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Sikeres volt az alapítványi bál, köszönjük

A kuratórium és a magam
nevében is szeretném megköszönni a szervezőknek és a
résztvevőknek egyaránt, hogy
ilyen fergetegesen jól sikerült
az idei alapítványi bálunk is.
Örülök annak, hogy ebben az
évben is sokan tartották fontosnak a részvételt.
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány kiemelt
célként kezeli a jövőben is a
művészetoktatás támogatását az iskolában. A beérkezett igények alapján a kura-

tórium megállapította, hogy
a többi intézmény esetében
is komolyak a kérések. Talán mondanom sem kell, az
óvoda felújításával bőven van
hova tenni a pénzt, számos jó
célt fogalmaztak meg. Bízom
benne, hogy a rendelkezésre
álló alapítványi források soksok fejlesztést tesznek lehetővé, ezáltal sok-sok gyereknek
biztosítanak az eddigieknél is
jobb, komfortosabb oktatásinevelési körülményeket.
MCS

Hogyan tovább IKSZT-k? – Régiós szakmai nap Mezőfalván
Mezőfalván, az egykori zirci ciszterciek egyik birtokközpontjában kapcsolódott össze
újra Veszprém és Fejér megye
2017. november 29-én, hogy
a két megye IKSZT munkatársai találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek, jó gyakorlatokat ismerjenek meg, és nem
utolsó sorban választ kapjanak arra a kérdésükre, hogy a
fenntartási időszak lejártával,
a törvényi változások sodrában merre is találják meg útjukat, szerepüket és feladatkörüket.
A mezőfalvi Kiss Kálmán
Művelődési Ház adott otthont az integrált közösségi és
szolgáltató terek, valamint a
közművelődési feladatok jövőjével kapcsolatos szakmai
napnak 2017. november 29én, ahol frissensült pogácsa
és forró kávé várta az érdeklődőket.
Az előadásokat Ambrus
Lívia, az NMI Művelődési Intézet Észak-Dunántúli
Központ Fejér Megyei Irodájának módszertani referense
nyitotta meg, aki köszöntötte
a megjelenteket, majd ismertette a szakmai nap célját. Ezután átadta a szót Ditzendy
Károly Arisztidnek, a HROD
Közösségi Gazdasági- és Társadalomfejlesztési Központ
igazgatójának.
Az előadó széleskörű kitekintést adott jelen korunkra,

felvázolta napjaink kihívásait, rávilágítva hogy hol, miben van szerepe és felelőssége
a közösségi művelődés intézményeinek, és azon belül is
az IKSZT-knek. Ismertette
a közösségi művelődés legújabb törvényi módosításában
megfogalmazott intézményi
keretrendszert, feladatait, új
eszközöket, módszereket is
felvillantva a feladatok és kihívások megoldására.
Ezt követően Ambrus Lívia röviden beszélt az NMI
Művelődési Intézet által létrehozott szakmai tartalmakról és azok elérhetőségéről.
Majd néhány szolgáltatásfejlesztési alternatíva és jó
gyakorlat került bemutatásra. Elsőként Kandikó Rita,
aki a nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület elnöke, kapott szót e blokkban.
Bemutatta széleskörű tevékenységüket mind az Európai
Önkéntes Szolgálat, mind a
tanoda program tekintetében.

Ennek kapcsán néhány ifjúságszakmai kulcsot is átadott
a résztvevőknek úgy, mint a
„kell egy hely” ahova be lehet
menni, csak úgy lenni, ahol
impulzusok érik a betérőket,
egy korban közelálló személy,
aki meghallgatja a gyerekeket,
a fiatalokat, időt szán rájuk,
és nem utolsó sorban értékes
munkát kell kitalálni a tenni
akaróknak.
A következő előadó a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke, Szenczi Jánosné volt. A meghívásával
a cél az volt, hogy erősödjön az IKSZT-k kapcsolata a kézművesekkel, szolgáltatási alternatívát is mutatva
számukra. Zsuzsa előadásában felvázolta a szervezeti
felépítésüket, működésüket,
kapcsolataikat, programjaikat; beszámolt tagjaikról, bemutatta a Kézművesek Házát fotók segítségével. Mint
mondotta: “Az egyesület célja:
a kulturális örökség védelme,

a magyar és nemzetiségi tárgyalkotó népművészet, népi
iparművészet és az iparművészet értékeinek megőrzése, új
alkotások létrehozása, a népi
kézművesség továbbörökítése;
a népi kézműves mesterségek
megismertetése, továbbadása és oktatása.” Rendezvényeikkel, szakköreikkel minden
korosztályt igyekeznek megszólítani, bevezetvén őket a
régmúlt mesterségek csodáiba.
Utolsó előadóként Horváth Dóra, a perkátai “VELED az ifjúságért” Kulturális
és Hagyományőrző Egyesület
elnökének és alapítójának prezentációját hallhatták a jelenlévők. Dóra egykoron maga is
a Kandikó Rita segítségével
vett részt Európai Önkéntes
Szolgálatban, Finnországban.
Egyesületük jó gyakorlatain
keresztül mutatta meg a fiatalok bevonásának módszereit
és lehetőségeit. Előadásában
feloldotta a VELED, mint
mozaikszót is, mely egyben
kifejezi prezentációja lényegi
mondanivalóját is: vagányan,
empatikusan, lazán, együtt,
dinamikusan.
A szakmai napot kötetlen
baráti beszélgetések, tapasztalatcserék zárták, mely során
ötleteket, programlehetőségeket gyűjtöttek be egymástól a
jelenlévők.
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Arculati
kézikönyv
A képviselő-testület legutóbbi ülésén első napirendi
pontként a település arculati
kézikönyv és a település védelméről szóló önkormányzati rendeletet fogadta el a
testület. A szaktervezők által benyújtott anyag többszöri egyeztetése után került sor
erre a döntésre. Ez kötelező eleme a településrendezési
terv felülvizsgálatának, amit a
tanácsadó cég határidőre el is
végzett.

Intézményi
beszámolók
A képviselő-testületi ülésen napirendi pont volt a
Cordastella Nyugdíjas Otthon Nonprofit Kft. beszámolója. Mindenki örömmel
vette tudomásul azt, hogy a
nyugdíjas otthon folyamatosan működik, az ellátottakkal
szépen foglalkozik. Nagyon
ritka a változás, ami arra utal,
hogy szerencsére kevés az elhalálozás. A sorbanállás miatt
szeretnének lépni, hogy esetlegesen az ingatlan megvásárlásával, bővítésével további férhőhelyeket tudnának
teremteni. Ez a rendtábilis
működéshez fontos lenne az
intézmény számára.
Beszámolót
hallgathatott meg a képviselő-testület a Makk Marcsi Családi
Napközi részéről is. A vezető, Juhászné Bokor Brigitta elmondta, szépen működik a bölcsőde, a gyermekek
létszáma maximumon van,
ám gyakran előfordulnak
betegség miatti hiányzások,
ilyenkor napi felügyelettel
igyekeznek pótolni a bevételkiesést.
A két intézmény munkáját, az idősekkel és a kicsikkel való foglalkozást egyaránt
nagyon fontosnak tartotta
a testület, és megköszönte a
Cordastella, valamint a Makk
Marcsi dolgozóinak.

A lehetőségek
költségvetése a 2018-as

A 2017. III. negyedévi költségvetési beszámolót a pénzügyi
bizottság egyhangúlag támogatta. Márok Csaba polgármester kiemelte, hogy a legfontosabb része
ennek a beszámolónak a költségvetési főösszeg kedvező változása,
jelentős növekedése. A főösszeget
a pályázaton elnyert újabb támogatások emelték meg tetemesen.
A 2018-as költségvetési elképzelésekről a polgármester kifejetette: a lehetőségek költségvetése lesz a jövő évi, mivel rengeteg
pályázati forrás még felhasználásra vár. Így befejezték az ASP
rendszerre való átállásra kiírt pályázatunkat, várjuk még a konyha
esetében az eszközfejlesztési pályázatot. Van két energetikai pályázatunk, amelynek az elbírálása
is most van folyamatban. Illetve
a szegregátumos pályázat mindkét részének a döntése is előttünk
van. Továbbá pályáztunk még az
Echo Innovációs Műhellyel közösen programokra, valamint a
Leader-felhívások várhatóan az
év elején fognak megjelenni.
A 2018-as elképzeléseknél
alapvetően szem előtt tartjuk,
hogy a település költségvetése
stabil és biztonságos legyen. A
kiírásra került pályázatok megvalósításának viszont most van
itt az időszaka. Ezekkel a lehetőségekkel élni kell, hiszen nagyon
fontosak a település jövője szempontjából.
A jövő év feladata lesz a kettes
víziközmű-társulat (VKT) pénzügyi elszámolása, pénzügyi lezárása is, ami komoly feladat lesz.
Szintén jövő évre áthúzódó
teendő a Velinszky és a Váci utca
közötti járda megépítése, valamint ennek a járdaszakasznak a
közvilágítással történő ellátása. A
beruházás illeszkedni fog a Dunaújváros Mezőfalva közötti út
felújításához. Bizonyára ismeretes a lakosság előtt, hogy két busz
öbölnek a kialakítását terveztettük meg, ami az útfejlesztési beruházásba bekerült, annak részeként valósul meg jövőre.

Jövőre fejeződnek be a már
futó pályázatink, beruházásai is.
Az étkeztetés terén például számolni kell kisebb korrekciókra, mivel a konyha étkező része
is felújításra kerül, és lesz olyan
időszak, amikor a gyerek ismét
a művelődési házban fognak étkezni. A főzőkonyha résznek a
felújítása befejeződött. Örömmel
mondhatom, hogy szép és tágas
környezetben tudnak már dolgozni a szakácsnőink, és az étkezést ismét folyamatosan tudjuk
biztosítani. Az óvodai beruházásunk is szépen, a terveknek és az
ütemezésnek megfelelően halad.
Bízunk benne, hogy a bővítésnek köszönhetően a gyermek-elhelyezési gondok is megszűnnek,
hiszen bővel lesz férőhely az intézményben, és minőségi körülményeket teremtünk az oktatásnak.
Szóba került még, hogy a
volt takarékszövetkezet épületére az önkormányzat igényt tartana, ha erre lehetőség kínálkozna,
és megfelelő árat tudnának kialkudni. Az ajánlattal megkerestük
a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezetet, várjuk a válaszukat.
Az adóügyi tevékenységről
is hallhattunk beszámolót a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. Örömmel számolhatok be
arról, hogy javult az adófizetési morál. A polgármesteri hivatal pénzügyi, adóügyi dolgozói
is mindent megtesznek azért,
hogy az adók megfelelő ütemezésben befollyanak, másik részről viszont a mezőfalviak fizetési morálja is nagyon sokat javult.
A polgármester hangsúlyozta az
ülésen, hogy amíg csak lehetséges, addig nem fog adóemeléssel kapcsolatos javaslatot a testület elé terjeszteni. Néhány ezer
forint emelés nem eredményezne olyan tetemes bevétel-növekedést az önkormányzati kasszában, ami megérné, hogy további
terhet rakjunk az emberek, a vállalkozások vállára.
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Alapkőletétel
Lapunk nyomdai munkálataival,
megjelenésével
egy időben, december 19én kerül(t) sor a Tündérkert
Óvoda új épületszárnyának
ünnepélyes alapkőletételére. Varga Gábor országgyűlési képviselő és Márok Csaba
polgármester helyezte el az
alapkövet az óvoda kollektívájával közösen.

Üzletrész
vásárlása
Dunaújváros kilépett a
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ből, így lehetőségük nyílt a város környéki településeknek is üzletrész
vásárlására. Mezőfalva képviselő-testülete 250 ezer forint
üzletrész vásárlásáról döntött.

Karácsony előtt
Szeretetben gazdag ünnepeket kívánok még egyszer
Önöknek. Kívánom, hogy
mindenki boldogan, és minél nagyobb családban töltse el a karácsonyt, legyenek
minél többen az asztal körül,
örüljenek annak, hogy együtt
vannak és egészségnek örvendenek.
Mezőfalva nagy családjának, valamennyi lakóknak
szól a meghívásom: sajátságos, hogy advent utolsó vasárnapja már a szentestére
esik, ezért az önkormányzat által szervezett negyedik gyertyagyújtást nem vasárnapra, hanem péntekre
tettük. Tiszteletben tartjuk
ilyen formán a családokat, legyen december 24. már a közös családi készülődés napja. Várjuk nagy szeretettel a
lakókat pénteken, december
22-én a Piac térre (részletes program a címlapon van).
Gyújtsuk meg az utolsó gyertyát, és örüljünk annak, hogy
itt a karácsony, eljön az ünnep
ideje, és jóérzésű évet zárunk.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester
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Tündérkert Óvoda
Bábozás
December 6-án délelőtt az
óvónők meglepetéssel készültek a gyerekek számára. Az
egyik csoportszobában egy
felállított és feldíszített bábparaván várta őket, aminek
hangulata teljes egészében
igazodott az ünnephez. Lelkesen foglalták el helyeiket a
rögtönzött „színházteremben”
és tágra nyílt szemmel izgultak együtt a mese szereplőivel,
hogy Télapó kesztyűje visszakerüljön gazdájához, és útra
tudjon kelni a gyerekekhez.
A varázsigét hangosan kiabálva ismételték a kis állatokkal
és együtt örültek, ha megoldódott egy konfliktushelyzet.
Mivel minden jó, ha jó a vége,
a küldetés sikerült, így minden kis cipőbe került reggelre ajándék.

A dunaújvárosi
Manó játszóházban
voltunk
November 17-én a Pillangó csoporttal felkerekedtünk
és busszal elutaztunk Dunaújvárosba a Manó játszóházba. Egy varázslatos mesevilágba léptünk be. Rengeteg
ügyességi játék, labda, csúszda, mászóka várt minket.
Egész délelőtt másztunk,
ugráltunk, csúszdáztunk, felfedeztük az egész játékbirodalmat. Kellemesen elfáradva utaztunk vissza az óvodába
ebédelni.
Ezúton szeretnénk megköszönni Antal József buszsofőrnek, hogy megkönnyítette
a buszon való utazásunkat.
Összeállította:
az óvoda kollektívája

Télapó az óvodában

Alighogy elbúcsúztattuk
az őszt és Őszanyót, máris
a nagyszakállút vártuk. Téli
díszbe öltöztettük a csoportszobákat, és napokon át folyt
a lázas készülődés. A gyerekek verseket, énekeket tanultak eme jeles alkalomra.
December 5-én pedig egész

délelőtt izgatottan várták,
hogy mikor hallják a csengőszót és a kopogást a csoportszoba ajtaján.
Kedvesen fogadták és áhítattal hallgatták a Télapó
minden szavát, hogy honnan,
kivel jött és hol lakik. Voltak,
akik okos kérdéseket tettek

Őszbúcsúztató

November 27-én hétfőn elbúcsúztattuk az őszt. Az
óvodások idén rendhagyó módon, saját csoportjaikban,
játék közben várták Őszanyó érkezését, aki erdőszéli
kunyhójából látogatott el hozzánk.
Érkezését örömmel fogadták a gyerekek, hellyel kínálták és énekeltek, verset mondtak neki almáról, süniről, tökről, libáról. Őszanyó nagyon örült a produkcióknak és jól
szemügyre vette a gyermekek által készített őszi alkotásokat. Búcsúzáskor megígérte, elmeséli barátjának a Télapónak, hogy milyen ügyesek, kedvesek voltak a gyerekek, és
megkéri mindenkit ajándékozzon meg.

fel a Mikulásnak és olyanok
is, akik egy rajzot készítettek
neki. Miután átadta a gyerekeknek az ajándékcsomagot,
versekkel és énekszóval köszönték meg neki a látogatást, és megígérte, hogy jövőre újra ellátogat hozzánk az
óvodába.

Iskolaérettségi
szülői értekezlet
November 13-án óvodánk
gyógypedagógusa egy színvonalas szülői értekezletet tartott a nagycsoportos szülőknek. A résztvevők nem csak
azt tudhatták meg, mit kell
gyermekeiknek tudni az iskolaérettségi felmérőn és az első
osztályba kerüléshez, hanem
hasznos tippeket és játékötleteket is kaptak, hogy tudjanak
gyermekeikkel játékosan gyakorolni úgy, hogy közben jól is
érezzék magukat.
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Előző számunkból
kimaradt
Ebben az évben a Micimackó csoport is csatlakozott a Márton napi néphagyományokhoz. A csoportban
egy kis műsorral készültek a
vendégeknek, majd a zsíroskenyér és a tea elfogyasztása
után lámpásaikkal felvonultak
a szökőkúthoz. Köszönjük a
részvételt mindenkinek.

Nevelés nélküli
munkanap

Az óvodánkban is megkezdődött a készülődés az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. A csoportokban már megtalálhatóak az adventi koszorúk, amit a gyerekek nap, mint nap megcsodálhatnak és amin minden hétfőn meggyújtunk egy gyertyát, így készülve együtt a szeretet ünnepére

Nyílt napok az iskolában

A Petőfi Sándor Általános Iskola idén is
szervezett nyílt napokat, amikor bepillantást
nyerhettünk az ott folyó munkába. Nem csak
szülőket vártak, óvodapedagógusokat is. Kollektívánkból több óvónő is részt vett az órákon.

Örömmel tapasztaltuk, hogy akik tavaly még
óvodások voltak, idén már az iskolapadban ülnek és ügyesen tanulnak. Jó hangulatú óráknak részesei voltunk, a gyerekek örömmel jelentkeztek és mi is láthattuk mennyit fejlődtek.

Köszönetek
A Pillangó csoport köszöni Bertalanné Éva Katalinnak a karácsonyi dekorációhoz szükséges kellékeket, és minden szülőnek aki bármivel segítette
megtölteni az adventi kiscsizmát.
A Micimackó csoport köszönetet mond:
Balogh-Benczik Benett szüleinek a kandallóért
Sohonyai Fanni anyukájának a karácsonyfáért
Cseke Balázs anyukájának az adventi koszorúért
Kölesdi Misike anyukájának a mézes kalács sütiért
Nemes Jánosnénak a terítők megvarrásáért
A Katica csoport szeretne köszönetet mondani
Majoros Edinának az adventi koszorúért, Bolya Szilárdnak a csoportpólókban nyújtott segítségért, és
Ortner-Nemes Erikának az adventi naptárba való ajándékokért!

November 20-án hétfőn,
óvodánkban nevelés nélküli munkanap keretében önértékeléssel kapcsolatos továbbképzés zajlott. Az előadó
Fülöp Mária sok hasznos elméleti és gyakorlati segítséget
nyújtott a témában.

Továbbképzések
Az őszi időszakban óvodánkból több kolléganő is továbbképzésen vett részt. Nagy
örömünkre szolgál, hogy
ezekkel a továbbképzésekkel
lehetőséget kapunk a megújulásra.

Boldog karácsonyi ünnepeket
és sikerekben, eredményekben
gazdag boldog új évet kívánunk
a gyermekeknek, szüleiknek,
Mezőfalva
valamennyi
lakójának!
Az óvoda
kollektívája
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Negyedszerre is sikert aratott
a gazdakör iskolai disznóvágása
Megszokhattuk már, hogy
Mezőfalván különleges órákat tartanak az iskolában.
Legutóbb a Mese-estre húztak pizsamát az alsósok a
tornateremben. November
25-én pedig a mára már hagyománnyá vált rendhagyó
biológia órán ismerkedhettek
a tanulók a sertés részeivel, a
húsfeldolgozás házi fortélyaival.
A mezőfalvi gazdák és az
intézmény összefogásával ne-

gyedik alkalommal tartottak
disznóvágást. A sertés anatómiai részeiről az idei évben is
a legilletékesebb személy, dr.
Bodolai György hatósági állatorvos tartott bemutatót tanulóinknak.
A hagyományos disznótor
sem maradt el, a gyerekek rövid idő alatt el is fogyasztották
a sok finomságot. Köszönjük a
Mezőfalvi Gazdakörnek és a
Szülő Munkaközösségnek ezt
a sikeres napot!

Pályaorientációs nap iskolánkban
Iskolánkban december 1-jén első alkalommal - hagyományteremtő céllal - került megrendezésre a pályaorientációs nap. A
rendezvény keretein belül valamennyi dunaújvárosi és környékbeli középfokú oktatási intézmény képviseltette magát. Összesen 13 iskola mutatkozott be iskolánk 7. és 8. évfolyamos diákjainknak és szüleiknek, ezzel is megkönnyítve a pályaválasztás
nehéz döntését. A szakmák iránti érdeklődés felkeltésében sokat segített az is, hogy a gyerekek néhány kedvelt, keresett szakma kulisszatitkait is láthatták. A rendezvényt még közelebb
hozta tanítványainkhoz az is, hogy számos iskola egykori mezőfalvi diákokkal képviselte jelenlegi intézményét. A rendezvényt a 8.-os évfolyam osztályfőnökei szervezték.

Mikulás látogatott az iskolába
Ellátogatott iskolánkba a Mikulás és minden jó gyermeknek
hozott ajándékot. A virgácsokat idén is otthon hagyta, csak szóban figyelmeztette a diákokat a helyes viselkedésre.
Kicsik és nagyok egyaránt örömmel fogadták a nagyszakállút. Énekszótól, verseléstől voltak hangosak iskolánk tantermei
és folyosói. Köszönjük, hogy meglátogattál bennünket Mikulás!
Jövőre is visszavárunk!
Diákönkormányzat

Együtt a fogyatékos emberek
elfogadásáért
„A másik ember elfogadása azt jelenti, hogy beengedjük őt a szívünkbe.” 
(Magyar Máltai Szeretetszolgálat)
Több éves hagyományunknak megfelelően az idei évben is
megemlékeztünk a fogyatékos emberek világnapjáról.
Az alsó tagozatosok Bartos Erika: Őrangyal című mesekönyvéből hallgattak meg egy-egy történetet, melyhez illusztrációt
készítettek. Ezek a mesék az elfogadásról szólnak, segítenek a kis
gyermekek számára is érthetővé tenni a másságot, a fogyatékos
társakért való felelősségvállalást.
A 4-8. évfolyam tanulói interaktív feladatokat kaptak az informatika teremben. Keresztrejtvény, interaktív szófelhő és ehhez
kapcsolódó totó várta a gyerekeket. Az óra bevezetéseként a pedagógusok néhány rövidfilm segítségével beszélgettek a fogyatékos emberek társadalmi megítéléséről, szerepvállalásáról, életük
nehézségeiről, a segítségnyújtás hatékony formáiról. Nagy öröm
volt számunkra ismét, hogy tanulóink - az elmúlt évek tapasztalatainak köszönhetően - komolyan vették a feladatokat, a fogyatékosságokról egyre több ismerettel rendelkeznek, továbbá, hogy
magukénak érzik az elfogadás, befogadás szemléletét.
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Az alapítványi bál fénypontja a 8. osztályosok keringője. Az idei évben is különlegesen szép produkciót láthatott a közönség. Felkészítő tanár: Pötör Emese

Advent az iskolában

„Az ember életének a legjava,
a szeretet és jóság kicsiny, névtelen, gyorsan elfeledett cselekedetei”
(W. Wordseorth)
Az adventi készülődés a
karácsonyi ünnepkör része.
Az elcsendesedés, várakozás
jegyében tenek napjaink. Hétről hétre újabb gyertyát gyújtunk az adventi koszorún, ezzel is jelezve, hogy közeleg a
karácsony.
Az iskola hagyományai
közé tartozik, hogy a gyertyagyújtást egy-egy évfolyam kiemelkedő tanulói végzik el az
iskola nagy koszorúján. Nagy
megtiszteltetés ez a gyermek
számára az osztálya és az iskola előtt is.
Az idei évben az alábbi
tanulók gyújthatták meg az

iskola koszorújának gyertyáit:
1. évfolyam: Tórizs Alina
2. évfolyam: Juhász Nóra
3. évfolyam: Jézsó Izabella
4. évfolyam: Kovács Marcell
5. évfolyam: Nyuli Anna
6. évfolyam: Deák Flóra
7. évfolyam: Miklós Mátyás
8. évfolyam: Temesvári Donát
Szívből gratulálunk nekik!
A gyertyagyújtás ünnepi
hangulatát a 4. évfolyamosok
műsora tette meghitté. A községi gyertyagyújtáson az 1.
osztályosok szerepeltek nagy
sikerrel. Az iskolai ünnepélyt
a 2. évfolyamosok műsora tette emlékezetessé.
Mindannyiuknak köszönjük, hogy a várakozás örömét
még szebbé varázsolták!

ŐSZI VERSENYEREDMÉNYEK
A hagyományoknak megfelelően 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:
Tórizs Alina 1.a osztály - Felkészítő tanára: Márokné Szatmári
Ilona I. helyezett: Takács Hanna 5.a osztály - Felkészítő tanára: Nagy Margit
Szintén Nagyvenyimen rendeztek területi történelem vetélkedőt, melyen a mezőfalvi csapat az előkelő I. helyezést érte el.
A verseny különlegessége, hogy 4 évfolyam tanulóiból áll össze
a csapat, vagyis minden évfolyam képviselője számot ad tudásáról. A csapat tagjai: Sóti Levente 5.a, Deák Flóra 6.a, Tóth Laura 7.a, Kaltenecker Réka 8.a Felkészítő tanár: Zsömbör Attila
Ady Endre születésének 140. évfordulóját ünnepeljük idén.
Ezen alkalomból a József Attila Könyvtár országos versmondó versenyt hirdetett a Bartók Kamaraszínház és Művészetek
Házában, melyen iskolánk tanulója, Szatmári-Nagy Eszter is
részt vett. A nagyszabású megmérettetésre két Ady-verssel kellett nevezni, ezért a verseny is két fordulóból állt. Az elődöntőn
az egyik választott verset kellett elmondani, majd a zsűri kihirdette a döntő résztvevőit. A döntőben Eszter arany minősítést
szerzett, és III. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Lakos Angéla
Dunaújvárosban a Szilágyi Erzsébet Iskola tankerületi természetismereti versenyt hirdetett, melyen a mezőfalvi alsós csapat V. helyezést ért el. A csapat tagjai: Kaltenecker Luca 3.a
osztályos tanuló, valamint Deák Bence és Szentpáli Adél 4.a
osztályos tanulók. Felkészítő tanár: Szabóné Kovács Erika
A Székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola többfordulós
természetismereti, természetvédelmi versenyt hirdetett. A megyei döntőbe azok a csapatok jutottak be, akik a legjobban teljesítettek az elődöntő során. A mezőfalvi kétfős csapat: László
Lóránt és Miklós Márton bejutott a döntőbe. További sikereket
kívánunk! Felkészítő tanár: 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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Művelődési Ház

A szenior örömtáncról

Több mint 40 évvel ezelőtt találta ki ezt
a fajta mozgásformát egy táncpedagógus
Németországban, név szerint Ilse Tutt. Ő
korábban fiatalokat tanított táncolni, s az
anyósa kérésére kifejlesztett olyan koreográfiákat is, melyekben nincsenek hirtelen mozdulatok, ugrások, pörgések vagy
különféle akrobatikus elemek, hanem kimondottan az idős korosztálynak való
nyugodtabb mozdulatsorok, főleg sétalépések.
Idővel annyira népszerűvé vált, hogy
elterjedt egész Németországban, onnan
eljutott Ausztriába, majd a környező nyugat-európai országokba, Skandináviába,
sőt még Brazíliába is, egy kinti német kolóniának köszönhetően.
S mitől más ez a táncforma?
A lényeg az, hogy a szenior örömtáncot
kifejezetten idős embereknek fejlesztették
ki, s azt is nagyon fontos rögzíteni, hogy
ez nem tánciskola, tehát ne egy hagyományos táncórát, sokkal inkább közösségi örömtáncot képzeljünk el. Egyedül is el
lehet jönni, nem kell partner senkinek ahhoz, hogy csatlakozzon, hiszen különböző táncformák vannak, néha párban táncolunk, néha négyen, hatan, vagy éppen
egy nagy körben mindenki együtt.
A másik nagyon fontos dolog, hogy
igen egyszerűek a koreográfiák: rövidek,
3 vagy 4 lépéskombinációból állnak, tehát
senkinek nem okozhat túl sok gondot a
megtanulásuk, de attól még feladat ezeket
megjegyezni
Ez karbantartja az idős emberek agyát!
A szenior örömtánc az mozgás, öröm
plusz agytorna, hiszen végig koncentrálni
kell. Persze nincs teljesítménykényszer. A
feladat az, hogy mindenki a saját képessége szerint próbálja magából a legtöbbet kihozni, figyelni, összpontosítani és persze jól
érezni magát. A táncolás javítja a koordinációs készséget, a koncentrációt és a ritmusérzéket. Amerikai tudósok bebizonyították,
hogy az összes, időskorban végzett szellemi
munka vagy fizikai mozgás közül legeslegjobban a rendszeres táncolás fejleszti az agyműködést, késlelteti az elbutulást.
Ez azért van, mert komoly összetett
idegi munka a szenior örömtánc: meg kell
érteni a koreográfiát, azt meg kell tanulni,
figyelni kell a zenére, a ritmusra, és nem
árt, ha a partnerre is jut még egy kis figye-

lem. Ezenkívül tánc közben egy gondolattal már előbbre jár az ember agya, hiszen
amikor éppen végrehajt egy mozdulatsort,
már tudni kell, mi lesz a következő lépés.
Egyszóval nagyon bonyolult agytevékenységről, mégis egyszerű mozgásról van szó,
ami nem terheli meg az idős szervezetet.
Nem is beszélve a zene gyógyító erejéről,
amitől mindenkinek jobb kedve lesz, vagy
éppen a közösség megtartó erejéről.

MR-vizsgálatokkal
bizonyították,
hogy pár hetes tánc után az agynak azok
a területei is aktivizálódnak, melyek addig nyugalomban voltak, tehát az idősek
a tánc hatására elkezdik újra használni az
agyuk azon részeit, melyekre már a mindennapi életük során nincs szükségük. És
persze sok a magányos, idős ember, akiknek nagy élmény újra közösséghez tartozni. Honlap cím: www.szeniortanc.hu
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Megérkezett a Mikulás

A Kiss Kálmán Művelődési Ház szervezésében december 6-án 16
órai kezdettel Mikulásváró
programmal kedveskedtek a
gyerekeknek.
A rendezvény első felében
kézműves foglalkozások, karácsonyi ajándékkészítésekkel

telt az idő, majd Farkas Erik
és Polgár Lilla művészek szórakoztatták a gyereksereget.
Befejezésként a nagyszakállú is bekopogott a művelődési
házba. Zsákjában sok finomságot hozva az egész évben jól
viselkedőknek.
Horváth László

9

Sárgarózsa

A Sárgarózsa Nyugdíjas Klubban megtartottuk az év utolsó születés és névnapi ünnepségünket. Nagy örömmel köszöntöttük
a Baracsi Barátság Nyugdíjas Klubból érkezett vendégeinket.
Névnapján köszöntöttük 23 tagunkat. Születésnapján 2 tagunkat ünnepeltük, Kovács Istvánnét, valamint Német Istvánné Juliska nénit a 85. születésnapján

A könyvtár ünnepi
nyitvatartása
December 22. péntek 9-12 óra
December 23. szombat zárva
December 27. szerda 9-12 és 13-18 óra
December 28. csütörtök 9-12 és 13-18 óra
December 29. péntek 9-12 óra
December 30. szombat zárva
Január 2-ától a megszokott nyitva tartással
várjuk kedves olvasóinkat, látogatóinkat!

Mindenkinek áldott,
békés ünnepeket kívánnak
a könyvtár munkatársai!

Boldog karácsonyi
ünnepeket, és sikeres,
örömteli új évet kívánunk
Mezőfalva lakóinak!
a Kiss Kálmán Művelődési Ház kollektívája

Az előadás január 20-án, 16.00 órától lesz
az iskola tornatermében!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata. 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 2017. december 15-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0012
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Tangóharmonika
és focilabda

Zene és sport látszólag két
különböző dolog, azonban
vannak, akik mind a két területen megállják a helyüket.
Csuka Marcell mezőfalvi fiatalembernek jól ment a futball és mellette nap, mint nap
szorgalmasan gyakorolt tangóharmonikán. Mára a labdarúgás háttérbe szorult, és a
zene tölti ki minden szabadidejét. Családi példa indított a
művészi pályán. A nemzetközi versenyen elért eredménye
okán kerestük fel mezőfalvi
otthonában.
- Szeptember végén az
olaszországi Lancianoban 26.
alkalommal rendeztek nemzetközi harmonika versenyt,
ahol a saját kategóriámban 17-18 év közötti diákok - abszolult első helyen végeztem.
A jelenlegi tanárom Demeniv
Mihály ajánlotta a megmérettetést.
– Honnan gyökerezik a zene
iránti vonzalom?
– Annak idején édesapám
hobbi szintű játéka hozta meg
a kedvet. Ákos bátyám is járt
zeneiskolába.
Először neki vettek hangszert a szüleim, amit aztán
„elcsórtam” tőle. Ugyanahhoz
a tanárhoz járt ő is, mint én.
Kilenc évesen iratkoztam be a
dunaújvárosi Sándor Frigyes
Zeneiskolába. Most pedig
erre az eredményre vagyok a
legbüszkébb. Korábban is voltak nemzetközi sikerek. Szerbiában kétszer is első helyezést

Küzdelmes évet zártak
nyertem. Hazai viszonylatban
június végén országos versenyen szintén az élen végeztem, valamint a harmonika társaságok összejövetelén
többször kaptam nívó díjat.
A három évente megrendezett országos harmonika versenyről pedig különdíjjal térhettem haza. Visszagondolva
a kezdetekre nagyon sokat köszönhetek még Juhos Melinda
tanárnőmnek, aki a dunaújvárosi zenei tanulmányaimhoz
nyújtott óriási segítséget.
Csuka Marcell jelenleg
végzős hallgatója a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szakgimnáziumnak. Az
érettségi után a zeneakadémia
a célja, melyre érzése szerint
van esélye. Végül pedig zenei
pályán képzeli el életét. A focira viszont már csak szép emlékekkel, hobbi szerint gondol.
Az ott megszerzett állóképesség, kitartás és küzdeni akarás
a zenei pályán is nagyban segítségére van. Amint példánk
is mutatja, nem kis sikerrel.
Horváth László

Mezőfalva Piac tér 1. szám alatt
kiadó egy utcára néző
üzlethelyiség (40 m2),
és egy 20 m2-es folyosóra
nyíló iroda helyiség.
Érdeklődni:

06 20 9920 145-ös
telefonszámon lehet

Nehézségből több, örömből
kevesebb – foglalhatók össze a
MEDOSZ SE 2017-2018-as
idényének őszi fordulói
„Nagyobb reményekkel álltunk neki a bajnokságnak. Ez
a gárda sokkal többre hivatott.
Senki nem verhetetlen ebben az
osztályban.” - Ilyen és ehhez hasonló megállapítások hangzottak
el a mezőfalvi futballisták év végi
záró rendezvényén az edzőktől és
a szakvezetőktől. A nagy múltú egyesület valóban megért már
szebb napokat is. Az idén az utolsó öt találkozóig nagyon rezgett a
léc, hogy kiesőként végzi a küzdelmeket a felnőtt csapat. Cseke
Ottó egyesületi elnök a rendezvény köszöntőjében a lehangoló
tények mellett kiemelte, lát reményt kilábalni a hullámvölgyből. Erre példaként az Ercsi,
Bicske és Maroshegy elleni találkozókat hozta fel, ahol küzdeni
akarásból, csapatszellemből tényleg azt mutatták a fiúk, van keresnivalójuk a Megye I. osztályban.
Az edzői értékelésekben először
Masinka László reményét fejezte
ki, hogy sokkal nagyobb létszámban és előkelőbb helyen folytathatják tavasszal a bajnokságot.
Mikor visszatért Mezőfalvára,
akkor három éves távlatban gondolkodott. Megítélése szerint ha
együtt tud gondolkodni a csapat,
akkor sikerrel vehetik az előttük
álló akadályokat. Ehhez pedig
igyekszik megadni a lehetőséget mindenkinek. Az utánpótlásból minden évben kap alkalmat 1-2 fő játékra, hogy felnőtt
környezetben is megtapasztalják a hangulatot, a játékélményt.
Masinka László edző után Südi
László az U19-es csapattrénere
sem fukarkodott negatív jelzők-

kel. Ahogy mondta, talán még
sosem volt ilyen gyenge létszám
az IFI-nél. Félidőben felmerült
részéről a felmondás esélye, de
végül maradt. A fiatalok elé példának Csányi Dávidot lehetne állítani, aki nem egyszer kisegítette a bajból társait. Befejezésként
Südi László a szorosabb vezetői
együttműködést jelölte meg a továbblépés feltételéül. Az U16-os
korosztálynál végre jó eredményekről szól a krónika – szólat
fel Bakos János edző. Jó létszámban kezdték az évet, de az életkori sajátosságokból adódó nehézségeket nem könnyű áthidalni.
A létszámgondok itt is nyomot
hagynak az eredményességen. Az
U13-nál és az alatt még jönnek
edzésre a gyerekek. Bakos szintén a vezetés összhangjában látja
a fejlődés lehetőségét. A rendezvényen részt vett Márok Csaba
polgármester, aki hozzászólásában elmondta, hogy továbbra is
támogatják a futball szakosztályokat, de a szurkolók szeretnék
látni a küzdeni akarást a pályán.
Ez utóbbi véleményt több vezetőségi tag is megerősítette, köztük Sóki László és Kovács István önkormányzati képviselők.
A mezőfalvi futballisták év végi
összejövetele vacsorával fejeződött be.
Az összefoglaló végén a csapatok eredményességi listáit böngészhetik az olvasók:
Megye I. Felnőtt Bajnokság
– Mezőfalva 10. helyezés, 3 győzelem, 2 döntetlen, 8 vereség, 16
lőtt, 29 kapott gól. Az IFI – 12.
hely, 3 győzelem, 11 vereség, 27
lőtt és 61 kapott gól. U16 – 5.
hely, 8 győzelem, 2 döntetlen, 3
vereség, 70 lőtt, 18 kapott gól.
Horváth László
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Szociális Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény
Mit kell tudni az időskorúak nappali ellátásáról?
Az intézmény saját otthonukban élő idős, illetve szociális és
mentális támogatást igénylő személyek számára nyújt lehetőséget napközbeni tartózkodásra. A tagoknak különféle lehetőséget biztosítunk az idő hasznos eltöltésére, társas kapcsolatok
kialakítására, igény szerint étkezésre, mosásra, tisztálkodásra.
A szolgáltatás kiterjed:
Egyéni esetkezelésre
Célzott beszélgetések alkalmával arra törekszünk, hogy az
idős ember képes legyen túljutni akadályozott állapotán, erősítve meglévő értékeit, személyisége pozitív erőforrásait.
Munkatársaink segítséget nyújtanak hivatalos ügyek intézésében.
Ünnepek
Az év minden hónapjára akad legalább egy ünnep. Tartunk
névnapokat, farsangi mulatságot, nőnapot, húsvétot, anyák napját, idősek világnapját, mikulást (igazi Mikulással) és persze a
karácsonyt. Minden tag számára kerül ajándék a fa alá, általában
minden eseményt lázas készülődés előz meg, igyekszünk meleg, családias légkört teremteni, hogy felejthetetlenek maradjanak ezek az ünnepek.
Szabadidős programok szervezése
- Társas-, memória játékok, kártya játékok,
- hangos felolvasás,(tagjaink leginkább a horoszkópot kedvelik)
- témaorientált beszélgetések, közös séták jó időben,
- van mini házi könyvtárunk, napi és heti újságunk,
- TV nézési lehetőségek biztosítottak egy nyugodt, étkezőtől
elkülönülő sarokban,
- közös kézműves foglalkozások, kézimunka. Csodálatos alkotások születnek.
Szolgáltatás igénybevételének módja:
A nappali ellátás igénybevétele önkéntes. Az igénylő, vagy
törvényes képviselője, kérelmére történik. Alapja egy megállapodás, mely tartalmazza a személyes adatokon túl, az ellátás
időtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét.
Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, vagy csak körül
szeretne nézni nálunk, kollégáink meleg szeretettel várják jelentkezésüket.

Mikulás-kupa

Az idei Mikulás-kupára 4
csapat nevezett a felső tagozatból, amely december 6-án került megrendezésre az iskolában. Sportszerű mérkőzéseken
minden csapat megmérkőzött
egymással.
A Mikulás-kupa végeredménye:
I. MTC081 Győztes csapat
tagjai: Kolompár Milán, Zsákovics Botond, Temesvári Donát,
Erdélyi Kevin, Oroszi Balázs

II.Verhetetlen FC Kolompár Martin csapata
III. Mező 5 SC Szalontai
Dániel csapata
IV. Real Madrid Németh
Ervin csapata
Gólkirályi címen hárman
osztoztak 6 góllal: Erdélyi
Kevin, Kovács Olivér, Kolompár Milán
Legjobb kapus címet Temesvári Donát nyerte.
Tórizs Attila
testnevelő tanár

Ozsvald Ferencet
és
feleségét, Vári Mártát
43. házassági évfordulóján
és Ozsvald Ferencet születésnapja
alkalmából szeretettel köszönti fiúk:

Roland

CSALÁDSEGÍTÉS

„A családgondozás az egyéni esetkezelés olyan formája,
mely hosszabb, megtervezett, strukturált tevékenység. Időtartama változó, az egyén, család mobilitásától függően 4-7
hónap. A folyamat addig tart, amíg a család képessé nem
válik önálló életvitelre, amíg az alap problémák nem oldódnak meg. A kapcsolat alapját a feltétel nélküli elfogadás
teremti meg, mind a segítő, mind a segített részéről.”

(Magyar Családsegítők Országos Kamarája)
Feladatai:
Feltárni az egyén és a család életében jelentkező
problémák okait, tájékoztatást adni a különböző ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról, lehetőség szerint
intézkedni a problémák megoldása érdekében.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtás lényege, hogy a rászoruló ember továbbra is önállóan, a saját otthonában élhessen, és
ott kapjon segítséget a mindennapi feladatok elvégzéséhez. Így például bevásárláshoz, csekk feladáshoz, takarításhoz, tisztálkodáshoz, öltözködéshez, étkezéshez.
Igénybenyújtás formája:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevétele önkéntes:
- az ellátást igénylő kérelmére, indítványára történik
- ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen - az
érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő.
- Igénybenyújtás helye: szolgáltatást nyújtó szociális intézmény

Iglódi Judit - családsegítő
Szociális Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézmény
2422 Mezőfalva, Piac tér 3.

12

Az én falum - Mezőfalva

Advent a téren
Idézzük fel néhány fotó erejéig az együtt töltött
kellemes perceket, órákat. Idén így készülünk közösen a karácsonyra... Advent a téren! Ezzel kívánunk boldog karácsonyt Mezőfalva lakóinak!

