Az én falum

MEZŐFALVA
Információs és közéleti havilap

2018. március

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok
Mezőfalva lakóinak!
Március 15.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei
és tettei előtt hajtottunk fejet
március tizennegyedike délutánján. A Kiss Kálmán Művelődési Házban műsort adtak
az általános iskola 7. évfolyamos diákjai. A megemlékezés
után a Petőfi-falhoz vonultunk fáklyával a kézben, ahol
koszorút helyeztünk el.

Fergeteges volt
az óvodabál

Márok Csaba
polgármester
József nádor-napok
2018. április 4 – 6.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt községünk alapításának 207.
évfordulója alkalmából tartott rendezvénysorozatra
Márok Csaba
polgármester

Ilyen sokan talán még soha nem tisztelték meg jelenlétükkel,
támogatásukkal az óvodabálunkat, mint idén Írásunk: 4. oldal.

A programsorozat április 4-én,
szerdán Irodalmi esttel kezdődik.
(Részletes plakát lapunk 12. oldalán.)
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A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról

Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a
választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú
rendeletek módosításáról szóló
1/2018. (I. 3. ) IM rendelet 9.
§ (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2018. április 8. napjára
kitűzött országgyűlési képviselői választásra vonatkozóan
az alábbiakról tájékoztatom a
választópolgárokat:
A szavazás napja: 2018. április 8. 6.00 órától 19.00 óráig.
A szavazás helye:
– 001. szavazókör: Iskola
2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.
– 002. szavazókör: Művelődési Ház 2422 Mezőfalva,
Kinizsi u. 38.
– 003. szavazókör: Polgármesteri Hivatal Mezőfalva,
Kinizsi u. 44.
– 004. szavazókör: Iskola
2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.
– 004. szavazókör: Iskola
2422 Mezőfalva, József nádor u. 13.
Valamennyi
szavazókör
akadálymentes.
A szavazókörök körzetleíró listája megtekinthető a
www.mezofalva.hu oldalon,
de a Nemzeti Választási Irodától, illetve a 2018. február
9-ét követően a település szavazóköri névjegyzékébe kerülés esetén a Helyi Választási Irodától (a továbbiakban:
HVI) megkapott értesítőn is
feltüntetésre kerül, hogy a választópolgár hányas számú
szavazókörben szavazhat és
annak pontos címe is.
Az a választópolgár, aki a
szavazás napján Magyarország területén, de a lakóhelye

szerinti szavazókör illetékességi területétől eltérő címen
tartózkodik,
átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat
be személyesen vagy levélben
a lakóhelye szerinti HVI-nél,
elektronikus formában pedig
a www.valasztas.hu oldalon. A
kérelemnek 2018. április 6-án
16.00 óráig meg kell érkeznie
az illetékes választási irodához.
Átjelentkezés esetén a választópolgár annak a településnek
a kijelölt szavazókörében szavazhat, ahová az átjelentkezést
kérte. Mezőfalva településen
az átjelentkezők számára kijelölt szavazókör a Polgármesteri Hivatalban lévő 003. számú.
Átjelentkezés esetén a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
Az átjelentkezéssel szavazók számára fontos információ, hogy esetükben a szavazólapokat bele kell tenniük a
Szavazatszámláló Bizottságtól
megkapott borítékba és le kell
ragasztani azt.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szintén ebben, a 003.
számú szavazókörben adhatják le voksaikat.
A szavazás módja:
Érvényesen szavazni csak
személyesen lehet a szavazókörökben.
Az a választópolgár, aki
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a szavazásban,
mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be. A mozgóurna kiszállításának címe csak annak
a szavazókörnek az illetékességi területén lehet, amelynek
a névjegyzékében az adott választópolgár szerepel. A kérelemnek 2018. április 6-án 16.00
óráig kell megérkeznie az illetékes HVI-hez, vagy a szavazás
napján 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz.
A szavazás feltétele, hogy
a választópolgár igazolja a
személyazonosságát és sze-

mélyi azonosítóját (régi nevén személyi szám) vagy
lakcímét, valamint a szavazóköri névjegyzéket alá kell írnia. Amennyiben a névjegyzék
aláírását megtagadja, a szavazatszámláló bizottságnak vis�sza kell utasítania, tehát ebben
az esetben nem szavazhat!
A személyazonosság, személyazonosító és lakcím igazolásához szükséges:
A) Lakcímigazolvány és
érvényes:
– személyi igazolvány vagy
– útlevél vagy
– vezetői engedély
vagy
B) a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány.
Figyelem! Az okmányoknak érvényesnek kell lenniük,
ugyanis vissza kell utasítani azt
a választópolgárt, aki érvényes
okmányokkal nem tudja igazolni a személyazonosságát és
lakcímét. Ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítá-

sa, valamint lakcímet igazoló
hatósági igazolvány pótlása érdekében a Dunaújvárosi Járási
Hivatal Kormányablaka (Dunaújváros, Október 23. tér 1.)
rendkívüli ügyfélfogadási időt
biztosít április 6-7-8-án 7 órától 19 óráig.
Az a választópolgár, aki
legkésőbb 2018. március 23án 16.00 óráig kéri, hogy az
országgyűlési választásokon
nemzetiségi választópolgárként vehessen részt, a pártlisták helyett a nemzetiségének országos önkormányzata
által állított listára szavazhat,
de emellett természetesen az
egyéni választókerületi jelöltre vonatkozó szavazólapot is
megkapja.
A választással kapcsolatos
részletes információk, tájékoztatás és kérelemnyomtatványok elérhetők a www.valasztas.hu weboldalon, vagy
személyesen a HVI-nél.
Borbély Anikó
Helyi Választási Iroda vezetője

A KORMÁNYABLAK RENDKÍVÜLI
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDEJÉRŐL
Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8. napjára
tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását. A szavazás napján, a szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel és érvényes személyazonosító
okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői
engedély) igazolja személyazonosságát, valamint rendelkezik
lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal
(lakcímkártya). A szavazatszámláló bizottság minden esetben
ellenőrzi az urnákhoz járulók adatait.
Szavazni kizárólag az országgyűlési választások napján is érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímkártya felmutatása
után lehetséges.
A fentiek elősegítése érdekében a megye kormányablakaival
és okmányirodájával összehangolt módon a rendes nyitvatartási
időt meghaladóan a dunaújvárosi kormányablak (2400 Dunaújváros, Október 23. tér 1.) és az adonyi kormányablak (2457
Adony, Rákóczi u. 21.)
2018. április 6-án (péntek) 7 órától 19 óráig,
2018. április 7-én (szombat) 7 órától 19 óráig,
2018. április 8-án (vasárnap) 7 órától 19 óráig
kizárólag ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítása,
valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása ügyek tekintetében rendkívüli ügyfélfogadást tart.
dr. Kovács Péter hivatalvezető
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A közmeghallgatásról

A képviselő-testület február
12-én 17 órakor tartotta közmeghallgatását a Kiss Kálmán
Művelődési Házban, amelyen
nagyon részletes tájékoztatót
hallhattak a megjelentek Mezőfalva költségvetéséről és fejlesztéséről nemcsak a tavalyi
és az idei év viszonylatában,
hanem visszamenőleg az elmúlt évekre, továbbá ismertető
hangzott el a település környezeti állapotáról is.
A polgármester átfogó képet adott arról, hogy Mezőfalva életében milyen mérföldkövet jelent ez a 2018-as év, ezzel
összefüggésben az eddig elnyert
támogatásokat, plusz forrásokat
is megismerhették a jelenlévők.
Hangsúlyt kaptak az idei fejlesztések, kiemelten az óvoda
beruházás, amely összegszerűségét tekintve is talán a legnagyobb. Azonban nem mehetünk el szó nélkül a konyha
bővítésének nyertes pályázata,
illetve – hogy a lakossági igény
alapján megvalósuló fejlesztést is említsünk – a Velinszky
- Váci utcai járdának a megépítése mellett sem.
Örömteli tényként tájékoztatott a polgármester arról is,
hogy a szociális intézmény és a
polgármesteri hivatal energetikai pályázata is pozitív elbírálást kapott. A hivatal energeti-

kai fejlesztésének részét képezi
majd a takarékszövetkezeti
épületrész is, amit megvásárol
az önkormányzat.
Bár már nem az önkormányzat a fenntartója, üzemeltetője az iskolának (tulajdonilag viszont érintett), ám – mint
mondta Márok Csaba – örömmel számol be minden, iskolát
érintő fejlesztésről. Ezúttal 128
millió forint pályázati forrásból modernizálhatják az intézményt: világításkorszerűsítés, a
mosdók és a kézműves ház felújítása, természettudományos
labor kialakítása, kültéri sporteszközök beszerzése, fedett kerékpártároló építése, a tantermi
bútorzat teljes cseréje szerepel a
beruházásban.
Régóta húzódó probléma
megoldása lesz a DunaújvárosNagyvenyim-Mezőfalva-Sárbogárd út felújítása, amelynek
részeként felújítják a buszöblöket, valamint lakossági igényre
új buszmegálló lesz a Váci-Velinszky utcánál, amely a menetrendben is megállóhelyként fog
szerepelni.
Az első világháborús szobor
szintén pályázati forrásból lesz
felújítva idén.
A polgármester tájékoztatott arról is, hogy a Velence-tó-Velence-Gyula közötti
kerékpárút Mezőfalván halad

keresztül a főút mentén, és a
célok között belterületi kerékpárút kiépítése is szerepel.
Továbbá azt kérte a lakóktól,
keressék fel őt a fejlesztési javaslataikkal, ötleteikkel, hogy
közös célokat tűzhessenek ki a
jövőre vonatkozóan.
A település 2018. évi költségvetési főösszege 743 millió
587 ezer 884 forint, amelyben
a felhalmozási rész (ami a fejlődés mércéje) 240 millió forint.
Az óvodai beruházás megoldást hoz a jelenlegi létszámgondokra. Komoly feladatot
lát el a szociális intézmény, a
múlt év végi adománygyűjtés
nagyon sikeresnek mondható.
Az egészségügyi ellátás jelenleg teljes és magas színvonalú a
településen. A művelődési ház
programjaihoz is sikerül pályázati forrással hozzájárulni, ennek köszönhető, hogy a Vigasság egyik fellépője lehet a híres
Csík zenekar és az Irigy Hónaljmirigy.
Közbiztonság terén is nagyon nagyot léptünk előre,
2017. március 1. óta működik
a rendőrőrs. Az állandó rendőri jelenlétnek is köszönhetően
nőtt a lakosság biztonságérzete.
Mezőfalváról ma mint nyugodt
településről lehet beszélni, ami
óriási dolog.

Képviselőink
tárgyalták
A képviselő-testület február
14-én tartotta soros ülését, amelyen először elfogadásra került
az idei költségvetés. A testületre
ezúttal is számos feladatot rótt a
nyertes pályázatokkal kapcsolatos
döntések meghozatala. Képviselői kérdésre válaszolva a polgármester elmondta, hogy a feltöltések miatt kis mértékű iparűzési
adó emelkedéssel számoltak az
idei költségvetésben, továbbá a
mini bölcsőde finanszírozásához
az önkormányzat is segítséget
nyújt majd, hogy a díjak ne emelkedjenek.
Mezőfalva híresen sok, aktív és kiváló civil szervezetei számoltak be tevékenységükről a
testületnek. Hosszadalmas lenne
felsorolni valamennyinek a munkáját, ugyanakkor csak elismeréssel lehet szólni mindarról, amit a
tagokért, a közösségért végeznek.
Összességében azt lehet elmondani: komoly és tartalmas egyesületi élet jellemzi a civil szervezeteket, amelyek támogatást
is kapnak az önkormányzattól
nemcsak anyagi vonatkozásban,
hanem helyiség biztosításával is.
Az önkormányzat igyekszik velük közösen gondolkodni, egyeztetni a fontosabb kérdéseket, és
ők komolyan veszik a szerepüket, a széles körű egyeztetést, véleménynyilvánítást.

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek részére.
Fentiek értelmében a
2017/2018-as nevelési évben

tavaszi szünetben az ingyenes
szünidei étkezést 2018. március 29. (csütörtök) és 2018.
április 3. (kedd) napokon biztosítja az önkormányzat.
A szünidei gyermekétkeztetés a polgármesteri hivatalban, vagy a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézményben formanyomtatványon igényelhető. A
nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes
étkeztetést.
Kérem az érintetteket, hogy
a kitöltött nyomtatvány(okat)t
- a szünidei ingyenes étkez-

tetés zavartalan igénybevételéhez - 2018. március 27.
napjáig (kedd) juttassák el
a Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti
Intézmény
(2422 Mezőfalva, Piac tér 3.)
irodájába vagy a Polgármesteri hivatalba.
A szünidei étkeztetés helyszíne: Kiss Kálmán Művelődési Ház, 2422 Mezőfalva,
Kinizsi utca 38.
Igénybevétel módja elsősorban helyben fogyasztással
történik, de lehetőség nyílik az
ételek elvitelére, melyet 11.30
óra és 12.00 között tehetnek
meg. Elvitel esetén ételhordót
biztosítani szükséges.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket,
hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni
a gyermekek) vonatkozásában
- határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak
időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőhöz
vagy a Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény munkatársaihoz.
Borbély Anikó
jegyző
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Tündérkert Óvoda
HIRDETMÉNY
az óvodai beiratkozás idejéről és rendjéről

Tavaszváró óvoda bál

A tavaszi bálok közül, március 10- én a legkisebbekért szólt a
zene az iskola tornatermében megrendezett eseményen.
A tornaterem dekorációja az óvoda dolgozói és néhány segítő szülő munkájának köszönhetően a víz világát jelenítette meg.
Nagy örömünkre sok vendéget köszönthetett óvodavezetőnk a
megnyitó beszédével, melyet a középsős és nagycsoportos gyerekek műsora követett.
A Napsugár csoporttól egy modern táncot láthattunk, ezt
követte a Micimackó csoport táncos produkciója, majd a Pillangó csoport tavaszi tánca. A sort a Szivárvány csoport énekes
előadása zárta, melyet Nagy Richárd református lelkész élő előadással kísért. Az est hátralevő részében még két műsort láthattak vendégeink, Koncz Tímea rendezésében: először debütáló
anya- fia táncot, majd már hagyománnyá vált apa- lánya táncot. Éjféli meglepetés vendégünkkel szintén szakítottunk a hagyományokkal, hiszen a báli zenét egy kis rockkal fűszereztük
meg Soma (Rock Box) énekes előadása által. Merész próbálkozásunkat a vendégek pozitív visszajelzése igazolta. A műsorokhoz rendkívül jó hang és fény technikát kaptunk segítségül.
Nagyon köszönjük!
Bálunk nem csak a műsorok színességétől volt különleges.
Az óvoda bálok történetében kerek évfordulót, 90. évet ünnepeltük, mely esemény tiszteletére tortával kedveskedtünk vendégeinknek.
Segítők nélkül rendezvényünk nem jöhetett volna létre. Nagyon köszönjük a konyhás nénik áldozatos munkáját a finom
vacsoráért, és Cseke Zoltánnak és Kovács Attilának is, akik segítették átszállítását az iskolába. A kihangosításért és zenéért
köszönet Koncz Ferencnek és Koncz Levente Kenéznek. A felszolgálás a Közösségi Szolgálat program keretén belül történt,
a mezőfalvi diákok segítségével. Köszönjük és a jövőben is számítunk a munkájukra. Köszönjük az ÖNO dolgozóinak a mosogatásban való részvételt. Moldvány Ritának és Péntek Katának is hálásak vagyunk, hogy derekasan állták a sarat a büfében.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik
bármilyen módon segítették a bál megvalósulását.
Mindenkinek köszönjük a munkáját!

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48.) általános felvételi időpontjáról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. §
(2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §
(1) bekezdése alapján az alábbi közleményt teszi közzé:
1. Az óvoda felvételi körzete: Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területe.
2. A Mezőfalvai Tündérkert Óvoda 2018/2019-es tanévre vonatkozó óvodai beiratkozásának időpontja: 2018. április 20. (péntek) és 23. (hétfő) reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig. Pótbeíratás április 26. (csütörtök) reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig.
3. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, valamint a gyermek TAJ- kártyája és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
4. 2015. szeptember 1-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába
járás. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése értelmében „A gyermek abban
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt.” A szülő az R. 20. § (2) bekezdése alapján az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beíratni az Önkormányzat által közzétett időpontban.
Amennyiben a szülő nem tesz eleget a beíratási kötelezettségének, az óvoda vezetője köteles értesíteni a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét. A kötelezettség elmulasztása akár szabálysértési felelősségre vonást is von maga után.
5. Az intézmény az Alapító Okiratának megfelelően az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételét is biztosítja.
6. Az R. 20. § (4) bekezdése alapján az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2018. május
14. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó
döntését az írásbeliségen túl határozati formában köteles közölni a szülővel.
7. Az Nkt. 37-38. § alapján az óvodai felvételről szóló döntés ellen a szülő a közléstől vagy a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást indíthat a fenntartónál. A fenntartó
a kérelmet elutasíthatja, vagy a döntést megváltoztathatja, vagy
a döntést megsemmisítheti és az óvodát új döntés meghozatalára utasíthatja.
A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással.
Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
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Fényképezés
Február 26-án a” Babokafoto”
szolgáltatását vehettük igénybe.
A fotózás a művelődési házban,
a délelőtt folyamán csoportonként zajlott. Ebéd után a szülőknek biztosítottak lehetőséget
családi képek készítésére.

Ortopédia

Óvodánk lehetőséget biztosított a szülők számára, ortopéd
lábbelik kedvezményes megvásárlására. A vizsgálatok befejeződtek, az elkövetkezendőkben
várják a szülők és a gyerekek a
cipőket.

Iskolanyitogató

Március 5-én óvodánkban
zajlott le a leendő első osztályos szülők számára az iskolát
bemutató tájékoztató. Sokrétű,
gazdag információt kaphattak
az intézmény életéről, a gyerekek előtt álló mindennapokról.
Az elkövetkezendő négy hétben az iskola pedagógusai várják
a gyerekeket az iskolanyitogató
programukra, ahol megismerkedhetnek az iskolai szokásokkal és a leendő elsős tanítónénikkel.

Télbúcsúztatás

Az idei évben hagyományainktól eltérően búcsúztattuk
a telet. Az építési munkálatok
miatt eltekintettünk a kiszebáb
égetésétől. Mindenki a saját csoportjában, saját készítésű csörgő-börgő eszközökkel, tavaszváró énekekkel, versekkel és
mondókákkal űzte el a telet.

Köszönetek

Köszönetet szeretnénk mondani Jaksics Erzsébetnek és Ijjas
Gizellának, hogy az iskola tornatermét és a művelődési ház
nagytermét az óvoda rendelkezésére bocsájtották a próbák idejére.
A Pillangó csoport köszöni a
sok támogatást Kovácsné Fekete
Erikának, Vitálisné Varga Veronikának és Szilva Ferencnének.
A Napsugár csoport köszöni
Moldvány Ritának, hogy a ballagó tarisznyák megvásárlását szép
összeggel támogatta.

Itt a farsang,
áll a bál...

A téli ünnepkör egyik legkedveltebb, legvidámabb népszokása a farsang. Nálunk az
óvodában hangsúlyt kapott a
télűzés hagyományainak erősítése, ritmusos mondókákkal,
dalokkal, táncokkal. Ez a nap
a jókedvű versengésről, jelmezes beöltözésről, vidámságról
szólt.
A csoportok e napon nyílt
délelőttöt tartottak, ahová
nagy szeretettel várták az érdeklődő szülőket.
Szivárvány
csoportunk
meghívását elfogadva, érkezett hozzánk id. Koncz Ferenc nagypapa. Aki bemutatta, majd meg is szólaltatta
tangóharmonikáját. A gyerekek nagy örömére vidám dalaival, hangszerjátékával igazi bulis hangulatot teremtett,
mellyel a többi csoportot is
vendégül látott. A program
végén ízelítőt kaptunk a népi
nóták világából is.
Köszönjük „Konczi” papának a közvetlenségét és a
páratlan zenei élményt, amit
nekünk és gyerekeinknek
nyújtott.
A zenei kavalkád az Áldás
együttessel folytatódott, amin
az óvoda apraja- nagyja résztvett. Népi hangszerekkel előadott télűző, tavaszváró dalokat hallgathattak meg, melyet
közös tánccal kísértünk.
A Szivárvány csoport délután is folytatta ezt a vidám

napot. 16 órától izgatottan
vártuk a szülőket a csoport
farsangunkra. Mulatságunkat
Fekete Csaba által előadott
beköszöntő nyitotta meg. Ezt
követte a gyerekek műsora,
melyben dalainkkal, verseinkkel a farsangi hagyományainkat elevenítettük fel. A műsor
végén bemutattuk az erre a
napra szánt meglepetésünket:
Pintér Béla által feldolgozott
tavaszi szél vizet áraszt című
dalt. A szülőket sem hagytuk
sokáig ülve. Közös versenyjátékok, táncok, vidám vetélkedők következtek. Nem maradhatott el a fánkevő verseny
és a tombola sem.
Az estébe nyúló programot
fáradtan, de annál vidámabban zártuk.
Köszönjük a szülők aktív
részvételét és a sok finomságot, amivel elláttak minket.
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90 éves
az óvodabál
2018. március 10-én kerül
megrendezésre a Mezőfalvai
Tündérkert Óvoda jótékonysági bálja. Mint minden évben a rendezvény bevétele az
óvodáé, illetve a gyerekeké. Az
idei óvodabál rendkívüli lesz
az óvodatörténetben, mert 90
éves évfordulót ünneplünk!
Némi
kutatómunkával,
a falunkban élő idős emberek, nyugdíjas óvónők, dajkák
boldog emlékei alapján született meg az ötlet bennünk
e nagy nap kihangsúlyozása,
megemlékezése. Megható elbeszéléseket hallottunk tele
örömmel, szeretettel. Szívből
köszönjük nekik!
Az „óvoda történetében”,
melyet a mai napig vezetünkaz első írásos bejegyzés így ír:
„Minden évben a téli hónapok valamelyik estéjén „teaestet” rendeztek. Az otthonról
hozott pogácsát , szendvicseket, süteményeket lehetett
megvásárolni-pedig nagy szegénység volt ekkor! A szülők
beszélgettek, táncra is lehetőség volt. A bevétel általában
8-9000 forint volt. Babakonyha bútort, függönyt, játékot,
asztalokat vásároltak belőle. „
Majd a későbbiekben is több
bejegyzés olvasható a bálokról a leírtak szerint. A bálok
helyszíne az évek múlásával változott: óvoda, Hujber
kocsma, kultúrház, Zöldfa étterem, majd sok éve már az iskola tornaterme ad otthont a
megrendezésre. A zene, a tánc,
a mulatozás régen is és ma is
fontos az éltünkben. Az óvodabál megrendezésének hagyományát továbbra is őrizni
szeretnénk!
Összeállította:
az óvoda kollektívája
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Szorgos betűzgető méhecskék

1925-ben Amerikában elkezdtek egy játékot. Szóbeli
versenyre hívták a gyerekeket,
ahol nehéz helyesírású szavakat kellett elbetűzni közönség előtt. Jelképük a méhecske lett, ami a szorgalmat, de az
együttmunkálkodást is jelenti. Ma már ez a verseny angol
nyelvterületen olyan elterjedt,
hogy helyi, területi és országos fordulókat is lebonyolítanak, sőt a versenyek izgalmas,
fordulatos világát több moziban is vetített játékfilm örökíti meg. A győztesek sztárok,
tévéműsorokban szerepelnek,
egyetemek keresik meg őket
ösztöndíjajánlatokkal.
A mi versenyünk még csak
tíz éves múltra tekinthet vis�sza. Tavasszal meghívjuk a
környező iskolák alsós tanulóit, hogy írásbeli és szóbeli versenyen mérjék össze a tudásukat. Totót töltenek ki az addig
tanult nyelvtani anyag alapján, majd az előzetesen otthon
gyakorolt 44 szó közül betűzgetnek el hetet a zsűri előtt.

Képünk illusztráció
Ebben az évben tizenegy
környező településről jöttek el
a versenyzők. Van, akinek ez
volt az első komoly versenye,
de voltak már rutinos, visszatérő betűzgetőink is. Mindenki mosolygott, de azért látszott az izgalom is mindenki

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központjának felkérésére iskolánkban rendeztük
meg az országos Szép Magyar Beszéd egyik Fejér megyei döntőjét. Ez a felmenő
rendszerű versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a
beszédkultúra javítását tűzte
ki célul. A régióból 21 tanuló
mérte össze olvasási tudását,
akik valamennyien egy-egy
iskolai verseny győzteseként
jutottak be ebbe a fordulóba. A verseny két részből áll.

Az első részben a tanuló által szabadon választott szöveget olvassák fel a versenyzők,
majd a második fordulóban a
Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság által kijelölt kötelező
szöveget rövid felkészülési idő
után azonnal be kell mutatni.
A szakmai zsűri a szövegértés, szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes
beszéd szempontjai alapján
pontoz.
A zsűri értékelése szerint a
magas színvonalú megméret-

Pixaby.com

arcán. A tanítókból álló zsűri folyamatosan nyugtatgatta őket, de igazán felszabadult nevetéseket csak akkor
hallottunk, amikor kiléptek
a terem ajtaján. Azért voltak,
akiknek vissza kellett térniük
a zsűri elé, mert holtverseny

alakult ki, amit több forduló
után tudtak csak eldönteni.
A Szülői Munkaközösség
és az Iskolafejlesztési Alapítvány támogatásának köszönhetően meg tudtuk vendégelni a gyerekeket, és igazán
színvonalas és értékes jutalmat kaptak a helyezettek, és a
résztvevők is.
Iskolánkat is nagyon eredményesen képviselték a gyerekek. Valamennyien tudásuk
legjavát nyújtva álltak helyt,
de a képzeletbeli dobogóra
most a harmadik évfolyamból
Kaltenecker Luca 3. a (felkészítő tanítói: Nyuliné Bauer Szilvia és Sivák Zita) a negyedikesek közül Cseke Eszter 4. a
(tanítói: Szabóné Kovács Erika
és Kolozsi Krisztina) valamint
Mészáros Laura 4. b (felkészítője: Csibrikné Dobai Orsolya)
állhattak fel.
Gratulálunk!
Szabóné Kovács Erika
és Baricza Zsuzsa
szervezők

„Szép magyar beszéd”
verseny Mezőfalván
tetésen az alábbi eredmények
születtek:
5-6.évfolyam:
I. Varga Gábor Levente Sárbogárdi Petőfi Sándor
Gimnázium
II. Gáll Benedek Marcell Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium
II. Bujáki Donát - Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola
7-8.évfolyam:
I. Nagy Ádám - Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium

II. Szatmári-Nagy Eszter Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI
III. Soós Kincső Klára - Dunaújvárosi Móricz Zsigmond
Általános Iskola
III. Lehota Eszter - Cecei
Általános Iskola
A könyvjutalmak mellett az első kategória győztese Péchy Blanka díszoklevelet
kapott. A második kategória
legjobbja bejutott a dunántúli regionális döntőbe, melyet Balatonbogláron rendeznek meg.
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ISKOLANYITOGATÓ

a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskolában
Iskolánk hagyományos, minden tanévben megrendezésre
kerülő programsorozata az iskolanyitogató foglalkozás.
A leendő első osztályosoknak, szüleiknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerkedhessenek a nálunk folyó oktató-nevelő munkával, a következő szeptemberben az első osztályokat tanító pedagógusokkal, az iskola épületével. Reméljük,
az izgalommal teli várakozást és készülődést ősszel az iskolával
való örömteli találkozás követi.
Ezért tavasszal, négy alkalommal játszóházba, iskola előkészítő foglalkozásokra várjuk a nagycsoportos óvodásokat.
Az időpontok a következők:
2018. március 6. kedd, 16:15 perc
2018. március 13. kedd, 16:15 perc
2018. március 20. kedd, 16:15 perc
2018. március 27. kedd, 16:15 perc.

Kérjük a foglalkozásokra a gyerekek hozzanak magukkal váltócipőt!
Mindezeken túl lehetőség van arra is, hogy a szülők a leendő első osztályokat tanító pedagógusokkal munkájuk közben is
megismerkedhessenek.
A következő tanévben indítandó, várhatóan két első osztály tanítói bemutató órát tartanak, ahova a leendő elsősök szüleit várjuk.
Ezeket az órákat a következő időpontban tartjuk:
2018. április 5. 8:30 – 9:25 4. a osztály, tanít: Kolozsi Krisztina és Szabóné Kovács Erika
9:30- 10:25 4.b osztály, tanít: Csibrikné Dobai Orsolya
Minden nagycsoportos óvodás szüleit szeretettel várják a tanító nénik!

A belépés ingyenes!
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Hirdetmény

az általános iskolai beiratkozásról
Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (továbbiakban együtt: szülők), hogy a
2018/2019. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az
alábbi időpontokban kerül sor:
2018. április 12-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
2018. április 13-án (pénteken) 8 órától 19 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz 2012. augusztus 31-ig született
gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VI11.31.)
EMMI rendelet (továbbiakban: rendelet) 21. § (1) bekezdése
értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak
igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda
igazolja.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az
általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzeteit a Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala 2018. február 28-ig a honlapján
nyilvánosságra hozta.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt a rendeletben foglalt eljárásrend szerint.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre
vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást
megindító kérelmet az elutasító döntést hozó iskolához kell benyújtani a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatójának címezve, illetve, ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor
annak fenntartójához kell címezni.
A fenti rendelkezések szerinti körzet meghatározás nem
érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést
hoz (a fellebbezést követően is), a szülő a gyermekét a döntés
jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a
kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek
eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.
Kovács Péter
hivatalvezető
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Művelődési
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A hölgyeket köszöntöttük
Március 8-án, csütörtök délután 17 órai kezdettel a Petőfi
Sándor Általános Iskola tornatermében a feldíszített színpadon
először Márok Csaba polgármester méltatta a nők családban és
a társadalomban betöltött szerepét. A beszédben kiemelt saját
családi példájából minden olyan fontos momentumot, amelyhez köze van a női nemnek és amelyet egész életünkben magunkban hordozunk. Az ünnepi szavak után Feke Pál musicalszínész szórakoztatta a több mint száz fős közönséget.
HL

Időpont: 2018. április 6., péntek 19 órakor.
Helyszín: Az iskola tornaterme.
Jegyek a művelődési házban és a könyvtárban kaphatók.

Sárgarózsa Nyugdíjas Klub Farsang
és névnapi bál
Február 13-án tartottuk a
farsangi ünnepségünket 40 fő
részvételével. Délután fánkot sütöttünk, ezt követően zenés mulatság következett. Több tagunk
is jelmezbe öltözött. Nagyon jó
hangulatban telt el az este.
Március 3-án tartottuk az
I. negyedéves névnapi bálunkat. Köszöntöttük a Veronika,
Elvira, Julianna, Tamás, Sándor és József nevű tagjainkat.
Szakácsnőink finom vacsorát
főztek 52 fő számára. Ven-

dégünk volt a Nagyközségi
Nyugdíjas Klub vezetője. Szeretnénk, hogy az ilyen közös
ünnepléssel is közelebb kerülne egymáshoz a két nyugdíjas klub. A mulatság éjfélig
tartott. Köszönet a zenésznek,
aki nagyon jó hangulatot teremtett, és így a bálunk tovább
tartott a megszokottnál. Az új
tagjaink is nagy örömmel vettek részt az első névnapi rendezvényünkön, aminek nagyon örültünk.
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Kommunista terror áldozatainak emléknapja
(február 25.)
A kommunista terror áldozatairól való megemlékezés viszonylag újkeletű, 2000
óta hivatalos emléknap. A középkorú és idősödő korosztály
többsége kicsit tanácstalanul áll a történelmi útvesztőben, hiszen ez a téma előttük
még a történelemkönyvekben
és sajnos – a megfélemlítések
miatt – a családokban is tabu
téma volt.
A kommunista rendszer
50 éven keresztül mindent
megtett azért, hogy elferdítse,
eltagadja bizonyos társadalmi
rétegek likvidálását, a szabadságjogok megtiprását, a diszkriminációt.

Itt Mezőfalván a második világháborús emlékműnél megemlékeztünk arról
a 17 német származású fiatal Szovjetunióba elhurcoltról, akiket 1945 januárjában
a bejövő orosz katonák gyűjtöttek össze és kéthetes megerőltető utazás után a Szovjetunióban rabszolgamunkára a
Donyeck-medencei szénbányákba küldtek. Volt olyan,
aki már az utat sem bírta ki,
-20 fokban, élten-szomjan.
A meghazudott 3 napos jóvátételi munkából 3 év pokol
lett, melyet azóta a történelem „málenkij robot” névvel
fémjelez. Közülük tudomásunk szerint 7-en tértek vis�-

sza 1947-ben csodával határos
módon, de mindannyian Németországba szöktek az időközben kitelepített családjaik után.
Mindezeket a tavaly elhunyt mostanra egyetlen túlélő Szautner Margit nénitől
tudjuk – Németországból –
hitelt érdemlően.
Idén február 26-án délelőtt, a II. világháborús emlékműnél a 7. és 8. osztályosok egy-egy csoportja néhány
felnőtt kíséretében emlékezett meg. Zsömbör Attila történelem tanár visszatekintése, majd Csanda Béláné Terus
néni és jómagam helyi vonatkozású történetei idézték

fel az akkori eseményeket.
A Himnusz, majd a végén
a Szózat eléneklése mellett
szívhez szóló verseket hallgattunk meg Kaltenecker Réka
és Gombita Dzsenifer előadásában.
Véleményem szerint fontos elmondani múltunk ezen
sötét részét is fiataljainknak,
akik nyitottan, empátiával
tudják befogadni azt, s talán
később majd a maguk helyén
– ha szükséges lesz – elítélik és
megakadályozzák, hogy ilyen
borzalom és igazságtalanság
többé ne történhessen meg.
Molnárné Troppert
Mária

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata. Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38. Telefon: 25/506-832.
E-mail: mezomuvhaz@gmail.com
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2018. március 19-én, 1800 példányban.
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Hasznos tanácsok az afrikai sertéspestis
megelőzésével kapcsolatban

Az afrikai sertéspestis nagy
ragályozó képességű, a vaddisznót és a házi sertést érintő vírusos fertőző betegség. A korábbi
trópusi, mediterrán előfordulási helyekről az utóbbi években
került be Európa keleti térségébe, így Fehér-Oroszországba, Oroszországba, Ukrajnába, Észtországba, Lettországba,
Litvániába, Lengyelországba,
Romániába. A betegség Közép Európa felé terjed. Minden korú állatot érinthet; magas
lázzal, étvágytalansággal, bőrvérzésekkel, a bőr lilás-vörös elszíneződésével, mozgászavarral,
habos-véres orrfolyással, vércsíkos, véres hasmenéssel, vetéléssel, stb. jár, s az állat elhullásához
vezet. A betegséget a fertőzött,
beteg, elhullott állat minden váladéka (nyál, vizelet, bélsár, vér,
stb.), az állat húsa, feldolgozott
hústermékei (füstölt, sózott, fagyasztott, stb.), a ragályfogó
tárgyak, eszközök (állatszállító autók, trágya, állatgondozási szerszámok, munkaruházat,
stb.), vírussal szennyezett takarmány (kukorica, egyéb szemes termények, stb.) terjeszti. Ezekben akár 7-8 hónapig
is életben maradnak a kórokozó vírusok, s bármikor fertőzést,
járványos megbetegedést okozhatnak. A betegség terjedésében
legfontosabb szerepe a vaddisznók mozgásának és a felelőtlen
emberi magatartásnak van. A
betegség ellen gyógyszer, védőoltás nincsen; csak járványügyi
igazgatási intézkedésekkel lehet
a betegséget felszámolni, azt
megelőzni. A betegségnek óriási gazdasági, nemzetgazdasági jelentősége van. Megállapítás
esetén az állatok leölésére, megsemmisítésére, az élőállat szállítás megtiltására, korlátozására, a húsipari termékek forgalmi
korlátozására, az export tilalmára, stb. kerül sor. Mindezek
a gazdálkodóknak, az országnak akár milliárdos kárt, költséget okoznak. Fontos tudni, hogy
a betegség kórokozója emberre

ártalmatlan. Állattartói mulasztás következtében fellépő betegség, járvány esetén állami
kártalanítás nincsen, a károkozó személy pedig bírságra számíthat. Az elmúlt évek során
többször tájékoztatás történt a
fertőző betegségek megelőzésének lehetőségeiről, szabályairól,
azonban a mostani járványveszély miatt szükségesnek tartom a megelőzéshez szükséges
helyes magatartás, tennivalók
ismertetését.
1. A sertéstartók sertés
ENAR-ban történő nyilvántartása kötelező, tenyészetkóddal kell rendelkezniük. Ennek
intézében az állatorvos segíti a
gazdálkodókat.
2. Sertés vásárlás (akár saját
fogyasztási célra, tenyésztésre,
akár eladásra) csak megbízható
helyről, egyedi fülszám jelöléssel, sertés szállítólevéllel, állatorvosi igazolásokkal történjen.
Ismeretlen helyről, utánfutóról,
stb. nem szabad vásárolni! A
sertések elszállításához szintén
szükségesek a fenti dokumentumok, az előzetes állatorvosi
állományvizsgálat.
3. A megvásárolt sertéseket
lehetőleg különítse el 1 hónap
megfigyelési időre az ólban lévő
egyéb sertésektől! Nagylétszámú (100 db sertés feletti) sertéstelep esetén a karanténozási
behozatali engedély, a szabályos
karanténozás kötelező!
4. Meg kell akadályozni (különösen külterületen) a vaddisznók és a házisertések közvetlen
és közvetett érintkezését (ruházat, lábbeli, stb.)!
5. A sertések gondozásához,
etetéséhez, stb. használjon külön munkaruhát, csizmát, ebben
utcára, egyéb helyre ne menjen!
A ruhát helyben rendszeresen
mossa, fertőtlenítse!
6. Folyamatosan takarítsa,
fertőtlenítse a sertések tartási
helyét, az etetési, itatási berendezéseket! Állatápolási, etetési berendezéseket ne kérjen, ne
adjon kölcsön!

7. Idegen személyek ne látogassák feleslegesen a sertéstartó udvart, telepet. Az állattartó
ne menjen olyan udvarba, ahol
sertés megbetegedéséről hallott!
8. A nagylétszámú sertéstartó telepeknek ellátó állatorvos
által felügyelt járványvédelmi
utasítással, berendezésekkel kell
rendelkezniük. A háztáji udvarokban is fontos a szükséges fertőtlenítő szerek (pl. Hypo, oltott
mész, Virocid) megléte.
9. Sertés megbetegedés, elhullás esetén forduljon a kezelő állatorvosához. A diagnózis
megállapítása az állatorvos feladata. Szükség esetén mintaküldés történik az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság
Laboratóriumába. Az elhullott
sertés csak állatorvosi vizsgálat
után kerülhet ATEV általi ártalmatlanításra. Elhullott állat
tetemét szétszórni tilos!
10. Házisertés elé vaddisznó
zsigereléséből, feldolgozásából
származó nyesedék, hulladék,
termék ne kerüljön!
11. Vaddisznó által összetúrt,
szennyezett takarmány, szalma
ne kerüljön a házisertések közelébe!
12. Tilos a konyhamoslék
(akár saját háztartásból, akár étteremből, intézményből, stb.)
etetése sertéssel, egyéb gazdasági haszonállatokkal! A mai kor
moslékja nem ugyanaz, mint az
50-100 évvel ezelőtti, amikor is
csak a saját háztartásban megtermelt élelmiszerek hulladéka
került abba bele. A kontinensek közötti élelmiszer forgalom
a legszigorúbb ellenőrzések, dokumentációk mellett is veszélyt
jelenthet esetleges (akár emberre veszélytelen) kórokozó jelenléte esetén a gazdasági haszonállatokra.
13. Az élelmiszer hulladékok
megfelelő ártalmatlanítása fontos! Állati eredetű élelmiszer
hulladék (pl. füstöltáru, húsnyesedék) ne kerüljön a sertés elé. A
kommunális hulladék szétszóródás nélkül kerüljön elszállí-

tásra. Fontos a települések közútjai mellett lévő szeméttárolók
rendszeres ürítése, a hulladék
szabályos ártalmatlanítása (pl.
nemzetközi kamionforgalomból származó élelmiszer hulladék!).
14. Bizonyos országokból tilos az állati eredetű nyers vagy
feldolgozott, akár magánfogyasztási célú élelmiszerek Magyarországra történő behozatala. Ezek az élelmiszerek az
országhatárnál elkobzásra kerülnek.
15. A tenyészállatok évenkénti, kötelező vizsgálatait végeztesse el az állattartó! Fedeztetésre csak ellenőrzött
tenyészkant használjon!
16. Amennyiben természetjárás során beteg vagy elhullott
vaddisznót észlel, azt jelentse a
legközelebbi vadásznak vagy állatorvosnak!
17. A vadászok szakismeretüknél fogva tisztában vannak a vaddisznókat érintő megbetegedésekkel, az élelmiszer
hulladékokkal, a járványvédelmi megelőző intézkedésekkel,
a mintaküldésekkel kapcsolatos kötelezettségekkel. Az állategészségügyi hatósággal közvetlen kapcsolatban állva, az
utasításoknak megfelelően végzik a vaddisznók létszámával,
mozgásával, megfigyelésével
kapcsolatos munkájukat.
A fentiek alapján jól látható, hogy az élelmiszerlánc minden szereplőjének (fogyasztó,
termelő, feldolgozó, értékesítő, stb.) tudatos, fegyelmezett,
minden szabályt betartó viselkedésére, munkájára van szükség az afrikai sertéspestis – és
egyéb fertőző betegségek – behurcolásának megelőzéséhez.
Kérdésük esetén állok rendelkezésükre.
dr. Bodolai György
hatósági állatorvos
Előszállás,
Nagykarácsonyi u. 1/a
Telefon:30/8161-367
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Értesítés vízóra leolvasásról
Az E.R.Ö.V Viziközmű Zrt. Mezőfalva településen vízóra
leolvasást végez 2018. május 8-tól május 11-ig az alábbi bontásban:
Mezőfalva: 2018. 05. 08.
Akácos, Bocskai, Bartók, József nádor, Bem, Káposztás, Kossuth, Bethlen, Nádas, Rózsa, Váci, Velinszky, Vörösmarty
Mezőfalva: 2018. 05. 09.
Ady, Arany, Árpád, Béke, Csokonai, Diófa, Kinizsi, Kisfaludy, Liget, Mátyás király, Piac tér, Rákóczi, Selyemmajor, Semmelweis, Tompa, Zrínyi
Mezőfalva: 2018. 05. 10.
Damjanich, Dózsa, Fehérvári, Honvéd, Hunyadi, József Attila, Ménesmajor, Szent István, Páskom, Petőfi
Mezőfalva: 2018. 05. 11.
tartalék nap az olvasásra

Farkas Melinda
vízóra kontroller csoportvezető
melus@erovzrt.hu
Telefon: (30) 560-7390

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
H-7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telefon: (74) 999-150 Fax: (74) 529-262
Zöldszám: (80) 621-126
Honlap: www.erovzrt.hu
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KIADÓ!
Mezőfalva főutcáján a Fehérvári u. 7 szám alatti
VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG
(akár más üzleti célra is)
nyitásra kész állapotban hosszabb távra kiadó!
Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:

06 30 473 2381
06 30 312 7035

Mezőfalva központjában
(Vörösmarty u. 25.)
1165 m2 alapterületű
építési telek eladó.
A telken ásott kút, közművek (gáz, csatorna) találhatók.

Érdeklődni
a 30/9365-348-as telefonszámon lehet.

József nádor - napok
2018. április 4 – 6.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt községünk alapításának 207. évfordulója alkalmából
tartott rendezvénysorozatra.
Márok Csaba, polgármester

Program:
április 4. szerda Irodalmi Est
Lak István nyugalmazott történelem tanár „Tövises tarlóktól a hangoskönyvekig” című könyvének ismertetője a
könyvtárban. A könyvről a szerzővel Horváth Béla nyugalmazott történelem tanár beszélget

17.00

április 5. csütörtök Alapítók Napja
Ünnepi szentmise a templomban Bérczi Bernát zirci kormányzóperjel és Kristofory Valter plébános úr celebrálásával
Dréta Antal, József nádor szobrok és a ciszterci rend emléktáblájának megkoszorúzása, emlékező beszédet mond
Habsburg – Lotharingiai Mihály főherceg úr
Program a Kiss Kálmán Művelődési Házban
Beszédet mond Márok Csaba polgármester úr, közreműködik Csuka Marcell tangóharmonikán, Tarr Petra énekel,
és az 1. osztály tanulói
József nádor – díjak átadása,
Lak István nyugalmazott történelem tanár „Tövises tarlóktól a hangoskönyvekig” című könyvének ismertetője.
A könyvről a szerzővel Horváth Béla nyugalmazott történelem tanár beszélget
Fourtissimo Zenekar koncertje

16.00
16.45
17.30

április 6. péntek Művészetek Napja
Az asszony körbejár című vígjáték előadása a Pesti Művész
Színház tolmácsolásában. Helyszín: az iskola tornaterme.
Jegyek a művelődési házban és a könyvtárban kaphatók.

19.00

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

