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Nőnapra!

Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a közelgő nőnap
alkalmából a Mezőfalván élő
lányokat, asszonyokat, édesanyákat, nagymamákat.
Sok örömet és boldogságot
kívánok a HÖLGYEKNEK!
Szeretném továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy idén
ÚJ HELYSZÍNEN, az iskola tornatermében tartjuk a
nőnapi ünnepségünket. Több
éves tapasztalat, hogy a művelődési ház nagyterme kicsinek
bizonyul. Bár a közművelődési intézményünk otthonosabb
és akusztikája is jobb, de közösen arra az álláspontra jutottunk, hogy megpróbáljuk az
iskola tornatermében (megközelítés a főbejárat felől, az
lesz nyitva!).
Mindenkit nagy szeretettel
várunk!
Márok Csaba
polgármester

2016. március 15-én, kedden 17 órakor

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékére tartandó ünnepségünkre
a Kiss Kálmán Művelődési Házba

Fellépnek a Bartók Színház művészei
A megemlékezés után fáklyás felvonulás a Petőﬁ - falig,
ahol koszorúzást tartunk.

Közmeghallgatás

Mezőfalva képviselő-testülete közmeghallgatást tartott 2016. február 8-án a Kiss
Kálmán Művelődési Házban.
Három fő napirendi pontja volt a rendezvénynek, a
2016-os költségvetésről szóló tájékoztatás, Mezőfalva
környezeti állapotáról szóló
tájékoztatás, valamint a lakossági észrevételek, kérdések, javaslatok.
A polgármester ismertette
az első két napirendi pontot
a megjelent hallgatósággal. A
2016-os költségvetésünk is a
takarékos, átlátható, megfon-

tolt gazdálkodás megteremtését célozza meg, amelynek
elsődleges és hosszú távú célja a stabilitás biztosítása. A
polgármester nagyon pozitív dologként értékelte, hogy
az 1998-ban megállapított
helyi adók a mai napig nem
változtak, nem emelkedtek,
a gazdálkodást nem a lakók terheinek a növelésével
próbálják biztosítani, hanem
igyekeznek olyan erőforrásokat szerezni, amelyek lehetővé teszik a település fejlődését.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Új körzeti
megbízottja van
Mezőfalvának
Községünk kmb-s állományában változás történt.
Remsei Tamás új területen
próbálja ki magát, a Sárbogárdi
Rendőrkapitányságra ment el nyomozónak, ott
végzi tovább rendőri tevékenységét. A polgármester
és a település vezetése sajnálattal vette tudomásul kiváló szakemberünk döntését, mert Tamás igazán kiváló
kmb-se volt a falunak. Remélem, hogy jól döntött, és nagyon-nagyon köszönöm neki
az itt végzett munkát, amel�lyel hozzájárult ahhoz, hogy
Mezőfalván a közbiztonság
ott tartson, ahol ma tart.
Tóth Viktor körzeti megbízottunk mellé – Tamás helyére – sikerült mezőfalvi kötődésű fiatal szakembert ide
csábítani, aki szintén jó és településünk iránt elkötelezett
kmb-se lehet a falunak. Ő pedig Sági Roland. Munkájához
sok sikert és határozottságot
kívánok!
Szintén rendőrségi hír,
hogy Nagy Zoltán, Dunaújváros rendőrkapitánya új
feladatot kapott az Országos
Rendőr-főkapitányságtól, így
Zala megyében a főkapitány
helyetteseként folytatja tevékenységét. Új rendőrkapitányunk Suszter Tamás, aki
Bicskéről érkezett. Bízom
benne, jó gazdája lesz térségünknek, munkájához sok
erőt, egészséget kívánok.
Márok Csaba
polgármester
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A képviselők tárgyalták

A képviselő-testület február 10-én fogadta el a 2016os költségvetési rendeletet. A
pénzügyi bizottság vizsgálata alapján megállapítható volt,
hogy Mezőfalva képviselői határidőig teljesítették vagyon
nyilatkozat-tételi kötelezettségét. Beszámoló hangzott el
a múlt évi közművelődési tevékenységről, valamint elfogadta a testület a 2016. évi programtervet, amelyet előzetesen
egyeztettünk a helyi civil szervezetekkel. Örömteli tényként
állapítható meg, hogy művelődési házunk, mint integrált
közösségi tér, funkcióját ellátja, jól működik. Számos program valósult meg tavaly is,
idén pedig újabb funkcióval,
az oktatással bővült a paletta,
a munkaügyi központtal közösen szervezett közfoglalkoztatotti képzés is itt valósul meg,
kulturált, rendezett formában.
Idén várhatóan foglalkoznunk
kell a diszkó épületével, amit
eseti jelleggel használjuk, ám
rendezvények tartására is alkalmassá szeretnénk tenni.

A mai világban nagy dolog, hogy Mezőfalva komoly
könyvállománnyal rendelkező,
jó könyvtárat tart fenn, mert az
internet háttérbe szorította az
olvasást, viszont nem pótolja
azt. Bízom abban, hogy hos�szú távon is a könyvtár fenntartása mellett tudjuk letenni a
voksunkat.
A képviselő-testület pályázatot írt ki a civil szervezetek
támogatására (a pályázatot külön közöljük).
Komoly és fontos napirendi pont volt az ülésen a helyi
esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata és elfogadása. Sokrétű és
bonyolult folyamat előzte meg
a döntést, a testület is több lépcsőben véleményeztette és tárgyalta.
Az így beérkezett javaslatok alapján az intézmény folyamatosan dolgozta át tervet,
ami végül egységes szerkezetbe foglalva került a képviselők elé elfogadásra. Előzetesen
tárgyalta az esélyegyenlőségi
programot a helyi német nemzetiségi önkormányzat is.

Erdők védelme
Az erdők védelme akció keretében ezen a télen is több járőrözést hajtottunk végre. A razziák kapcsán sikerült is egy ménesmajori elkövető társaságot elfogni, amelynek tagjai a Mezőfalvi Zrt. területén tulajdonítottak el fát. Körzeti megbízottaink
járőrözés során is fogtak el illegális fatolvajokat, akikkel szemben bírsággal éltek.
Mezőfalván az erdők védelme, a falopások elkerülése kiemelt
ellenőrzési és közbiztonsági célterület. Nem hunyunk szemet
egyetlen eset felett sem. Komoly segítséget jelent a térfigyelő
kamerarendszerünk, ugyanis a kmb-sünk a monitoron figyelte,
amint egy másik társaság a biciklijén igyekezett a tüzelőt eltolni. A körzeti megbízott azonnal intézkedett, és a felelősségre
vonás nem maradt el.

Utak, közbiztonság
A közmeghallgatáson kérdésként merült fel az utak állapota és a közbiztonság helyzete. Megfigyelhető, hogy a forgalomcsillapító műtárggyal elhelyezett utcákból a szomszédos utcákba terelődött át a forgalom. Felvetették a lakók a Mátyás király
utcában ilyen műtárgy elhelyezését, ám kérdésként merül fel,
hogy hova tegyék azt. Amíg az óvodánál elhelyezett forgalomcsillapító a gyerekek védelmét szolgálja, a játszótérnél lévő
szintén, addig más utcákban gyorsulási szakaszokra osztanák az
utcát ezek a „bukkanók”. Úgy vélem, inkább a közlekedési morálon kellene javítani, a rendőrség ellenőrzésekkel segíti majd a
közlekedési rend helyreállítását Mezőfalván.

Pályázati felhívás civil szervezetek
anyagi támogatására
1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi közművelődésről szóló 3/2009. (III.16.) önkormányzati rendeletének 12. § (1) bekezdése értelmében "elismeri és támogatja azt
a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása,
a település fejlesztése és szépítése, a kultúra és a hagyományok
ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, illetve szabadidejének hasznos eltöltése érdekében".
2. A Képviselő-testület a fentiekkel összhangban pályázati
felhívást tesz közzé az önszerveződő közösségek és civil szervezetek anyagi támogatásának céljából az alábbiak szerint:
Az anyagi támogatás igénylésére, felhasználására és elszámolására vonatkozóan a 2014.október 1. napjától hatályba lépett
"az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 12/2014. (IX.18.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályait kell alkalmazni.
Ennek alapján a pályázatot a rendelet 1. sz. melléklete szerinti
„Támogatás igénylőlapon” kell benyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, székhelyét, pályázó szervezet vezetőjének
(kapcsolattartójának) nevét,
b) a támogatási cél megnevezését és rövid leírását, tervezett
időtartamát,
c) tájékoztatást a pályázó működésére rendelkezésre álló
egyéb forrásokról, pályázati lehetőségekről, a támogatási cél
megvalósításának költségvetéséről,
d) beszámolót az előző évben kapott támogatás felhasználásáról (1/a függelék).
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16.
A pályázat benyújtásának helye: Mezőfalvai Polgármesteri
Hivatal írásban, vagy hivatal@mezofalva.hu elektronikus levélben
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 30.
A támogatási összeg kifizetésének feltétele a rendelet 2. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötése.
A kapott támogatási összeg - rendelet 3. melléklete szerinti
- elszámolásának határideje: 2016. december 30.

Ároktakarítás!

Önkormányzatunk a közfoglalkoztatottak segítségével mindent megtesz azért, hogy Mezőfalva árokrendszere megfelelően ellássa funkcióját. Néhány
sörösflakon és egy kis szemét annyira vissza tudja duzzasztani az esővizet az árkokban, hogy adott
esetben meggátolja a víz elfolyását is. A csapadékos
időszakokra rendszeresen készülünk.
Mindenkit kérek, tartsa rendben az ingatlana előtti árkot, átereszt! Mert ez az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
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Közmeghallgatást tartott a testület

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ebben nagyon komoly segítség az idei évben, és pozitívumként emelhető ki, hogy az
iparűzési adóbevételünk emelkedett, ami kedvező irányt
mutat, azt jelzi, hogy a helyi
vállakozások jól teljesítettek.
A polgármester azt is elmondta a közmeghallgatáson
elöljáróban, hogy a Települési Operatív Programoknak, a
TOP-nak a pályázati kiírásai
várhatóan ebben az évben jelennek meg, és az ebben rejlő
lehetőségek minél intenzívebb
kihasználása lesz a feladat idén.
A polgármesteri hivatalnál 13,5 fő a megállapított létszám. Jelenleg 13 fő dolgozik a
hivatalban, két dolgozó nyugdíjba ment, egy került felvételre. Az épület rendbetételére
már tavaly adott be pályázatot
az önkormányzat, és a polgármester reméli, idén sikerül ezt
a beruházást is megvalósítani.
Az óvodában 21 fővel és 6
csoporttal tervezik a működést. Az óvodai konyhán érzékeny gyermekeknek, diétá-

san is főznek, ennek a speciális
ellátásnak minden feltételét
biztosítottuk. Komolyabb változás az intézménynél, hogy
elkezdtük a csoportszoba-bővítést, több lépcsőben, több
tervezőt megkérdeztek, végül
a testület – bevonva az intézményi kollektívát is – eldöntötte, hogy melyik tervezővel
folytatja a részletek kidolgozását. Ez a folyamat most zajlik.
Várhatóan két csoportszoba és
az azokat kiszolgáló helyiségek
kerülnek kialakításra, valamint
egy tornaszoba. Természetesen szükséges a teljes épület
jogszabályok szerinti átvilágítása, valamint a teljes akadálymentesítés is. A polgármester
reményét fejezte ki, hogy sikerül ezt a tervet megvalósítani.
A szociális intézményben
9 fővel, a konyháján 7 fővel
számol az önkormányzat. A
konyha esetében tavaly belügyminisztériumi pályázaton
indultunk, és próbáltunk az étkező bővítésére, a konyha korszerűsítésére forrást elnyerni,
ám nagyon kicsi volt a keret-

összeg, a környékben sem tudunk olyan településről, amely
nyert volna. A beruházásra engedélyes tervünk van, minden
lehetőséget próbálunk kihasználni ezután is, hogy támogatást szerezzünk az intézmény
fejlesztésére.
Az ÖNO épülete kicsit elavult, az öreg nyílászárók, a
régi tetőszerkezet – és még sorolhatnám – nagyon indokolja
a felújítást.
Az egészségügy területén
számos változás történt az elmúlt időszakban. Nyugdíjba
vonult fogorvosunk helyettesítését dr. Székely Károly szakorvossal oldjuk meg, a lakossági
visszajelzések nagyon pozitívak,
sokan járnak a doktor úrhoz. A
felnőtt háziorvosi körzet betöltetlen álláshelyével kapcsolatban sajnálattal mondhatjuk:
nincs jelentkező orvos. Hiába
pályáztattunk, kerestünk több
lépcsőben. Ez nagyon komoly
gond, úgy tudom nemcsak nálunk, hanem a környező településeken is. Védőnőnk elköltözött, helyette viszont sikerült

A település környezeti állapota
Fontos tényként emelhetjük ki Mezőfalva környezeti állapotának tekintetében, hogy
községünkben környezetszennyező üzem
nem végez tevékenységet. Az üzembe állított apríték kazánokat az önkormányzatnál
és a szociális intézménynél is beváltották a
hozzájuk fűzött reményeket, nagyon jól működnek, a településen keletkezett fás szárú
növények nyesedékeit tudjuk fogadni a művelődési ház udvarán, ahol ezeket ledaráljuk,
és fűtésre hasznosítjuk. De felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pampafüvet és fűzfagallyakat
nem tudjuk fogadni, mert az aprítógép ezek
fogadására nem alkalmas, meghibásodik tőle.
Ezért ezeket a hulladékokat ne vigyék be a
művelődési házhoz, ám ezeken kívül minden
fás szárú nyesedéket fogadunk.
A faluszépítési és virágosítási szombatot
2016. április 23-ra tervezzük, amikor rendet
teszünk a településen és virágokat ültetünk. A
programot a civil szervezetekkel közösen szervezzük. Mindenkit nagy szeretettel várunk!
Idén is lesz TeSzedd! akció, amelynek keretében minden évben jelentős mennyiségű hulladéktól, szeméttől mentesítjük településünk
bel- és külterületi részeit.

Ellenőrzést indítottunk el a Szőlőhegyen,
megnézzük, hogy ott kik laknak életvitelszerűen, mennyire tartják rendben az ingatlanuk környékét. Szükség esetén ellenőrzést kezdeményezünk a rendőrségnél és a hullékszállítást végző
szolgáltatónál is, mert úgy gondolom, a problémák felszámolása, a rend megteremtése a cél.
Saját ívóvízrendszerünk van, és örömmel
mondhatom, hogy nagyon jó minőségű is a mezőfalvi víz. A régi csőhálózatot viszont ki kellene cserélni, mert a régi, azbeszt csövekkel addig nincs semmi gond, amíg a föld nem mozdul
meg, de a legkisebb talajmozgás esetén is törik.
A múlt évben talajterhelési díjat 109-en vallottak. A bevallásokból 1 millió 850 ezer forint
bevétel keletkezett. Tehát nagyon jelentős tétel,
amit erre fizetnek a lakók. A csatornahasználati díj jelenleg 600 forint köbméterenként, ezzel
szemben az elfogyasztott víz utáni talajterhelési
díj 1800 forint köbméterenként, tehát a háromszorosa. Próbáljanak tehát a rendszerre csatlakozni, mert sokkal olcsóbb.
Minden évben, idén is van szociális tűzifánk, próbáljuk a kevés mennyiségből teljesíteni a rengeteg igényt a szociáli bizottság döntése alapján.

választanunk új védőnőt Német
Sándorné személyében, aki április elsejétől áll munkába.
Az önkormányzat Ligetsori épületében a fűtési rendszer nagyon rossz volt, ám ezt
rendbe tettük. Így már a téli
időszakban is használható az
épület, akinek helyigénye van,
nyugodtan fordulhat a polgármesteri hivatalhoz. A régi
tanácsháza épületét is folyamatosan alakítgatjuk, rendezgetjük, így a nagycsaládosoknak átadott klubhelyiség is – a
civil szervezet tagjainak ös�szefogásának köszönhetően
– szépen rendbetételre került.
Idén tervezzük a nyugdíjas
klubok helyiségének, a nagyteremnek a padozat burkolatcseréjét, bízom benne, hogy
lesz rá módunk.
Útjaink, járdáink elhasználódtak. A múlt évben elég komoly mértékben tudtunk lépni
a járdák felújításában, amit az
idei évben is folytatni szeretnénk, illetve az utak vonatkozásában is két lépcsőben kívánunk
kátyúzást végezni tavasszal és
ősszel. Foglalkoztunk és folyamatosan foglalkozunk az utak
melletti vízelvezető rendszerek
rendbetételével is.
Pályázunk a település
észak-keleti részének vízelvezetésére, valamint igyekszünk
idén is tartalommal megtölteni, kihasználni a nálunk nagyon jól működő közfoglalkoztatási programot.
A művelődési ház tekintetében az idei rendezvénytervet egyeztettük a civil szervezetekkel.
Az általános iskola köré kerítést szeretnénk építeni a hiányzó részeken, valamint szeretnénk napelemes rendszerrel
kiegészíteni, segíteni az intézmény geotermikus fűtési
rendszerét. Az utóbbit természetesen pályázati forrásból valósítanánk meg.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Együtt szavaltuk
a Himnuszt

Január 22-e a magyar kultúra napja. Kölcsey Ferenc
ezen a napon tisztázta le a
Himnusz kéziratát, ezért elsősorban ebből az alkalomból ünnepelünk e jeles napon. Iskolánkban évek óta
hagyomány, hogy az alsó tagozat - minden évben bővítve a versszakok számát - az
1-4. versszakot közösen szavalja el. Az 1. osztályosok
csak egy versszakot, a másodikosok kettőt, és így tovább.

A gyerekek érzik, hogy ahogyan nőnek, egyre komolyabb
a feladatuk, egyre nagyobb a
felelősségük. A költemény
második részét, az 5-8. vers�szakig a 7. évfolyamosok folytatják és fejezik be. A közös
szavalatnak óriási közösségépítő ereje van, melyet az idei
évben is megtapasztaltunk.
Az eseményről videofelvételt
a Net@ok készítettek, melyet az iskola honlapján lehet
megtekinteni.

Farsang az osztályokban
Iskolánk alsó tagozata osztályonként ünnepli a farsangot. Jókedvű vetélkedéssel, sok-sok játékkal, tánccal búcsúztattuk a telet. A gyermekek érdekes jelmezekkel készültek a vidám alkalomra. A képeken a 2.a és a 3.a osztályok láthatók.

HÍREI

Valentin-napi SZM-bál
A végzős diákok Palotás tánca az alapítványi bál után a szülői
munkaközösség bálján is óriási siker volt (Részletek a márciusi
lapszámban.)

A tej az 5. elem

Iskolánkba január közepén
ellátogatott a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával megbízott Sztár Média
Kft. előadója, aki az egészséges életmódot népszerűsítette,
és a tej mindennapi fogyasztására hívta fel a tanulók figyelmét. Kisfilmek vetítésével, játékos vetélkedővel telt a 4-5.
évfolyamos diákok délelőttje.
Azt is megtudtuk tőle,
hogy ha jó minőségű és megbízható terméket szeretnénk
vásárolni Magyarországon,
akkor a „Tej-Szív” védjeggyel
rendelkező termékeket kell

választanunk, hiszen ezek kizárólag magyar alapanyagokból származnak.
Érdekességként megtudtuk, hogy a túró csak Magyarországon található termék,
sehol máshol a világon nincs
ilyen. Így a Túró Rudi is kifejezetten hungarikum, mely
amellett, hogy finom csemege
még egészséges is.
A játékos teszt eredményét egy urnába összegyűjtötték és a szerencsés nebulók egy-egy Tej-Szív
emblémával ellátott póló tulajdonosaivá is váltak.

Az én falum - Mezőfalva
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Kérjük, segítsenek!
Közeleg az adóbevallás! Kérjük tisztelettel, hogy adójuk
1%-át ajánlják fel a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány javára!
Kis odafigyeléssel sokat segíthetnek a gyermekeknek!

Adószám: 19097477-1-07,

ahová felajánlásaikat megtehetik.
Eddigi támogatásukat nagy tisztelettel köszönjük. Őszintén bízunk abban, hogy továbbra is fontosnak tartják céljainkat, gyermekeink jövőjét!
az alapítvány kuratóriuma

Országos német
versenyen

A 8. a osztály 6 tanulója
országos német szövegértési
versenyen vett részt Székesfehérváron a Comenius Kéttannyelvű
Gimnáziumban.
A 90 benevezett versenyzőt
a heti óraszámuk alapján, a
nyelvi szintjüknek megfelelően 4 csoportba-A1, A2, B1,
B2- osztották be. A mi tanulóink a B2- (középszint) csoportba kerültek a kéttan�nyelvű és nemzetiségi iskolák
tanulóival együtt. 46 főből

állt a csoportunk, ahol a gyerekeknek az olvasott, majd a
hallás utáni szövegértés területén szerzett tudásukról kellett egyénileg számot adniuk.
Katona Kitti 2. helyezést
ért el, azonban mind a hat tanulónk teljesítette a B2-azaz
a középfok- követelményszintjét.
Akikre büszke vagyok: Katona Kitti, Koppányi Noémi,
Mihályi Daniella, Jézsó Vivien,
Bencze Balázs, Bartek József.

Már van
nyelvvizsgásunk!

Mihályi Daniella 8.a
osztályos tanulónk olyan
teljesítménnyel
örvendeztetett meg bennünket,
amire eddig még nem volt
példa iskolánkban: már a
karácsonyfa alá megérkezett a középfokú C típusú,
azaz komplex nyelvvizsgája német nyelvből. Az állandó koránkelés, későn
fekvés nem volt hiába való,
siker koronázta a munkáját. Nem mindennapi teljesítmény ez, 14 évesen!
Gratulálunk!

Béla bá' históriái
a könyvtárban

Január 21-én csütörtökön kezdődött a mezőfalvi könyvtárban Horváth Béla tanár úr előadássorozata, mely a magyar őstörténet és a korai magyar történelem kérdéseivel foglalkozik.
Az első előadásban arra kereste a választ, hogy miért beszélünk
magyarul és nem törökül? Bizonyítékot hozott fe az Árpádiak
törökösségére, végkövetkeztetése szerint a hódító türk árpádi
elit átvette idővel az itt lévő meghódított népek nyelvét.
A következő előadások kéthetente csütörtökön
lesznek 17:30- tól a könyvtár olvasótermében, a témák:
Március 3. 17:30 „Az én ősapámé, Attila királyé volt e föld!” –
Az Árpádiak Attila – tudatáról
Március 17. 17:30 Árpádék honszerző harcai és nagy „áldumásai”! – Anonymus és a logisztika
Március 31. 17:30 Árpád fejedelem sírjának keresgélése! Avagy
miként építhették rá Óbudán az Interspar áruházat?
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Horváth István
könyvtáros

Az én falum - Mezőfalva
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Tündérkert Óvoda
Busójárás

Köszönetek
A Pillangó és Napsugár csoport köszöni a szülőknek a farsangon való aktív részvételt és a felajánlott süteményeket. A Pillangó
csoport köszöni Bálint Lászlónak
a felajánlott szalagokat és zsírkrétákat, valamint a CBA vezetőjének
Kelemenné Bokor Gabriellának a felajánlásokat.
A Katica csoport köszöni a szülőknek, hogy a farsang napján a sok
finomsággal és az ötletes jelmezekkel hozzájárultak a gyerekek hangulatának fokozásához.
A Csiga-biga csoport köszöni
Tórizs-Lakos Lillának, hogy rendezvények és programok alkalmával rendszeresen készít képeket.

A kollektíva közös kirándulást szervezett a farsangi hangulat lezárására. Február 7-én vasárnap a reggeli
órákban, vidám hangulatban
indultunk Mohács felé. Érkezés után belevetettük magunkat a vásári forgatagba s a
Duna-partra sétálva megnéztük a busók átkelését, a koporsó vízre eresztését, mellyel
a tél temetését szimbolizálták. A különböző busó csoportok saját készítésű járművekkel érkeztek a térre, ahol
a kolompos, kereplős maska-

rások között vártuk a máglya
gyújtását. A kiszebáb égetését
ágyúk dörgése kísérte. A nap

jó hangulatban telt és életre
szóló élménnyel lettünk gazdagabbak.

Farsang

„Farsang van, járjuk hát a
táncot…”

Álarcosbállal zártuk február első hetét. A legtöbb gyermek saját ötletét megvalósítva
boldogan lépett be az óvoda ajtaján a jelmezes bálba.
Örömmel tapasztaltuk, hogy
mindenki beöltözve érkezett
és egyre többen jelentek meg
saját készítésű maskarában. A
jelmezversenyt vidám, játékos,

táncos délelőtt követte. A nap
folyamán a csoportok átlátogattak egymáshoz, ahol megcsodálhatták egymást, majd
finom farsangi fánkos ebéddel búcsúztunk el a királylányoktól, kalózoktól, pókemberektől...
Ezúton köszönjük a konyhás néniknek, hogy időt és
energiát nem sajnálva frissen
sült fánkkal lepték meg a gyerekeket.

Macifarsang
„Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél.”
Fontos esemény a gyerekek számára mikor a maci
kibújik a barlangjából, hiszen a népi jóslás szerint, ha
a medve meglátja ilyenkor az árnyékát, akkor hosszú
lesz még a tél és várat magára a tavasz. Ezért ebben
az időszakban, macikkal kapcsolatos énekeket, verseket, mondókákat, körjátékokat tanultak a gyerekek,
melyekkel játékosan csalogatták ki a kialakított barlangokból az otthonról hozott macikat. A téma lezárásaként február 2-án több csoportban macifarsangot
tartottak, ahol közös játékkal, tánccal és beszélgetéssel
hangolták a gyerekeket a farsangi időszakra.
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Influenza
és a betegség
megelőzése

Az influenza vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz
közérzet, az orr és a légutak
nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az influenzavírusok az egyéb légúti
fertőzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüs�szögéskor és beszéd közben
keletkező légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjednek.
Minden évben, késő ősztől tavaszig találkozunk az
influenzavírus által okozott,
a légutak megbetegedésével
járó, széles körben kirobbanó járványokkal. A betegség
világszerte előfordul.

A járvány kialakulása
Az egyéb légúti fertőzésektől azonban az influenzafertőzések általában eltérnek
a terjedés gyorsaságában.
Közösségek (pl. óvodák, iskolák, munkahelyek, szociális otthonok) tagjainak
többsége eshet ágynak egyik
napról a másikra az influenza következtében. Helyi
járványok néhány nap alatt
kialakulhatnak.
Országos
járványok hazánkban általában januárban vagy februárban kezdődnek, és 8-10 hétig tartanak.
Légúti megbetegedések
Klinikai
szempontból
fontos különbség az influenza és egyéb légúti megbetegedések között, hogy az influenza kezdeti tünetei közül
a hurutos tünetek hiányoznak. Hirtelen kezdet, magas
láz, erős levertség és izomfájdalmak a jellemzők. A panaszok általában a fertőződést
követően 24-48 órával, hirtelen kezdődnek. A hidegrázás vagy borzongás a betegség kezdeti tünete lehet.

Az első egynéhány napban gyakori a láz, akár a 3939,5 C fokot is elérheti. Testszerte, leginkább a háttájon
és az alsó végtagban sajgó
fájdalom jelentkezik. A fejfájás gyakran gyötrő jellegű,
szemkörüli és -mögötti fájdalommal jár, erős fény hatására fokozódhat. A légúti tünetek kezdetben viszonylag
enyhék lehetnek, torokkaparással, torokfájással, mellkasi
égő érzéssel száraz köhögéssel és orrfolyással. Később
a köhögés súlyosbodhat, és
köpetürítéssel járhat.
Szövődmények
A fertőzés egyik legfontosabb szövődménye a tüdőgyulladás . Ez lehet elsődleges, ekkor maga a vírus
váltja ki, illetve másodlagos,
mikor a vírusfertőzést követően baktériumok okozzák a
gyulladásos folyamatot.
Az influenza okozhat
ezenkívül még izomgyulladást, idegrendszeri gyulladásokat,
szívbetegeknél
EKG eltéréseket, valamint
gyermekek esetében croupszindrómát, de az alábbiakban felsorolt szövődmények
jelentősége a tüdőgyulladáshoz képest csekély.
Legfontosabb az influenza kezelésében, hogy a beteg
maradjon ágyban, pihenjen,
sok folyadékot igyon, és kerülje az erőfeszítéseket. A
gyerekek ne kapjanak aszpirint: szükség esetén paracetamol és amidazophen adása
elfogadható. A közönséges
megfázásnál is alkalmazott
szerek, pl. orrdugulást oldó
szerek vagy az inhalálás
mérsékelhetik a tüneteket.
Egyéb fontos tanácsok
– Fogyasszunk több antioxidánst az étrendben:
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Meghívó
Szeretettel várunk minden kedves

érdeklődőt Tavaszváró Jótékonysági
Óvodabálunkra, melyet

2016. március 19-én 19 órai

kezdettel, a Petőfi Sándor Általános Iskola
tornatermében tartunk.

Érdeklődni az óvodában és a

szülői munkaközösség tagjainál lehet.

igyunk minden nap frissen
facsart zöldség- vagy gyümölcslevet, ha tehetjük.
-Az elegendő alvás itt is
kulcsfontosságú, egy kipihentebb szervezet jobban ellenáll a fertőzéseknek.
- Hasonlóképpen jó hatású a megelőzésben a rendszeres mozgás.
-Fogyasszunk
minden
nap néhány gerezd fokhagymát alaposan összerágva.
- Ha lehet, kerüljük a nagyobb érzelmi stresszt.
- Csökkentsük cukorfogyasztásunkat.
- Gyakran mossunk kezet.
- Gondoskodjunk az elegendő C-vitamin bevitelről,
lehetőleg természetes formában.
Az oldalakat
összeállította:
az óvoda kollektívája

Óvodavezetői
pályázat
Január 20-án járt le az óvodavezetői pályázat benyújtásának határideje. Információink szerint egy pályázat
érkezett be, melynek elbírálása folyamatban van. A bizottságok felálltak, megkezdték
munkájukat, véleményüket
írásba foglalták, s ezt követően át nyújtják a képviselőtestületnek döntéshozatalra. Az
új vezető munkába állásának
várható ideje április 1.

Szülői
értekezletek

Január második hetében
minden csoportban lezajlottak a szülői értekezletek, melyen minden érdeklődő szülő
tájékoztatva lett a csoportokban zajló eseményekről, és a
várható programokról.

Az én falum - Mezőfalva
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K

iss
álmán

Művelődési Ház
Pódiumest 2016

Az iszlámról

Mit kell tudni az iszlámról, hogy megértsük a jelenleg zajló folyamatokat?
A kérdés megválaszolásában Farkas Lajos az Intercisa Múzeum igazgatója volt a
mezőfalviak segítségére.
Átfogó
vallástörténeti,
vallás-kialakulási ismertetővel kezdődött szerda délután
17 órakor a Kiss Kálmán
Művelődési Ház nagytermében az a különleges program,
melynek témája Európa és
napjaink leghangsúlyosabb
problémája az iszlám vallás megértése. Farkas Lajos
nem kevesebbre vállalkozott,
mint megértetni a hallgatósággal, mekkora különbség van a nyugati és az iszlám valláskultúrában felnövő
emberek világnézetében, viselkedésében. A történelmi
visszatekintés és fejtegetésben elhangzott, hogy Európával szemben a muszlimok
életét a kisgyerekkortól az
aggastyánkorig átöleli a korán tanítása. A keresztény
társadalmakban sokkal megosztottabb, sokrétűbb a vallásgyakorlás. Nyugaton kevesebb a gyereklétszám is,
míg az arab nyelvűeknél a
sokgyermekes családok jel-

lemzőek. Azért jönnek Európába a muszlimok, mert a
nyugati társadalmak a leg
gyengébb láncszemek - hangoztatta az előadó. A viselkedésben, szocializáltságban
pedig annyira markánsan elkülönül a két világ, hogy sosem lesz lehetőség egymás
integrációjára. Példaként lett
említve a nőkkel szembeni
magatartás. Például az iszlám közösségekben minden
nő mellett van egy férfi, aki
védelmet ad. Az egyedül sétáló nőkre szabad prédaként
tekintenek a muzulmánok,
ezért is éri támadás az európai lányokat, asszonyokat.
Farkas Lajos nemcsak történelmet, hanem kultúrákat is
összehasonlított, melyből világosan kiderült, az iszlámban nincs megengedett alternatíva.
Közel másfél órát követően napjaink történéseinek
magyarázatával és a lehetséges védekezési módokkal zárult a különleges előadás. A
téma aktualitására jellemző,
hogy a program végén kialakult beszélgetésbe többen is
bekapcsolódtak a hallgatóság soraiból.
Horváth László

Tavalyi évben - költészet
napján- sikerült egy hangulatos, verses délutánt megvalósítani. Remek szereplőink voltak. Helyi emberek, felnőttek
és gyerekek egyaránt. Akkor
ugyan az „Él a vers Mezőfalván” című cikkben dicsértem
a gyerekek teljesítményét és
ügyességét, de a nevüket nem
említettem, a felnőttekét igen.
Ezért most Őket - Tóth Nimródot 2.A, Nagy Esztert 4.A,
Horváth Viktort 4.A, Gárdonyi Rékát 7.A és Mogyoródi
Lucát-, aki már végzett- név
szerint is hívjuk. És természetesen várunk mindenkit,
aki szereti a verseket és a prózát. Legyen ez egy olyan nap,
egy olyan lehetőség, ahol még
több fiatal és felnőtt mutatkozhat be erről az oldaláról is.
Ez nem verseny, ez csak egy jó
hangulatú összejövetel. Akik
tavaly ott voltak, tudják, hogy
voltak vicces, komoly, majd
újra poénos versek, amelyek
következtében egész jó hangulat alakult ki és ez által még
közelebb kerültek egymáshoz

az emberek. Tudom, egyszerűbb lenne egy profi színészt
hívni, a műsor is színvonalasabb lehetne, de mégis, legyen
ez a nap a helyi embereké. A
gyerekeké, a fiataloké, hogy
kipróbálhassák magukat, hátha lesz valaki, aki ezen, vagy
hasonló pályán indul el, a felnőttek pedig nosztalgiázhassanak picit. Egy művészpalánta vendégünk remélhetőleg
lesz, Őt már az éneklése révén
sokan ismerhetik, Ő Tarr Petra, aki megzenésített verseket
fog előadni. Pontos időpontot még nem tudunk (talán
április 11-én), de a jövő havi
számban ismertetjük. Viszont
fontosnak tartjuk már most
meghirdetni, hogy az érdeklődőknek legyen idejük felkészülni. A versek előadásmódja természetesen szabadon
választott. Lehet őket fejből,
emlékezetből mondani, de lehet felolvasni is.
Legyen néha olyan hétköznapjaink is, amelyek a lélekről a léleknek szólnak.
Nagy Ferenc

Új elnök és vezetőség
Január 18-án új vezetőséget választott a Mezőfalvi Nagyközségi Nyugdíjas Klub. Kertész Ilonka néni tizenhárom év után
adta át a stafétabotot, és a klub új elnöke Lénárt Imréné lett. Képünkön az új vezetőség tagjai balról jobbra: Hepp Vilmos elnökhelyettes, Simon Ferencné, Mudri Illésné, Lénárt Imréné elnök,
Maár Anna és Maár Ferencné. A képről hiányzik a hetedik vezetőségi tag Kéri Mihályné.

Mezőfalvi téltemetés
A női ruhába öltöztetett télbanya körbehordozása,
a telet megszemélyesítő szalmabáb égettetése várja
a jobb időkre vágyó embereket!

Február 27 - én, szombaton
a Piac téren 17 órától
Akinek búja, bánata vagyon, rója azt föl papirosra,
hozza ki és tűzze ki a papírt a télbanya szoknyájára.
Szombaton este azt nyűgöt, bajt a télbanyával
együtt vetjük máglyára!

17 óra: Kiszézés bemutatása, majd
táncház néptáncosaink vezetésével!

A vendégeket farsangi fánkkal,
teával várjuk!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház.
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 2016. február 11-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0002
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Az állattartók KM ellenőrzéséről

A KM (Kölcsönös Megfeleltetés) egy olyan komplex ellenőrzési rendszer, amely a követelményein keresztül az egyes
agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat igénybe vevő mezőgazdasági termelőket arra ösztönzi, hogy a tevékenységükre
vonatkozó különböző előírásokat (állategészségügyi, állatvédelmi, állatjelölési, környezetvédelmi, növény- és talajvédelmi,
stb.) betartsák. Alapvető elemei
az EU-s és a hazai jogszabályokban leírt gazdálkodási követelmények. Az MVH jelöli ki ellenőrzésre a gazdákat. A kiválasztás
zömében kockázatbecslésen alapul, kisebb részben véletlenszerűen történik. Olyan gazdálkodók is ellenőrzésre kerülhetnek,
akik semmilyen agrárpiaci támogatást (területalapú, gép, tenyészállat, stb.) nem kapnak, de
nyilvántartottan mezőgazdasági
tevékenységet folytatnak. Az ellenőrzéseket több hatóság végzi
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, növény- és talajvédelmi, környezetvédelmi,
állategészségügyi hatóság, stb.).
Az állategészségügyi hatóság
állategészségügyi, állatvédelmi,
állatjelölési, állat nyilvántartási, élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzéseket végez. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok
a gazdálkodók részére kifizetett támogatások csökkentését
jelenthetik. Fontos tudnivaló,
hogy egy-egy szakterület hibái
(pl. állatnyilvántartás) az egész
gazdaság támogatásait (gép, területalapú, stb.) csökkenthetik.
Az a cél, hogy a gazdálkodó a
lehető legtöbb támogatást megkapja, azonban ehhez neki is teljesíteni kell az előírt feltételeket.
A következőkben - terjedelmi
okokból a teljesség igénye nélkül - a legfontosabb betartandó
szabályokra hívom fel a tisztelt
olvasó, gazdálkodó figyelmét.
A szarvasmarha, sertés, juh,
kecske tartást az ENAR-ban
nyilván kell tartani, akár önálló, akár megyei körzetbe sorolt
tenyészet; akár saját háztartási
fogyasztásra, akár értékesítésre tartja, szánja a gazda állatait,

s azok termékeit. Az állattartók
a nyilvántartásba vételről tenyészet információs lapot kaptak,
mely az adatokat tartalmazza
(tenyészet kód, tartási hely azonosító, stb.). Fontos, hogy a változások, adatmódosítások, az
állattartás megszüntetése bejelentésre kerüljenek a kapcsolattartón keresztül. A lovak, nagylétszámú baromfi állományok,
méhészetek nyilvántartása a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) történik.
A tartott állatokról állomány
nyilvántartást kell vezetni. Célszerű év elején felvenni az induló létszámot korcsoportok
szerint (pl. tenyészkoca, szopós
malac, süldő, hízó, stb.) s a későbbiekben dátumhoz kötötten
csak a változást beírni (pl. malac születés, hízó levágás, átminősítés, stb.). A nyilvántartások
egy erre használatos füzetben is
vezethetők. A szarvasmarha-,
juh állomány nyilvántartást erre
rendszeresített lapon, nyomtatványon kell vezetni, melyet a
kapcsolattartó állatorvos, juhtenyésztési felügyelő ad a gazdálkodónak.
Szarvasmarha esetében fontos a jelölő krotáliák megléte; a
kiesett füljelzők pótlása; adásvétel során a marhalevél ki- bejelentés határidőre történő intézése. A jogszabályok ezekhez
határnapokat szabnak meg, legcélszerűbb az eseményt követő
haladéktalan ügyintézés. Nem
megengedett a született, eladó borjak krotáliáinak „zsebből” történő átadása; a jelöletlen,
marhalevél nélküli borjúszállítás; az egy füljelzővel történő eladás; a hiányzó füljelzők kézzel
írott füljelzővel való pótlása. A
juhok jelölését a juhtenyésztési
felügyelő végzi.
Gyakori hiba a sertések füljelző, sertés szállítólevél, állatorvosi bizonyítvány, állattartói
nyilatkozat nélküli adás-vétele.
A sertés ENAR ezeket is szigorúan szabályozza, a központi
nyilvántartás rögzíti a bejelentett állatmozgásokat, s a rendszer egyértelműen „látja”, mely
tenyészetekben nincs, vagy alig

van állatmozgás. Ezek közül célzottan történhet az ellenőrzésre
kijelölés. A rögzített, valamilyen
késedelmet, mulasztást jelentő
központi adatok az ellenőrzéskor tényként kerülnek közlésre a névre kiállított ellenőrzési
nyomtatványokon. Ezeken változtatni, ezeket meg nem történtté tenni nem lehet.
Fontos az állategészségügyi
szabályok betartása: a kötelező
ellenőrző diagnosztikai vizsgálatok (szarvasmarha: gümőkór,
brucellózis, leukózis, IBR; juh,
kecske: brucellózis, rühösség elleni kezelés; ló: fertőző kevésvérűség; tenyészkoca, tenyészkan: brucellózis, leptospirózis,
Aujeszky- betegség, PRRS), a
mentesítési vizsgálatok (tenyészsüldők, hízósertések is) elvégzése. Kötelező a rendszeres parazita ellenes kezelés (pl. sertés
orsóféreg, szúnyogirtás, kéknyelv betegség miatt is, stb.).
A gazdasági haszonállatok
élelmiszer termelése során biztosítani kell a nyomon követhetőséget és a káros maradék
anyagoktól mentességet, az élelmezés egészségügyi várakozási
idők betartását. Az állattartónál
is nyilván kell tartani az elvégzett vizsgálatokat és kezeléseket,
fel kell tüntetni az állat azonosítóját, a kezelés indokát, az alkalmazott gyógyszer adatait, az
élelmezés egészségügyi várakozási időket. Mindezeket a kezelő állatorvosnak kell bejegyeznie
az állattartó kezelési naplójába.
Rendszeresen és dokumentáltan kell az állattartó helyen
rovar- rágcsálóirtást végezni.
Ennek elmulasztása állattartási
viták, panaszok esetén is szóba
kerül. Írottan, vagy vázlatosan
lerajzolva meg kell határozni a méreg kihelyezési pontokat
(kisgyermek, haszonállat nem
férhet a szerhez!). Az irtószer
kihelyezés dátumát, a szer és a
kihelyező nevét fel kell jegyezni.
Rovarok elleni vegyszeres védekezéskor fontos a várakozási idő
figyelembe vétele, betartása is.
Minthogy az állati eredetű
élelmiszereket takarmány elfogyasztásával állítja elő az állat,

szükséges az etetett takarmányok (abrakfélék, tápok, szálas takarmányok, nyalósó, stb.)
nyilvántartása. Elegendő a vásárlás, betárolás nyilvántartása
(dátum, származási hely neve,
címe, takarmány neve, mennyisége), nem a napi felhasználást
kell vezetni. Így nyomon követhetők a takarmányokban esetlegesen előforduló gombatoxinok,
vegyszer maradékok, hibás beltartalmi összetevők, stb., melyek
a termelt élelmiszereket veszélyeztethetik.
Az elhullott állatokat megfelelő módon kell ártalmatlanítani. A jogszabályok szerint
kislétszámú állattartó évi 100
kg alatti mennyiségben baromfi, nyúl, 3 hetesnél fiatalabb malac, kedvtelésből tartott kisállat
(eb, macska, stb.) tetemét saját ingatlanán, megfelelő helyen
(szomszéd, kút, vízfolyás távolsága, talajvíz magasság, stb.),
legalább 100 cm mélyen elföldelheti. Egyéb esetekben az
ATEV általi elszállítás, megsemmisítés, és ennek dokumentációja szükséges. Az állomány
nyilvántartásba az elhullás okát
fel kell írni.
A KM ellenőrző kérdések
kiterjednek az estleges növénytermesztésre. A növényvédelmi
kezeléseket nyilván kell tartani (dátum, növénykultúra neve,
szer neve, várakozási idő). A
vegyszeres kannákat, flakonokat
csak veszélyes hulladékként lehet ártalmatlanítani.
A szabályok betartása, a nyilvántartások vezetése - bár kisebb- nagyobb feladatot jelentenek a gazdálkodónak - az
élelmiszer biztonságot, a közegészségügyet, az állatjólétet, a
környezetvédelmet szolgálják.
Ezek mindannyiunk számára
fontosak, legyünk akár termelők, akár fogyasztók.
Kérdésük esetén személyesen vagy telefonon állok rendelkezésükre.
dr. Bodolai György
hatósági állatorvos
Előszállás,
Nagykarácsonyi u. 1/a
06/30-8161-367

Az én falum - Mezőfalva

Megemlékezés
Február 25-én 10.30 órakor megemlékezést
tartunk a kommunista terror áldozatainak emlékére a mezőfalvi plébánia falán lévő kitelepítettek emléktáblájánál.
A megemlékezés szervezői, a műsor összeállítói: Molnárné Troppert Mária pedagógus,
Nagy Margit pedagógus.
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ANCIKÁNAK
ÉS JANINAK
BOLDOG NYUGDÍJAS
ÉVEKET KÍVÁNUNK!
Munkatársaid

Adó 1 % a polgárőröknek!
A Mezőfalvi Polgárőrség köszöni az eddigi segítséget, és bízik
abban, hogy a lakossággal és a rendőrséggel közös erővel polgárőreink továbbra is tenni tudnak településünk közbiztonsága érdekében. A Mezőfalvi Polgárőrség kéri, adója 1 %-ával segítse az
őrség munkáját.

Adószám: 18485732-1-07
Köszönettel:

Sóki László elnök
Az egyesület tagjai szeretettel várják az új tagokat a soraikba, lehetőleg fiatalokat, akik szeretnének hozzájárulni Mezőfalva
közbiztonságának javításához. Jelentkezni Sóki László polgárőr
parancsnoknál lehet. Telefonszám: 06-30-621-0712

Vidám farsangi mulatsággal búcsúztatta a telet a Mezőfalvi Nagycsaládosok Egyesülete. Jelmezes versengés, játék és tánc fokozta
a jó hangulatot

Ismét gyűjtés
Kedves Mezőfalviak!
2016. február. 26-án, pénteken ismét flakon (üdítős palack),
fém (sörös doboz) és papírgyűjtést szervezünk.
Megkérjük falunk lakót, hogy aznap reggel 6 óráig helyezzék ki házuk elé az elszállítandó zsákokat.
Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy szemetet nem tudunk elszállítani senki elől, ezért azt ne is tegyék ki!
Az autók minden utcában egyszer tudnak végigmenni, ezért
kérjük a reggeli időpontot a kihelyezéshez.
Köszönettel:
Nagycsaládos Egyesület

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Boros Ferencné
(Magdi néni)

édesanyánk, nagyink, dédink temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban
osztoztak.
Szerető család

Mezőfalván a Kettes sortól
a Sikitóig 6940 m2 zártkert,
35 éves présházzal együtt

800 ezer forintért eladó.
Pince, kémény, villany van.
Érdeklődni: 06-70-275-4657

Köszönjük a 2015-ös felajánlásaikat!
Kérjük idén is támogassa adója 1%-ával
a Mezőfalva Nagyközség

Önkéntes Tűzoltó Egyesületet

Tűzoltóság: 105

E-mail: mezotuzolto@gmail.com
Telefonszám: 06/30-9128-105
A kedvezményezett adószáma:

18502112-1-07

Nónapi músorára
és

A belépés díjtalan!

Babakiállítás
2016. február 26.
2016. február 26-án pénteken

Helyszín:
Fellépnek a
Katica csoport óvodásai

