elkísérte a Mezőfalvi Nőikar is.
Ünnep az ünnepben - fogalmazhatunk így is, hiszen
az adventi felemelő, bensőséges pillanatokat ezúttal egy
nagyon fontos esemény koronázta meg. A rácalmási németek hagyományos
adventi ünnepén együttműködési megállapodást kötött
a két német nemzetiségi önkormányzat. Közös múlt, közös hagyományok kötik össze
a két nemzetiség sorsát, melyhez újabb kapocsként társul
az együttműködés, az összetartozás érzése. Mind a két

szervezet eddig is széles társadalmi kapcsolatokat ápolt a
megyében és a megyehatárokon túl is. Ezután még szorosabban ápolhatják hagyományaikat és a baráti szálakat. A
felvezetőben felsoroltak mind
olyan fontos kapcsok a közösségekben, melyet évről, évre
érdemes gondozni, továbbfejleszteni. December 3-án,
szombat kora délután a rácalmási művelődési ház szépen
feldíszített termében az adonyi és a mezőfalvi németek

társaságában ünnepélyes adventi eseménynek lehettünk
tanúi. A rendező Rácalmás
Város Német Önkormányzata szervezésében hatodik éve
tartják a német ajkúak adventi ünnepi programjait, amihez az illő hangulatot a Dunaújvárosi Sándor Frigyes
Zeneiskola növendékeinek
harmonikajátéka és a Mezőfalvi Nőikar német-magyar
nyelven előadott összeállítása
szolgáltatta. A hivatalos köszöntőket és a műsort követő
percekben Steiner Norbert, a
helyi németek közösségének
elnökét kérdeztük.
– Hatodik éve tartjuk közös ünnepeinket, amiből az
utóbbi három esztendőben
nőtte ki magát ilyen nagyszabású rendezvénnyé közös találkozásaink. Az idei adventi
ünnepünkre az adonyiak mellett a mezőfalviak is elfogad-

ták meghívásunkat, akikkel a
jó kapcsolatok reményében
együttműködési megállapodást is aláírtunk. Regionális
szempontból komoly előrelépésnek tekintjük az eseményt,
mivel ez a terület kevésbé kap
reflektorfényt a megye többi részéhez képest. Ezért találtuk ki, hogy ilyen keretek
között tartjuk a szeretet ünnepének várakozással teli pillanatait, ahova rendszeresen
meghívunk a megye és az ország más vidékein élő társ�szervezeteket - ismertette röviden a szombati rendezvényt
Steiner Norbert a helyi német
önkormányzat elnöke.
December 3-tól tehát
újabb együttműködés segíti
az azonos múltú és érdeklődésű emberek közös találkozásait, melynek értékeiből minden
közösség egyformán részesül.
Horváth László

tották meg. Az önkormányzat viszont nem képes ekkora
terhet elviselni, így megpróbálunk olyan szponzorokat
felkutatni, akik nevükkel, cégnevükkel is szívesen vállalják a
bajnokságban való szereplést.
Talán ez vonzóbb lesz, mint a
korábbi konstrukció. Sajnos az
egyéni támogatások is nagymértékben csökkentek, ezért
biztosan változásokra kell felkészülni. Jó hír viszont: a Bozsik programban a 7-13 év
közöttiek, azaz az utánpótlás
viszonylagosan rendben van.
Az U16-os csapatot a kiemelt
bajnokságban indítottuk, ami
rossz döntés volt a részünkről.
Ezek a fiúk még nem voltak
készen a megmérettetésre. A
legnagyobb csalódásként az
U19 szereplése, mélyrepülése érte a vezetést. Hozzá kell
tenni, hogy létszámgondok, a

csapatszellem romlása is akadályozta az eredményesebb
munkát. Itt emelném ki, hogy
egyre kevesebb gyerek vállalja
a mozgást, a sportot, melyhez
megítélésünk szerint a szülői
házból sem kapnak megfelelő
indíttatást a gyerekek. Valahol
a szülők felelőssége is, sportolnak-e a fiatalok, és itt nem
csak a focira gondolok – ös�szegezte a tapasztaltakat Cseke Ottó a Medosz SE elnöke.
A téli pihenő alatt tehát
alapos változásra van szükség,
Ahogy a klubelnök a jövő várható fejleményeit említette,
több tárgyalást kezdeményeznek a tavaszi szezonkezdetig.
Tulajdonosok, edzők, futball
szakemberek, játékosok és lehetséges támogatók bevonásával keresik majd a patinás
klub továbbélési lehetőségeit.
Horváth László

Sok kérdés maradt a téli pihenőre

A kieséstől megmenekült
Megye I. osztályú felnőtt csapatunk, de a folytatásra még
meg kell találni a válaszokat,
különben bezárhatjuk a „boltot”! Mélyrepülést mutatott
eddigi szemünk fénye az U19
is. Mezőfalva II. számú együttese viszont derekasan állta
sarat. Ők a középmezőny nagyon dicséretes hetedik helyén zárták a 2016-os küzdelmeket.
A számok tükrében így
alakult az év végi értékelés:
Első osztályban a felnőttek
15 mérkőzésből 3 győzelem,
4 döntetlen, 8 vereség, lőtt
gólok száma 14, kapott találatok 35, gólkülönbség -21,
megszerzett pontok száma
13, ami a 16-os mezőnyből a
12. helyre volt elég. Az U19nél 4 győzelem, 4 döntetlen, 7
vereség, 27 lőtt gól, 46 kapott

gól, -19 gólkülönbséggel, 16
ponttal a 12. hely az év végi
mérleg. Megye III-ban azonban remek helyezéssel végeztünk a mezőny közepének hetedik pontján. 12 mérkőzésből
5 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség, 31 lőtt gól, 25 kapott
találat, 6 gólkülönbség mellett
17 pontot gyűjtöttek Simon
József legényei.
Az évzáró rendezvényt követően Cseke Ottót a klub elnökét kérdeztük a szezonról és
a folytatás lehetséges módjáról.
– Igen nehéz évet zártunk
2016-ban. A legnagyobb
probléma a források csökkenése, ami év közben működtetési gondokat is okozott. A
pályázati pénzekre felépített
fejlesztési, eszközbeszerzési,
működtetési támogatásokból
pont a működtetésre fordítható pénzösszegeket kurtí-
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Tisztelt Földtulajdonosok
és Földhasználók, kedves Támogatóink!
Ezúton is szeretnénk megköszönni,
hogy anyagi hozzájárulásukkal és tanácsaikkal, bejelentéseikkel 2016. évben is
segítették a Dunaújvárosi Vízi Társulat
munkáját.
107 ezer hektáron, 24 önkormányzat területén több
mint 300 km vízfolyáson dolgoztunk
saját embereinkkel
és közfoglalkoztatottak bevonásával.
Jelentősebb iszapolásokat végeztünk
Perkátán, Bárányjárás környékén, Baracson a Kokasdi ér felső
szakaszán és Mélykúton, átereszt építettünk Sárosdon. Az elvégzett gépi és kézi gaz és nádkaszálás meghaladta a 4 millió
négyzetmétert. A munkavégzés részleteiről a www.dunaujvarosivt.tir.hu holnapról tájékozódhatnak. Az önkormányzatokkal
történő együttműködés és az Önök bejelentései segítenek minket abban, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainkat ott hasznosítsuk, ahol legnagyobb szükség van a beavatkozásra. A téli
időszakban, az ünnepek után folytatjuk a munkát. Törekszünk
arra, hogy a téli-tavaszi belvíz kialakulására érzékeny időszakra
a medrek alkalmassá váljanak a csapadék elvezetésére. Reméljük
2017-ben is tartalmas és gyümölcsöző lesz együttműködésünk,
amelyet az Önök támogatása fog ismét megalapozni! Köszönjük együttműködésüket 2017-ben is!
Áldott adventi készülődést, karácsonyt és boldog új évet kívánva,
Szabó Tamás
Intéző Bizottság elnöke
és a Dunaújvárosi Vízi Társulat dolgozói
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Emlékezés
Kondor László
halálának 11. 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet Mindazoknak, akik

Sudár Enikő

temetésén részt vettek, nyughelyére koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

- ÜGYFÉLBARÁT FELTÉTELEKKEL,
-TELJESKÖRÜ ÜGYINTÉZESSEL,

KERESÜNK-KÍNÁLUNK
ELADÓ és KIADÓ

INGATLANOKAT
"legjobb otthon "Ingatlan Iroda
Dunaújváros Vasmű út 12.

+3620/952-4900
+3620/5694-262
www.legjobbotthon.net

(Ez a kupon 2017. március 31.-ig 10%-os kedvezményt ad a közvetítési díjból!)

A könyvtár ünnepi
zárva tartása
December 23-a és január 1-je között
zárva tart.
Nyitás:
január 2-án, hétfőn 13 órakor.
Mindenkinek áldott, békés ünnepeket
kívánnak a könyvtár dolgozói!

Kilencedik alkalommal indultak útnak a természetkedvelők december 10-én, hogy teljesítsék a Mezőföldi Mikulástúrát. A túrázok Nagyvenyimről indulva Mezőfalva érintésével haladtak
Nagykarácsonyba

