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Rendezvények szempontjából a járványügyi helyzet tavaly sem adott számunkra annyi szabad teret, amelyennyit szeretettünk,
ám minden lehetőséggel éltünk, amivel csak tudtunk. Fejlesztések szempontjából sem volt rossz év a tavalyi, hiszen ha csak a
bölcsőde építésének a kezdetét említem, már nem lehet okunk panaszra. Tavalyi pillanatképekkel kívánok minden mezőfalvi
lakónak egészségtől teljes, örömökben és sikerekben gazdag 2022-es esztendőt!
Márok Csaba polgármester

Gazdag karácsonyi ajándék

Vendéglátással és meglepetés ajándékokkal ünnepelték az elmúlt évet és a karácsony közeledtét birkózó reménységeink. A
nap zárásául ugrálóvár-buli várta a gyerekeket. (12. oldal)

Megújult a templomkert Mezőfalván. Karácsonykor már szinte
teljes készültséget fotózhattunk a területen. A végleges formáját azonban csak kicsit később nyeri el a tér, mivel apróbb csinosítások, igazítások vannak hátra és a sétány melletti földmunkák is befejezésre várnak
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Hulladékszállítási tájékoztató
Tisztelt Lakosság!
Ismételten tájékoztatjuk
a Lakosságot, hogy a Dunanett Kft. a kommunális szemétszállításon felül díjmentes
zöldhulladék-, újrahasznosítható csomagolási hulladék (a
továbbiakban: szelektív hulladék) szállítást, továbbá lomtalanítást is végez településünkön.
A VERTIKÁL Nonprofit
Zrt. számlázása során mellékelte a 2022. évre szóló komposztálható zöldhulladék valamint a szelektív hulladék
szállítására vonatkozó időpontokat.
2022. évben a Zöldhulladék szállítási napok:
Január 4./18., április 21.,
május 19., június 16., július

Szakápolót
keresünk!
– várjuk
a jelentkezőket!
Szakápolót keresünk határozott ideig tartó egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő alkalmazásra
előreláthatólag 2024 decemberéig a II. sz. felnőtt házi orvosi körzetünkbe a tartósan
távollévő szakápoló helyettesítése céljából.
Részletek a www.mezofalva.
hu oldalon olvashatók.”

Takarítsák
a járdát, ha hó
vagy jég lesz!
Ezen a mostani télen
örömmel fogadtuk karácsonykor azt az egyetlen napot,
amikor kaptunk egy kis havat
ajándékba. De lehet még nagyobb hó, ami gondot okozhat! Kérem, amennyiben a tél
bekeményít, alkalmazkodjunk
ahhoz a helyzethez is! Mindenki takarítsa, szükség szerint hó- vagy jégmentesítse az
ingatlana előtti járdaszakaszt!

28., augusztus 25., szeptember 22., október 20., november 17.
Januári hónapban kizárólag a fenyőfákat szállítják el,
míg február, március és december hónapban nincsen
zöldhulladék szállítás.
A zöldhulladék szállításához szükséges biológiailag
lebomló zsákok továbbra is a
Dunanett Kft. Ügyfélszolgálatánál igényelhetők!
2022. évben a Szelektív
hulladék szállítást – a szolgáltató által megküldött naptár szerint - az eddigi pénteki
napok helyett keddi napokon
végzik.
Az első szállítási időpont
2022. január 11., mely után a

Lomtalanítás: A Dunanett Kft. a lomtalanítás alkalmával a háztartásban fe-

leslegessé vált nagydarabos
hulladékokat gyűjti össze és
szállítja el évenként egyszer
díjmentesen az előre egyeztetett időpontban. A Dunanett
Kft. ügyfélszolgálati elérhetőségei: 25/436-535 vagy email:
dunanett@dunanett.hu, személyes ügyfélfogadás: Hétfő: 7:00-15:00, Kedd: 7:0015:00, Szerda: 7:00- 19:00,
Csütörtök: 7:00-15:00. Pénteken csak telefonos egyeztetés lehetséges.
A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással kapcsolatosan naprakész információt
a www.dunanett.hu és a www.
vertikalzrt.hu oldalakon lehet
találni.
Mezőfalvai Polgármesteri
Hivatal

építhető meg. A fejlesztéssel
– 400 négyzetméter térkőburkolat - szeretnénk egy szép,
mai korhoz igazodó környezetet kialakítani. Reményeink
szerint a tér és a sétány nyitottabbá teszi a területet, közelebb hozza az emberek és a
katolikus egyház kapcsolatát.
Később, a lehetőségek megnyílásával, majd folytatnánk
a sétány továbbépítését. Várhatóan az idén még elkészül a
burkolás. A Mezőfalvi Német
Nemzetiségi Önkormányzat

minden ilyen közösségépítő
projektben szívesen és örömmel működik közre – kaptuk az információt Molnárné
Troppert Máriától.
December 24-én szinte
teljes készültséget fotózhattunk a területen. A végleges
formáját azonban csak kicsit
később nyeri el a tér, mivel
apróbb csinosítások, igazítások vannak hátra és a sétány
melletti földmunkák is befejezésre várnak.
Horváth László

megszokott módon kéthetente fog történni a szállítás.

Megújult a templom és
annak a környéke

– Értékteremtő beruházás mellett közösségépítő fejlesztés is a mezőfalvi katolikus
templom előtti térburkolás és
sétány kialakítása – mondta telefonos érdeklődésünkre
az építkezéssel kapcsolatban
Kristofory Valter plébános.
- A Bethlen Gábor Alapkezelő egyházi támogatási
pontjában a sikeresen megpályázott 14.7 milliós segítséggel a templomtető csapadékvizének elvezetését és a
templom előtti tér és sétány
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Szociális tüzelőt
biztosítottunk

Mezőfalva önkormányzata 142 erdei köbméter szociális tűzifát nyert el az erre a célra meghirdetett pályázaton. Az elnyert
mennyiségből nagyjából 100 köbmétert kaptunk meg a múlt
évben, a többit pedig januárban szállítottak ki részünkre.
A 100 köbmétert teljes egészében kiszállításra került a tavalyi évben, a 42 köbméter kiszállítása is folyamatosan megtörtént. Az év elején tapasztalt nagy fagyok idejére már minden
rászorulóhoz eljutott az általunk biztosított tűzifa. Az igénylők
közül előre vettük azokat, akiknél gondok voltak a tüzelővel.
Természetesen a jövőben is igyekszünk segíteni, amennyiben
a rendőrség, a polgárőrség, a szociális ágazatban vagy az intézményhálózatban dolgozók jelzik felénk a fűtési gondokat, az
önkormányzat saját tűzifájából biztosítunk annyit, amennyire
szüksége lesz a krízishelyzet áthidalásához, illetve ahhoz, hogy
az esetleges a problémát elkerüljük.
Nem volt egyszerű munka a szociális tűzifa kiszállítása, hiszen hatalmas rönkök érkeztek hozzánk - adott esetben 40 centis törzsátmérővel –, ezeknek a rakodása és kiszállítása embert
próbáló feladat volt. A közmunkások nagyon megdolgoztak
azért, hogy mindenkihez eljusson a téli tüzelő.

Magyar Falu Program
Örömmel tapasztaltuk, hogy idén korán indultak a Magyar
Falu Program pályázatai. A képviselő-testület áttekintette a lehetőségeket, megnéztük, melyek azok a kiírások, amelyekben támogatásra érdemes lehet Mezőfalva. Óvodára és bölcsődére mi
már nem igényelünk támogatást. Azokon a részeken próbálunk
előre lépni, ahol régi adóságaink vannak. Elsők között említem
a Kinizsi utca végének az aszfaltozását, amit próbálunk beilleszteni a pályázati kiírás adta keretekbe. Nem tudom, hogy meddig tudunk eljutni, hiszen a keretösszegnek vélhetően a tízszerese lesz az igény. Ezért hangsúlyozom: nem tudom, mekkora
rész aszfaltozására kapunk lehetőséget, de evidenciában tartjuk
a nem szilárd burkolatú útszakasz aszfaltozását. Az engedélyes
terveink most már megvannak, be tudjuk adni a pályázatot.
A járda építésében eddig csak alapanyagot biztosítottak pályázati forrásból, a munkadíjat az önkormányzatnak kellett
hozzátenni. Örömmel vettük, hogy idén már úgy írták ki a pályázatot, hogy a munkadíj is elszámolható. Próbálunk majd elérni ezen a fronton is.
A tavalyi évben nyertünk pályázaton kistraktort, fűnyírót és
ágaprítót. Az a pályázat nem tartalmazott kiegészítőket, mint
például pótkocsi a kistraktorhoz. Lehet, hogy most ezeket is
megpróbáljuk pályázat útján beszerezni.
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Kezdődhet a munka a művelődési
házban és a volt tanácsházában
Nagyjából lapzártánk idején kezdték el idei évi munkájukat
az építőiparban dolgozók. Így aztán az elmúlt napokban volt lehetőség arra, hogy munkaterületként átadjuk a kivitelezőnek a
művelődési házat, ahol a padozatot, valamint a színpadot próbáljuk teljes egészében felújítani. A műszaki megoldásokat már
egyeztettük, a munkák során eltűnnek majd a felesleges szintkülönbségek is, amelyek jelenleg vannak a főbejáratnál. Reméljük, szép nagytermünk alakul így ki.
Kérem a türelmüket. Mert ahogyan a szakemberek mondták,
ahány centi az alábetonozás, annyi hetet kell várni a száradással.
Előbb pedig nem ildomos rámenni, ráburkolni, mert csak ros�szabbat teszünk, az új burkolat is sérülhet.
A régi tanácsháza vizesblokkjának a felújítása szintén most,
az év elején fog kezdődni. Itt is figyelembe kell venni az időjárási tényezőket, az, hogy mínusz fokban nem éppen szerencsés
csempézni egy fűtetlen helyiségben, mert lepotyoghat a csempe. De nagyon figyelünk majd ezekre az időjárási tényezőkre.
Elkezdtük a régi diszkó épületének a rendbe tételét is. Volt
egy nagy gödör a táncparkettnél. Ennek rendezése, hangosító
rész elbontása után egységes padlószerkezetet szeretnénk ott is
kialakítani, megfelelő nyílászáróval.

LEADER pályázati lehetőség

Nyitva van jelenleg a Mezőföldi Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnél a Leader pályázati ablak. Gazdaságfejlesztésre lehet támogatást elnyerni a vállalkozásoknak. Nem túl nagy
összegeket lehet elnyerni, ám ez is lehetőség, amellyel gyarapíthatja eszközparkját az adott vállalkozás. Hangsúlyozom: ennél a
kiírásnál nem szempont, hogy a pályázó tagja-e az egyesületnek.

Szépen halad a bölcsőde építése
A bölcsődénk építésével kapcsolatosan eljutottunk odáig,
hogy befedtük az épületet, az ablakok is fólia takarást kaptak.
Hónap végére elkészülnek az ablakok is. Ez mind hozzájárul
ahhoz, hogy az épületen belül lehessen munkát végezni, hiszen
a hőmérséklet fontos szempont az építésnél. Most a villany, vízés fűtésszerelők dolgoznak bent, haladnak a munkálatok. Nagy
ütemben zajlik a munka.
Szeretnénk indítani szeptemberben a bölcsődét. Ehhez legkésőbb júniusban működési engedély kérelmet kell beadni,
mert ennek átfutása 60 nap. Ehhez azonban használatba vételi engedély is kell, aminek ugyancsak 60 nap az átfutása. Tehát
ott tartunk, hogy áprilisban el kell készülnie az épületnek. Ez
nagyon feszített intenzitást feltételez, és még nem tudjuk, mit
enged majd az időjárás az tél hátralévő részében.
Nagy öröm számára, hogy a bölcsődénket mezőfalvi kivitelezővel építtetjük, és külön jó érzés, pozitív dolog, hogy az alvállalkozók is mezőfalviak.

Felújítanánk az iskola kerítését Koronavírus: vigyázzanak magukra!
Az általános iskolánk kézműves ház felőli kerítése a Dréta

szobornál és a főbejárat felőli oldalon is nagyon régi, rossz állapotú. Szeretnénk az idei évben erre mindenképpen megoldást
találni. A KLIK vezetője nem zárkózott el a közös beruházástól,
az önkormányzat kialakít egy koncepciót, kigondolja, hogyan
lehetne jutányos áron, de szép kerítést építeni az iskolához. Aztán egyeztetnek a vezetők a továbbiakról.
Az oldalt összeállította: Márok Csaba Mezőfalva polgármestere

A koronavírus-járvány ismét erősen terjed! Csatlakoztunk
az országos tisztifőorvos asszony kéréséhez, és Mezőfalván is
biztosítottunk a januári akció keretében oltási lehetőséget hétvégén. Erre lapunk nyomdai munkálataival, megjelenésével egy
időben, a január 15-ei hétvégén került sor.
Kérem, aki bizonyítottan pozitív, illetve vélhetően megfertőződött, ne menjen az utcára, a boltba, közösségbe! Maradjon
otthon! Kérem, nagyon vigyázzanak magukra és egymásra!
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Polgármesteri évértékelő: a járványhelyzet
ellenére eredményes volt a 2021-es év
Mezőfalva képviselő-testülete 2021. december 15-én
tartotta meg évzáró ülését,
amelyen Márok Csaba polgármester értékelte a mögöttünk hagyott esztendőt, majd
a képviselők is beszámoltak
2021. évi tevékenységükről.
A polgármesteri évértékelő a
következőt tartalmazta:
„Próbáltam összeszedni a
2021. évi eseményeket. Elöljáróban azonban engedjétek
meg, hogy elmondjam, az a
fajta vészhelyzet, ami minket
legjobban érintett - miszerint
a képviselő-testület nem ülésezhetett - január 1-től június
14-ig tartott. A tévedések elkerülése végett szeretném leszögezni, hogy a veszélyhelyzet most is tart. A munka ezen
ismeret függvényében teljesen
másként folyt, mint ahogy
ezt megszokhattuk. Minden
egyes döntést polgármesteri
határozattal kellett meghozni. A képviselő-testületi fájl
feltöltőn minden egyes előterjesztést kiküldtünk és az
egyéb kommunikáció sem
szakadt meg közöttünk, mivel e-mailen, telefonon, illetve
informális munkamegbeszélés keretében is egyeztettünk.
A jelentős feladatok, döntések meghozatala előtt minden esetben kikértem a véleményeteket.
Még mindig sok kuka
várja a művelődési ház
udvarán, hogy elvigyék!
Január hónapban elkezdtük a szelektív kukák kiosztását a lakosságnak, aminek
további kiadása még napjainkban is tart. Elfogadtuk
Mezőfalva 2021. évi költségvetését 1.078.975.421,- Ft-os
bevételi és kiadási főösszeggel. Aki a költségvetésben egy
kicsit járatos, annak nem kell
magyarázni azt, hogy ilyen
költségvetési főösszeg mellett
milyen komoly feladatok előtt
álltunk. A Német Nemzeti-

Mezőfalva képviselő-testületének ülésén, a tanácskozási szünetben
ségi Önkormányzat gyűjtést
szervezett a templomtoronyban lévő toronyóra és harangjáték megvalósításához, melyet egy mezőfalvi család nagy
összeggel támogatott, az ezen
felüli részt próbálták összeszedni adományokból. Sikeres volt, mert a pénz februárra
össze is jött.
Megújultak útszakaszok
Örömmel vettük tudomásul, hogy a belső körforgó és a
nagy körforgó közötti útszakasz burkolata megújult. Aztán megint jött egy szomorú
lépés, március 22-től két hétre
bezárt az ország, bezártak az
iskolák, az óvodák, a polgármesteri hivatalok. Az intézkedést sajnos a járvány fokozódása indokolta. Régi vágyás
volt, hogy az iskolánál az áldatlan parkolási gondokat
próbáljuk meg helyre tenni,
ez márciusban meg is valósult.
Áprilisban megérkeztek a
gólyáink.
Május hónapban teljes településünket illetően kátyúzást végeztünk, illetve a szőlőhegyi utak állagát is próbáltuk
javítani. Működik a toronyóra
és a harangjáték. A MED-

OSZ SE pályázaton új kisbuszt nyert a játékosok szállítására.
Június 1-jén megszületett a bölcsőde fejlesztéshez
kapcsolódó döntés, a 4 állva
maradt ajánlattevőből nyertest tudtunk hirdetni, a Sizso-bau Kft. (helyi vállalkozás) személyében. Igaz, hogy
ezt a döntést is polgármesteri
határozattal kellett meghozni, azonban mint már említettem, előzetesen mindenki
informálisan leadta támogató véleményét. Tudtuk, hogy
nem lehet tovább halogatni,
mivel ki fogunk futni az időből.
Nemzeti agrár-gépszemle
Június hónapban megtartották a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében
a NAK gépshow-t a Mezőfalvai Zrt. nagysismándi központjában. A rendezvényt
megtisztelte Áder János köztársasági elnök úr is. Az ide
látogatók egybehangzó véleménye az volt, hogy az ország
közepén egy ilyen nívós, rangos szakmai esemény megtartására mindenképpen szükség
van. A birkózóink a lazítá-

sok után országos versenyen
vettek részt, ahol sok érmes
hely mellett összességében a
Gurics Birkózó Egyesület az
összesített éremtáblázat alapján győztese lett a versenynek,
megelőzve ezzel a Budapesti
Honvédot és a Fradit is.
Letettük a bölcsőde
alapkövét
Nagyon nagy örömmel tettük le bölcsődénk alapkövét
júliusban és azonnal el is indultak a munkálatok. A munkák áttekintését többször is
megtekintettük, konkrétan
az építkezésen Varga Gábor
országgyűlési képviselőnkkel
kétszer voltunk, aki az előrehaladását az építkezésnek
megfelelőnek ítélte. Szemmel
is jól látható, hogy mi is történik, a vállalkozó 50%-os készültségi fok közelében fogja
zárni az idei évet. Természetesen a bölcsőde szeptemberi indulásához még rengeteg
tennivalónk van, de bízzunk
abban, hogy a Jóisten szeret
bennünket és sikerül a kitűzött célunkat a szeptemberi indulást teljesíteni. Ehhez
szükséges egy olyan időjárás, ami a tél folyamán enge-
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di a benti munkavégzést, illetve a használatba vételi, majd
a működési engedély kiadása
során a hatóságok betartsák
a részükre rendelkezésre álló
ügyintézési határidőt.
Arany diplomát kapott
Czifra Istvánné volt óvodavezető, amit egy nagyon szép
ünnepség keretében nyújtottunk át neki.
A Szociális Intézmény belső felújítására pályázat nem
került kiírásra, ezért saját forrásból kellett megvalósítanunk, ezzel párhuzamosan a
szökőkút átépítése is megtörtént. Megtartottuk a tájházak
napját. Július 21-én a MEDOSZ SE 101 éves születésnapját ünnepeltük, mivel a
100 éves a vírus miatt elmaradt.
Két helyszínen ünnepeltük
az államalapítást
Augusztus 20-án két helyszínen tartottuk meg államalapítási
ünnepségünket.
Augusztus 28-án két civil
szervezetünk, a Vadászok egy
nyári évadzáró pikniket rendeztek, a Polgárőrök pedig
ugyanezen a napon egy rock
estet.
Szüreti felvonulás
Szeptember 1-jén megtartottuk az elmaradt közmeghallgatást, mivel akkor
sem voltunk már biztosak abban, hogy a járvány nem okoz
újabb korlátozásokat. Szeptember 18-án került megrendezésre a Szüreti felvonulás és
bál, melyet idén a Mezőfalvi
Néptáncegyüttessel szerveztünk közösen. Itt is szeretném
megköszönni azoknak a megállóhelyeknek a segítéségét,
akik hozzájárultak a felvonulás sikeréhez. Az utolsó egyik
megállónál panaszkodott az
egyik gazda, hogy miért ide
jövünk utoljára, itt már senki
nem fog fogyasztani semmit.
Én azt válaszoltam neki, hogy
várd ki a végét, majd mikor a
felesége finom pogácsája az
utolsó szemig elfogyott, akkor
mondtam neki, hogy úgy ennék még egy finom pogácsát.
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A szén-monoxid
miatt voltak
veszélyben

Jó hangulatban telt a helyi vadászok által szervezett piknik
A koronavírus járvány miatt sem, mint előző években már
ezt a rendezvényt az iskola- megtörtént, hogy esős naudvaron sátorban tartottuk és pon a Néptáncosok előadása
azt gondolom, hogy a mula- a Művelődési Házban került
tós zene kedvelőinek örömé- megtartásra. Túl a harmare lépett fel Mohácsi Brigitta, dik gyertya meggyújtásán elutána pedig Csocsesz. Szept- mondhatjuk, hogy jó döntést
ember 21-én Soma mamagésa hoztunk.
látogatott a Művelődési HázMagyar Falu Program
ba a hölgyek nagy örömére.
A Magyar Falu Program
Köszöntöttük az időseket
keretében települési eszközOktóber 1-jén az idősek parkunk is bővült egy új kistvilágnapját ünnepeltük, majd raktor, egy Rider fűnyíró és
október 15-17-ig egy ga- egy ágaprító került beszerzéslambkiállítás került megren- re. Döntöttünk a Régi tanácsdezésre az iskola tornatermé- háza vizesblokkjának felújíben. Október 15-én a Maksa tásáról és a Mozi épületének
híradó látogatott el hozzánk. ajtó cseréjéről. November az
Október 22-én megtartottuk a hónap, amikor a harmaaz ’56-os megemlékezésün- dik negyedéves költségvetéket. Nyertünk szolgálati la- si beszámoló is a testület elé
kás felújítására a Magyar Falu került. Az ülésen is elmondProgram keretében, melynek tam, hogy megítélésem szemegvalósulása és kulcsátadása rint, ahol a bevétel 86,68 %-a
szintén Varga Gábor képvise- teljesül, a kiadásnak pedig a
lő úrral és a testülettel együt- 45.44 %-a, akkor úgy gondotesen történt.
lom, hogy ez két szám magáNyertünk 142 köbmé- ért beszél. Költségvetési főter szociális tűzifát, melyet összegünk pontosításra került
az előző évek gyakorlatának 1.098.834.216,- Ft-ra.
megfelelően a régi tanácsháÚgy gondolom, hogy ez a
za melletti területen depo- rövid összefoglaló arról minnáltunk. November második denképpen tanúskodik, hogy
hétvégéjén szokott lenni az Mezőfalván történik valami,
Alapítványi bál, melyről elő- legyen ez pályázatos forrászetesen a doktorokkal történt ból, vagy költségvetési forrásegyeztetés után a szervezők- ból, de megyünk előre. Ehhez
kel úgy döntöttünk, hogy le- mindenképpen szükség van
mondjuk. Civil fórumunkon egy együtt gondolkodásra,
megbeszéltük, hogy hogyan mely semmi másról nem szól,
legyenek az adventi hétvé- mint arról, hogy nekünk azt
gi gyertyagyújtások. Két fon- kell szem előtt tartani, hogy
tos változást rögzítettünk, az mi jó a mezőfalviaknak, mire
egyik hogy nincs vendéglá- van szükségük és ezeket a cétás, a másik hogy nincs B terv lokat kell megvalósítani.”

Súlyos
szén-monoxidmérgezéshez riasztották vasárnap reggel Mezőfalván a
mentőket, rendőröket és a
katasztrófavédőket december közepén. Egy családi házból négy főt kellett kimenteni. A mentők értek ki először,
ők már a tűzoltók kiérkezésekor két embert elláttak, majd
a tűzoltókkal mentek vissza a
házba, akikkel együtt a másik
két személyt is biztonságba
helyezték. A mentők egy súlyos és három könnyebb sérültet szállítottak kórházba.

Az értesülések alapján a
beltéri gázbojler és kazán
égésterméke jutott vissza a
nagy szél miatt a lakásba. Az
egyik lakó ébredt fel, hogy
rosszul vannak a többiek. A
helyi önkéntes tűzoltók magas
szén-monoxid-koncentrációt

mértek az ingatlanban, amit a
szintén helyszínre érkező dunaújvárosi hivatalos tűzoltók
is megerősítettek. 
HL
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Tündérkert Óvoda

Így kezdődik az új esztendő
a mi Tündérkertünkben

Óvodánkban is megkezdődött az új év. Sajnos még mindig a járványügyi intézkedéseknek megfelelően jöhetnek
be a gyermekekkel a szüleik
intézményünkbe, így maszk
és kézfertőtlenítő használata kötelező. Ez azonban nem
szegi kedvünket és újult erővel
nézünk elé az évnek.

A néphagyományoknak
megfelelően a boldogasszony
havát főként a család és a háztartás szerencséjét és egészségét próbálták jóslással és
varázslattal megalapozni, elődeink. Ennek kapcsán szoktunk a szerencsét hozó malacról is beszélgetni, aki „előtúrja
a szerencsét” számunkra, de

a lencse, bab, borsó, kukorica
szilveszteri fogyasztása, sok
pénzt hoz az esztendőre, ehhez kapcsolódó játékos foglalkozásokkal készülünk a gyermekeknek első hét kapcsán.
Azonban a karácsonyi ünnepkört a vízkereszt (január
6.) vagy háromkirályok napja zárja le és ezzel megnyit-

ja a farsangi időszakot, amely
egy újabb izgalmakkal teli várakozást jelent a gyermekek
számára. Reméljük az időjárás is megajándékoz bennünket még egy kis havazással, hogy a gyermekek igazán
megtapasztalják ebben az
évszakban rejlő csodákat és
szépségeket.

Köszönetek
Szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik a karácsonyi ruhagyűjtés alkalmával hozzájárultak a rászoruló családok megsegítésére. Köszönjük felajánlásokat!
qqq

A Pillangó csoport köszöni Mihályi Zsoltné Beátának a lufikat és színezőket,
és mindenkinek aki bármivel támogatta csoportunkat.
qqq

A Katica csoport köszöni Keresztény Piroskának az édességet, amit a gyermekeknek
hozott karácsonyra,valamint mindenkinek,aki finomsággal lepte meg csoportunkat.
qqq

Az óvodánk köszöni Szentpáliné Futó Ágnesnek a mosógépet,amit felajánlott.
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Félévi mérések,
tankötelezettség
megkezdésének
halasztása
(óvodában maradás)

Óvodánk
kollektívája minden évben felméri a csoportjába járó gyermekek életkori sajátosságoknak
megfelelő fejlettségi szintjét. Ennek megfelelően most
félévkor is egy ilyen fordulóponthoz érkeztünk, így ennek
megfelelően ebben a hónapban tájékoztatjuk a szülőket
gyermekeik eredményeiről.
Ennek keretében lehetőség
nyílik a mikro csoportos fogadóórákra, ahol a szülők bővebb tájékoztatást kaphatnak
a gyermekeikről. Ez az elmúlt
időszakban az online térben
valósulhatott meg, így idén
ezzel a megoldással próbáljuk a hatékonyabb információ
áramlást biztosítani mindenki
számára, megelőzve az ebből
adódó problémákat. A nagycsoportos korú gyermekek
szülei számára a következő
hetekben le is zajlik ez fogadóóra, mert egy nagyon fontos dátum közeleg számukra,
mégpedig január 18-a, amely
az óvodában maradás, megalapozott kérelmének leadási
határideje. Ehhez kapcsolódóan a következő információ
hasznosak lehetnek:
A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt
esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig
óvodai nevelésben vehet részt.
A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztá-

sát kizárólag egy alkalommal
és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Legkésőbb a gyermek 7. életévének augusztus
31-éig történő betöltése után
kezdődő tanévben a gyermek meg kell kezdje tankötelezettségének teljesítését.
Ha a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága a sajátos nevelési igény (SNI),
illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség
(BTMN) feltárásával ös�szefüggésben végzett vizsgálat keretében a szülői kérelem
benyújtására nyitva álló határidőn belül (január 18. napjáig) szakértői véleményében
javasolja, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben részesüljön, a
szülői kérelem benyújtására
nincs szükség. Ilyenkor a szakértői véleményt az óvodában kell bemutatni, az óvoda
pedig annak alapján berögzíti az óvodában maradás tényét a köznevelés információs rendszerében (KIR). Ha az
SNI, illetve a BTMN feltárásával összefüggésben végzett
vizsgálat keretében a gyermek
további egy nevelési évig történő óvodában maradását támogató előzetes szakértői
vélemény kiállítására január
18. napjáig nem kerül sor és
amennyiben a szülő szeretné,
hogy gyermeke még egy évig
óvodai ellátásban részesüljön,
akkor a szülőnek kérelmet
szükséges benyújtania a Hivatalhoz a törvényi határidőn
belül, vagyis legkésőbb január
18-a éjfélig.

Korszerű és kényelmes vásárlási, árubeszerzési lehetőséggel gazdagodott a településünk

Csomagküldő
automata működik
már Mezőfalván is!

Új szolgáltatással bővült a település kereskedelme. Az eddig
csak a nagyvárosok jellemző csomagküldő automaták kényelmes elérhetősége immáron a vidéki környezetben is megtalálható. A fejlesztésről Schneider Istvánt a mezőfalvi Spar áruház
vállalkozóját kérdeztük.
- A legújabb fejlesztésünk lényege, hogy a csoporthoz tartozó kereskedelmi egységek megrendelt áruit ingyenesen ide
szállítják és a nap bármely idejében átvehető. A Spar egyébként
nem partnere a cégnek, de beleegyezik az egységek telepítésébe. Tehát teljesen magán kezdeményezés az automata mezőfalvi léte. Engem kerestek meg a lehetőséggel. Négy üzlettel
rendelkezünk. Dunaújvárosban a Római körúton, Kiskunlacházán, Mezőfalván és Nagyvenyimen, így négyet szereltettünk be.
Nekünk ez költségbe nem kerül, viszont a lakosságnak sokkal
kényelmesebb. A közelben Mezőfalván és Nagyvenyimen már
láthatóak az áruházak oldalában az automaták.
- Kereskedői szemmel van ekkora igény?
- A jövő a rendelésé! Az EMAG olyan erős üzletpolitikát
folytat, hogy településenként, de úgy is mondhatjuk szinte kilométerenként telepítenek egy-egy csomagautomatát. Például
azt is szeretnék elérni, hogy 2022-re a boltoknál olyan automaták legyenek, melyekben hűtött tárolók is megtalálhatóak. Ha
vasárnap délután a bolt nyitva tartása után érünk haza, akkor
időben betelefonálva a bolt beteszi a rendelt terméket és hazafelé a húst, vagy egyébként nehezebben tárolható élelmiszert fel
tudjuk venni kártyás fizetés ellenében. Tehát nagyon korszerű és
kényelmes vásárlási lehetőséggel gyarapodik a település – hallhattuk Schneider Istvántól.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Advent a téren

HÍREI

MIKULÁS KUPA

Iskolánk elsősei a települési adventi ünnepségek keretében verseltek, énekeltek és hópihe tánccal varázsolták el a Piac térre kilátogató mezőfalviakat.

Karácsonyi
ünnepi műsor

A 2021. év utolsó tanítási napján összegyűltünk iskolánk tornatermében, ahol
igazgató asszony az alábbi
gondolatokkal köszöntötte a
megjelenteket: „ A szeretet
olyan, mint minden nagyszerű dolog az életünkben: belőle semmi sem elég. Lényege, hogy szüntelen adni kell!”
(Markó Iván) Külön köszöntötte az adventi időszak gyertyagyújtóit akik a következők
voltak: Tauz Jázmin 1.a- Fierpasz András 5.a, Kolmankó
Lara Nóra 3.a- Kovács Zalán
6.a, Urbán Zoltán 2.a- Papp
Adrián 7.a, Fekete Csanád

4.a- Németh Vivien 8.b Iskolánkban minden évben a második évfolyam tanulói készítik el a karácsonyi műsort. A
bájos verses, zenés táncos előadás végén diákjainkat a szülői munkaközösség tagjai által
készített mézeskaláccsal kínáltuk. A szépen feldíszített
fenyőfa alatt meghívott vendégeinkkel együtt örültünk
annak, hogy a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
és Mezőfalva önkormányzata jóvoltából megújult az udvarunkon található játszótér,
melyet a gyerekek a téli szünet
után vehetnek majd birtokba.

Iskolánkban hagyományosan Mikulás nap alkalmából sportversenyeket szerveznek a pedagógusok a diákjaink számára. Az
alsó tagozatosok ügyességi sorversenyeken küzdöttek meg a
kupákért, a felsősök pedig körmérkőzéses focimeccsek keretében döntötték el, hogy melyik osztály csapata a legjobb.

Egy doboznyi
szeretet

Iskolánk alsó tagozata adománygyűjtő akciót szervezett, hogy a
helyi családsegítő segítségével a nehezebb anyagi körülmények
között élő családok gyermekei is kaphassanak ajándékot a szeretet ünnepén.
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Idegen nyelvi karácsony

Hagyományainkhoz híven
az adventi gyertyagyújtások
után az idegen nyelvi karácsonyi műsorunkkal folytattuk a szeret ünnepére való készülődést.
A német és angol nyelvű
országok karácsonyi szokásaiba nyertünk betekintést az
előadás segítségével. Első országunk Svájc volt, az 5. és 6.
osztályos csoportjaink dolgozták fel az ottani szokásokat, miközben még szebbé
varázsolták az egyébként is
csodálatos iskolai karácsonyfánkat.
Ezután következett Németország, a 2. osztályos csoportunk előadásában, ahol a
manók együtt ropták a táncot a Télapóval és Rudolffal, a
rénszarvassal.
Ausztria is felvonult a 3.
osztályos kuktáink műsorá-

ban. Szinte mi is éreztük az
általuk készített mézeskalács
ízét és az illatát a bájos előadásnak köszönhetően.
Magyarországot az 5.a
osztályos lányok angyaltánca
képviselte, akiknek csodálatosan koreografált produkciója
melegséggel töltötte el a szívünket.
Nagy-Britanniát angolos
diákjaink csoportja varázsolta a színpadra. A „Jingle bells”
dallamaira azonnal egyszerre
mozdult minden láb és kéz a
közönség soraiban és a színpadon is.
Végül pedig következett
a finálé, ahol együtt táncolt
minden fellépő gyermekünk.
Akkora tapsot kaptak a közönségtől, hogy még egyszer
fel kellett sorakozniuk a záró
produkcióra és újra elő kellett
adniuk azt, ezzel kívánva min-

denkinek békés, meghitt ünnepeket.
Köszönjük a szülők segítségét a jelmezek beszerzéséért, valamint köszönöm

kollégáim, Balogh Tímea és
Kölesdiné Hajas Dóra munkáját, mely nélkül nem jöhetett volna létre ez a produkció.
Hajas Erika

Ismét gyűjthetjük a sütőolajat!

A természettudományos
munkaközösség
kezdeményezésére, a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
segítségével egy régi hiányosságunkat szüntettük meg azzal, hogy lehetőséget biztosítunk a sütőolaj elhelyezésére.
Ezzel a kezdeményezéssel a
szelektív hulladékgyűjtés teljes skálája megvalósul iskolánkban.
Az intézmény udvarában
lehet a lakosságnak is elhelyezni a háztartásban kelet-

kező használt sütőolajat. A
Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán már volt korábban háztartási olajgyűjtő
kihelyezve, de az akkori rendszer valamiért nem működött
megfelelően.
A mostani megoldás és a
háttérben lévő cég várhatóan
hosszabb életű lehet.
Természetesen
ahhoz,
hogy hosszú távon lehessen
üzemeltetni a rendszert, a lakosság környezettudatos magatartásra is szükség van.

Tehát ne a kertben égessük el! Főleg ne öntsük a csatornahálózatba!
PET-palackban vagy befőttes üvegben jól lezárva vigyük a sütőolajat az iskola
udvarába a gyűjtőbe! Az elhelyezés az iskola nyitva tartási
idejében lehetséges. Az ös�szegyűjtött és elszállított olajért az iskolafejlesztési alapítvány díjazásban részesül, így a
környezettudatos magatartás
anyagi támogatást is jelent diákjaink számára.
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Művelődési Ház

Így telt a múlt év utolsó hónapja

Elmúltak az ünnepek és
már a hideg téli januárban járunk. Csendesek a napok, de
picit még él bennünk a téli
ünnepek varázsa.
2021-ben az Adventi hétvégéket végre sikerült, ha nem
is a megszokott módon, de
közösen megtartani.
Ezúton szeretném megköszönni az Adventi koszorú
elkészítését Fethné Editnek,
Feth Szilvinek és Tauz Tündinek. Ismét egy nagyon szép
koszorú díszítette a terünket.

ez hagyománnyá válik. Számomra nagy öröm volt látni,
ahogy napról napra több dísz
került a fára.
Köszönet
a műsorért
Végezetül minden civil
szervezetnek köszönet a műsorokért, amelyek még szebbé
tették négy adventi vasárnapunkat. A közfoglalkoztatottaknak pedig a téren való segítést, pakolást, építést. Bízzunk
benne, hogy az idei decemberi készülődést és Adventi hétvégéket már semmi sem fogja akadályozni abban, hogy a
megszokott módon történjen.

Gyönyörű volt a betlehem
Mint minden évben most
is ékesítette községünk kápolnáját a betlehem. Feke Judit már nagyon régóta szívén
viseli a bábuk sorsát, és sokat
dolgozik azon, hogy ilyen szép
betlehemünk legyen. Köszönöm Juditnak és idei segítőjének Kovácsné Éva néninek.

Újra kezdődhet
a kirándulás
Az idei évben is elindulunk
felfedezni kis hazánkat. A tervek között szerepel, Mohács,
Bükk, Bakonybél és környéke.
Reményeim szerint az idén is
emlékezetes kirándulásokon
vehetünk részt. A részletes
információkat facebookon,
illetve az újságban közlöm.
Nagy Csilla

A falu lakó díszítették a fát
A falu karácsonyfáját
most először, de remélem
nem utoljára, a falu lakói díszítették. Bízom abban, hogy

Elbúcsúztattuk az óévet

A régi tanácsház épületében a Sárgarózsa Nyugdíjas
Klub, a Nagyközségi Nyugdíjas Klub tagjai és vendégeik múlatták igencsak jó hangulatban az év utolsó óráit
szilveszterkor. Kovács Istvánné klubvezető kérdésünkre elmondta, az idén a lehetőségekhez képest elég sokszor
megtarthatták összejöveteleiket, programjaikat. Így nemcsak az interneten folyik
náluk a klubélet, hanem a valóságban is. A mostani alkalomra harminchatan foglaltak
helyet az asztaloknál, hogy a

Fergeteges volt a hangulat a nyugdíjasaink szilveszterén

szokásos remek hangulatban
tánccal ünnepeljék az óév távozását, az új érkezését.
A Sportbüfében mai modern zene szólt, amolyan igazi DJ-pultos remix. A fiatalok
ezúttal is remek bulihangulatot teremtettek.
Szilveszteri bolyongásunkat a mezőfalvi nyugdíjasokhoz visszatérve fejeztük be.
És itt ért minket az éjfél is.
A Himnusz dallamait csillagszóróval a kézben énekeltük
közösen, majd koccintva kívántunk egymásnak „Boldog
új esztendőt!”
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A mezőfalvi könyvtár könyvajánlója

Horváth István, a Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár könyvtárosa az
alábbi kötetekez ajánla a mezőfalviak figyelmébe:

Toxikoma - Tíz év drogvallomásai - Csernus Imre
jegyzeteivel

szeretnéd, megéri-e tisztának
maradni.
Szabó Győző színész tíz
évig volt szerhasználó, majd
a kétezres évek elején elvonókúrára ment, és letette a drogot. Ebben a kötetben felkavaró őszinteséggel meséli el,
mennyire kalandos az út a
pokolba. Kendermezőkön és
mákföldeken vezet keresztül, egészen a halál küszöbéig. Visszafelé viszont annál
gyötrelmesebb. Ezen a szenvedéssel teli úton az őt kezelő terapeuta, dr. Csernus Imre
vezette végig.
„Te, Győző, nagyon hálás
vagyok neked! Azért is, hogy
ott voltam veled az osztályon,
meg azért is, hogy most ezt a
pár sort én írhatom a könyvedben. Ja, meg az életnek!” –
Dr. Csernus Imre
„A pokoljáráshoz tiszta lélek kell és naivitás, épp olyan,
mint a fiatal Szabó Győzőnek volt. Ilyen pakkal lehet
igazán hosszan haláltáncot
járni. Győzőé egy példátlanul szép és fölemelő élettörténet, mely nem a karrierről,
hanem az esélyről, a reményről, a mélységről szól. Vannak
jelei a lélek mögül.” – Grecsó
Krisztián
„Büszke vagyok Győzőre,
hogy meg merte írni azt, amivel manapság mindenkinek
szembe kell néznie. Aki drogos, akinek ismerőse, barátja
drogozik, akinek gyereke lesz
vagy nő fel éppen, és annak
is, aki úgy tudja, semmi köze
ehhez az ügyhöz. A drog itt
van körülöttünk, itt van bennünk. Győző kiírta magából.
Le a kalappal, tesó.” – Hajós
András

Szabó Győző
El akarod olvasni ezt a
könyvet. Mert nem akarod,
hogy drogos legyen a fiad.
Vagy éppen azért, mert függő a lányod. Mert iszonyúan
vonz a mámor, vagy mert kegyetlenül taszít a cucc, mégis mindennap beadod magadnak. Vagy csupán tudni

Berg Judit
A Lengemesékhez kapcsolódó új, óvodásoknak szóló sorozat harmadik kötetéből
a gyerekek sokat tanulhatnak
a barátságról, a szófogadásról
és az egymás iránti felelősségről. A két történetből kide-

A mágia diadala A Kiválasztott Krónikája 3.
Nora Roberts
Miután a Végzetnek nevezett betegség elpusztította a civilizációt, a mágia mindennapossá vált, és Fallon
Swift azzal töltötte az ifjúságát, hogy elsajátítsa minden
csínját-bínját. Fallon addig
nem élhet békében, amíg fel
nem szabadítja azokat, akiket
a kormány vagy a fanatikus
Tisztaság Harcosai üldöznek.
Eltökélt szándéka, hogy még
azokat is megmentse, akik félelemből vagy gyengeségből
bűnrészességet vállaltak ezzel
a gonosszal... ha valóban megmenthetők.
Duncanhez, a harcostársához fűződő köteléktől
megerősödve Fallonnak már
számtalan alakváltót, manót
és hétköznapi embert sikerült
megmentenie. Most segítenie
kell nekik, hogy meggyógyuljanak... és újra felfedezzék
a fényt és a hitet magukban.
Mert bár születésétől fogva ő a kiválasztott, akkor is
csak egyetlen ember. És most,
hogy egy régi nemezissel néz
szembe, az ellenség fellegvárára veti a tekintetét, és beteljesíti a sorsát - hogy helyreállítsa a titokzatos pajzsot,
amely egykor mindannyiukat
védte -, egész hadseregre lesz
szüksége...

Lengemesék - Vilkó és Lile
- Nehéz feladatok

rül, hogy Füttyös Vilkó már
kiskorában is szívesen elvállalt bármilyen nehéz feladatot, Lile pedig mindent elkövetett, hogy megmentse a réti
héjától a Locsogó-tó élőlényeit. És végre megismerhetjük Vilkó apukáját, Füttyös
Tóbiást, aki az eltűnése előtt
nagyon sokat játszott a lengegyerekekkel.
Matilda kalapja Báthory Orsi történetei

Leslie L. Lawrence
Írj véleményt elsőként!
Mitchell seriff kinevezi
Debby O’Harát a helyettesévé, aki azonnal nehéz feladatok előtt találja magát: meg
kell küzdenie az illegális autóversenyekkel (ez a kisebbik rossz), Marisával, mindig
tettre kész házvezetőnőjével
(ez már nehezebb) és a kukoricásokban felbukkanó titokzatos lénnyel, a halál angyalával. Debby azonban nem riad
vissza a kihívásoktól (talán
csak Marisától tart egy kicsit),
felteszi elődjének, a meggyilkolt Matildának a kalapját, és
a halál angyalának nyomába
ered. Vajon régebbi gyilkosságok áldozatainak lelkei kísértenek a kukoricásokban? És
mi köze a „természetfeletti”
lényeknek Holly mamához, a
kukoricások boszorkányához?
Amikor aztán már Debby úgy
érzi, hogy összecsapnak a feje
felett a hullámok, valami a segítségére siet: MATILDA
KALAPJA
A Rend
Daniel Silva
Gabriel Allon csendben, az
éj leple alatt surran be Velencébe feleségével és két gyermekével, hogy ott töltse jól
megérdemelt
szabadságát.
Ám amikor VII. Pál pápa hirtelen meghal, Rómába hívja
a szentatya hű magántitkára,
Luigi Donati érsek. A milliárdnyi katolikus hívővel azt
közölték, hogy a pápa szívrohamban hunyt el, Donatinak
azonban két jó oka is van arra,

hogy gyilkosságra gyanakodjon. Eltűnt a Svájci Gárda
egyik tagja, aki azon az éjszakán a pápa lakosztálya előtt
állt őrt, valamint a levél is,
melyet a szentatya élete utolsó
óráiban fogalmazott. A levél,
melynek címzettje Gabriel
Allon volt. Közben a Vatikán
titkos levéltárában felbukkan
egy nagyon figyelemreméltó
könyv. Egy rég betiltott evangélium, mely megkérdőjelezi
az Újtestamentum leírását az
emberiség történetének egyik
legbaljóslatúbb eseményéről, s
ezért a Szent Ilona-rend minden eszközzel próbálja megakadályozni, hogy Gabriel
kezébe kerüljön. A homályos
hátterű katolikus társaság,
mely kapcsolatban áll az európai szélsőjobboldallal, azon
ügyködik, hogy megszerezze
az irányítást a pápaság fölött.
És ez még csak a kezdet…
Az utolsó lovag - Idődetektívek
Fabian Lenk
Krimi a reneszánsz korából
9 éves kortól
- Izgalmas krimi
- Kalandos utazás a múltba
- Hiteles történelmi háttér
- Szószedet a korszak jellemző kifejezéseivel
- Függelék a történelmi tényekről
Julian, Kim és Leon bűnözők nyomát kutatják a múltban. Ám az időutazások nem
veszélytelenek...
Füssen, 1508. Az idődetektívek I. Miksa német-római
császár udvarába utaznak. Az
uralkodót „az utolsó lovag”ként emlegetik a történelemkönyvek. Miksa egy nagy lovagi tornát rendez, amelyen a
barátok szeretnének jelen lenni. De a díjátadó ünnepségen
óriási riadalom támad: valaki egy nyílvesszőt lő a lelátóra, amely a császár és a püspök feje mellett fúródik a fába.
Vajon melyikük volt a célpont,
és miért?
Horváth István
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Gazdag karácsonyi ajándék várta
a birkózóinkat az ünnepségen

Vendéglátással és meglepetés ajándékokkal ünnepelték
az elmúlt évet és a karácsony
közeledtét birkózó reménységeink. A nap zárásául hatalmas ugrálóvár-buli várta a
gyerekeket.
December 20-án, hétfőn
délután a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermében
tartotta évzáró rendezvényét
a Mezőfalva-Gurics György
BDSE Wrestling Team. A
rendezvényre szülők, sportoló gyerekek, támogatók kaptak meghívást, akik igen szép
számban meg is jelentek. A
program első részében Tombor István a DKSE veze-

tő edzője, a Gurics György
BDSE vezetője értékelte az
eltelt időszak birkózó eredményeit.
Beszédében
kiemelte,
hogy nagyon nehéz volt az
év a vírushelyzet miatt. Még
az egyesület megszűnésétől is
tartottak, de szerencsére sikeresen túlélték. A sors furcsa
játéka, hogy a nehézségek ellenére az egyik legsikeresebb
évet zárhatták, melyben hazai
és nemzetközi versenyeken is
kiváló helyezéseket, érmeket
szereztek.
Külön említést érdemel az
a tény, hogy nagynevű fővárosi egyesületeket is sikerült a

Gurics BDSE sportolóinak
maguk mögé utasítani. Nemzetközi szinten is van kire
büszkének lenni, bár szorosan már nem tartozik a mezőfalvi csapat kötelékébe az
Európa Kupa ötödik helyezett Pupp Viktória, de egészen biztosan mindig mezőfalvi szív fog dobog nála. A
mostani alkalommal is csak
azért hiányzik a rendezvényről, mert éppen edzésen van
– hallhattuk az igazi sportolói vénát mutató indoklást. A
folytatásban Tombor István
kitért az egyesületben folyó
nevelő munkára, biztatva a
szülőket, hogy bátran enged-

jék gyermekiket ebbe a sportos közösségbe.
Az eredmények azonban
nem jöhettek volna létre a
szülők, intézmények, szponzorok támogatása nélkül. A
résztvevők közül így nem
csak a gyerekek vehettek át
karácsonyi ajándékot, mezeket, sporteszközöket, de a támogatókat is köszöntötték
apró csomaggal. A köszönet
jegyében kapott tapsot Simon
Zsolt (vállalkozó), Csepregi Péter (gazdálkodó), Márok
Csaba Mezőfalva polgármestere, Jaksics Erzsébet a Petőfi
Sándor Általános Iskola iskolaigazgatója. Köszönték a támogatást távollétében Pethes
Bálint képviselőnek, Kuminka József vállalkozónak, Ács
Sándornak (ETOL), Schneider Istvánnak (SPAR).
A délután hátralévő részében nem maradt más hátra,
mint a hátizsákok, mezek kiosztása, valamint a fő meglepetés, az időközben a függöny
mögött felállított két légvár
birtokba vétele. Képeink tanúsága, mennyire eltalált karácsonyi ajándék volt ez utóbbi!
Horváth László
(További fotók a mezohir.
info internetes hírportálon)
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