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József nádor emlékére
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Sok fontos ünnep van településünk életében. Ilyen a falunk alapítója, névadója tiszteletére rendezett József nádor
hét, amelyet – a hagyományokhoz hûen koszorúzással
nyitottunk meg. Megtisztelte a
jelenlétével az ünnepséget
Habsburg-Lotharingiai Mihály fõherceg, aki feleségével
érkezett, és jelen volt dr. Balogh Ibolya, a megyei közgyûlés elnök-asszonya is.
A polgármesteri hivatalban
rövid ismerkedés alatt egy nagyon közvetlen, barátságos
embert ismerhettünk meg
Habsburg Mihályban, aki szívesen beszélt családja magyarországi és természetesen mezõfalvi
vonatkozásairól.
(Folytatás a 4. oldalon)

Húsvétoltunk

Kellemesen – családi és közösségi programokkal –
teltek a húsvéti ünnepek... A tájházban egésznapos
forgataggal készültünk a hétfõi locsolkodásra

Márok Csaba polgármester és Habsburg Mihály
együtt koszorúzza meg József nádor szobrát

Elsején avatjuk fel
az új parkot!
Az egykori Piac tér területén kialakított új közösségi
park avatási ünnepsége május
elsején, a majális keretében
lesz (a részletes programot lapunk utolsó oldalán találják
meg).
Az önkormányzat vezetõi
nevében szeretettel meghívom és várom községünk lakóit a nagyszabású rendezvényünkre!
Egyúttal tájékoztatom a település lakóit arról, hogy a

park környékére hamarosan
kihelyeztetjük a parkolást szabályozó jelzõtáblákat, valamint azokat a figyelmeztetõ
jelzéseket, amelyek tiltják a
behajtást a tér területére.
Felhívom továbbá a figyelmet arra is, hogy az önkormányzat senkinek nem ad ki
mozgó árusítási engedélyt a tér
területére. A park a lakók pihenését,
kikapcsolódását
szolgálja a jövõben!
Márok Csaba
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Egészségügyi körkép

Faluszépítõ nap!
Faluszépítésre
várjuk
községünk lakóit, amelyen
községünk virágosításán és
szebbé tételén dolgozunk,
növényeket ültetünk a közterület minden pontjára,
ahova csak lehet!
A Föld Napjához kapcsolódó akció április 25-én,
szombaton 9 órakor lesz!
Gyülekezõ a régi tanácsháza udvarán.
A faluszépítõ napra szeretettel várok minden mezõfalvi lakót!
Márok Csaba
polgármester

Lesz tornaszoba?
A képviselõtestület soron
kívül ülésezett április másodikán, és döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az óvodai tornaszoba létrehozására. A tornaszoba hiánya régóta gondot
jelent az intézményben.
A pályázathoz szükséges
önerõ biztosításának igazolására a testület felhatalmazta a
polgármestert.

Nosztalgiázunk!
Nosztalgia találkozóra hívjuk a Mezõfalvai Állami Gazdaság és a Mezõgazdasági
Kombinát volt dolgozóit 2009.
május elsején 10 órától a
sismándi Hibrid-kultúrban.
Aki hallja adja tovább!!! A
Zángó Zoltán Baráti Társaság.

A képviselõtestület március 25-én tartott ülésén beszámolót hallhatott Mezõfalva
egészségügyi dolgozóitól a település egészségügyi helyzetérõl. Az orvosok és védõnõk
beszámolóját írásban is megkapták a képviselõk, illetve
szóban is kiegészítést tettek az
érintettek.
A felnõtt körzettel kapcsolatban megállapítható, hogy
kis mértékben sikerült elõre
lépni a rendelõk felszereltségét illetõen, de fejlesztések
szükségesek még technikai
vonalon. Fogorvosunk a praxis finanszírozásáról tájékoz-

Megtekinthetõ
a Szent Korona
másolata
A József nádor-hét alkalmából az a megtiszteltetés érte településünket,
hogy fogadhattuk a Szent
Korona másolatát.
A becses ereklye határozatlan ideig még Mezõfalván marad. Elõzetes idõpont egyeztetés alapján
megtekinthetik az érdeklõdõk a jövõben is, a polgármesteri hivatal dísztermében.

Sportbál

tatta a testületet, többeknek
meglepetést okozott a perces
munkaidõ-elszámolás.
A gyermekorvos is jelezte,
hogy informatikai fejlesztés
szükséges a tanácsadóban annak érdekében, hogy ne kelljen átjárniuk a rendelõbe a receptekért. Probléma, hogy a
gyerekeket nem minden szülõ
viszi orvoshoz, így a betegek
bekerülnek a közösségbe
(óvodába, iskolába), és megfertõzik a társaikat. Megoldás
lenne például az óvodában, ha
elkülöníthetnénk ezeket a betegeket, ám a polgármester
válaszában elmondta: az óvo-

dában nincs lehetõség ilyen
helyiség kialakítására, hiszen
a kötelezõ foglalkozások egy
részét is a vezetõ irodájában
kell megtartani. A két védõnõ kiegészítõjében elmondta,
hogy számtalan problémával
találkoztak idén, például titkolt
terhesség, késõn jelentkeznek
a tanácsadáson, a szûrõvizsgálatokra nem mennek el a lakók. Ugyanakkor elmondható:
a tisztasági vizsgálat és a szûrés megtörtént az óvodában és
az iskolában, az egészségügyben dolgozóknak jó a kapcsolatuk az intézményekkel.
Márok Csaba

Önkénteseink eloltották a tüzet
Valler Lajos bácsi, erdészünk
édesapja jelezte, hogy a Selyemmajori ér zöldhalom nevû részén
avartüzet észlelt. A polgármester
– fiatal segítõkkel – a helyszínre
érkezett és látva a helyzetet azonnal értesítette a helyi önkéntes tûzoltó egyesület vezetõségét. Úgy
ítélte meg, hogy amíg a fiúk a
helyszínre érnek, addig a tûzoltóságot nem értesíti, mivel szakképzett tûzoltók vannak a gárdában,
akik el tudják bírálni, hogy szükséges-e nagyobb erõ felvonultatása. Lapátokal, tûzverõkkel és a
pocsolyákból nyert vízzel a kis
csapat sikeresen eloltatta a keletkezett avartüzet.
Mint ismeretes, a Selyemmajor ér környékének egyik értékes,
gazdag madárvilágú területe Mezõfalvának. Óriási kár keletkezett
volna az élõhelyekben, ha a tûz el-

terjedését nem sikerült volna megakadályozni. Kovács István mezõgazdasági vállalkozó lajtos kocsival érkezett a helyszínre, ahol körbelocsolták az avartüzet. Értesítették a szomszédos Sáringer erdõ,
valamint az ott lévõ méhek tulajdonosát is, mivel az erdõt is veszélyeztették a lángok. A sikeres
bemutatkozó akciót köszönjük a
mezõfalvi önkéntes tûzoltóknak,
akik gyors és szakszerû tevékenységükkel megakadályozták a nagyobb anyagi és természeti kárt.
Tûz volt a Sárbogárdi út mellett a büdöslaposi nád jobb oldalán, ott az állami tûzoltók oltottak. Felhívjuk a lakók figyelmét:
járjanak el körültekintõen, és vegyék figyelembe, hogy a miniszter tûzgyújtási tilalmat rendelt el
a külterületekre!

M. Cs.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a 2009.

május 1-jén tartandó bálunkba,
az iskola tornatermébe!

Program:
19 óra: Megnyitó
19.30 óra: Ayarti Hastáncegyüttes mûsora
20 óra: Vacsora
A zenét az Efka Zenekar szolgáltatja.
Jegyek válthatók:
Kondor autószrelõ mûhelyben, Sóki László Vasboltban,
Vadmacska Vendéglõben, Bableves Vendéglõben, Sportpályán (meccsek alatt), Cseke Ottónál, a könyvtárban.
Mindenkit szeretettel várunk!
rendezõség

Az olvasó kérdezi...
Többen megkerestek azzal,
hogy a falu bizonyos részein
szennyvíz-szag terjeng! A
jegyzõhöz beérkezett ezzel
kapcsolatos bejelentések alapján kivizsgálás történik. Folyamatosan lépnünk kell annak
érdekében is, hogy az illegális
szemeteléssel
kapcsolatos

gondok megszûnjenek. Szigorú büntetésre számíthatnak
azok, akik tilos helyen rakják le a szemetet. Továbbá
azok is, akik a szennyvíztõl
nem szabályos módon szabadulnak meg, az árokba, a
kert végébe engedik!
M.Cs.

Továbbra is várjuk véleményeiket, javaslataikat. A köz érdeklõdésére számot tartó felvetéseket közöljük. A névvel és lakcímmel ellátott leveleiket leadhatják a községháza titkárságán.
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Civil szervezetek,
támogatás
A mezõfalvi civil szervezetek mûködésérõl szóló tájékoztatót elfogadta a képviselõtestület, majd részükre meghatározta az idei támogatási
összeget. Az önkormányzati
támogatás mértékére az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tesz javaslatot minden évben. Így vont ez most is, és a
képviselõtestület jóváhagyta a
bizottsági anyagot. Kilencszázezer forint került felosztásra, valamint egy 100 ezer
forintos tartalékot képeztünk
az év közbeni váratlak helyzetek megoldására, soron kívüli
igények teljesítésére.

Elbírálás alatt
a pályázat
A Mezõföldi Híd Leader
Egesület tevékenységével kapcsolatosan tájékoztató hangzott el a képviselõtestületi ülésen. Településünk egy pályázatot adott be, amely a településkapu létrehozására és két
buszöböl kialakítását szolgálja. Az elbírálás folyamatban
van, május körülre várható
visszajelzés arról, hogy támogatható-e a beruházás.
A többi pályázati kiírásra
még van rendelkezésre álló
összeg, de ezekre a kisvállalkozások, magánszemélyek
pályázatait várják.

SzMSzfelülvizsgálat
Az ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyonnyilatkozatokat kezelõ bizottság átnézte a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot, fajsúlyos
módosító javaslatokkal nem
élt a képviselõtestület felé.
Apróbb korrekciókra volt
szükség. Például: a közigazgatási hivatal már nem létezik, a testületi anyagokat máshova kell továbbítani.

Közfoglalkoztatási
terv – elfogadva
Megalakult községünkben
a szociálpolitikai kerekasztal,
amelynek tagjai: Kiss Attila,
az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke, Klicsné Marika, a Nagycsaládos Klub vezetõje, Vidáné Jézsó Kati a
Családsegítõ Szolgálat vezetõje, valamint dr. Bartos Krisztina háziorvos.
A bizottság részérõl felmerült az a vélemény, hogy növelni kellene a képzéseket. A
bizottság hasznosnak tartja,
hogy az önkormányzat kapcsolódik az Út a munkába
programhoz. Mezõfalván ez,
ebben a foglalkoztatási formában 59 embert jelent, 56 fõre
kellett kidolgozni a közfoglalkoztatási tervet. A rendszeres
szociális segélyezettek körét
két fontos részére bontja a törvény. Egyik körbe azok tartoznak, akiket a jegyzõ (a törvény
által meghatározottak szerint)
rendszeres szociális segélyre

jogosultnak minõsít. A többiek az úgynevezett rendelkezésre állási támogatásra jogosultak. Nekik alapfeltétel,
hogy minimum 90 napot, hat
órában dolgozniuk kell, és
ezért a minimálbérnek megfelelõ juttatást kapnak. Arra az
idõre, amikor az önkormányzat nem tud munkát biztosítani számukra, a járandóságuk
fix összeg, 28.500 forint.
A polgármester hangsúlyozta a képviselõtestületi ülésen a közfoglalkoztatási terv
elfogadásakor: az 56 ember
munkajogi felügyelete sem
egyszerû feladat, irányításuk,
ellenõrzésük, munkaképességük folyamatos figyelemmel
kísérése problémát okozhat.
A képviselõtestület jónak
ítélte a programot, bízik abban, hogy a kitûzött célok –
például a szemetelés visszaszorítása – sikeresen megvalósul.

Fákat ültettünk
Tapasztalhatták az utóbbi
hetekben, hogy az önkormányzat dolgozói és közmunkásai fákat ültettek a községünkben sok helyre.
Kérek mindenkit: óvja a
facsemetéket,
figyeljünk
arra, hogy egészséges és szép
környezetben élhessünk!
Fasort telepítettünk a Kinizsi és a Vörösmarty utcák végét összekötõ Páskom-tó szé-

lére is, valamint az út menti
részt beton darabokkal szegélyeztük. Nem véletlenül. Ezzel a védvonallal is szeretnénk
megvédeni a fákat, elkerülni
azt, hogy gépekkel kitapossák
az elültetett növényeket.
Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy változatlanul
TILOS a területre építési törmeléket lerakni!
Márok Csaba

Sikeres az iskolapályázat!
A Petõfi Sándor Általános
Iskola korszerûsítésére beadott
pályázatunkkal kapcsolatos
harmadik mérföldkövet is teljesítettük. A közremûködõ
szervezet elfogadta az anyagot, és a beadott második fordulós adatlapot továbbította a
bíráló bizottság felé.

Nem hivatalos információ
szerint – kisebb csökkentéssel
– a bíráló bizottság elfogadta
a pályázatunkat.
Várjuk a hivatalos értesítést
a támogatás megítélésérõl.
Utána kerülhet sor a szerzõdéskötésre és a beruházásra.
M.Cs.
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Alpolgármester:
Cseke Ottó
2009. március 25-én tartott
ülésén Mezõfalva Képviselõtestülete alpolgármestert választott. Korompai Tamás
megüresedett helyére a testület Cseke Ottó képviselõt választotta meg, aki 2006. októbere óta tagja Mezõfalva Képviselõtestületének, tagja volt
az Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságnak, valamint a
mezõfalvai MEDOSZ SE
sportköri elnöke.
A bizottságokban is változás történt. Az alpolgármester
nem maradhat tagja a bizottságnak, továbbá szabály, hogy
több képviselõi, mint külsõs
tagnak kell lennie. Ezért az
Oktatási, Kulturális és Sportbizottságban megüresedett
képviselõi tagsági posztra
Salgó Józsefet választották
meg a testületi ülésen.

A környezet
állapotáról
A mezõgazdasági és környezetvédelmi bizottság foglalkozott a környezet állapotáról összeállított jelentéssel. Az
anyagot megkapták a képviselõk is, de a testületi ülésen sok
módosító javaslat hangzott el.
A vízitársulattal kapcsolatban
nehezményezték a gazdálkodást, azt, hogy kevés a Mezõfalvára fordított munka. A
mozgóárusításra vonatkozó
rendelet, illetve a köztisztasági rendelet módosítását is kezdeményezték a képviselõk,
azonban ezt a jegyzõ idõ hiányában nem tudta átnézni.
A módosításokkal átdolgozott anyagot, valamint a rendeletmódosításokat újra tárgyalja a képviselõtestület a
következõ ülésén.
A település környezeti állapotra vonatkozó anyag végleges formájában Mezõfalva
honlapján, valamint kinyomtatott formában a Móricz Zsigmond Könyvtárban tanulmányozhatják az érdeklõdõk.
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József nádorra emlékeztünk az ünnepi héten

A megemlékezés után két
különleges témájú elõadáson
vehettek részt az érdeklõdõk:
Jamniczky Zoltán „Mezõfalva
értékei”, majd dr. Reisinger
János „A Biblia József nádor
és Mária Dorottya baráti körében” címû elõadásokat hallgathattuk meg. Az elõadások
után egy szívélyes hangulatú
beszélgetésre is sor került,
ahol igazán emberi közelségbõl is megismerhettük az ala-

pító leszármazottját. A fõherceg remélhetõleg szép emlékekkel távozott településünkrõl. Búcsúbeszédében köszönte az itteni fogadtatást. Úgy
látta, méltón õrzi Mezõfalva
József nádor emlékét, és szívesen jön legközelebb is. Hiszen itt nemcsak egy protokolláris jelenlétrõl van szó, hanem egy olyan eseményrõl,
ahol családja jó hírnevét hagyományszerûen õrzik.

A korábbi évekhez hasonlóan
idén is megrendezésre került a
német nemzetiségi est, melyet
Mezõfalva Kisebbségi Önkormányzata szervezett.
Mi mással kezdõdhet egy ilyen
program, ha nem a mezõfalvi gyerekek tudásának bemutatásával?
Az elsõsök mondókás játékán keresztül a negyedikesek irodalmi
játékán át egészen a felsõsök énekéig, komplett áttekintést kaphattak a nézõk, hogy merre tart a német hagyomány õrzése, a német

nyelv oktatása községünkben. A
mezõfalvi gyerekek mûvészeti bemutatója mellett vendégek produkcióinak is tapsolhatott a közönség. A szári hagyományõrzõ
néptánccsoport remek hangulatú
bemutatója után egy igazi kuriózumot is „felszolgáltak” a szervezõk: A kimlei harmonikás együttest!
(További részletek és fotók a
mezohir.info honlapol. Köszönjük Horváth Lászlónak a képeket
és a tájékoztatót.)

Nagy megtiszteltetés községünknek, hogy a Szent Koronát fogadhattuk a József nádor héten. A koronázási ékszert Woth Imre, a Magyar
Koronaõrök Egyesületének
elnöke mutatta be a mezõfalviaknak.
Manapság nagy divatja van
a témafelújítási rendezvényeknek – kezdte felvezetõjét dr.
Woth László, az elõadó testvére. A nem szokványos elõadásmódú Woth Imre különleges hangulatot teremtett a
közvetlen, több helyen a humoros epizódokat sem nélkülözõ ismertetõjében. A magyar
történelmi ereklyék egyik legnagyobb értékét sok titok és
misztikus jelenség, teória, történet veszi körül. Csak a keletkezésének
tudományos,
vagy áltudományos magyarázata legalább negyven formában létezik különbözõ tanulmányokban. Az elõadáson –
mivel Woth Imre polgári foglalkozása valóban ékszerész –
a szakma szemével ismerhettük meg államalapításunk fõ
jelképét. A Magyar Korona

egy történelmen átívelõ
„tárgy”. A Magyar Szent Koronát egyetlen alkalomra tervezték, csak a koronázási szertartásra. Egyetlen királynak
sem volt a saját tulajdona. A
korona a magyar népé volt
mindig is. Ékszerészszakmai
szemszögbõl nagyon sok homályos történelmi részletre is
magyarázatot kaphattak a
résztvevõk. De nemcsak a korona keletkezésérõl, hanem
változatos, néhol krimibe illõ
életútjából is ízelítõt kaptunk.
Woth Imre magával ragadó elõadásmódja és az általa
felvázolt koronatörténeti kutatás olyan plusz információt
adott történelmi ismereteinkhez, melyet jó szívvel õrzünk
meg Mezõfalván.

Kulturális esttel folytatódtak a József nádor napok
pénteken. A civil szervezetek képviselõi mellett – nyugdíjasok kórusa, néptáncosok, nagycsaládosok, a zeneiskola növendékei, a pedagógusok zenei együttese kuriózumként, és a magyar népdal nagyköveteként
pedig Szvorák Katalin szórakoztatta a jelenlévõket
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Remek hónapot zárnak
Remek hónapot tudhatnak maguk mögött futballistáink.
Jól szerepeltek az elmúlt egy
hónapban a mezõfalvi csapatok. A
felnõtt együttes és az IFI is dobogós helyezéssel öregbíti a hazai
sport hírnevét. A nagyok havi teljesítményét nevezhetjük makulátlannak is, míg a fiatalok némi botlás után, de azért behozhatatlanul
vezetik a tabellát.
Móricz Csaba legénysége ott
folytatta az elõzõ hónapot, ahol
abbahagyta. Egyik siker következett a másik után.
Káloz csapatát szinte leradírozta a hazai gárda. Március 17én örömünnepi hangulatban térhettek haza a szurkolók. Fergeteges játék mellett 5 : 0 -ra vertük a
lista második helyezettjét! A mérkõzés végén így nyilatkozott az
edzõ:
„Nehéz mérkõzésre számítottunk, de ami történt azt a legmerészebb álmomban sem gondoltam volna. Nagyon jó játékkal,
mondhatnám azt is, hogy csupa
szív játékkal, egy mindenkiért,
mindenki egyért felfogással sikerült ezt a szép eredményt elérni, a
feljutásra is esélyes Káloz otthonában.”
A követezõ forduló már hazai
pályán érte focistáinkat. Ezúttal
Tác-Csõsz vendégeskedett nálunk. A vendégeskedésbõl valószínûleg keserû szájízzel távoztak
a táciak, mivel a papírformát is
szem elõtt tartva könnyû szerrel
tarthattuk itthon a három pontot.
A felnõttek 3:0-ás, az IFI 14:0
eredménnyel fejezte be a vasárnapot.
Nem kellett messzire utazni az
újabb három pontért. Március 29én ha a nagyvenyimiek nem is,
de a mi szurkolóink biztosan örültek a mezõfalvi „tûzijátéknak”. A

köztudatban rangadóként szereplõ találkozón nehéz csatában, kemény küzdelem mellett újra mezõfalvi sikernek tapsolhattunk. 5
: 1-es és az IFI -nél az 1 :0-ás találati arány méltón tükrözte: Ezen a
hétvégén csak Mezõfalvának termett „babér”.
Hátra volt még a hónap „mumusa”, Baracs. Csak kellõen felkészített csapattal volt esélyünk a
nagy rivális térdre kényszerítésére. A szakvezetésben most sem
kellet csalódni. Kiváló fizikai
erõnlétben és óriási lelki támogatással küldték a fiúkat játszani.
Óriási küzdelemre számíthattak a
szurkolók, hiszen míg Baracsnak
kényszerû adóssága volt a gólszerzés az utóbbi idõk rossz teljesítmény miatt, addig Mezõfalvát a
„csak azért is megmutatom” bizonyítási vágy hajtotta a gyõzelem
felé.
Jó hír megint a hazaiaknak,
hogy az óriási nyomást újfent
Mezõfalva bírta jobban. Rajna
Róbert gólja után térdre rogyott a
nagy rivális!
Lapzártakor Jenõ együttesével
csapott össze Mezõfalva. És most
itt szó szerint kell érteni az összecsapást, mivel a mérkõzést verekedés miatt a 60. percben lefújták. A
találkozó állása a bírói sípszó pillanatában 1:0, Mezõfalva javára.
A márciusi mérkõzésekrõl és
a jenõi incidensrõl bõvebben a
www.mezohir.info internetes hírmagazinban olvashatnak.
Végezetül a bajnokság jelenlegi állásai:
Mezõfalva a jenõi mérkõzés
végeredménye nélkül a negyedik
helyet foglalja el a Femol csoportban.
Az IFI továbbra is õrzi vezetõ
szerepét.

aláírás...
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Jól sikerült
a Valentin-napi bálunk
Példa nélküli érdeklõdést
keltett az idén február 14-én a
szülõi munkaközösségünk által szervezett Valentin-napi
bálunk. Több mint 80 gyermek
színvonalas, szép mûsora tette különlegessé az eseményt.
A bál szervezésével közösségünk célja elsõként az, hogy
az iskola tanulóinak támogatást tudjunk nyújtani az osztálykirándulásokhoz.
Minden évben hozzájárulunk még az iskola által szervezett gyermeknapi programokhoz is. Természetesen ezt
a résztvevõ kedves vendégeink, állandó támogatóink és

segítõink nélkül nem tudnánk
megvalósítani.
Szeretnénk megköszöni
azoknak, akik eljöttek a bálunkba, vagy bármilyen formában segítették a rendezvényünk sikerét.
Külön köszönet a mûsorban
résztvevõ gyerekeknek és az
õket felkészítõ pedagógusoknak a színes mûsorért.
Szeretnénk, ha a jövõben is
ilyen nagy érdeklõdéssel fogadnák a bálunkat, és a mostanihoz hasonló nagy sikerekrõl számolhatnánk be lapuk
kedves olvasóinak.
Szülõi Munkaközösség

FELHÍVÁS!
II. Wünsch nosztalgia tábor!
2009. július 1-5 ig újra nosztalgia táncos tábor
lesz Kulcson.
A tábor a Mesterségek Bölcsõje elnevezésû kulcsi
alkotónapok része lesz.
Nagyon sok és színes programmal várják az érkezõ táborlakókat, vendégeket a szervezõk. Kérjük a régi és a jelenlegi táncosokat, hogy a következõ újságban közzétett megbeszélés idõpontjára jelezzék részvételi szándékukat.
Bõvebb információval a táborral kapcsolatban érdeklõdni lehet telefonon vagy személyesen:
Baratiné H. Irén: 06-20-4936-325
Feke Judit: 06-30-2537-371 szervezõknél.

Iskolai SZM-változások
Minden közösségben megtörténik, hogy megszokott és fontos szerepet betöltõ személyek cserélõdnek. Ez nálunk is így
történt.
Ezért ezúton is szeretnénk megköszönni Hoffmann
Kálmánné Ibolyának és Keresztes Zsoltnak több éves odaadó,
vezetõi munkájukat. A továbbiakban helyettük az idei évtõl a
vezetõi feladatokat Baratiné Hevesi Irén és Borosné Sógorka
Auguszta látja el.
SZ.M.

Minõségi mûanyag ablakok, ajtók,
árnyékolók közvetlen a gyártótól
Exluzív kivitelben is.
Felmérés, beépítés
– megtévesztések nélkül –
INGYENES!
10 ÉV GARANCIA!
K-THERM KFT.
06-30-293-33-99
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Tündérkert Óvoda
Nálunk jártak
a tanító nénik
Örömmel fogadtuk óvodánkban a tanító néniket és a
Szakszolgálat munkatársait,
akik ismerkedni jöttek a nagycsoportos
gyermekekhez.
Nagy volt az izgalom, hiszen
munka közben figyelhették
meg az óvodásokat. A Pillangó csoportban környezetismereti foglalkozáson, a Szivárvány csoportban matematika
foglalkozáson mutatták meg

képességeiket a leendõ elsõsök. A foglalkozásokat komplexen terveztük, melyben helyet kapott ének, vers, mozgásos feladat is. Márokné Szatmári Ilona (Loni néni) és
Hajdúné Virág Tünde (Tünde
néni) bemutatkoztak a gyerekeknek és meghívást kaptunk
az iskolába is egy kis játékos
ismerkedésre. Mi is visszavárjuk Õket sok szeretettel!

Húsvét az oviban
A húsvét közeledtével a
nyuszika is meglátogatta április 7-én az óvodásokat. A gyermekek izgalommal várták! A
csoportokban megjelentek a
színes tarka tojások, a hajtogatott nyuszik. A nagykertben
fészkeket készítettünk és ebbe

várták az ovisok a meglepetést.
Az öröm határtalan volt,
amikor rátaláltak a kis kosarakban lapuló csoki tojásokra.
A nyuszi játékokról is gondoskodott, labdákat és kerti szerszámokat hozott.

ÓVODAI
BEIRATÁS
Értesítjük a kedves Szülõket, hogy 2009. május 11tõl május 15-ig reggel 8 órától délután 16 óráig óvodai
beíratás lesz a Tündérkert Óvodában!
Azokat a gyermekeket lehet beíratni, akik 2009. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Kötelezõ beíratni azokat a gyermekeket, akik az év
folyamán betöltik az 5. életévüket!
A beíratáshoz szükséges okmányok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a szülõ személyi igazolványa
és lakcímigazoló kártyája,
– a gyermek egészségügyi kiskönyve.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Nevelési
értekezlet volt
Az óvónõk, az alsós tanító
nénikkel, az iskola vezetõségével és a Szakszolgálat munkatársaival közös értekezleten
vettek részt. Óvodavezetõnk
bemutatta óvodánk pedagógiai programját, majd gyakorlati példákon keresztül ismertettük a mindennapokban történõ megvalósulását. A tanító
nénik elmondták az elsõ osztályosokról szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket. A

Szakszolgálat vezetõje a felmérésekrõl és a fejlesztésrõl
adott tájékoztatót. A közös tapasztalatszerzés, munkánk
kölcsönös megismerése és
összehangolása hozzájárul az
óvoda-iskola átmenet megkönnyítéséhez, a gyermekek
együttes fejlesztéséhez. Munkánkat további közös megbeszélésekkel, értekezletekkel,
programokkal
szeretnénk
összekapcsolni.

Bábszínházi élmények
Óvodás
gyermekeinket
március 17-én bábszínházba
vittük a Mûvelõdési Házba.
Nagy izgalommal várták, hiszen a mesék világa mindig
elvarázsolja a kicsiket. A három kismalac címû mesét egy
bácsi játszotta el nagyobb mé-

retû bábokkal. A humor, a
szép díszletek, a kissé modern
mesefeldolgozás maradandó
élményt adott számunkra.
A dalokat, a szereplõk neveit sokat mondogatták a gyerekek, így élt bennük tovább a
mese.

Papírgyûjtés

Köszönet

Óvodánk 2009. március
31-én és április 1-jén papírgyûjtést szervezett. Plakátokkal hirdettük a faluban is az
akciót és örömmel tapasztaltuk, hogy sokan támogatták
ezt a megmozdulást.
Az óvodás gyermekek és
szüleik is sok papírt, újságot,
könyvet, kartont hoztak és
ennek a közös összefogásnak
köszönhetõen három konténer papírhulladék gyûlt
össze.
Nagyon köszönjük mindenkinek a segítõ munkáját!
A közös gyûjtésbõl befolyt
összeget az óvodás gyermekek játékeszközeinek fejlesztésére szeretnénk fordítani.

Köszönetünket fejezzük
ki Farkas Imrének és Klics
Józsefnek az óvodában végzett folyamatos javítási munkákért és azért, hogy minden
csoportban felszerelték a pályázati pénzbõl vásárolt bordásfalakat. Nagyon köszönjük!
„Köszönetünket szeretnénk kifejezni Kovácsné
Horváth Évának, aki megvarrta azt a sok függönyt
amit az óvodabál dekorálásához használtunk. Nagyon köszönjük segítségét!”

A cikkeket összeállította:
Kiss Gáborné
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Óvodabált rendeztünk
Évek óta hagyománynak számít az óvodabál szervezése. Az idei Tavaszváró bálunkat március 14-én
tartottuk. A mûsorban az idén elõször az óvodások
is felléptek, gyermektáncokat, dalos játékokat mutattak be a vendégeknek, majd az iskolások tánca
következett. Nagyon ügyesek voltak a kicsik és a
nagyok is, hiszen a nagy taps is ezt jelezte. A finom
vacsora elfogyasztása után megkezdõdött a tánc,
amihez a zenét a Turi zenekar szolgáltatta. A mulatozást a nagyon sok és értékes tombola ajándék
sorsolása szakította félbe. Miután minden nyeremény
gazdára talált, folytatódott a mulatság egy kis táncversennyel, és hajnalig tartó tánccal. A bál szervezésében, és sikeres lebonyolításában nagyon sokan
segítettek.
Nagyon köszönjük mindenkinek a munkáját, támogatását, tombola ajándékát amivel hozzájárult a
bál sikeres megvalósulásához!
A báli bevételt az óvodás gyermekek játék- és eszközfejlesztésére, gyermeknapi program szervezésére fordítjuk.
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

HÍREI

OLIMA 2009

Legfiatalabbként is sikerült!
Az idén nagyon nagy volt
az izgalom az OLIMA országos német színjátszó verseny
felkészülése során, ugyanis
most olyan gyerekek képviselték iskolánkat, akik még soha
ilyen versenyen nem vettek
részt. Nem tehették ezt koruknál fogva sem, ugyanis alig
töltötték be a 10. évüket, hiszen 4. és 5. osztályba járnak.
Nagyon nyomasztó volt a
rájuk nehezedõ teher, mert azt
tudták, hogy elõdeik már 5!ször hozták el az elsõ helyezést. De ez most sem volt másképp!
Iskolánk csapata ismét
ELSÕ helyezést ért el Budapesten az Osztrák Intézet által
megrendezett német színjátszó
versenyen. Huszonkét csapat
képviselte magát az ország különbözõ általános iskoláiból és
gimnáziumaiból ( Székesfehérvár- Teleki Blanka Gimnázium, Tamási, Mártély, Budapest, Szentlõrinc, stb.) A mi
csapatunk tagjai voltak a legfiatalabbak.
Ebben az évben az utazás
volt a téma, ebben a témakörben kaptuk a feldolgozandó
prózát. Ebbõl kellett színdarabot írni, ehhez a jelmezeket,

színpadképet, a kellékeket elkészíteni, „zenét szerezni”.
Darabunkban most a „Hair”
betétdala, a „ Jöjj el napfény”
egy része került átdolgozásra
németre, ami elõször nagyon
furcsa volt, de aztán nagyon
ütõsre sikerült.
A történet indiánokról szól,
akik szeretnék megszerezni a
fényt, hogy többé ne éljenek
sötétségben. A fény birtoklása további problémákhoz vezet, így végül mindenki megkapja, hogy végre világosságban élhessenek.
Az Osztrák-Magyar Nagykövetség, az Osztrák Intézet és
egy pesti gimnázium tanára
képviseltette magát a zsûriben,
akik értékelték a kiejtést, a
színpadi képet, jelmezeket, a
megvalósítást, a kreativitást, a
szöveghûséget.
A sok próba és izgalom
meghozta gyümölcsét, egyik
fõszereplõnk, az indián lányt
alakító Czifra Anna egyéni 1.
helyezést kapott, a csapat pedig szintén az elõkelõ elsõ helyet tudhatta magáénak.
Itt szeretnék köszönetet
mondani a szülõknek a fáradtságot és pénztárcát nem kímélõ jelmezek elõállításáért, va-

lamint Márokné Szatmári Ilonának a színpadi kellékek elkészítéséért és a lebonyolításban nyújtott segítségéért. Természetesen ismét nem maradhat ki Nyulasiné Lakos Angéla és Lajtos Imréné, akik az
ének betanításában segítettek.
KÖSZÖNÖM!
Most pedig következzenek
a gyerekek, akik nélkül ez a
darab nem jöhetett volna létre:
Czifra Anna, Márok Bence,
Keresztes Nóra, Ossik Móni-

ka, Görög Petra, Simon Noémi, Nagy Veronika, Vámosi
Nikolett, Ozohánics Zsanett,
Nagy Péter, Zsákovics Kevin,
Kovács István, Wittmann
Ákos, Ozohánics Bernadett,
Ossik Angéla, Nyegota Szabina, Kovács Mercédesz, Fekete Balázs, Palkó Anna,
Szántó Angéla és Hajas
Györgyné felkészítõ tanár.
(Forrás: mezohir.info)
(Köszönjük Horváth Lászlónak a cikket és a fotókat!)
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Kultúrnegyed
a könyvtár és mûvelõdési ház információs hasábjai
Felnõtt irodalom:
Daniel Kehlmann: A világ
fölmérése
Két öreg, kissé bogaras tudós ember (Alexander von
Humboldt és Carl Friedrich
Gauss) elõször 1828-ban találkozik Berlinben, hogy a tudomány érdekében összefogjanak. A világot járt felfedezõnek és a szobájába zárkózó
tudósnak azonban csak egy
közös vonása van: a szenvedélyes tudásvágy. A szerzõ humorral teli, élvezetes stílusban
meséli el a két zseni életét, sikereiket és kudarcaikat.
Le Clézio, Jean-Marie Gustave: Raga
A láthatatlan kontinens
megismerése.
Sok ezernyi sziget, álmok
és nagy hódítások vágyott
partjai, melyek mára végképp
feledésbe merültek - ez Óceánia. Az irodalmi Nobel-díjas
szerzõ érzékletes elbeszélésében a legendák életre keltik
Óceánia varázslatos világát.
Rövid áttekintést ad a szigetek
történelmérõl, elmeséli, milyen nehézségekkel kellett
megküzdeniük az ott élõknek,
akiket ugyan leigáztak a gyarmatosítók, de a szabadság szeretetét nem tudták elvenni tõlük.
Jennifer Donnelly: Északi
fény
Sarah Dessen: Tökéletes
Erica James: Bella italia
French, Tana: A halott hasonmás
Fuller, Samuel: A nagy vörös egyes. A legendás amerikai 1. gyaloghadosztály a II.
világháborúban
Vekerdy Tamás: A szülõ
kérdez, a pszichológus válaszol II.
Mozgásfoglalkozások az
óvodában. A Kovács-módszer alkalmazása
Dr. Kocsis István: A táltos
paripa
15 perc angol : Tanulj meg
angolul napi 15 perc alatt

K öny v ajánl ó
Anya - nyelv – csavar
Aki nyomon követi a Duna
Televízió mûsorán futó Nyelvõrzõ címû mûsort, annak bizonyára ismerõsen cseng Forgács Róbert neve, aki játékosszórakoztató nyelvi fejtörõivel
rendszeresen örvendezteti meg
az ilyesfajta kihívásokra nyitott nézõközönséget. Ez utóbbiak - gyerekek és felnõttek figyelmére számíthat a jelen
kötet is, amelyben hasonló jellegû feladatok kaptak helyet;
ezek célja a mulattató, és tartalmas, közös vagy magányos
idõtöltés mellett elsõsorban az
anyanyelvünkkel kapcsolatos
ismeretek bõvítése, másodsorban kulturális és irodalmi ismereteink felfrissítése, pallérozása.
Ifjúsági irodalom:
Pullman, Philip: Északi
fény - Az arany iránytû
Az Úr sötét anyagai 1.
Képzelj el egy világot, ami
olyan, mint a miénk, és mégsem. Képzeld el, hogy több
világ párhuzamosan létezhet
egymás mellett, és az átjárás
sem lehetetlen, sõt, két különbözõ világ gyermekei, Lyra és
Will egy harmadikban találkoznak, hogy beteljesítsék a
sorsot és bevégezzék küldetésüket - egy világokra szóló
élethalálharcban, ahol az arany
iránytû mutatja az utat.
Pullman, Philip: A titokzatos kés Az Úr sötét anyagai 2.
Pullman, Philip: A borostyán látcsõ Az Úr sötét anyagai 3.
A spiderwick krónika 1.
Manók Könyve
Az ikrek titka - fairy oak
Egy tündér a millióból
Milla és Sugar osztálytermében titkos varázslatillat terjeng, ezért a két jó barát nyomozásba kezd. Vajon ki mer-

te megszegni a boszorkány- és
tündérnemzetség elsõ számú
szabályát, mely szerint tilos
felfedni az emberek elõtt a varázstudományt? Rejtélyes baglyok és tükrök, menekülõ
macskák, titkok, veszélyek és
varázslásórák - Millának és
Sugarnak sok dolga lesz!
Egy boszorkány, egy tündér
Szívtõl szívig /High school
musical 6
Mindörökké
barátok/
High school musical 7.
Anna, Peti és Gergõ - Süss
fel, nap!
„Bartos Erika meséi és rajzai nagy segítséget jelentenek
a kisgyerekeknek ahhoz, hogy
a nap során felgyülemlett szorongásokat oldják, és a gyerekek választ kapjanak olyan
kérdésekre, amelyeket még
nem is igazán tudnak feltenni,

vagy amelyekre a szülõknek
nem volt idejük válaszolni.
Ezeken a meséken keresztül a
kicsik újra átélhetik a mindennapok örömeit, fájdalmait, és
fokozatosan megtanulnak azonosulni más mesehõsökkel is.
Volt
Volt, a sikeres tévés akciófilm-sorozat szupererõkkel
megáldott kutya-fõszereplõje,
aki véletlenül kerül Hollywoodból New Yorkba, és
visszaindul
gazdájához,
Pennyhez. Az úton azonban rá
kell döbbennie, hogy összes
szupertehetsége csak filmes
trükk, hihetetlen kalandjai pedig nem is igazából, csak díszletek között történtek meg. A
szupererõk helyett barátokra
lel - egy csavargó macskára és
egy vérmes hörcsögre. A barátok pedig legtöbbször hasznosabbak, mint a szupererõk vagy legalábbis viccesebbek.
Anna, Peti és Gergõ Megmondalak!
Thomas a gõzmozdony

Programajánló
Mûvelõdési Ház (május)
Május 1.:

Piac tér avatása, majális
(részletes program lapunk utolsó oldalán)

Május 3.:

Közös kirándulás a nagyvenyimi
mûvelõdési házzal

Május 6.:

Madarak és fák napja
Rajzpályázat óvodások és iskolások részére

Május 8.:

Rock-est a Mûvelõdési Házban

Május 20.: Kihívás Napja
Május 26.: A sváb lakosság kitelepítésének évfordulója
17 óra: Megemlékezés az emléktáblánál,
beszélgetés a Mûvelõdési Házban
Május 30.: 18 órakor Pünkösdi Orgonaverseny
Tóka Szabolcs orgonamûvész elõadásában

Az én falum - Mezôfalva
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Újabb érmek
a búvároknál
Március sem telhet el búvárúszó verseny nélkül. Ezúttal a Bácsvíz Kupa elnevezésû versenyen szerepeltek a fiatalok Kecskeméten. A verseny érdekessége az volt, hogy
két szlovák csapat is szerepelt
a versenyen.
Szombat délután csak egy
számban voltak érdekeltek a
fiúk, az 50m gyorsúszásban,
ahol Németh Attila a harmadik, Klics Bence pedig az elsõ
lett a saját korcsoportjában.
Vasárnap már többször kellett vízbe szállniuk a minél
jobb helyekért. Bence egy kicsit gyengébb napot fogott ki
a szokásosnál, így a szombati
arany mellé két ezüstöt szerzett. Attila vasárnap már nem
tudta növelni érmeinek a szá-

mát, viszont ebben az új korosztályában egy úgynevezett
„nagyuszonnyal” kell úsznia,
ahol csak delfinmozgással tud
haladni. Ezt a gyorsúszás után
nagyon nehéz elsajátítani, de
Attila nagyon jó úton jár és
ezekben a számokban is kezd
az élmezõnyhöz felzárkózni.
Eredmények:
Cápa korosztály (8-9évesek):
Klics Bence: I. 50m gyors
II. 100m gyors, 50m pillangó
Serdülõ korosztály(12-13
évesek): Németh Attila: III.
50m gyors
VI. 100m uszonyos úszás
VIII. 200m gyors
Ha minden jól alakul, akkor
legközelebb, április végén egy
külföldi versenyre mennek a
fiúk.

Ebek veszettség elleni oltása
Értesítem a tisztelt eb tulajdonosokat, hogy a földmûvelési
és Vidékfejlesztési Miniszter
164/2008. /XII.20./ FVM rendeletében újra szabályozta a kutyák és egyéb állatok veszettség elleni oltását.
Ezek szerint az állattartók
kötelessége minden három hónapnál idõsebb ebet évente egyszer beoltatni veszettség ellen.
Ezt az oltási könyvvel kell igazolni.
A rendelet szerint 2010. január 1-tõl új, egyedi számozású oltási könyvet kap minden
kutya. az újonnan oltott ebek
már az idén megkapják az új
könyvet.
A kiadott könyveket, illetve
az ebek beoltását az oltó állatorvosnak kell nyilvántartani, õ
ad igazolást például kutyaharapás esetén az állat oltásának
meglétérõl. A kutya tulajdonoscseréjét, elvesztését, elhullását,
stb. szintén a jogosult állatorvosnak, jelen esetben dr. Juhász
Miklósnak (telefon: 30/9697940) kell bejelenteni.
Az idei oltást az alábbi helyeken és idõpontokban bonyolítjuk le:

május 5. kedd: 8 - 12, 1418 óra (Fõtér)
május 6., szerda: 8 - 12, 14
- 18 óra (eltérõen az eddigiektõl a Bableves vendéglõ és
a játszótér közötti részen)
május 7. csütörtök: 9 - 10
óra (ménesmajor), 14 - 16 óra
(Selyem major), 17 - 18 óra:
Sismánd.
május 8. péntek: 10 - 12
óra: Szõlõhegy
Pótoltás:
május 19., kedd: 8 - 12 óra,
14 - 18 óra (fõtér)
május 20. szerda: 14 - 15
óra (Szõlõhegy)
Az oltás díja a tavalyihoz hasonlóan 2.800 Ft + féregtelenítés. Aki új könyvet kap, illetve
igényel, annak 300 forint regisztrációs díjat kell fizetni. A
régi könyvek az idén még érvényesek, ezért kérem, hogy
mindenki hozza azt el. A kutya
oltása megoldható a kutya tartási helyén is, ez esetben 1000
forint kiszállási díjat kell fizetni. Amennyiben oltatlan kutya
harap meg valakit, annak nagy
összegû bírságra kell számítania.
dr. Juházs Miklós
állatorvos

Többfajta szálas és tápkockás
paprika, paradicsom, uborka
és dinnye palánták kaphatók.
Deák Ferenc
Mezõfalva, Damjanich u. 27.
Telefon: 243-186

Petpalack és papírgyûjtés!
Ismét lesz gyûjtés. Kérünk
mindenkit, hogy az összegyûlt
papírt, mûanyag flakont és sörös dobozt

május 15-én 8 óráig
szóródásmentesen helyezzék ki az utcára. A késõbb ki-

!

tett hulladékot nem tudjuk elszállítani.
Kérünk mindenkit, hogy
egyéb hulladékot, szemetet ne
tegyenek a zsákokba!
Köszönjük:
NCSE

Szobafestést, mázolást,
tapétázást, gipszkartonozást,
laminált parkettázást
vállalunk.

Megbízható, minõségi munka.
László Dénes
Dózsa Gy. út. 26.
30/235-7651
„Köszönetünket fejezzük ki
a SIROKI PÉKSÉGNEK,
hogy megajándékozta húsvéti
kalácsokkal a katolikus híveket.”
Köszönettel:
dr. Békési Béláné
karitasz elnök

Mezõfalván
81 m2-es családi ház
kerttel ELADÓ!
Érd.: 06-25-242-608,
06-20-465-7037

Régi redõnyök javítását,
új redõnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidõ, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklõdni a Lottózóban.

Az én falum - Mezôfalva

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik édesanyánk,

Szabó Sándor
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Kárpáti Ferenc
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Õszinte szívvel köszönjük minden barátnak, ismerõsnek,
tanítványnak, hogy bánatunkban, részvétükkel osztoznak.
Gabnai Józsefné, Gabnai Gabriella
Gabnai Melinda

11

Az én falum - Mezôfalva

12

Téravató majális!
Idõpont: 2009. május 1.
Helyszín: régi Piac tér (új park)
9 órától:

finom étkek készítése a civil
szervezetekkel (hozott anyagból)

9.30 órától: Táncdalok, magyarnóták – Hegedûs
József és párja elõadásában
10 órától:

Zenevia Tánccsoport bemutatója

10.30 órától: Táncház a Mezõfalvi Néptánccsoport
közremûködésével Májfaállítás
Téravató
Ecsõdi László országgyûlési képviselõ úr,
majd Márok Csaba polgármester úr
ünnepi beszéde

12 óra:

12.30 óra:

a Sándor Frigyes Zeneiskola
növendékeinek fúvós koncertje

Mindenkit szeretettel várunk!

Szeretettel meghívjuk
községünk lakóit

2009. május 30-án
18 órakor kezdõdõ

Pünkösdi
orgonahangversenyünkre!
Fellépnek:
Tóka Szabolcs orgonamûvész
és a székesfehérvári
Hermann László Zeneiskola diákjai

Mezõfalva értékei
Mezõfalva értékei címmel
képzõmûvészeti kiállítás nyílik

2009. április 30-án 17 órakor
a Mûvelõdési Házban,
amelynek megnyitójára
szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját!
A fotópályázatra érkezett képek
is a rendezvényen tekinthetõk meg.

A kiállítók:
Hammerl Ferenc
Androvics István
Kvíz Béláné
Feke Judit

Mindenkit szeretettel várunk!

Elõnevelt
kacsa,
fehér húspulyka,
egyhetes liba
megrendelhetõ!

Central Soya Takarmánybolt
Mezõfalva, Dózsa Gy. u. 6.
Sudárné Anikó, 06-25-243-078

Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház. Kiadásért felelôs: Ijjas Gizella.
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.

