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Ha tél, akkor erdők védelme akció! Mezőfalva polgármestere, önkormányzata kezdeményezésére
évek óta a rendőrséggel, erdőgazdálkodókkal, polgárőrséggel közös program keretében óvják az
erdőinket a fatolvajok ellen (3. oldal.)

Az ´56-os hősökre
emlékeztünk

Szeretettel várom
Mezőfalva lakóit
az adventi gyertyagyújtásokra.
Készüljünk közösen
a karácsonyra,
a szeretet ünnepére
a hagyományok szerint
a Piac téren!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottunk a Kiss Kálmán Művelődési
Házban. Bódis Antal, a forradalmárok, a hősök előtt tisztelegtünk 7. oldal

(Programok a 12. oldalon.)

Márok Csaba
Mezőfalva polgármestere
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A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú
városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében
évente történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15
nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a
megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost,
újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen
egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni
a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben,
hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem
ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az
ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve
ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért,
valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a
kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es
menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a
többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További
információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást,
olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon.
Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

Képviselőink tárgyalták

A képviselő-testület október 26-án ülésezett, amelyen
beszámoló hangzott el a központi orvosi ügyelet tevékenységéről. Az ügyelet rendben
működik, nálunk Mezőfalván
a munka nagy részét helyi orvos végzi. Külön is köszönöm
dr. Kosztándi-Molnár Éva
lelkiismeretes munkáját.
A képviselő-testület felül
kell hogy vizsgálja a helyi építési szabályzatot és a település
rendezési tervét. Erre vonatkozóan árajánlatokat kértek be az
önkormányzat vezetői, és a beérkezett ajánlatok közül kiválasztotta a testület azt a céget,
amely a feladatot ellátja. Felhívom mindenkinek a figyelmét
arra, hogy az építési szabályzattal és rendezési tervvel kapcsolatos dokumentumok elérhetőek lesznek a lakosság részére, ha
bárkinek bármilyen észrevétele,
javaslata, kifogása van azokkal

kapcsolatosan, akkor jelezze azt
időben a polgármesteri hivatalban. A polgármester elmondta a napirendi pont tárgyalásakor: örvendetésnek tartaná, ha
a laktanya területe gazdasági
övezetként szerepelne majd az
új tervekben.
A vízrendszer beruházási, felújítási terve is napirenden volt az ülésen. Örömmel
mondhatom azt, hogy elindítottuk a folyamatot, amelynek
célja a településen lévő altalaji tűzcsapok feltalajira, vagyis felszín feletti cserélése. Ez
probléma esetén megkönnyíti
az oltást, biztonságosabb.
Beszámolt a szociális,
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. A testület tagjai
megállapították, hogy a szakemberek nagyon fontos munkát végzők. Szó volt a szolgáltatás-ellátási feladatokról és
egyéb témakörökről.

Rókák a községben
Többszöri megkeresés érkezett a lakók részéről azért,
mert rókák megjelenését tapasztalták a község belterületén. A rókák megjelenése nem
újkeletű dolog, ám a védekezés
ellene nagyon komoly keretek
között lehetséges csak. Felbukkant a róka a templomkertben,
az orvosi rendelő környékén,
ezért csapdát helyeztünk ki,
ami sajnos nem hozott eredményt: nem kaptuk el a ravaszdit. A csapdákat áthelyeztük
olyan családi házak kertjébe,

ahonnan jelezték, hogy látták
a rókát a környéken. Hangsúlyozom: belterületen a csapdán
kívül nem igazán van más lehetőség a vad elejtésére, kivéve
természetesen azt az esetet, ha
veszett állatról beszélünk. De
ez a veszély jelen esetben nem
áll fenn, hiszen a rókák immunizálása megtörtént. Fegyvert kizárólag hivatásos vadász
használhat jegyző utasítására,
rendőr jelenlétében. Ez körülményes, veszélyes, kockázatos,
nem nagyon vállalja fel senki.

Patkányproblémák
A mezőfalvi lakók közül
többen is jelezték a patkányok
megjelenését. Ám ez nemcsak
nálunk, hanem minden településen gondot okoz. Az önkormányzat a következő rendelkezéseket tette.
Tudni kell, hogy közterületen az önkormányzat feladata,
lakóházaknál pedig az ingatlantulajdonos feladata a patkánymentesítés, a rágcsálók
elleni védekezés. A nagyobb
mértékű patkányinvázió miatt
az önkormányzattal szerző-

désben álló céget megkerestük,
aki méreggel feltöltött patkányládákat hozott ki az önkormányzathoz 2500 forint/
darab áron. Ezeket elvihették a díj megfizetése ellenében
azok a lakók, akiknél komoly
problémát okozott a rágcsáló elszaporodása. Később volt
visszajelzés, hogy azokról az
ingatlanokról eltűnt a patkány,
ahova a ládákat kihelyezték.
Egyedi esetek természetesen
lehetnek, de a védekezés alapjában véve eredmény.
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Összefogás erdőink védelméért

Az erdők védelme akció
idei nyitányaként november
8-án találkoztak a megye erdőgazdálkodói és kapitányságvezető Soponyán, hogy
megbeszéljék az aktuális teendőket, feladatokat.“Márok
Csaba polgármester a bevezetőjében elmondta, hogy az akciósorozat egy mezőfalvi fasor
eltulajdonítása nyomán indult el évekkel ezelőtt, és azóta megyei programmá nőtte
ki magát, amelybe bekapcsolódtak az erdőgazdálkodással
foglalkozók és a kapitányságok vezetői, szakemberei is.
Az érintettek elmondhatták
véleményüket, eddigi tapasztalataikat, meglátásaikat az
idei megnyitón is. Elsőként
a Vadex Mezőföldi Erdő- és
Vadgazdálkodási Zrt. vadászati igazgatója arról beszélt,
hogy az orvvadászat jelentős
méreteket ölt a területen, és
felhívta a figyelmet a gépjárművek vaddal való ütközése
okozta jegyzőkönyv-felvétel
problémáira. Az esetek bírósági szakaszában ugyanis nagyon fontos az, hogy mennyire pontos jegyzőkönyv alapján
dolgozhatnak az ítészek. Sebestyén János erdőgondnok
felhívta a figyelmet: a (sárdosi) kerületben másfél millió forintos falopási kár keletkezett idén, aminek több oka
van. Egyik például, hogy sok
az utak menti véghasználatuk,
amelyekre viszonylag könnyű
rálátásuk van a tolvajoknak,
emiatt vagyonvédelmi céget
kellett megbízniuk az őrzéssel.
Pozitívként emelte ki a szakember a hivatásos vadászokkal
és a körzeti megbízottakkal ki-

alakított munkakapcsolatukat.
A székesfehérvári erdőgondnok felhívta a figyelmet az erdőkbe beköltözött és ott lakó
hajléktalanokra, ehhez kapcsolódóan a hozzászólók külön is
jelentős problémaként említették az erdőkben eldobált
és ott csúfoskodó hulladékok
problematikáját.
Majoros Gábor vezérigazgató kiemelte egyebek mellett, hogy a Vadex 19 ezer
hektár erdőterületet használ,
ám ez a terület nagyon szétszórt, őrzése és védelme komoly feladatot jelent. Beszélt
az új vadászati törvényről,
mint jogszabályi változásról, és utalt arra, hogy új vadászatra jogosultak lesznek,
emiatt bizonyos vadászok
kiszorulásával az orvvadászat növekedésének veszélyére hívta fel a figyelmet. Megköszönte a rendőrségnek
az eddigi együttműködést,
és hangsúlyozta: maximálisan elégedett az erdők védelme programmal. A cél az és
egyúttal az ideális állapot is,
ha nulla falopás keletkezne a
területen.“Szó esett a rendőrség megnövekedett feladatairól, és arról is, hogy külön oktatást tartanak a vad szabályos
szállításáról, hogy ellenőrzéskor felkészültek legyenek az
intézkedő járőrök. A gárdonyi
kapitányságvezető elmondta, hogy kevés káresemény
történt a Vadex sérelmére.
Suszter Tamás, Dunaújváros
rendőrkapitánya hozzátette:
nagyon jó az együttműködés
az erdőgazdálkodókkal, kérte, hogy a fakitermelésekről, a
veszélyeztetett részekről kap-

janak rendszeres tájékoztatást,
hogy hatékonyabban tudjanak fellépni. Jó ötletnek tartja
a biztonsági cég alkalmazását,
valamint a vadfigyelő kamerák kihelyezését a fakitermelés alatt lévő területekre, továbbá a NÉBIH szakhatósági
bevonását is támogatja az orvvadászat esetében. Budavári
Árpád, Sárbogárd rendőrkapitánya a farakományok szállítására vonatkozó mintadokumentumok megismerését
tartotta fontosnak, illetve javasolta természetvédők bevonását is az erdővédelmi akcióba. “Tóth Károly a Vadex Zrt.
részéről elmondta, hogy minden dokumentumot összeállítanak és átküldik a megyei
rendőr-főkapitány részére annak érdekében, hogy eredményes legyen a közös munka
és egységes a fellépés. Márok
Csaba polgármester kiemelte
azt, hogy a munkába jelentősen bekapcsolódtak Mezőfalván polgárőrök, nagyon jó az
együttműködés. A térségi térfigyelő rendszereknél pedig
javasolja: a rendőrség tegyen
javaslatokat a településvezetőknek a fejlesztési irányokkal kapcsolatosan annak érdekében, hogy az eddigieknél
is hatékonyabban léphessenek fel a bűnözőkkel szemben. A mezőfalvi körforgalmi
csomópontban például minden oldalról megfigyelik már
a közlekedőket, tehát aki a település irányába tart, illetve
onnan távozik (például fával
megrakott teherautóval), az
megjelenik a kamerák felvételein. Tehát az eltulajdonított
fával való mozgást is regiszt-

rálni tudják, így a felderítés
és az elfogás is sikeres lehet.
A megye déli részén vannak
gondok, ezt többen is jelezték
felszólalásukban. Ez az eddigi
indokokon felül is alátámasztja a mezőfalvi rendőrőrs létrehozását, ami régi vágya a településeknek, és már a szakma
is támogatja az elképzelést.
A fokozottabb rendőri jelenlét az erdők védelme szempontjából is eredményeket
tud hozni a térségben. Márok Csaba visszatekintett a
kezdetekre és összegzésül elmondta lapunknak a megbeszélés után: – Amikor ellopták
a mezőfalvi fasort, összegyűltünk nálam a hivatalban néhányan, hogy megbeszéljük,
mit kellene tennünk. Mert
meg kell védenünk az erdőinket, főleg tél beállta előtt
és a fagyos évszakban, amikor szükségük van az embereknek tüzelőre, és sokan illegálisan próbálnak meg fához
jutni, illetve az eltulajdonított
mennyiséget értékesíteni. Az
elhatározást tettek, járőrözések, razziák követték, és mára
eljutottunk oda, hogy megyei
szintű nagy összefogás, komoly erdővédelmi program
alakult ki a kezdeményezés
nyomán, rendszeres egyeztetésekkel, járőrözésekkel. A
megyei rendőrfőkapitány által is maximálisan támogatott
akciónk sikere megmutatkozik abban, hogy egyre nagyobb méreteket ölt a program, a résztvevő szervezetek
fontosnak és hasznosnak tartják a fatolvajok és erdőkben
károkat okozók kiszorítását a
területről, a megyéből.

Hírek röviden

majd javaslatot az önkormányzat felé.
– Az iskolafelújítási pályázat
végellenőrzése megtörtént november 9-én, az ellenőrök mindent rendben találtak. Azért azt
el kell mondani, hogy az intézmény felújítása óta jelentős változások történtek, hiszen megszűnt
a Hantossal-Daruszentmiklós-

sal közös intézményi társulásunk,
akkor még magasabb volt a gyermeklétszám, beleszólhattunk az
iskola életébe. Ma viszont már
arról beszélhetünk, hogy január
1-től az iskola minden tekintetben átkerül az állam irányítása alá.
Az intézmény felújításából származó előnyöket azonban eddig,
és a jövőben is élvezik a gyerekek.

– Felhívom a lakók figyelmét
arra, hogy a téli időszakban fokozottan figyeljenek egymásra,
a szomszédra, az idősekre. Korán
sötétedik és ilyenkor meg szoktak szaporodni a betörések, besurranások. Ha gyanús személyt
vagy személyeket, járművet látnak, azonnal értesítsék a rendőrséget, a polgárőrséget

– A fogorvosi állásra kiírt
pályázat elbírálásáról döntött a
képviselő-testület soron kívüli ülésen. A testület elfogadta
az egyetlen pályázó, a Szép és
Ép Fog Kft. ajánlatát és a céget
bízta meg a szolgáltatás ellátásával. A fogorvos konkrét személyére vonatkozóan a cég tesz
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

´56-os forradalom
a mi szemünkkel

Az 1956-os forradalom
60. évfordulója alkalmából
az iskolánk 8. évfolyamának
tanulói hagyományainkhoz
híven a tornateremben rendezték meg az emlékünnepségünket.
A műsorosunk elején Esterházy Péter Az ünnepről
című írásából hallhattunk egy
részletet, melyben nagyon lényeges gondolatokat sorakoztatott fel, melyben legfőképp
arra hívta fel a figyelmet, hogy
milyen fontos egy-egy megemlékezés, maga az ünnep az
emberek életében. Nem szabad, hogy gépiessé váljanak,
hanem álljunk meg, pihenjünk
meg. Járjuk körül, ha lehet,
szólítsunk meg olyan embereket, akik segítségével elképzelhetjük, beleérezhetünk, hogy
vajon mit is élhettek át akkor
az emberek. S máris másként
tekintünk az ünnepekre, ahogy
el is hangzik:
„..csúcspont, fény és nyugalom által, ahol közösen, néhány társunkkal együtt, megpihenhetünk, szusszanásnyi
időt kapunk - nem, így is pontatlan: mert messze nem a pihenés a lényeg, az ünnep nem

egy laza víkend, nem vurstli
és nem nyaralás(...) A számvetés az nem vidám dolog. Az
ünnep az komoly, ami természetesen nem kedvtelenség.
Komoly és reménykedő emlékezés és terv. Elhatározás.”
Mi elhatároztuk, hogy e
gondolatok mentén elevenítjük fel a múlt eseményeit,
egy-egy költeményt segítségül hívva utcajeleneteket elevenítve fel.
S, hogy megrázó volt a
vége? Ez volt a célunk! Hiszen
akkor, 1956 népének nem az
volt?
Szereplők:
Bökönyi Imre, Csicsák
Bence, Farkas Réka, Gárdonyi Réka, Hajnal Marcell,
Horvát Anikó, Jásper Karina,
Kacz Ezékiel, Matlag Karina,
Németh Adolf, Oláh Réka,
Papp Zsolt, Pintér Dzsenifer, Puskás Dorina, Rabi Dániel, Sümegi Dániel, Sütő Tamás, Szekeres Brigitta, Szilva
Dorina, Takács Balázs, Tibold
Dávid
Forgatókönyv: Koppányiné Sági Mónika
Koreográfia: Sótiné Papp
Elvira.

HÍREI

Igazi falusi
disznóvágás

Immár harmadik éve, hogy
a Mezőfalvi Gazdakörnek köszönhetően igazi falusi disznóvágáson vehettek részt a
mezőfalvi gyerekek november
11-én. Az esemény fő szervezője és legnagyobb anyagi támogatója Feth Róbert
és családja, akik a disznót felajánlották, valamint a programot szervezték.
Az egész napos rendezvény
a kora reggeli óráktól kezdve
nagy élményt nyújt felnőttnek és gyermeknek egyaránt.
A perzseléstől a bontáson keresztül a feldolgozáson át jutunk el a kész ételekig. Kora
reggel már füstölt kolbászos,
szalámis szendvicsekkel és
meleg teával látják vendégül a
diákokat a gazdák. A húsárut
Kovács István adományozta az iskolának. A finom falatok elkészítésében a szülői munkaközösség tagjai is
segítettek: Koppányi Péter,
Nagy Csilla, Sümeginé Vörös Hajnalka, Kissné Németh Anita, Juhászné Horváth
Szilvia és Simon Bea. Egy
disznóvágás mindig igazi
csapatmunka. Sok jó barát

dolgozik együtt azért, hogy
minden finom legyen. Köszönettel tartozunk a Salgó
családnak, a Sági családnak,
a Vizi családnak, Kvárik József hentesnek, Kvárik Ferencnek, Varga Gyulának,
Sándor Virágnak, Szentpáli Balázsnak és nem utolsósorban Márok Csabának a
finom levesért. A szakszerűséget és egészségügyi biztonságot dr. Bodolai György
állatorvos garantálta.
Kovács István egy malac simogatóval is meglepte a gyerekeket, mely nagy sikert aratott a kicsik körében. Délre
elkészült a finom ebéd, melyet mindenki jó étvággyal fogyasztott el. A desszert sem
maradhatott el: a szülői munkaközösségnek köszönhetően
finom sütiket fogyaszthattak
a gyerekek.
Köszönjük a gazdakörnek
és minden közreműködőnek
a különleges napot! Újra bebizonyosodott, hogy Mezőfalván az összefogás ereje nagy
dolgokra képes: akár egy iskolányi gyermeknek okozhat
feledhetetlen élményt.

Az én falum - Mezőfalva

5

A pizsamapartin a sárkányoké volt
a főszerep

Programozás hete

A hagyományos Meseestet nyolcadik alkalommal rendezték
meg a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI tanítói, hogy színjátszással, zenével, tánccal, bábbal népszerűsítsék
az olvasás szeretetét. Az idei pizsamaparti a Sárkánymesék címet kapta. A program szereplői így nem is lehettek mások, mint
a mesék olykor rémisztő, máskor meg éppen kedves sárkányfigurái. A pedagógusok előadásában megelevenedtek Krisztofóró
és Süsü, a bájos egyfejű történetei, hallhattunk sárkányos meséket, táncolhattak, énekelhettek a gyerekek Paff a bűvös sárkány zenéjére. A szünetben most sem maradt el a vendéglátás.
A szokásoknak megfelelően ezúttal is „Ági néni teája” várta az
aprónépet. Ropogtatni valóról a szülői munkaközösség gondoskodott. A gyorsan elröppenő másfél óra után élményekben gazdag, boldog gyereksereg hagyta el az iskolát. Egy szónak is száz
a vége, ha valaki nem tudná: vannak a jó sárkányok és vannak
a rossz sárkányok. Az utóbbiakból csütörtök este nem láttunk,
pedig a teremben „kis sárkányból” volt vagy száz is!
Horváth Lászlóné

Október 15-e és 23-a között Európában és azon kívül is több
millióan vettek részt a 2016-os Code Week-en (Programozás
hete). A program arra hívta fel a figyelmet, hogy a programozás
mindenhol megjelent az életünkben, és olyan alapvető készséggé vált, melynek - legalább alapszintű - elsajátítására mindan�nyiunknak szüksége lesz. Iskolánk is csatlakozott a kezdeményezéshez, mely kereteken belül a 6 évesektől a 14 évesekig
mindenki részt vehetett egy rendhagyó (programozás alapjait
elsajátító) játékos informatika órán. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták ezt a kezdeményezést, majd az órák után többen is megfogalmazták azon kívánságukat, miszerint szeretnének több, hasonló foglalkozáson is részt venni.
Sótiné Papp Elvira

Festészet napja

„Én képeket akarok látni
a falakon, hogy újra kinyissák
elém a világot…”
(Babits Mihály: Örökkék
ég a felhők mögött)
A magyar festészet napját
2002 óta rendezik meg Magyarországon október 18-án,
mivel ez a nap Szent Lukács,
a festők patrónusának ünnepnapja. Iskolánk másodízben
csatlakozik a rendezvénysorozathoz, mely a hazai kortárs
festészet legnagyobb ünnepe.
Ez alkalomból az op-art,
azaz optikai művészet témáját dolgoztuk fel szobrászat
tanszakos diákjainkkal. Ez a
stílusirányzat jellemzően 20.
századi, mely megújítva a 21.
századba is átnyúlik. Alapgondolata: az ember térérze-

PEDAGÓGIAI NAPOK
tének és térszemléletének alakítása, a festészet, plasztika és
építészet eszközeivel.
Diákjaink ebben a stílusban készítettek alkotásokat,
melyekből szemet gyönyörködtető kiállítást állítottak
össze tanáraik: Csibrik Orsolya, Kolozsi Krisztina, Jaksics Erzsébet, Mátrai Adél és
Nyuliné Bauer Szilvia.

Kedves Szülők!
Az őszi pedagógiai napokat
2016. november 28.
és december 1. között tartjuk.
Ebben az időszakban önök nyitott órákon vehetnek részt,
melyek pontos menetrendjéről értesítést küldünk, illetve
az iskola honlapján és a bejáratnál kifüggesztve találják.
Szeretettel várjuk önöket iskolánkba!
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Tündérkert Óvoda
Iskolaérettségi
szülői értekezlet
2016. november 7-én óvodánk gyógypedagógusa, Tórizs-Lakos Lilla előadást tartott a leendő első osztályos
gyermekek szüleinek az iskolaérettség kritériumairól, az
iskolaérettségi - és szakértői vizsgálatokról.
Részletesen vázolta azokat a szempontokat, amelyeknek meg kell felelniük a gyermekeknek, és nagyon hasznos
gyakorlati tanácsokat adott
a szülőknek azzal kapcsolatban, hogy hogyan, és mivel
fejleszthetőek a gyermekek a
kérdéses területeken. Segítségként különböző fejlesztőjátékokat, módszereket mutatott be, amik segítségével a
szülők otthon is tudnak segíteni a gyermeküknek abban,
hogy képességeiket kibontakoztassák.
Köszönjük Lillának a
nagyszerű előadást, és a jelenlévő szülőknek az érdeklődést!
Csigabiga csoport

Köszönetek
A Napsugár csoport köszöni Farkas Imre bácsinak a karnisok felfúrását.
A Katica csoport köszöni
Bartáné Kolmankó Andreának, hogy lehetőséget adott,
Márton nap alkalmából a libák megtekintéséhez.
A Pillangó csoport köszöni a felajánlásokat és támogatásokat Erdélyiné Arankának,
Androsovits családnak, Vidáné Beátának, Juhászné Gyöngyinek, Kovácsné Erikának és
Hegedűsné Melindának.
Köszönjük a közmunkásoknak, hogy a papagáj ketrecet cserepes tetővel, esővédetté tették.

Tökcsodák hete

Az október 24-i héten
szerveztük ismét a Tökcsodák
hetét melyre tökből készült
alkotásokat vártunk. Szép lassan gyarapodott a kiállításunk.
A Katica csoport nyíltnapot is tartott 27-én, ahol gyermek és szülő közösen készíthette el saját töklámpását. A
szülők tízórai után érkeztek a
gyermekek pedig tökkel kapcsolatos műsorral köszöntötték őket. Ezután következett
egy kis bemelegítő Móka torna. Végül sült tök, rágcsálni-

való, szörp várta a vendégeket. Az elkészült alkotások
kikerültek a lépcső előtti betonplaccra. Így csütörtök délutánra 50 alkotással büszkélkedhettünk.
Pénteken 11 órakor összegyűlt az óvoda apraja- nagyja s izgatottan várták az eredményhirdetést. A sok ötletes
töklámpás közül nehéz volt
választani, de a végén a következő eredmény született:
I.
Sepsi Levente
II. Csepreghy Péter
III. Kolmankó Lara

Gratulálunk a nyerteseknek!
Az idén bővült a díjazottak köre, hiszen a csoportok
között is versenyt hirdettünk:
amelyik csoportból a legtöbb
alkotás érkezik, Vándor kupát
tudhat magáénak. Első alkalommal a Katica csoport vigyázhat a díjra egy éven keresztül.
Köszönjük a szülőknek,
hogy ilyen aktívan részt vettek ezen a rendezvényen.
Katica csoport
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Manó kiállítás

2016. október 10-14-ig tartó héten meghívást kapott óvodánk a Mezőfalvai Idősek otthonából az immáron sokadik alkalommal megrendezett „Manófalvi „kiállításra. Óvodánkból
öt csoport látogatott el a manók világába. A gyerekek ámulattal
csodálták a pici manók berendezett szobáját, a manócsaládok
udvarát, kertjét, piacát és a kistavat. A kiállítás kibővült a manó
óvoda udvarral, valósághű pici kerti játékokkal, homokozóval,
hintával berendezve „Manó óvónénik vigyáztak a manógyerekekre”. A kiállítás megtekintése után lehetőségünk volt nyuszikat simogatni, kakast, tyúkot és kacsákat is megfigyelni. Majd
következett a kézműves sátorban - szintén a gyermekek örömére- az őszi termésekből való barkácsolás. A kiállítás szervezőikiemelten: Oroszné Márti néni - nagyon kedvesen fogadták a
gyermekeket, búcsúzóul süteménnyel kínáltak mindenkit.
Köszönjük szépen az emlékezetes, valóban gyermek közeli
kiállításra való meghívást, lehetőséget a megtekintésre.
Napsugár csoport

Nevelés nélküli munkanap
2016. október 15-én szombaton, óvodánkban nevelés nélküli
munkanap volt. Ezen a délelőttön az óvoda dolgozói őszi termésekből barkácsoltak. Az elkészült ajándékokat hagyományos
őszbúcsúztatónkon (András nap) kapják meg a gyerekeknek.
Továbbá elkezdtünk készülni - szintén hagyományainkhoz híven szervezett - karácsonyi vásárra, melyen az óvodai dolgozók
munkái kerülnek eladásra, és a bevételt természetesen a gyerekekre költjük.
Napsugár csoport

Színház

Október 18-án kedden - immáron hagyományosan - az
érintett középsős és nagy csoportos gyerekek buszokra szálltak
és a sárbogárdi színház felé vették az irányt. Első alkalommal a
Szeleburdi királyság című mesejáték történetével ismerkedhettek meg, melynek során sok élménnyel gazdagodtak. A mese
„interaktív” részekkel tűzdelt volt, így a gyerekek részeseivé is
válhattak, drukkolhattak és segíthették a jó mesehősöket, valamint hátráltathatták a gonoszok ármánykodását. Nem csoda,
ha most sem végződött másként: a jó elnyerte méltó jutalmát, a
rossz pedig megbűnhődött.
Katica csoport

Gyerekszáj

Uzsonnára befőttet kaptunk. Piroska: Én imádom az ázós barackot!
Józsika új strand papucsával büszkélkedik: Nézd óvónéni milyen szép lábujjhegyes papucsom van!
Pistike: Óvónéni felhívod anyukámat?
Óvónéni: Sajnos lemerült a telefonom.
Kis idő múlva. Pistike: Felmerült már a telefonod?

Bódis Antalra és a forradalmárokra
emlékeztünk az 56-os ünnepségen
„Gyere haza fiam!..” „Apám
nem tehetem, nekem itt még
feladatom van!” - Ezekkel a
szavakkal válaszolt 1956 novemberében Bódis Antal fiatal képzőművészeti főiskolás édesapjának, amikor érte
ment Pestre a forradalom idején.
Október 23-án 17 órakor
a Kiss Kálmán Művelődési Házban megtartott hivatalos ünnepségen Molnárné
Troppert Mária alpolgármester bevezetőjével kezdődött a
mezőfalviak 1956-os megemlékezése. A műsor központjában a község mártírhalált
halt húszéves hőse Bódis Antal állt, aki a harcokban vesztette életét. Emlékét a ház
nagytermének sarkában kiállítás idézte. A felvezető után
Farkas Erik és Gasparik Gábor színművészek elevenítették fel a fiatalember rövid, de
tartalmas életének utolsó sza-

kaszát a korabeli dokumentumok alapján. Az ünnepségen részt vett a család részéről
Bódis Valéria, Bódis Antal
húga is. A színészek játékát
követően Dr. Pozsonyi László egykori egyetemista beszélt
1956-ban megélt élményeiről,
melyet méltó figyelemmel kísért a hallgatóság.
Mezőfalva mártírja Bódis Antal, aki a Budapesti Képzőművészeti Főiskola
szobrász tanszakán végezte
tanulmányait. Több társával együtt nemzetőr szolgálatot teljesített a november
4-ét követő szovjet megszállás alatt. November 7-én
fegyverrel kezükben fogták
el a fiatalokat, és kivégezték
őket. A vértanúk és négy ismeretlen honvéd emlékét
márványtábla őrzi a Magyar
Képzőművészeti Egyetem
aulájában.
Horváth László
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Művelődési Ház

ISMÉT HASZNÁLT
KÖNYVEK
ÁRUSÍTÁSA
A KÖNYVTÁRBAN!
2016. december 5-től december 22-ig
használt könyvek kaphatók a könyvtárban
igen kedvező áron.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk a nyitvatartási idő alatt.

Kecskemétre
kirándultunk

Mozgáskorlátozottak és
Fogyatékkal Élők Mezőfalva csoportja október 16-án
Kecskemétre kirándult. Többen már sokszor jártunk a
gyönyörű alföldi városban, de
csak páran látták közülünk a
belváros igazi szépségeit. Félve indultunk, mert borús idő
volt reggel – de mint mindig
amikor mi kirándulni megyünk – mire odaértünk csodálatos őszi napfényes időnk
lett. Páran a városi élményfürdőbe mentek, de mi a belváros
nevezetességeit néztük meg,
és élveztük a főtéren az előadásokat, a családi rendezvényeket, a bábszínházat, és régi,
a mi gyermekkorunkból felélesztett játékokat, amelyeket
többen kipróbáltak, nosztalgiáztak. Láttuk a Cifra Palotát
és annak szépségét, értékeit kívülről és belűről. Mednyánszky festőművész képei
most voltak kiállítva, ami
egyedi és örök emlék lesz!
A park csodás látnivalói, a
mesés szökőkút, a szobrok,
Kossuth, Katona és Kodály
nagy büszkeségeink szép
emléke. Voltunk templomban, fagyiztunk és hallgattuk
a városháza homlokzatának
közepére épített harangjáté-

kot, amely napközben óránként tíz dallama közül Kodály Zoltán Háry-szvitje és a
Kecskemét is kiállítja c. Verbunkja is felcsendül 32 harangocska által.
A sok szép látnivaló után
indulás a vadasparkba, ahol
még két órát sétáltunk a sok
különleges, szépen tisztán tartott állatok között. Társaink,
akik az élményfürdőben voltak, dicsérték azt, és nagyon
jól érezték magukat! Fáradtan, de szép élményekkel érkeztünk vissza, megállapítva
ismét, hogy jó kirándulni elmenni, de „hazajönni „ sokkal
jobb. Mezőfalva a mi otthonunk!
Kissné Kata
csoportvezető
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Versmondó kör
alakul!

Olyan sok jó civil szervezet működik ma már Mezőfalván,
táncolhatunk, énekelhetünk, varrhatunk, motorozhatunk, stbstb, de nincs még pl.: úszócsapatunk vagy falmászó egyesületünk, és nincs még versmondó körünk sem.
Nos, az utóbbi létrehozására adna helyet és időt a Művelődési Ház vezetősége. Ragadjuk meg ezt a lehetőséget!
Tudom, hogy sokan szeretik a verseket és nemcsak olvasni,
de mondani is. Sőt, vannak, akik írnak is. Elsősorban az ő megjelenésükre számítunk a versmondó kör megalakulásához, de
szívesen látjuk a „csupán csak érdeklődőket” is. Tudjuk, hogy
eleinte nehéz megnyílni, verset mondani, vagy a „fióknak” írt
„titkainkat” hirtelen nyilvánosságra hozni, de azért próbáljuk
meg. Mutassunk valamit rejtőzködő értékeinkből!
Az első összejövetel időpontja: december 1. 17 órától a
Kiss Kálmán Művelődési Házban.
Várjuk az érdeklődőket!
Nagy Ferenc

A hagyomány az hagyomány, és ezt nagyon tudják a mezőfalvi diákok is, akik Márton napján délelőtt a rendhagyó biológia
órán ugyan nem libát, hanem disznót vágtak. De hogy a népi
szokások rendje se maradjon ki a helyi történetből, ezért este
ők is lampionos felvonulással emlékeztek Szent Mártonra és az
ő csodálatos cselekedeteire
Horváth László

Pszichológiai
magánrendelés!
Általános- és addiktológiai (szenvedélybeteg)
problémákkal is várom önöket.
Mezőfalviaknak kedvezményes áron!
Hétvégi konzultáció is lehetséges.
Forduljon hozzám bizalommal!
Ijjas Bernadett, pszichológus

Telefonszám: 20/ 357 67 45
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A falu
karácsonyfájához
idén is várjuk
fenyőfa
felajánlásaikat.
Fenyőágakra,
valamint
gallyakra is szükségünk lenne,
mert ezekből készül el Mezőfalva adventi koszorúja.
Telefon: 25/ 506 832
Segítségüket előre is köszönjük!

Belépés csak rémisztő szerelésben!

Szuper halloween
buli volt

A Kiss Kálmán Művelődési Házban már több éve
rendszeresen szerveznek a
halottak napi szokások köré
kapcsolódó vidám maszkabált és a gyerekek által nagyon kedvelt halloween játszóházat. Az idei alkalommal
is zsúfolásig telt a nagyterem
hangosan zsibongó, szaladgáló aprósággal, akik szó szerint értendő: szellemesebbnél, szellemesebb jelmezbe,
vagy éppen ijesztő arcfestés
mögé bújtak.
Nem is kell keresni a gyerekseregnek ennél jobb lehe-

tőséget egy kis kikapcsolódásra. A péntek esti bulin hosszú
sorok kígyóztak az arcfestők asztalánál. Amerre jártunk, az intézmény termeiben
mindenhol maskarás csapatba
botlottunk.
A művelődési ház idei rendezvényén közel száz gyerek
szórakozott kitűnő hangulatban.
Mint utólag a szervezőktől
megtudtuk, este kilenc óráig
riogatták a túlvilági szellemeket egy óriási sikerű karaoke
partival egybekötve.
Horváth László
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Emelkedünk a hullámvölgyből

Beindult a pontszerzés,
hajszállal elkerültük a kiesési zónát
Legutóbbi futball összefoglalónk finoman szólva is
lehangolóan alakult, melyhez
nem kis mértékben járultak
hozzá a csapatok eredményei.
Az őszi szezon vége felé azonban látszik némi javulás, mert
hogy van már két győzelmünk
is az első osztályban. Maradva az élvonalnál a 10. fordulóban Móron 8 gólt kaptunk
és egyet sem rúgtunk. A 11.
kanyarra azonban itthon Lajoskomáromot 3:2-re vertük.
Mondhatjuk, megtört a „jég”!
A gólgyártási kedv szerencsére folytatódott a következő találkozón, ahol régi riválisunkat Velencét győztük le 2:1-re.
A 13. fordulóra Tordas gárdáját láttuk vendégül. Az első
félidőben két gólos vezetéssel
jól állt a hazai csapat, azonban
a második játékrészben Mezőfalva kiengedte markából
a győzelmet. Végül pontosztozkodással zárult a tordasiak
vendégeskedése. A cikk írásakor még két forduló volt hátra
a bajnokság őszi szezonjában.
Aba és Pátka fut még a mi-

einkkel pályára. Remélhetőleg folytatódik a pontgyűjtés,
és a kieső helytől távolabb fejezzük be az első osztály idei
küzdelmeit.
Lapzártánál 9 ponttal, a 13.
helyről várjuk a két utolsó találkozót. A IFI-nél valamivel
jobb a győzelmek és a pontok
aránya, bár hozzá kell tenni
a község U19-es labdarúgói
sem egyszerű szezont zárnak
majd év végén. Móron a fiatalok éppen csak kikaptak 2:1re. Lajoskomáromon azonban 8:1-es elégtételt vettek
az előző vereség miatt. Velence viszont már nem bizonyult
könnyű ellenfélnek. A „vizek
városában” 5:0 arányban ma-

Influenza oltás
Kedves Pácienseink!
Szeretnénk önöket értesíteni, hogy az influenza elleni
védőoltások megérkeztek.
Az oltások beadásának időpontja:
Kedd - csütörtök 12.00 - 13.00-ig mindkét felnőtt körzetben.
Azon idős vagy mozgáskorlátozott pácienseink, akik
igényelnék a védőoltást, viszont nehezen megoldható a rendelőbe való bejövetelük, szíveskedjenek jelezni igényüket a
következő telefonszámokon:
I-es körzet: 25/506 - 837,
II-es körzet: 25/ 506 - 925.
Asszisztenseink a megbeszélt időpontban felkeresik
önöket otthonukban, és beadják a védőoltást.
Tisztelettel:
Dr. Prajda - Pop Ramona

radt alul Váradi Tamás legénysége. Tordassal szemben
újfent mezőfalvi győzelemnek
örülhettek a szurkolók. Ezúttal 3:0-ás szép eredménnyel
vonultak a fiúk az öltözőbe. A
13 forduló végére a 12. helyen,
a középmezőny végén várják a
végső összecsapásokat.
Havi összefoglalónk utolsó
részében Mezőfalva II. számú
csapatának záró krónikáját írhatjuk, mivel ebben a Megye
III. osztályban már befejeződtek a mérkőzések. Simon József által dirigált együttesünk
végig jól szerepelt az őszi szezonban. Külön dicséretes teljesítmény, hogy még dobogó
közeli helyzethez is eljutottak.

A véghajrában legnagyobb
sajnálatunkra kissé lankadt a
lendület, de így is lista előkelő 7. pozícióját csípte meg
a csapat.
A harmadosztály őszi 12
fordulóinak végleges mérlege Mezőfalva szempontjából
a következőképpen alakult: 5
győzelem mellett 5 vereség és
két döntetlen szerepel az elszámolásnál. Összességében
elmondhatjuk, hogy Megye
III-as csapatunk teljesített
a legjobban. A többiek már
nem érik utol a nem hivatalos
háziversenyben. Szólhatnak
hát a fanfárok Mezőfalva II.
együttesünk tiszteletére!
Horváth László

Megnyílt a Szolgáltatóházban
a Pénzügyi Pont
Helyben igényelhető:
– folyószámla nyitás
– jelzálog hitelek
– lakás- és személyi hitelek
– CSOK
– állami támogatás

KARÁCSONYI AKCIÓ: SZEMÉLYI
HITEL 1 ÓRA ALATT.
Mindenkit szeretettel várunk!

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 2016. november 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0011

Az én falum - Mezőfalva

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.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet Mindazoknak, akik

Hepp Mihály

temetésén részt vettek, nyughelyére koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk Turcsány Jánosnak a búcsúztatásért és gondos, odafigyelő munkájáért.
A gyászoló család

11

Czeiner István
Halálának 10 éves évfordulójára.

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Szerető felesége, lányai,
unokái, és veje

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Molnár József (Rivós)

temetésén részt vettek, nyughelyére koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön megköszönjük Dr. Prajda - Pop Ramóna doktornő lelkiismeretes munkáját
Gyászoló család

