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Hangulatosak voltak a szilveszteri mulatságok Mezőfalván is. Elbúcsúztattuk az óévet, és köszöntöttük 2018-at!

Óvodai alapkőletétel

Közmeghallgatás
Mezőfalva Nagyközség Képviselő-testülete

közmeghallgatást tart
2018. február 12-én 17 órakor
a Kiss Kálmán Művelődési Házban

Ünnepélyes keretek között került sor karácsony előtt a Tündérkert Óvoda új épületszárnyának alapkőletételére. Az eseményen részt vett Varga Gábor, térségünk országgyűlési képviselője is. (Írásunk a 2. oldalon.)

A tervezett napirend szerint a résztvevők beszámolót hallhatnak az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint a 2018. évi tervekről,
lehetőségekről.
Szó lesz Mezőfalva környezeti állapotáról is. Végül a képviselő-testület tagjai meghallgatják a résztvevők javaslatait, kéréseit, és válaszolnak a felmerülő
kérdésekre.
Várom Mezőfalva lakóit a közmeghallgatásra!
Márok Csaba
polgármester
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Óvoda: ünnepélyes alapkőletétel

Különleges esemény volt
advent időszakában a Tündérkert Óvodában:az új épületszárny alapkőletételét figyelhették az intézmény dolgozói
és a gyerekek a beüvegezett
terasz ablakai mögül december 19-én délelőtt.
A zárt terasz (ahol a gyerekek álltak) is része az intézményfejlesztésnek, amely
a második ütem derekánál
jár. A mérföldkőnek számító alapkőletétel azért is volt
különleges, mert nem a kezdéskor tették le, hanem most,
amikor már állnak a falak.
Ez a földbe süllyesztett alapkő része lesz a majdani padlónak. Beltartalmát – lapunk
tegnapi számát, a helyi újságot, a gyerekek saját készítésű
emléktárgyait – az üveg fedlapon keresztül láthatják majd
mindig a lábuk alatt, amikor
az összekötő közlekedő lépcsőjén leballag a régi épülettől
az új szárny alagsorába, az új
tornateremhez.
Márok Csaba polgármester köszöntötte a Tündérkert

óvoda ünnepélyes alapkőletételén résztvevőket, külön is
üdvözölte Varga Gábor országgyűlési képviselőt, Tanka
Csabát, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökét, dr. Kovács
Pétert, a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetőjét. Hangsúlyozta az esemény egyediségét, és elmondta: – A kormány
234 millió forintos támogatásával újíthatjuk fel az óvodánkat. A munkák első üteme, a
régi épületszárny felújítása elkészült, a falak áthelyezésével
tágasabbak lettek a mosdóhelyiségek, zárt lett a folyosó, kicserélték a nyílászárókat,
az elektromos vezetékeket,
majd kívül-belül megújult az
épület, jobbára a nyári szünet
alatt. A második ütem, az új
épületszárny van most soron.
– Az alagsorában tornaszoba lesz a hozzá tartozó kiszolgáló-helyiségekkel és egy
dolgozói teremmel, ahol akár
megbeszélést is tarthatnak a
pedagógusok. A földszinti részen két foglalkoztató szobát
alakít ki a kivitelező, a tető-

térben pedig tároló és pedagógusi helyiségek lesznek –
tájékoztatott Sipiczki Zoltán
építész, tervező.
Varga Gábor kiemelte, az
öröm jut először az ember
eszébe egy ilyen alapkőletételen – hiszen fejlődik az óvoda,
a születések számának emelkedése, a gyermeklétszám indokolja az intézmény bővítését, ami ilyenformán duplán
öröm. Reméli, jövő ősszel már
az újonnan felvett gyerekek

népesítik be a most készülő
óvodai épületrészt is. A képviselő kitért a kormány családügyi és szociálpolitikai intézkedéseire, majd elismeréssel
szólt arról, hogy Mezőfalvára
a hagyománytisztelet – amit
a régi épület igényes felújítása fémjelez -, és az újat teremtő képesség egyaránt jellemző.
A köszöntők után a résztvevők szemügyre vehették a
megújult és a bővülő óvodát.
(duol.hu)

A Don-kanyar és a háború áldozataira emlékeztek

Szinte minden mezőfalvi
család történetében található elesett katona, vagy polgári személy. A 75 évvel ezelőtti véres tragédia nem csak a
fronton harcolók, hanem sok
tízezer magyar család tragédiája is. Mezőfalván szentmisével és gyertyagyújtással emlékeztek az elhunyt hősökre,
áldozatokra.
Január 12-én este hat órakor a mezőfalvi Magyarok Nagyasszonya Plébánia templom kápolnájában
mintegy 30 fő előtt Kristofory Valter plébános tartott
szentmisét a Don-kanyar és
a világháború áldozataira emlékezve. A szentmise beszédében kiemelte, azért imádkoznak, hogy ne lehessen többé
az „ember embernek farkasa”
és békében élhessünk nagy,
nemzeti tragédiák nélkül. A

liturgikus eseményeket követően egyházi énekeket dalolva
vonultak a résztvevők a templomkert előtti II. világháborús
emlékműhöz, ahol meggyújtották a kegyelet gyertyáit. Az

emlékművet övező fa táblák
közel kétszáz elesett mezőfalvi nevét őrzik, akik nem csak
a harcokban, hanem a háborúhoz köthető eseményekben
vesztették életüket. Csanda

Teri néni a Mezőfalvi Rózsafüzér Társulat csoportvezetője régi katonadalok eléneklésével is emlékezett a hősökre,
melyet annak idején Sárbogárdról aratásra érkezett katonáktól hallott. A résztvevők
a rendezvény utáni kötetlen
beszélgetésben még megemlítették, a kommunista rendszerben sokáig nem is lehetett
beszélni a Don-kanyarban
történtekről. Csak szűk családi környezeten belül emlékezhettek elhunyt szeretteikre. A
mai időkben kezdték el tárgyilagosan említeni a magyar
történelem nagy tragédiáját a
történészek, kutatók, politikusok. A mezőfalvi II. világháborús emlékmű oldalán az
alábbi vésett szöveg olvasható:
„ Az esztelen gonoszság áldozatai emlékére”
Horváth László
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Beruházásainkról, terveinkről

Beruházásainkról szeretnék átfogó képet adni. Elkezdődtek a munkálatok az
óvodai beruházásainkon is. A
kivitelezés megkezdése óta a
vállalkozó ütemezetten végzi
a feladatát. Ezzel párhuzamosan a konyhai bővítés is zajlik.
E beruházás kapcsán tudni
kell, hogy az étkező felújításának idejére a gyerekek étkeztetése visszaköltözik majd a
művelődési házba. Ez természetesen az iskolavezetéssel,
a pedagógusokkal egyeztetett
módon történik meg, hogy
zökkenőmentes legyen a beruházás befejezése. Várhatóan
a nyárra az óvoda és a konyha is elkészül, rendben le tudjuk zárni ezeket az elengedhetetlenül szükséges és örömteli
modernizálásokat.
Jó hírt kaptunk a pályázatainkról a múlt év végén. A polgármesteri hivatal és az ÖNO
épületének energetikai fejlesztésére beadott pályázatunkat

az irányító hatóság pozitívan
bírálta el, és ennek eredményeként 45 millió 324 ezer 700 forint támogatás került jóváhagyásra Mezőfalva részére. A
munkálatok a nyílászárócserét,
a szigetelést fogják jelenteni, és
a projekt mértékéhez igazodva
az akadálymentesítést is megoldhatjuk.
A Székesfehérvári Echotech Innovációs Műhellyel
és más önkormányzatokkal
közös pályázatunk programok megvalósítását szolgálja. Az irányító hatóság ezt is
pozitívan bírálta el, így a jövőben jelentős összegeket tudunk fordítani programokra.
Az események és a fellépők
kiválasztása kapcsán széles
körű egyeztetés zajlott, a polgármester összehívta a civil
szervezetek vezetőit, a képviselőket, és megbeszéltük az
elképzeléseket, igényeket. A
felmerült igények alapján a
művelődésszervezőnk egyez-

tet az országos rendezvényszervezővel, és az érintett
zenekarok leterheltségét, fellépéseit figyelembe véve tud
később tájékoztatást adni,
hogy melyik fellépőket sikerül „megszerezni” a mezőfalvi
rendezvényekre, ki az, aki elérhető, és ki az, aki az adott
hétvégére már foglalt. Mertünk egy nagyot álmodni,
gondolkodunk a Mezőfalvi
Vigasságok vonatkozásában
például a Csík zenekaron is,
és az Irigy Hónaljmirigy zenészeit is szívesen látnánk a
településen. Természetesen
igyekszünk úgy összeállítani
a rendezvények programját,
hogy a kínálatban mindenki
találjon kedvére valót. Annyit
elmondhatok, hogy a nőnapi
fellépőnket kiválasztottuk, és
nem más lesz, mint Feke Pál,
aki remélem nagyon jó nőnapi
műszorral örvendezteti majd
meg a hölgyeket a művelődési házban.

Boldog új évet!

Költségvetés és célok

Ismét eltelt egy év, az az
óévbúcsúztató
szilveszteri mulatságokkal kapcsolatosan sem kell semmilyen rossz
hírről beszámolnom, örömteljesen, vidáman telek az éjfél
előtti és utáni órák. Mindenkinek nagyon boldog, egészségben, sikerekben, örömökben gazdag új évet kívánok
ezúton is!

Mezőfalva költségvetése évek óta a stabilitás igényével kerül ös�szeállításra. Elsődleges szempont, hogy azt tervezzük csak, ami belefér a bevételek keretébe, ne nyújtózkodjunk túl. Az idei év sajátos
lesz, mert az Európai Unió pályázatainka köszönhetően jelentős az
a többletforrás, amelyre az önkormányzat különböző ablakokon keresztül pályázatot kíván benyújtani. Mert például, ha 20 százalékos
önrész mellett megvalósuló fejlesztésről van is szó, akkor is a beruházás 80 százalékát a támogatás fedezi. Nagyon érdemes ezeket
a lehetőségeket megragadni. A célok meghatározásába pedig úgy
gondolom, minél szélesebb réteget kell bevonni. Így olyan dolgok
valósulhatnak meg, amelyek ténylegesen a település javát szolgálják.

Kiszállíttattuk
a szociális tűzifát
A szociális tüzifaként elnyert 104 erdei köbméter fát
kiszállíttatta az önkormányzat
a rászorulóknak, szociális bizottság döntött arról, hogy ki
részesüljön ebben, kinek van
szüksége a településen erre
a támogatásra. Köszönjük a
szállításban közreműködőknek a segítségét!
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester

LEADAR-pályázatok
Idén február 26-tól fognak megjelenni a Mezőföldi Híd LEADER Egyesület által kiírt pályázatok, amelyek a LEADER
keretében különböző közösségfejlesztési célok megvalósítását
teszik lehetővé. Ezen belül is lesznek olyan pályázatok, amelynek az elnyert támogatási összegét programokra lehet fordítani,
illetve egyéb pályázatok is.
A Rákóczi utcai játszótér teljes megújítását, a focipálya felújítását szeretnénk megvalósítani ebből a forrásból. Az előmunkálatok ebben a vonatkozásban is folynak, felmérjük, hogy miként lehetne például a játszóteret a gyerekek számára leginkább
használhatóvá tenni. Tudjuk, hogy a játékok elhasználódtak az
évek során, ám látni kell azt is, hogy nemcsak az idő vasfoga
hagyott nyomot ezen a területen, hanem a gyerekek is számos
élményt gyűjtöttek itt, előszeretettel használták a játszóteret.
Jóleső érzés, ha a megújításával örömet okozhatunk majd a kicsiknek és rajtuk keresztül a szülőknek is.
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Hulladék-szállítás
Felhívom a figyelmet, arra,
hogy mindenki olvassa el alaposan azt a tájékoztató levelet,
amelyet a Vertikál Zrt.-től kapott a hulladékszállítási közszoltáltatásról. Közlik benne
azokat a napokat, amelyekben
Mezőfalván gyűjti össze a járat a szelektív hulladékot. A
pet-palackokhoz például nem
kell külön zsákot vásárolni,
elég egy átlátszó zsák, amelynek a szállítók látják a tartalmát. A zöld hulladékhoz a
zsákot a dunaújvárosi ügyfélszolgálaton kérhet mindenki,
és ilyenkor, év elején érdemes
beszerezni ezeket a zsákokat,
akár az év minden hónapra.
Továbbá ragasszák fel a levélben küldött matricát a kukára január 31-ig, illetve kérjék
a szolgáltatótól idén is a minden évben egyszer ingyenesen
igénybe vehető házhoz menő
lomtalanítást.
A levél az említettekkel
kapcsolatos részleteket tartalmazza! Olvassák, hogy minél
zavartalanabb legyen a hulladékszállítási közszolgáltatás
Mezőfalván is.

Figyelnek a tűzifa
vásárlásakor!
Felhívom a figyelmet arra,
hogy a téli tüzelő beszerzése
több csatornán is lehetséges
mindenki számára. Viszont
óva intek mindenkit attól,
hogy utcai árustól vásároljon,
mégpedig nem egészen biztos eredetű fát. Ha később kiderül, hogy a fa lopott, akkor
a vevő is belekerülhet a lopási ügybe. Gyanús emberektől
tehát ne vegyenek tűzifát, akkor sem ha olcsón kínálja azt.
Az utcai árusokra a rendőrség
fokozott figyelmet fordít Mezőfalván, és komoly eredményeket érnek el ezen a téren.
Ettől függetlenül minden évben megjelennek árusok, akik
nagy valószínűséggel azért
tudják piaci árnál olcsóbban
adni portékáikat, mert lopott
áruról van szó. Legyenek körültekintők a vásárláskor!
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Tündérkert Óvoda
Ruhagyűjtés
Óvodánkban idén is sor
került a ruhagyűjtésre. Nagyon szépen köszönjük a szülőknek a segítséget, hogy sok
ruhával hozzájárultak az adománygyűjtéshez. A ruhákat
eljuttattuk a rászoruló családokhoz.

Karácsonyi vásár

December 12-én megtartottuk a karácsonyi vásárt. A
délelőtt folyamán Árgyelán
Anita, Moldvány Rita segített a karácsonyi díszek eladásában, majd délután Szabóné
Gál Adrienn és Mazzagné
Madarász Mária. Nagyon
szépen köszönjük a munkájukat! A vásár bevételét a gyerekekre fordítjuk,köszönjük
minden szülőnek a támogatását.

Karácsonyi ünnepély

December 20-án a karácsonyi ünnepélyre meghívtuk
a nyugdíjasokat, akik szívesen
fogadták a meghívást. A Napsugár csoportban volt az ünnepély és a két kiscsoport volt
a díszítés felelőse. Nagyon jó
hangulat volt és meghitt ünnepélyen vehetett részt mindenki. A délelőtt folyamán
minden csoport készült karácsonyi, betlehemes műsorral.
Az ünnepségünkre meghívtuk
a hivatali, könyvtári, az alapítvány tagjait, az atyákat, valamint a művelődési ház tagjait.
Köszönjük szépen a részvételt,
hogy megtiszteltek minket a
jelenlétükkel. A gyerekek nagyon várták már ezt a napot,
átélték az ünnep örömét, szeretetben gazdag, meghitt légkör alakult ki. Nagyon szépen
köszönjük az alapítvány támogatását. Az óvoda új szárnyába
ennek köszönhetően el tudjuk
kezdeni a tornaszoba berendezéseinek megvásárlását.

Nyílt nap a Napsugár csoportban

2017. december 14-én a
nagyszülők számára nyílt napot tartott a régi idők karácsonya alkalmából a Napsugár
csoport. Szép számmal jelentek meg a nagymamák, nagypapák és egy dédmama is.
Kedves vendégeinket megkértük, hogy meséljenek arról,
hogy gyerekkorukban hogyan
ünnepelték a karácsonyt. A
mai gyerekek elképzelni sem

Szivárvány
betlehem
December 18-án közös
karácsonyra invitáltuk a szülőket. Csoportunkban fontos
szerepet kapnak a hagyományok, hosszú idő után ismét
betlehemes játékkal készültünk. Programunk meghívott
vendége volt Nagy Richárd
református lelkész és családja. Ricsi bácsival közösen előadott énekeink gazdagították
műsorunkat. Napunk színfoltja volt feleségével közösen
előadott dala. Ezt követte az
ajándékok kiosztása, melynek
tartalmát a gyerekek gyűjtögették egymásnak. A délutánt
közös sütizés zárta.

tudják, hogy nem volt villany, a karácsonyfán nem volt
égősor,nem volt tévé és a plázákban vásárolt játékok sem.
A nagymamák, nagypapák
elmesélték, hogy ekkor zajlottak a disznóvágások, hogy milyen játékokkal játszottak, mivel díszítették a fenyőfákat, ha
egyáltalán volt és sokszor szegényes volt a karácsonyi vacsora.

A gyerekek csodálkozva hallgatták az elbeszéléseket, több kérdést is feltettek.
A délelőtt meghitt hangulatát gyertyagyújtással, közös
énekléssel és verseléssel fokoztuk. Vendégeinket megkínáltuk mézes teával, apró
süteménnyel. A nagyszülők
nagyon megköszönték a meghívást és megígérték, hogy eljönnek jövőre is.
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Advent a téren
a Szivárvány csoporttal

Óvodánkból Szivárvány csoportunk készült műsorral Advent 2. hétvégéjén a téren.
Rendhagyó módon Nagy Richárd református
lelkész segítségével, élő zenei kísérettel adtuk

elő énekes műsorunkat, melyet néhány alkalomhoz illő verssel, gyertyás tánccal színesítettünk. A hagyományoktól eltérő dalok és az élőzene nagy tetszést aratott a közönség körében.
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Kiskarácsony
Nagykarácsony
2017. december 20-án tartottuk óvodánkban az ünnepi vacsorát. Erre az ünnepre a nyugdíjas kollégáinkat is
meghívtuk, akik örömmel elfogadták meghívásunkat, s
velünk töltötték ezt a meghitt
délutánt. Az ünnep keretén
belül búcsúztunk kollégánktól Balog Ervinné Marika nénitől, aki 2018. január 1-től
megérdemelt nyugdíjas napjait tölti családja körében. Kis
műsorral, köszöntővel készültek a kollégák, a nyugdíjasok
és a közeli munkatársai a dadusok is. Ezúton is kívánunk
neki hosszú, egészségben gazdag, nyugodt nyugdíjas éveket
családja körében. 2018. január 2-án a Pillangó csoport új
dadus nénivel kezdte az évet
Sümeginé Jancsovics Gyöngyivel. Köszönet a Pillangó
csoport szüleinek és a gyerekeknek, hogy ilyen meghitté és bensőségessé varázsolták
Marika néni utolsó óvodában
eltöltött délelőttjét.

Köszönetek

A Szivárvány csoport nevében szeretnénk köszönetet mondani a Tombor családnak a csoportunknak adott
ajándékért,Horváth Erikának a felajánlott adventi koszorúért, a szülőknek pedig a
sok-sok finomságért amivel
kényeztettek minket. Nagy
Richárdnak a programjainkban való aktív részvételt köszönjük.
Köszönetet szeretne mondani a Csigabiga csoport
Szente Andreának a karácsonyi díszekért, Árgyelán-Váczi
Enikőnek és Tégen-Simon
Editnek a gyerekek karácsonyi ajándékának megvásárlásához nyújtott támogatásért,
Bécsiné Gosztola Erikának
a finom édességekért, Prókai
Anikónak a sok papír-írószerért és a karácsonyi ajándékért.
Összeállította:
az óvoda kollektívája
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Német nyelvi karácsony

Iskolánk hagyományaihoz
hűen az elmúlt karácsonyi
időszakban is ajándékműsorral készültek a német nemzetiségi tagozat tanulói az iskola közösségének. Ezúttal a 3.a
osztállyal adtunk elő „Betlehemes játékot”, ahogy régen
mondták: Chriskindspiel-t.
Megidéztük, miként köszöntötték régen a gyerekek a faluban házról házra járva az ünnepet. Felkeresték a rokon és
ismerős családokat, verseket
és énekeket adtak elő a Kisjézus születéséről. Tanítványaim is ekképpen idézték föl a
karácsonyi történetet. Régen
süteménnyel, pénzzel hálálták meg az emberek az betlehemezést. Most a 3.a osztályt
nagy tapssal jutalmazták társaik a szép, átütő előadásért.
Köszönet a szülőknek támogatásukért!
Molnárné Troppert Mária

A művészetoktatás karácsonyi ünnepsége

Mint minden évben, úgy
idén is, a művészetoktatásban
résztvevő gyerekek nagy szeretettel invitáltak kicsit-nagyot, minden kedves érdeklődőt a karácsonyi műsorukra.
Mivel egyre többen jönnek el
ezeket a tehetséges gyerekeket megnézni, ezért a helyszín maradt a jól bevált iskola
tornaterme. Fergeteges, változatos vagy éppen lecsendesült
produkciók adták át egymásnak a helyet a színpadon. Az
iskola kis kórusa, a „Hangvirágok” kezdték a műsort, majd a
népi énekesek gyönyörű énekét hallhattuk, ezt követően
egy kis zongoramuzsika és furulya hangja csendült fel, aztán jöttek a kis néptáncosok,
majd a felsős néptáncosok,
ezután, a legvégén, a koncert

lezárásaként is a gyerekkórus
kápráztatta el a kedves közönséget vidám és léleksimogató
énekekkel. Mindeközben az
iskola aulájában gyönyörű karácsonyi kiállítás volt látható,

melyet ugyancsak a művészetoktatásban résztvevő gyerekek
készítettek, ezzel is színesítve
az ünnep hangulatát. Az ünnepség végén minden résztvevő gyermeket a már jól meg-

szokott kis „süteményezésre”
hívtunk, melyet köszönünk
a művészetoktatás munkaközösségének. Nagy köszönet a felkészítő tanároknak,
akik ezt a csodálatos karácsonyi ünnepséget megálmodták: Koncz Tímeának az alsós
néptáncosok, Czuppon Péternek a felsős néptáncosok felkészítését, Tótin Katalinnak a
zongoristák, Tótin Istvánnak
a furulyások, Balogh Tímeának pedig a népi énekesek és
a kis kórus felkészítését. Köszönetet mondunk Jaksics Erzsébetnek, Márokné Szatmári
Ilonának, Kolozsi Krisztinának, Nyuliné Bauer Szilviának
és Sivák Zitának is, akik elkészítették a szobrászat tanszakos gyerekek karácsonyi kiállítását.
Balogh Tímea
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A mi különleges
karácsonyunk

A karácsony különleges időszaka az évnek. Nagy várakozás
előzi meg, talán túlságosan is nagy elvárásokat fogalmazunk
meg. Mit adjunk? Hogyan díszítsük fel a fát, a lakást? Nincs ez
másképpen az iskolában sem. Mi másodikosok már év eleje óta
ötletelünk, hiszen miénk az iskola dekorálásának és az ünnepi
műsor összeállításának nem könnyű feladata.
Várakozunk, adventezünk, készülődünk, gyakorolunk. Sokszor elhangzik, hogy ez az ünnep nemcsak arról szól, hogy mit
fogunk adni, hanem arról is, hogy mi is adunk, adhatunk ajándékot másoknak. Ebben az évben is gyűltek a meglepetések a
dobozokban, zsákocskákban, amit a Családsegítő Szolgálat segítségével juttattunk el a rászoruló kisgyerekek fája alá.
Számomra ez a karácsony mégis valami más miatt volt különleges! Az a kihívás, hogy nyolc éves gyerekek az egész iskola közösségét szórakoztassák, és ha lehet, karácsonyi hangulatba ringassák, nem kicsi. Nem elég jól tudni a verseket, valami
pluszra is szükség van. Ezt én, és remélem valamennyi kisgyerek megkapta most a gyerekeinktől. Hogy miért? Például azért,
mert volt, aki a betegségéből még éppen lábadozva eljött, mert
tudta, hogy rá szükség van. Micsoda önfeláldozás, és adni akarás
volt abban a kisfiúban, aki végig az ajtót leste, mert várta, hogy
mikor lépnek be az ő szülei is, akik sajnos nem értek ide, de ő
könnycseppekkel a szemében is a többiekért remekül tette a kötelességét, és mondta a verseit, énekelte a dalokat! Számomra ez
a karácsony igazi csodája! Nem a szépen feldíszített fa, nem a
becsomagolt ajándékok garmadája, hanem az, hogy a saját érdekeimet a másoké elé helyezem, ha kell, mert tudom, hogy mások
szépet és jót várnak tőlem, és én ezt a szépet és jót meg akarom
adni. Ilyen napokon jó pedagógusnak lenni, jó ilyen jó és érző
szívű gyerekeket tanítani, nevelni.
Kívánom az új évre, hogy a családokban is legyenek ilyen áldott pillanatok!
Baricza Zsuzsa

Lehet jó a fogorvosnál? Igen!
Harminchat. Ennyi éve tanítok a mezőfalvi iskolában. Azt
mondják ez még gombócból is sok. Harminchat év, harminchat
iskolafogászati rendelésen való részvétel. Harminchat izgalommal teli látogatás, és most mégis az első! Az első, ami kellemes
élmény volt a gyerekeknek, és ezért nekem is.
Ki az, aki szeret fogorvoshoz menni? Nem tévedek, ha azt
mondom senki. Tudjuk, hogy kell, hogy szükséges, vagy sokszor
elkerülhetetlen. Ilyen az iskolafogászat is. De most valami különleges, valami izgalmas, és élménydús volt.
Én most végeztem egy másik körzetben a szokásos éves fogászati ellenőrzőtúrámmal, de én is sok mindent megtudtam,
amit én se láttam, mert azt hiszem valamennyien csukott szemmel éljük túl ezt a rendelést.
A doktornő ötös csoportokban hívta be magához a gyerekeket, akik körülállták őt, és megnézhettek mindent, kipróbálhatták a sok ismeretlen szerkezetet. Megnéztük a lámpát, ami úgy
világít, mint a nap, hogy a doktornő mindent jól lásson. Láttuk
milyen gyorsan dolgozik a nyálszívó, sőt a félelmetes hangú fúrót is meghallgattuk. Ki az, aki látta Önök közül, hogy hogyan
készül a fogtömés? Kérdezzék meg a gyerekeket! Meggyurmázhatták a kezükkel a jól formálható tömőanyagot, és megtapasztalhatták, hogy hogyan változtatja a színét és az állagát egy
különleges lámpa fényének hatására.
Ez után mindenki bátran beült a székbe, megmutatta a fogacskáit, és vidáman ment ki a többi társaihoz, akik a folyosón
izgalommal várták őket.
Dr. Hadászi Eszter, jegyezzék meg a nevét, mert ő az aki
ha nem is megkedveltetheti, de félelemmentessé teheti a gyerekek számára a fogászatot! Keressék bátran, mert a gyerekek már
bátran mennek be hozzá!
Baricza Zsuzsa
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Adventi segítségnyújtás

A Kiss Kálmán Művelődési Ház ezúton köszöni
az adventi programok előkészítéséhez, díszítéséhez
nyújtott segítségüket. Köszönjük a fenyőfa felajánlásokat, a CBA boltnak a szaloncukrot, Sóki Attilának a
kukoricaszárat, a szalmabálát a Rabi családnak ,a szalmát Kovács Pityunak, a Mikulás-szoba kellékeit Kissné
K atinak,Czimmer mann
Lászlónak a Mikulás szere-

pét, a betlehemi figurák ruháinak felújítását Feke Jutkának, Galamos Virágnak,
Bódás Gabriellának és Palló
Ilonának.
Köszönetet
mondunk
minden fellépőnek a színvonalas műsorokért. Köszönjük a civil szervezeteknek,
hogy vállalták a vendéglátó
szerepét az adventi délutánokon.
A Kiss Kálmán
Művelődési Ház dolgozói

Sárgarózsa
karácsony

December 19-én tartottuk karácsonyi ünnepségünket, melyen 45 fő vett részt. Tagjaink versekkel készültek és jelmezes
előadást tartottunk, és közösen énekeltünk. Részt vettek a 4. b
osztályos tanulók is. A műsor után vacsora volt, és az est végén
minden tagunk karácsonyi csomagot vehetett át, amit a gyerekek osztottak ki. Beteg tagjaink részére személyesen vittük ki
az ajándékot.
Ezúton kívánunk mindenkinek boldog új évet!

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 2018. január 16-án, 1800 példányban.
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Mozgáskorlátozottak
és Fogyatékkal Élők Csoportja
Szeretettel köszöntöm Mezőfalva kedves lakóit az új év első
napjaiban kívánva nagyon eredményes, egészséges és sikeres
boldog új évet a Mezőfalvi Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Csoportjának nevében.
Sok mindent tudnak rólunk, a rendezvényeinkről, életünkről, mert jelen vagyunk a falu pezsgő életében, részt veszünk
minden rendezvényen, megtisztelve a szervezők munkáját és
természetesen az előadások nagyszerűségét dícsérve élvezzük
ezek minden pillanatát.
Tavaly sok mindent csináltunk a csoporttal, ezt most nem
részletezném, inkább a következő eseményekre, tevékenységekre hívom fel a figyelmét azoknak, akiket érint. Ahogyan több
éve, úgy most is kéthetente fogadóórát tartok a művelődési ház
kistermében, az idei első alkalom január 17. Közeleg az adóbevallás ideje. Felhívom a figyelmet, mindenki gondolja át, hogy
milyen kedvezményt vehet igénybe a szabályok alapján, de ha
bizonytalan valaki, keressen meg, és szívesen segítek mi az, amit
igénybe vehet (ez azokra vonatkozik, akinek nincs könyvelője).
Szeretném azokat is tájékoztatni, akik nem tagjaink, de beleesnek ebbe a kategóriába, hogy amiben bizonytalanok, keressenek meg.
A következő, amire felhívom azok figyelmét, akik súlyos fogyatékosok, de nem tagok a csoportban, hogy március 31-ig lehet beadni a jogos támogatási igényeket!
Végül, de nem utólsó sorban, megköszönöm azoknak a támogatóinknak, akik lehetővé tették, hogy egy kedves, jó hangulatú közös karácsonyi vacsorát tudtunk ismét együtt eltőlteni. Csodálatosabb volt, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskola
egy fantasztikus csoportja tette az estét nagyon meghatóvá,
boldoggá és emlékezetessé ! Ezúton köszönöm meg a gyermekek lelkes fellépését a kórussal, a néptánccsoporttal, valamint
a versmondók gyönyörű előadását! Köszönöm a felkészítő tanároknak Balogh Tímea, Konc Tímea és Nagy Margit tanárnőknek a sok munkát, a kedves szülőknek a próbák sokaságára
kísérést. Olyan ajándékot kaptunk, ami pótólhatatlan, ezért szívünkben őrizzük az estét!
Bízom benne, hogy csoportunk működése hasznos, a községünk ezen rétegének segítség, hogy létezünk.
Aranyosi Ervin:
Legyen egészséges, boldog minden ember,
ennél jobb kívánság- hidd el nekem -nem kell!
Múljon a rossz kedvünk, létünk legyen álom,
legyen a világon örökké karácsony !
Kissné Kata csoportvezető
és a csoport minden tagjának
üdvözlete a mezőfalviaknak!

Felhívás

Értesítjük az érdeklődőket, hogy a Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők fogadóórái a következőképp
alakulnak a Kiss Kálmán Művelődési Házban:
január 31., február 14., 28. 13.00 órától
Kissné Kata
csoportvezető
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ÉVZÁRÓ 2017

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat felnőtt
és gyermek tánccsoportjával
megtartottuk a 2017-es évzárónkat. Nagyon jó hangulatú
ünnepséggel, játékokkal és sok
tánccal zártuk az évet. A jó hangulathoz rengeteg sütemény,
szendvics és üdítő adta meg az
alapot, amit nagyon köszönünk
a támogató felnőtteknek.
Amire büszkék vagyunk,
hogy a 2017-es évben gyermek tánccsoportunknak több
helyi fellépése is volt, sikeresen megrendeztük az évente
megtartott svábbált és szüreti bált is a támogatóink segítségével. Emellett eljutottunk
Mányra, ahol a megyei német
nemzetiségi napon bemutatkozott a gyermek tánccsopor-

tunk, és a mezőfalvi 3. adventi
műsort a német önkormányzat adta, amelyen első alkalommal mutatkozott be felnőtt tánccsoportunk is.
Hagyományteremtő céllal
szeretnénk minden évben egy
felnőtt táncos és egy gyermek
táncos szülői oklevelet is kiosztani. Az idei évben Nagy
Csilla és Siposné Vincze Viktóriának szeretnénk megköszönni azt a segítséget, amivel
a próbáink és a rendezvényeink sikerességét támogatták.
Bízunk benne, hogy a jövőben is egyre többen csatlakoznak hozzánk és támogatnak
minket abban, hogy színvonalas programokkal, rendezvényekkel mutassuk meg Mezőfalva sváb hagyományait.
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Disznóvágás, házi húsfeldolgozás

Az alábbiakban a házi
disznóvágást követő húsfeldolgozással kapcsolatban két
fontos, az állategészségügyi
vonatkozások mellett elsősorban közegészségügyi jelentőséggel bíró betegségről szólok
a Tisztelt Olvasóhoz, terjedelmi korlátok miatt a teljesség igénye nélkül. Örvendetes, hogy sokan őrzik a falusi
élethez egykoron elválaszthatatlanul hozzátartozó disznóölés, kolbásztöltés, füstölés
hagyományát. A sertések tartása, takarmányozása, gondozása, vágása, feldolgozása során a jó gazda, hentes, böllér
számos dologra oda kell, hogy
figyeljen annak érdekében,
hogy a család, a kóstolót elfogyasztók, a vendégek valóban
kiváló minőségű és egészségre veszélytelen disznótoroshoz, termékekhez jussanak. A
sertés izomférgessége, a trichinellózis világszerte elterjedt, állatról emberre terjedő
betegség, zoonózis. A kórokozó 2-4 mm-es fonálféreg,
ami alig észrevehetően a vékonybél elülső harmadában,
a nyálkahártya felületén tartózkodik. A vaddisznó vagy
a házisertés belében 6-8 hétig élő trichinella féreg kb.
ezer lárvát rak le. A lárvák a
bélnyálkahártyán keresztül a
nyirokkeringéssel a harántcsíkos izomzatba kerülnek, s itt
betokozódnak (0,4-0,6 mm
átmérőjű tok), s akár az állat
élete végéig fertőzőképesek
maradhatnak. Jelen lehet rókában, borzban és vaddisznóban; ezek egymást fertőzhetik
a tetemek elfogyasztásával.
Ebből az „erdei” ciklusból kerülhet át a fertőzés a házisertésbe, patkányba, emberbe. A
házisertés elsősorban a vaddisznótól fertőződhet meg,
ha külterjes tartás esetén annak tetemét, vagy a vadász által kilőtt vaddisznó zsigereit, vágási hulladékát megeszi.
Esetenként fertőzött, elhullott patkány elfogyasztásával
is fertőződhet. Az emberbe a

Képünk illusztráció
fertőzött sertéshús elfogyasztásával kerülhet ez a parazita. Maga a bélféreg nem
okoz különösebb tüneteket a
sertésben. Erős fertőzés esetén ragadozókban bélgyulladás, hasmenés, izomgyulladás
alakulhat ki. A betokozódott
lárvákat tartalmazó izomszövetet (húst) elfogyasztó ember, ragadozó belében a lárvák
ivarérett féreggé alakulnak,
s kezdődik a folyamat újból.
Emberben több száz lárva
felvétele után bélbántalmak,
hányás, láz, fejfájás, szemhéjés arcvizenyő, izomfájdalmak,
szívizomgyulladás jelentkezhet, majd légzőizom bénulás, s akár haláleset is előfordulhat. Legfontosabb, hogy
vaddisznó feldolgozási hulladéka, elejtett ragadozók húsa,
patkánytetem ne kerüljön a
házisertés elé, így a fertőzési
lehetőség kizárható. Az üzletekben vásárolt sertéshús vágás után egyenként trichinella
vizsgálaton átesett sertésekből
származik, így az biztonságosan fogyasztható. A vaddisznók kilövés utáni trichinella
vizsgálata a vadfeldolgozókban szintén megtörténik. A
kellően főtt vagy legalább -35
oC-on fagyasztott húsban a
trichinella lárvák elpusztul-

nak. A nyers, füstölt, sózott
húsokban, sonkában, kolbászban azonban hónapokig életben maradhatnak, így veszélyt
jelenhetnek a fogyasztókra.
A botulizmus kórokozója a
Clostridium botulinum baktérium. Megtalálható a talajban, s 20 oC felett, elegendő
fehérje és nedvesség mellett
termel méreganyagokat (toxinokat). Ezért főleg nyári melegben, vizes környezetben,
rovarok, békák, halak, rágcsálók, madarak tetemeiben,
bomló növényeken, rosszul
silózott zöldtakarmányokban,
befülledt szénában szaporodik el a baktérium, és toxint
termel. A toxin iránt az ember, az emlős állatok, a madarak, sőt akár a kétéltűek is fogékonyak. A toxin 80 oC-os
30 percig történő hevítéssel
hatását veszti. A feldolgozás
során földdel szennyeződött
nyers, füstölt, sózott termékekben, sonkában, kolbászban a baktériumok elszaporodhatnak, toxint termelnek,
s ez a toxin nem bomlik le.
Néha csak a termék egy részében szaporodik el a kórokozó, így az ugyanazon terméket fogyasztók mindegyike
nem betegszik meg, vagy a
tünetek nem egyforma sú-

lyosságúak. A toxin az idegvégződéseken, az izom- ideg
kapcsolódásokon fejti ki hatását, ezért az izmok petyhüdt
bénulása alakul ki. Állatokban
a több kis adagban felvett toxin hatása összeadódik, és előfordul, hogy csak több nappal
a toxintartalmú takarmány
felvétele után jelentkeznek a
tünetek: a törzs, a végtagok,
a nyak- és fejizmok bénulása. Emberben a toxintartalmú
étel elfogyasztása után 12-24
óra múlva láz nélküli ros�szullét, hányás, hasi fájdalom,
nyálzás, kettőslátás, nyelési-,
beszéd nehézségek mutatkoznak. A betegség azonnali, szakszerű kórházi kezelés nélkül tragikus kimenetelű
lehet. A megelőzésben fontos
az általános higiéniai, élelmiszerhigiéniai szabályok betartása (tiszta munkaasztal, eszközök, takarítás, fertőtlenítés,
késforrázás, személyi higiénia); az élelmiszer alapanyagok és késztermékek földdel
szennyeződésének megakadályozása (földre leesett termék, söpréskor felszálló por,
stb.).
Mindkét, fentiekben ismertetett
megbetegedés
megelőzésében fontos, hogy
csak megbízható helyről vásároljunk élelmiszert. A jogszabályok lehetőséget adnak
az ellenőrzött, felügyelt kistermelői élelmiszer előállításra, forgalmazásra. A szabályok betartásával előállított
termékek akár házi készítésből családi felhasználásra,
akár kistermelőtől, élelmiszer előállító üzemből közfogyasztásra, forgalmazásra kerülnek, bártan fogyaszthatók.
Ismeretlen helyről származó,
nem nyomon követhető, a reális árnál feltűnően olcsóbban árusított termékekből
nem tanácsos vásárolni, fogyasztani!
dr. Bodolai György,
hatósági állatorvos
Előszállás
06-30-8161-367

Az én falum - Mezőfalva

11

Köszönetnyilvánítás
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. Krupják Róbert (II. körzet):
506-925
dr. Kosztándi Molnár Éva
506-889
Fogászat:
224-401
Védőnő:
506-888
Gyógyszertár:
244-013
Mezőföldvíz – vízszolgáltatás:
411-636

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik

Molnár Katalin
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,
akik édesanyánk

Özv. Tamási Gyuláné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték.
Köszönetünket fejezzük ki Dr. Prajda-Pop Ramóna
doktornőnek és az egészségház dolgozóinak a lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

A Fejér Megyei Közgyűlés
jótékonysági felhívása

Utószilvesztereztek a nyugdíjasok
Alig halkultak el az újévköszöntő trombiták a faluban, a civil szervezeteknél máris megkezdődött pótszilveszteri szezon.
Nyitórendezvényként január 6-án, szombaton a Mezőfalvi
Nagyközségi Nyugdíjas Klub tagjai szerveztek óévbúcsúztató
bált. Az idei első víg eseményen negyvennyolcan mulattak, igen
jó hangulatban a hajnali fél kettes záróráig.

Közös kezdeményezésünkre jótékonysági akció és gyűjtés
indult a korábbi megyei pénzügyőr-igazgató, a 42 évesen súlyos
betegséggel küzdő Süle József és családja megsegítésére. Kezdeményezésünkhöz a megye országgyűlési-, valamint a Fejér
Megyei Közgyűlés megyei képviselői, továbbá Molnár Tamás,
a Nemzetgazdasági Minisztérium vámszakmai és a nemzetközi ügyekért felelős helyettes-államtitkára, dr. Simon László kormánymegbízott, valamint Martonvásár Város Önkormányzata
is csatlakozott.
Mindannyiunk által ismert, köztiszteletben álló Fejér megyei polgár, Fejér megyéért tevő, a megye közéletében aktív szerepet vállaló Süle József alezredes Martonvásáron élő, korábbi
megyei pénzügyőr igazgató 17 évig dolgozott Székesfehérváron, a szervezeti összevonás után a NAV Fejér Megyei Adóés Vámigazgatóságának igazgató-helyettese volt. Ezt követően
lett a NAV Bevetési Igazgatóságának bevetési igazgatóhelyettese. Fiatal barátunk, aki feleségével három kisgyermeket nevel,
súlyos betegséggel küzd, jelenleg is gyógykezelik.
Az adománygyűjtő kezdeményezéshez bárki csatlakozhat a
Fejér Megyei Önkormányzat által kezelt 10029008-0031974800000024 számú letéti számlára történő átutalással, mely számlaszám a Fejér Megyei Önkormányzat honlapján (www.fejer.
hu) is megtekinthető. Kérjük, hogy a közlemény rovatba az
„adomány” jelölést szíveskedjék feltüntetni.
Tessely Zoltán
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos
Dr. Molnár Krisztián
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
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