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Az első keringő

Több éve hagyomány Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői Munkaközösségének Valentin napi bálja,

ahol az iskola diákjainak műsorával indul a remek hangulat.
Ezúttal is a művészetoktatásban tanuló gyerekek szórakoz-

tatták a megjelenteket. A blokk
végén a műsor fénypontja a keringő volt. A bál nyitótáncára a
szülőket kérték fel.
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Közmeghallgatás

A képviselő-testület tagjai közmeghallgatáson tájékoztatták
Mezőfalva lakóit idén év elején is. A művelődési házban megtartott rendezvényen Márok Csaba polgármester összegezte a
múlt évi eredményeket, valamint ismertette az idei költségvetési lehetőségeket. (Részletek a 3. oldalon.)
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Rendezési terv
Nagy erőkkel folynak a településrendezési terv munkálatai. Akinek bármilyen észrevétele van a rendezési tervvel
kapcsolatosan, az tegye meg
azt a polgármesteri hivatalban! A véleményeket továbbítják a tervezőknek.

Költségvetés

A képviselő-testület legutóbbi ülésén a 2017. évi
költségvetés elfogadása volt
a legjelentősebb feladat. Elmondhatjuk: stabil költségvetése van Mezőfalvának. Az
önkormányzat vezetői igyekeznek takarékoskodni, a rendelkezésre álló források erejéig nyújtózkodni. Várják a
pályázatos lehetőségeket az
óvoda tekintetében is. Foglalkoznak konyha, étkező rendbetételével is, hogy a gyerekek
kulturált és megfelelően ütemezett étkeztetése a jövőben
is biztosított legyen.

Új padozat
a klubban

A nyugdíjasok régi kérése
volt a klub padozatának cseréje. Ezt nagylelkű támogatói
felajánlásból meg tudtuk oldani az újság lapzártája idején.

Külterületi utak

A polgármester kezdeményezésére egyeztetést tartottak
a gazdákkal, földtulajdonosokkal januárban. Az önkormányzathoz kerültek azok a külterületi utak, amelyek egykor
téesz-tulajdonban voltak. A
polgármester gondként jelezte az elszántásokat, valamint az
utak rendbetételét. Elhangzott:
féléves moratóriumot kapnak a
gazdák arra, hogy visszahúzódjanak a saját területükre, és bírságra számíthatnak azok, akik
az elszántott területeket addigra nem adják vissza úthasználatra. Az egyeztetésen nagyon
sokan részt vettek, és jelezték
együttműködési szándékukat.
Megállapodtak abban is, hogy
rendszerssé teszik a megbeszéléseket.

MEGHÍVÓ
2001 óta február 25-e a kommunista terror
ádozatainak emléknapja.
Ez az időszak a 40 - es évek végére és az 50-es évekre tehető. Ezzel kapcsolatosan számtalan családi történet és más információ lehet településünk
lakóinak fejében.
Ezeket szeretnénk hallani azoktól, akik átélték, vagy gyerekkorukban
hallottak történeteket. Kérjük Önöket, tegyék emlékeiket közkinccsé, hogy
megőrizhessük az utókor számára.
Ehhez hívjuk Önöket

2017. február 27-én 17.00 órától
a Kiss Kálmán Művelődési Házba
egy közös emlékezésre.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Szentmisével, koszorúzással
tisztelegtek

Sokáig beszélni sem lehetett a doni eseményekről, ami
még mindig fájó sebeket tép
fel a magyar társadalomban.
A háborút követő kitelepítések, atrocitások, „malenkij
robot” szintén rengeteg áldozatot követelt. Vasárnap a
háború és az azt követő politikai őrület áldozatainak emléke előtt tisztelegtek a mezőfalviak.
– Nem lehet eleget beszélni a világégés nagy tragédiáiról – hangoztatta emlékező beszédében Molnárné
Troppert Mária Mezőfalva
alpolgármestere vasárnap, a
templomkert előtti II. világháborús emlékműnél tartott
megemlékezésnél. Különösen a Don-kanyarban harcoló
és elesett katonák sorsa megrendítő, akik egy szörnyű politika sokat szenvedett áldozatai voltak. Az emlékek ma
is ott élnek az emberek szívé
ben, hiszen még mindig nagyon sok családban élénken
őrzik az akkori idők szomo-

rú képeit, férjek, gyermekek,
családok elvesztésének történeteit. Ezért is kell évről
évre ápolni, gondozni az emlékezés jelképeit. Nagyon sokáig még beszélni sem lehetett a magyar katonák orosz
fronton elszenvedett megpróbáltatásairól, és a háborút követő, német ajkú civil
lakosságot érő atrocitásokról.
A mezőfalvi emlékmű katonák, polgári áldozatainak,
valamint a világtragédia utáni kitelepítések és a „malenkij
robot” áldozatinak neveit őrzi

– hallhattuk a főhajtást megelőző percekben.
A beszéd után Nagy Ferenc
szavalta el Radnóti Miklós:
Levél a hitveshez című versét, majd Csanda Terus néni
és Molnárné Troppert Mária
pedig katonadalokat énekelt.
A rendezvény végén gyertyagyújtással, koszorúzással tisztelegtek a háborúban elesett
áldozatok előtt a mezőfalviak. Az emlékmű bal oldalán,
ahogy képünkön is látható az
üzenet: „Ők is élni akartak,
mint te.”
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Konstruktív volt a közmeghallgatás

Mezőfalva
Nagyközség
Képviselő-testülete közmeghallgatást tartott 2017. február
6-án a Kiss Kálmán Művelődési Házban. A közmeghallgatás napirendi pontjai a következők voltak: tájékoztatás
a 2017. évi költségvetési javaslatról és főbb feladatokról, tájékoztatás a lakóhelyi környezet
állapotáról, valamint lakossági
kérdések, észrevételek, javaslatok.
A polgármester a 2017.
évi költségvetés főbb számait ismertette a jelenlévőkkel,
amiben hangsúlyt kapott az,
hogy a közel 600 millió forint főösszegű költségvetésben
a fejlesztési forrásoknál csak a
pályázatos lehetőségek elbírálására kell várni, vannak jelenleg is beadott pályázataink,
amelyek közül legjelentősebb
az óvoda bővítése. A pozitív
elbírálásban bízva próbáljuk
ezt előkészíteni, mert ennek
megvalósítása nagyon fontos,
a beruházásnak jelentős igényt
kellene kielégítenie.
A háziorvosi körzetre kiírt pályázat a folyamatban lévő
feladatok között hangzott el.
A polgármester megemlítette azt is, hogy az általános iskolánk átkerült a KLIK-hez
január elsejétől, ugyanakkor
hangsúlyozta: az iskola változatlanul községünk iskolája
marad attól függetlenül, hogy
ki a fenntartója, üzemeltetője.
A takarítókat és a karbantartót
is átvette a KLIK önkormányzati állományból.
Az önkormányzat idén is
tervezi a járdák felújításának
folytatását. A lakossági észrevételek között is előtérbe került, hogy a Damjanich utcában is vannak problémás
járdaszakaszok, amelyekkel
foglalkozni kell. Tudni kell viszont azt is, hogy lapokkal kirakott járdákat viszonylag egyszerű felszedni és újra lerakva
helyreállítani, ám a teljes egészében betonozott járdákkal
nehéz boldogulni, mert a feltöredezett szakasz törmeléké-

vel nem tud mit kezdeni az
önkormányzat. Az utak kátyúzása természetesen idén sem
marad el. Az utakról szólva
kedvező hír: a 2017-es év nagy
fejlesztésének ígérkezik, hogy
a mezőfalvi nagy körforgalmi
csomópont és az M6-os autópálya körforgalmi csomópontja közötti útszakaszt felújítja a
Magyar Közút. Ebben érintett
szakasz lesz községünk közigazgatási része is, amely magában foglal buszmegállókat
is. Dolgozunk a közútkezelővel közösen azon is, hogy a régi
lakossági igényként megfogalmazott Velinszky utcai buszmegálló ügyét hogyan tudjuk
megoldani. Az önkormányzat
próbálja megtenni ennek érdekében a szükséges lépéseket a
tervezés, engedélyeztetés területén. Komoly előrelépés lenne, ha megvalósulna ennek az
útszakasznak a felújítása, valamint a buszmegálló ügye is.
A környezet állapota volt
a következő napirendi pont
a közmeghallgatáson. A polgármester megemlítette, hogy
Mezőfalván jó minőségű az
ivóvíz. Az idei tél extrém időjárása miatt közel ötven vízórát
kellett elfagyás miatt kicserélni településünkön. Elsősorban
a nem szigetelt, illetve nem
kellő mélységű vízóraaknáknál voltak gondok, valamint
azoknál, amelyeknek nincs teteje. A szolgáltató ezeket a hibákat kijavította. Gond volt a
Szőlőhegyen a közkifolyókkal,
bár a polgármester hozzátette: ezek használata is komoly
gondokat, hiányosságokat vet
fel, ugyanis a közkifolyók két
liter víz kivételénél nem ürítenek vissza és elfagynak, továbbá a használók nem fordítanak
gondot arra, hogy az extrém
hideg ellen betakarással védjék ezeket a vízvételezési helyeket. A javítások azonban
mindezektől függetlenül megtörténtek a közkifolyók esetében is.
Az ingatlanok előtti árokrendszerek karbantartásának

fontosságára a közmeghallgatáson is felhívta a figyelmet a
polgármester. Tavaly több bejelentés volt az önkormányzatnál parlagfű és gaz miatt, de az
érintett
ingatlantulajdonosok nyolcvan százaléka eleget
tett a hivatal felszólításának.
Gondot okozott a patkányok
elszaporodása – a rágcsálók
tekintetében vizsgálódott a
népegészségügyi szolgálat is,
amely az önkormányzat intézkedéseit rendben lévőnek találta. Jelen pillanatban is biztosított az önkormányzatnál
patkányméreggel
feltöltött
láda, amelyet a lakosság megvásárolhat, és így védekezhet a
rágcsálók ellen. A szokásosnál
kicsit nagyobb számban jelentek meg a rókák is községünk
belterületén. Tréfásan fogalmazva: a ravaszdi nem ismeri a
település eleje/vége táblát, keresztülmegy Mezőfalván. De
komolyra fordítva a szót: szeretném megköszönni a Mezőfalvi Zrt. segítségét abban,
hogy biztosított csapdákat,
amelyeket a templomkertben
és magánházak kertjében is
kihelyeztük, de a róka kikerülte ezeket.
A kerti hulladékok komposztálására vonatkozó felhívás és a tüzelőnapok bevezetése eleinte ellenérzéseket váltott
ki a lakókból, ám mostanra sokak megelégedését szolgálják
ezek az intézkedések. Ismét
felhívom a figyelmet arra, hogy
aki a Szőlőhegyen szeretné eltüzelni a nyesedékét, annak azt
előre be kell jelentenie a tűzoltóságon. Továbbá elhangzott
az is, hogy a területen tapasztalt, az M6-os autópályáról is
látszódó fekete füsttel kapcsolatosan a polgármester nem találta megfelelőnek a hatóságok
intézkedését.
A szociális tűzifa ezen a télen is nagy segítséget jelentett a
rászorulóknak. Polgármesterként szeretném megköszönni
Simon László vállalkozónak,
Csepreghy János vállalkozónak, Jakab István vállalkozó-

nak, Kovács István vállalkozónak, Libis Károly és Deák
Csaba helyi lakosnak, hogy
a traktorukkal segítették a fa
beszállítását, mentesítették az
önkormányzatot ennek pénzügyi terhétől. Utána az iskola
udvarról a kiszállításban segített Simon Zsolt, Deák Károly
vállalkozó, Cseke Ottó és Sóki
László képviselő a járművével,
valamint Fekete István és a teljes közmunkás csapat is mindent megtett, hogy a nem kevés, 110 köbméter fa a cudar
téli időben eljusson az érintettekhez a szociális bizottság
döntése alapján. Köszönöm.
A fanyesedék beszállítása
szintén hozzá tartozik Mezőfalva környezeti állapotának
javításához, ez a rendszer jól
működik a településen.
Felhívom a lakók figyelmét
a Dunanett Kft.-nek szelektív
hulladék és zöldhulladék szállítási naptárára. A zöldhulladékhoz zsákot kell igényelni a
szolgáltató dunaújvárosi telephelyén. Érdemes év elején igényelni a zsákokat, mert többet
kap az ember, mint év végén.
Idén is csatlakozni kíván községünk a Te Szedd! akcióhoz,
amelynek keretében tavaly is
sok hulladékot gyűjtöttünk
össze.
Kamion utcán való parkolásával kapcsolatos lakossági
kérdésre válaszolva elhangzott
a közmeghallgatáson: az úttest közlekedésre való és nem
parkolásra! A kamionra telephelyengedélyt kell kérnie. A
vízelvezetéssel kapcsolatban a
Kinizsi utcából volt felvetés.
A szociális gondozónők túlherheltségére vonatkozó hozzászólásra válaszul elhangzott,
hogy a munkát az intézményvezető irányítja, szervezi, szakhatóság felügyelete mellett. Az
ivóvízhálózat cseréje a csatornázással egyenértékű nagyberuházás lenne, erre egyelőre
nincs anyagi forrás, mondta el
a polgármester, ugyancsak kérdésre válaszolva.
Márok Csaba
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A Himnusz
születésnapján
Egy különleges alkalom megünneplésére gyűltünk össze január
23-án.
Az alsó tagozatosok
kezdeményezésére minden évben közös versmondással ünnepeljük a
Himnusz születésnapját.
Ezen a napon fejezte be a
vers kéziratának véglegesítését Kölcsey Ferenc, és
ez a nap a „Magyar kultúra napja”-ként került
be a naptárunkba.
Egy kisgyerekhez nagyon nehéz közel hozni
a kultúra fogalmát, ezért
úgy tettük számukra
megfoghatóvá ezt az ünnepi alkalmat, hogy képzeljük el ezt a napot, mint
egy születésnapot, ahol
az ünnepelt ajándékot
kap. Ez az ajándék pedig
egy szép közös szavalat.
Az elsősök még csak
egy versszakkal ismerkedtek meg, és évfolyamonként
növeltük
a megtanult versrészek
számát. Segítségünkre
voltak a hetedikesek, akik
az egész vers lezáró elszavalásával tették teljessé az
élményt.
Jó alkalom volt ez
arra, hogy elbeszélgessünk a gyerekekkel a
magyar történelem jeles
eseményeiről, erősítsük
bennük a hazafiság érzését, tudatosítsuk bennük
az egy nemzethez, egy
közösséghez tartozást.
Szívmelengető érzés
volt hallgatni ezen a délelőttön a sok szépen, tisztán együttcsengő hangon
nemzeti imádságunk sorait!

HÍREI

Nyolcadikosok számítástechnikai
versenye a Bánkiban

A korábbi évek hagyományait követve a 2016/2017es tanévben is megrendezésre
került a 8. osztályosok részére
a „Számítástechnikai alapismeretek” verseny és az iskolák
közötti csapatverseny a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát
Gimnáziuma és Szakgimnáziumában.
Ebben az évben iskolánk
tanulói közül Ács Zsófia (7.a),

Koppányi Tímea (7.a) és Takács Balázs (8.a) is részt vettek a versenyen.
Nagyon szépen szerepeltek és helytálltak diákjaink a
8-osoknak rendezett megmérettetésen.
Az egyéni versenyben II.
helyezést ért el Takács Balázs
(8.a), aki oklevelet, valamint
a Dunaújvárosi Egyetem támogatásával
pendrive-ot,

mintás termosz bögrét és tollat is kapott. A csapatversenyben nem sikerült a dobogósok között végezni, de
tapasztalatot szereztünk, ami
hozzájárul ahhoz, hogy a hetedikesek jövőre is megmérethessék magukat ezen a
versenyen.
Sótiné Papp Elvira
(Kép forrása: http://www.
banki-duj.sulinet.hu)

Népdaléneklési versenyen jártunk!

A Dunaújvárosi Széchenyi
István Gimnáziumban a Magyar kultúra napja alkalmából
népdaléneklési versenyt szerveztek, amelyen mezőfalviak
is részt vettek két éneklő csoporttal és egy duettel.
A „Mezőfalvi Pintyőkék”
a 3-4. évfolyamos néptánc és

népi énekes tanulók csoportja, míg a „Mezőfalvi Pacsirták”
a felső tagozat néptáncosai és
népi énekesei.
A „Mezőfalvi Csalogányok” egy énekkettős, amelyet Koppányi Tímea és Tóth
Laura népi énekesek alkottak.

Mindhárom produkcióval
elnyertük az Arany minősítést, melyre nagyon büszkék
vagyunk, és melyek felkészítésében köszönetet mondunk a
felkészítő tanároknak: Koncz
Tímeának és Balogh Tímeának.
Gratulálunk!
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Értekezlet leendő
elsőseink szüleinek

Még javában tél van, de
már foglalkoztatja a szülőket
a tavaszi iskolai beíratás.
A Mezőfalvai Tündérkert
Óvoda két nagycsoportjának
szülői értekezletére látogattunk el azzal a céllal, hogy tájékoztatást adjunk a helyi iskola kínálta lehetőségekről.
Elmondtuk, hogy a beiratkozó gyerekek létszámától függ,
hogy hány első osztályt indítunk. Az osztályfőnökök várhatóan a mostani negyedik
osztályok vezetői lesznek. A
német nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulóink szép
eredményeket mutatnak évről
évre. A szülők az áprilisi beiratkozás alkalmával nyilatkozhatnak arról, hogy igénylik-e gyermeküknek ezt a
nagyon hasznos oktatást,
mely 8 éven keresztül biztosítja a német nyelv és irodalom emelt óraszámban való
tanulását. Ekkor kell választaniuk az erkölcstan és a felekezeti hittan oktatási kí-

nálatunkból is. Egész napos
iskolarendszer lévén 16 óráig
foglalkoztatjuk a gyerekeket.
A délutáni órákban a művészetoktatás keretein belül lehetősége lesz tanulóinknak
néptánc, népi ének, szobrászat és zene tanszak (zongora, fafúvós) közül választani. A
sport kedvelői is kimozoghatják magukat a választható birkózófoglalkozáson.
Intézményünkben már hagyomány, hogy leendő elsőseink részére „Iskolanyitogató”
néven több alkalomból álló
foglalkozás sorozatot szerveznek a leendő osztálytanítók.
Mivel több szülő nem tudott
megjelenni a szülői értekezleten, kérjük őket, érdeklődjenek az óvó néniktől az időpontokról.
Kedves szülők, szeretettel
és felkészülten várjuk gyermekeiket a 2017/2018-as tanévre! Bármi kérdésük lenne, kérem, keressenek bennünket!
Iskolavezetés

Farsangoltunk

Bűnmegelőzésről gyerekeknek
– közérthetően
Február 9-én, csütörtökön
a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskolában a hetedik és
a nyolcadik évfolyamos tanulók egy-egy rendhagyó tanóra
keretén belül ismerkedhettek
a szabálysértések és bűncselekmények fajtáival, valamint
a bűnügyi fogalmakkal.
Az összejövetel célja a fiatalok bűnözéssel kapcsolatos ismereteinek tágítása és a
bűnmegelőzés - kaptuk az információt Horváth Lászlóné
igazgatóhelyettestől.
Körmendi János rendőrszázados
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság ifjúsági bűnmeg-

előzési tanácsadója kivetítőn
is szemléltetett előadásában
beszélt az életkori sajátosságokról, a büntethetőségről,
szabálysértések, bűncselekmények fogalmáról. Konkrét
példákat említve kitért a legjellemzőbb bűncselekmény
kategóriákra, és kiemelten
felhívta a figyelmet az ifjúságot leginkább érintő internetes, vagy közösségi médiában
rejlő veszélyekre is. Az interaktív előadáson megismert és
hallott gondolatokat remélhetőleg minél több gyerek tudja
majd hasznosítani.
Horváth László

Olvasási verseny

Az alsó tagozaton a hagyományos jelmezes ünnepléssel, vidám
játékokkal farsangoltunk

A Szalay Könyvkiadó olvasási versenyt hirdetett, melyre iskolánkból 8 csapat nevezett. Február elején - amikor a verseny közepén jártunk - a kiadó képviselői ajándékkönyvekkel érkeztek
iskolánkba, melyeket a versenyzők kaptak meg
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Tündérkert Óvoda
Szülői
értekezletek
Január közepén minden
csoportban megtartottuk a
féléves szülői értekezletet,
ahol ismételten kitértünk a
házirend szabályainak fontosságára.
A két nagycsoportban Jaksics Erzsébet igazgatónő és
Horváth Lászlóné igazgató
helyettes tájékoztatták a leendő első osztályos szülőket
a tanító nénikről, a művészetoktatás lehetőségeiről, az iskolanyitogató időpontjairól,
valamint a beiratkozás rendjéről.

Zenés délelőtt

Az intézmény szervezésé
ben február 7-én egy fantasztikus zenés élményben részesült az óvoda apraja, nagyja
valamint a meghívott első
osztályosok is. Meghívásunkra Molnár Orsi érkezett a művelődési házba. Kedvességével, közvetlenségével hamar
megtalálta a hangot a gyerekekkel.
Dalai a farsanghoz kötődtek, mozgásra ösztönözte a kicsiket. Jó volt látni a
gyerekek felszabadultságát
az utánzó mozdulatok játé-

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
Tavaszváró Jótékonysági Óvodabálunkra,
melyet
2017. március 11-én 19 órai kezdettel,
a Petőfi Sándor Általános Iskola
tornatermében tartunk.

Érdeklődni az óvodában és a szülői
munkaközösség tagjainál lehet.

kosságát. Orsi a felnőtteket
is bevonta a tánc bemutatásába, ami nagyon tetszett
a gyerekeknek. Köszönjük
neki a sok új ötletet, dalai

mindennapi használatát. Köszönjük, hogy együtt voltak
velünk!
Reméljük, Molnár Orsival
hamarosan találkozunk!

Az én falum - Mezőfalva
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Itt a farsang, áll a bál

A téli ünnepkör egyik legkedveltebb, legvidámabb népszokása a farsang. A szó jelentése: Húshagyó! A farsangi
szokások a természet megújulásával kapcsolatosak. Fontos
eleme a viaskodás a küzdelem
a meleg diadala a hideg felett
a legjellegzetesebb eseményei
az álarcos, jelmezes, batyus
és gyermekbálok. A farsangi
mulatságok helyszínén állat
alakoskodást mutattak be. A
busójárás a Mohács környé-

„Februárnak vég jő
maskarákat vedd elő
itt a vidámság ideje
zengő duda elő vele!
Trombitálunk- kolompolunk
víg zenére táncot ropjunk
Űzzük el a hideg telet
vacogtunk már épp eleget
Tavasz Tündér hívunk, várunk
olvassza fel fagyott világunk!”
ki délszlávok alakoskodó felvonulása volt. Az alakoskodás mellett fontos esemény
volt az evés, ivás, mulatozás.
Ezen a természet bőségét

próbálták serkenteni. A farsang kezdetét a legények sok
helyen zajkeltéssel, kolompolással, ostorcsapással jelezték a falunak. A farsangi tánc
mulatság jó lehetőség volt az
ismerkedésre- párválasztásra.
Nálunk az óvodában
hangsúlyt kap a télűzés hagyományának erősítése ritmusos mondókákkal, dalokkal, táncokkal. Ez a nap
a jókedvű versengésről, jelmezes beöltözésről, vidámságról szól.

Madarak gondozása télen

A hideg idő beálltával fokozottan odafigyelünk óvodakertünk lakóira! Madárbarát címünk kötelez erre.

Sajnos számuk csökkent, de
cinkék, tengelicek (ami az év
madara lett) feketerigók számítanak gondoskodásunkra!

Madáretetőink állapotát felmértük, javítottuk a családokat ösztönöztük újabbak készítésére. A csoportokban
színes tablók, barkácsolt madarak készültek. A gyerekek
megismerkedtek a leggyakoribb itt telelő madarak neveivel, azok jellemzőivel, hasznosságukkal. Tudatosítottuk,
hogy a madarak etetése felelősséget jelent, ha elkezdjük folyamatos napi ellenőrző munkát igényel.
Gyermekeinket a természet védelmére, szeretetére
neveljük. A madarak gondozása nagyon jó példát mutat
erre.

Fogorvos
látogatása
Minden hét csütörtökén
két- két csoportot látogat meg
falunk új fogorvosa és as�szisztense. A fiatal doktornő
kedves mosolyával elbűvölte a gyerekeket, akik bátran
mutatták meg fogacskáikat.
Szükség esetén az óvónőn keresztül értesíti a szülőket a további kezelésekről.

Az én falum - Mezőfalva
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

Vidám percek – szépen
dalolt a fülemüle

Arany János: Fülemüle című versének egy igazán
különleges átiratát láthattuk
január 24-én, kedden a Kiss
Kálmán Művelődési ház zsúfolásik megtelt színháztermében. Hetedszerre is nagy siker
volt az előszállási amatőr színi
társulat játéka!
Rég elszoktunk már a vidéki művelődési házak különleges hangulatától. Anno
országszerte gombamód szaporodott az amatőr színjátszó csoportok létszáma, és
majdnem minden faluban
beülhettünk az alkalmi, vagy
szervezett irodalmi csoportok előadásaira. Ha nem is
ilyen retro érzés fogta el a
keddi mezőfalvi előadás közönségét, de valami hasonló
hangulat töltötte meg a termet. Az előszállásiak a sikert
nem bízták a véletlenre! Darabválasztásban Arany János:
Fülemüle versének átiratát
állították színpadra, sajátos,
ma is aktuális formában. A
fergeteges vígjátékban huszonkét fős szereplőgárda
mutatott tükröt a ma emberének, miként is tesszük bonyolulttá mindennapi életünket apró, csip-csup ügyekkel.
Az előszállásiak ezúttal is kitűnő amatőr színészi kvalitásról tettek tanúbizonyságot.
A darab finisében felhangzó

vastaps mindent elmondott a
hétfői teljesítményről.
Az előadás után Gajdó
Andrást, az egyik rendezőt
kérdeztük az ötletről és a folytatásról.
– Arany János világa sajátos módon keveredik a ma
emberének viselkedési formáival, és az utóbbit állítottuk pellengérre színdarabunkban. Társulatunk egyik
különlegessége, hogy az élet
minden területéről érkezett
a csoportba tag, így rendkívül színes és vidám csapattal
foghattunk hozzá Arany János vidám versének feldolgozásához. Előszálláson kétszer
is pódiumra léptünk, valamint a környező településeken, Nagykarácsonyban, Mezőszilason, Ráckeresztúron és
most Mezőfalván játszottunk.
A folytatásban február 17-én
Daruszentmiklósra, majd egy
később egyeztetett időpontban pedig Baracsra látogatunk
– ismertette az útitervet Gajdó András rendező.
Az előszállási amatőr színi társulat nem áll meg ennél az egyetlen műnél. Mint
a rendezvény végén megtudtuk, már készen van Arany
Jánostól „A bajusz” című vers
színpadra írt változata is, amit
várhatóan hasonló nagy érdeklődés és siker kísér.

Kígyókat, krokodilokat
simogathattunk

Ritka alkalom, hogy vidéki
ember számára is kézzel fogható közelségbe kerül távoli földrészek különleges állatvilágának egy-egy példánya.
Február 3-án, péntek délután
a Kiss Kálmán Művelődési Ház színházterme néhány
órára a kígyók, krokodilok,
gyíkok kedvelői kaptak lehetőséget, hogy egészen közelről
szemlélhessék az egzotikus állatokat. Néhányat közülük – a
biztonság figyelembevételével – meg is simogathattak a
bátrabbak. A kiállításról a terráriumok sűrűjében Német
Arnold fő rendezővel beszélgettünk.
– Cirkuszos foglalkozás
indította a hüllők iránti érdeklődést. A bemutatott kisállatok a produkciók részét
képezik. A mostani alkalommal közel húszféle állatot láthat a közönség. Gyakorlatilag
az összes kézzel is megérinthető, így még közvetlenebb
tapasztalatokat
szerezhetnek a látogatók. Talán csak a
terráriumok bontogatásának
időigényessége szabhat gátat,

hogy mindet megfoghassuk
– mondta a Mezőhír helyszínen lévő munkatársának Német Arnold.
– Mennyire divat ma hazánkban ilyen állatokat tartani?
– Meglepően sokan hódolnak ennek a hobbinak. A kiállításaink alkalmával is többen érdeklődnek a beszerzés,
a tartás lehetőségeiről. Hozzá
kell tenni, azért jóval nagyobb
felkészülést igényel, mivel a
megszokottól teljesen eltérő
klímát és körülményeket kell
biztosítani az állatok számára.
A biztonság és az engedélyek
megléte is elengedhetetlenül
fontos. Természetesen vannak
olyan állatok, melyekhez nem
kell engedély, mint például a
gyíkok, siklók egyes fajtái –
hívta fel a leendő állattartók
figyelmét a kiállító.
A pénteki pár órás kisállat
és hüllő kiállításra sok mezőfalvi szülő, nagyszülő kíséretében érkeztek gyerekek.
Egészen biztosan különleges
és nagy élményekkel tértek
haza.
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Fánkos svábos

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Kiss Kálmán Művelődési Ház gondozásában új kezdeményezés indult útjára Mezőfalván.
A magyar kultúra népi hagyományait, táncait felelevenítő rendezvénysorozatban
nem kisebb feladatra vállalkoztak a szervezők, mint az
„utcáról” becsalogatott emberek érdeklődésének felkeltése. Az első alkalommal német
és sváb táncokat mutattak a
nagyszámú közönségnek, ös�szekapcsolva az éppen aktuális farsangi hagyományokkal.
Molnárné Troppert Mária a
helyi német közösség vezetőjének köszöntője után Simon
István német nemzetiségi
táncoktató kapott főszerepet,

aki a polka, keringő, ceppedli
és más sváb tánclépések alapmozzanatait tanította meg
a jelenlévőknek. Közös játékokkal, vetélkedőkkel tarkított rendezvény igazán remek
szórakozást nyújtott a közel
50 fős vendégseregnek. . A
hangulatra sem lehetett panasz, különösen, hogy a szünetben szendvicseket, fánkot
és ízletes süteményeket kínáltak a vendéglátók. A folytatásban legközelebb a február
25-i télbúcsúztatón találkozhatnak a táncház kedvelők.
Márciusban görög táncra hívják az érdeklődőket. Áprilisban pedig a nemzetiség nap
ad majd lehetőséget újra ellesni valamit a népek, nemzetek kultúrájából.

9

Név- és születésnapot ünnepeltek
a nyugdíjasok
Február 4-én, szombaton
ismét mulatozástól volt hangos a nyugdíjas klub. Alig
múlt el a szilveszteri bálok
ideje, máris táncparketten találhattuk a községi nyugdíjasok társaságát. Vigadalomra
még a legnagyobb influenza
idején is találni indokot – tartják az idősek klubjának tagjai.
Az ok ezúttal nem más, mint
az első negyedév név- és születésnaposainak köszöntése.
Bár a betegség alaposan
megtizedelte a mulatozni
szándékozó idősek sorát, azért
a nagy többség elhozta magával a kedvenc tánccipőjét. A
forgatókönyv most is a hagyományok szerint zajlott. Az
öt órakor kezdődött rendezvényen születésnap alkalmából Szili Andrásnénak, Fekete
Jánosnak, Majoros Máriának,

Simon Ferencnének, Töttös
Istvánnénak és Lénárt Imrénének szólt a gratuláció. A
névnaposok közül Csendes
Istvánnét Fekete Jánosnét,
Tarány Sándort és Gremsperger Gábort köszöntötték. A
rendezvény szünetében Südi
Ilonka klubvezető lapunknak
elmondta, hogy 55 aktív és 18
nagyon idős korú tag képviseli
a csapat gerincét. Legidősebb
közülük már 86 éves. Az idén
a hagyományos programjaik
mellett különleges rendezvényekkel is készülnek. Új kezdeményezésként áprilisban
locsoló bált tartanak. Zenés
estével kibővítve folytatják a
tavalyi nagy sikerű grillpartit,
valamint három kirándulásuk
közül az egyik alkalommal ellátogatnak a híres hajósi pincékbe is.

A központban

üzlethelyiség
KIADÓ!
Érdeklődni: 06 25 244 114-es
telefonszámon lehet.
Kedves Olvasóink, Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy januártól honlapunkon található SZIRÉN katalógusunk már nem érhető el.
Központi előírásokhoz igazodva a megyében egységesen használatos TEXLIB integrált könyvtári rendszerre tértünk át. Ezért online katalógusunkat, amelybe könyveink
nagy része már bekerült egyelőre az alábbi linken érhetik el:
„http://tlwww.vmk.hu/”. A „részletes keresést” kell választani,
alul a „hatókört” át kell állítani „csak könyvtárakról” Mezőfalvára.
Jó böngészést mindenkinek!
Horváth István
könyvtáros

FELHÍVÁS
A mozgáskorlátozottak fogadóórái a következő időpontokban lesznek:
február 22, március 8,
március 22, április 5
a Kiss Kálmán Művelődési Házban 13 órától

Kissné Kata
csoportvezető

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. február 21-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0002
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A globális felmelegedés hatása egyes
fertőző betegségek terjedésére

Globális felmelegedésnek
a Föld átlaghőmérsékletének
emelkedését nevezzük, melynek során emelkedik a földfelszín közeli levegő és az óceánok hőmérséklete. A tudósok
zöme úgy véli, hogy az utóbbi évtizedek felgyorsult felmelegedése zömében az emberi
tevékenység miatt következett
be. Ez a környezeti változásokon, a tengerszint emelkedésén, a csapadék térbeli, men�nyiségi eloszlásán, a szélsőséges
időjárási viszonyokon (árvizek,
hurrikánok, tájfunok, stb.) kívül állat- és növényfajok kipusztulásához vagy éppen a
kipusztulás lassulásához, különböző gazdasági hatásokhoz,
bizonyos betegségek gyorsabb,
könnyebb, szokatlan területeken történő terjedéséhez, új,
megváltozott fertőző képességű kórokozó típusok kialakulásához vezethetnek. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy
a globális felmelegedés „csak” a
tudósok ügye; valójában azonban mindannyiunkat érinti.
Miközben sokan örülnek az
őszbe húzódó nyári melegnek,
a hó, fagy nélküli télnek, számos hátrányos következménye
is van ennek, melyek közvetlenül megtapasztalhatóan érintik
mindennapi életünket.
A hőmérsékleti viszonyok
megváltozása miatt megváltozik egyes kórokozók túlélési lehetősége, a téli fagyok hiányában kevésbé pusztulnak el a
rovar-, gomba kártevők,
a rágcsálók; bizonyos fertőző betegségeket terjesztő szúnyogok, kullancsok (vektorok)
túlélési lehetősége megnő, s
ezek olyan területekre is eljuthatnak, ahol korábban nem
fordultak elő. Egyes fertőző
betegségek kórokozóinak, így
a betegség elterjedéséhez a fentiek mellett nagyban hozzájárul a világméretű személy- és
áruforgalom, állatbetegségek
esetén a fogékony állatfajok
földrajzi elterjedésének, ván-

dorlásának, vonulásának változása is.
A híradásokból értesülhet
a Tisztelt Olvasó újabb, vagy
Magyarországon csak ritkán
előforduló fertőző humán- és
állatbetegségek megjelenéséről. Máskor a környező országokban megállapított fertőző
betegségek behurcolási veszélyeiről hallhatunk.
A külföldre, különösen egzotikus országokba utazók is
gyakran járványos fertőző betegségek előfordulásáról, veszélyeiről kapnak információt.
Az alábbiakban néhány,
gazdasági haszonállatainkat,
turistákat érintő, esetleg állatról emberre terjedő fertőző
betegségről, ill. a fertőződés, a
behurcolás megelőzéséről kívánok szólni, terjedelmi korlátok miatt a teljesség igénye
nélkül.
A kéknyelv- betegség iránt
szarvasmarhák, juhok, kecskék,
vadon élő kérődzők fogékonyak. A kórokozó vírus emberi
egészségre ártalmatlan. A betegség terjesztésében a törpeszúnyogok kiemelt fontosságúak. A szúnyogok a szél útján
akár 300 km-re is elsodródhatnak, s ezáltal ott a betegség
megjelenhet. A vírus az érfalakat károsítja, emiatt az állatokban vérzések, nyálkahártya
fekélyek, vizenyő alakul ki, a
vérpangásos nyelv kékké válik. A betegség korábban csak
trópusi, mediterrán területeken
fordult elő. Az elmúlt években
Magyarországon is megállapításra került.
A nyugat-nílusi láz kórokozóinak gazdái a madarak, közöttük szúnyogok révén terjed.
Az ember is szúnyogcsípéssel fertőződik. Nagy távolságokra költöző madarakkal
kerül. Emberről emberre közvetlenül nem terjed. A fertőzöttek 80 %-a tünetmentesen
átvészeli, és vélhetőleg egész
életre szóló immunitást szerez.
Az esetek 1/5-ében láz, izom-

fájdalom, fejfájás, nyirokcsomó
megnagyobbodás, bőrkiütések
jelentkeznek; a fertőzöttek kb.
1 %-ában agyhártya-, agyvelőgyulladás alakul ki, amely halálos lehet. Lovakban láz, izomrángások, az izmok merevsége,
idegrendszeri szövődmények,
mozgás koordinációs zavarok
jelentkeznek, s az esetek 10
%-ában elhullásra vezet. Lovak
részére védőoltás létezik.
A bőrcsomósodáskór állatról állatra közvetlenül, vagy
szúnyogok által is terjedő,
himlővírus okozta fertőző betegség. Szarvasmarhákra, bivalyokra veszélyes. A betegség
tünetei: láz, jól látható csomók
a bőrön, tőgyön, orron, szájon, a nyirokcsomók megduzzadnak, az állat lesoványodik,
a tejtermelés csökken, majd
elapad, vetélés, bőrkárosodás.
A kórokozó embert nem fertőz. Bulgáriában, Szerbiában
előfordult 2016-ban. Magyarországon még nem észlelték.
Terjedésében komoly veszélyt
jelentenek az illegális állatszállítmányok. A fertőzött állományok leölésre kerülnek.
Az afrikai sertéspestis iránt
Európában a házisertés és az
európai vaddisznó fogékony.
Afrikában a közönséges varacskosdisznó és egyéb vaddisznófajok, valamint Ornithodorus nembe tartozó óvantagok
játszanak szerepet a betegség
fenntartásában. A betegség
Európa több országában előfordult az utóbbi években, jelenleg Ukrajna Magyarország
közeli részén került megállapításra. A betegség embert nem
betegít meg. A sertések minden életkorban fogékonyak, a
megbetegedettek szinte kivétel nélkül elhullanak. A felelőtlen emberi magatartás szerepet
játszhat a betegség terjesztésében (állatcsempészés, dokumentáció nélküli állatszállítások, nyers sertés termékek,
állati eredetű hulladékok, ragályfogó tárgyak szabálytalan

behozatala, fertőtlenítési hiányosságok, stb.). A beteg sertés
minden váladékával (bélsár, vizelet, nyál, orrváladék, ivarszervi, stb.) üríti a vírust. A beteg
állatok közvetlenül megfertőzik társaikat. A betegség tünetei: hirtelen elhullás, bágyadtság, étvágytalanság, gyengeség,
bizonytalan mozgás, láz, testszerte vérzések, véres- habos
orrfolyás, vércsíkos- véres hasmenés, vetélés. Gyógykezelési lehetőség, védőoltás nincsen.
Az emberi fertőzéseket
okozó dengue - láz kórokozója
feltételezhetően egyes madárfajokban is jelen van; a sárgaláz
egyik formája, a dzsungel sárgaláz trópusi esőerdőkben élő
majmok között terjed, szúnyogok oltják az emberbe. Ezek a
betegségek Dél Ázsiában, Afrikában, Dél- Amerikában fordulnak elő. A maláriát hordozó
szúnyogok nálunk nem élnek
meg. Európa több országában
behurcolt fertőzésként vagy
un. reptéri esetként fordul elő.
Tünetei: láz, hidegrázás, izomfájdalom, gyengeség, fejfájás,
hasi fájdalom, hányás, hasmenés; a lázas és lázmentes időszakok 48-72 óránként ismétlődnek.
A fertőző betegségek megelőzésében az alábbiakra kell
különösen ügyelni:
Ismeretlen eredetű, jelöletlen, származási igazolások nélküli állatot soha ne vásároljunk,
udvarunkba ne engedjünk be.
A nagylétszámú állományoknál a karanténozás szabályait be kell tartani. A házisertés és a vaddisznó közvetlen
érintkezését kerítéssel meg kell
akadályozni. A vaddisznók által szennyezett, megdézsmált
takarmány, vaddisznó zsigerelésből, feldolgozásból származó nyesedék, hulladék ne
kerüljön a házisertés elé. Az
állattartó az állatok megbetegedését haladéktalanul jelentse állatorvosának. Beteg
(Folytatás a 11. oldalon)
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(Folytatás a 10. oldalról)
állatot tartó udvart ne látogasson más állattartó. Mindig történjen meg a munkaruha váltás
az állatok gondozásához, etetéséhez. Az állatgondozáshoz
használatos eszközöket ne adjuk kölcsön, ill. szükség szerint
szigorú fertőtlenítésre kerüljenek. Rendszeresen történjen
meg az istállók, ólak megfelelő, hatékony takarítása, fertőtlenítése. A konyhamoslék etetési tilalmat, szabályokat be kell
tartani. A repülőterek, autópályák, főutak, kamionparkolók
hulladékgyűjtőit (ételmaradékok!) rendszeresen üríteni kell,
a hulladékot szabályosan ártalmatlanítani szükséges. A szállodák, éttermek, közkonyhák
ételmaradékait megfelelően
kell kezelni. Az elhullottan talált vadállatokat jelenteni kell,
megfelelő megsemmisítésük
szükséges. Vadászterületeken
tilos az élelmiszer hulladékok
elszórása (környezetvédelmi,
esztétikai okból is). Fokozottan
ügyelni kell a nyers állati termékek (nyers hús, füstölt áru, stb.)
rokonok, turisták általi behozatalára, szükség esetén ennek
tilalmára, az élelmiszer hulla-

dék kezelésére. Rendszeresen
el kell végeztetni a fertőző betegségek felmérésére, elterjedésére, a mentességre irányuló diagnosztikai vizsgálatokat.
Hatékonyan irtani kell a szúnyogokat, a törpeszúnyogok
élőhelyeit (tocsogók, trágyalé,
stb.) gyéríteni kell. Az emberi testfelületen szúnyogriasztókat kell használni. Külföldre
utazás előtt az utazó tájékozódjon a célországban előforduló fertőző betegségekről, s a
lehetséges védőoltásokat adassa be magának. A tartózkodási helyeket lehetőleg szúnyoghálóval védje. Az utazás során
be kell tartani az alapvető higiéniai szabályokat (ivóvíz, nyers
gyümölcs, ételkészítés, tisztálkodás, stb.). Fontos, hogy külföldről hazaérkezést követően,
esetleges betegség észlelésekor
a beteg haladéktalanul forduljon háziorvosához.
Mindezek betartása eredményesen hozzájárulhat a fertőző betegségek terjedésének,
előfordulásának megelőzéséhez.
dr. Bodolai György
hatósági állatorvos
06-30/8161-367
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ITT HELYBEN
OTP akciós számlanyitás
30 % állami támogatás igénylése
SZOLGÁLTATÓHÁZ - PIAC TÉR
2017. 02. 24. pénteken
9.00 - 12.00 és 14.00 - 17.00 óra között

Telefon: 06 20 265 2157

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.

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Szervezeti egység
megnevezése

Kormányablak Osztály
Kormányablak Osztály
Adony
Hatósági Osztály
Gyámügyi Osztály
Építésügyi Osztály

Foglalkoztatási Osztály
Népegészségügyi Osztály
Földhivatali Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Társadalombiztosítási Osztály

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

7.00 – 17.00

8.00 – 17.00

8.00 – 17.00

8.00 – 18.00

8.00 – 16.00

7.00 – 17.00

8.00 – 12.00

8.00 – 16.00

8.00 – 18.00

8.00 – 12.00

8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
8.00 – 14.00
10.00 – 12.00
12.30 – 15.00
8.00 – 12.00
13.00 – 15.30
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
8.00 – 16.00

–
–
–
–
–
–
–
–

8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
8.00 – 12.00
13.00 – 18.00
8.00 – 14.00
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
8.00 – 12.00
13.00 – 15.30
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
8.00 – 16.00

–

8.00 – 12.00

–

8.00 – 12.00

–

8.00 – 12.00

8.00 – 14.00

8.00 – 12.00

–

8.00 – 12.00

–

8.00 – 12.00

–

8.00 – 12.00

–

–
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ANTONIO PIZZERIA
Kínálatunk, amit házhoz is viszünk 16.00 és 21.30 között min. 2500 Ft-os rendelés esetén:

pizzák 32 - 45 cm
olasz tészták
saláták - többféle ízben
hamburgerek normál - óriás
hot - dog
focacce (töltött kenyér)
gyros tál - gyros pita
sült krumpli
bécsi szelet
párizsi szelet
rántott sajt

rántott csirkemell
töltött borda
szegedi töltött borda
köretek - rizs - sült krumpli
francia saláta - káposzta saláta
hekk rántva

Dobozos üdítőket , dobozos söröket, (0,5 l), teákat, üdítőket (0,5 l) is kiszállítunk!
Születésnapi, névnapi, ünnepi tálakat megrendelésre elkészítjük és házhoz visszük!
Tisztelettel: ANTONIO PIZZERIA dolgozói

Telefon: 06 20 217 6267, 06 20 217 3213
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