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Közmeghallgatás
Lapunk
megjelenésével egyidejűleg dönt a
képviselő-testület a 2017.
évi munkatervéről, amely
tartalmazza a közmeghallgatás időpontját is. A
testület elé kerülő munkatervben a közmeghallgatás tervezett időpontja 2017. február 6., hétfő
17 óra, és helyszín a Kiss
Kálmán Művelődési Ház.
Napirenden ezúttal is a
2016. évi költségvetési beszámoló, valamint a 2017.
évi tervezet szerepel. Szó
lesz a település rendezési tervével kapcsolatos teendőkről is, ugyanis azzal
kapcsolatosan a lakosság
is tehet észrevételeket.
A
közmeghallgatás
végleges időpontjáról plakáton, hirdetőtáblán és
honlapon is tájékoztatja a
képviselő-testület Mezőfalva lakóit.
Márok Csaba

A szilveszter közösségi,
családi és baráti rendezvényekben bővelkedett Mezőfalván is.
A nagycsaládosok például
a klubhelyiségükben – amit
nagyon sok munkával újítottak fel – 15-20 fős társaság-

gal, kiemelkedően jó hangulatban várták az új évet jelző
óraütést. A szülői munkaközösség szervezésében pedig az
iskola tornatermében mintegy kilencvenen búcsúztatták
pazar hangulatban az óévet.
(Fotó: H.L.)

A 2016. év átfogó
értékelése
2016-ban sajnálatos módon pályázatos forrásokban
nem bővelkedtünk, viszont
munkában annál inkább. Elsőként a képviselő-testületi ülésekről adnék egy rövid
tájékoztatót. 2016-ban 27szer üléseztünk. Mindenki
számára ismeretes az a tény,
hogy a kötelező ülések számát a törvény 6 alkalomban
határozza meg. Látszik, hogy
ezt mi jelentősen túlteljesítettük, mert a feladatok úgy
kívánták. Minden ülésre nagyon komoly előterjesztések
készültek. Köszönöm jegyző
asszonynak, a hivatal dolgozóinak az előkészítést, a munkájukat, valamint a fegyelmezett, pontos megjelenést.
Az ülésekről röviden
2016. évet úgy kezdtük,
hogy januárban védőnői pályázatot bíráltunk el pozitívan, a nyertes Németh Sándorné Ági lett, aki azóta is végzi
munkáját.
(A polgármesteri évértékelő
folytatását a 2-3. oldalon olvashatják.)
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A 2016. év átfogó értékelése

(Folytatás az 1. oldalról.)
Februárban elindítottuk az
óvoda pályázathoz kapcsolódóan a tervezők kiválasztását,
illetve tartottunk egy eredményes közmeghallgatást, ahol a
képviselők is külön tájékoztatták a lakosságot tevékenységükről.
Márciusban óvodavezetői
pályázatot bíráltunk el, amelynek nyertese a jelenlegi vezető Kovácsné Huber Zita lett.
Szintén márciusban történt,
hogy dr. Lőrincz Attila háziorvossal előszerződést kötöttünk
a felnőtt háziorvosi körzetre kiírt pályázat alapján. Márciusi esemény volt még, hogy
Suszter Tarmás rendőr őrnagyot bízták meg a dunaújvárosi rendőrkapitányság vezetésével. Döntöttünk a József
nádor-díjazottakról is, így az
idei évben Dékány Sixtus zirci
főapát, Simon Zsolt és Tamásiné Simon Edit a GWE Budafilter Kft. vezetői kapták meg
a rangos elismerést. Szerződést
kötöttünk a térfigyelő kamerarendszer karbantartására is.
Áprilisban törvényességi
felhívás eredményképp új óvodavezetői pályázatot írtunk
ki. A rendőrségi beszámolóban örömmel hallhattuk azt a
tényt, hogy Mezőfalván csökkent a bűncselekmények száma, még ha kis mértékben is.
Döntöttünk dr. Lőrincz Attila
május 15-tel történő kinevezéséről is, illetve szolgálati lakást
biztosítottunk részére.
Májusban döntött a testület az óvodapályázat beadásáról, illetve nyertes partnerként
vettünk rész Rácalmással, mint
fő partnerrel egy nyertes Norvég Alap pályázaton. A pályázat lényege, hogy a megújuló
energiákat alkalmazza, ennek
kiépítése effektíve Rácalmáson
történik meg. A projektpartnernél, azaz Mezőfalván pedig
a megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos korrekt lakossági tájékoztatás megvalósítása a cél.

A júniusi ülésen döntöttünk arról is, hogy dr. Székely
Károly fogorvossal közös megegyezéssel szerződést bontunk
és dr. Al-Attar Muneer doktor
úr lesz a helyettesítő fogszakorvos július 15-től. Jóváhagyta
a képviselő-testület a szennyvízberuházó társulás megszüntetését is. Mivel a mezőfalvai
vigasságok keretében kitüntetéseket is mindig adunk át,
így a beérkezett javaslatokról
a testület döntött, miszerint
dr. Pozsonyi László Mezőfalva
díszpolgára kitüntetést kapott,
Csanda Báláné, Danyi Andrásné, Kiss Józsefné Mezőfalváért
kitüntetést és Masinka Lászó
Klics Ferenc- díjat kapott. Újra
lehetőség volt a konyhapályázat beadására, amit szintén jóváhagyott a testület, ám sajnálatos módon a későbbi bírálat
során kiderült, hogy forráshiány miatt a pályázat elutasításra került.
Augusztusban az ismételt
óvodavezetői pályázatot bíráltuk el, és megerősítettük Kovácsné Huber Zita óvodavezető megbízását. A testület nagy
hangsúlyt fektet a fiatalok támogatására minden éven, ezért
a Bursa ösztöndíj-pályázathoz tavaly is csatalakoztunk.
A csapadékelvezető rendszerben két helyen történt komolyabb beavatkozás, a Fehérvári
utcában kellett egy árok és egy
vízelvezetési problémát megoldanunk, illetve a József nádor utca, Bem utca, Rózsa utca
közötti árok szakaszát is rendeztük.
A szociális tűzifa pályázaton indultunk, sajnálatos
módon csak 72 köbmétert
nyertünk, mert többre lenne szükség. Törvényi előírás
alapján elindítottuk a rendezési terv felülvizsgálatát, amely
– mint kiderült – egy teljes
új terv készítését jelenti. Tavaly év végi változás, hogy iskolánk működtetésileg is átkerült a Klikhez, a testület az
átadás elé semmilyen akadályt
nem gördített, a településen

mindenki úgy gondolja: bárki
is legyen az iskola fenntartója,
az mindig is Mezőfalva iskolája marad, és ha bármi olyan
dolgot észlelünk, ami a település vagyonának nem megfelelő
használatából kárt okozna, azt
minden esetben feladatunk jelezni a működtető felé.
Régi probléma volt a ménesmajori buszforduló problémája, ahol a tulajdonos általi körbekerítés akadályozta
a buszok megfordulását. Ezért
megegyeztünk a tulajdonossal
a lezárt útszakasz megnyitásáról, a balesetveszélyes falszerkezeteket lebontattuk, a belső utat kitakarítottuk annak
érdekében, hogy a busz újra a
régi nyomvonalon tudjon haladni. Aztán sajnálatos dolgok
történtek. A tulajdonos jelezte,
hogy a buszfordulónak megnyitott útszakaszt egyesek úgy
értelmezték, hogy oda ők szabadon bejárhatnak és vihetnek
onnan bármit. A lakóknak jeleztem, hogy ezt a problémát
rajtuk kívül nem sokan tudják
megoldani, és ha nem segítenek benne, akkor az újbóli lezárás a busz ménesmajori közlekedését lehetetlenné tenné.
Intézményeinkről
A polgármesteri hivatalról
részletesen nem kívánok szólni. Azt viszont mindenképpen
hangsúlyozni kell, hogy képviselő-testületi oldalról az előkészített anyagok minősége
és mennyisége is alátámasztja:
nagyon komoly munkát végez
a hivatalunk.
Tündérkert Óvoda esetében a beszámoló korábbi részéből is kitűnik az, hogy egy
komoly óvodavezetői pályáztatói procedúrán vagyunk túl,
az óvoda életében is nagyon
nagy hangsúlyt kap az óvónőhiány, mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy kiírt pályázatunkra egy pályázat érkezett.
Az óvoda életében jelentős fejlesztést tervezünk, ami nem
más, mint a bővítés, amelynek
kapcsán két csoportszobával,

egy tornaszobával és kiszolgálóhelyiségekkel bővülne, szépülne az intézmény. A feljövő gyereklétszám már az idei
évben is gondokat okozott,
mondhatom azt, hogy borotvaélen táncolunk. Sajnálatos
tény és megrázó eseménye volt
az óvodának, hogy hosszú súlyos betegség után Sudár Enikő óvónő fiatalon elhunyt.
Szociális intézményünkről elmondhatjuk, hogy szinte
csendben kell végezze ténykedését, viszont ha nem végezné
jól az ellátást, vagy nem lenne,
akkor az nagyon sok embernek
jelenthetne súlyos problémát.
Az intézmény egyik jó példája annak, hogy aki a közfoglalkoztatásban jól végzi munkáját, az visszavezethető a munka
világába. Örömmel számolhatok be arról, hogy ennél az intézménynél két ilyen dolgozó
is van. Megnyugtató számomra az, hogy a gyerekek kapcsán
az intézmény jó szakmai kapcsolatban van az iskolával és az
óvodával. Természetesen azt
sem hallgathatjuk el, hogy az
intézménynek helyet adó épület felújítása jövőbeni terveink
között kell hogy szerepeljen.
Az iskoláról röviden csak
annyit, hogy az ott dolgozó
technikai dolgozók tartoznak
csak hozzánk, ők azok, akiknek talán legnehezebb a dolguk, mert délután van feladatuk és késő este mehetnek csak
haza, hatalmas az iskola és annak tisztán tartása komoly feladatot jelent. Gondot okozott
még tavaly, hogy elég sok volt
a betegség miatti távollét, de
hála a segítségnek, amit a közmunka biztosított, túl tudtuk
élni. A Klik vezetőivel folytatott átvételi tárgyalásokon egyértelműen leszögeztük, hogy a
dolgozókat az új működtető
átveszi. Az átvételhez kapcsolódik még egy karbantartó is.
Önkormányzatunk
vonatkozásában hangsúlyozni
kell, hogy településnek óriási
a közigazgatási területe, óriási a belterület is, amit rendben
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kell tartani. A rendben tartáshoz rengeteg kézi erő szükséges. Jelenleg a közmunkások
irányítását három főfoglalkozású munkavállalóval oldjuk
meg. Az éves átlagos dolgozói
létszám jelentős mértékben
növekedett, 51 főre. Nagyon
jól bevált az apríték biomas�sza kazánok alkalmazása, ezzel kapcsolatosan a lakosság
is nagyon szépen szállítja be
a nyesedéket a tavaszi és őszi
időszakban egyaránt. Ennek
aprítása, betárolása megtörtént
és az idei évben is zavartalanul
folyik a fűtés.
Komoly fába vágtuk a fejszénket, amikor elhatároztuk,
hogy elindítjuk a települési járdaszakaszok rekonstrukcióját.
A közmunka keretében jelentős hosszúságú járdaszakaszt
tettünk rendbe a lakosság nagy
megelégedésére. Természetesen ezt a munkát a jövőben is
folytatni kívánjuk. Szinte mindenki számára természetes, de
a rendezvények lebonyolításában, a pakolásban ennek a csapatnak nagyon komoly feladata van, mind a bálok, mind a
művelődési ház rendezvényei,
mind a vigasságok rendezvényének lebonyolításában. Az
önkormányzat által pályázaton
nyert szociális tűzifa kiszállítása, logisztikája is ennek a csapatnak a feladata. A jövőben
próbálkozunk a további tüzelőanyag biztosításával is, ennek
érdekében több dolgozót is levizsgáztattunk motorfűrészes
tanfolyamon.
Civil szervezetek
Civil szervezeteink szerveződéseink nagyon aktívak.
Az idei évben is folytattuk az
előző években már bevált civil
megbeszéléseket, ahol a polgármester tájékoztatta a szervezetek vezetőit a község aktuális eseményeiről, illetve
kikérte véleményüket a tervezett programokról. Talán ennek is tudható be, hogy rendezvényeink látogatottságát
tekintve nagyon sikeresnek
mondhatóak. Egy újszerű kezdeményezést említenék, meg,
amely a mezőfalvi gazdakör

iskolai disznóvágását jelenti. A
gazdák egy falusi disznótorral
ismertetik meg a gyerekeket
közvetlen közelről. A rendezvény a gyerekeknél is hatalmas
sikert aratott.
Erdők védelme
Folytattuk az idei évben is
Vadex Zrt.-vel közösen szervezett az erdők védelme akciónkat, ahol a rendőrség és erdőgazdálkodók bevonásával
közös akció keretében próbáljuk a falopásokat visszaszorítani. A 2016-os évben az új vadászati törvény előírása alapján
a vadászterületek is megújultak. A környékünkön elmondhatjuk, hogy konszenzusos
megállapodás született.
Egészségügy
Talán mindig van egy olyan
rész a településen, ahol szó
szerint zajlik az élet. Kezdjem a fogorvosi ellátással. Január 1-jén dr. Székely Károly
fogorvos munkába állt, amelyet nagy örömmel nyugtázott
mind a településvezetés, mind
a lakosság. Sajnálatos tény az,
hogy ez az örömteli állapot tiszavirág életű volt, mivel doktor úr június 30-al kérte szerződése közös megegyezéssel
történő megszüntetését. A kiírt pályázaton részt vett dr. AlAttar Muneer doktor úr is, akit
a polgármester a jegyzővel közösen felkeresett és felkért a
helyettesítési feladatok ellátására. A doktor úr rendben végezte munkáját, azonban az
önkormányzatnak hosszú távon az a célja, hogy végleges
ellátója legyen a körzetnek,
mivel 2017. januártól már a finanszírozás is csökken. A pályázatunkra a Jenei fogászat jelentkezett, akivel előszerződést
kötöttünk és 2017. január 1-től
ők végzik a feladatellátást. Reméljük, ennyi procedúra után
a fogászati alapellátás nyugvópontra kerül. Egy évben háromszor változtattunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy
mindig a személyes érzelemtől
mentes döntéshozatalra kellett
törekednünk, melyben elsőd-

leges célként határoztuk meg
a mezőfalvai emberek ellátását.
Az I. körzetben dr. Prajda-Pop Ramona Adriana doktornő dolgozik stabilan, megbízhatóan és remélem hosszú
ideig. Neki sem volt egyszerű éve, mivel munkája mellett meg kellett szerezni licenc
vizsgáját, ami sikerült és ehhez
gratulálunk. Az ő asszisztense,
Juhászné Bokor Brigitta helyettesítőként állt be, és nagyon jól
bevált, a doktornőnek és a betegeknek is megfelelő embert
sikerült találni.
A II. körzetre kiírtunk pályázatot, melyet 2016. márciusában bíráltunk el, és május
15-től dr. Lőrincz Attilát neveztük ki a kettes körzet háziorvosának. A doktor úr messziről jött, ezért részére szolgálati
lakást biztosítottunk először a
Liget soron, majd a Semmelweis utcában. Aztán bonyolódott az élet... A polgármester
lakossági jelzésekből értesült
arról, hogy a doktor Dunaújvárosban helyettesítőként dolgozik. Kérte a doktort, hogy
személyes találkozón nyilatkozzon arról, hogy végez-e
ilyen munkát. Ezen a találkozón a doktor egyértelmű válasza az volt, hogy nem, majd a
beszélgetés után felállt, elment,
felszállt a dunaújvárosi buszra,
és a városban megkezdte a helyettesítést. A polgármester újból behívatta a doktort, majd
határozott kérdésére már nem
tudott kitérő választ adni, beismerte, hogy végez helyettesítést Dunaújvárosban. A
polgármester jelezte, hogy a
doktor munkáltatója a képviselő-testület és mivel ezt a
tevékenységét munkaidőben
végzi, ezért azt csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával teheti csak meg.
Képviselő-testületi ülés keretében tárgyaltunk a doktorral
kapcsolatos problémáról, és a
testület a legenyhébb fegyelmi
büntetést, a figyelmeztetést alkalmazta, arra az esetre, hogy
a munkáltató engedélye nélkül
vállalt máshol munkát. Az erre
vonatkozó kérelmét november
16-ig be kellett beadnia a kép-
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viselő-testület felé. A kérelem
a kijelölt határidőig nem érkezett meg, viszont november
23-án érkezett egy levél a doktortól, amelyben a közalkalmazotti jogviszonyáról lemondott és kérte a felmentési idő
egy hónapban történő meghatározását. A testület – a polgármester javaslatával egyetértve
– a kérelmet tartalma szerint
bírálta el és nem lemondásként
kezelte, így a közalkalmazotti
jogviszony december 23-ával
történő közös megegyezéssel való megszüntetése mellett
döntött. A szolgálati lakásban
tartózkodás végső határidejét
is ezen időpontban határozta
meg, mivel a szolgálati lakás
bérleti szerződés időtartama
a munkaviszony fennállásának
idejére szól.
A képviselő-testület még
a 2016-os évben új pályázati
kiírásról dönt. Összességében
csak reménykedni tudok abban, hogy az egészségügy területén is végre nyugalom lesz,
nagyon jó dolog az, hogy legalább az egyik körzetünk stabil, biztos, és a sürgős betegeknek munkaidőben legalább
van kihez fordulniuk. Jelzésértékűnek mondható az a tény is,
hogy a jelenleg helyettesítő dr.
Gáncs László doktor úr csak
a munkaidején kívül vállalta a
helyettesítést.
Gazdálkodás
A gondok, bajok mellett
természetesen komoly figyelmet fordítottunk arra is, hogy
a törvények mentén haladjunk, gazdálkodásunknál is elmondható, hogy takarékoskodóak és megfontoltak voltunk.
Örömteli az a tény, hogy idén
is elmondhatjuk azt, hogy hitel
nélkül vagyunk képesek gazdálkodni. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki részt vett abban, hogy
a rendszerünk ilyen szépen
fenntartható.
Kívánok
mindenkinek
egészségben, sikerekben és
örömökben gazdag, nagyon
boldog új évet.
Márok Csaba
Mezőfalva polgármestere
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Advent a téren

Nagyon büszke vagyok
arra, hogy Mezőfalván évek
óta megrendezzük az adventi programokat a Piac téren.
A hely kiválasztás szerintem ideális volt annak idején.
Történtek a korábbi években
sajnálatos események, szinte
mindig keletkezett valamilyen
fajta kár, emlékeznek például a betlehem megrongálására. Most viszont, legnagyobb
örömünkre nem történt semmi olyasmi, ami szándékos
károkozás lett volna. Örülünk
annak, hogy az emberek megkülönböztetett figyelemmel
tekintenek erre a helyre, békében, meghitt hangulatban
teltek a karácsonyra készülődés hetei.
Köszönöm a szervezők, a
közreműködők, a fellépők,
a segítők, a támogatók aktív

Kicsi vagyok,
székre állok,
Onnan egy
nagyot kiáltok,

közreműködését, tevékenységét, valamint a részvételt
is szeretném megköszönni a mezőfalviaknak. Hiszen
mindenki, aki ott volt, részesévé vált a közös ünnepre hangolódásnak, kellemes

Szociális tűzifa

A szociális tűzifa sajnálatos módon 2016. év
végén még nem állt önkormányzatunk rendelkezésére, az erdőgazdaság
csak idén, 2017. év elején
vágta ki az ehhez szükséges mennyiséget.
A szociális tűzifához
semmilyen módon nem
kapcsolható, külön intézkedések viszont történtek karácsony előtt annak
érdékben, hogy a krízishelyzetben lévő, tüzelővel
egyáltalán nem rendelkező mezőfalviakon segítsünk. A támogatottak,
bajban lévők listáját a polgármester kérésére a szociális intézmény állította
össze, a képviselő-testületi
tagokat, a körzeti megbízottakat, a polgárőröket is
megkérdezve, nehogy bárkinek is fűtetlen házban
kelljen átvészelnie ezeket
a fagyos napokat. A lista alapján a polgármester

pár napra elegendő tüzelőt
biztosított néhány helybélinek, a kiosztott csekély
mennyiség a pillanatnyi
gondok azonnali enyhítése volt elegendő.
Ezen felül a szociális
bizottság a saját segélykeretéből összesen 38 köbméter tűzifát osztott ki
rászorultsági alapon, aminek szintén nincs semmi
köze a szociális tűzifához,
ám a kettő együtt véleményem szerint már jelentős
mennyiségnek számít.
A pályázaton elnyert
szociális tűzifát, összesen
73 köbmétert ugyanis lapzártánkkal egyidőben termelte ki az erdőgazdaság,
és az önkormányzat a kivágást követően azonnal
beszállította azt a faluba,
és gondoskodott a tűzifa
rászorulókhoz történő kiszállításról is.
Márok Csaba
polgármester

órákat tölthetett együtt, nagyon jó hangulatban. Az Advent a téren ezúttal is bizonyította, hogy Mezőfalvának
erős és összetartó közössége
van.
Márok Csaba

Hogy mindnyájan
meghalljátok:
Boldog új évet
kívánok!
Mezőfalvai
Tündérkert
Óvoda

Külterületi utak

Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzatának kezelésébe kerültek a téesztől átvett utak. Tapasztalat... Olyan
mindig akad, aki az utat tönkrevágja, ám olyan egyre kevesebb van, aki rendbe teszi.
Olyan is mindig akad, aki azt
gondolja, hogy az út menti fa
az övé, ám olyan egyre kevesebb van, aki ültetne is egyet.
Olyan mindig akad, aki az útból szeretne még két gépaljat
elszántani, ám olyan kevesebb,
aki vízelvezető árkot szeretne
az út mellé tenni. Ezért a polgármester összehívott a gazdákkal egy egyeztetést január 18-án, szerdára (lapunk

nyomdai munkálataival egyidőben). Az egyeztetésnek
az lenne a célja, hogy ezen a
helyzeten igyekezzenek közösen változtatni.
Lényeges, hogy az önkormányzat tulajdonába kerültek
ezek az utak, tehát a tulajdonos feladata, hogy odafigyeljen rá. Viszont a gazdák oldaláról fontos, hogy mindenki
számára egységes legyen a
mérce, ne csak az egymásra
mutogatás legyen. A megbeszélést az érintettekkel közös
megoldás keresésének szándékával kezdeményezte a polgármester.
Márok Csaba

Káresemények

Örömteli tény, hogy az ünnepek alatt komolyabb bűncselekményről,
betörésről,
lopásról, közúti balesetről a
rendőrség nem tudott beszámolni. A sajnálatos káresemények a tüzelésből és az ahhoz
kapcsolódó problémakörből

adódnak. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét
a kéményellenőrzés fontosságára! Ezt hiba lebecsülni!
Nagyon fontos az ellenőrzés,
mert adott esetben emberélet
múlhat rajta.
Márok Csaba
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Tündérkert Óvoda
Karácsonyi délután

December 16-án közös karácsonyra hívtuk gyermekeink
családjait. Az előkészületekbe
nagy örömünkre szívesen bekapcsolódtak a szülők is. A
hagyományok szerint a betlehemes beköszöntőt férfiak kezdték így nálunk Fekete
Csaba vállalta fel ezt a megtisztelő feladatot. Ezután a
gyermekek műsora következett. Megmutattuk angyalkázásunkat, melyet gyertyás
tánc követett. Verseink, énekeink előadása után, Kisné
Németh Anita énekelt nekünk karácsonyi népi énekeket. Majd Koncz Tímea mutatta be hangszerét a citeráját.
Zenéjével, énekével az ünnep
bensőséges hangulatát hozta
el nekünk.
Köszönjük a szülők segítségét abban, hogy segítik a
népi hagyományok ápolását
és a zenei ízlés formálását. A
délután fénypontja Nagy Rihárd (Ricsi bácsi) és a gyermekek közös éneklése volt. A

Decemberi hónapban ismét meghirdettük ruha és játékgyűjtési mozgalmunkat.
Rengeteg felajánlás érkezett a
szülőktől, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. A ruhaneműk és játékok válogatás
után olyan családokhoz kerültek, akik örültek, és szívesen
fogadták segítségünket.
Bízunk benne, hogy ezzel a
gesztussal jó néhány gyermek
és család karácsonyát sikerült
szebbé tenni, mindennapjait
egy kicsit megkönnyíteni.
Pillangó csoport
gitár kísérettel előadott dalok
könnyet csaltak a szülők szemébe. Öröm volt átérezni a
gyerekek lelkesedését és látni, hogy a legkisebbek is teljes
átéléssel énekeltek. A délutánt
az egymásnak készített cipős
dobozokba rejtett ajándékok
átadásával folytattuk. Karácsonyi mesegyűjteményünk
nagy meglepetés volt a gyere-

Karácsonyi vásár

keknek. Az ünnepi együttlétet
Ricsi bácsi gitárjátéka és éneke zárta.
Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és hogy a
csoport programjaira mindig együtt készül velünk. Úgy
érezzük, e program még jobban összekovácsolja közösségünket.
Szivárvány csoport

Ünnep az óvodában

Az egész óvodában nagy
izgalommal vártuk december
20-át, mi felnőttek is ugyanúgy, mint a gyerekek. Csillogó
szemekkel, szívünkben szere-

Jobb adni, mint
kapni!

tettel, ünneplő ruhába öltözve
érkeztünk a karácsonyi díszekben pompázó csoportokba.
Tízórai után elkezdődött a
karácsonyi ünnep, melyen a

Jézuska születéséről beszélgettünk, versekkel, énekekkel köszöntöttük az ünnepet.
Majd a gyermekek izgatottan bontogatták az ajándékokat, s vették birtokba a sok-sok
új játékot. Nagy örömmel köszöntöttük a vendégeket, akik
megtisztelték gyermekeinket e
jeles ünnepen, s velünk együtt
énekeltek, verseltek, játszottak
a csoportokban.
Köszönjük a meghívott
vendégeinknek, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, hogy a karácsonyt együtt
ünnepelhettük óvodánkban.
Pillangó csoport

2016. december 15-én, hagyományainkhoz híven karácsonyi vásárt szerveztünk
óvodánkban. Az ötletes, kreatív karácsonyi díszek, dekorációs kellékek, mécsesek,
mind-mind az óvoda dolgozói
által elkészített meglepetések
voltak. Ezek árusításában a
szülőkre támaszkodtunk, így
ezúton szeretnénk megköszönni Bertalanné É. Katalin, Androsovitsné Viktória,
Kovácsné F. Erika, Bécsiné G.
Erika, Bertalanné P. Krisztina
segítségét.
A befolyt összeget természetesen az idén is kisebb-nagyobb kiadásokra fordítjuk,
ami a gyerekeket szolgálja.
Néphagyományőrző
munkacsoport

Köszönetek

A Csigabiga és a Szivárvány csoport köszönetét szeretné kifejezni a Tombor családnak az ajándékba kapott
törölközőkért. A Mezőfalvai
Tündérkert Óvoda köszöni a
szülőknek és a lakosoknak az
egész éves támogatást.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Karácsonyi ünnep

Az adventi várakozás a 2. évfolyam számára (mint minden
évben) a karácsonyi műsor előkészületeivel telt. Nagy örömmel
és sok munkával vártuk az év végét.
A műsorban egy mesés történetet adtunk elő, melyben Panna a karácsony lényegét kereste. A főszereplő végül otthon, a
családjánál, a szeretetben találta meg a karácsony lényegét. A
változatos helyszíneken játszódó jeleneteket közös énekkel és
tánccal zártuk, s így kívántunk a nagy létszámú közönségnek
boldog karácsonyt!

Idegen nyelvi műsor

Az idei évben kicsit más volt az 5. évfolyam és a 4. a osztály
német nyelvű karácsonyi műsora. Napjainkban a legtöbb embernek csak a vásárlási láz tölti ki az ünnep előtti várakozást,
pedig ennek az együtt eltöltött időről, az odafigyelésről, a közös
ünnepre való hangolódásról kellene szólnia.
A karácsonyi vásárláskor rengetegen feledkeznek meg arról,
hogy a legszebb ajándék pénzen nem megvásárolható, azonban
az emberek mégis egyre értékesebb ajándékokkal próbálják kiengesztelni egymást. Mindenki siet, bevásárló házakból bevásárló házakba rohan - a kereskedők legnagyobb örömére. Túl
sokat adunk a külsőségekre, pedig néha egy kevés szó, gesztus
többet érne, mint egy nagy ajándékhalom. A meghittség kiveszett a készülődésből, ezt próbálta illusztrálni darabunk.
A hangulatot pedig egy karácsonyi rap és végül a 4. osztályos lányok, persze stílusosan, karácsonyi rocky-ja fokozta. Köszönöm a segítséget Koncz Tímea kolléganőmnek, aki a táncot
betanította. 
Hajas Erika

Idén is megemlékeztünk a fogyatékos emberek világnapjáról
2016. december 5-én, a fogyatékos emberek világnapja alkalmából ismét érdekes
programokkal vártuk tanulóinkat.
Az első és második osztályos tanulók egy rövid beszélgetés után meghallgattak
Bartos Erika Őrangyal című
mesekönyvéből Liliről, a vak
kislányról és óvodai mindennapjairól szóló mesét, majd
ezt követően a látás kiiktatásával kellett feladatokat megoldaniuk. A tapintós játék és a
bekötött szemmel való szendvicskészítés ismét nagy sikert
aratott legkisebbjeinknél.
A harmadik és negyedik
osztályosokat Takács Hanna
köszöntötte Döbrentey Ildi-

kó: A három szivárvány című
meséjével.
Ezen a napon a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola és Alapítvány munkatársa Mészáros Darinka és
kutyusa érkeztek a gyerekekhez. Az alapítvány több éve
vállalja azt, hogy óvodás és
iskolás foglalkozások során a
gyerekekkel gyakorlatban is
kipróbálják a vakvezető kutyák munkáját, megismertetik a gyerekekkel a különböző
fogyatékosságokat, a fogyatékos emberek lehetőségeit,
megoldásait. A vakvezető kutyák munkáján keresztül igyekeznek megmutatni a gyerekeknek a fogyatékossággal élő
embertársaink életét és nehé-

zségeit. Lényegesnek tartják
az olyan készségek kialakítását, mint a tolerancia, empátia,
segítőkészség és odafigyelés.
Megtanítják a gyerekeknek,
hogy hogyan segíthetnek embertársainknak, és hogyan
bánjanak a vakvezető kutyákkal.
A felső tagozatosokat filmvetítéssel vártuk. 2016 szeptemberében Nick Vujicic,
nemzetközi hírű prédikátor,
szónok, motivációs tréner, aki
a karok és lábak nélkül született emberként vált híressé, hazánkban járt és előadást
tartott. Az ő életútja és mis�sziója példaértékű lehet valamennyiünk számára. A budapesti előadás fő témája az

iskolai és internetes zaklatás áldozatainak segítése, az
együttműködési készség javítása, az elfogadó és befogadó
szemlélet kialakítása volt. Úgy
gondoltuk, hogy ezen előadás
közös megtekintése és az azt
követő beszélgetés segíthet
abban, hogy csökkenjen az iskolai zaklatások száma, tanulóink elfogadóbbak és befogadóbbak legyenek egymással, a
kialakult konfliktusokat felkészültebben tudják kezelni.
Bízunk abban, hogy ez
a nap is hozzájárult ahhoz,
hogy tanulóink elfogadóbbá
és toleránsabbá váljanak, tisztelettel és segítő szándékkal
forduljanak embertársaik felé.
Ollmann Judit
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Az én kincsem
a te kincsed

Ebben az évben ezt a mottót választottuk a szokásos karácsonyi jótékonyságunk vezérlő gondolatának. Már sok év óta
hagyomány nálunk, hogy ilyenkor karácsony táján kitűzünk valamilyen célt azért, hogy hogyan segíthetnénk a nálunk ros�szabb, nehezebb körülmények között élőknek.
Volt olyan év, amikor egy országos akcióhoz csatlakoztunk,
és a cipősdoboz gyűjtésben vettünk részt. Itt hazánkban, és a
határokon túli gyerekeknek csomagoltunk össze egy-egy ajándékokkal megtömött cipősdobozt.
A következő években a szeretet hópelyheit gyűjtöttük össze,
azaz sok-sok zacskó lisztet gyűjtöttek össze a gyerekek, amiből
minden család az ünnepi asztalára készíthetett el valamilyen finomságot.
Ebben az évben a Családsegítő Szolgálat kérését meghallgatva gyerekjátékokat és gyerekruhákat gyűjtött az iskola közössége, főleg a legkisebbek, az alsósok. Őket érintette meg
legjobban az a kérés, hogy nézzék át a szekrényeiket, játékpolcaikat, és keressenek olyan a számukra kedves dolgokat, amivel
egy másik kisgyereknek örömet szerezhetnek. A szüleik támogatásával rengeteg szép játék és gondosan tisztántartott és hajtogatott ruha került a mezőfalvi kisgyerekek karácsonyfája alá,
akiket a családgondozók kerestek meg az ajándékainkkal.
Reméljük, hogy ez a segítőkészség a gyerekek mindennapjait is áthatja, és ha nem is tárgyakkal, de egy-egy kedves szóval,
segítő mozdulattal a náluk elesettebbek felé fordulnak!
Legyen szeretetteli, szavakban és tettekben is baráti ez az
évünk is!

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

Valentin napi bálunkra!
2017. február 11.
Helyszín: az iskola tornaterme
További információk az iskolában
és a szülői munkaközösség tagjainál.

A művészetoktatás
ünnepe

Mint minden évben a
művészetoktatásban résztvevő gyerekek, nagy szeretettel invitáltak kicsitnagyot, minden kedves
érdeklődőt a karácsonyi
műsorukra. Mivel minden
évben egyre többen jönnek el ezeket a tehetséges gyerekeket megnézni,
ezért a helyszín az iskola
aulájából beköltözött az
iskola tornatermébe, amit
nagy örömmel fogadtak a
nézők és az előadók egyaránt. Fergeteges, változatos és egyben lecsendesült
produkciók adták át egymásnak a helyet a színpadon. A kis kezdő 1-2.
osztályos
néptáncosok
kezdték a műsort, majd a
népi énekesek gyönyörű
énekét hallhattuk, ezután
egy kis zongoramuzsika
és furulya hangja csendült fel, aztán újból jöttek
a 3. osztályos néptáncosok,
majd a felsős néptáncosok,
ezt követően egy kis meg-

lepetés tánccal, karácsonyi
rocky-val mozdultak meg
a 4. osztályos néptáncosok.
A legvégén a 40 fős gyerekkórus kápráztatta el a
kedves közönséget vidám
és léleksimogató énekekkel. Mindeközben gyönyörű karácsonyi képeket
vetítettek ki a háttérben.
Az iskola aulájában pedig
csodás karácsonyi kiállítás
volt látható, melyet ugyancsak a művészetoktatásban
résztvevő gyerekek készítettek, ezzel is színesítve
az ünnepség hangulatát.
Az előadás végén minden
résztvevő gyereket egy kis
„kinálmációra” hívtunk,
melyet köszönünk a művészetoktatás munkaközösségének. Nagy köszönet mondunk a felkészítő
tanároknak és segítőknek,
akik ezt a csodálatos karácsonyi ünnepséget megálmodták:
Balogh Tímea
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iss
álmán

Művelődési Ház

Fergeteges évzáró

2016. 12. 28-án évzárót tartottunk a Német Nemzetiségi
táncosok csapatával, amelyen közel 50 fő vett részt. Nagyon jó
hangulatban telt az egész este, együtt mulattunk nagyik, szülők és gyerekek is. Batyus jellegű évzárót szerveztünk. Minden szülőnek, nagyszülőnek köszönet jár a sok finomságért.
Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt különböző zenés játékok (székfoglaló, limbó-hintó) és karaoke színesítette az évzáró programját. Görög táncokat is tanulhattunk Sütő Attila vezetésével. Az est további részében pedig disco fényárban úszó
mulatság vette kezdetét, ahol együtt mulatott mindhárom generáció. Jó volt látni, ahogy a gyerekek is jókedvűen együtt táncoltak a felnőttekkel, még a fiúk sem szégyenlősködtek. Az este
fénypontja, a pezsgőzés, sem maradhatott el, amikor Simon István, a tánccsoport tanára és Molnárné Troppert Mária, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője összegezte
az elmúlt évet és továbbította jókívánságait az új évre. Nagyon
jó hangulatban telt az évzáró és reméljük, hogy a jövő év is így
telik majd
„Ich wünsch Euch einen goldenen Tisch.
In jedes Eck’ einen gebackenen Fisch,
Mitte drin ein Glas voll Wein
Soll’n Herr und Frau glücklich sein.”
Mindannyiuknak bőségben és egészségben gazdag boldog új
évet kíván a német önkormányzat és a tánccsoport.

FARSANGI TÁNCHÁZ

VÉRADÁS
a Kiss Kálmán Művelődési Házban
február 7-én, kedden
13.30 - 15.30 óra között!
Jöjjenek el, segítsenek!

Szeretettel hívunk és várunk minden táncolni szerető
kicsi és nagy érdeklődőt

2017. február 3-án, pénteken, 18.00 órától
a Kiss Kálmán Művelődési Házba

Német tánccsoport
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A mi karácsonyunk!

Az idén is, mint évek óta
nagy szeretettel készültünk
a karácsonyi ünnepségre a
Mozgáskorlátozott és Fogyatékkal Élők Csoportjában,
persze csak a segítők tudtak
mindenről hiszen, hogyan
lenne meglepetés az együtt
töltött ünnep. A nagy létszámú csoportunk miatt bizony
gondolkodóba estünk a vacsora készítésén. Végül töltött káposztát főztünk, hatalmas adagot 220 gombóccal.
A vacsorára el is fogyott háromnegyed része, szerencsére 86 fő jó étvággyal fogyasztotta. Készültünk a fekvő és a
járni nehezen tudó tagjainkra
is, és kiszállítottam 15 helyre,
hogy ők is részesüljenek a közös vacsorából. Megható volt,
hogy milyen örömmel és szeretettel fogadták, hogy gondoltunk rájuk!
Az ünnepünk csodás előadásokkal kezdődött. Nagyon
szép énekeket hallhattunk a
Petőfi Sándor Általános Iskola Gyermekkórusától, Balogh Tímea vezetésével, majd
a legkisebbek népi táncosai kápráztattak el bennünket édes műsorukkal Koncz
Tímea tanárnő felkészítésében. Népi énekkel Tóth Patrícia, verssel Gárdonyi Réka
csodás előadásában gyönyörködhettünk. Ezúttal is minden felkészítőnek, előadónak
és a szüleiknek köszönöm a
szép műsort a csoportom nevében is. Ezután kis köszöntő
kíséretében vacsora és sütizés
mellett nagyon kellemes időt
töltöttünk el együtt! Többen
a csoportból itt ünnepelték a

karácsonyt, mert egyedül vannak.
Köszönetet
mondunk
azoknak a támogatóknak, akik
lehetővé tették, hogy ilyen
szépen töltsük el a közös karácsonyt. Hálásan köszönjük
a Dóra cukrászda, a Vita Free
Kft., Pethes Kereskedelmi
Kft., Nagy Ferencné virágbolt,
Masinka Csabáné zöldségbolt
és Kovács Béláné támogatását! Ami nélkül nem lett volna
ilyen meghatóan szép az ünnep, az a művelődési ház dolgozóinak az érdeme, köszönjük a fenyőfát, amit minden
évben egy dísszel minden tagunk szebbé tehet!
Utoljára, de nem utolsó
sorban köszönet mindazoknak, akik segítettek az étel és
az ajándékok elkészítésében
Palkovics Krisztinának, Vi
rágh Józsefnének és Kiss Istvánnénak. A Mozgáskorlátozott és Fogyatékkal Élők
Csoportja nevében kívánok
egészségben, sikerekben, boldogságban és szeretetben gazdag, boldog új évet minden
mezőfalvai lakónak!
Kissné Kata
csoportvezető

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub
A decemberi hónap is
mozgalmas volt a klub életében. Részt vettünk közösen a
nagyközségi nyugdíjasklubbal és a gazdákkal a harmadik
adventi ünnepségen, amelyre
mind a három szervezet ételekkel és italokkal látta vendégül a térre kilátogató falu lakóit. Klubunkból 8 fő olvasott
fel szebbnél szebb verset.
Megtartottuk karácsonyi
ünnepségünket, amelyre nagy
szeretettel vártuk a polgármester urat, a jegyző asszonyt
és a képviselő-testület tagjait.
Nagyon készültek a tagok erre
az ünnepségre, több jelmezes
előadásban lehetett részt ven-

ni, amelyeknek szép sikerük
volt.
Minden tagunk karácsonyi
ajándékot vehetett át a vacsora
után. Közös énekléssel és beszélgetéssel töltöttük el az év
utolsó közösségi napját. Köszönjük a testületi tagoknak a
részvételüket, az ajándékokat,
nagyon örültünk, hogy elfogadták a meghívásunkat, szakítottak időt ránk és részt vettek az ünnepségünkön.
A nyugdíjasklub tagjai nevében mindenkinek nagyon
boldog, örömökben gazdag új
évet kívánunk!
Kovács Istvánné
csoportvezető

Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha
neme,
vallásifaji hovatartozása,
vagy világnézeti meggyőződése,
bőrszíne,
politikai vagy más véleménye,
nemzetisége,
anyanyelve,
nemzetiséghez
családi állapota,
való tartozása,
anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,
szexuális irányultsága,
életkora,
nemi identitása,
egészségi állapota,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens
ügyfélfogadását:
+36 30/ 960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2017.02.01. szerda 11:30-15:30
2017.02.15. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)
Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017.02.08. szerda 11:30-15:30
Rácalmás Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 11-13. tel: +36 25/517 850
2017.02.22. szerda 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!
Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 36 80 203 939
www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu
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Lélekpróbáló idők Hercegfalván (3.rész)

Ha elindulunk a mai József
nádor utcától déli irányba, akkor a jelenlegi Vörösmarty
utca jobb oldalának közel a
végén laktak egykor Harer
Istvánék.
Ábele
nagyszüleimnek
négy lánya volt, közülük Ábele
Hilda 1913. szeptember 3-án
jött a világra, 2004. szeptember 11-én távozott az élők sorából a németországi Gänfelden nevű faluban. E néném
és Harer István (USA, 1909.
febr. 28. - Gänfelden, 1986.
okt. 8.) 1930. február 10én kötöttek házasságot. Egy
lánnyal ajándékozta meg őket
a sors, Harer Máriával 1930.
szeptember 29-én, aki 1957ben ment férjhez egy Soroksárról kitelepített emberhez,
Napholc Mátyáshoz. Párja
1928. december 3-án Soroksáron látta meg a napvilágot,
1987. április 28-án Gänfeldenben hunyt el gyermektelenül, neje pedig ugyanitt 2002.
november 28-án.
1947 őszén Hilda néném
férje, Harer István hazakerült az orosz fogságból, Ábele nagymamáméknál lakott.
1948 márciusában harmadmagával már a lezárt nyugati
határon át szökött meg előbb
Ausztriába, majd tovább a
családjához. Végül is többhetes kalandos út után elérte
feleségét és lányát az otthonukban. E sógorom élete is tipikus XX. századi történet. Ő
Amerikában született, Hercegfalván teltek gyermek- és
ifjúévei, a II. világháború végén Ázsiában fogságba kényszerült, végül kiérkezett a szeretteihez Németországba, és
már ott alussza örök álmát.
A mai Kossuth utca déli
részének a jobb oldalán laktak Ábele nagyszüleim másik
lányáék, Ábele Annáék. Anna
1921. október 22-én jött a világra, 1939-ben Müller Gyula

(1913-2008) neje lett. Három
gyermekük élte meg a felnőtt
kort: 1940. március 3-án érkezett Müller Gyula, 1941. május 12-én Anna és 1947. január 26-án már Dagersheim
községben, Németországban
pedig Mihály, aki 2014-ben
elhunyt feleségével, Elfriedevel részt vett a mi esküvőnkön
Mezőfalván. Müller Juliska
1943 júniusában látta meg a
napvilágot, de még pici korában távozott közülünk. Édesapjuk 2008. március 3-án halt
meg.

„Ők mesélték
nekünk, hogy
a vonat indulása előtt elénekelték az
Elindultam
szép hazámbul
kezdetű
népdalt...”
A következő személyek
mind Hercegfalván jöttek a
világra, és német földön haltak meg. A tőlünk 1946-ban
Németországba kitelepítettek közül ma már csak a Müller család József nevű tagjával tudok magyarul beszélni.
Müller József 1935-ben született. Édesapja Müller József
(1907-1987), édesanyja Edl
Teréz (1915-2002).
Az apa két öccse Gyula és
Gotfried. Előbbi, id. Müller
Gyula (1913-2008) felesége
édesanyám legfiatalabb húga,
Ábele Anna lett. Utóbbi,
Müller Gotfried (1923-1944)
Nagyvárad mellett egy kato-

nai baleset után tért meg a
Teremtőhöz. A három Müller
fiú édesapja, Müller István is
Németországban idősebb korában távozott az élők sorából.
Müller József (1935) édesanyja, Edl Teréz, az Edl testvérek legfiatalabb tagja, rajta
kívül hat testvére érte meg a
felnőttkort.
Visszatérek a velem egyidős Müller Józsefre, akit
Németországban, 1946 augusztusában egy húggal ajándékozott meg a sors: Müller
Terézzel. Ő egy német férfi
neje lett, és egy fia és egy lánya született. Terézék egy, a
bátyjáékhoz közeli helységben laknak.
Amikor 1956 nyarán
hazalátogatott Müller József,
megtudta, hogy én elveszítettem a látásomat. Ezért felkeresett, ami nekem igen jól
esett. Az ő felesége egy német
hölgy, Ursula (1935-2012)
lett, öt unokájuk van a három
fiuktól: Tamástól, Istvántól és
Márktól.
Említettem már, hogy a
kitelepített Müller Józseffel tartom a kapcsolatot. Egy
telefonbeszélgetésünk során
tőle tudtam meg, hogy közös, kedves unokatestvérünk,
ifj. Müller Gyula életének
73. esztendejében, 2013. február 9-én távozott közülünk.
Anna húgommal arra készültünk, hogy elutazunk a temetésére, de bizonyos körülmények következtében ez nem
valósulhatott meg. Ezen a napon településünkön gyászmisét tartottunk, és három alkalommal is szólt az emlékére
templomunk harangja.
1946. május 27-én este vitték el Hilda nénémet, a lányát
(Harer Máriát) és Harer sógorom szüleit (akik akkor már
túl voltak 70. életévükön), valamint Annus nénénket két
kis gyermekével és férjével,

Müller Gyula sógorommal és
annak a családjával együtt.
Az Újfaluban a
Bem utcában éltek keresztanyámék. Wurst Borbála férje Gemeinwieser István lett,
az ő két gyermeküket Juliannának (1929) és Istvánnak (1935 - 2001, Grafenau,
Németország) hívják. Nekem és minden testvéremnek Gemeinwieser Istvánné
volt a keresztanyánk, akinek
férje 1943-ban hunyt el katonaként, valahol az északkeleti Kárpátokon túl esett el a
harcok során. Keresztanyám
1910. április 6-án látta meg
a napvilágot, és 1998. január
5-én tért meg az Úrhoz Grafenauban, Németországban.
Szeretett
rokonainkat
1946. május 27-én este vitte el
a vonat a messze, idegen, német földre. Mi, gyerekek már
délután elbúcsúztunk tőlük, a
vasútállomásra csak a szüleink
mentek el. Ők mesélték nekünk, hogy a vonat indulása
előtt elénekelték az Elindultam szép hazámbul kezdetű
népdalt (melyet Bartók Béla
a Gyula melletti Benedek
pusztán gyűjtött 1906 nyarán,
és melyről köztudott, hogy a
hazánkat elhagyni kényszerülők himnuszává vált). E rokonaink és más kiüldözöttek
május 27-én reggel elmentek
a templomba, és utána a plébánián megkapták a keresztlevelüket. Annak a napnak a
fájdalmát igazán csak ők érezhették át.
Ezzel az írással kívánok
tőlük is és Mezőfalva újságának (melyben az évtizedek
során elég sok cikkem megjelent) tisztelt Olvasóitól is elköszönni. Bár a közeljövőben
megjelenő könyvem bemutatóján még személyesen találkozhatunk.
Lak István

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. január 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0001
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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.

Szalai Bálint
a megye legjobb védője

Szalai Bálint még csak az
ősszel került fel az IFI-be, de
teljesítményével a Fejér megyei internetes futballportál
szavazatai alapján a mezőfalvi fiatalember kiérdemelte a
fociszerető közönség megbecsülését, őt választották a Megye I. osztály U19es korosztályának legjobb védőjének a
2016-áos őszi szezonban. A
mezőfalvi alapítványi bálon
első bálozóként a tánctudásáról adott tanúbizonyságot, hírünkben pedig megmutatjuk,
hogy remek sportemberként
a futball világában is megállja a helyét.
- 2010-ben Cecén édesapámtól kezdtem tanulni a
foci szeretetét - emlékezett a
kezdeti időszakra Szalai Bálint. Előtte a birkózást is kipróbáltam, de mára csak a foci
maradt. A Fejér megyei első
osztály az egyik legerősebb
bajnokság, jó együttesekkel.
Szerintem sok lehetőség van
a futballban a fiatalok számára. Csatárként kezdtem, de az
első edzőm tanácsára védőként találtam meg a helyem.
A futball csapatjáték, ahol
mindenki egyformán fontos.
Szélső hátvédként a jobb oldalért felelek, de néha be kell
segíteni középre is. Az edzői
utasítások betartása mellett
van lehetőség improvizációra
is, így az egyéni megoldásokat
is hasznosítani lehet a csapat
győzelme érdekében.

- Futball karrierben miről
álmodsz, és mit nyújt még a
sport számodra az életben?
- Szeretnék két éven belül a felnőtteknél játszani, és
ha egy NB. III-as szintig eljutnék, akkor elégedett lennék. A foci megtanít küzdeni,
aminek nem csak a sportban
lehet hasznát venni, hanem a
tanulásban és később a munkában is. Ami számomra nagy
jelentőségű, hogy segít a kudarcokat is helyesen feldolgozni, ami korábban nem volt
rám jellemző - osztotta meg
gondolatait lapunkkal a fiatal
sportember.
A 16 éves Szalai Bálint jelenleg a dunaújvárosi Pannon
Oktatási Központ gimnáziumi tanulója. Az őszi szezonban 14 mérkőzésből 14-szer
volt kezdő. Három mérkőzést
is törött kézzel játszott. Továbbra is Mezőfalván szeretne futballozni. Nagy Újpest
rajongó. Példaképe Raphael
Varane, a Real játékosa.
Horváth László
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Sok a tűzeset a faluban
és környékén!

Január 6-án, pénteken
15.45-kor érkezett az első értesítés a katasztrófavédők vonalán. A mezőfalvi Bartók
Béla utca egyik lakásának kéményéből méretes lángcsóvát
látott kilövellni a szomszéd,
aki tüstént riasztotta a tűzoltókat. Szerencsére tűz, vagy
más kár nem esett. A kazánt
áramtalanították. Szombaton - szintén a kora délutáni
órákban - a szőlőhegyi Hadi
út melletti avaros, füves terület kapott lángra. Az első esetben Mezőfalva-Szőlőhegyen
200-300 nm-en aljnövényzet égett. A helyszínre kiérkező egységünk kéziszerszámokkal a tüzet eloltotta, majd
megvárta a hivatásos egység
kiérkezését - kaptuk a tájékoztatást Fribák Mihály mezőfalvi önkéntes tűzoltótól.
Vasárnap délután, szintén az
említett területen, újra a katasztrófavédők beavatkozására volt szükség. Ahogy a helyi
erők fogalmaztak, valamilyen
rejtélyes okból ismét tüzet fogott az avar. Még nem tudják
mitől gyulladt ki a semmi közepén télidőben a növényzet.
Hétfőn 17.35-kor ismét riasztás érkezett, mely szerint
az Ady Endre utca 58-ban ég

a kémény. A tüzet most is a
szomszéd észlelte, aki gyorsan
értesítette a katasztrófavédelmet. A tulajdonos és a szomszéd még a hivatásos beavatkozó csoport kiérkezése előtt

sikeresen elfojtotta az égő kéményt. A helyi és városi tűzoltók segítettek a kémény kipucolásában, hogy újra ne
kaphasson lángra a benne felgyülemlett korom.
Az utóbbi időben megnövekedett Mezőfalván a kéménytüzek száma. A fent
említett esetek előtt kisebb és
nagyobb kárt is okozott a kémény falában lerakódott korom, vagy más éghető anyag.
A veszélyességet csak növeli,
hogy számtalan helyen nem
fordítanak kellő figyelmet a
kémények állapotára. A padlásokon, a kazánok közelében
nem egy esetben találni rendetlenségben
felhalmozott
gyúlékony anyagokat.
Horváth László

ELŐADÁS AZ ÉRSZŰKÜLETRŐL
A Kiss Kálmán Művelődési Házban
2017. február 15-én, szerdán, 17 órától
Hogyan lett az érszűkület népbetegség?
Előadásomban az érszűkület fogalmáról, kialakulásáról, okairól és következményeiről szeretnék beszélni. Szó
lesz az érszűkület kialakulásának megelőzéséről, lassításának lehetőségeiről illetve a kialakult állapotot jótékonyan
befolyásoló szerekről,módszerekről is.
Ismertetem az Egészségházban több éve alkalmazott
–az érszűkületet jótékonyan befolyásoló- alternatív módszereket, a velük szerzett tapasztalatokat. Ezekkel a módszerekkel esélyt adunk a súlyos szövődmények (amputáció,
agyvérzés, sztrók) megelőzésére is.
Dr. Kemény János
A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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