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Játszótéravatással egybekötött ügyességi vetélkedõvel ünnepelte községünk apraja és nagyja az igényes
foci- valamint remek gördeszka-pályánk átadását október 11-én. Az avatási ünnepségen köszöntöttem a
megjelenteket, és elmondtam: Leader-pályázaton nyert
tizenegymillió forintból sikerült létrehozni ezt az új pályát, amely megfelel az uniós szabványoknak is.
Az avatót az Alcoa cég
tette még emlékezetesebbé,
hiszen izgalmas ügyességi pályát épített fel pluszban a parkban, amelyet több mint százhatvan mezõfalvi gyerek próbálhatott ki. A nyolc állomásból álló terepen az iskolások
játékos formában ismerkedtek
a polgári védelemmel és a tûzoltók munkáival. Óriási kavalkád volt!
(Fotók a 10. oldalon)
Márok Csaba

Országos dalostalálkozó 9. oldal

Meghívó
2007. október 23-án 16 órakor
ünnepi megemlékezésre várjuk
községünk lakóit
a mûvelõdési házban.
Ünnepi köszöntõt mond
Korompai Tamás alpolgármester
Az iskola 8. osztályos tanulói emlékeznek meg
mûsorral az ’56-os eseményekrõl.

Halottak Napja

Minden évben szinte ugyanabban az idõben ülünk be az autóba,
és minden évben szinte ugyanabban az idõben érünk ki a temetõbe. Több gyertyát is gyújtunk, mások gyertyáit is, amit a szél már eloltott, ilyenkor nem számít, melyik
kié volt.
Ha nincs többé az, akit szeretünk, hiánya pótolhatatlan, ez abban a mélységben rejlik, amelyben
mindenki csak önmaga, egyetlen és
külön ember. Szeretteink halálával
az érzéseink egy darabja is átkerül
velük a holtak világába. Emlékezni viszont nem szégyen, nem divat
- gyertyát gyújtani mindig lehet. Jó
emlékezni arra, akit szerettünk.
Mindenszentek és Halottak Napja
errõl szól.
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A talajterhelési díjról
Tisztelt Lakosság!
A környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. Tv.
(Ktd.) rendeletalkotási kötelezettséget írt elõ azon önkormányzatoknak, melyek közcsatornával ellátott területtel
rendelkeznek. Ezért Mezõfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete
megalkotta a 18/2007. (IX.6.)
számú rendeletét a talajterhelési díjról.
Talajterhelési díjat köteles
fizetni az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet (kibocsátó), aki
- mûszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt
rá és
- helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya
alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is alkalmaz.
Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a kibocsátónak a talajterhelési díjfizetési kötelezettségérõl évente a tárgyévet követõ év március 31. napjáig az
önkormányzati adóhatósághoz
bevallási kötelezettsége van az
önadózás szabályai szerint. A
bevallási nyomtatvány és talajterhelési díj fizetésére szolgáló postautalvány a polgármesteri hivatalban beszerezhetõ.

A nyomtatványhoz tartozó kitöltési útmutató segítségül
szolgál a kibocsátót terhelõ talajterhelési díj megállapításához.
A 2007. évben a bevallási
idõszak 2007. augusztus 29.
napjától 2007. december 31.
napjáig terjed, illetve aki ezen
idõszak alatt köt rá a közcsatornára, annak a rákötés idõpontjáig.
Fenti idõponttól feltétlenül
õrizzék meg az ivóvíz-felhasználásról, valamint a szennyvízszállításról szóló számlákat, ugyanis a talajterhelési díj
kiszámításához ezek szükségesek.
A talajterhelési díj kiszámításánál az egységdíj: 120Ft/m3
Azoknál a kibocsátóknál,
akik nem a települési vezetékes ivóvízrendszerbõl vételezik a vizet és mérõóra az egyedi vízbeszerzési helyhez nem
kapcsolódik ott átalány-vízmennyiséget kell figyelembe
venni. Rendeletünk szerint ez
30m3/fõ/év.
Az önkormányzati rendelet
megtekinthetõ a polgármesteri hivatalban lévõ hirdetõtáblán, valamint a könyvtárban a
2007. szeptember 5-ei képviselõtestületi
ülés jegyzõkönyvének iratai között.
Polgármesteri Hivatal

Ebzárlat
(november 15-ig)
Mezõfalva területén

2007. október 9. - november 5.
között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.
A határozat ellen a kézbesítéstõl számított 15 napon belül a Fejér megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Igazgatójához címzett, de hivatalomnál benyújtott fellebbezésnek van helye.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága körlevélben értesítette Igazgatóságunkat, hogy a rókák veszettség elleni
õszi immunizálására Fejér megyében 2007. október 09. november 05. között kerül sor.
A 13/2002. (I. 30.) FVM rendelet 4. §. alapján az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat kell elrendelni.
Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyen minden kutyát
és macskát elzárva, illetve a kutyákat megkötve kell tartani. Zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.
Kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és
szájkosárral szabad kivinni.
Jelen határozatot a helyben szokásos módon közzé kell
tenni!
Dr. Szlávik Ferenc
hatósági
fõállatorvos

Szemétszüret volt: köszönjük a segítséget!
Köszönöm mindenkinek,
aki komolyan vette a szemétszüreti felhívást, és aktívan
hozzájárult ahhoz, hogy községünk közterületei szebbek és
tisztábbak legyenek!
A gazdák traktorokkal jöttek, a pótkocsikat megraktuk
szeméttel. A Dunaföldvári út
melletti vadászházi erdõ utáni
szemétlerakót megszüntettük,
a régi iskolakert mögül is sok
hulladékot takarítottunk el.
Egy vállalkozó markolója a
katonai út mellett dolgozott, a
szõlõhegyi illegális szemétteleprõl egy pótkocsival elvitettünk, de (sajnos!) legalább tíz
még ott maradt.

Végigmentünk a szõlõhegyi út jobb és bal oldalán, az
árokban akciós áruk maradékának tömkelegét találtuk.
„Meglepetésre” a drága sör,

és csoki papírokat kellett
összeszednünk. Jótét ember a
nagyrét oldalában is jelentõs
mennyiségû szemetet helyezett el. Ezt is traktorra rak-

tuk és szeméttelepre szállíttattuk.
A nyugdíjas klub tagjai – a
közelgõ Halottak Napjára tekintettel – a temetõ rendbetételében vettek részt az önkormányzat dolgozóival közösen.
Változatlanul eltökélt harcosa vagyok a szemét elleni
küzdelemnek. Kivétel nélkül
mindenkit megbüntetek, akit
tetten érünk! Kérem Önöket:
fogjunk össze, mert egyedül
nem érek célt! Bízom benne,
a következõ szemétszüreten
már többen segítenek, hogy
szebb, élhetõbb, egészségesebb legyen községünk.
Márok Csaba

Az én falum - Mezôfalva

Beszámoltak a testületnek
a társult intézményeink
A képviselõtestület szeptember 26-án tartott ülésén
beszámoltak a gyermekintézmények vezetõi a tanévkezdés
tapasztalatairól. Elsõként a
Petõfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola és Alapfokú
Mûvésztoktatási Intézmény
megbízott igazgatója, Jaksics
Erzsébet mondta el az iskolai
változásokat. Majd a képviselõk kérdéseire egy órán keresztül válaszolt õ, valamint a
mellette helyet foglaló hantosi
tagintézmény
vezetõje,
Gyömörei Barnáné Erzsike.
Sok minden iránt érdeklõdtek a testület tagjai. Egy-kettõt szeretnék ezek közül kiemelni. Az intézményi társulás elõtt komoly gond volt
megfelelni a mûvészetoktatás
minõsítési eljárásának. Ez Mezõfalván nyolc dolgozó munkahelyét illetve annak megszûnését jelentette. A minisztériumnak szigorú képzettségi
elõírásai vannak, amelyeket a
kisiskolák képtelenek teljesíteni bizonyos szakok vonatkozásában. Fejér megyében a minõsítés elsõ fordulóján senki
(sem Székesfehérváron, sem
Dunaújvárosban) nem ment át.
Mi beadtuk újra a kérelmet az
elõminõsítésre, próbálva a
képzettséget megfelelõvé tenni – és nagy örömünkre sikerült az elõminõsítés. A minõsítési eljárás most van folya-

matban, a vizsgáztatók mindent a helyszínen ellenõriznek
évekre visszamenõlegesen.
Fontos kérdést tett fel az
oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke, Bán Balázs a
Hantosi intézmény vezetõjének: „Hogyan érzik magukat
ebben a helyzetben?” A válasz
pozitív volt, a társulási megállapodásnak megfelelõen a
mezõfalvi székhely nem telepedett rá a tagiskolájára.
A Tündérkert Óvoda vezetõje Czifra Istvánné, valamint
a hantosi tapasztalatokról
Rauf Béláné Évike számolt be.
Panni néni elmondta, hogy
egyeztették az óvoda pedagógiai programját, megbeszélték
a munkaidõket, a munkaköri
leírásokat, a személyi és tárgyi feltételeket. A mezõfalvi
székhelyintézmény szakmai

Teljes integráció
A Petõfi Sándor Általános Iskolában megvalósult a teljes integráció szeptember 1-tõl. Az eddig szegregálva oktatott diákok ettõl a tanévtõl kezdve normál osztályba kerültek. A döntésnek voltak elõzményei, mint ismeretes, a múlt
évben meghiúsult ez a törekvés, talán az elõkészítéssel voltak a gondok.
Ezúttal szülõi értekezleteken megbeszéltük a dolgokat,
valamint elmentünk a Gyermekek Háza Intézménybe és a
tapasztalatokról beszéltünk a szülõkkel. A jelek szerint kellõ meggyõzéssel.
Az eredmény pedig önmagáért beszél: minden jel arra
utal, hogy zökkenõmentes volt az integráció.

Szó volt a konyháról is
Az iskolások, óvodások és
idõsek étkeztetésérõl gondoskodó önkormányzati konyha
mûködésérõl Kádárné Zámbó
Éva intézményvezetõ tartott
tájékoztatót a szeptemberi
képviselõtestületi ülésen. Elmondta, hogy a korábban sokat kifogásolt levesporokat
háttérbe szorították, helyettük
közkívánatra a friss zöldsége-

tapasztalatát átadta a tagóvodának is, a hantosi óvónõk itt
jártak az évkezdés elõtt és
munkaértekezleten tárgyalták
meg a tennivalókat.
Bán Balázs ezúttal is megkérdezte: „Hogyan érzik magukat a társulásban?” A válasz
itt is egyértelmûen pozitív volt,
jól együtt tudnak dolgozni az
óvodapedagógusok, jók a tapasztalatok, sok segítséget
kapnak a munkájukhoz,
mondta Rauf Béláné.
Az önkormányzat vezetõi
tehát összességeiben azt szûrhették le az iskola és az óvoda
vezetõjének beszámolójából,
hogy a Hantossal kötött intézményi társulás kezdeti tapasztalatai – a nehézségek ellenére – kedvezõek.
Márok Csaba
polgármester

ket igyekeznek elõtérbe helyezni. De ennek a technikai
feltételei nem minden esetben
biztosítottak.
A képviselõtestület elfogadta az önkormányzati konyháról tartott beszámolót, valamint az elõzõekben részletezett iskolai és óvodai értékelõ
anyagokat is.
M. Cs.
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Aszfaltos
a temetõi bejárat
Az önkormányzat a körforgalmi csomópontot építõ
Vegyépszer Zrt. segítségével
leaszfaltoztatta a temetõ bejáratához vezetõ utat, valamint
a parkoló egy részét. Ezáltal
kényelmesebben lehet megközelíteni a temetõt, valamint a
parkolás sem okoz gondot
azon a területen.

Használják
a konténert!
Az önkormányzat vezetõi
kérik a temetõbe látogatókat,
hogy a szemételhelyezéskor
használják a konténereket –
mert azért vannak ott. A közelgõ Halottak Napjára tekintettel legyen gondjuk a temetõ
rendezettségének és tisztaságának megóvására!

Körforgalom: kész!
Lapzártánk egyidején már a
finiséhez közeledett a körforgalmi csomópont kiépítése. Az
átadás hivatalos határideje október 31., de információink
szerint elõbb elkészül a kivitelezõ, mert az idõ kedvezett
az építõknek.

Elkelt a Tüzép
Az önkormányzat értékesítette a Tüzép Vörösmarty utca
felõli részét, Erdlyi József és
Sóki László közösen vásárolták meg az ingatlant.
A Semmelweis utcai két telekrészt a kialakítás után várhatóan jövõre lesz értékesítve.

Egységben a LEADER-programért
Elindult a LEADER II. fordulója, az önkormányzat a
Mezõföldi „Híd” Akciócsoporthoz csatlakozott. Az akciócsoportba felkérést kapott
minden mezõfalvi civil szervezet. Az elõzõ LEADER-re
alakult dunaújvárosi és adonyi kistérség települései egyesültek a hatékonyabb pályázati
lehetõségek érdekében.
Ha az elkövetkezendõ idõszakban a nyertes akciócso-

portok között lesz a miénk,
akkor jelentõs fejleszések valósulhatnak meg. Hangsúlyozom: ez nem csak az önkormányzatok érdeke. Az akciócsoportban 60%-nak kell lenni a civil és vállalkozói rétegnek és csak 40 % lehet az önkormányzati oldal.
Az önkormányzat koordináló szerepet vállal. Minden
vállalkozó és civil szervezet
pályázhat!
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Egy királynõi nap Gödöllõn
Az iskola kis összeszokott
hangversenylátogató csapata
folytatta az ismerkedést a
hangszerek világával. Jártak
már együtt a Zeneakadémián
tavaly egy hárfa hangversenyen, ahol a legkisebbek a legkisebb hangszereken játszottak, a felnõtt, komoly mûvészek pedig már képzõmûvészeti értéket is képviselõ hárfákat mutattak be. Tokody Ilona fellépése pedig igazi meglepetés volt, Homonnai Vivien azóta is õrzi az ottani kvíz
játékon nyert CD-t.
Ilyen elõzmények után nem
volt nehéz újra összetoborozni a csapatot, Édl Zsuzsa,

Masinka Kitti, Tibold Liliána,
Titz Eszter vágtak neki az
egésznapos útnak. A Gödöllõi
Királyi Kastély egy több elõadásból álló hárfa hangversenysorozatnak ad otthont ebben az évben. Igazán méltó
környezet volt ez ennek a fenséges zeneszerszámnak. A fellépõ mûvész sem akárki,
Varvara Ivanovna többszörös
versenygyõztes
muzsikus,
hangszere igazi mestere. Jó
társaságban, gyönyörû környezetben úgy éreztük, mintha ez a nagy mûvész csak nekünk játszana. Királynõnek
éreztük magunkat.
Fehér Teréz

Igel Dániel
sikere
Szlovákiában

Elsõsök faültetése

A birkózó DSK 4 versenyzõje egy rangsor nemzetközi versenyen vendégeskedett Trencsényben.
A viadalra öt ország
(Ausztria, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Magyarország) 19 csapata kapott meghívást, így 180 kisiskolás mérhette össze tudását.
Falunkat Igel Dániel 28
kg, Szentpáli Zsombor 48
kg, Petrovics Renátó 48 kg
és Szabó Szindbád 56 kg
képviselte.
Színvonalas,
sokszor parázsló mérkõzéseket láthattak a nézõk, ahol
a mieink gyakran fõszerepet
játszottak. Sõt, általában a
küzdelembõl mi kerültünk
ki gyõztesen, így Igel Dániel révén egy ezüst, Szentpáli
és Szabó negyedik és
Petrovics ötödik helyezésével térhettünk haza.
Tombor István

Ettõl a tanévtõl kezdve új
hagyománnyal
szeretnénk
gazdagítani az iskola életét. Az
elsõs osztályok az udvaron fákat ültettek, melyeket az itt eltöltött nyolc év alatt gondosan
nevelnek. Ahogy az idõ múlik, a csemete erõs fává, a
gyermek pedig felnõtté válik.
Visszalátogatva emlékezni
fognak az elmúlt szép diákévekre.

A Zene világnapja
Ezen a napon a zenéé volt a
fõszerep az iskolában, kissé
átalakítva a megszokott órarendet. Az elsõ órában a hagyományokhoz híven újra ellátogatott hozzánk a Dunaújvárosi Zeneiskola fúvós kara.
Színvonalas elõadással készültek a mezõfalvi gyerekeknek, akik érdeklõdve hallgatták a felcsendülõ dallamokat.
Reméljük, sikerül elérnünk,
hogy ezek az alkalmak a fiatalokat és a zenét közelebb
hozzák egymáshoz.
Ijjas Gizella

HÍREI

Tûzvédelmi nap

Nagy meglepetés érte iskolánk 3. 4. és 5. évfolyamát: október 11-én meghívást kaptunk a székesfehérvári Alcoa
Köfém Kft. tûzoltóktól egy
általuk rendezett akadályversenyre, melyen a gyerekek a
kihívások mellett részletesen
megismerhették a „lánglovagok” munkáját. Nagy örömmel vették birtokba a tûzoltóautót, gurították a tömlõket,
szivattyúzták a vizet, kipróbálták, hogy milyen végigmenni

egy „igazi” akadálypályán. A
versenyhez rajzpályázat is
kapcsolódott, aminek az eredményhirdetésére is most került
sor.
Nagyon örültek a kiosztott
ajándékoknak, de természetesen a jó hangulatú délelõttel
mindenki gazdagabb lett, gyerekek és felnõttek egyaránt,
amiért Vizi Ignácnak szeretnénk köszönetet mondani, aki
megszervezte ezt a nagyszerû
programot.
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Tündérkert Óvoda
Tanévkezdés
a Tündérkertben
A szeptemberi tanévkezdés az óvodában is sok új
feladatot hozott. A hónap
közepéig jelentkezhettek a
nagycsoportosok különbözõ fakultatív programokra.
Ezek a következõk:
– úszásoktatás
– német
– hittan
– néptánc
– foci (erre már a középsõsök is mehetnek).
Ezeken a foglalkozásokon a hantosi tag óvoda
gyermekei is részt vehetnek. Úszásoktatáson november végéig 10 alkalommal foglalkoznak a gyermekeinkkel. Ez a tanfolyam
vízhez szoktatással kezdõdik és a bátrabbak a végén
már próbálkoznak az úszással. A közlekedést a Volán
különjárattal biztosítja.
A német nyelvvel heti
egy alkalommal az óvodában játékos formában ismerkednek a gyerekek.
A hittan óvodán kívül, a
plébánián van, szintén heti
egy alkalommal.
Néptánc és foci helyszíne az iskola, ahova már délután a szülõk viszik el a
gyerekeket.
Megtörtént
óvodánkban a logopédiai
felmérés. A meghallgatott
gyerekek szeptembertõl heti
két alkalommal kapnak logopédiai ellátást itt az óvodában. Tizennyolc gyerek
részesül beszédterápiában
és nyolc kisgyerek elõjegyzésbe került.
Az oldalt összeállította:
dr. Békési Béláné

Szüretelnek és
énekelnek

Szeptember hónap legvidámabb eseménye a szüret volt. A
gyerekeket feldíszített udvar várta, minden csoportnak egy kis
szõlõtõke, ahonnan csipegethették a szõlõt. A csemegézés után
segíthettek a darálásban és finom mustot kóstolhattak. A hangulatot szép harmónikaszó fokozta.

Köszönet a segítségért
Szeretnénk megköszönni ismét a szülõk, kedves embertársaink segítségét:
Mészáros Melinda az óvodai szüretet tette hangulatossá
harmónika-játékával.
Antal József az uszodai buszközlekedésben segített. Így
kényelmesen tudunk hetente eljutni Dunaújvárosba.
Begán József prést és szõlõdarálót hozott és segítette a
szüreti mulatságot.
Farkas Imre, Farkas Attila, Klics József, Csicsák József,
Deák Caba a játékok alatti homokágy készítésében segítettek.
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Klics Bence
csúcsformában
Itt az õsz, ami azt jelenti, hogy elkezdõdött a
búváridény, ami a kisebb
korosztályokat illeti. Október 7-én rendezték meg
a dunaújvárosi Fabó Éva
Sportuszodában a hagyományos DVCSH Kupa
elnevezésû búvárúszóversenyt. Ezen a versenyen csak a legkisebb
korosztályok képviselõi
mérhették össze a tudásukat. A verseny legeredményesebb versenyzõje a
mezõfalvi Klics Bence
lett, aki a béka korosztályban (6-7 évesek) elõször az 50 méteres gyorsúszásban szállt vízbe és a
nyáron úszott országos
csúcsán tovább faragva
lett aranyérmes!
Aztán következett a
100 méteres gyorsúszás,
ahol szintén hatalmasat
úszott, több mint hat másodpercet javított az
egyéni legjobbján (ez az
idõ is országos csúcs),
ami azt jelentette, hogy
ezen a versenyen nincs
nála most jobb. Ráadásként pedig a két évvel
idõsebbekkel úszott váltót, és ha már ott volt,
megszerezte a harmadik
aranyérmét.
„Ez a verseny kellõ
motivációt adhat az egy
hónap múlva szintén Dunaújvárosban megrendezésre kerülõ Delfin Magyar Bajnokságra. Igaz,
ott egy nagyobb korcsoportban (8-9 évesekkel)
kell úsznia Bencének, de
nem lennék meglepve, ha
érmet tudna szerezni valamennyi
számban”–
mondta László Dezsõ,
Bence edzõje
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Egy
cipõsdoboznyi
gondoskodás
Meglepõdve láttam kedvenc újságosomnál, hogy már
most október közepén megjelentek a karácsonyi dekoráláshoz tanácsokat adó újságok. Aztán gyorsan be kellett látnom, hogy igazuk van a terjesztõkenk. Aki nagyobb munkába kezdene, annak már most hozzá kell fognia, mert bizony
egy karácsonyi abrosz vagy függöny elkészítése heteket,
hónapokat igényel.
Egy ilyen többhónapnyi készülõdéshez kérem valamennyi
mezõfalvi felnõtt és gyerek segítségét. Sok éves hagyományokra és tapasztalatokra támaszkodva a Baptista Szeretetszolgálat ezévben is megszervezi a „cipõsdoboz” akciót.
Ez egy olyan jótékonysági program, amelyben azok a gyerekek kaphatnak a karácsonyi ünnepekben ajándékot, akik
egyébként talán szeretetben, de meglepetések nélkül ünnepelnének.
Csupán egy ciõsdobozniy gondoskodás! Kevés annak, aki
adja, de nagyon sokat jelenthet annak, aki kapja. Egy átlagos méretû dobozt kell megtölteni olyan tárgyakkal, amik
egy kisgyermeknek örömet okozhatnak. Mivel a gyûjtés viszonylag hosszú ideig zajlik, ezért a csomagok nem tartalmazhatnak sem édességet, sem semmilyen romlandó élelmiszert, sõt ételt általánosságban sem. Legyen a doboz tartalma olyan, ami igazi ajándék, szép, személyreszóló, hasznos, érdekes, de nem a létfenntartást szolgálja. Ugye a saját családunkban sem teszünk a fa alá egy kiló lisztet színes
szalaggal átkötve?
Kérem, képzeljenek maguk elé egy kisgyereket, az
újszülöttkortól tizennyolc évesig! Fiú? Lány? Legyen õ az
Önök családtagja ezen az ünnepen! Készítsenek számára
egy cipõsdoboznyi ajándékot életkorának, nemének megfelelõen. Kezdjék el a gyûjtögetést akár holnap, és ha eszükbe
jut egy-egy meglepi, tegyék bele a dobozba. Ha megtelt, a
doboz alsó és felsõ részét külön-külön valamilyen színes
csomagolópapírral be kell borítani (nemcsak a szépség, de
a reklámfeliratok eltüntetése miatt is), át kell kötni egy szalaggal, vagy akár egy madzaggal, és már csak egy dolog
van hátra. Egy kis cimkén fel kell tüntetni, hogy kinek szánják az ajándékot, például 6 hónapos lány, 5 éves fiú, 12
éves lány stb. Ez segíti a szervezõket abban, hogy minden
csomag megfelelõ címzetthez találjon.
Mi az iskolában a tanárokkal és a gyerekekkel
résztveszünk a programban. Kérjük támogassák, bíztassák
a gyerekeiket, unokáikat! Segítsenek nekik átérezni azt, hogy
õk is segítenek, az õ segítségük is fontos. Természetesen szívesen átveszünk cipõsdobozokat bárkitõl a faluban, legyen
az középkorú vagy nyugdíjas. Mi megszervezzük a csomagok eljuttatását a megyei gyûjtõhelyre, ahol a szolgálat
munkatársai, más szervezetek segítségével, például az elmúlt években a nagycsaládosok egyesülete segítségével az
ünnepekig eljuttatják ezeket a rászorultaknak itt Magyarországon. Valamennyi csomagot magyar gyerekek kapnak
meg.
Kérjük, készítsenek elõ egy cipõsdobozt, és kezdjék el a
gyûjtögetést! A további részletekrõl a következõ lapszámokban és az iskolában kaphatnak tájékoztatást.
Baricza Zsuzsa

Idõsek Világnapja
Az Idõsek Világnapja alkalmából községünk szépkorú lakóit október 4-én ünnepeltük.
A Gyermekkar dalcsokra után az óvodások verssel, tánccal köszöntötték a
nagymamákat, nagypapákat. Márok Csaba polgármester ünnepi köszöntõjét
követõen Masinkáné Bara-

nyai Mariann saját versét
szavalta el, majd felléptek
az iskola 4. osztályos tanulói is. Az ünnepség után
friss pogácsával és üdítõvel kínáltuk a megjelenteket.
Hosszú, boldog idõskort
kívánunk mindenkinek!
az Önkormányzat
vezetõi

Osztálytalálkozóra
voltak hivatalosak

Iskolánk 1972-ben végzett diákjai szeptember 29-én
évfolyam találkozót tartottak. A 35 évvel ezelõtt ballagott csapat lerótta tiszteletét elhunyt társaik, pedagógusaik elõtt, és virágot helyeztek el többek között
Galambos Márta néni sírjánál.
Szervezõk
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Meghitt templombúcsú Vértanúink emlékére
Községünk
múltjának
szép hagyományaihoz híven
idén is méltó módon ünnepeltünk templomunk védõszentjét, Szûz Máriát. A búcsú szentmise keretében, az
évforduló alkalmából a Pusztavámi Németek Egyesületének énekkara német nyelvû
egyházi mûsort adott elõ, továbbá magyar nyelvû egyházi dalokat hallhattunk a
Csákvári Énekkar és a Mezõfalvi Nõikar elõadásában
október 14-én, vasárnap délelõtt. A szentmise keretében
megtartott kóruskoncerten, a
közös búcsú ünnepen nagyon
sok mezõfalvi lakó vett részt.
Községünk római katolikus templomát 1937. október
10-én – azaz éppen 70 évvel
ezelõtt – szentelték fel Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Azóta a búcsú szentmise minden évben Magyarok
Nagyasszonya napját (október 8.) követõ elsõ vasárnapon van. E különleges Mária
ünnepet 1896-ban, Magyarország ezeréves fennállásának
emlékére „ajándékozta” XIII.

Bódis Antal
(1936-1956)

Leó pápa a magyar nemzetnek. 1937 elõtt, 140 éven át
Sarlós Boldogasszony tiszteletére állt templom a mai helyén. A régi templom búcsú
ünnepe a június 2-át követõ
elsõ vasárnapra esett: az aratási idõ kezdetére utal a sarlós jelzõ is. Tamplomunkban
ma is megtekinthetõ a régi,
Sarlós Boldogasszony oltárkép, amely Mária látogatását
eleveníti fel a várandós Erzsébetnél, Keresztelõ Szent János anyjánál.

Bódis Antal 1936-ban született Hevesben. Családja a
háború után költözött Mezõfalvára. Tóni tehetsége hamar
megmutatkozott: már általános iskolás korában ügyesen
rajzolt, s agyagból szobrokat
készített. Az iskolában összefogta diáktársait, rajzszakköröket szervezett és kiállításokat rendezett tanárai jóváhagyásával, akik annyira kedvelték õt, hogy idõnként nem
csak rajz, hanem más órák helyettesítésére is megkérték.
Ahogy testvérei mondják: a

csak megjelent az a téma, amirõl beszélni akart. Szerény,
jóságos, gondolkodó embernek tartották – s a rajzai is ezt
tükrözték.
Édesapja a forradalom alatt
kétszer is fennjárt Budapesten
a Mezõfalvai Földmûves Szövetkezet élelmiszert szállító
teherautójával. November elsõ
napjaiban még találkozott a
fiával, de második feljövetelekor Bódis Antal már nem élt.
Édesanyja, fia halála hírére
összeroppant. Tóni húgai kisebb csodaként emlegetik azt,

család nagyon büszke volt
Tónira, aki „igazi kis szuper
srác” volt.
Ezt állítják róla a Török Pál
utcai középiskolás társai is,
akik közül többeket magával
vitt Mezõfalvára a családjához. Vidéki parasztfiú volt,
akinek tisztasága, szerénysége
a fõvárosi létben még jobban
kitûnt. Ahogy egyik hajdani
osztálytársa jellemezte: Bódis
Antal igaz ember volt.
1956 õszén került a fõiskolára szobrászhallgatóként. Jóformán még alig járhatott a
fõiskolára, amikor meghalt, de
rajzolási készsége sokakban
megmaradt: amikor elkezdett
rajzolni elõször csak valamifajta ködös irka-firkának tûnt
a munkája, mígnem egyszer

hogy mikor már tudtak bátyjuk haláláról, egy fehér galamb
röpült be a konyhába, s rászállt
a tésztát szaggató nagymama
vállára. Az ágyban fekvõ édesanya felkiáltott: „Ez az Antikám hófehér lelke!” A különleges, fehér galamb egy-két
napig a házban repdesett. Ezalatt az édesanya egy fekete
gyászszalagot
készített,
amelybe belehímezte: „Bódis
Antal”. A család ezzel a szalaggal a nyakában engedte szabadjára a galambot.
A betegeskedõ édesanya
állapotát az is súlyosbította,
hogy a halálesettel kapcsolatban a hatóságok többször zaklatták. Néhány hónappal fia
halála után 1957 áprilisában
belehalt bánatába.
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Alapítványi bál:
november 17.
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány idén is
megrendezi az immáron hagyományosnak számító – és
minden évben nagy sikert
arató – jótékonysági bálját.
A rendezvény november
17-én 19 órakor kezdõdik a
szokott helyen, az általános
iskola tornatermében.

„Segíts,
hogy
segíthessünk!”
A báli helyszín ezúttal
country-kocsma a jellegzetes hangulatát idézi, a díszletek ennek megfelelõen
lesznek kialakítva.
Sztárvendég:
Kovács Kati
Jegyek még tavalyi áron
és korlátozott számban kaphatók az iskolában, az óvodában és a könyvtárban.
A jegyek ára: 2500 forint.

*

A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány minden idõk legnagyobb összegû 1 százalék felajánlását
tudhatja magáénak. Köszönhetõ ez annak, hogy tevékenységünket nyilvánosan
végezzük, és támogatóink
számára is egyértelmûen látszik, mire költjük a tõlük
kapott pénzt, nem tûnnek el
kézen-közön a támogatási
források. Tavaly 580 ezer
forint bevételünk származott
az 1 százalékokból, idén ez
az összeg:
769 000 forint!
Köszönjük mindenkinek
a felajánlását! Továbbá a
bizalmukat, amelynek révén
az alapítvány változatlanul
gondoskodhat az intézményeink fejlesztésérõl, hozzájárulhat gyermekeink felneveléséhez.
Üdvözlettel:
Deák Károly
kuratóriumi elnök

Fergeteges szüreti mulatság
Csikósok vezették a Német
Kisebbségi Önkormányzat és
a Mezõfalvi Néptánc Csoport
által szervezett szüreti felvonulást. Õket követte az alkalmi bírói házaspár, nem sokkal
lemaradva mögöttük a zenészek fogata, a sor végét pedig
a néptáncosok kocsija zárta.
(A mezõfalvi Tájházat Kuti
Józsefné tartja rendben, aki
nagyon örült, hogy a szüreti
felvonulás onnan indult. Köszöni a lehetõséget a szervezõknek, hogy ezzel is népszerûsítettük a tájházat és ilyen
sok látogató tekintette meg.
Várja a vendégeket: 06-30455-07-21 telefonszámon lehet bejelentkezni.)
Visszatérve a szürethez: A
jól megszervezett körút során,
több helyen is megálltak a felvonulók. Leugrálva a kocsikról táncra perdültek, majd ékes
szólással invitálták a nézelõdõket az esti mulattságra. A
meghívást - mint ilyenkor szokás volt - borral és süteménnyel köszönték meg az
összegyûlt falusiak.
A menet után rövid pihenõ
következett, mivel az idei bálra Pusztavámról érkezett vendégeket is illett jó házigazda
módjára megetetni.
A kis szusszanót egy fergeteges bemutatóval hálálták
meg a pusztavámiak

Ezután már nem kellett tovább várni, hogy kezdetét vehesse az önfeledt szórakozás.
A remek talpalávalót szintén

a vendégek szolgáltatták. A
mulatság annyira jól sikerült,
hogy még a szüret szépét is
sikerült megválasztani. A jelképes korona az idén
Schneider Flóra fejére került.
A szüret szépei idén a következõk voltak: Schneider
Flóra, Kovács Renáta és
Schneider Helga.
Sokan segítették rendezvényt. Van, aki munkával,
van, aki anyagilag járult hozzá. A szervezõk mindenkinek
nagyon köszönik a támogatást!
H. L.
(Köszönjük Horváth Lászlónak, hogy a szüreti mulatság
anyagát a rendelkezésünkre
bocsátotta. További fotók a
freeportal.hu/mezohir/
internetes oldalon láthatók.)
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Országos dalostalálkozón szerepelt a nõikar
Az I. Országos Kodály Magyarnépdalos Találkozó szeptember 15-16-án volt Budapesten. Ezt a Vakok és
Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont Kultúrcsoportja rendezte a vakok szövetsége székházában.
Tizenhét együttes és huszonöt szólista szerepelt. A
dalosok közül négy szomszédos országból: Romániából
(Szatmárnémeti és Székelyudvarhely), Szerbiából (Kúla),
Szlovéniából (Hármasmalom)
és Szlovákiából (Geszte) érkeztek a találkozóra. Országunkból pedig tizennégy megyébõl voltak dalkörök, kórusok, szólisták, hangszeresek a
rendezvényen. E találkozón
248-an léptek színpadra. A
háromtagú zsûri vezetõje Bodza Klára tanárnõ, az ismert
népdalénekes volt. Ezen a találkozón látók és látássérültek
mutatták be tudásukat. E
rendezvénny hagyományteremtõ jellegû: a jövõben kétévente szeretnék mindig másmás helyszínen megrendezni
szeptember közepén.
Jómagam, Laki István voltam a találkozó másik szervezõje. Köszöntõm három részbõl állt: ismertettem a népdalok útját, Kodály életét és munkásságát, valamint a népdalok
szerepét a mai viszonyok között. A népdalok már az õsi

idõkben keletkeztek. E dalok
szájhagyomány útján terjedtek
nemzedékrõl nemzedékre. Az
írásbeliség kialakulása után
lejegyezték a dalok szövegét.
Késõbb már a népdalok dallamát is lejegyezték, az elsõ
hangrögzítést Vikár Béla
(1859-1945) készítette hazánkban. Bartók és Kodály
elõde volt a tudományos igényû hangrögzítésben.
Kodály Zoltán népdalgyûjtõ, zenetanár, zeneszerzõ.
Kecskeméten született 1882.
december 16-án. Galántán
Nagyszombatban végezte el
az elemi és a középiskolát.
1905-tõl 20 éven át rendszeresen gyûjtött népdalokat. Budapesten az egyetemen magyar és német szakot végzett.
Több mint 40 éven át volt a
Zeneakadémia tanára. A reneszánsz mesterek óta nem volt
zeneszerzõ, aki hasonló sikerrel és színvonalon készített
kórusmûveket, mint Kodály
Zoltán. A kórusmûvek sokaságát alkotta meg, gyermek-,
nõi-, férfi és vegyes karok
számára. A mai emberek közül csak kevesen énekelnek
magyar népdalt, de még nótát sem. Az önök feladata a
népdalok, a népszokások ápolása, továbbadása. A népdalok, a Kodály-mûvek legyenek az önök iránytûi a jelenben és a jövõben.

Laki István tanár úr is szervezõje volt a találkozónak

Különdíjat kapott a Mezõfalvi Nõikar, Nyulasiné Lakos Angéla mutatta be a kórust
A bevezetõ után szervezõ
társam sorra szólította a csoportokat, szólóénekeseket a
pódiumra. A színvonalas mûsor késõig tartott, a zsûri döntését este fél hétkor Bodza
Klára hirdette ki.
A Mezõfalvi Nõikar,
Nyulasiné Lakos Angéla tanárnõ vezényletével különdíjat kapott az énekkarok között.
A díjátadáskor a karvezetõ röviden bemutatta községünket,
az énekkart, egyébként minden szereplõ röviden beszélt
csoportjáról, a szólisták magukról. Angéla elmondta azt
is, hogy egy társuk megbetegedése miatt át kellett alakíta-

niuk mûsorukat. Egy dalcsokrot és Karay: Estéli nótázás
címû kórusmûvét énekelték,
dr. Bodolay György zongorakíséretével. Énekszámaikat a
közönség nagy tapssal jutalmazta.
A találkozó második napján
volt a rendezvény záró része,
amely dalolással, baráti beszélgetésekkel ért véget. Jó
volt találkozni, hiszen a közös
éneklés összehozza az embereket. Ezúton is köszönjük falunk énekkarának, hogy jelenlétükkel segítették az értékmegõrzõ rendezvény megvalósítását.
Laki István

Az országos népdaltalálkozó reprezentetív díjai
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Felhívás
Mezõfalva Nagyközség
Önkormányzata pályázatot hirdet

a Bursa Hungarica
ösztöndíj elnyerésére
a 2008. évre.
A pályázathoz szükséges
nyomtatványokat az internetrõl,
www.bursa.hu honlapról lehet
letölteni.
A pályázathoz szükséges kitöltött
ürlapokat a polgármesteri
hivatalban kell leadni.

A jelentkezés határideje:
2007. október 30.
dr. Woth László
jegyzõ

Sikere van a parknak
Mint az lapunk elsõ oldalán már írtuk: a kisebb és a
nagyobb gyerekek egyaránt
örülnek az új közösségi parknak. Önkormányzatunk vezetõi úgy vélik: mostantól a fiatalok valamennyi korcsoportja megtalálja Mezõfalván az
igényének megfelelõ sportolási, kikapcsolódási lehetõséget.
Mégpedig ebben a parkban!
Lehet itt bandába verõdve focizni, mint a grundon. Gördeszkával és biciklivel látványos trükköket mutatni (csak
óvatosan!) a barátoknak. A
játszótéren homokozó, mászókázó kicsik bizonyára irigykedve nézik nagyobb társaikat,
és azt gondolják: „én is kipróbálom majd a pályát, ha nagyobb leszek!”
Fotóink csak ízelítõi lehetnek a nap mint nap tapasztalható az önfeledt játéknak...

„Mindenki Ebédel”
A „Mindenki Ebédel” program
rendszeres céges támogatói a következõk:
Havi 10-50 ezer forinttal támogatják az alapítványt:
Magyar Szerencsejáték Szövetség, Game World Hungary
Kft., JVH Játékautomta Kft.,
Zsizsi Kft., EAC Gaming Kft.,
Novo-Parts Kft., Integral Hungary Kft., Flamingo Casino Kft.,
SHS Union Kft., Queen Play Kft.,
Matfor Kft., D-Slot Kft., GoldRun Kft., Bonus Play Kft., Europe
Life Kft., Hajdu-Joker Kft., GL
Games 2000 Kft., Golden City
Kft., Két Flash Kft., Amoretto
Kft., Dreamland Express Kft.,
Kontra Card Kft., Kontra Plus
Kft., Paything Kft., Nomis Szerencsejáték Kft., Central Casino
Hungary Kft., Ring Games Kft.,
Europlay Trade Kft., KO-VI Mix
Kft., Kegyi-Trade Kft., Varga és
Társa Kft., Körös Game Kft.,
Bónus-Center Kft., Ardeco Kft.,
Contiplay Plus Kft., Tócsik és
Társa Kft., Ambest Kft., Imbest
Kft., Meg Nyerõ Kft., Budapesti
Pénznyerõautomata Kft., JokerMagnum Kft., Paragon 2002 Kft.,
Tomoza
Hungary
Kft.,
HUNguardian Kft., Central-Game
99 Kft., New Star Play Kft., Star

Game Kft., Bayer Hungária Kft.
Bayer Cropscience, Taxco 98
Kft., Tomoza Hungary Kft., Kun
Zsuzsanna, Simondán András,
Gadusné Nagy Enikõ, Böör Zoltán, EU Reklám Kft., IQ Antikvárium, Provident Pénzügyi Rt.,
Nagy Tiborné, Ódor Ferencné,
Özv. Tóth Zoltánné, Szûr Lajosné,
Kisszabó Kálmán, Förhécz László, 2 SCH Játék Kft., Good Luck
Hungary Kft., Féder Kft., Bonus
Classic Kft., KHVT Kht., ÉKKO
Kft., Paksi Atomerõmû Rt., dr.
Sütõ Gellért, dr. Rapp Zoltán,
Magyar Fejlesztési Bank Rt., Magyar Követeléskezelõ Rt.
Évente 100 ezer forint feletti
összeggel támogatják az alapítványt:
Stora Enso Hungary Kft., Diabet Kft.
Évente 5 - 60 ezer forint közötti összeggel támogatják a
„Mindenki Ebédel” programot:
Arvato Systems Hungary Kft.,
Daru-ber 2001 Kft., Sigma
Aldrich Kft., KFKI Direkt Kft.,
Macro Budapest Kft., Euro
Constructive Kft., Ingram Micro
Magyarország Kft., Portico Kft.,
Interép Kft., Jasa Kft., Shopguard
Kft.

Lomtalanítás!
A Dunanett Kft. értesíti a lakókat arról,
hogy Mezõfalva területén õszi

LOMTALANÍTÁS
lesz
október 25-én!
A lomtalanítás alkalmával elszállítják mindazokat a
családiházas és üdülõingatlanokon felhalmozódott háztartási szilárd hulladékot, amely méreténél fogva nem fér el a
közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített
120 literes edénybe.
A lom fogalmába tartoznak a háztartásban feleslegessé
vált használati tárgyak.
Az összegyûlt lomot a hulladékszállító edény mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon. Nem szállítják el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt, számítógép monitort, akkumlátort, festékes, vegyszeres dobozokat, az ipari, illetve mezõgazdasági tevékenység során keletkezett hulladékokat, falevelet, nyesedéket, épületek bontásából származó anyagokat, törmeléket.
A fentiekkel kapcsolatban készségesen adunk további
tájékoztatást a 25/436-535-ös telefonszámon.
Dunanett Kft.
Rosta Gyula
igazgató

Az én falum - Mezôfalva

Novemberben is vár
a játszóház!
Október 31-én és november 17-én 14-16 óra között
szeretettel várjuk az alsós gyermekeket és szüleiket JÁTSZÓHÁZUNKBA!
A töklámpás készítéshez sütõtököt hozzatok! Ezenkívül akinek van felesleges gomb és maradék anyag, köszönettel elfogadjuk.
Kati és Mónika néni
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Hyppolit
November 10-én 17 órakor a mûvelõdési házban
„Hyppolit, a lakáj”
zenés vígjáték 2 felvonásban az Iringó Színjátszókör elõadásában! (Meseautó, Pá, kis aranyom és más népszerû dallamok csendülnek fel)
Belépõjegy: 500.-Ft/fõ
Jegyek elõvételben a könyvtárban vagy a helyszínen válthatók.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

KÖSSE MEG BIZTOSÍTÁSAIT HELYBEN MEZÕFALVÁN!!!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BRESZKÓ LÁSZLÓNÉ
búcsúztatásán részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki a rokonságunknak, a barátoknak és az ismerõsöknek, akik

özv. Sudár Gyulánét
elkísérték utolsó útjára, részvétnyilvánításukkal
enyhítették a család fájdalmát.
Lánya és unokái

„Ha kerestek engem,
keressetek a szívetekben,
ha ott helyet találtam,
akkor mindig Nálatok vagyok.”

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk

Dolmány László
búcsúztatásán részt vettek, gyönyörû virágokkal ékesítették,
és fájdalmunkban osztoztak.
Köszönet a rokonoknak, barátoknak, akik gyakran meglátogatták, az Alba Volán dolgozóinak, a polgárõrségnek!
Külön köszönet a kedves szomszédoknak, akik mindig segítségünkre voltak és Tremlné Erzsikének.Köszönet az atyának a
vigasztaló szavaiért. A Feth házaspárnak az ünnepélyes dekorációért.
Fájó szívvel:

Édesanyja és huga

SZERETNE
– bármilyen biztosítási módozatra (pl. élet-, baleset-, CASCO-,
gépjármû kötelezõ-, lakás-, vállalkozói -, szállítmány-,
felelõsségbiztosítás stb.) árajánlatot kapni 48 órán belül?
– lakásbiztosításából 15 %-os kedvezményen felül 3000 Ft
értékû vizitdíjat visszakapni szerzõdése évfordulójával?
– kárbejelentéséhez helyben segítséget kapni?
– hitelfedezethez banknak megfelelõt kötni?
– lakáskassza szerzõdést 30 %-os állami támogatással?
– utasbiztosítást kötni , akár indulás elõtt is ?
– zöldkártyához jutni helyben? (csak GENERALI PROVIDENCIA Biztosító ügyfelei)
– bármilyen biztosítási ügyet intézni, akár hétvégén is (telefonos
egyeztetéssel)?
Telefonon érdeklõdni: 06-20-977-3058
Telefon és fax:
06-25-243-142
E-mail cím:
gordiusz99@freemail.hu

Ha szereted háziállataidat kényeztetni,
ha szereted a minõséget olcsón, gyere
be hozzánk!

Ali Baba Állateledelés Italdiszkont
Minõségi édesség és vegyi áru is kapható
Cím: Vörösmarty u. 35. (Húsbolttal szemben)

JÓGA tanfolyam
A tanfolyamon tradicionális technikákat ásznákat, légzõgyakorlatokat sajátíthatnak
el az érdeklõdõk,
péntekenként 17-18.30 óráig
Jelentkezés 20/3315500 vagy 20/4688192
Mindenkit szeretettel várok:
Veréb Judit
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SUZUKI BARTA
7000 Sárbogárd,
Köztársaság u. 147/a

Kedves vásárlók!
Megynyílt
a ZÖLDSÉG - GYÖMÜLCS bolt
a József Nádor út 4. sz. alatt
( butik soron a kápolnánál)

Szeretettel várjuk vásárlóinkat
kedves kiszolgálással,
minden nap friss
és szép zöldségekkelgyümölcsökkel,
valamint sok
más áruval is.
Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház. Kiadásért felelôs: Erdélyi Józsefné.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 16/b.
Szerkesztôség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház Mezôfalva, József N. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

