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Dréta
kórustalálkozó
A Mezőfalvi Nőikar, a Kiss
Kálmán Művelődési Ház és
a Római Katolikus Egyházközség szervezésében egyházzenei kórustalálkozóval
ünnepeljük templomunk felszentelésének
évfordulóját
október 7-én. (Részletek a 8.
oldalon.)

A hagyományos és közkedvelt Lecsófesztivállal egybekötött augusztus huszadikai nagyrendezvényünk idén is sikeres volt (Írásunk a .... oldalon.)

Akire büszkék lehetünk Szeptember 11-re
emlékeztek
Örömteli hír jutott a tudomásunkra a közelmúltban:
a riói olimpia magyar résztvevői között található egy
fiatalember, Czeiner
Benjamin, aki a kajakozóként Hufnágel
Tibor párjaként K-2
1000 méteren képviselte Magyarországot. Mint kiderült,
Benjamin mezőfalvi
gyökerekkel rendelkezik, hiszen nagypapája, Czeiner György
itt született és élt községünkben. Méltán
lehet rá büszke
Mezőfalva!

15 éve már, hogy ezen napon az esztelen gyilkolás és rombolás volt az úr!
Mint mindenhol a világon Mezőfalván is megemlékeztek
a tűzoltók a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás
tűzoltó és civil áldozatairól - tájékoztatta lapunkat Kaltenecker Miklós a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltók Egyesületének parancsnoka. Vasárnap 14.46-kor egy perces tűzoltóautó szirénával és néma tisztelgéssel hajtottak fejet az elhunyt kollégák és
mindazok előtt, akik a terrortámadás következtében veszítették
életüket.
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Lecsófesztivál

A hagyományok szerint
zajlott az augusztus huszadikai ünnep Mezőfalván: nap
közben az államalapítás évfordulójára emlékeztünk és
az új kenyérnek örvendtünk,
este pedig a mulatságé volt a
főszerep. Reggel mise volt a
templomban, 17 órától pedig
a Szentháromság kápolnánál a polgármesteri köszöntő
után Kristofory Valter plébános
úr megszentelte az új kenyeret, amelyből jóízűen fogyasztott mindenki.
A kenyérszegést követően
a Piac téri parkban elkezdődött hetedik Mezőfalvi Lecsófőző Fesztivál. Komoly
érzelmi csalódások előzték
meg a rendezvényt, mivel sokan nem tudták, mire számíthatnak. Azonban a kilátogató emberek száma mindenkit
meggyőzhetett arról, hogy

nagyon jó műsort sikerült
kiválasztani. Kiválóak voltak a lecsók, ami számomra
azért is örömteli, mert soksok év után először sikerült
megnyernie az önkormányzat csapatának a versenyt.
Nagyon komoly összefogásnak, és hatalmas mennyiségű alapanyagnak köszönhető ez az eredmény, mindenki
hozzátette az önkormányzati
kondérhoz, amit tudott. Példaként említem, hogy 120 tojást ütöttünk fel először, biztos, ami biztos... Másodikként
Faragó Ferencnek gratulálhattunk, harmadik lett a mozgáskorlátozottak szervezete.
Úgy gondolom, hogy a csapatok és a vendégek is nagyon
jól érezték magukat a rendezvényen, mert azt azért hangsúlyozni szeretném: nem az a
lényeg, hogy ki lett a főzőver-

senynek az első vagy a második helyezettje – mi legalábbis
nem ezért megyünk ki a fesztiválra évről évre, hanem azért,
hogy jól érezzük magunkat,
ahogyan sokan mások is.
A lecsófőzést követően a
helyi néptáncosok, a Romantic és a Mátrix zenekar szórakoztatta a közönséget, tíz

óra után a tűzijáték fokozta a
hangulatot, majd hajnalig tartó utcabál zárta a rendezvényt.
Jó hangulatban nem volt hiány. Bízom benne, hogy a jövő
évi Lecsófesztiválra is tudunk
majd jó előadókat kiválasztani,
annak érdekében, hogy sikeresek legyenek a programok.
Márok Csaba
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90 éves
köszöntés
A kilencvenévesek köszöntése a kormány idősügyi
programjában szerepel, ennek
megfelően Orbán Viktor miniszterelnök emléklapot küld
az ünnepeltnek. Ezt az emléklapot adtuk át a jókívánságaink kíséretében Mezőfalva szépkorú lakójának, Uitz
Györgynének. Nagy öröm
számomra, hogy személyében
egy olyan embert köszönthettünk, aki teljes szellemi
frissességben, jó egészségben, unokáinak, gyermekeinek élve tölti idős éveit, boldog családi körben. Kívánunk
Uitz Györgynének örömökben gazdag, boldog éveket!

Bursa Hungarica

Minden évben, úgy idén
is indul önkormányzatunk a
Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíj pályázati rendszerben. Ezt nagyon hasznosnak
tartjuk, a testület most is egy
emberként állt az ügy mellé.

Elvezetjük
a csapadékot

Rendbe tesszük a csapadékelvezető rendszert a Fehérvári utca 8. előtt, valamint
a József nádor utcának a Rózsa és Bem utca közötti szakaszán. Az egyik esetben egy
háznak a vert fala szívja fel a
buszöbölből oda folyó csapadékot, a másik helyen vízben állnak, használhatatlanok
a kertek. Az elvezetést tehát
mindenképpen meg kell oldani.

Szociális tüzifa
pályázat

A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat idén is pályázatot ad
be szociális tűzifa igénylésére.
Bízunk benne, hogy a pályázatunk sikeres lesz, és ezen a
télen is hozzá tudunk járulni a
rászorulók lakhatási körülményeinek a javításához.

Képviselőink tárgyalták

A képviselő-testület szeptember 7-én tartotta soros ülését. Rengeteg téma volt. Elsőként említem meg az év első
feléről szóló költségvetési beszámolót, valamint a költségvetési rendelet módosítását. A
polgármester hangsúlyozta:
mindig jó dolog, ha magasabb
bevételek mellett alacsonyabb
költségszintet produkál az
önkormányzat. Elmondhatjuk most is, ahogyan a korábbi években, hogy takarékosan
gazdálkodtunk.
Beszámolót hallhattunk a
Tündérkert Óvoda előző tanévéről, az oktató-nevelő munkáról. Kovácsné Huber Zita
intézményvezető mögé felsorakozott a teljes kollektíva, a dolgozók is részt vettek az ülésen,
jelenlétükkel is támogatták az
óvodavezetőt, ami kiemelendően jó és pozitív dolog. Tartalmas beszámolót ismerhetett
meg a testület. Ki kell emelni: nagy szükség van az óvoda
bővítésére, amelyre az önkormányzat pályázati támogatást
igényelt. A felvehető maximum
gyermeklétszám körül mozgunk jelenleg, és a következő
évek feljövő gyermeklétszáma
miatt mindenképpen indokolt
lenne bővíteni, fejleszteni az

óvodánkat. A Tündérkert jelenleg rendben üzemel, különösebb problémát a vezető nem
mondott el. A nyári időszakban
felújították az udvari játékokat,
a gyerekek legnagyobb örömére.
Igaz, hogy már nem hozzánk tartozik, igaz, hogy már
nem mi vagyunk a „gazdái” az
iskolának, ettől függetlenül az
intézmény máig nagy gondot
fordít arra, hogy jó kapcsolatot
ápoljon az önkormányzattal,
a képviselő-testülettel. Ennek
egyik vívmánya, hogy a munkatervünkbe szereplően beszámolt Jaksics Erzsébet igazgató
asszony a tevékenységükről. Az
általános, formai dolgokon túlmutatóan prezentációs bemutatót tartott a gyermeklétszám
alakulásáról és még sok más, iskolát érintő adatról. Elmondta az igazgató, hogy várhatóan
év végétől átvételre kerülnek az
iskolák a KLIK részéről, várhatóan november hónapban
folytatják le a tárgyalásokat a
polgármesterekkel a megállapodásokat illetően. Nem kell
megijedni, a községi rendezvényeknek ugyanúgy helyszíne marad az iskola, mint eddig,
életünk része lesz az intézmény
a továbbiakban is.

Szüret, betakarítás
Itt a szőlőszüret ideje. Felhívom a figyelmet: nagyon alattomos dolog a mustgáz! Csak égő gyertyával a kézben menjenek
le a pincébe, hogy ne történjen baleset!
Javában tartanak az őszi betakarítások is, sok munkagéppel
találkozunk az utakon. Felhívom a gazdák figyelmét: sáros, esős
időben az utakra felhordott szennyeződések eltávolítása az ő
feladatuk!

Közlekedés: figyeljenek!
Az iskolakezdéssel jelentősen megnövekedett a forgalom az
iskola és az óvoda környékén. A közlekedési szabályok fokozott
betartására kérek minden mezőfalvit: mindenki ott álljon meg
és parkoljon, ahol lehet. A megállni tilos tábla nem véletlenül
van kitéve! A művelődési ház előtti parkolót is lehet használni,
nem csak az iskolánál lévőt. Az iskolánál egy sárga mellényes
közmunkásunk segíti a diákok biztonságos áthaladását a gyalogátkelőnél az úton.
A közlekedési szabályok betartása vonatkozik a falu többi részére is. Ahol tábla nem jelzi a felsőbb és alsóbb rendű utat, ott
az egyenrangú útkereszteződés szabályai az irányadóak.
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Vandál rongálás
és önzetlen
segítség
Felháborító eset borzolta
a kedélyeket szeptember első
hétvégéjén: a Kiss Kálmán
Művelődési Ház feliratát megrongálták. Elsejéről másodikára virradóan történt az eset. A
körzeti megbízottunknál, Tóth
Viktornál hétfőn reggel a feljelentést is megtettem ismeretlen tettes ellen. A körzeti megbízottunk már aznap délután
tájékoztatott arról: megvannak
az elkövetők. Tóth Viktornak
ezúton is elismerésemet fejezem ki a gyors és kiváló rendőri
munkáért. Rámutatok arra is,
hogy nagyon veszélyes, ha valaki rosszban töri a fejét, mert
Mezőfalván előbb-utóbb mindenre fény derül, és az ilyen
eseteknek súlyos következményei lesznek.
Az üggyel kapcsolatban
hálás köszönetet mondunk
Juhász Mihály bádogos mesternek, aki amint meghallotta
mi történt, nyomban elment a
művelődési házhoz, és kijavította a sérült csatornaszakaszt.

Megszűnik
a társulás

Hosszú idő után eljutottunk oda, hogy a csatorna beruházás II. ütemét megvalósító Mezőfalva és Térsége
Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás megszüntetésre kerüljön. A közműfejlesztés rendben befejeződött,
lezárult, ettől fogva semmi
nem indokolja a társulás további fenntartását. A megszüntetést a polgármesterek
kezdeményezték a képviselőtestületek felé, amely nálunk
már pozitív fogadtatásra talált.
A Mezőfalva gesztorságával megvalósult csatorna
beruházás II. üteme problémamentesen, konstruktív
együttműködés mellett valósult meg.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Szeretettel köszöntjük
1. osztályos tanulóinkat!

1.a osztály: osztályfőnök: Nagyné Garai Olga, napközis nevelő:
Ideiné Wolner Tünde. Bágyi Hunor, Éva Balázs András, Fekete
Levente, Guba Edina, Juhász Nóra, Kéri Virág, Kovács Áron, Kovács Áron 2. Kovács Lara, Kovács Zalán, Németh Réka, Pólyik
Hanna, Sinka Dávid, Sztojka Zsolt Sándor, Turcsányi Ramóna
Lilla, Varga Szabolcs

1.b osztály: osztályfőnökök: Baricza Zsuzsanna és Polesznyák
Lászlóné. Csendes Dávid, Erdélyi Bulcsú Levente, Gyenei Alex,
Hegedüs Zétény, Jakab Ramóna, Kincses Kitti, Koncz Jázmin
Krisztina, Kovács Zoltán, Kozák Attila Rikárdó, Mármarosi Kitti,
Molnár Maja, Orsós Attila, Pintér Krisztofer, Pupp Bence, Pusztai Mónika, Szabó Gábor Dominik

Rekord évet zártunk

Erzsébet-tábor Zánkán

A 8.a osztály tanulói, akik ebben a tanévben középfokú nyelvvizsgát tettek német nyelvből. Balról: Koppányi Noémi, Vámosi
Noémi, Jézsó Vivien, Katona Kitti, Bencze Balázs, Antal Dénes,
Bartek József, Csergő Péter, Mihályi Daniella

Csodálatos héttel zárta le
az általános iskolai tanulmányait a 8.a osztály augusztusban. Sok élmèny, kevés alvás,
új szerelem.... Mindez egy
hétbe besűrítve…Fáradtan,
de nem megtörve indultunk
haza. Majd következett az in-

dulás az újba, az ismeretlenbe. Utoljára voltunk ebben a
kötelékben. Itt most valóban
vége, de nem végérvényesen.
Kísérő kollégám: Koncz
Tímea
Hajas Erika
osztályfőnök
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Mesés hét Horvátországban

Ebben az évben nem csak
a tanév, hanem a zárása is emlékezetesre sikerült. A nagyon
sok munkát sikerült egy kellemes, de mozgalmas héttel zárni. Június utolsó vasárnapján
ismét útnak indult a buszunk
42 diákkal a fedélzetén Horvátországba, Valbandonba.
Miután
megérkeztünk,
ki sem pakoltunk a táskánkból, azonnal indultunk a tengerhez, hiszen voltak gyerekek, akik életükben először
láttak ilyen csodát. Mindenki megmártózott, majd felfedező utat tett a tengerparton,
keresgélt a kövek között. Az
első éjszaka mindig egy kicsit mozgalmasra sikerül, de a
„jutalom” mosogatás általában
megteszi a hatását. Most sem
volt ez másként.
Ha tengerpart, természetesen minden nap strandolás,
persze megbolondítva egy kis
kulturális programmal. Hét-

főn első utunk Pulába, Isztria
legnagyobb városába vezetett.
Pula az a város, ahol a múlt és
jelen egybeolvad. A kikötőben
a hajógyár, hatalmas hajókkal
a tengeren, vele szemben pedig az óvárosban az Amfiteátrum, a Diadalív.

Pula alatt jó néhány alagút található, melynek egy 400
méteres szakaszát mi is bejártunk.
Az ebédet egy rövid csendes pihenő követte, majd következett a várva- várt strandolás. A kellemes séta után
mindenkinek jólesett megmártózni a hűs habokban.
A vacsorára feltálalt spagetti
nagy sikert okozott, mindenki
jóllakottan hagyta el az ebédlőt, illetve az ügyeletes romeltakarító brigád munkához látott, hogy következő napon
is legyen tiszta tányérunk és
poharunk az asztalon. Persze
ezen az estén könnyebb dolguk volt, mert a „bünti szakasz” besegített a munkában.
A ma esti takarodó már
sokkal szelídebbre sikeredett.
A másnapi programunk
csak a tengerről szólt. Hajóval
elmentünk Medulinból a Levan -szigetre, ahol homokos
tengerpart várt bennünket. A
hajókázás mindenki számára
nagy élmény volt, alig tudtunk
betelni a látvánnyal.
A következő napon délelőtt ismét városnézés volt a
program, azonban most a Rovinj félszigetre mentünk, ahol
megnéztük a festői szépségű
kisvárost, szűk, sikátoros utcáival, orrunkban a tenger illatával.

A délutáni program ismét
fürdés volt a közeli tengerparton. Közben három kísérőmmel felderítettem, hogy honnan indul a következő napi
program, a hét legizgalmasabb eseménye. Nem volt közel gyalog a kikötő, azonban
egy nagyon kellemes sétával,
végig a tengerparton, fél óra
alatt elsétáltunk a kikötőbe.
A ránk váró élmény mindent
kárpótolt.
Azt gondolom, mindenkinek olyan élményben volt része, amit soha nem felejt el.
Az izgalmas délelőtt után
még egy laza fürdőzés következett délután, és az a tudat, hogy hamarosan pakolni és takarítani kell. Másnap
a rutin munkálatok elvégzése után szomorúan, de élményekkel gazdagon szálltunk
fel a buszra.
Szeretném megköszönni
minden segítőmnek a munkáját, igyekeztünk a gyerekeknek emlékezetessé tenni
ezt a hetet.
Köszönöm továbbá a Kovács és Csergő családnak a főzéshez nyújtott ellátmányát,
valamint Molnár Valikának, -mint minden évben-, a
gyógyszercsomagot, amellyel
utazásunkat támogatta.
Hajas Erika
táborvezető
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Tündérkert Óvoda
Szeptember – újratöltve

Augusztus utolsó hetében
az óvoda dolgozói újult erővel láttak neki a csoportszobák rendbetételéhez, hogy a
tanév első napján a gyermekek birtokba vehessék. Az
udvar már megszépülve várta őket is, hiszen ügyes kezű
diákok, Pista papa (udvarosunk) vezényletével újjá va-

rázsolták a játékokat. Amit
ezúton is köszönünk, hogy a
gyermekek számára esztétikus, biztonságos környezetet
teremtettek.
Augusztus 31-én megtartottuk tanévnyitó értekezletünket, ahol az óvodavezető
ismertette a tanév programjait, házirendet.

Szeptember 1-én megszépült óvodánkban lelkesen,
örömmel vártuk a gyermekeket. Az elsősök az óvoda udvarán gyülekeztek, ahol néhány búcsú gondolat és közös
éneklés után elindultak az óvó
nénik és tanár nénik kíséretében az első tanévnyitó ünnepségükre.

Eközben a falu legkisebbjei gondtalan játékba kezdtek. Elkezdődött a 2016-17es tanév!
Ezekben a napokban lezajlottak a szülői értekezletek is.
Itt minden szülő megismerhette az óvoda házirendjét,
programjainkat, délutáni foglalkozási lehetőségeket.

Átkísértük az elsősöket az iskolába
Szeptember 1-jén újra benépesültek az oktatási intézmények
termei, udvarai. A 2016-17-es tanévben a Mezőfalvai Tündérkert Óvodában 124 gyerekkel, 6 csoportban folyik majd az oktatás. Ebből a létszámból 36 kisgyermek élete első közösségi
időszakát kezdi meg. A Petőfi Sándor Általános Iskola beiratkozott elsősei – ahogyan a helyi hagyományok tartják – ezúttal
is az óvoda udvarán gyülekeztek, hogy elbocsátó szép pillanatok
után induljanak az iskola felé.
Fotók: Horváth László

Köszönetek

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk Farkas Imre bácsinak az elkészült szúnyoghálókért.
Kiss Lászlónak a törölköző tartó felújítását.
Köszönjük Vitálisné Varga Veronikának a felajánlott apró
játékokat.
A Pillangó csoport köszöni az ajándékba kapott játékokat,
Kovácsné Fekete Erikának.
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Csigabiga
csoport

Pillangó
csoport

Kondor Lászlóné óvónéni
Scheidl Erzsébet vezető
helyettes óvónéni
Stempely Teréz dajka néni

Danczi Gáborné óvónéni
Bartáné Kolmankó Andrea ped.asszisztens
Balogh Ervin Péterné dajka néni

Dobrádi Viktória
Fekete Csaba
Görög Máté
Heller Ramóna
Kolmankó Jázmin
Krepsz Zalán
Márhoffer Noémi
Pesei Sándor
Pintér Dominik
Rabi Levente
Ráthgéber Raul Benjamin
Remsei Flóra
Reich Sándor Valentin
Szloboda István
Sztojka Rikárdó Dzsúlió
Tombor Benedek
Tórizs Alina
Vitális Amanda
Zámbó Gergő

Katica
csoport
Kiss Nóra Kinga óvónéni
Kiss Annamária óvónéni
Kovács Margit dajka néni
Androsovits Gréta
Bába Dorina
Bágyi Csongor
Bertalan Lajos
Erdélyi Rikárdó
Hegedüs Máté Gábor
Kacz Jáfet
Kacz Sém
Kolompár Virág
Koppányi Eszter
Kovács Hunor
Köhler Kamilla Flóra
Márhoffer Tibor
Prémusz Jázmin Lili
Virág Bianka
Az oldalakat
összeállította:
az óvoda kollektívája

Androsovits Erik
Barta Dániel Dominik
Berki Krisztián
Bertalan Gerda
Csendes Norbert
Csóri Zalán Attila
Erdélyi Gyöngyvér Emese
Hegedüs Bálint István
Juhász Csaba Máté
Kovács Kornél
Mohai Márkó
Ortner Alíz
Őri Laura
Polyik Áron Flórián
Puskás Olivér Adrián
Rafael Amira
Szilva Hanna
Sztojka Bence Krisztián
Vida Gerda
Vitális Krisztián

Szivárvány
csoport
Gremsperger Mónika óvónéni
Német Mónika ped. as�szisztens
Kertész Lászlóné dajka
néni
Balogh-Benczik Benett
Erdélyi Krisztián József
Erdélyi Leila
Fekete Csanád
Kis Dániel István
Koncz Nimród Kende
Milics Izabella Sharon
Nagy Csenge Luca
Német Bálint Zoltán
Oroszi Zsombor
Ozsváth Kevin
Pintér Jázmin Letícia
Rácz Hanna
Reinicz Kincső
Remsei Hanna
Rostás Róbert
Sáidl Fedra
Sipos Ádám
Tombor Anna Léna
Vas Viktor
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A 2016-17-es tanévben
szeretettel köszönt mindenkit
a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda
Kovácsné Huber Zita
óvodavezető
Zsákovicsné Kovács Katalin
óvodatitkár
Tórizs-Lakos Lilla
gyógypedagógus

Micimackó
csoport

Napsugár
csoport

Győriné Varaga Edit óvónéni
Szentpáliné Futó Ágnes
óvónéni
Német Mónika ped. as�szisztens
Ortner Nemes Erika dajka néni

Klárné Huszta Renáta
óvónéni
Kovács Nóra óvónéni
Szücs Györgyné dajka
nnéni

Barta Krisztina Kinga
Bécsi Bernadett Zoé
Cseke Zoltán Balázs
Csepreghy Péter
Domanyek Hanna
Jassó Veronika
Kolmankó Lara
Kölesdi Mihály
Krasznai Rebeka Lívia
Mazzag Olivér
Nagy Norina
Nógrádi Emma Liza
Nyuli Gábor
Ortner Adrián
Ozohanici Réka
Papp Krisztián
Pintér Zoé Hanna
Prókai Gergely Dániel
Sepsi Levente
Sohonyai Fanni
Szabó Bence
Szilva Benett
Szőke Viktor András
Urbán Zoltán

Androvics Márk
Bódis Szebasztián
Csikós Zoltán Antónió
Csóhány Vanda Kiara
Farkas Noémi
Gyenei Kevin Péter
Halupa Hanna Erzsébet
Jancsovics Lilla Anita
Kéri Fanni
Kerti Martin Dávid
Kiss Patrícia
Kolompár Roland
Kozák Péter Zoltán
Márhoffer Adél
Nagy Csenge
Nagy Dominik
Nagyistók Attila Richárd
Németh Anasztázia
Ozohanici Zsófia
Pintér Brendon
Szabó Zorka
Sztojka Kevin János
Török Márk
Udvardi Petra
Urbán Levente

Közlemény
Óvodánk megújult honlapját a következő címen találják, látogassák gyakran, minden friss információt itt megtalálnak.

http://mezofovoda.co.nf
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Művelődési Ház

Bükkszentkereszten jártunk

Szeptember 3-án a művelődési ház szervezésével Bükkszentkereszten és
Lillafüreden jártunk. Sokan jelentkeztek erre a kirándulásra, aminek nagyon
örültünk. Bükkszentkeresztnek van egy misztikus, a világon szinte páratlan ereje,
melyet a geológusoktól, természetgyógyászoktól kezdve
a legelvakultabb ezoterikusokig mindenki kutatott, ismer és elismer. Erre a helyre érkeztünk először, aminek
mindenki nagyon örült. Következő állomásunk a bükki füves ember gyógynövény

háza volt ahol vásárolhattunk
és különleges gyógyteát kós-

tolhattunk meg. Kipihenve a
hosszú út fáradalmait és a fi-

nom ebéd elfogyasztása után,
energiával feltöltve utazhattunk tovább Lillafüredre.
Lillafüreden volt, aki a Szent
István barlangba látogatott
el, mások a híres Fátyol vízeséshez sétáltak, illetve a Hámori tóhoz. Sajnos nem sikerült minden eltervezett
programot megvalósítani az
idő rövidsége miatt de nem
bánkódunk, hisz erre a gyönyörű helyre bármikor szívesen és nagy örömmel tér vis�sza az ember. Remélhetőleg
Mi is elmegyünk majd még
és bepótoljuk az elmaradt lehetőségeket.

Lélekpróbáló idők Hercegfalván (2. rész)

Hercegfalva közterületeinek a neve 1946-tól néhány
évig nem változott. Akkoriban a főutca kápolnától kelet felé, az Újfaluig Erzsébet
királyné előtt tisztelgett. Az
ezt keresztező három pedig:
az „Első”, a „Középső” és a
Sár utca” volt. Az „Első utca”
északi részét hivatalosan Eötvös Józsefre keresztelték, a
délit pedig Nádorra. A főutcát az ezredforduló óta József
nádornak hívjuk. A keresztezőkre a mai használat: Kinizsi, a következő Vörösmarty, a
harmadik pedig Kossuth utca.
2004. május 30-án Deák
Gyuláné nővéremmel megkíséreltük összeállítani a Nádor
utcából kitelepítettek névsorát. Eszerint a mai Kinizsi
utca páratlan oldalán kezdjük
a felsorolást.
A 79-es szám alatt lakott
Goldcsmidt suszter a feleségével és gyermekeikkel: Károllyal, Gézával és Gyulával (aki osztálytársam volt).
A 83-as házból hurcolták el
Elszásszer Mihályt és nejét,
Fürstahl Katalint. Gyerme-

keik nevére sajnos már nem
emlékszünk. A mellettük lévő
telek Tell Józsefék otthona
volt. Az ez utáni szám alatt
élt Hollai János, kinek párja Redl lány volt, és gyermekükkel, Jánossal osztálytársak
voltunk. Kicsivel továbbhaladva lakott a Ruppert család,
közülük Károly fiuk maradt
meg bennünk.
A régi csendőrség mellett,
északon Treml Gyulára emlékeztünk. Tőlük délre, azaz
a 93-as épületből telepítették ki Feth Karolinát és Feth
Annát. A 99. telken Horváth
Mihályék családi fészke állt.
A feleség Peidl Mária, gyermekeik: Mihály és Mária (aki
szintén osztálytársam volt). A
101. telek a köztiszteletben
álló Molnár Lajosék otthonául szolgált, akik nem svábok.
A közismert és szeretett család gyakran segítette két cséplőgépjével falunk gazdálkodóit. A 103.-as volt a mi szülői
házunk. A 105. szám alatt élt
Harer János és neje, Böhm
Erzsébet gyermekeikkel: Máriával, Jánossal és Irénnel. A

107-es telken működött helységünk egykori malma. A 111.
szám alatt lakott Szautner János, kinek a párja Gáspár lány
volt. Gyermekeik Ferenc, Mihály és János. E család 1943ban új házat épített, ám a
következő év őszén Németországba menekültek a szovjet csapatok elől. A 111. alatt
ma a reformátusok temploma
működik. A 113-as épületből
telepítették ki Györfi Márton családját, kinek gyermekei: Teréz, Márton, István és
Erzsébet. A 115. telken Bauer
Józsefék családi tűzhelye állott. A feleség neve Fürstahl
Erzsébet, gyermekeiké József,
Erzsébet és Teréz. A 117. alatt
lakott Troppert József és neje,
Pos Anna. Gyermekeik: József, István és Anna. A mai
Kinizsi utca páros oldalával
folytatjuk. Az 50-es házból
hurcolták el Klicsné Virág Józsát a férjével és népes családjuk egy részével. Az 58. telek
volt az otthona Müller Józsefnek és párjának, Edl Teréznek.
Fiaik: István és József. A 60.
szám alatt élt Neuman József

és családja. A 62-es épületből
telepítették ki Pauer Jánost,
feleségét, Gemeinwieser Veronikát és gyermekeiket: Veronikát és Jánost. A 64. telken
Feth Istvánék családi fészke állott. Neje Virág Katalin,
gyermekei: István és György.
A 68. szám alatt lakott Ábele Ferenc a párjával, Gáspár
Máriával és gyermekeikkel:
Ferenccel, Károllyal, Máriával és Annával. A 70-es házból hurcolták el Klics Jánost (a
fináncot) a famíliájával. A két
gyermeket Jánosnak és Máriának hívták. A 72-es telek
vége Simon suszter és családja
otthonául szolgált. Eleje pedig Wurst Ferenc famíliáéul.
Gyermekei: Katalin, Mária és
Anna. A 74. szám alatt éltek
Edl Ignácék. A 76-os alól az
ún. „fekete” Klicséket telepítették ki. A 78. telken Simon
Ferencék családi fészke húzódott. A feleség Wittmann Teréz, a gyermekeik nevére nem
emlékszünk. Az említett szakaszról 25 családot kényszerítettek külföldre. (Folytatjuk)
Lak István
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A tudatos vásárlói magatartásról

Hatósági állatorvosként
munkaterületem egy részét az
élelmiszer ellenőrzéssel, élelmiszer vizsgálattal kapcsolatos feladatok jelentik. Az alábbiakban néhány, élelmiszer
forgalmazással,- felhasználással, vásárlói magatartással
összefüggő gyakorlati tapasztalatot osztok meg a Tisztelt
Olvasóval.
Az üzletekben forgalmazott élelmiszerek mindegyike
valamilyen minőségbiztosítási rendszert működtető előállítótól származik. Európai
Uniós és hazai jogszabályok
előírják, hogy az élelmiszer
vállalkozók (termelők, előállítók, forgalmazók, stb.) a tevékenységük során kötelesek az
általuk felhasznált, forgalmazott élelmiszer alapanyagokat,
késztermékeket önellenőrzés
során vizsgálni, ezzel is növelve, garantálva az élelmiszerbiztonságot. Ennek ellenére,
ha a termelés, gyártás, raktározás, forgalmazás folyamán
a technológiai folyamatokba
valamilyen hiba csúszik, előfordulhat, hogy a vásárló hibás élelmiszert vesz az üzletben. Fontos, hogy a vevő már
a vásárláskor nézze meg a termék fogyaszthatósági, minőség megőrzési idejének lejáratát; szükség esetén érzékszervi
vizsgálattal (szín, szag, állag,
stb.) ellenőrizze a vásárolandó termék minőségét. Jogosnak vélt észrevételét kellő
udvariassággal és tapintattal
jelezze az eladó felé, ezzel is
segítve az üzletek működését,
a hibák kiküszöbölését, megelőzését. Amennyiben mégis
hibásnak vélt terméket vásárol (pl. szagelváltozást mutató
hús), azt mielőbb vigye vissza
az üzletbe a vásárlást igazoló
blokkal együtt. Így bizonyíthatja igazát, s az üzlet korrekten kártalaníthatja.
Előhűtött, csomagolatlanul forgalmazott baromfihús, tőkehús esetében fontos,
hogy a vevő tájékozódjon az
eladótól a termék fogyasztha-

tósági idejéről. A jelölési, élelmiszerbiztonsági szabályok
értelmében minden terméket
származási kísérő irattal, címkével látnak el, melyen egyebek között a tárolásra vonatkozó hőmérsékleti előírások,
s a fogyaszthatóság, minőség
megőrzés dátuma is szerepel.
Ezen időn belül, megfelelő
tárolás, hűtési lánc mellett elvárható a megfelelő termékminőség. A vásárlónak ezen
időn belül kell a terméket felhasználni, elfogyasztani. Az
előhűtött húst a vásárló otthon lefagyaszthatja, de fontos, hogy ez is
a fogyaszthatósági időn belül
megtörténjen.
A hűtési lánc
betartása tudatos vásárlói magatartást igényel. Bevásárló
központokban,
vagy
lakóhelyünktől mes�szebb lévő üzletekben vásárolva szükséges a megfelelő,
jégakkuval ellátott hűtőtáska.
Hosszabb, esetleg több órás
vásárlás esetén a vásárlás végén tegyük a kosárba a hűtést, fagyasztást igénylő termékeket! Ezen áruféleségek
15 - 20 oC-ra felmelegedve,
kiolvadva nem tudják biztosítani a gyártó által vállalt, garantált minőséget. Nyáron a
40-45 oC-os autóba berakva,
hűtés nélkül szintén minőségi
problémák fognak felmerülni.
Ha a hazavitt, fagyasztott termék mégis kiengedett, akkor
ne fagyasszuk vissza (ez a figyelmeztetés a termékeken is
szerepel), hanem fogyasszuk
el! Sajnos előfordul, hogy a
vásárló meggondolja magát, s
az áruházak hűtőpultjaiba, fagyasztóiba visszakerül a vevő
által már „megsétáltatott”,
felmelegedett termék. Ezek
visszahűlve, visszafagyva természetesen nem őrzik meg
minőségüket a jelölt dátumig,
s talán soha nem derül fény az

azokat megvásárló vevőnél a
lejárati idő előtti megromlás
okára.
Fontos, hogy otthon is
megfelelően hűtsön a hűtő,
a fagyasztószekrény! Mindig
a legszigorúbb hűtést igénylő termékhez kell beállítani a
hőmérsékletet. A hűtőszekrényben, a polcokon különböző a hűtési hőmérséklet, ezt
ki kell tapasztalni. Általában
a középső polcokon legjobb a
hűtés, ennek megfelelően célszerű elhelyezni a más-más
hűtési fokot igénylő termékeket, betartva a különböző

A minőség megőrzési,
fogyaszthatósági
határidő mindig
a bontatlan termékre
vonatkozik

higiéniai megítélésű élelmiszerek (pl. készétel, nyers hús,
gyümölcs, stb.) elkülönítésére,
csomagolására vonatkozó szabályokat is. Nyáron a hőmérséklet szabályozót hidegebbre
kell állítani, mint télen.
A minőség megőrzési, fogyaszthatósági határidő mindig a bontatlan termékre vonatkozik. Kibontás után
célszerű érzékszervi vizsgálattal (szín, szag, állag, tapintás, íz) figyelni, hogy meddig
fogyasztható az élelmiszer. A
termékek egy részén a gyártó
feltünteti, hogy felbontás után
mennyi időn belül célszerű azt
elfogyasztani.
Az élelmiszer forgalmazás
általános higiéniai elve, hogy
amit fogyasztás előtt nem
mosunk, főzünk, sütünk meg,
azt közvetlenül puszta kézzel
nem fogjuk meg. A kenyerek, péksütemények, finompékáruk önkiszolgálásához
fogócsipesz, zacskó biztosított. Ugyanez elvárt a kiszolgálás során is, különösen, ha
a kisebb üzletben ugyan-

azon eladó más élelmiszert
(pl. földesáru, egyéb csomagolt termékek), vegyi árut is
megfog, pénzt kezel. A vásárló csupasz kézzel lehetőleg ne
nyomogasson meg 8-10 kenyeret a frissesség végett, mire
egyet kiválaszt!
A bevásárló kosár sajnálatosan sokszor a földre kerül,
mert leteszi a vásárló az áru
válogatásakor, vagy az üzletből kivíve a gépkocsiba pakoláskor. A kövezet bármennyire is tisztán tartott, a vásárlók
cipőtalpával szennyezett (por,
sár, állatürülék, vagy annak
pora, stb.). Ezzel érintkezik
a kosár alja, s legközelebb a
kosarak egymásba rakásakor
már a következő kosár belsején lesz a szennyeződés. Innen
pedig a csomagolatlan vagy
csomagolt élelmiszerre kerül. Évente több kisgyermek
szenved látássérülést a környezetből felvett, bélsár eredetű, kutyaorsóféreg petékből
kikelt vándorló lárvák miatt.
Ezért is fontos az ebek rendszeres féregtelenítése.
Figyeljünk a citrusfélék (pl.
citrom, narancs) héjának fogyaszthatóságára! Ezen termékeket a szüretelés után
penészgombás és egyéb növényi betegségek megelőzése végett növényvédő szerekkel (pl. Imazalil) kezelik. Az
ilyen gyümölcs héja emberi
fogyasztásra (pl. süteményekhez) nem alkalmas, egészségre káros. A vegyszeres kezelést
és a héj fogyasztási tilalmát a
kísérő címkén kötelező feltüntetni. Emberi fogyasztásra csak a biocitrom héja alkalmas.
Ha a fentiekben leírtakat
- sok egyéb mellett - is figyelembe veszi a vásárló, akkor
maga is sokat tesz az ételfertőzések megelőzése, az élelmiszerbiztonság, az egészség
megőrzése érdekében.
dr. Bodolai György
hatósági állatorvos
Előszállás,
06-30/8161-367
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KÖSZÖNJÜK!
A Kiss Kálmán Művelődési Ház és Mezőfalva lakossága nevében szeretnénk köszönetet mondani

Juhász Mihály
bádogosmesternek,
aki miután a médiából értesült a művelődési házat ért
vandalizmusról, még aznap este önkéntesen és díjmentesen kicserélte a megrongált csatornát.

EMLÉKEZÉS
özv. Virág Mihályné,
szül. Rajcsányi Anna
halálának 10. évfordulójára
Számunkra Te sohasem leszel halott
Örökké élni fogsz, mint a csillagok
Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áldd meg Atyám.
S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi nagymamánk.
Szerető családod
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Weingernter Mihály
Weingernter Mihálynénak
80. születésnapja és
Névnapjuk alkalmából
Köszönti családja, és gyermekei
Mihály, Zsuzsanna, és Erika
9 unokája és 8 dédunokája.
Köszönjük, hogy vagytok nekünk!
Nem az a lényeg , hogy múlnak az évek,
Hanem , hogy szeretve szép az élet.
Vannak álmaink hittel telt az élet,
S mondhatom neked: Isten éltessen Téged!

Eladó
4,3 ha 116 AK értékű,
szántó művelési ágú, külterületi
ingatlan Nagyvenyimen,
a mezőfalvára vezető út
jobb oldalán eladó.

Érdeklődni
a 06 30 959 9989- es számon lehet.

Mezőfalva központjában

üzlethelyiség
KIADÓ
illetve

ELADÓ!
Érdeklődni: 06 25 244 114-es
telefonszámon lehet

A Mezőfalvi Sárgarózsa Nyugdíjas Klub tagjai szüreti mulatsággal köszöntötték az őszt, a rendezvényen mindenki nagyon jól
érezte magát
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