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Kezdődik
az óvodafejlesztés
Az óvoda pályázatunk előkészítési munkálatainak dandárja az elmúlt időszakra esett.
Le kellett folytatni a közbeszerzési eljárást, és ki kellett
választani a nyertes kivitelezőt.
Örömmel tájékoztatom a mezőfalviakat, hogy ez a folyamat
eredményesen lezárult, és a
pályázati forrásnak köszönhető keretösszegen belül sikerült
kiválasztanunk a nyertest. A
beruházás megvalósítása teljes
mértékben biztosított. A TOP
keretében a kormány és a megyei közgyűlés biztosítja a forrást, köszönet érte. Továbbá:
polgármesterségem alatt példa
nélkül álló a mostani gyakorlat, hogy a teljes összeget előre átutalták az önkormányzatnak, tehát teljes bizonyossággal
mondhatom, hogy folyamatosan teljesíteni tudjuk a számlák
kifieztését.
A közbeszerzési tárgyalások során nagyon oda kellett
figyelnünk a közbeszerzési
és pályázati előírásokra. Nem
véletlen volt a sietség, hiszen
a július az a hónap, amikor a
szokásosnál kevesebb gyerek
van az óvodában, illetve augusztusban teljesen le is áll az
intézmény, ilyenkor tud a legjobban, leggyorsabban dolgozni a kivitelező. A szerződést aláírtuk július 4-én, már
volt egyeztetés az óvodai kollektívával, a szülőkkel a munkák ütemezéséről, elképzelésekről. Bízom abban, hogy
szép és modern óvodája lesz
Mezőfalvának. Köszönöm a
képviselő-testület rugalmas és
együttműködő hozzáállását a
beruházás előkészítésében.
Márok Csaba
polgármester

Fergeteges buli pénteken este és szombaton

Remek volt a Vigasság

A 2017-es vigasságok
programtervén idén sem változtattunk, ezúttal is rock est
nyitotta meg a sorozatot külön napon, pénteken, majd a
következő napon, szombaton
voltak az egyéb programok. Jó,
hogy ez így külön van választva, mert a rock est és a falunap
közönsége nem teljesen esik
egybe, bár természetesen és
szerencsére vannak átfedések.
Nagy érdeklődéssel kísértem figyelemmel a Beatrice
koncertjét, igazán remek hangulatot tudtak teremteni az
iskola udvarára pénteken este.
Remek volt a koncert nézők
általi visszhangja is. Utána következett a Rockbox, ami helyi zenekar, és mindig a legnagyobb sikerű bandaként lép
fel nálunk.
Szombaton, a főnapon sokan rotyogtattak a kondérokban, finomabbnál finomabb

ételek, különlegességek készültek, nemcsak pörköltek
kerültek az asztalra, hanem
például húsgombóc leves, fokhagymás sült is, és külön attrakcióként egy malac sütöde
is kitelepült a Vigasságokra. Gratulálok a nyerteseknek
és mindenkinek, aki főzött a
rendezvényen.
Mezőfalváért
kitüntető címet azoknak
ítélik oda, akik sokat és
önzetlenül dolgoznak a
közösség jó hírnevéért,
gyarapodásáért. Az idén
öt mezőfalvit részesített
a képviselő-testület települési szintű elismerésben, a díjat a Vigasságokon vehették át.
Gratulálok a kitüntetettjeinknek!

Úgy gondolom, minősít
egy rendezvényt, hogy arra
hányan látogatnak ki. Az idei
Vigasságokon a nótakedvelőknek, a gyerekeknek a fia
taloknak, a közép- és idős
korosztálynak, a fülnek és a
szemnek is kedvezni akartunk. A Kasza Tibi jó hangulatot varázsolt, a boszorkányok is fantasztikusak voltak,
az olasz slágerek fülbemászóak voltak, és az esti bál is fergeteges volt. Örömteli, hogy
semmilyen rendbontás nem
volt, a rendőrök és a polgárőrök a „magaslaton” voltak, és
a visszajelzések alapján az idei
Vigasságokat is igazán jóra
értékelem. Köszönöm a szervezőknek, a közreműködőknek a kimagasló munkáját,
együttműködését, és a résztvevőknek, hogy tökéletessé
tették a rendezvényt.
Márok Csaba
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Hagyomány, hogy az önkormányzat minden évben
köszönti a közszférában dolgozókat, a köztisztviselőket,
valamint Semmelweis-nap alkalmából az egészségügyben
dolgozókat. Ezt egy kirándulás keretében tették meg
településünk vezetői idén is.
A polgármester megköszönte a szakterületeken dolgozók egész évi színvonalas és
szakszerű munkáját, gratulált
mindenkinek a köztisztviselői és Semmelweis-nap alkalmából.

Munkanélküliek
figyelem!
Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros Megyei
Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, illetve a
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya,
a GINOP 6.1.1. - „Alacsony
képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” program
keretében 2017. szeptemberében OKJ-s bizonyítványt
adó képzéseket indít Dunaújvárosban: szakács, pék, pincér,
cukrász, raktáros szakmákban.
A tanfolyamokat elsősorban
a regisztrált álláskeresők részére
szervezik, de szeretnék beiskolázni az inaktív, jövedelemmel
nem rendelkező, nem regisztrált munkanélkülieket is, nemtől, származástól függetlenül.
Jelentkezési feltétel a befejezett általános iskola (8.
osztálya) Az erről szóló végzettséget a jelentkezéskor bizonyítvánnyal igazolni kell!
Érdeklődni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában 8-14-óráig az alábbi címen lehet: Dunaújváros,
Devecseri Gábor utca 2. 1.
emelet (régi rendőrség épülete) Tel.: +3625/786-065
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Környezetkímélő
kazánok otthonunkban

Tisztelt Lakosság!
Folytatódik a megújuló
energiákról szóló cikksorozatunk. E havi lapszámunkban a
biomassza fűtőanyagokról, illetve kazánokról olvashatnak.

Megújuló
energiaforrásaink hasznosítása nem kizárólag a Nap, a szél és a víz
energiatermelés céljára történő felhasználására terjed ki, a
megújulók közé sorolandók a
növényi és állati fő- és melléktermék, hulladékok is. Ezekből az újratermelődő anyagokból égetéssel nyerhető
hőenergia.
Lakossági szempontból a
leggyakoribb biomassza fűtőanyagok a keményfa/hasábfa,
fabrikett, faapríték és a pellet.
A pellet voltaképp nem más,
mint növényi anyagokból előállított, 3-25 mm-es átmérőjűre tömörített fűtőanyag. A
biomassza használatának előnye, hogy könnyen szállítható
és tárolható.
A biomassza-kazánrendszerek minden esetben az
egyedi igények és adottságok
alapján kerülnek kialakításra annak érdekében, hogy a
környezettudatos szempontok mellett a rendszer to-

vábbi előnyei (kedvező ár,
fenntarthatóság és megbízhatóság) is érvényesülni tudjanak.
A biomasszarendszereknek három fő típusát különböztetjük meg: az apríték-, a
faelgázosító és a pellet- kazánokat. Legmagasabb hatásfokkal (mintegy 90%!) az aprítékkazán rendelkezik, mely
egyszerűen és gyorsan kezelhető, kapcsolható hozzá automatikus tüzelőanyag-behordó
rendszer, de akár távfelügyelet
is. Legnagyobb előnye, hogy
több fajta fűtőanyagot is tud
hasznosítani (faapríték, pellet,
fűrészpor).
A faelgázosító kazán hatásfoka némileg elmarad az
aprítékkazánétól, azonban viszonylag alacsony költséggel
beszerezhető és beüzemelhető. További előnye, hogy a fűtőanyagot nem szükséges aprítani.
A felsorolt típusok közül
a pelletkazán működtetése a
legegyszerűbb és legkényelmesebb, ugyanis a csatlakoztatott tartály feltöltésével akár
több napig is képes működni a kazán külső beavatkozás
nélkül. Hátránya ugyanakkor,
hogy a biomasszakazánok kö-

zött a drágábbak közé tartozik.
A biomasszakazánok becsült megtérülési ideje 5-10
év, ami azonban nagyban függ
a fogyasztási adatoktól, illetve a kiváltott fűtőanyagok típusától és mennyiségétől. A
biomasszakazán azok számára kínál kedvező alternatívát,
akik rendszeresen rendelkeznek nagy mennyiségű zöld
hulladékkal és/vagy környezetkímélő fűtési rendszer kialakítását tervezik.
A biomassza származhat
bármilyen növényből, például mezőgazdasági melléktermékből vagy kifejezetten erre
a célra termesztett energiafűből, illetve az ipar biológiai
termékeiből, melléktermékeiből stb. Mezőfalván a Polgármesteri Hivatalban működik
biomasszakazán, amely a hivatal épülete mellett a konyhát és a Mezőfalvai Tündérkert Óvodát látja el hővel.
Ezen kívül a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben is található
egy külön kazán.
Készült a CAM Consulting Kft. közreműködésével
Mezőfalvai
Polgármesteri Hivatal
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A Vigasságokon vehették át az
elismerést a település díjazottjai

Dr. Kosztándi-Molnár Éva
gyermekorvos 2005-ben települt át Romániából családjával. Az akkori gyermekorvos
dr. Illyés Margit közvetítésével jutott el Mezőfalvára.
Azért voltak kénytelenek elhagyni szülőhelyüket, amiért
sokan mások is. Magyarként
Romániában nem érezték
magukat sem anyagi sem erkölcsi biztonságban. A váltással nehéz évek következtek,
hiszen a gyógyító munka érdekében minden szigorlatot
újra kellett letennie, a napi
foglalkozással párhuzamosan. Közben Illyés doktornő
praxisát segítve dolgozhatott
csak. A megélhetés és a nagyon sok falubeli segítség viszonzásául rengeteg ügyeletet vállal a mai napig is. Éjt
nappallá téve dolgozik, ezért
szinte huszonnégy órában
elérhető az emberek számára. Egyénisége egyszerű, természetes, becsületes és jólelkű. Végtelen alázattal, magas
szakmai felkészültséggel, erős
elhivatottsággal látja el betegeit. Emberi és szakmai magatartása sokak számára lehet
példa értékű.
Lakos Angéla mind a kulturális, mind a zenei életben
több évtizedes, színvonalas
munkát végzett. 1998-ban
a Mezőfalvi Nőikar vezetőjeként a kórus szakmai életében magas nívót sikerült
elérnie. A kórus arany, illetve ezüstminősítést szerzett.
Megszámlálhatatlan fellépés
kíséri szakmai előmenetelét
hazai és nemzetközi szinten.
Vezetésével a Női Kar állandó szereplője a falu közösségi programjainak. Munkájának köszönhetően a világi és
egyházi művek mellett német
nemzetiségi népdalok is színesítik a kórus folyamatosan
bővülő repertoárját. A Dré-

ta Antal Egyházzenei Kórustalálkozó kezdeményezésére
valósult meg, mellyel a település a térség egyik legrangosabb zenei fesztiválhelyszínéül nőtte ki magát. Angéla a
vezetője a minden évben színpadra álló Polgármesteri Hivatal Kórusnak is, ami rendre
az adventi forgatag negyedik
vasárnapjának fényét emeli a
Piac téren. Ezzel a kitüntetéssel jelentős mértékben tiszteleghetünk a Mezőfalvi Nőikar előtt is, elismervén annak
rendkívüli jelentőségét Mezőfalva kulturális életében.
Fribák Mihály Sismándon gyerekeskedett, majd
édesanyjával
Mezőfalvára, a Honvéd utcába költöztek. Szenvedélyesen gyűjti a
régi mezőgazdasági eszközöket, melyek egy részét házuk
gangjának díszítésére használ.
Mivel a házhoz elég nagy telek tartozik, így a kert hasznosítására is nagyon komoly
figyelmet fordít. Messze földön híres fokhagymája, elsősorban mérete miatt. Egyéb
tevékenységét, mint önkéntes
tűzoltó végzi nagy odaadással.
A mezőfalvi önkéntes tűzoltó egyesületnek alapítója és
oszlopos tagja. Nagy szakmai
tudással végzi munkáját. Vitathatatlan érdemei vannak,

hogy egységük gyors reagálásának köszönhetően nagyon
sok káreseményt megakadályoztak. A falu társadalmi rendezvényeinek aktív szereplője.
Civil tevékenysége miatt is
gyerekek, felnőttek egyaránt
kedvelik a köztiszteletben álló
Fribák Mihályt.
Id. Csuti Elemér 1948-ban
született a felvidéki Für községben. Még ebben az évben
a kitelepítések keretében került az akkori Hercegfalvára,
máig itt él. Iskoláit helyben,
illetve Dunaújvárosban végezte. Energetikus-mérnöki
oklevelét Esztergomban szerezte. Munkája Mezőfalvához
kötötte, majd 1990-ben megalapította gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégét,
melyet a mai napig vezet. Példás családban élnek feleségével, három gyermekével, illetve öt unokájával. Hosszú ideig
tanácstagként dolgozott, majd
több cikluson keresztül képviselőként segítette a falu lakosainak életét. 1993 -ban nevéhez fűződik, a Mezőfalvi
Polgárőrség megalapítása. Segítőkészsége példaértékű, ha
kell, saját teherautójával fuvaroz a köz javára. Szinte nincs
olyan kérés, amely mellett elmenne. A mai napig polgárőrként szolgálja a települést.

Horváth László 1986-ban
találkozott először a mezőfalviakkal a néptáncon keresztül. A bemutatkozást követően
12 éven keresztül aktív tagja
lett a társaságnak. 1991-ben
a családdal együtt költözött a
községbe, ahol számos társadalmi rendezvény aktív részeseként egyre jobban megismerte a helyi lakosokat. Négy
fordulón keresztül szervezte
és vezette a „Határok nélkül”
című falvak közötti vetélkedő
mezőfalvi csapatát. A Mezőfalváért Egyesület alapító és
vezetőségi tagjaként dolgozott
és munkássága eredményeként
közel félmilliós egészségmegőrzési pályázati pénz érkezett
a faluba. 1993-tól a polgárőrség tagja, 1998-tól vezetőségi
tagja lett. Több évig segítette az Ifjú Mezőfalviak Egyletének rendezvényeit. Fél évig
készítette a kábel tv képújságját, két és fél évig a helyi újság
lapigazgatója volt, valamint tizennégy éve működteti Mezőfalva online magazinját. Négy
évig a Kulturális Bizottság
külsős tagjaként tevékenykedett, majd a következő választáskor képviselőként a Szociális és a Kulturális Bizottságban
kapott szerepet. Négy éven
keresztül szervezte, rendezte a Kondor- kupát, valamint
a hagyománnyá váló évenkénti éjszakai amatőr futball kupát. Tizenhat éve a Szociális és
Egészségügyi Bizottság külsős
társadalmi tagjaként dolgozik.
Rendszeresen publikál az Én
falum Mezőfalva helyi lapban.
Négy éve tudósít a Dunaújvárosi Hírlap külsős munkatársaként Mezőfalváról, két éve
pedig kibővítve Nagyvenyim,
Baracs, Kisapostag társadalmi
és kulturális életéről. 2017-ben
a Dunaújvárosi Hírlap által
adományozott „Az év legjobb
tudósítója” címet nyerte el.
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Mezőfalva: Szuper vigasság volt!

Leg-leg-leg… Talán az idei
vitt mindent az elmúlt évek
vigasságainak történetében?
Nem tudom így volt-e, de az
biztosan állítható, 2017-ben is
akár esik, akár fúj, a Mezőfalvi Vigasságok ezúttal is verte a
„szintet”! Két különleges előadást is láthattunk Mezőfalva
asszonyaitól, lányaitól!
Tökéletes rock-esttel nyitott pénteken a XIII. Mezőfalvi Vigasságok, ahol a Beatrice és a RockBox zúzta a
felhőket és teremtett igazi
kemény rockkos hangulatot.
Szombaton délelőtt tíz órától
két helyszínen is kaput tártak
a vigasságos vendégek előtt.
A Páskom réten póni-ügyességi bemutató és Rabi Károly
parádés bemutatója szórakoztatta a lovas sport szerelmeseit. Az iskola udvarán pedig
már javában sültek, főttek a
finomabbnál finomabb ételek.
A hagyományos főzőversenyre ezúttal is szép számban jelentkeztek civil szervezetek,
intézmények. Természetesen
a gyerekek sem maradtak látni, illetve kipróbálni való nélkül. Nekik ingyenesen járt az
ugrálóvár, óriáscsúszda, játszóház és az elmaradhatatlan
hőségprogram, a habparti.
Mezőfalva önkéntes tűzoltói igazán kitettek magukért.
Eredetileg csak délelőtt lett
volna hab, de a szerencse folytán, mint később kiderült, délután is a habokba vethettük
magunkat. Az ebédet követően Márok Csaba Mezőfalva polgármestere állt színpad-

ra és szépen szóló invitálóval
kívánt kellemes vigasságokat.
A folytatásban magyar nóta,
operett dallamok töltötték
meg a teret, majd a gyereksarok produkciója szórakoztatott. Nem véletlenül említettem a felvezetőben a leg-, leg-,
legeket, mivel egy különleges
bemutatónak is tanúi lehettünk. Újdonságként a vigasságok történetében Flash-mob
táncot rögtönöztek Mezőfalva asszonyai, lányai. A megvalósítás ötlete információnk
szerint a művelődési házas
Nagy Csillától származik. A
koreográfiában pedig Pötör
Emese táncpedagógus segített. Csak gratulálni tudunk a
fantasztikusan jó előadáshoz!
16 órától komolyra váltott a program. Az ünnepi köszöntőben Márok Csaba polgármester az elmúlt egy év

eredményeit és a jelenlegi fejlesztéseket ismertette a hallgatósággal. Csak a teljesség igénye nélkül: közel 230 milliós
óvodafejlesztés, buszmegálló építés, közút aszfaltozás és
még számos szépülés, épülés
várható a jövőben. A köszöntőt követően és a vigasságok
hagyomány szerint most is díjazták a közösségért, a falu jó
hírnevéért sokat dolgozó embereket 2017-ben. (A díjazottak méltatását egy külön cikkben teszem közzé! - a szerk.)
Az ünnepélyes pillanatok
után a főzőverseny díjai is gazdára találtak. Első helyen a
Mozgáskorlátozottak Egyesülete végzett, második lett a
Demokratikus Koalíció csa-

pata, harmadikként futott be
a Mezőfalvi Nagycsaládosok
Egyesülete. Díjátadást követően újra a színpadi produkcióké lett a főszerep. Kasza Tibi,
néptánc a helyi és testvér települési civil szervezetektől,
majd a Boszi tánc fokozta a
hangulatot. A vigasságok két
sztár előadójaként Erox Martinit és a fiatalok nagy kedvencét Dér Henit üdvözölhettük.
Mondani sem kell, kitűnő bulit csapott mind a két előadó!
A vigasságok zárásául pedig
a Turi Zenekarral rophattuk
hajnalig.
A rendezvényre kilátogató és megkérdezett emberek
egybehangzó véleménye szerint talán az idei Vigasság volt
a legnagyobb.
Horváth László
(További fotók: mezohir.
info)
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Rock-esttel indult...

Szemerkélő esőben is kiváló hangulatú zeneünnep kerekedett a mezőfalviak hagyományos vigasságán. Közel
kétezren szórakoztak a közismert zenekar a Beatrice
koncertjén.A kétnapos rendezvény nyitóestjén – amint
már évek óta megszokhattuk
– a rockzene kap mindig főszerepet. Ezúttal azonban egy
kedves előjátékként a helyi
vasboltos hölgy leánybúcsúja vezette fel az eseményeket.
Sóki Szabina és barátnői ezt
az alkalmat választották az esküvő előtti lánybuli megtartására.
A színpadi villáminterjúban a hölgyek elmondták,

pogácsát árulnak majd a sokaságban, melynek bevételéből piszkosul be szeretnének
tépni. Kéretik hát őket „támogatni”! A remek hangulati felütést követően Nagy
Feró és a Beatrice lépett pódiumra. A hetvenes éveihez
közel álló rocklegenda megállás nélkül, fantasztikus hangulatot teremtve tolta le a több
mint másfél órás koncertet.
A régi, nagy slágereket nem
egyszer együtt énekelte Nagy
Feró a közönséggel. Beatrice
után a hazai berkekben szintén kedvelt előadó a RockBox
utacbálja zárta a Vigasságok
nyitórendezvényét. (További
képek: mezohir.info) 
HL

Ingyenes egészségügyi szűrés
Hagyomány a Mezőfalvi Vigasságok történetében, hogy ingyenes egészségmegőrzési szűrést is igénybe vehetnek a falunap
résztvevői. A község egészségügyi szolgálatának dolgozói minden vigasságokon megtalálhatóak a rendezvény bejáratánál felállított sátornál. Az idei ingyenes és önkéntes szűrésen a megszokott vizsgálatok mellett újdonságként a prosztata állapotáról
is képet kaphatnak a vizsgálatra jelentkezők.
HL

Fejér Megye Labdarúgásáért díj
Nagyapáról apára, apáról fiúra szállt a futballszeretet Cseke
Ottó labdarúgás iránti rajongása már kisgyerek korában elkezdődött. Az otthonról hozott örökséget nagyapja ültette el a családi hagyományokba, aki 1936-ban 16 évesen, társaival alakította ki a Mezőfalvi Sportpályát. A jelenlegi öltöző épület 1972-es
megépítése is a nagyapa nevéhez fűződik. Édesapja szintén gyerekkortól kezdte a labdarúgást. A sikeres pályafutásnak köszönhetően 1978-85-ig a futball klub elnökeként tevékenykedett,
így a családi környezet nagy hatással volt az ifjú Cseke Ottóra. Ottó 1978-tól 1986-ig szerepelt játékosként a csapatban,
majd egy sérülést követően fel kellett hagynia az aktív focival. A
futballtól azonban nem tudott elszakadni. 1999-ben vezetőségi taggá, 2004-ben az egyesület elnökévé választották. Nevéhez
fűződik a mezőfalvi labdarúgás legsikeresebb időszaka, mikor
két évig az NB III-ban, majd következő két évben az NB II-ben
rúgta a bőrt a csapat. A sikerek után hullámvölgy következett,
melyben a főszponzor kilépésével a Megye II-ben épített új csapatot Cseke Ottó. Az eltelt évtizedek alatt Mezőfalva sportéletének odaadó szervezője, résztvevője. Szabadidőt nem kímélve
segítette a felnőtt és utánpótlás csapatok munkáját, finanszírozását. Önkormányzati képviselőként évek óta harcol a minél jobb körülmények kialakításáért. Családi segítséggel gondozza a pályát. A feladatok napi 8-10 órában is adnak munkát.
A példás önzetlenség és odaadás eredményeként Cseke Ottó
június 9-én Székesfehérváron az FMLSZ idényzáró ünnepségén Fejér Megye Labdarúgásáért Díj ezüst fokozatát vehette át.

Horváth László

Áramszünet Mezőfalván
Áramszünetre kell készülni Mezőfalván július 26-án!
József nádor u. 2-10., 1-23., Nemzeti Dohánybolt Nivona
trafik Bt. és Ciga Trafik Bt. Templom, Semmelweis utca és a
községháza közötti fogyasztók, valamint a cukrászda, Kinizsi
u. 1-69., 2-32. szakaszon élők számíthatnak áramszünetre karbantartási munkák miatt.

Lapunk következő száma
Tisztelt Olvasóink, Mezőfalva Lakói!
Tájékoztatjuk önöket, hogy lapunk következő száma
– a korábbi évek gyakorlata szerint – nem augusztusban,
hanem szeptemberben jelenik meg! Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek!
Szerkesztőbizottság
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Kutyák és macskák
bőrbetegségeiről

Ekcémának nevezzük a
bőrön kipirulással, bővérűséggel, ödémás tünetekkel, kisebb-nagyobb hólyagok, göbök képződésével, fokozott
bőrhámlással,
korpázással,
esetenként viszketéssel, nedvedzéssel, szőrhullással járó
bőrbeli elváltozásokat. Az ekcéma oka lehet az állat külső
környezetéből vagy az állat
szervezetéből származó különböző anyagok iránti túlérzékenység, allergia is. Az allergiának sokféle kiváltó oka
lehet. Az okokra részletes
klinikai, laboratóriumi (vér-,
széklet analízis, bőrteszt, stb.)
vizsgálatokkal lehet fényt deríteni. A bőrelváltozások vizsgálata során sokszor kiderül,
hogy táplálék allergiáról vagy
egyéb betegségekről van szó.
Tavasszal, ősszel sokszor a
növények virágpora a viszketés okozója.
Nyáron többször találkozhatunk ekcémás megbetegedésekkel, mivel ekkor a külső
élősködők tömeges jelenléte, csípése, vérszívása az állatok testfelületén gyakoribb, s
a nagy meleg miatt a szőrzet
is kevésbé szellőzik. Ez kedvez a hámszövet, a faggyúmirigyek gyulladásos megbetegedésének.
Amennyiben egész évben
allergiás tüneteket mutat az
állatunk, úgy okkal gondolhatjuk, hogy az eleséggel, takarmánnyal jut a szervezetbe az allergiát kiváltó anyag.
Az ekcémás megbetegedések
kb. 10 %-a vezethető vissza
tápallergiára, amikor az eleség
bizonyos alkotórészeire (általában fehérjékre, pl. baromfihús, tejtermék) mutat túlérzékenységet állatunk. Máskor
vitaminok, adalék-, ízesítő
anyagok okoznak allergiát.
Bizonyos százalékban a bőrelváltozások mellett emész-

tési zavarokra utaló tüneteket
(hányás, hasmenés) is láthatunk. Sokszor más állatfajnak
készült táp fogyasztása (pl.
macskatáp etetése kutyával)
indítja el az allergiás folyamatokat. Esetenként a jutalomfalatokkal felvett táplálék
okoz allergiát. Általában nem
egyszerű feladat megtalálni,
hogy melyik tápféleség, vagy
annak mely összetevője okozza mindezeket. A bőrviszketés megszűnését ilyenkor diétával, esszenciális zsírsavak,
táplálék kiegészítők, emésztő
enzimek adagolásával is segíteni kell. Házilag elkészíthető
a főtt rizsből, bárány-, csirke-,
nyúlhúsból, párolt zöldségekből összeállított diétás táplálék, de készen is kaphatók az
állatfajnak, életkornak megfelelő gyári diétás tápok.
A lakásban tartott kutyáknál, macskáknál gyakran előfordul, hogy a szőnyegpadlóra,
fekvőhelyül szolgáló gyapjútakaróra, a takarítószerekre, vegyszerekre, kozmetikumokra, kutyasamponra vagy
esetleg a póráz anyagára érzékeny az állat. Máskor egyéb
vegyi anyagok (pl. fapác, festékek), növények, gyógyszerek, műanyag kutyatál, játékok lehetnek az allergia okai.
Mindezeket szinte lehetetlen
teljesen kiküszöbölni, azonban szükség esetén számottevően csökkenthetők jelenlétük az eb környezetében.
Gyakran külső élősködők
(bolhák, rühatkák, demodex atkák, stb.) vannak a kutya testén, melyekből néhány
példány jelenléte nem okoz
klinikai tünetet, azonban elszaporodásuk vagy az immunrendszer gyengülése esetén
megjelennek a bőrelváltozások. Kutyáknál gyakran fordul elő a bolha allergia. Télen
és tavasszal a kevesebb bolha

jelenléte miatt a tünetek sokszor alig mutatkoznak, nyáron
és ősszel megszaporodnak az
ilyen okú allergiás bőrbántalmak. A bolhák a vérszívással és mozgásukkal állandóan ingerlik a bőrt, amely ellen
az állat vakaródzással, dörgö

A bolhák a
vérszívással és
mozgásukkal
állandóan
ingerlik a bőrt,
amely ellen
az állat
vakaródzással,
dörgölődzéssel
védekezik
lődzéssel védekezik. Amikor
a bolhanyál nagyobb mennyiségben a bőrbe kerül, a benne
lévő antigének a bőr fehérjéivel kötődnek, s allergiás folyamatok indulhatnak el. A
leggyakoribb bőrelváltozások
a farok felett, az ágyék-, has
tájékon, a comb belső felületén fordulnak elő. A bolhapopuláció kb. 5 %-a tartózkodik
az állaton, a többi különböző
fejlődési stádiumokban a kutya környezetében (kutyaól,
szőnyeg, rongy, kárpitos bútorok, parketta rések, stb.) található. Ezért is nagyon fontos
a környezet takarítása, porszívózása, fertőtlenítése.
Kutyáknál, macskáknál és
egyéb háziállatoknál az allergiás tünetek leggyakrabban a
bőrön mutatkoznak, kevésbé
fordul elő köhögés, orrfolyás.

A viszkető bőrt (faroktő, lábvégek, stb.) nyalogatják, vakarják, rágják; sokszor gen�nyedző sebek keletkeznek
emiatt. A bőr lehet száraz és
kérges, máskor kipirult vagy
zsíros tapintású. Az állandó
nyalogatás, rágás miatt keletkező bőrsérüléseken át másodlagos bakteriális, gombás
fertőzések
keletkezhetnek.
Mindezekhez gyakran társul a külső hallójárat gyulladása. Ilyenkor az állatorvos
által javasolt speciális antibiotikumok, gomba-, parazita
ölő, gyulladás gátló, viszketést
csillapító, bőrregeneráló szerek használata szükséges.
Az emberi megbetegedések közül az allergia világszerte a hatodik leggyakoribb betegségként fordul elő.
Minthogy a társállatok általában a gazdáikkal ugyanazon
élettérben élnek, táplálkoznak, mozognak, szervezetüket hasonló ingerek érik, nem
meglepő, hogy közöttük is
terjednek, egyre gyakoribbak
az allergiás eredetű megbetegedések.
A tünetek csillapításához,
megszüntetéséhez részletes
állatorvosi vizsgálat, a kórelőzmények pontos ismerete,
a lehetséges okok felderítése, majd ezek kiküszöbölése,
a gyógykezelési utasítások fegyelmezett betartása, az állattartó odafigyelő közreműködése szükséges. Az allergiás
megbetegedések gyógyítása
sokszor hosszadalmas, türelmet igénylő feladat.
A Tisztelt Olvasó kérdése
esetén személyesen vagy telefonon állok rendelkezésére.
dr. Bodolai György
hatósági állatorvos
Előszállás
30/8161-367
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Ötödik alkalommal táboroztak
együtt a Duna menti sváb fiatalok
Idén több mint ötven gyerek táborozott együtt a városlődi
Iglauer Parkban 2017. június 25-július elsejéig. A nemzetiségi
táborban Adony, Mezőfalva, Nemesnádudvar és Vértesacsa német táncosai vettek részt. Egész héten gazdag programok színesítették a táborlakók napjaikat. Voltak állatkertben, meglátogatták a fiatalok a település nevezetességeit, tanösvényét és gazdag
berendezésű tájházát. Túrázni is voltak, amit mindenki nagyon
élvezett, hisz gyönyörű tájakon sétálhattak. Kellemesen elfáradva, élményekkel telve érkeztek haza szombaton a gyerekek.
Szeretnék megköszönni az Iglauer Park minden dolgozójának a kedves és rugalmas hozzáállását, a konyhának a finom
ételeket. Külön köszönjük az anyagi és természetbeli segítséget
a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Nemesnádudvari Ifjúsági Táncegyesületnek, Zaka-Csikós Imrének,
Simon Istvánnénak és a tábori felügyelőknek, akik nélkül ez a
rendezvény nem jöhetett volna létre. Bízzunk benne, hogy jövőre újra együtt táborozhatnak és ugyanilyen csodás élményekben lesz részük.
Simon István
táborvezető

Nyár, felújítás,
összevont csoportok

Óvodánkba is beköszöntött a nyár. Az alacsony gyermeklétszám miatt összevont csoportokkal működünk. A lecsökkenés
azért is van, mert az óvodafelújítás munkálatai július 10. körül
beindulnak. A felújítás a régi épületben kezdődik, így az ott található minden holmit a csoportok közepén, letakarva kell elhelyezni a kivitelező céggel való egyeztetés alapján. Így szeptemberben, várhatóan 6 csoporttal tudjuk kezdeni a 2017/18
tanévet.
Addig is mindenkinek köszönjük a megértést , türelmet, segítséget, hiszen így tudjuk segíteni a felújítást!
Óvodai zárás: 2017. augusztus 1- 2017. augusztus 31.
Jó pihenést mindenkinek!
Óvoda vezetősége

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. július 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0007
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Pedagógusokat
köszöntöttek

Az iskolai élet kiemelkedően fontos ünnepe a pedagógus
nap, melyet ezúttal is a tanév végén tartottak a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI tanárai, tanítói. A hagyományokhoz hűen megrendezett eseményen hivatásról, szakmaszeretetről, kitartásról és hűségről szóltak a dicsérő szavak. A
köszöntő legünnepélyesebb pillanataiban Az Év Pedagógusa
díjat és a vele járó aranygyűrűt Horváth Lászlónénak ítélte oda
a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriuma. Utána
Danyi András nyugdíjas biológia-földrajz szakos tanár napokban átvett gyémántdiplomájához gratuláltak a kollégák. Gratulálunk mindkettőjüknek!

HÍREI

Kitűnő tanulók névsora
a 2016-2017-es tanévben
1.a osztály:
Éva Balázs
Kovács Áron
Kovács Áron 2
1.b osztály:
Molnár Maja
Koncz Jázmin
Kincses Kitti
Kovács Zoltán
2.a osztály:
Birgány Panna Luca
Jézsó Izabella
Kaltenecker Luca
Kis Anna
Németh István Dániel
Papp Adrián
3.a osztály:
Cseke Eszter Lili
Juhász Viktória Lilla
Kvárik Nóra
Miklós Márton András
Prajda Rebeka
Szentpáli Adél Emese
Tarr Jázmin
Tóth Nimród László
4.a osztály:
Garbacz Bánk
Kelemen Fanni
Sóti Levente lászló
Takács Hanna

Iskolai hírek
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

2017. július 19. 9-13 óra
2017. július 26. 9-13 óra
2017. augusztus 2. 9-13 óra
2017. augusztus 9. 9-13 óra
2017. augusztus 16. 9-13 óra
2017. augusztus 23-25.
2017. augusztus 28. 9 óra
2017. augusztus 28. 13-17 óráig
2017. augusztus 29. 8-12 óráig
2017. szeptember 1.
2017. szeptember 1. 8 óra

Ügyelet
Ügyelet
Ügyelet
Ügyelet
Ügyelet
Felkészítés a pótvizsgára
Pótvizsga, osztályozóvizsga
Tankönyvosztás
Tankönyvosztás
1. tanítási nap
Tanévnyitó ünnepély

4.b osztály:
Pupp Viktória
5.a osztály:
Deák Flóra
6.a osztály:
Miklós Mátyás Balázs
Szatmári-Nagy Eszter
Tóth Laura
7.a osztály:
Kaltenecker Réka
8.a osztály:
Hajnal Marcell Attila
Gárdonyi Réka
Vass Virág
Szívből gratulálunk az elért kiváló eredményhez!
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2016-2017. VERSENYEREDMÉNYEK

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt tanévben is számos területi, megyei és országos versenyen vettek részt iskolánk
diákjai. Sikeres szereplésükhöz az is hozzájárult, hogy a tanév során a pedagógusok helyi szinten is számtalan versenyt szerveztek.
Sok esetben az iskolai megmérettetések voltak a területi vagy megyei versenyek „selejtezői”, vagyis az itt legjobban szereplő diákok
jutottak tovább, és képviselték iskolánkat és Mezőfalvát. Az alábbi összefoglaló a kimagasló eredményeket, sikereket tartalmazza.
A verseny elnevezése
Tankerületi mesemondó versenyNagyvenyim
Tankerületi mesemondó versenyNagyvenyim
Móra olvasási verseny
(Székesfehérvár)
Tankerületi helyesíró verseny
Betűzgető tankerületi verseny
Területi szavalóverseny
Sárosd környéki szavalóverseny
FEDORKA Versnap országos
verseny
Szép Magyar Beszéd megyei döntő
Petőfi Sándor Gimnázium német
nyelvi területi csapat versenye
Petőfi Sándor Gimnázium német
nyelvi területi csapat versenye
Ki tud többet Svájcról?
tankerületi verseny
Ki tud többet Svájcról?
tankerületi verseny
Tankerületi kémia verseny
Chernel Természettudományi
vetélkedő Agárd
Hevesi György országos kémia
verseny megyei döntő
Word-Excel tankerületi informatika
verseny
Tankerületi népdaléneklési verseny
(Sándor Frigyes)
Tankerületi népdaléneklési verseny
(Sándor Frigyes
Tankerületi népdaléneklési verseny
Tankerületi rajzverseny
Labdarúgás,
körzeti selejtező
Nyársapát Területi birkózó
diákolimpiai bajnokság
Soltvadkert, birkózás, diákolimpia
orsz. döntő I.korcsoport
Lány birkózás,diákolipia orsz. döntő
Pestszentimre
Tatabánya meghívásos birkózó
verseny

Név és évfolyam
Gárdonyi Réka 8.a

Helyezés
I. helyezés

Felkészítő
Nagy Margit

Takács Hanna 4.a

I. helyezés

Garbacz Bánk 4.a
Kelemen Fanni 4.a
Takács Hanna 4.a
Prajda Rebeka 3.a
Miklós Márton 3.a
Garbacz Bánk 4.a
Puporka B.Napsugár 2.a
Takács Hanna 4.a
Takács Hanna 4.a

IV. helyezés

Márokné Szatmári
Ilona
Márokné Szatmári
Ilona

III. helyezés
III. helyezés
IV. helyezés
III. helyezés
I. helyezés
Arany
minősítés
III. helyezés
I. helyezés

Szabóné kovács Erika
Szabóné K. Erika
Márokné Sz. Ilona
Nyuliné Bauer Szilvia
Márokné Sz. Ilona
Márokné Sz. Ilona

II. helyezés

Árva Szabó Ágnes

I. helyezés
II. helyezés

Molnárné Troppert
Mária
Árva Szabó Ágnes

II. helyezés
II. helyezés

Kollár Hajnalka
Kollár Hajnalka

VI. helyezés

Kollár Hajnalka

Takács Balázs

II. helyezés

Sótiné Papp Elvira

Tóth Laura 6.a

II. helyezés

Balogh Tímea

Reinitz Zsóka 4.a

IV: helyezés

Balogh Tímea

Mezőfalvi Csalogányok
Mezőfalvi pacsirták
Mezőfalvi pintyőkék
Szentpáli Adél 3.a

Arany
minősítés

Koncz Tímea és Balogh
Tímea

Aranyecset Díj

IV. korcsop.

II. helyezés

Kolozsi Krisztina
Szabóné Kovács Erika
Tórizs Attila

Miklós Mátyás 7.a

I. helyezés

Tombor István

Miklós Mátyás 7.a

VII. helyezés

Tombor István

Schrick Alina 5.b

I. helyezés

Tombor István

Éva Bence 3.b
Schrick Alina 5.b

I. helyezés
I. helyezés

Tombor István

Szatmári Nagy Eszter 6.a
Hajnal Marcell 8.a
Pintér Dzsenifer 8.a
Vass Virág 8.a
Ács Zsófia 7.a
Koppányi Tímea 7.a
Kovács Balázs 7.a
Szatmári Nagy Eszter 6.a
Tóth Laura 6.a
Garbacz Bendegúz 7.a
Kaltenecker Réka 7.a
Hajnal Marcell 8.a
Kaltenecker Réka 7.a
Szatmári-Nagy Eszter 7.a
Kovács Balázs 7.a

Nagy Margit
Molnárné Troppert
Mária

Az én falum - Mezőfalva

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani mind azoknak, akik
szertett férjem, édesapánk

id. Weingertner Mihály
temetésén részt vettek. Sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban velünk osztoztak.
Gyászoló család

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.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Férjem:

Nagy Zoltán
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték, bánatunkban osztoztak.
Köszönettel:
Nagy Zoltánné és családja

Szántóföld eladó
6 Hektár 219 m2 15438 aranykorona
Kisvenyim
2 hektár 0 24 ,46-26 aranykorona
(pedagógusföld)
Elérhetőség: 00 49 7031652232

