Az én falum

MEZŐFALVA
Információs és közéleti havilap

Őszi
pedagógiai
napok
Az őszi pedagógiai
napokat 2017. november
27. és 30. között tartjuk
a Petőfi Sándor Általános Iskolában.
Ebben az időszakban
önök nyitott órákon vehetnek részt, amelyek
pontos menetrendjéről
értesítést kapnak, illetve
az iskola honlapján és a
bejáratnál kifüggesztve
találják.
Szeretettel
várjuk
Önöket iskolánkba!
Tantestület

2017. november

Advent: készüljünk közösen!

Hamarosan itt van december. Még 1-2 hét és elkezdődik advent, a karácsonyra készülődés időszaka. A korábbi
évek hagyományát folytatva
most is színvonalas és bensőséges programmal várjuk
Mezőfalva lakóit a Piac téren
mind a négy hétvégén, hogy
ezzel a közössége rendezvén�nyel tegyük még kellemesebbé ezt az időszakot, amely oly
kedves szívünknek.
Készüljünk idén is közösen a szeretet ünnepére, karácsonyra! Szeretettel várjuk
Önöket az adventi rendezvényeken!
(A részletes programot lapunk 12. oldalán találják.)
Márok Csaba
polgármester

Október 23.
megemlékezés
Mikulás est
December 6-án
a

Kiss Kálmán Művelődési
Házban
Programok:
16:00
Kézműveskedés
17:00 Zenés Mikulásváró

Vendégünk a

Mikulás
A megemlékezést október 20-án tartottuk a Piac téren. Polgár
Lilla és Farkas Erik színművészek műsorát láthatták az érdeklődők. A rendezvény végén gyertyákat gyújtottunk a hősi halottak emlékére
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Beszámol a képviselő

A Nárcisz nyomán
Alaposan megdolgoztatta
a helyi tűzoltókat is az október utolsó hét végi szélvihar.
Szombaton és vasárnap is kidőlt fákhoz riasztották a mezőfalvi önkénteseket. A kárelhárításnak még hétfőn sem
volt vége, mert két helyen
is beavatkozásra volt szükség. Sok embernek segítettek
helyben és a sárbogárdi körzetben is, amit külön is megköszönt Kővágó Dezső, a sárbogárdi katasztrófavédelem
parancsnoka. Köszönjük!

Tisztelt Lakosság!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 32.
§ (2) bekezdésének k) pontja előírja, hogy az önkormányzati képviselő köteles
kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal
tájékoztatást nyújt képviselői
tevékenységéről. Képviselőtársaim ezen kötelezettségüknek 2017. február 6-án a Kiss
Kálmán Művelődési Házban
megtartott tájékoztatójukkal
eleget tettek, munkavégzésem
miatti elfoglaltságom azonban megakadályozott abban,
hogy ezen a rendezvényen jelen legyek. Ezért az idei évben
ezúton szeretnék pár szóban
eleget tenni ez irányú kötelezettségemnek. Egyéni munkámból adódóan szinte napi
szinten jelen vagyok a település életében, nagyon sokat

tartózkodom a faluban és a
közterületeken. Ennek során
mind a közületekkel, mind a
település lakosaival rendszeresen találkozom, lehetőség
nyílik a közvetlen kapcsolattartásra, bárminemű kérdéseikkel, problémáikkal, felvetéseikkel fordulhatnak hozzám.
Amennyiben az önkormányzati és képviselő-testületi
kérdéskört érint, azt igyek-

szem tolmácsolni és képviselni. Az önkéntes elfoglaltságból a legtöbb időt a Polgárőr
Egyesületben végzett munkám jelenti, ahol helyettesi
pozíciót töltök be. A sportban betöltött pozíciómat magánemberként végzem, de
önkormányzati
képviselőként maximálisan próbálom
a sport érdekeit közvetíteni és
képviselni az önkormányzati életben. Napi kapcsolatban
állok az önkormányzat szociális intézményével, amennyiben szükséges, kérésre, illetve a családgondozók jelzésére
a Sportegyesület kis buszával
történő rendelkezésre állással
próbálok segítséget nyújtani a
szociális munkához. Kérdéseikkel, észrevételeikkel továbbra is készséggel állok rendelkezésükre.
Tisztelettel:
Cseke Ottó
képviselő

Szüreti felvonulás és bál

Mezőfalván a Német
Nemzetiségi
Önkormányzat és a művelődési ház közös
szervezésében minden évben
megrendezik a régmúltat idéző szüreti eseményeket. Az
idén ismét harsány jókedvvel
felvonuló menetet láthattak
a község lakói. Elöl haladtak
a karikás ostorral csattogtató
csikósok. Őket követte a bírói
pár díszes fogata, mögöttük
a lovaskocsin helyet foglaló,
népviseletbe öltözött táncosok és énekesek.
A meghirdetett vonulási útvonal kereszteződéseiben
szüreti bálba invitáló kisbíró
beszéd, valamint a kocsikról
leugráló fiatalok tánca kedveskedett a bámészkodó lakosságnak. Este pedig az iskola tornatermében színvonalas
kulturális műsor várta a vendégeket, ahol a helyi gyerekek
és néptánccsoport produkciója mellett nagy sikere volt a

meghívott vendégművészeknek is. A rendezvény egyút-

tal több különlegességgel is
dicsekedhet. A szüreti bálok

történetében először választották meg a szüret szépét. A
bálon bemutatkozott Jászdózsa kulturális hagyományőrző egyesülete a Dósai Honismereti Szakkör. Jászdózsáról
több család került annak idején Mezőfalvára, és hamarosan
a két község komolyabb kapcsolatot is kialakít, így a mostani vendégség jó alkalom volt
a baráti kapcsolatok elmélyítésére is. A mezőfalviak szüreti
bálján hajnalig kitartott a táncos jókedv. Ez úton szeretnénk
megköszönni a lovasoknak, a
néptánccsoportnak, a német
felnőtt és gyerek tánccsoportnak, a megálló helyek vendéglátóinak, a polgárőrségnek, a
rendőreinknek, a két nyugdíjas
klubnak, nagycsaládosoknak,
a hangosítóknak és az iskola
dolgozóinak a segítséget. Köszönjük a szőlő és a terem díszítéséhez szükséges dekoráció
felajánlásokat.
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Nagy erőkkel dolgozik a kivitelező
az óvodai konyha modernizálásán
Kiválasztásra került a konyha közbeszerzési eljárásában a
nyertes kivitelező, aki a helyi
SIZSO-BAU Kft. lett. A cég
megkezte a munkát már október 27-én a mindenszentek
előtt.
A munkálatoknál fontos
kiemelni, hogy teljesen új lefolyórendszerre cserélik az elhasználódott, több évtizedes
vezetékeket, ennek érdekében
felvésték a konyha padozatát.
A kivitelező rendbe teszi a villamos rendszert, valamint a gáz-,
a víz- és a fűtés rendszert is modernizálja. Az építészeti átalakításoknál is az ésszerűsítés volt
a fő szempont, ami meg is történt: néhány fal elmozgatásával
jelentős teret nyertünk.
Az volt a kérésünk a kivitelező felé, hogy minél előbb végezzen a munkálatokkal. Ez
a cég vezetői és dolgozói nagyon-nagyon komolyan vették,
hiszen tisztában voltak azzal,
hogy máshonnan kell megoldani az étkeztetést mindaddig,
amíg a konyha nem üzemel. A
vállalkozó hét végén is, hosszított műszakban mindent megtesz azért, hogy minél előbb –
napokon belül – elkészüljön a
konyha.
Az átmeneti időszakban a
Campus Étteremből hozzák
az ételt. Itt szeretném megköszönni Horváth Attila volt mezőfalvi lakónak, hogy pozitívan
állt hozzánk és segített ebben a
helyzetben. Nem egyszerű volt
a feladat, hiszen rengeteg gyermek ellátásáról van szó. Ezt a
konyhásokkal egyeztetve, teljes
megelégedésünkre oldotta meg
a Campus. Az étkezőrész felújításának, bővítésének elkezdé-

se az időjárástól is függ. A vállalkozóval egyeztetünk majd,
de akkor már helyben tudjuk
a konyháról az ételt biztosítani,
az étkeztetést pedig – ahogyan
most is – a művelődési házban
meg tudjuk oldani, ott nagy tér,
nagy hely van, jól működik az
étkeztetés.
Köszönöm mindenkinek az
együttműködést, hogy rendben
mennek a dolgok.
Hátra van az épület tetőszerkezetének cseréje, hiszen
azt szeretnénk, ha építészetileg
az óvodával egységet alkotna a
konyha épülete.
Bővítenénk az étkező részt
is, eltűnnek onnan az oszlopok,
amelyek miatt asztalokat sem
lehetett a fal mellé tenni. Továbbá a vizesblokk is átalakul,
hiszen alapvető feladata a beruházásnak a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségének megteremtése. Van még egy futó
pályázatunk, amely a konyha
eszközfejlesztését célozta meg.
Reméljük ez is sikerrel jár, és
akkor még korszerűbb, hatékonyabb tud lenni a konyhánk.
A beruházás most indult és
jövő június a befejezési határidő, csakúgy, mint az óvoda. Az
egyeztetés szükséges, ugyanis a konyhai építkezést az óvoda udvar felől lehet csak megoldani.
Köszönjük a Belügyminisztérium pozitív hozzáállását,
hogy ezt a beruházást, ami 46
millió forintba kerül 40 millió
forinttal támogatta, és 6 millió forint önrészt kellett önkormányzatunknak hozzátenni.
Reméljük, hogy nagyon szép és
jó dolgot tudunk megvalósítani,
mindenki megelégedésére.

Tűzgyújtás

Kérem a mezőfalviakat,
hogy tartsák be a tűzgyújtási szabályokat, esős idő után,
amikor csupa víz a fa, a levél,
ne gyújtsanak alá, mert csak
füstölni fog órákon keresztül. Akkor égessék el a kerti

hulladékot, amikor az valóban
ég – vagyis száraz. Valamint
a kijelölt napokon, hétfőn és
csütörökön tüzeljenek. Szombaton és vasárnap semmi esetre se bosszantsák füstölgéssel
a szomszédokat!
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Advent utolsó gyertyája
Az adventi rendezvénysorozat részleteit a november 14-én tartott
civil megbeszélésen egyeztettük. Érdekes helyzetet eredményezett a
naptár az idei évben, ugyanis advent utolsó, negyedik vasárnapja december 24-re, vagyis szenteste napjára esik. A világ legtermészetesebb dolga, hogy ezt a napot, estét mindenki otthon, a szeretteivel
tölti. Éppen ezért a települési rendezvénynek más időpontot kellett keresnünk az utolsó adventi alkalomra. Végül a péntekben maradtunk, amikor kimegyünk közösen a térre, meggyújtjuk az utolsó
gyertyát a koszorún és boldog ünnepet kívánunk egymásnak.

Óvodai beruházás
Az óvoda fejlesztésének és bővítésének kivitelezője időarányosan nagyon jól halad. Az épület homlokzati része már kialakult, és az új épületszárny is készül. Óriás daru emeli majd be
a hatalmas födém paneleket a helyére, ekkor megint senki nem
járhat majd a munkaterület környékén. De amint ezzel végeznek, jöhetnek az ácsok és készülhet a tetőszerkezet. A terv az,
hogy még a tél előtt fedél alá hozzák az épületet, hogy a hideg
évszakban tető alatt tudjanak dolgozni.

Szociális tűzifa
Az önkormányzat sikeresen pályázott szociális tűzifára, így 104
köbméter téli tüzelőt oszthatunk ki a rászorulók között a Belügyminisztérium jóvoltából. A beadott igényeket a szociális bizottság
elbírálta, és a polgármester koordinálásával az önkormányzat fogja kiszállíttatni a fát. Köszönöm a kitermelésben és a szállításban
segédkezők közreműködését és a közfoglalkoztatottak munkáját.

A jobb élet reményében
Az önkormányzat pályázott az EFOP keretében a Szegregált élethelyzetek felszámolása Mezőfalván címmel. Két része volt a pályázatnak. Egyrészt a szegregátumban élőknek az
úgynevezett mentorálását támogatja a pályázat, ami azt jelenti,
hogy segítjük az ottani emberek munka világába való visszajutását. A további részben pedig bérlakásokat alakítunk ki, ami
egyes családoknak kitörési pontot jelenthet. A pályázat komoly
előkészítést, szakmai anyagok letételét igényli. Ezek kidolgozása folyamatban van. Mezőfalva a szőlőhegyi résszel indulhatott
a pályázaton. A forrás 119 település számára elérhető.

Leader és egyéb pályázatok
A Mezőföldi Híd Leader Egyesület is meghirdette a pályázati
felhívásait. Egyelőre a gazdaságfejlesztési tenderek kerülteket tették közzé. A közösségi pályázatok januárban lesznek meghirdetve.
Figyeljék a Leader-pályázatokat, hogy minél több sikeres, jó és átgondolt fejlesztést tudjunk támogatni a térségben. Az idei és a jövő
év is a pályázatokról szól, és ezt nagyon komolyan kell vennie az
önkormányzatnak is azért, hogy a lehetőségekkel élni tudjon. Mezőfalván prioritás volt az óvodafejlesztés, mert a gyerekek nagyon
fontosak. Mellette beadott pályázatunk van az önkormányzat és az
ÖNO épületének energetikai korszerűsítésére. Döntés még nincs,
elbírálási szakaszban van a pályázatunk. Bízunk a pozitív végkifejletben! A Leaderből játszótereket, közterületeket szeretnénk majd
rendbe tenni, rendezvényeinkhez forrást nyerni, és van még bent
egy székesfehérvári civil szervezettek közös pályázatunk is. Valamint az is nagyon jó hír, hogy jövőre kezdődik a Dunaújváros-Sárbogárd út fejújítása, ami számunkra nagyon előnyös.
Az oldalt összeállította: Márok Csaba polgármester
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Tündérkert Óvoda
Cipős doboz
akció
Közeledve az ünnepekhez,
lassan elérkezik az ajándékozás ideje. Óvodánk szeretné,
ha minél több rászoruló kisgyermeknek lenne örömteli a
karácsonya. Ezért idén is kérünk mindenkit – ha teheti–,
hogy megunt játékát, könyvét
egy cipős dobozba csomagolva jutassa el óvodánkba.
Ehhez kapcsolódóan nagy
örömünkre szolgál, hogy a tavalyi évben nagyon sikeresen
zajlott az akció. Ezt bizonyítja a Dunaújvárosi Hírlapban
megjelenő cikk, melyben beszámoltak a mezőfalviak aktivitásáról.

Színház
Az idei tanévben is újra indult a „színpadvarázs” gyermekszínházi bérletsorozat .A
jó előadásoknak köszönhetően nagy létszámban (50fő)
tekintettük meg az első előadást. A gyerekek nagy izgalommal várták a keddi napot.
A bábműsor Eszti álmáról
szólt, nagy sikert aratott és
nagy tapssal jutalmazták. A
hazavezető úton gazdag élménybeszámolót tartottak és
már a következő előadás időpontjáról érdeklődtek. Legközelebb november 21-én, kedden az Alma együttes műsorát
tekinthetjük meg.
Összeállította:
az óvoda kollektívája

A Katica csoport segített
a betakarításban

Az őszi betakarítási munkák alkalmával a Katica csoporttal lelkesen indultunk
el, hogy segítséget nyújtsunk egy idős házaspárnak.
Az idősek világnapja alkalmával sokat beszélgettünk a
nagyszülőkről és ezzel kapcsolatosan a segítségnyújtásról. Erre remek lehetőséget
nyújtott ez a délelőtt, hogy
a gyerekekkel megéreztessük
a segítségadás fontosságát,
hogy erősítsük empátiájukat.

Odaérve
tapasztaltuk,
hogy a ház körül tömérdek
teendő akadt, hiszen a gyümölcsfákon még minden
gyümölcs fent volt, a diófa és a mogyoróbokor alja
pedig bővelkedett a termésekben. Serényen munkához láttak a kis kezek és az
előkerült kosarakba rakták a
finomságokat. A munka végeztével a megérdemelt jutalom sem maradhatott el:
a friss levegőn a gyerme-

kek üdítőt és süteményt fogyaszthattak.
Búcsúzásul őszi dalokkal,
versekkel köszöntük meg a
vendéglátást.
Kissé elfáradva, de boldogan tértünk vissza az óvodába.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget és a sok finomságot Gárdonyi Györgynek és
feleségének Terike néninek,
hogy egy emlékezetes délelőttöt tölthettünk velük.

Ügyelet az őszi szünet alatt

Óvodánk az őszi szünet ideje alatt ügyeletet tartva nyitva volt. A kis létszám miatt ös�szevont csoportban fogadtuk a gyerekeket .A
napok családias légkörben teltek,nem zavarta
őket,hogy nem a saját csoportjukban voltak és
könnyen elfogadták a változó óvodai dolgozókat is. Napjaikat sok játékkal sok játékkal és sétával színesítettük.

Nem csak óvodánk, de a konyha is megújul,
ezért az étkezés rendje megváltozott, így már
az új idő szerint ettek a gyerekek.
A munkálatok ideje alatt kérjük a szülőket, hogy reggel 8 órára érjenek be az óvodába a gyerekek és délután már háromkor
hazavihetik őket.

A Napsugár piacozott

2017 október 11-én, szerdán a Napsugár csoport,
nagycsoport lévén, kirándulást tett a dunaújvárosi zöldségpiacra a helyközi járatos
busszal. Az őszi foglalkozások során az őszi gyümölcsökkel, zöldségekkel foglalkoztunk, és a környezet
megismerésére nevelést úgy
gondoljuk, hogy külső tapasztalatszerzéssel hatékonyabban tudjuk megvalósítani.
A piaclátogatás során
több szempont szerint figyelhették meg az árusok ál-

tal kínált terményeket. Sétánk során megismerhettek
olyan különleges zöldségeket, gyümölcsöket, amelyeket a helyi zöldségboltban
ritkán láthatnak, például:
birskörte, chilipaprika, spanyolpaprika, áfonya, különleges mézek. Vásároltunk
is, így láthatták a gyerekek,
hogy az árusok, hogy mérik
le az árut, mennyibe kerül,
mennyi pénzt kapunk vis�sza. Sor került alkudozásra
is a régi szokás szerint. Volt
olyan kedves árus, aki ajándékba ajánlott fel padlizsánt.

Végül ellátogattunk a halboltba, ahol halkülönlegességeket láthattak a gyerekek.
A piaci forgatagot követte a közlekedés megfigyelése – a gyalogosok, autók,
jelzőlámpák,
közlekedési
lámpák –, valamint a gyalogátkelőhelyen való szabályos átkelés. A buszon való
helyes magatartás, udvariassági szokásokat is megismerhették. Egy élménydús,
színes délelőttöt tudhatunk
magunkénak, amely rendkívül fontos csoportépítő hatással is volt ránk.
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Szivárvány kirándulás

A Szivárvány csoport október 20-án a kéthetes gombaprojekt lezárásaként buszra
szállt és meg sem állt a rácalmási szigetig.
Megérkezve ködös őszi
erdő fogadott bennünket,
amelynek csendje és színes világa tudatta velünk, hogy mi
itt vendégek vagyunk.

Sok érdekes dolgot láttunk,
szebbnél szebb fákat, többféle
gombát . Csipegettünk vadszőlőt, kóstoltunk vadkörtét.
Lehetőségük volt a gyerekeknek felmászni egy vadlesre, bebújni egy nádkunyhóba.
Megtapasztalhatták milyen
az őszi erdő, a vastag avar. Sétánk során fontosnak tartot-

tuk, hogy a gyermekeinket a
természet védelmére, tisztaságának óvására neveljük. Fél
nap kevésnek bizonyult a sziget megtekintésére, ezért elhatároztuk, hogy tavasszal egy
egész napos kirándulás keretében újra visszatérünk. Köszönjük Koncz Tímeának a
busz szervezését.

Márton-nap

Hagyományos Márton-napunkra rendhagyó módon a
művelődési házba hívtuk meg
vendégeinket. A készülődés
sorá Márton jó cselekedeteit erősítettük a gyermekekben,
hogy jó érzés segíteni másoknak, figyelmesnek lenni és sze-

retettel fordulni egymás felé. A
közös délutánt a gyerekek műsora indította versekkel, mondókákkal, körjátékokkal és
gyertyás tánccal megismertetve a jeles naphoz kapcsolódó
hagyományokat, szokásokat.
Szülőkkel összefogva a gyere-

keknek szánt meglepetésként
előadtuk Ludas Matyi történetét. Köszönjük lelkesedésüket, segítségüket. A műsor
végén libazsíros-hagymás kenyérrel kínáltuk vendégeinket.
Programunkat lámpás felvonulással zártuk.

Őszi programok a Csigabiga
csoportban

Az új kiscsoportosok óvodába lépésével egy új korszak
kezdődik és számunkra az a
fontos, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek az óvodába,
jól érezzék magukat. Ebből
adódóan igyekszünk változatos, sok élményt nyújtó
programokat szervezni. Első
közös sétánk során gesztenyegyűjtésen voltunk. A kisebb-nagyobb gesztenyék, a
szúrós tüskehéj felfedezése
nagy örömöt jelentett a gyerekeknek. Hamar megtelt a
szatyor és még a kabátzsebekbe is került a fényes vadgesztenyékből. A következő
programunk a szüret volt.

A csoport számára elkészítettük a szőlőtőkét, amelyen ott lógtak a finom, édes
szőlőfürtök. A gyerekek által
hozott szőlőket kóstolgattuk, majd leszemezgettük és
összenyomkodtuk. Kis préssel mustot csurgattunk, amit
nagy élvezettel kóstoltak a
gyermekek. Ezután tánccal
zártuk a szüreti délelőttöt.
A jó időt kihasználva lovas kocsis kirándulást szerveztünk. Kvárik Laci bácsi
gyönyörű két lóval érkezett az óvodához. A gyerekek izgatottan helyezkedtek
el a kocsin és már indultunk
is Szőlőhegy felé. Útköz-

ben láttuk a kukoricát arató kombájt, a földet szántó
traktort. A kocsikázás során jól megfigyelhettük az
őszi természetet, az ősz gyümölcseit, terméseit. A kocsiról leszállva diót, mandulát
gyűjtöttek a gyerekek Stempely Józsi bácsi földjén, majd
egy kis szaladgálásra is jutott
idő. A visszafele vezető úton
énekeltünk,mondókáztunk,
az őszről tanultakat felelevenítettük.
Ebédre értünk vissza és
lelkesen meséltek egymásnak
élményeikről a gyerekek. Köszönjük Kvárik Laci bácsinak
a lovas kocsikázást.

Manókiállítás

2017. október 16-20-ig tartó héten meghívást kapott óvodánk a Cordastella Nyugdíjas
Otthonból az immáron sokadik
alkalommal megrendezett kiállításra. Óvodánkból több csoport is élt a lehetőséggel, így be-

pillanthatott a manók világába.
A gyerekek ámulattal csodálták
a pici manók berendezett szobáját, a manócsaládok udvarát,
kertjét, piacát és a kis tavat. A
kiállítás idén is bővelkedett újdonságokkal, lehetőség volt ku-

koricamorzsolásra és tyúkok
etetésér is. A szervezők búcsúzásképpen sós süteménnyel kínáltak mindenkit. Köszönjük
szépen a valóban emlékezetes
és színvonalas programra való
meghívást.
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Köszönetek
A Napsugár csoport köszöni szépen a névtelen felajánlónak a 30 darab pólót.

A Katica csoport köszöni
Rabóczki Adriennek a finom
almás süteményt, amivel a gyermekek napját megédesítette.

Köszönjük továbbá Kovács-Menyhárt Mariannak az
apró meglepetéseket, amivel
az őszi szünet előtt meglepte
a csoportunkat.

Köszönetet
szeretnénk
mondani a Csigabiga csoport
nevében Tégen-Simon Edit
anyukának a felajánlott játékokért, valamint Prókai Anikónak a gyerekeknek küldött
papír-írószerért és játékért.

Elköltöztek
a papagájok
Éveken keresztül kedves
vendégei voltak óvodánknak
a Csendes József által felajánlott papagájok. Az általa felállított ketrecben jó néhány
papagáj látogatott el hozzánk,
ahol figyelhettünk viselkedésüket, életmódjukat, etethettük, gondozhattuk őket és csodálhattuk színes tollruháikat .
Az óvodai és konyhai építkezés miatt azonban a szűkös
hely miatt el kellett költöztetni őket és visszakerültek a
családhoz. Nagyon köszönjük
Józsinak és családjának,hogy
óvodánk kiemelkedő színfoltjai lehettek ezek a madarak, és
így a gyerekek aktív résztvevői
voltak a madárgondozásnak.

Udvari játék
Újra gyermekzsivajtól hangos az óvoda kertje! Mint sokan
tudják, óvodánkban építkezés folyik. Pont ezért örülünk,
hogy hosszas várakozás után
ismét birtokba vehettük udvarunkat, amelyet elzárt folyosón
(biztonságosan) tudunk megközelíteni. Így biztosítottá vált
a gyermekek számára a friss levegőn való mozgás.

6

Az én falum - Mezőfalva

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

1956. október 23-i
ünnepség iskolánkban

HÍREI

A hagyományokhoz híven idén is a 8. évfolyam előadásában
láthattuk a megemlékezést, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményét dolgozta fel. A műsor hangulata hűen tükrözte a kor történéseinek tragikus történelmi jelentőségét. A színvonalas előadást színesítette az iskola
gyerekkórusa, amely tanári gitárkísérettel adta elő a „Ha én rózsa volnék…” című dalt. Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő tanároknak.

Programozás hete

Rendhagyó énekóra

Rendhagyó énekórán vehettek részt iskolánk tanulói, amelyen
a kuruc kor leghíresebb zenei műveit tolmácsolta Nagy Csaba
tárogató művész

Iskolánk immár harmadik alkalommal csatlakozott a programozás hete európai projekthez. Az idei évben október 7. és 22.
között a kódolásé volt a főszerep iskolánkban. Ez a két hét lehetőséget adott arra, hogy minél több diák bepillantást nyerjen
a programozás alapjaiba, a programozók munkájába, és abba,
hogyan hat a digitalizáció és az informatika a mindennapi életünkre. Három esemény zajlott iskolánkban. Az egyik, amikor
a diákokkal élőképet alkottunk, amely a CodeWeek 2017 EU
feliratból az U betűt formázta. A másik esemény a szeptemberben indult CoderDojo stílusú informatikai szakkör volt, amelyet egy nyertes pályázatnak köszönhetően tudtunk elindítani.
A harmadik foglalkozásunk a step-by-step típusú informatikai
órák megtartása volt, amelyek célja a programozás alapjainak
megismertetése diákjaink számára, 8 éves kortól 14 éves korig.
Úgy gondolom, hogy eredményes két hetet tudhatunk magunk mögött. A diákok érdeklődését sikerült felkelteni, örömmel vettek részt a rendhagyó foglalkozásokon.
Sótiné Papp Elvira

Köszönjük szépen a szülői munkaközösség áldozatos munkáját,
mely lehetővé tette diákjaink számára az iskolai papírgyűjtő akció megszervezését

Az én falum - Mezőfalva
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A jótündér benned
is ott lakik

Valljuk be, valamennyien ábrándoztunk egykor arról, hogy
találkozunk egyszer a jótündérrel, és teljesíti a kívánságainkat.
Sajnos nem sikerült, de a gyerekek még nem szembesültek ezzel a szomorú valósággal. Ők még hisznek, vagy hinni szeretnének a tündérekben.
Így van ez a világ minden részén, ezért olyan gazdag a magyar és a nemzetközi meseirodalom tündérmesékben. Volt miből válogatnunk amikor összeállítottuk az idei Mese est programját.
Jótett helyébe jót várj, mondja a közmondás, ezért a gyerekeknek jótettel kellett megváltaniuk a belépőjegyet erre a nagyon várt programra. Gyűltek is a belépők mindenki komolyan
vette az elvárást.

A tanító nénik is izgatottan készülődtek. Kiválasztották a
meséket, jelmezeket barkácsoltak, és a mindennapok rohanása közben megpróbáltak elcsípni egy kis időt a próbákra, mert
senki sem akart szégyenben maradni a tanítványai előtt. Nem is
tudom ki izgult jobban, a gyerekek vagy a felnőttek?
De minden jól sikerült! A sok kis pizsamás néző figyelemmel bámulta a meséket, a rajzfilmet, a színdarabokat. Megtudtuk, hogy vannak undok tündérek, és azt is, hogyan lehet védekezni ellenük. Megismertük a kilenc jelet, ami azt jelzi, hogy
tündér jár a közelünkben. Látták a jótündér és a rosszaság harcát, ahol szerencsére, győzött a jó! Szurkoltunk a békává változott királyfinak, hogy a hercegkisasszony teljesítse az ígéretét,
és megtörjön a gonosz varázs.
Az estét daltanulással zártuk, hogy mindenki megjegyezze
a tündérmesék fontos tanulságát:
„A jótündér benned is ott lakik,
tündérmeséket álmodik.
Ha az igazat mondod, a jót teszed,
megmelengeti a lelkedet.”
Köszönjük a szülőknek, hogy lehetővé tették a gyerekeknek, hogy részt vegyenek ezen az estén. Elvira néni és a Diákönkormányzat néhány tagja segített abban, hogy minden technikai megoldás jól működjön. Ági néni teája most is elfogyott
az utolsó cseppig. Már csak 365-öt kell aludni, és kezdődik a
következő Mese est!
Baricza Zsuzsa

Zotter csoki –
a csokigyárból!

Ha október, akkor vár Ausztria! Iskolánk 48 diákja október
14-én ezúttal a Zotter Csokoládégyárba látogatott, ahol először
egy kisfilmet tekinthetett meg a kakaóbab termesztéséről, a rögös útjáról, amíg a Zotter csokigyárban feldolgozásra kerül. A
hihetetlen mennyiségű csokoládé kóstolása után a több hektáron elterülő ÖKO parkban könnyítettünk a kissé nehézzé vált
gyomrunkon. Csodálatos időben próbálhatták ki a gyerekek az
erejüket az ügyességi parkban, az állatsimogató is csábító program volt kicsiknek. Végül a csokoládétemető felfedezése koronázta meg a napunkat. Fáradtan, de felejthetetlen élményekkel gazdagodva indultunk haza, vissza a dolgos hétköznapokba.
Célunk volt az anyanyelvi környezetben a kommunikációs képességek fejlesztése. A tanult nyelvi ismeretek minél szélesebb
körű alkalmazására törekedtünk, kihasználva az anyanyelvi környezet motiváló hatását.
Köszönöm kolléganőm, Koncz Tímea munkáját, aki szabad
idejében is a munkámat segítette.
Hajas Erika
csoportvezető

Az én falum - Mezőfalva
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Boszorkányos
Halloween buli

A Kiss Kálmán Művelődési Házban idén is megtartottuk a
már ilyenkor szokásos halloween bulinkat.
Péntek délután a gyermekek zsivajától volt hangos a ház.
Voltak, akik kézműves foglalkozást választottak, töklámpást faragtak és természetesen hosszú sorokban várakoztak a rémisztőbbnél rémisztőbb arcfestésre. Meglepetésként érkeztek a Mezőfalvi Boszorkányok. Igazi misztikus, szelleműző táncot jártak.
A gyerekek csodálattal figyelték a boszikat, a bátrabbak be is
álltak táncolni.
A fergeteges este, discóval zárult aminek nagy sikere volt .
Szeretnénk megköszönni az arcfestést Német Mónikának és
Kovács Nórának és a csillám tetkókat Kisné Németh Anitának!
A talpalávalót köszönjük Vitális Péternek és Sági Attilának!
Kiss Kálmán Művelődési Ház dolgozói

Márton-napi felvonulás

Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskola német
nyelvi munkaközössége szervezte az idén is a Márton-napi felvonulást, ami ezúttal is az
iskola udvaráról indult. Este
fél hatra gyülekező gyerekek
és a kísérő felnőttek számtalan kis lámpással vonultak –
a mezőfalvi polgárőrség biztosítása mellett – a Piac téri
helyszínre. A téren már javában égett a máglya, melyet a
legutóbbi halloween rendez-

vényen látott mezőfalvi boszorkányok táncoltak körbe.
A boszorkányos produkció
után először Molnárné Troppert Mária ismertette a Márton-napi szokások történetét,
majd az iskola német nyelvoktatást tanuló diákjai német
és magyar nyelvű bemutatója, tánca szórakoztatta a közönséget. A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport
előadásával zárult a Piac téri
program.
HL

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. november 15-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0011
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Móricz Zsigmond
könyvtár
Béla Bá Históriái
A Cordastella otthonban

Hatodik éve, hogy Manófalva kitárja kapuit gyerekek és az idősek örömére. Az
otthon vezetőinek ötletéből
megvalósított interaktív kiállítás hagyománnyá nőtte ki
magát, melyet nagy érdeklődéssel látogatnak a falubeliek.
Két rendkívül kreatív és
ügyes kezű vezető Víghné Nyegota Irén és Oroszné Márti nagy szeretettel és
lelkesedéssel vágott bele hat
évvel ezelőtt a különleges, és
mondhatjuk párját ritkító vállalkozásba, mikor először létrehozták Manófalvát. Az indíttatás - mint fogalmaztak
akkoriban - örömet szerezni
a ház gondozottjainak. Szeretnék kicsit visszacsempészni életükbe a gyermekkori élményeket, nem utolsó sorban
pedig a családjuktól, szeretteiktől távol élő embereket ös�szehozni a legifjabb generációval, a gyerekekkel. Az eltelt
évek alatt a melléképületek,
ólak árnyékából mára hatalmasat fejlődött a kiállítás, és

funkciójában is bővült. Az
idelátogató gyerekek nemcsak a manók csodavilágát
és az általuk tükrözött falusi élet mozzanatait szemlélhetik meg, hanem játszóházban, kézműves foglalkozással
is színesíthetik élményeiket.
Igazán különleges az otthon kertjében kialakított sétáló, - nevezzük mai szóval
tanösvénynek - ahol a mezőgazdasági munkákat, mint
kukoricafosztás, -morzsolás
gyakorolhatják az érdeklődők.
Oroszné Márti ottjártunkkor
megemlítette, hogy az óvodások milyen ügyesen morzsoltak. A kukoricát végül a valós
életnek megfelelően a minibaromfiudvarban kapirgáló
tyúkoknak adhatták a gyerekek. A két ötletgazda még a
zöld-hulladéktárolót is erdei
őzekkel telepítették be, melyeket farönkökből ügyeskedtek össze. Talán nem túlzás,
ha azt mondjuk, a mezőfalvi
Manófalva nemcsak a manók
csodavilága. Horváth László

A nagy háború 1914-1918
Magyar huszárok
a limanovai ütközetben

2017. 11. 25. (szombat)
10 óra
a könyvtár olvasótermében
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

ISMÉT

HASZNÁLT KÖNYVEK
ÁRUSÍTÁSA A KÖNYVTÁRBAN!!!
2017. december 4 -től december 21-ig
használt könyvek kaphatók a könyvtárban igen kedvező áron.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk a nyitvatartási idő alatt.
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Az állatorvos tanácsai
Az ember külső élősködőiről: állategészségügyi,
közegészségügyi vonatkozások
Az ember és az állatok fertőző betegségeit véglények,
baktériumok, vírusok, gombák, paraziták okozhatják. A
paraziták élősködhetnek a
szervezeten belül (pl. gyomorbélcsatorna, légutak, vese,
szemgolyó, stb.) vagy a bőrön,
szőrön. Az elmúlt hetekben
több esetben kerestek meg érdeklődők emberi tetvességgel, rühösséggel kapcsolatban.
Tették ezt nyilván olyan okból is, hogy az állatorvos elsősorban állatokkal foglalkozik
egyéb higiéniai, élelmiszerekkel kapcsolatos, stb. tevékenységei mellett; s talán ő is tud
ezen élősködőkkel történő
fertőződés esetén tanácsokkal
szolgálni. Ilyen fertőződés,
megbetegedés esetén ugyanolyan pontos orvosi, háziorvosi diagnózisra, gyógykezelésre van szüksége a betegnek,
mint bármely belgyógyászati,
sebészeti vagy egyéb betegség esetén. A háziorvos, a nővérek maximális szaktudással,
segítő készséggel állnak élősködők által okozott probléma
esetén is az érintettek rendelkezésére. A következőkben
- terjedelmi korlátok miatt a
teljesség igénye nélkül - néhány, embert vagy embert is
érintő külső élősködőről kívánok szólni.
A vérszívó bolhák közül emberen a ma már ritka emberbolha ill. gyakrabban kutya- és macskabolha
élősködik. Petéiket talajba,
háziállatok fekhelyére, parketta réseibe, stb. rakják.
A rejtett életmódú poloskák elsősorban közegészségügyi jelentőséggel bírnak, bizonyos rablópoloska fajok
Trypanosoma kórokozót terjesztenek. Az ágyi poloskák
hagyományos
tyúkólakban
is elszaporodhatnak, életük
nagy részét rejtekhelyen töltik, s általában éjszaka keresik
fel az embert és az állatot vér-

szívás végett. A tyúkgondozók
elhurcolhatják ezt a poloskafajt. A legyek között számos
olyan faj előfordul a lakó- és
állattartó épületekben, ezek
környékén, valamint a legelőkön, melyek az állatok és a
környezetükben élő, dolgozó
emberek nyugalmát vészívással zavarják, számos kórokozót terjesztenek, szennyezik,
fertőzik a környezet tárgyait,
az élelmiszereket. A szőrtüsző atkák emlősök és az ember szőrtüszőiben élősködve
enyhébb, súlyosabb bőrelváltozásokat okozhatnak. A bársonyatkák lárvái az emberre és az állatra kapaszkodva
bőrgyulladást idézhetnek elő.
A ragadozóatkák macskáról
az emberre kerülve szintén
bőrgyulladást okozhatnak. A
baromfi óvantagok kisgazdaságok baromfiaiban, galambpadlásokon fordulnak elő. A
kifejlett óvantagok havonta
egyszer, kb. 2 órán át, éjszaka
szívnak vért a szárnyasokból.
Városi házak padlásán élő galambok környezetéből a tetőtéri lakásba is bejuthatnak az
óvantagok, s az alvó emberekből is vért szívhatnak. A madártetű atkák éjszakai aktivitásuk során házi és vadon élő
madarakból, néha emlősökből és emberből is szívhatnak
vért. A közönséges szúnyogoknak több ezer faja ismert.
Az élőlények nyugtalanítása,
vérszívás mellett egyebek között az emberi malária, sárgaláz, vírusos agyvelőgyulladás;
a házinyulak myxomatózisa, a
kérődzők kéknyelv-betegsége
kórokozóit is terjeszthetik. A
lepkeszúnyogok az ember és a
kutya Leishmania- fertőzését
közvetíthetik. A kullancsok
többek között kutyák babeziózisának, az emberi vírusos
agyhártya- agyvelőgyulladásnak, az embert és az állatokat
érintő Lyme-kór kórokozóit
terjeszthetik. 
(Folytatjuk)

Sikerek a női
birkózásban

Birkózás egy tradicionális férfias küzdősportág, de a
mai modern világban a nők
egyre nagyobb teret nyernek a
birkózószőnyegen. Aki figyelemmel kíséri a női szakág fejlődését, az tudja, hogy a férfiak mellett a magyar női vonal
is milyen kiemelkedően teljesít a nemzetközi porondon.
Mezőfalván is egyre több
lány próbálja ki magát sportágunkban. Schrick Alina közel két éve csöppent be az
edzőterembe, azóta egyre fényesebb győzelmeket arat. Az
idei évben tehetsége az eredményekben is megmutatkozott. A lányok között nem talált legyőzőre, így a 2017-es év
legnagyobb diák korcsoportos
címeit zsebelhette be. Márci-

usban Pestszentimréről a IIIII-as korcsoport országos
diákolimpia döntőjéről, októberben Kaposvárról a diák II
országos bajnokságról térhetett haza győztesen.
Eredményei felkeltették
a válogatott edzők figyelmét
is, és meghívást kapott a serdülő válogatott keretbe. Az
őszi szünetben három napot
Nagykőrösön, majd három
napot Budapesten edzőtáborozhatott.
Alina jövőre korcsoportot
vált, ahol egy sokkal nehezebb
feladat vár rá. Remélem, szorgalma kitart, és ott is sikeresen veszi az eléje állított akadályokat.
Tombor István
edző

Az én falum - Mezőfalva

Idősek Világnapja
a Sárga rózsa
nyugdíjas klubban

Idősek Világnapi ünnepséget tartottunk 49 fő részvételével. Köszöntöttük a 75 éven
felüli tagjainkat, emléklapot
adtunk át. Külön köszöntöttük Daruszentmiklósi Falu-
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JUHÁSZ MIHÁLYT
és
MOLNÁR ERZSÉBETET

háztól érkezett vendégeinket,
akiknek szintén emléklappal
kedveskedtünk. A fiatal tagjaink, unokáink és a 4. b osztály
tanulói szép versekkel kedveskedtek a vendégeknek.

50. házassági
évfordulóján
szeretettel köszönti:
fiuk Zoli és felesége Brigi, lányuk Rebeka
lányuk Ági, vejük Józsi, unokáik: Janó és Bence

FELHÍVÁS

A Német Nemzetiségi Önkormányzat
KÖZMEGHALLGATÁST
tart 2017. november 22-én, 16.30-kor,
a Kiss Kálmán Művelődési
házban, melyre minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Köszönettel és üdvözlettel:
Molnárné Troppert Mária

Mezőfalva központjában
üzlethelyiség

KIADÓ vagy ELADÓ
ÉRDEKLŐDNI:

25/ 244 - 114

Fontos telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal:

510-360

Általános Iskola:

506-930

Tündérkert Óvoda:

506-987

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:

506-900

Kiss Kálmán Művelődési Ház:

506-832

Könyvtár:

506-985

Rendőrségi ügyelet:

510-510

Tóth Viktor (körzeti megbízott):

06/20-277-3075

Polgárőrség:

06/30-621-0712

Orvosi rendelő:
dr. Prajda-Pop Ramóna (I. körzet):

506-837

dr. Gáncs László (II. körzet helyettesítés):

506-925

dr. Kosztándi Molnár Éva

506-889

Fogászat:

224-401

Védőnő:

506-888

Gyógyszertár:

244-013

Mezőföldvíz – vízszolgáltatás:

411-636
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Advent a téren
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját Mezőfalva
adventi rendezvényeire

I. Vasárnap
December 3. 15:30
Adventi koszorú megáldása és
az első gyertya meggyújtása
Kristofory Valter plébános úr.
Civil szervezetek és a
Néptánccsoport műsora

II. Vasárnap
December 10. 15:30

Adventi koszorú második
gyertyájának meggyújtása
Kristofory Valter plébános úr
gondolatai,
Betlehem megáldása
Óvodások és iskolások
ünnepi műsora
Vendégünk a Mikulás

December 14-én
csütörtökön 17 órától
a Mezőfalvi Nőikar
Karácsonyi koncertet
ad a templomban
III. Vasárnap
December 17. 15:30

IV. Péntek
December 22. 16:00

Adventi koszorú harmadik
gyertyájának meggyújtása
Kristofory Valter plébános
úr gondolatai
Német Önkormányzat
műsora

Adventi koszorú negyedik
gyertyájának meggyújtása
Ünnepi köszöntőt mond
Márok Csaba
Mezőfalva Nagyközség
polgármestere

Ünnepeljünk együtt!

Minden vasárnap adventi vásár

