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A képviselõtestület nevében:
Márok Csaba
polgármester

Az idõk teljessége
„Amikor elérkezett az idõk
teljessége, az Isten elküldte a
Fiát, aki asszonytól született és
õ alávetette magát a törvénynek”! (Gal.4,4).
Ma is jórészt kérdés a bölcselet számára, hogy „mi az
idõ?” És annak ellenére,
hogy nagyon elcsépelt szavak, még ma is sokak számára kérdés, hogy mi az IGAZSÁG, JÓSÁG, SZÉPSÉG és
SZERETET? Mert az ember
szofisztikus (= kerge okoskodás) magyarázkodással mindent a maga szája íze szerint
akar értelmezni.
Nagybetûvel írva az:
IGAZSÁG, JÓSÁG és SZERETET nem „valami”, hanem VALAKI, a minden igazság, jóság, szeretet forrása,
õs oka. A hívõ ember Õt,

Teremtõnek,
Istennek
mondja, aki úgy szerette a
világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy mindaz, aki benne hisz el ne vesszen, hanem
örökké éljen!
Az örök Ige, Aki testté lettés köztünk lakozott- Szentfiában, kinyilvánította az ember
iránti végtelen szeretetét. Erre
emlékezik, ezt ünnepli immár
kétezer év óta Karácsonykor
a keresztény világ. A karácsony nem választható el a
Megváltó, Jézus Krisztustól.
Mindaz, aki a karácsonyt
Jézus nélkül akarja ünnepelni,
úgy tesz mind aki, a nem létezõ szõlõtõrõl fügét akar szüretelni, az üres tükörkeretben
önarcképét megnézni, a halottnak az élet szépségérõl beszélni. Az ilyen ember, ahogy

mondani szokták a „mosdó
vízzel kiönti a gyermeket is”
és minden külsõséggel pótolni próbálja, a pótolhatatlant- az
Istengyermeket.
Ne feledjük, hogy amikor egymást megajándékozzuk, tesszük ezt azért, mert
Isten mindennél értékesebb
ajándékkal lepett meg bennünket: egy GYERMEKBEN, önmagát adta nekünk.
Hiszem, hogy a Gyermek
Jézus Isten az Istentõl és Világosság a Világosságtól.
Hiszem, hogy Õ az, Akit a
próféták megjövendöltek, Aki
a Szentlélek által megtestesült
Szûz Máriában, az Isten világosságára és szépségére legnyitottabb teremtményben.

Hiszem, hogy Betlehemben
a szegény éjjeli menedékhelyen a világ Megváltója vett
lakást az emberek között.
Hiszem, hogy a sivár, kemény jászol már a keresztfát
hirdeti, az angyalok és pásztorok örömében pedig már föltámadásának örömünnepe sugárzik”.
Ezzel a hittel kívánok Istentõl megáldott Szent Karácsonyt és lélekben újjászületett, szebb jövendõt, Boldog
Újévet minden kedves hívemnek és minden jóakaratú mezõfalvi lakosnak a magam és
az Egyházközség vezetõsége
nevében:
Szabó Gyula
plébános
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Arany János
tehetséggondozó
Mezõfalva
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre.
Támogatja, hogy
Bálint Miklós,
Kovács Bettina
nyolcadik osztályos tanulók Mezõfalva település képviseletében részt vegyenek a
tehetséggondozó programban.
Az önkormányzat vállalja,
hogy az általa delegált diákok
számára a program idejére
(maximum öt tanévre, tanévenként tíz hónapra) havi
hatezer forintos ösztöndíjat
nyújt. A képviselõtestület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
dr. Woth László
jegyzõ

Bursa
Hungarica
ösztöndíjasok
Mezõfalva
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõtestülete figyelembe véve a
képviselõtestület oktatási-,
kulturális és sportbizottságának ajánlását a Bursa
Hungarica ösztöndíjban részesíti 2008. évben az alábbi pályázókat:
Varga Tamás,
Sudár Zoltán,
Sudár Katalin,
Muladi Tamás,
Merõ Magdolna.
A fenti tanulók számára az
önkormányzat havi ötezer forint hozzájárulást biztosít jövõre, amelyet a kormány
ugyanekkora összeggel egészít ki.
A pályázatban nem nyertes
pályázók anyagát a képviselõtestület a Fejér Megyei Önkormányzathoz felterjeszti.
dr. Woth László
jegyzõ

Több mint egy százassal
csökken a csatornadíj
A négy község, Mezõfalva,
Nagyvenyim, Kisapostag és
Baracs
képviselõtestületei
együttes ülésen fogadták el,
hogy üzemeltetõt váltanak,
ezzel is keresik a megoldását
annak, hogy a lakóknak minél
kevesebbet kelljen fizetniük a
szennyvízelvezetésért.
A Délvíz Zrt-vel kötött
szerzõdés 2007. decdmber 31én lejár. A koncessziós pályázati kiírásban az önkormányzatok az eddigi magas csatornadíjtól jelentõsen eltérõ, jóval alacsonyabb díjat írtak elõ
maximált árként. Ez bruttó
500 forint volt. Azonban erre
a kiírásra egyetlen egy pályázó sem jelentkezett.
Az önkormányzat megkeresték Dunaújváros Megyei
Jogú Város közgyûlését azzal
a szándékkal, hogy a város

határozza meg a befolyó
szennyvíz átvételi árát. Várhatóan a december 18-i közgyûlésen ebben érdemi lépés történik.
A négy település vezetõi a
december 4-én tartott ülésen
A csatornázással kapcsolatban lakossági fórumot tart az önkormányzat
jövõ év elején.
Az üzemeltetõváltással
kapcsolatos tudnivaló: az
új cég, a Tevel-Závod Szedres Kft. dolgozói keresik fel
az érintett ingatlantulajdonosokat az óraleolvasás, a
szerzõdéskötés miatt. A cég
embereitõl kérjék el az igazolványukat – saját biztonságuk érdekében idegeneket továbbra se engedjenek
be a lakásukba.

Minõsített sikerek
az oktatásban
A Petõfi Sándor Általános
Iskola, Szakiskola és Mûvészetoktatási
Intézményben
minõsítási eljárás zajlott.
Elsõ lépcsõben az elõminõsítésen kellett átesni, amely az
elsõ fordulóban sikertelen
volt. Ennek elsõdleges oka az
volt, hogy nem rendelkeztek a
pedagógusaink azokkal a
szakképzettségekkel, képesítésekkel, amelyeket amelyeket
az egyes szakokhoz elõírtak
számunkra. Példaként említhetnénk a balett oktatást: általános iskolában csak balett tanár taníthatja ezt a tárgyat.
Sajnálatos, de Mezõfalvára
félállású balett tanár nem jelentkezett, emiatt más megoldásokat kellett keresnünk.
Az elõminõsítés második
fordulója elõtt felmértük a

meglévõ
képzettségeket,
amelyekkel meghatározott
szakokat indíthatunk. Végülis
csak a feltételeknek megfelelõ szakokat indíthatunk, így
csak ezek kerültek be az
anyagba.
A feltételeknek megfelelõen átdolgozott anyagot elfogadták, azaz az elõminõsítés
sikeresen lezajlott.
A másdik forduló a minõsítõ eljárás. Ezt a helyszínen
ellenõrizték iskolánkban. Az
ellenõrök a hivatalos határozatot ebben a hónapban küldik
meg. Szóbeli tájékoztatás
alapján az eljárás sikeres volt.
Fontos ezt megemlíteni azért,
mert több pedagógus állását
érinti a változás.
Jaksics Erzsébet
mb. igazgató

döntöttek arról, hogy a január
végén új koncessziós pályázati
kiírást fogadnak el. Az elsõ
kiíráskor pályázatot elvivõ cégek javaslatait figyelembe
véve próbálják úgy összeállítani az anyagot, hogy az a lakók hosszú távú érdekeivel
megegyzzen.
A koncessziós eljárás lezárásáig tartó idõszakra üzemeltetõt választottak a testületek.
Úgy döntöttünk közösen, hogy
január 1-tõl az önkormányzatok a Tevel-Závod Szedres Kftt bízzák meg a szennyvíz-közmû üzemeltetésével. A szolgáltatás díja is elõnyösen változik jövõ év elsõ napjától:
445 forint (plusz áfa) lesz köbméterenként.
A szerzõdéskötés és önkormányzati rendeletalkotás jelenleg van folyamatban.

Megszûnt az iroda
A Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár dunaújvárosi kihelyezett irodája megszûnt.
Az illetékességi területhez tartozó ügyfelek – így a mezõfalviak – ügyeinek intézése november 30-tól a Fejér Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár
székhelyén történik:
Címe: 8000 Székesfehérvár, József Attila u. 42. Postacím: 8002 Székesfehérvár, pf.
101. Elérhetõsége telefonon:
22/535-000, fax: 22/535-001.
A táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj és utazási költségtérítés, illetve a TAJ és EU kártya igények benyújtása a székhelyre postai úton, vagy ügyfélfogadási idõben hétfõtõl csütörtökig 8-tól 12 óráig, szerdán
8-tól 16 óráig személyes benyújtással történhet.
Páncélné
dr. Susánszki Éva
MEP igazgató
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Költségvetési koncepció:
elfogadva
lések között, továbbá az akadálymentesítés és egyéb infrastrukturális beruházások,
kötelezõ képzések.
A képviselõtestület biztosítja a pályázathoz szükséges
önerõt.
A jövõbeni fejlesztések
kapcsán elmondható: olyanok
kerültek elõtérbe, amelyekhez
pályázati forrást tudunk igényelni. Fontos feladat lenne a
„Piac tér” vízrendezésének
megoldása, erre az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv
keretében várhatóan jövõ tavasszal lehet támogatást elnyerni.
Szintén kedvezõ lehetõség,
hogy a regionális hulladékgazdálkodási társuláson keresztül
a szeméttelep rekultivációjára
is sor kerülhet jövõre. Ez a
beruházással rendezõdhet a
szõlõhegyi út melletti, "hivatalos" telep sorsa.
Márok Csaba
polgármester

A képviselõtestület elfogadta a helyi költségvetés idei
elsõ három negyedévi beszámolóját, valamint az önkormányzat és intézményei
2008. évi költségvetési koncepcióját.
A koncepció fõ számaiban
javulást mutat, ennek elsõdleges oka az intézményi társulás létrehozása, amelynek
köszönhetõen plusz normatívákra lettünk jogosultak az iskola és az óvoda esetében.
Sajnálatos tény, hogy kis
mértékû gyermeklétszámcsökkenés tapasztalható településünkön is. Ugyanakkor
elmondható: a képviselõtestület alapvetõen nem számol a
dolgozói létszám csökkentésével jövõre sem. Megbecsülni és megtartani – ez a stratégia! A nyugdíjazások kapcsán
vannak áthúzódó feladataink.
A takarékosság jegyében
az önkormányzat és intézményei jelentõsebb plusz kiadá-

sokkal nem számolhatnak jövõre. Megérezzük viszont
költségek oldaláról, hogy a
csatorna díj és az energiaárak
emelkedése beépül a mérlegbe. A villamosenergia piac liberalizációja kapcsán az önkormányzatoknak lehetõségük van áramot vásárolni, de
ezt nem tették meg. Információink szerint ugyanis az önkormányzatokra vonatkozóan
egy külön ár kerül meghatározásra.
Fejlesztések vonatkozásában a költségvetési koncepció
kiemelten kezeli az iskola infrastruktúra-pályázatát. Ennek
célja az iskolánk korszerûsítése, gondolok itt a fûtéskorszerûsítésre,
geotermikus
energiai bevezetésére. Ha sikerül, akkor megoldjuk a
komplett nyílászáró-cserét és
a falszigetelést is. Az iskola
biztonságának javítása érdekében beléptetõ rendszer kidolgozása is szerepel az elképze-

A közbiztonság
javítása érdekében

Pályázunk a csatorna
második ütemére

Mezõfalva közbiztonságának javítása érdekében egyeztettünk a rendõrség vezetõivel
az elmúlt idõszakban. A megbeszélések eredményeként
megnyugtató, hogy fokozott
ellenõrzésekre lehet számítani a község területén az elkövetkezendõ idõszakban.
Fontos számomra, hogy
községünk lakói az ünnepeket
ne csak békességben, szeretetben töltsék, hanem a biztonságérzetük javulása érdekében
is tegyünk valamit.
Ezt a lépést mi sem bizonyítja jobban, mint községünk
karácsonyfájáról ellopták az
égõsort.
M.Cs.

Mint ismeretes, a csatornázás elsõ ütemének megvalósítása csak a kezdetet jelentette Mezõfalva szennyvízelvezetésének biztosítása
érdekében. Pályázunk a
folytatásra, vagyis a beruházás második ütemének megvalósítása.
A tender két fordulós. Elsõ
körben az elõkészítésre, a tervek kidolgozására lehet támogatást nyerni.
A négy település, Mezõfalva, Nagyvenyim, Baracs és
Kisapostag november 12-én
adta be pályázatát. Információnk szerint hatvanan jelez-

ték ilyen formán támogatási
igényüket, mi negyvennegyedikként adtuk be a pályázatunkat. Ez sorrendiséget nem
jelent a jelentkezõk között, és
a mások által tervezett beruházások értékérõl sem tudunk.
Bízunk a pozitív elbírálásban, ugyanis információnk
szerint azok a pályázók, akik
elsõ körben forrást nyernek az
elõkészítésre, teljes joggal bízhatnak abban, hogy a második
körben, a kivitelezés finanszírozásában is a nyertesek között
lesznek.
M.Cs.

3

Üzletek éjszakai
nyitva tartása
A képviselõtestület – a törvénybõl eredõ felhatalmazása
alapján a lakók nyugalma érdekében – megalkotta Mezõfalva közigazgatási területén
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét.
A hét azon napjain, amikor
másnap munkanap van 22 órakor be kell zárniuk az üzleteknek, vendéglátó helyeknek.
Ezek a napok a következõk: vasárnap, hétfõ, kedd, szerda,
csütörtök. Pénteken és szombaton – vagyis a hétvégi pihenõnapokat megelõzõen – pedig
éjszaka 24 óráig tarthatnak nyitva. A rendelet a kihirdetés napján, december 6-án lépett hatályba, errõl az érintett üzleteket értesítette az önkormányzat

Tetõ alá hoztuk
a hivatalt
Az önkormányzatnál dolgozók számára örömteli, hogy
a polgármesteri hivatal tetõszerkezetét sikerült felújíttatni az elmúlt hetekben. A munkát az tette halaszthatatlanná,
hogy a tetõ egy része szita szerûen átengedte a vizet, beázott
az épület. A felújítást helyi
vállalkozó végezte el.

Szolgáltatási díjak
A képviselõtestület december 19-én (lapunk megjelenésével egyidõben) döntött a
szennyvíz-szippantás, a szemétszállítás, a kéményseprés
valamint a szennyvízelvezetés
és tisztítás jövõ évi díjairól.
A döntés januári számunkban közöljük.

Vízrendezés
Elkezdtük a Páskom tó területének rendezését. Úgynevezett záportározó kerül kialakításra, amely összegyûjti a
környezõ területekre lehullott
csapadékvizet. A területrendezés után az önkormányzat építési telkeket alakít ki községünknek azon a részén.
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Egy batyuval...

Én így látom...

(Mit einem Bündel...)

Babits Mihály
Szekszárdon született 1883.
november 26-án. Édesapja törvényszéki bíró volt. Tanulmányait Pesten, Pécsen, a ciszterciek gimnáziumában végezte,
majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult tovább. Itt ismerkedett meg Juhász Gyulával, és Kosztolányi
Dezõsvel. Baján, Szegeden,
Szekszárdon, Újpesten, Pesten, majd Fogarason is dolgozott gimnáziumi tanárként.
Elsõ mûveivel a Holnap címû antológiában jelent meg 1908ban. A Nyugat fõmunkatársa volt, 1929-ben lett a fõszerkesztõje.
Gégerákban szenvedett, 1938-ban gégemetszést hajtottak
végre rajta. Képtelen volt beszélni, ezért beszélgetõfüzetén keresztül érintkezett a külvilággal. 1941. augusztus 4-én halt meg,
Budapesten.
Esztergomi nyaralója ma Babits-múzeumként mûködik.
Babits költõ, író, irodalomtörténész, mûfordító, a 20. század
eleji magyar irodalom jelentõs alakja volt.
Most az ünnepek elõtt egy szép karácsonyi versét választottam, olvassák, fogaják szeretettel:

Megindító, de felemelõ ünnepségen vehettem részt a
Mezõfalvi Német Kisebbségi
Önkormányzat
elnökeként
nomvember 13-án a Parlamentben.
A megemlékezés témája:
„Svábsors Magyarországon
1945-1948 között”.
Az egésznapos konferenciát Szili Katalin, az országgyûlés elnöke hívta össze. Dokumentumfilmek, visszaemlékezések tették felejthetetlenné és
tanulságossá ezt a napot.
Szili Katalin, Glatz Ferenc
és Konrád György elõadásaiból a következõ fontos kulcsmondatok hangzottak el:
„Kövessük meg az áldozatokat!”
„Mondjuk ki: BOCSÁNAT!”
„A múltat be kell vallani!”
„A magyarországi németek
jogfosztása, vagyonelkobzása,
hazájukból történõ elûzése 60
évvel az események után már
semmiképpen nem lehet tabu
téma. Ezt a helyzetet annak
idején politikusok kezdeményezték, a megkövetés színhelye is a magyar törvényhozás
épülee kell legyen.”
Döbbenetes volt számomra hallani, hogy Európából,
beleértve a Szovjetúniót is,

mintegy 12 millió német származású állampolgárt ûztek ki
otthonaikból, közülük kétmillióan meghaltak.
A németek meghurcolásának három szakasza volt.
I. szakasz: 1945 tavasza –
„málenykij robot” (200 ezer
magyar fiatalt hurcoltak ki az
oroszországi bányába)
II. szakasz: 1946-47. személyenként 20 kilós batyuval
kiûzettek hazájukból a létbizonytalanságba. Magyarországról további 200 ezren.
Hercegfalváról 1300 ember.
III. szakasz: 1948-ban az itt
maradottak ház és vagyonelkobzása, lelki terrorizálása. Ez
Hercegfalván is sok családot
érintett.
Súlyos felelõsség terheli
azokat, akik a magyar zsidóság kirekesztése után újra a
kollektív büntetést alkalmazták honfitársainkra, pedig
kollektív bûnösök nincsenek,
csak személyes bûnök vannak.
Bízzunk abban, hogy a világ és az ország vezetõ politikusai nem követnek el többé
ilyen hibát, és minden népet a
saját hazájában az egyenjogúság elve alapján kezelnek.
Molnárné
Troppert Mária

Fontos telefonszámok
Polgármesteri hivatal: ...................................... 243-092
iskola: ............................................................... 506-930
óvoda: ............................................................... 506-987
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat: ........ 506-900
mûvelõdési ház, könyvtár ............................... 506-985
rendõrség: ................................................. 20/9728-390
az orvosi rendelõben:
dr. Bartos Krisztina: ......................................... 506-837
dr. Tassy Péter: ................................................ 506-925
dr. Kosztándi-Molnár Éva: .............................. 506-889
védõnõ: ............................................................. 506-888
fogorvos: .......................................................... 243-180

Babits Mihály:

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.
Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult…
Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kirõl zengjük, hogy megszületett!
Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.
Tarány Sándor
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Idén is fantasztikus volt a hangulat
A Petõfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány november
17-én rendezte meg a hagyományos – és minden évben
nagy sikert arató – jótékonysági bálját. Az iskola tornaterme zsúfolásig megtelt vendégekkel, mulatni és ezzel együtt
a mezõfalvi gyermekek javára jótékonykodni szándékozó
adományozókkal.
Tornaterem helyett inkább
country-kocsmát kellett volna
említeni, hiszen a helyszín ezt
a jellegzetes hangulatot idéz-

te, a díszletek ennek megfelelõen voltak kialakítva.
A rendezvényen gyönyörû
nyitó tánccal kezdõdött, majd
a falubeli gyermekek kápráztatták el produkciójukkal a
résztvevõket. Az est sztárvendége, Kovács Kati is nagy sikert aratott dalaival. A hangulat fantasztikus volt... (Az alapítvány elnökének részletes értékelését és a további képeket
januárban közöljük. Köszönjük a Mezõhír portálnak a fotókat.)

Az alapítványi bált a következõk támogatták:
Baráth Attila
Barati János
Bartek József
Bencze Éva
Birgány Gábor
Bokor Gabriella
Bugyik Tímea
Czifra József - asztalos
Cseke Ottó
Csendes József
Csepregi János
Csergõ Kft.
Csizmadia Imre
Deák Károly
Domanyek Zsuzsa
Dóra Cukrászda
Dreher - Schneider István
Eprecske - Szalay Lászlóné
ERBE Kft.
ETOL - Ács Sándor
Fehér Pipacs Bt. - Koppányi
Péter
Ferro-pent Kft.

Feth Jánosné
Feth Róbert
FÖMO - Húsbolt
Gál Mónika
Gárdonyi Kft.
Gárdonyi Gyula
Gekko Dunaújváros - Nyíri
Andrea
Greman Jánosné
Gyógyszertár-Molnár Zoltánné
Hajdú család
Hajnal Attila
Halasi Hajnalka - fodrász
Halasi Judit - Sarokház csemege
Hantosi tagiskola
Hantosi Tündérkert tagóvoda
Horgosné Rácz Éva
Horváth Bt.
Horváth Zsuzsanna - fodrász
Kincses Zsuzsanna - Virágbolt
Íjjas Tibor
Kemény Ferenc
Kemény Nád Kft.

Keresztesné Kopiári Kornélia
Kiss István
Kiss Józsefné
Kiss László
Kondor mûhely
Kun László Gimnázium
Lia-tech
Lottózó - Balogh István
Magellán Bt. - Kerékpár
centrum
Mangó Pékség
Márok Csaba
Masinka Csabáné - Zöldségbolt
Masinkáné Baranyai Mariann
Mestyán Istvánné
Mezõfolt
Móricz Zsigmond Könyvtár
Nádor Cukrászda - Szabó
Lászlóné
Nádor üzletház - Begán
Józsefné
Német Kisebbségi Önkormányzat

Németh Anita
Nyulasi és Tsa BT.
Petõfi Sándor Iskola- Szülõi
Munkaközösség
Polgármesteri Hivatal
Mezõfalva
Pötör Károly
Rajcsányi Károly
Schneider Attila
Simon László- vállalkozó
Sudár László
Sümegi Zoltán
Szabó BT.
Szabó István- Dunaszöv
ÁFÉSZ
Szabó Zsolt
Szántóné Konics Angéla
Szezám ABC- Aszalay
Kálmán
Tündérkert Óvoda
Tündérkert Óvoda Szülõi
Munkaközösség 6 csoport
Köszönjük a segítséget!
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Petôfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Erdei iskola Zircen
A HEFOP 2005-ös pályázaton iskolánk 4900000 Ft-ot
nyert az Európai Uniótól az
integrált oktatás zökkenõmentes kialakítására.
Ennek részeként szervezhettünk egy integrált tábort 20
tanuló részvételével Zircen.
Zirc egy patinás város szép
épületekkel, kedves emberekkel. Mezõfalva is kötõdik a
településhez, hiszen az ott
székelõ ciszterci rend alapította falunkat. Ott él Keszthelyi Miklós, községünk egykori plébánosa is.

A gyerekek ezt az ajándékba kapott öt napot kiváló körülmények között, rendkívül jó
hangulatban tölthették el.
A tábor programja:
1. nap: ismerkedtünk a várossal
2. nap: délelõtt a Bakony
Természettudományi Múzeum,
az Apátság és a könyvtár látogatásával töltöttük el az idõnket.
Délután a Reguly Antal Múzeumban ismerkedtünk a környék
népmûvészetével, majd gyertyát öntöttünk, és mézeskalácsot
készítettünk, gondolva a közel-

Bécs 2007.
Az idei felejthetetlen õszi
programunk ismét egy bécsi
kirándulás volt. A nap elsõ
megállója a Fegyvermúzeum
volt. Itt sok érdekes fegyvert
és háborús egyenruhákat láttunk. A kiállítás nagyon érdekes, de egyben sokkoló is
volt.
A második megállónk a
Csokoládémúzeum volt. Nekem ez tetszett a legjobban,
mert még ilyet nem láttam.
Kóstolót is kaptunk néhány
fajta csokiból a legnagyobb
örömünkre. Utolsó programunk, mint minden alkalom-

mal, a nagy bécsi vidámpark,
a Prater volt.
Nagyon szeretjük ezeket a
kirándulásokat, mert sok érdekességet, nevezetességet ismerhetünk meg. Tavaly például Sissy királyné kastélyát látogattuk meg. Sétákat tettünk
Bécs belvárosában. E séták alkalmával tudtuk használni,
gyakorolni az iskolában tanult
német nyelvet. Nagyon várom
már a következõ bécsi kirándulást, és hogy Erika néni milyen látnivalókat talál ki nekünk.
Kovács Valéria
7.a

gõ ünnepekre. Este kooperatív munkaformában Kvíz-játékot játszottunk a nap történéseibõl.
3. nap : Veszprémbe kirándultunk. Itt alkalmunk volt gyakorolni a helyi és helyközi tömegközlekedést.
Sétáltunk egyet az állatkertben. Megnéztük
a város történelmi nevezetességeit. A látottakkal felkeltettük tanulóink érdeklõdését
hazánk
történelme
iránt, tartalmas beszélgetést folytattunk „Királynék városáról”.
Nevezetes nap volt
ez a táborlakók életében azért is, mert Slett
Dani ezen a napon lett
tíz éves. Õt köszöntöttük egy McDonalds uzsonna keretében.
4. nap: diavetítést és elõadást láthattunk, hallhattunk a
Bakony élõvilágáról, majd
megtekinthettük a 2006-ban
elõkerült mamutleleteket is.
5. nap: nagy kirándulást tettünk a Balaton-felvidékre.
Úgy gondoljuk, nemcsak
nyaralás volt a tábor diákjai-

HÍREI

nak, de valóban sok ismeretanyaggal lettek gazdagabbak.
Barátságok szövõdtek a különbözõ korosztályú, különbözõ osztályokból szervezõdõ
kis csapat tagjai között.
Köszönet mindenkinek, aki
ehhez a lehetõséghez hozzájuttatott minket.
Balláné Spitz Mariann
Szabóné Kovács Erika

Nyelvvizsga, végre megvan!
November 9-én és 10-én
nagy feladatra vállalkoztunk,
ugyanis ezen a pénteki és szombati napon Hajas Györgyné, Erika néni vezényletével indultunk
korán (!) reggel Dunaújvárosba,
hogy végre megszerezzük elsõ
nyelvvizsgánkat. Rengeteget
küzdöttünk a felkészülés nehézségeivel, de megérte a munka,
és magabiztosan ( persze azért
izgultunk egy kicsit) léptünk a
szóbeli nyelvvizsga részére kijelölt terembe. Egyenként, név
szerint szólítottak bennünket, s
kellemes meglepetés ért minket.
Két kedves tanárnõ fogadott,
akik „csak beszélgetni” akartak

velünk, így máris megoldódott
a nyelvünk. Ezek után izgatottan vártuk a vizsga szóbeli részét, melyet 10-én, szombaton
írtunk. Minden feladattal megbirkózva értünk haza, s vártunk
kb. 3 hetet a vizsgaeredményekre. Végre kijelenthetjük, hogy
megvan, és akik most készülnek
letenni a vizsgát, ne féljenek, és
fel a fejjel!
Köszönetet szeretnénk mondani Hajas tanárnõnek, aki idõt
és fáradságot nem sajnálva segített a felkészülésben,.

Baráth Attila,
Édl Zsuzsanna, Masinka
Kitti, Molnár Ádám
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Olyan arany, ami lelkünkben fénylik
2007. május 26-án Danyi
András, Bandi bácsi, községünk elismert nyugdíjas pedagógusa vette át aranydiplomáját Pécsen, Dr. Lénárd Lászlótól, az egyetem rektorától.
Aranydiploma. Mi az? Hallottunk már aranyéremrõl,
gyönyörû az aranyesõ, szeretjük az aranygaluskát, ismerjük
az aranycsapat tagjait, vannak,
akik aranylakodalmat ülhetnek. De mi az aranydiploma?
Nos,ezt azok kapják, akik ötven évvel ezelõtt fejezték be
felsõfokú tanulmányikat, és
szerezték meg diplomájukat.
Aranydiplomát idén Danyi
András tanár úr, Bandi bácsi
vehetett át. Az õ tanári oklevele fényesedett arannyá. Hiszen õ 1957-ben került ki a fõ-

iskoláról és lépett a nagybetûs
élet, a munka mezejére.
Történelmi évszám, és milyen ötven év, amit felnõtt fejjel átélhetett, megtapasztalhatott, végigdolgozhatott!

Életrajzi adatok:
1938. 12. 9-én született
Besenyszögön. A középiskolát
Debrecenben végezte, és 1954ben érettségizett. Tanulmányait
az Állami Pedagógiai Fõiskolán
Budapesten, majd Pécsett folytatta. Diplomáját 1957. július 6án szerezte meg. Szakképzettsége : biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár.
Munkahelyek: Kölesd Általános Iskola 1957-1963
Dég, Állami Nevelõotthon
1963-1972

Mezõfalva: Petõfi Sándor
Általáno Iskola 1972-1994
Mindenhol volt úttörõ csapatvezetõ, Dégen az utolsó két évben iskolai igazgatóhelyettes,
községünkben 1975-1990-ig a
TIT – szervezet titkára, és számtalan társadalmi munka résztvevõje. 1994. december 30-án
nyugállományba ment.
Kitüntetései: 1960. Kiváló úttörõvezetõ, 1986. Kiváló Munkáért, 1994. Pedagógus Szolgálati
Emlékérem

Sokan Bandi bácsit személyesen ismerjük, az õ tanítványai voltunk a szó sokszoros
értelmében.
Belegondolni is fantasztikus abba, hogy elsõ diákjai ma
már túljutottak hatvanadik
évükön.S a mai huszonévesek
is emlékezhetnek rá, ha itt tanultak a helyi általános iskolában. Tanítványai között van
helyettes államtitkár, ezredes,
egyetemi tanár is. Számtalan
pedagógus, orvos, mérnök
végtettségû ember.
Bandi bácsi tanított minket.
Olyan lelkesedéssel, hittel,
erõvel tette, hogy a mai utódok tanulhatnak tõle. Úgy tanította a földrajzot és a biológiát, hogy azt minden gyerek
megértette. Szép szóval, de
szigorúan nevelte az ifjakat,
úgy, hogy még felnõtt korunkban is emlékezzünk rá. Soksok jó tanácsot kaptunk tõle az
élet minden területére.
Megmutatta, hogyan kell
tartalmas, jó táborokat, szabadidõs programokat szervezni. Köszönjük!
Reméljük, hogy a mi aranydiplománk átvételekor majd õ
is gratulálhat még nekünk.
Jó egészséget, nyugalmas
éveket kívánunk neki, és szintén pedagógus feleségének,
Margó néninek, volt tanítványaik és kollégáik nevében is!
Ijjas Gizella
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Legyen a zene
mindenkié!
Kodály Zoltán szállóigévé vált
szavait Édl Zsuzsi segített valóra
váltani. Õ már hat éve tanul zongorázni, töretlen szorgalommal és
lelkesedéssel. Számos növendékhangversenyen és iskolai koncerten csodálhattuk meg játékát. Szülei, osztálytársai eddig is nagyon
büszkék voltak rá, de most máshol is megmutatta tudását. Ebbben
az évben van Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója. Ebbõl
az alkalomból Bicskén rendezték
meg a Prelúdium Mûvészeti Iskolában a Fejér megyei Kodály találkozót. A hangszeres versenyben Zsuzsi teljesítményét oklevéllel jutalmazták. Mûsorán nagyon
komoly, nehéz mûvek szerepeltek. A legnagyobb elismerést és
tapsot Grieg: Tündérek tánca
címû darabjával aratta. Mûsorán
Beethoven és Clementi zongoradarabjai is szerepeltek. Zsuzsi
szorgalmát ismerve biztosan hallunk még róla. büszkélkedhetünk
vele, hogy ismerjük õt, õ a mi
falubelink.

Fehér Teréz
(egy boldog felkészítõ tanár)

Köszönet
Magunk és gyermekeink nevében szeretnénk megköszönni
Balláné Spitz Mariann és
Szabóné Kovács Erika tanító néniknek, hogy az egyhetes zirci
táborban munkájukkal, szeretetükkel csodálatos napokat és felejthetetlen élményeket szereztek
gyermekeinknek.

Klicsné, Vallerné

Mesemondó
Gratulálunk iskolánk ügyes kis
mesemondójának, Szekeres Benjaminnak (1. a osztályos tanuló),
aki a novemberi nagyvenyimi mesemondó versenyen szerepelt.

Békés, boldog
karácsonyi ünnepeket
kívánunk minden
mezõfalvi lakónak:
Petõfi Sándor
Általános Iskola
dolgozói
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Tündérkert Óvoda
András-napi õszbúcsúztató
Óvodánkban már évek óta
hagyomány, hogy gazdag
programmal búcsúztatjuk az
õszt. Elõször a középsõ folyosón az óvoda összes gyermekével közösen elevenítjük fel
az õsz gazdag kincseirõl tanult
énekeket, verseket.
Reni óvónéni õszanyónak
öltözött, a kincsek az õ kosarából kerültek elõ. Ezután min-

denki a csoportjában folytatta
a délelõtti programot. Az
összegyûjtött termésekbõl barkácsoltak, gyurmáztak, ragasztottak, gyümölcsökbõl salátát készítettek, sült tököt ettek.
Végül a néphagyományõrzõ munkaközösség által készített ajándékot is megkapták a
gyermekeink.

Szülõi értekezlet
az iskolaérettségrõl

Karácsony elõtt

November 27-én a nagycsoportos gyermekek szüleinek szülõi értekezletet tartottunk, amelyen az iskolaérettség kritériumáról beszélgettünk.
Tájékoztattuk a szülõket az
iskolával kapcsolatos választási lehetõségekrõl, a problémás eseteket egyénileg is megbeszéltük. Nevelési Tanácsadóba december hónapban
küldjük a gyermekekrõl a véleményezéseket.

Alig elment a Télapó, máris újabb lázas készülõdés kezdõdött óvodánkban, hiszen
közeleg a karácsony. Ünnepi
díszbe öltöztetjük óvodánkat,
készítjük a karácsonyi ajándékokat, az udvarra betlehemet
állítunk. A kisebb csoportok
versekkel, énekekkel, a nagyobbak betlehemes játékkal
készülnek, amit nyílt nap keretében a szülõk is megnézhetnek. A csoportok karácsonyi
ajándékát az óvodabál bevételébõl (400.000 forint) finanszírozzuk.

A nevelési feladatainkat beszéltük meg
December
harmadikán
óvodánkban nevelési értekezletet tartottunk a hantosi kolléganõinkkel, valamint az általános iskola vezetõivel közösen. A szakmai szempontból
fontos és hasznos értekezle-

tet meghívottként Makó
Józsefné óvodai szaktanácsadó vezette. Fõ témája az elkövetkezendõ idõszakban bevezetésre kerülõ teljesítménybérezés és az ezzel kapcsolatos feladataink volt.

Megajándékoztuk õket
A nehezebb sorsú helybéli családok számára ruhagyûjtési akciót szerveztünk,
hogy a szeretetünnep számukra is kicsit szebb legyen.

Reméljük a gyûjtés elérte
a célját, és valóban örömet
tudtunk szerezni vele karácsony elõtt a gyerekeknek és
a felnõtteknek egyaránt.

Vártuk a Mikulást
A gyrmekek lázas készülõdéssel és nagy izgalommal
várták a Mikulás érkezését.
December 6-án ünneplõ ruhába öltözve jöttek a gyermekek
az óvodába, hiszen már reggel
nyolc órától látogatta a csoportokat a nagyszakállú ajándékosztó apó.
Vidám énekszóval, versekkel köszöntötték óvodásaink a

Mikulás bácsit, aki természetesen hozzánk sem érkezett
üres zsákkal.
A gyerekek örömmel vették a kezükbe, forgatták és nézegették a puttonyból elõkerült ajándékokat, meglepetéseket. Az óvodásaink számára
oly kedves ünnepbõl egyetlen
dolog hiányzott, a hó, vagyis
a fehérbe öltözött havas táj.

Betlehemes játék
December 19-én, szerdán délután 17 órakor tartottuk a templomban a "Betlehemes" játékunkat, amelyre szeretettel hívtunk
és vártunk mindenkit. A program nagyon jól sikerült, a szeretet
ünnepe elõtt együtt töltöttünk el néhány meghitt pillanatot.

Áldott, békés, boldog karácsonyt
kívánunk!
A Tündérkert Óvoda dolgozói nevében
az oldal összeállítói:
Bálint Györgyné
Kondor Lászlóné
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Új mezben
Fehér testvérek sikere
az utánpótlás csapat
A TAKKO cég által meghirdetett „mez akcióra” Simon
József edzõnk is pályázatot
nyújtott be, melyet pozitív elbírálásban részesítettek a kiírók.
Az új mezeket októberben
vehettük át ünnepélyes keretek között a cég dunaújvárosi
üzletében.
Ennek az örömteli eredménynek köszönhetõen mi, a
mezõfalvi ifjú korosztály labdarúgói új mezben léphetünk
már pályára.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a cég vezetõinek,

hogy lehetõséget teremtetve
számunkra minõségi mezben
törhetünk a kupa megnyerésre.
Mezõfalva U 13 csapata
II: MIKULÁSKUPA
U-13-as teremlabdarúgó
torna
Eredménye
1.
Nagylók
2.
Mezõfalva 2.
3.
Mezõfalva 1.
Külön köszönjük barátainknak a segítséget.
Simon József
edzõ
Az elmúlt hónapok sem teltek el nyomtalanul a birkózók
házatáján, hiszen sok versenyen megfordultak, és arattak
gyõzelmeket.
Óriási meglepetéssel szolgáltak a Fehér testvérek, akik
a hazai versenysorozat legrangosabbikáról térhettek haza
érmekkel. Gergõ a junior magyarbajnokságon ért el második helyezést, Krisztián az
egyetemisták és fõiskolások
magyarbajnokságán szerzett
bronzérmet.
Gergõrõl tudni kell, hogy
tavaly ilyenkor Kaposváron
olyan súlyos kézsérülést szen-

vedett, ami majdnem félbeszakította birkózó pályafutását.
Szerencsére a nyáron újból
visszatérhetett a szõnyegre,
hogy ez milyen jól sikerült bizonyíthatja, elõször Csehországban gyõzött egy nemzetközi tornán, majd visszatért sérülésének helyszínére, és az
országos bajnokságon második lett.
Mindeközben a gyerekek
sem tétlenkedtek. Tatabányán
és Pécsen Petrovics Renátó
(50 kg) 2. helyezés; Tatabányán Garbacz Szilárd (38)
második; Bognár Gergõ (61)
harmadik. Tombor István

Az elmúlt fél év eredményei
Szeretném egy pár gondolatban összefoglalni a fél év
eredményeit. Az elsõ pár mérkõzések nem a legfényesebben
sikerültek, kicsit gödörben
voltak a fiúk. Ráadásul az ötödik mérkõzésen a seregélyesi
találkozón bírói ténykedés
miatt levonult a csapat a pályáról. A szövetség 15 potnt
levonással büntette a gárdát.
Ami annyit jelentett a meglévõ 5 pont elveszett és mínusz
10 ponttal kezdõdött a következõ mérkõzés
Nem tudni, hogy a pontok
levonásának köszönhetõ vagy

másnak, de nagy hajrába kezdett a csapat. Sorozatban nyertük meg a mérkõzéseket.
Tíz alkalommal nem talált
legyõzõre a csapat, ebbõl kilenc gyõzelem és egy döntetlen a mérlegünk.
Ennek köszönhetõen a 10.
helyen zártuk a félévet.
Nagyon dicséretes ez a teljesítmény, amit nagyon köszönünk a fiúknak. Annyit azért
el tudok mondani, hogy a 15
pontot megfellebbeztük, reméljük, ha mindet nem is, de
nagy részét vissza tudjuk szerezni. Ha ez sikerülne, még ta-

lán az osztályozóért is küzdhetnénk, ami a második helyezést jelentené számunkra!
Mezõfalva megérdemelné
azt, hogy Megye I. csapata legyen.
Az ifjúsági csapatról
annyit, hogy jól zárták a félévet a fiatalok. Az eredményeik a következõk:
U-19: a III. helyen végzett.
U-16 az V. helyen végzett.
Köszönjük a fiúk jó teljesítményét és az edzõk munkáját is! Õk készítették fel a csapatokat a mérkõzésekre és haj-

szolták a gyõzelemre a sikeres gárdát:
Begán József: U-16
Begán Gábor: U-19
Hajnal Attila: felnõtt
Hajrá Mezõ!
Cseke Ottó

A Mezõfalvi Labdarúgó
Szakosztály
kellemes karácsonyt
és boldog új évet kíván
valamennyi
mezõfali lakónak!
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

id. DOMANYEK ANDRÁS

SÁIDL ISTVÁN

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és mély
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

id. SÓKI ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
Külön köszönetet szeretnénk mondani dr. Tassy Péter
háziorvosnak valamint Szántó Máriának gyógyító munkájukért.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

REINICZ JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el.
Köszönjük Fethné Editnek, Fetth Jánosnak és kollégáinak a segítségüket
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyánk

TURI JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

búcsúztatásán részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak, mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönet az atyának a vigasztaló szavaiért. A Feth házaspárnak az ünnepélyes dekorációért és munkájukért. Köszönet Bartos Krisztina doktornõnek odaadó segítségéért.
gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel emlékezünk

Kondor László
halálának 2. évfordulójára
"Nincs nap se óra,amikor Rád ne gondolnánk,
nem halványul drága emléked,nem tudunk feledni Téged.
Mert ahogy szerettünk életedben, úgy maradunk együtt szívben,
lélekben.
Pihenjél sírodban, ahol már nem fáj semmi,nyugalmadat nem
zavarja senki.
hiába minden könny, Téged visszahozni nem lehet,
csak meg kell tanulni élni nélküled."

Hálás szívvel mondunk köszönetet mndazoknak,akik sírjára virágot,koszorút helyeznek,emlékére mécsest nyújtanak.
Gyászoló család

Az én falum - Mezôfalva

Aranylakodalom
Örömmel értesítjük a barátokat, ismerõsöket, hogy

Troppert Károly
és felesége Birkner Erzsébet,
folyó év november 24-én szeretõ családi körben megünnepelte házasságuk 50. évfordulóját. Aranylakodalmukra
kértük a Jóisten áldását is.
Ez alkalomból is szeretnénk megköszönni nekik önzetlen, gondoskodó szeretetüket , mellyel elhalmoztak minket
eddigi életük során.
Kívánunk nekik még hosszú egészséges éveket.
Az egész család

Békében, és szeretetben teljes karácsonyi
ünnepeket és áldásban gazdag boldog
új évet kíván minden mezõfalvinak
a Német Kisebbségi Önkormányzat.
Ich wünch euch allen aus Herzengrund
Ein neues Jahr in dieser Stund,
Ein neues Jahr mit voller Freund
Viel Glück ind auch Glückseligkeit

Megszokott jó árakkal,
állandó akciókkal várjuk
új és régi kedves vásárlóinkat.
Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk:
Ali Baba Vegyeskereskedés
(húsbolttal szemben)

Nálunk
hirdessen,
hogy vállalkozása
sikeres legyen!
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Búcsúztassa az évet velünk!
2007. december 31-én fergeteges szilveszterrel várunk a
Mezõfalvi Vadászházban.
Érkezéskor Welcome drink,utána fenséges 2 féle 4 fogásos menüsor.Éjfél után svédasztalos menü ,korlátlan pezsgõ
fogyasztással.A jegy ára 6.900.-/ft mely magában foglalja a
2-szeri étkezést és korlátlan pezsgõ fogyasztást éjfél után.
Tánc,móka,kacagás..és perzse tombola.A tombola sorsoláson egy külföldi utazást sorsolunk ki.
Menü „A”
Ceasar saláta prított csirkemellel
Fokhagymakrémleves zsemlekockákkal
Baconos pulykatekercs gombamártással rozmaringos burgonyával
Fehércsokoládés álom rumos csokoládéval, gyümölcsökkel
Menü „B”
Füstölt sonkaszeletek tejszínes mártással
Tárkonyos borjúragu leves zsenge zöldségekkel
Szûzfilé kacsamájjal,gombával burgundi mártással párolt
zöldségekkel
Epres túrógombóc vanilia mártással

Hidegtál és szendvics
rendelhetõ!!
Családi
rendezvényekre,
vendégeknek,
hétvégi
sütögetéshez...Esküvõre,
eljegyzésre,
templomi
eseményekre...Ünnepekre, ballagásra...
- Ínyenc falaták
49.-/db
- Tormakrémmel töltött sonkatekercs
209.-/adag
- Kaszinó tojás
189.-/adag
- Gyros saláta
1.190.-/kg
- Olasz tészta saláta
1.090.-/kg
- Svéd gombasaláta
1.150.-/kg
- Orosz hússaláta „Klasszikus”
1.190.-/kg
- Standard szendvicsek
149.-/adag
- Magyaros csülöktál
1.140.-/adag
-Vegyes sajttál camambert sajtokkal
1.140.-/adag
- Szárnyas vegyestál
1.250.-/adag
- Hideg vegyes ízelítõ
1.290.-/adag
(franciasaláta alapon, kaszinótojás, tormakrém-mel töltött
sonkatekercs, házi körözöttel töltött sajttölcsér, sült csirkemell, füstölt marhanyelv, debreceni sertéskaraj, jércesaláta)
- Normál hidegtál
1.090.-/adag
(franciasaláta alapon, kaszinótojás, tormakrém-mel töltött
sonkatekercs, sült csirkemell, füstölt marhanyelv, debreceni
sertéskaraj)
Üdvözlettel:
Marton János
06-30-632-51-66
06-20-312-90-72
www.martonjanos.hu
www.nexusfood.hu
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SUZUKI BARTA
7000 Sárbogárd,
Köztársaság u. 147/a

Te 25/518-011, 25/50-80-80
Fax: 25/518-019
Szerviz: 25/518-014Sszii
suzukibarta@vnet.hu,
www.suzukibarta.hu
Régi redõnyök javítását,
új redõnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidõ, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklõdni a Lottózóban.
Új kozmetika nyílt!
Mezõfalván a Semmelweis u. 38. alatt.
Kozmetikus: Feth Szilvia
Bejelentkezés: személyesen vagy
a 06-30/489-2494-es telefonon.
Nyitva tartás:
hétfõ, szerda, péntek: 9 - 19 óráig
szombat: igény szerint
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag új évet kívánok minden kedves vendégemnek!

Meghívó
Mindenkit szeretettel várunk
2007. december 31-én 19 órai kezdettel,
az iskola tornatermében tartandó

Faluszilveszterre
A rendezvény batyus jellegû, mindenki hozhat
magával ételt, italt bõségesen, és tûzijátékot!!
Büfé nem lesz, csak friss kávé.
A zenét a

Benji duó
zenekar szolgáltatja.
Asztalfoglalás jegy elõvétellel (gyerek, felnõtt):
1500/fõ.
Jegyek kaphatók:
Baratiné Hevesi Irén Kinizsi P. út 45.
T: 0620-493-6325 vagy 242-237

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

