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Szeretetben gazdag, békés, áldott karácsonyt és nagyon boldog
új esztendőt kívánok Mezőfalva lakóinak!
Reméljük, együtt örömmel és megelégedéssel zárjuk az idei évet és
majd a jövő évet is, mert az összetartásnak Mezőfalván a legnagyobb
ereje van – amit az adventi vasárnapok demonstrálnak hétről hétre.
Szeretettel és tisztelettel:
A képviselőtestület nevében
Márok Csaba
polgármester

11. oldal

Évzáró a MEDOSZ SE-nél 12. oldal
Mikulás-kupa

Tarány Tamás sikere

14. oldal
14. oldal

December:

Karácsony hava
Télelő - Álom hava
- Istenfiak hava

Advent a téren
Csodálatos négy vasárnap
délutánt töltöttünk együtt a
Piac téren, településünk lakói
idén is meghitten és közösen
készültek a legszebb ünnepünkre, a karácsonyra.
Az adventi programok elnyerték a mezőfalviak tetszését, minden alkalommal sokan
voltak a téren, és a hangulatból
ítélve a résztvevők nagyon jól
érezték magukat, tetszettek
nekik a programok. Köszönjük
a részvételt. (Adventi összefoglaló lapunk 2. oldalán.)
M. Cs.

Sikeres és jó volt az idei bál

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány bálja
2011. november 19-én került
megrendezésre. A kuratórium
tagjai köszönik mindenkinek
a segítségét, aki tett azért,
hogy a bál – az elmúlt évekhez hasonlóan – sikeres és jó
legyen. Büszkén mondhatjuk:
a befolyó pénzek Mezőfalván
lesznek elköltve.
Az alapítvány komoly
hangsúlyt helyez az intézmények segítésére. Így támogatjuk a szociális intézmény
karácsonyi ünnepségét. Támogatjuk az óvoda technikai
eszköz-fejlesztését. Segítjük az
általános iskola eszköz-fejlesztését. Az alapítvány támogatja
a jövőben is a művészetoktatás
térítési díjait. Minden évben
meghirdeti az iskolában az
„Iskolánk büszkesége", valamint az „Év diákja” elismerést.

A művelődési házban rendezvényt fogunk támogatni, a
könyvtárban pedig író-olvasó
találkozó kerül megrendezésre,

segítünk hozzá, illetve az évzárón biztosítjuk a könyvjutalmakat. Összességében elmondhatjuk, alapítványunk a

amelyhez szintén hozzájárul
az alapítvány. A felsoroltakon
kívül még sok minden van
Mezőfalván, ami az mi kis
alapítványunk jóvoltából valósul meg. Említhetnék például
diákot, akit a tanulmányaihoz

támogatóknak köszönhetően
eljutott arra a szintre, hogy
komoly meghatározó szerepe
van Mezőfalván. Köszönet
ezért mindenkinek!
Az alapítvány
kuratóriuma
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Csodás advent a téren

Az idei már a harmadik
december, amikor közösen
készülünk karácsony gyönyörű
ünnepére. A Piac téri adventen
igyekeztün idén is sok újdonsággal meglepni Mezőfalva
lakóit: megújult a dekoráció,
a pavilonok sem ott állnak,
ahol tavaly, illetve a koszorú
is különleges formát öltött. A
hetente változó műsor mellett
ezúttal is voltak állandó programok: minőségi termékeket
felsorakoztató adventi vásár
és vendéglátás.
Az első gyertyagyújtáskor a
civil szervezeté volt a főszerep.
A nagycsaládosok egyesületének műsora teremtett meghitt
hangulatot.
A második alkalommal
minden várakozást felülmúlóan sokan jöttek ki a térre. A
civil szervezetek közül ezúttal a nyugdíjasklubok voltak
a házigazdák – kedves, békés,
sütemény és forraltbor vagy
tea mellett beszélgetős volt a
hangulat.
A Mikulás is eljött az adventelők közé a térre!
A vasárnapon újabb érdekességeket tartogattunk!
Nagy örömünkre lenyűgözött
mindenkit a templomunk
mézeskalácsból készített kicsinyített mása. Valamint az
ember nagyságú figurákkal
benépesített betlehem kapui
is ezen az estén nyíltak meg
a nagyközönség előtt. Ezúttal az óvoda és az iskola adott
műsort, amelynek hallatán és
láttán sokan elérzékenyültek.

Az utolsó, mostani vasárnap
volt a négyhétvégés program
csúcsa. A hagyományok szerint az óvoda betlehemes műsora, illetve a nőikar karácsonyi koncertje nyitotta meg a
negyedik adventet a katolikus
templomban. Felejthetetlen
volt a műsor. A téren pedig az
önkormányzat vezetői, a polgármesteri hivatal dolgozói
várták a vendégeket. A nap
érdekessége a képviselőkből is
hivatali dolgozókból verbuválódott kórus hangversenye volt.
Ezzel kívántak boldog karácsonyt Mezőfalva lakóinak.
Ijjas Gizella
Fotók: Horváth László –
Mezőhír

3

Az én falum - Mezôfalva

Tűzifát kapnak
Az erdőgazdasággal való
együttműködés részeként az
önkormányzat tűzifát adományoz a segítségre szoruló mezőfalvi lakóknak, családoknak.
A szociális bizottság dönti el,
hogy kik azok, akik a keretből
téli tüzelőt kapnak, és menynyit. Arra nem tudok garanciát
vállalni, hogy a segélyezett mit
kezd a fával – egy biztos, ebből nem lehet fröccsöt kapni a
kocsmában.
Jelenleg 14 köbméter tüzelőt osztott ki a bizottság, a
kiszállítás a napokban történt.
M. Cs.

Díjváltozások
Mezőfalva Nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete ülésezett 2011. december
15-én, ahol fő napirendként a
2012. évi közszolgáltatási díjak
meghatározása szerepelt.
A DVCSH KFT. az ivóvízrendszer üzemeltetőjeként 3,4
%-os emelést terjesztett elő, amit
a képviselőtestület elfogadott.
A CAMINUS Tüzeléstechnikai KFT. kéményseprésre 3,9
%-os emelést javasolt, amit a
képviselőtestület elfogadott. Kiemelte a mezőfalvi lakosok példamutató magatartását, mellyel
segítik a kéményseprők munkáját.
A Dél-Mezőföldi Víziközmű
Kft, mint a szennyvízhálózat üzemeltetője is megadta javaslatát,
mely szerint a négy településre
egységes javaslata 530 Ft/m3 díj.
A DUNANETT KFT., mint
a szilárd hulladék szállítója 5 %-os
emelést terjesztett elő. A Polgármester úr javaslatára egy őszi zöldjárat bevezetését is tartalmazza a
benyújtott javaslat, melyet a képviselőtestület elfogadott.
Bognár József, a szippantott
szennyvíz vonatkozásában benyújtott javaslatáról a képviselőtestület nem döntött. Abban
egyeztek meg a vállalkozóval,
hogy a januári testületi ülésen
térnek vissza javaslatára, addig a
benyújtott ajánlatot leegyeztetik
a Kormány Hivatallal.
A konkrét számokat a rendeletek kivonatával együtt megtekinthetik az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve a következő
lapszámban tudósítunk részletesen róla.

Pénzügyekről, adókról

A képviselőtestület novemberi ülésén megtárgyaltuk a
2011. évi III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót,
a 2012. évi költségvetési koncepciót, és a helyi adórendelet
módosítását.
A képvislők a pénzügyi bizottság javaslatával egyetértve
elfogadták a III. negyedévről
szóló pénzügyi beszámolót.
A jövő évi koncepcióval
kapcsolatban az állami költségvetés sarokszámai ugyan
már ismeretesek, de pontos
számok még mindig nem állnak rendelkezésünkre – így az
idei adatokkal tudunk egyelőre
számolni. Amire mindenképpen áldozni szeretnénk, az
egy belvizes pályázat beadási
lehetősége, valamint a futó pályázataink elszámolása. A jövő
évünket jelentős mértékben
meghatározza a csatorna pályázat második üteme, amelynek előkészítése még mindig a
dokumentációs előkészítő fá-

zisban van. Január elsejétől változik a közbeszerzési törvény,
emiatt sajnos a dokumentációkat újra átdolgoztatják majd
velünk, de nekünk a közreműködő szervezet elvárásainak
megfelelően kell dolgoznunk.
A helyi adórendelet módosításával
kapcsolatosan
Borosné Sógorka Auguszta
tájékoztatta a testületet a helyi adók alakulásáról. Felmerült
az esetleges változtatás kérdése. Ám a képviselőtestület
tovább mérlegeli a kérdést,
mert pluszban nem szeretné
terhelni sem a vállalkozásokat,
sem a lakókat. A képviselők a
témakör további kidolgozását
kérték a jegyzőtől. A tévében
is sokat hallani az ebadóról,
amelynek pontos neve ebrendészeti hozzájárulás. A képviselőtestület a polgármester
javaslatára úgy foglalt állást,
hogy nem kívánja egyelőre
ezt a hozzájárulást bevezetni
Mezőfalván.
M.Cs.

Öregek otthona – Mezőfalván
A képviselőtestület bérbe adta a Kinizsi utcai volt
rendőrlakást: két mezőfalvi vállalkozó szellemű hölgy
öregek otthona megnyitásának kérésével kereste meg az
önkormányzatot, és a testület
úgy gondolta, biztosítja számukra ezt az ingatlant bérleti
díj fejében.
A két hölgy tájékoztatása szerint a folyamat ott tart,
hogy a szükséges hatósági
engedélyek beszerzése után
elkezdené az örögek otthona
a működését. Az otthon 24
órás állandó felügyelet jelentő
intézmény lenne. Az önkormányzat ellátási szerződést
kötött a szolgáltatást nyújtó
szervezettel, amely alapján az
otthon kapacitásainak legalább
50 százalékát Mezőfalváról
kell kihasználnia.
Az idősotthon kilenc gondozott ellátására lesz alkalmas,
és hat alkalmazottal dolgozik
majd. Vagyis munkahelyte-

remtést és szolgáltatásfejlesztést is jelent egyben.
A működés részleteit és a
díjakat még nem határozták
meg a felek, azonban örvendetes tény, hogy a költségeket
a gondozottak által fizetett
térítési díjakból és az állami
normatívából finanszíroznák.
Tehát nem olyan intézmény
lesz településünkön, ahova több
millió forint beugróval, esetleg
a saját lakása eladásával lehet
csak bejutni. Ezzel talán azt
is segítjük, hogy akik gondba
kerülnek, lesz hova menniük
átmeneti időszakra, de ha nem
felel meg nekik az ellátás, akkor visszatérhetnek a saját otthonukba.
Az idősek otthona hiánypótló ellátás Mezőfalván. Természetesen az újság hasábjain
tájékoztatni fogjuk a lakókat a
feltételekről és a díjakról, amikor majd az engedélyek rendelkezésre állnak és az intézmény
megnyitása biztosított lesz.

Rendezvények
A képviselőtestület felkérte
Ijjas Gizella művelődésszervezőt,
hogy a jövő évi rendezvényekről
készítsen pontos programtervet.
Előzetesen az biztos, hogy augusztus 20. hétfőre esik, és a lecsófesztivált így 19-én, vasárnap
rendezzük, hogy másnap legyen
mód pihenni.

Ellenőrzés

Az önkormányzat fokozott
ellenőrzést kért a rendőrkapitányságtól annak érdekében, hogy
Mezőfalván ne szaporodjanak el
a bűncselekmények. A környéken
sok betörésről hallani, bízom benne, hogy mi ez ellenőrzésekkel meg
tudjuk előzni. A két körzeti megbízott nagyon sokat dolgozik a területen. Különösen figyelnek majd
a Szőlőhegyre, ahol a népszámlálás
adatai szerint sokan nem bejelentett lakóként tartózkodnak, pedig
a bejelentési kötelezettségnek mindenkinek eleget kell tennie!

Törvénytervezet

Az önkormányzati illetve a
köznevelési törvény változásával
kapcsolatosan számos információ
jelenik meg hétről hétre, ám pontos
információk még nincsenek. Tervezeteket már kaptunk, de ezek
végleges, elfogadott változata nem
ismert. Ezért egyelőre nem tudunk
mit mondani mikor és milyen formában lesznek hatályosak például a
járási rendszerre vonatkozó, illetve
az oktatási intézményeket, a társulást esetlegesen érintő jogszabályok
A konkértumok ismeretében természetesen részletesen tájékoztatjuk a lakókat.

Felhívás

Felhívjuk mindenkinek a figyelmét a szilveszteri viselkedési
normákra. Ne kelljen senkivel
szemben eljárást kezdeményezniük a szerveknek. Fokozottan
kérjük: tartsák be a tűzijátékok
használati utasításait!

Mammográfia

Minden érintettnek köszönöm, hogy komolyan vette a
mammográfiai szűrést, amit a falunkban állomásozott kamion biztosított. Örömmel mondhatom,
hogy Mezőfalván a kiértesítettek
háromnegyede rész vett a vizsgálaton, az önkormányzat forró teát
biztosított a várakozóknak.
M. Cs.
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Mezőföldi Mikulás-túra negyedszer

A ködös hideg sem riasztotta vissza azt a 244 túrázót, aki az
Erdőjárók Klubja Természetbarát Egyesület által december
3-án megrendezésre kerülő 4.
Mezőföldi Mikulás teljesítménytúra valamelyik távját legyalogolta. Összesen 244 gyerek és felnőtt teljesítette a 12.5,
a 15 és a 30 km-es táv valamelyikét. Külön öröm számunkra,
hogy Nagyvenyimről és a környező településekről összesen
164-en vettek részt. Ebből
legtöbben a nagyvenyimi iskolából, szám szerint 56 fővel,
de a rácalmási nordic-walkingosok, a dunaújvárosi Dózsa
iskola és a mezőfalvi iskola is
legalább 20 fővel képviseltette
magát. Nagyobb létszámmal
még Budapestről és Székesfehérvárról voltak indulóink.
Idén Debrecenből, Szegedről,
Bajáról, Dombóvárról, Várpalotáról és Tatabányáról jöttek
a távolabbi lakóhelyű túrázók.
Annak ellenére, hogy ezen a
hétvégén még hat(!) helyen
rendeztek országos Mikulás
teljesítménytúrát, nagy eredménynek tartom, hogy ilyen
sokan részt vettek a mi túránkon. Túra közben erősítésként
gyümölcsöt, pogácsát, két helyen meleg teát, nápolyit, forralt bort, szaloncukrot, a célban
zsíros és lekváros kenyeret illetve teát kaptak a résztvevők.
Minden túrateljesítő átvette
megérdemelt kitűzőjét és az
e célból kiállított oklevelet is.
Akinek szerencséje volt, annak
az itt tartózkodó, Nagyvenyim
bajor testvértelepüléséről eljött
altomünsteri télapó is gratulált,
aki meglátogatta a célban a
rendező gárdát és a célba érkező turistákat. A 44 rendező
Erdőjárónak köszönhetően
minden túrázó jól érezte magát a túra során. A rengeteg
elismerő gratuláció megerősített minket abban, hogy ezt a
most már hagyományt tovább
kell folytatnunk, s mindenkit
arra bíztatok, hogy legalább
egyszer próbálja ki és jöjjön
el, járja végig ezt az utat.

Az elismerések mellett
megköszönöm a nagyvenyimi önkormányzatnak, mint
fő támogatónknak, illetve a
mezőfalvi és a nagykarácsonyi
önkormányzatnak, a megyei
túraszövetségnek és a NAGYKAR kft-nek, hogy hozzájárulásaikkal segítették a túra
lebonyolítását.
Zárszónak leírok egy túra
utáni eseményt. Az egyik résztvevő, aki a természetbarát szövetség tagjaként, mint megyei
teljesítménytúra-felelős vett
részt a 30 km-es túrán, miután
hazaért, felhívott telefonon, és
a következőket mondta nekem:
„Laci, büszke lehetsz magadra
és a csapatodra, mert még az
előző éveket is túlteljesítettétek.
Annyira színvonalas, tartalmas
és emberi volt az egész túrán
a rendezők hozzáállása, hogy
ez példaértékű. Az meg fantasztikus és egyedülálló, hogy
a helyieket is bevontátok és
hozzá tették amit tudtak: szinte érezni lehetett a szeretetet a
puha meleg pogácsából, amivel
a mezőfalvi tájház gondozói, a
német kisebbségi önkormányzat tagjai kínálták a tájházba
igazoló bélyegzésért betérő 20
és 30 km-es túrázókat. Ezért
érdemes eljönni, és ezért érdemes tovább csinálnotok az
elkövetkező években is.”
Így legyen!
Németh László
klubelnök
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Több mint egy iskola…
Aki belép a mezőfalvi iskola aulájába, ezzel a felirattal
találkozik, mely alatt számos
fotó bizonyítja, hogy az intézmény falai között a szigorúan
vett oktató-nevelő munkánál
jóval több zajlik. A számtalan
program és esemény közül kiemelkedő jelentőséggel bír a
Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány jótékonysági bálja,
mely sikerének érdekében öszszefog a település valamennyi
intézménye, vállalkozói és magánszemélyei.
Hetekkel az esemény előtt
a pedagógusok nekiláttak a dekoráció megfestésének. Az idei
évben Magyarország Európai
Uniós soros elnöksége adta az
alapötletet a tematikához. Az
alapító államok zászlói, képeslapjai és az alapítványnak gyermekek által írt rajzos levelező lapok
foglalták méltó keretbe a bált.
Az iskola művészetoktatásban tanuló diákjai ezen az ese-

ményen mutatják be először az
idei évben megszerzett tudásukat. A színvonalas egyéni és
csoportos produkciók sok-sok
munka eredményeként jönnek
létre, megtanítva diákjainkat
arra, hogy a sikerért bizony
keményen meg kell dolgozni. Igaz ez végzőseinkre is,
akik a felvételijükre készülve
szakítottak időt arra, hogy
elsajátítsák az angolkeringő
csínját-bínját. Felkészítő tanáruknak, Csonka Emesének
nem volt könnyű dolga a csapattal, de nem volt hiábavaló
a sok gyakorlás. Szombat esti
fegyelmezett előadásuk és
bájos eleganciájuk nem csak
szüleik szívét dobogtatta meg.
Az ámuló közönség vastapssal
jutalmazta produkciójukat. A
siker édes ízét megtapasztalva
készülnek következő fellépésükre, mely a szülői munkaközösség Valentin napi bálja
lesz.

A 2011. évi alapítványi bál támogatói

Antonio Pizzéria
Aszalay Kálmán
Baráth Attiláné
Barati János
Bögyös Gábor
Bugyik Tímea - Lady's fodrászszalon
CBA bolt - Vincze Sándor
Coop Center - Kovács Béla
Cseke Ottó
Csergő Béláné
Deák Csaba
Deák Károly
Dóra cukrászda
Dr. Endl Gábor - ügyvéd
Fehér Pipacs Bt.
Feth Róbert
Feth Szilvia - kozmetikus
FIDESZ - Mezőfalva
Foltvarró Klub Mezőfalva
Hajdu György
Hajnal Attila
Hajnalné Domanyek Zsuzsa
Halasi Judit
Hantosi Önkormányzat
Hantosi Tagiskola
Horgosné Rácz Éva
Horváth Bt.
Horváth Zsuzsa - fodrász
Illés Sándor
Kincses virágbolt
Kondor Henrietta - kozmetikus
Kondor Műhely
Kovács István
Kovács Zoltán
LIATech - Mezőfalva
Lottózó
Magellán Bt. Kerékpár Centrum
- Dunaújváros
Márok Csaba
Masinka Csaba
Masinkáné Baranyai Mariann
Mátyás király utcai Lakásotthon
Meződent Bt. - Miklós Balázs
Mezőfa

Mezőfalváért Egyesület
Mezőfalvi Lovasiskola
- Szabó Zsolt
Molnár Dóra
Móricz Zsigmond Községi
Könyvtár
Művelődési Ház - Mezőfalva
Nádor cukrászda
Nádor Patika
Nyulasi és Tsa Bt.
Oláh László
Ossik család
Pappné Gizike
Petőfi Sándor Általános Iskola Mezőfalva
Petőfi Sándor Általános Iskola
Szülői Munkaközössége
Petőfi Sándor Általános Iskola
- büfé
Petőfi Sándor Ált. Isk. 1.a, 2.a,
2.b, 3.a, 4.a, 6.a, 8.b osztálya
Polgármesteri Hivatal Mezőfalva
Prajda ABC
Prés 2000
ifj. Rabi János
Rabi János
Simon László
Schneider Attila
Schneider István
Soma ÉPKER KFT.
Szabó Bt.
Szederinda Daruszentmiklósi
Tagóvoda
Szociális és Családsegítő
Intézmény
Tündérkert Óvoda
Tündérkert Óvoda Hantosi
Tagóvodája
Tündérkert Óvoda Szülői
Munkaközösség
Tüsi Bt.
Köszönjük!
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Projektnappal ünnepeltük meg
a fogyatékos emberek világnapját
Az idei évben második alkalommal ünnepeltük meg diákjainkkal a fogyatékos emberek
világnapját. Mivel iskolánkban
évek óta megvalósítjuk a teljes
körű integrációt, s törekszünk
a diszkriminációmentes oktatási gyakorlat biztosítására,
különösen fontos a fogyatékos
emberekkel kapcsolatos törődésre, a másság elfogadására
való nevelés. Célunknak tartjuk, hogy ne legyenek tabuk,
felnőttek és gyerekek félretehessék félelmeiket, gátlásaikat,
merjenek kérdezni, érdeklődni
és egymásra figyelni. Ehhez
azonban szükség van arra,
hogy mind gyermekeinket,
mind a környezetünkben élő
felnőtteket megismertessük
a fogyatékos emberek mindennapjaival, nehézségeikkel,
s azokkal a körülményekkel,
melyekkel nekik a hétköznapokban meg kell küzdeniük.
A projektnapra a szakszolgálat munkatársai kiállítással
készültek, melynek keretében

bemutatták az egyes fogyatékosságtípusok főbb jellemzőit, megismertették a tanulókat
olyan sportolókkal, színészekkel, művészekkel, akik sérülésük ellenére teljes életet élnek,
sőt világhírűek. Segítve a 8.
osztályosok pályaválasztását,
a pedagógusok igyekeztek
bemutatni olyan szakmákat,
melyek célja a fogyatékos
személyek életkörülményeinek megkönnyítése, az általuk
használt segédeszközök elkészítése, továbbá az ő szakszerű
oktatásuk, nevelésük.
Színes tabló készült a korai
fejlesztésben és a fejlesztő felkészítésben részt vevő gyermekek foglalkozásairól, kollégáink pedig ismét megosztották
gondolataikat a másságról.
Hétfőn az alsó és a felső tagozatos diákok két helyszínen,
számos érdekes feladaton keresztül ismerkedtek meg azokkal a helyzetekkel, melyekkel
fogyatékos társaiknak nap
mint nap szembe kell nézniük.

Az alsósok a látás kiiktatásával próbáltak zoknikat párosítani és üvegekre kupakokat
felcsavarni. Sor került illatok
azonosítására, s Braille ábécé
használatára. Különböző anyagokból érzékelő ösvényt állítottunk össze részükre, melyen
végighaladva pontosan azonosítani kellett az ott található
anyagokat. Kipróbálhatták,
milyen nagy nehézséget okoz
egy szendvics elkészítése, ha
csak egyik kezünket tudjuk
használni, s egy kép megfestése, ha csak a szánkkal vagy a
lábunkkal alkothatunk.
A felső tagozatosok ezalatt
a tornatermet vették birtokba,
ahol 5 színtéren várták őket a
különböző feladatok. Az idei
év fő témája a fogyatékos ember és az őt segítő, egészséges
társ együttműködése volt. A
gyerekek kipróbálhatták a könyöksín használatát, továbbá
megtapasztalhatták a kerekes
székkel való közlekedés nehézségeit is. A feladatmegoldások során alkalmazniuk kellett
a nonverbális kommunikációt,
s a Braille írást. A résztvevő

gyerekek magas szintű együttműködésének köszönhetően
gyönyörű, lábbal készült téli
tájképek készültek az aulában.
Nagy örömünkre szolgált,
hogy idén hantosi tagiskolánk
diákjai is velünk ünnepeltek, s
lelkesen vettek részt a feladatok megoldásában.
A délelőtti programot egy
rövid ünnepi műsorral zártuk,
ahol felléptek vendégeink is.
Műsorszámuk különlegessége
volt, hogy két mozgássérült
társuk képkártyák segítségével

7

Az én falum - Mezôfalva
kapcsolódott be az énekes produkcióba. Nagy Margit néni
csodálatos verset mondott egy
látássérült kislány színes álmáról. A 4.a osztály - Olga néni
irányításával - fantasztikus
színdarabbal örvendeztetett
meg bennünket, melynek témája a másság elfogadása volt.
Zárásul az iskola gyermekkórusa Bródy János: Mindannyian mások vagyunk című dalát
adta elő.
Ezzel a projektnap azonban
nem ért véget. Délutáni műsorunk a Wirle-wurle vízigyerekek színdarabbal kezdődött,
melyet a gyermekkórus dala
követett.
Ezután a budapesti Parafónia zenekar lépett színpadra. A több mint 10 éve együtt
játszó, fogyatékos gyerekekből
alakult, 12 főből és 9 segítő
pedagógusból álló együttes
elsősorban klasszikus zenét
játszik speciális átiratokban.
Zenekarvezetőjük, Fabényi
Réka megismertette a közel
200 jelenlévőt a zenekar történetével, a speciális hangszerekkel és kottarendszerrel melyet használnak. A felcsendülő
dallamok, a gyerekek varázslatos produkciója, átszellemült
arcuk, nagy koncentrációtól
csillogó tekintetük könnyeket
csalt a vendégek szemébe.
Ezek a fogyatékos fiatalok
és nagyszerű segítőik ismét
bebizonyították valamennyiünknek, hogy érdemes küzdenünk az előítéletek ellen,
fontos megmutatnunk, hogy
a sérült embereknek is helyük
van társadalmunkban, hisz fogyatékosságuk ellenére olyan
tulajdonságokkal,
képességekkel rendelkeznek, melyek
lehetővé teszik számukra egyegy ilyen nagyszerű produkció
létrehozását is.
Ez a projektnap megerősített bennünket abban, hogy
a különleges gondoskodásra
szoruló gyermekek, a fogyatékos személyek, a velük való
foglalkozás, fejlesztés, gondozás segít emberségünk nemesítésében, s reményeink szerint
így válnak ők legjobb emberi
adottságaink felszínre hozásának sajátos eszközeivé.

Akikre büszkék vagyunk

Iskolánkban az elmúlt években
elindítottunk egy hagyományt,
melynek lényege, hogy volt diákjaink életútját figyelemmel kísérve
kiállításokat rendezünk azok munkáiból, akik valamilyen művészeti
tevékenységben jeleskednek. A jogos büszkélkedésen túl szeretnénk,
hogy intézményünk jelenlegi tanulói számára az ő sikereik jó példával
szolgálnának. Ez évi választottunk:
Bencze Réka
Általános iskolai tanulmányait
2007-ben fejezte be Mezőfalván.
A jó tanuló, csendes, szorgalmas
diák már kicsi kora óta elmélyülten és nagy tehetséggel rajzolt. Az
alapfokú művészetoktatás keretein
belül kerámia tanszakon bővítette
képzőművészeti ismereteit. Mikor
a pályaválasztásra került sor, továbbtanulási kérelmét a nagyhírű
és neves székesfehérvári Tóparti
Gimnáziumba adta be, ahol textil
tanszakon tanul. Jelenleg készül
érettségi vizsgáira, s felsőoktatási
felvételijére. A középiskola négy
éve alatt készített néhány munkáját
mutatta be az iskolai kiállítás.

Jogos büszkeség
Tanulmányi versenyek tekintetében az első félév mindig kevesebb megmérettetési
lehetőséget ad diákjaink és az
őket felkészítő tanárok számára. Ez érthető is, hiszen
az elsajátítandó tananyagban
majd március-április hónapokban tartunk ott, hogy jó
hatásfokkal lehessen mérni a
gyerekek tudásbéli különbségeit. Tavasszal majd egymást
érik a különböző versenyek,
ami rendkívül fárasztó diáknak, tanárnak egyaránt.
Ezt felismerve iskolánk
szakítva a hagyományokkal
december nyolcadikára hirdetett meg a hetedik-évfolyamos
tanulók számára matematikailogika versenyt. A játékos, gondolkodtató feladatok elnyerték
mind a pedagógusok, mind a
gyerekek tetszését. A délután
folyamán legjobban a nagyve-

nyimi diákok teljesítettek, mivel ők szerezték meg az első és
harmadik helyezést egyaránt.
A mezőfalvi Vámosi Nikolett
második lett. A versenyt a
Szentpáli házaspár szervezte.
Informatika iránt érdeklődő tanulóink a Rudas László
Szakközépiskolában mérték
össze tudásukat kortársaikkal.
Vámosi Nikolett, Igel Dániel
és Gál Roland csapata az előkelő harmadik helyet szerezte
meg. Felkészítő tanáruk Sótiné
Papp Elvira.
Felsőseink
történelem
és mesemondó versenyen is
részt vettek Nagyvenyimen.
Az előbbin a Szabó Luca,
Márok Bence, Zsákovics Kevin és Jassó Mária által alkotott
csapat, Váradiné Balogh Ágnes tanárnő mentorálásával
első helyezést ért el. A mesemondó versenyen is rendkívül

szép eredmény született, mivel mindhárom kategóriában
mezőfalvi diákok végeztek az
első helyen. 8. évfolyam: Szabó Luca, 7. évfolyam: Czifra
Anna, 6. évfolyam: Gombita
Klaudia. Anna tehetségét a
pusztaszabolcsi József Attila
szavalóversenyen is bizonyította, hiszen ott is mindenkit maga mögé utasítva, első
helyezést ért el. A gyerekeket
Nagy Margit és Nyulasiné
Lakos Angéla készítette fel a
versenyekre.
Ezekre az eredményekre,
diákjaink és tanáraik rendkívüli teljesítményeire nagyon
büszkék vagyunk!
Az iskolai oldalakat
összeállította:
Jaksics Erzsébet igazgató
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Tündérkert Óvoda
Alapítványi bál
Hagyományokhoz híven
2011. november 19-én alapítványi bál volt kis falunkban,
ahol megmozdult a segíteni
akaró, adakozni kívánó polgárok nagy száma. A cél igen
nemes: adni, segíteni a gyermekeknek, falunk intézményeinek, ahol a jövő nemzedéke
nevelkedik, tanul, készül az
életre.
Az óvoda kollektívája szívesen segített, hogy a jótékonysági bál sikeres legyen, mert tudjuk azok a dolgok, eszközök,
amit az alapítványtól kapott
összegből valósultak meg, hiányoznának mindennapi életünkből.
A mi munkánk nem a csillogásról, látványosságról szólt,
de tettük a dolgunkat méltósággal, nemes egyszerűséggel

már hosszú évek óta. Vendégeket fogadunk, kísérjük helyükre, felszolgálunk, büfében
dolgozunk. Úgy gondoljuk,
megérte, mert a csoportokban
ott állnak a gyönyörű galériák,
megújultak az óvoda csodálatos kertjének játékai, a nyáron csodálatos babaház épült,
olyan koncertet szerveztünk,
ahol az Alma együttes szórakoztatta nemcsak az óvodásokat, hanem 2 iskolás osztályt,
a bölcsiseket, mint egy 250
apróságot összesen.
A gyermekek köszöneteit
csodálatos rajzaikban megörökítették, amelyek eljutottak az
Alapítvány kuratóriumához is.
Köszönjük a támogatást, kívánjuk, hogy sokáig folytassák
munkájukat a gyermekekért.

Ortopédiai szűrés
Ortopédiai szűrés volt óvodánkban 2011. november 16-án,
immár második alkalommal, ezzel is segítve a szülőket abban,
hogy helyben kapjanak szakorvosi segítséget.
A szűrés után minőségi ortopéd cipőt is kaptak a rászoruló
gyerekek. Az óvoda által felkínált lehetőséggel több szülő
is élt.

Őszbúcsúztató
Fontosnak tartjuk, hogy egy-egy évszak lezárultát összefoglaló
foglalkozáson tegyük meg. Az ősz búcsúztató során az óvoda
apraja nagyja 2 részre oszlott. A két nagyteremben 3-3 csoport
búcsúzott Őszanyótól, aki csodálatos kincseit kosarában hozta
el. Verseket, énekeket, játékokat hallhattunk, így búcsúzva az
egyik vándortól.
Utána minden csoport a helyén tevékenykedett. A Csiga-biga,
Szivárvány és Pillangó csoport nyílt nap keretében a szülőkkel
együtt dolgozott. Együtt körjátékozott nagymama, unoka, anya,
apa.
De érdekes volt látni együtt dolgozni gyermeket, szülőt is.
Készültek gyurmából sünik, gyönyörű őszi motívumokkal nyomdázott terítők, termések, falevelek felhasználásával készült képek.

Kiscsoportosok
avatása
Kerestük a lehetőséget,
hogy a Micimackó és a Napsugár csoport kiscsoportosait
valahogyan igazi óvodássá
avassuk. A Csiga-biga csoport szervezésében egy mesedélelőtött szerveztünk. Persze
ez így túl egyszerű lett volna.
A meghívón megadott térkép
alapján juthattak el a Csiga-biga csoportba, ahol várta őket a
„Három kismalac és a farkas”
című mese bábozása. Mielőtt

azonban a csoportba léptek 3
kopogással valamint csoport
csatakiáltásának elmondásával
kellett jelezniük.
Az apróságok a feladatokat
csodálatosan megoldották, így
a Tündérkert Óvoda igazi óvodásaivá váltak.
Úgy gondoltuk a leendő
óvodások (Makk Marcsi családi Napközi tagjai) is meghívást kapnak, így kapva ízelítőt
az óvodai életből.
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Advent

Nevelési
értekezlet
Nevelési filozófiánk mottója:
„Keresem minden gyermek
saját titkát
és azt kérdezem, hogy segíthetném abban,
hogy önmaga lehessen.”
( Janus Korczak)
Ennek szellemében igyekszünk munkánkat végezni.
Vannak helyzetek, amelyek
kérdéseket vetnek fel a mindennapokban. Ilyen például
a tanulási, beilleszkedési, magatartás zavaros gyermekekkel kapcsolatban felmerülő
problémák. Ezért azt terveztük, hogy őszi nevelési értekezletünkön ezt a témát boncolgatjuk. Szakértőnk vámos
Éva a székesfehérvári Szakértői Bizottság vezetője volt. Az
előadás során számos hasznos
gyakorlati tanáccsal látott el
bennünket, bemutatva azt a
folyamatot ahogy apró léptekkel eljutunk a felismeréstől
a pozitív változáshoz.
A nevelési értekezleten
tagintézményeink dolgozói is
részt vettek.

Szülői
értekezletek
Minden év novemberében az iskolába készülő
gyermekek szüleinek egy
értekezletet tartunk, ahol
a Nevelési Tanácsadóból
érkezett előadó vázolta
azokat a kritériumokat,
amelyek az iskolára való
alkalmasságot jellemzik.
Így történt ez az idén
is. Harmatiné Rita a Nevelési Tanácsadó dolgozója volt a vendégünk.
Az érdeklődők az előadás
után kérdezhettek, megoszthatták aggályaikat,
kételyeiket.
Jó hangulatú, alkotó
értekezés részesei voltunk.

A karácsonyt megelőző
négy hét az Advent, amely
során nemcsak környezetünket szépítjük, hanem rendet
teszünk a szívünkben is.
Gyertyagyújtáskor beszélünk arról, hogy szívünket
szeretettel, jósággal, barátsággal töltjük meg.

Mikulásház

December 7-én a Csiga-biga csoport ellátogatott Nagykarácsonyba, a Mikulásházba.
Nagy élményt jelentett a
gyermekeknek a Mikulással
való találkozás, a játszóházban
való önfeledt játék.
Az idei évben új színfolttal
gazdagodott a Mikulásfesztivál. Az iskola tornatermében
felépítettek egy óriási tár-

sasjátékot, ami kartonpapír
labirintusból és 4 házikóból
állt. A házikóban kedves állatok tanították a gyermekeket a környezetvédelem és
a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságára.
Gyönyörű, ötletes díszletek,
dekorációk között barangoltak
a gyermekek, közben játékos
feladatokat oldottak meg.

Iskolai nyílt
napok
Köszönjük a Petőfi Sándor
Általános Iskola alsó tagozatos munkaközösségének, hogy
lehetőséget kaptunk a nyílt
napon való részvételre. Három fő Klárné Huszta Renáta,
Bálint Györgyné és Kovácsné
Huber Zita láthatták az órákon, hogyan dolgoznak volt
óvodásaik.

Bábelőadás a Mikulás ruhájáról

Adventi időszakban érkezik
a Mikulás is. ezt készítettük elő
óvodánkban egy bábelőadással,
amelyen minden csoport részt
vett.
A darab címe „A mikulás
ruhája”. A csodálatos történet
látványos bábok, a díszlet, a
kellemes zene elvarázsolta az
apróságokat a Mikulás birodalmába, ahol bizony még hó
is esett. Fokozta a hangulatot a manók érkezése, akik

Munkaest
Munkaest volt a Katica
csoportban, ahol az óvónők a
szülőkkel együtt készítették el
a Mikulás ajándékot a gyermekek részére.

Köszönet
Köszönetet
szeretnénk
mondani Kertész Ferencnének
az óvodánknak felajánlott kötő
fonalakért és dr. Woth László
címzetes főjegyző úrnak a rajzeszközökért és az apró játékért.

a Mikulás küldötteiként beszélgettek a gyerekekkel,
szaloncukrot osztottak és
magukkal vitték a sok-sok
rajzot, levelet, amit a Mikulás
postaládájába dobtak.
Felhőtlen éneklés, verselés,
öröm jellemezte December
6-át, amikor megérkezett
végre a Mikulás ajándékai,
simogatása, intő szava sokáig megmaradt emlékezetünkben.

Jókívánság
A szeretet ünnepére e pár sorral kívánunk mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
az óvoda nevében.
äEz a család, kedveseim, kicsi homokszem csak a világban. De ha ti fel tudjátok fogni a karácsonyi örömhír valódi
jelentését, és annak tanítását a magatok kis bűvkörében mind
elkezditek működtetni, úgy ez a kicsi homokszem ragyogni
fog, mint gyertya a sötétben, és segít majd másokat, hogy
ők is megleljék a maguk útját.”
Wass Albert: Karácsony igaz története
Az oldalt összeállította:
Csiga-biga csoport
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December - Karácsony hava Télelő - Álom hava - Istenfiak (Tárkányok) hava

Karácsonyi népszokások Magyarországon

Karácsonyi magyar népszokások Magyarországon a tél
beköszöntével, december elejétől a hagyományoknak megfelelően kezdetét veszik a különféle
népszokások, amelyek szorosan
kötődnek a szent ünnephez
Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül a
kedves szokások nélkül, amelyek
még jobban fokozták az ünnep
várásának izgalmait. Az elmúlt
évtizedekben kissé elhalványult
ezen szokások jelentősége. Szerencsére napjainkban ismét újjáélednek, meghittebbé varázsolva
a szent karácsony ünnepét.
Luca napja (december 13.)
A naptárreform előtt - a
Gergely-naptár életbelépése,
azaz 1582 előtt - Luca napjára esett a napforduló. Ilyenkor
volt a leghosszabb az éjszaka,
a legrövidebb a nappal. Ezen
a napon elsősorban a tyúkok
termékenység varázslása volt a
cél. Ehhez kapcsolódott a nők
munkatilalma. Úgy tartották,
hogy ha Luca napján fonnának
vagy varrnának, nem tojnának
a tyúkok. Azaz, e mágikus eljárások, tevékenységek a tyúkok
tojáshozamának növekedését
igyekeztek elősegíteni.
Luca napján a fiúk elindultak
meglátogatni az ismerős házakat és jókívánságaikért cserébe
adományokat vártak. Ha ez elmaradt, akkor viszont átkokat
szórtak a házra.
Luca-búza
Ismert szokás volt a következő évi termést is jelképező Lucabúza kelesztése . Az asszonyok
egy lapos tálban búzát csíráztattak a kemence mellett ,és ha az
szentestére szépen kihajtott, bő
termés volt várható. A zöld búzával aztán egyes tájakon a karácsonyi oltárt, máshol az ünnepi
asztalt díszítették, de volt, ahol
az állatokkal etették meg, tej és
tojásrontás ellen.

Advent
Advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a
karácsonyra való előkészület
időszaka. A karácsony előtti
negyedik vasárnapon kezdődik
és december 24-ig tart. Új keletű népszokás az adventi koszorú
készítése erre az időszakra.
Karácsony
A karácsony Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepe. A karácsonyt megelőző
hétköznapokon, a hosszú téli
estéken együtt volt a
család.
Beszélgettek,
adventi, karácsonyi dalokat énekeltek, ezzel is
készülve Jézus születésének ünnepére. Amikor
az esthajnali csillag már
feljött, akkor került sor
a karácsonyi vacsora elfogyasztására. Ezt sok
ház udvarában a gazda
puskalövése előzte meg
a gonosz lélek elriasztására.
A gazdasszony mindent előre
kikészített az asztalra, mert a
vacsorát végig felállás nélkül
kellett elfogyasztani. Imádkoztak, majd első fogásként mézbe
mártott fokhagymát, dióbelet nyeltek. Ennek gonoszűző
célzata volt. A karácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, beigli,
valamint alma és dió nélkül. A
kerek alma a család összetartásának szimbóluma. Vacsora után
a gazdasszony kezébe vett egy
szép, piros almát, és annyi szeletre vágta, ahányan ültek az asztalnál, mondván: amilyen kerek
az alma, olyan kerek, összetartó
legyen a család a következő esztendőben.
Mendikálás
Az elnevezés (mendieare=koldulni) a szokás adománygyűjtő jellegére utal.
Elsősorban a gyerekek jártak
adományt kérni ez idő tájt.
Kisebb-nagyobb csoportokba

verődve bekéredzkedtek a házakhoz és némi ajándék fejében
karácsonyi énekeket énekeltek.
Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt.
Az elnevezés a köszöntő énekes
jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni
este, az éjféli óráig.
Betlehemezés
Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi

eredetű népi játék. Szereplői
általában pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal
vagy betlehemi kistemplommal
járnak házról házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel
elevenítik fel Jézus születésének
eseményeit.
Pásztorjárás
A pásztorjárás szereplői karácsony este éjfélig járták a házakat. Kifordított bundát viseltek,
tarisznyát tettek a vállukra, kezükben pásztorbotot tartottak.
A kispásztor vitte a betlehemi
jászolt. Énekeket adtak elő, majd
a végén adományokat vártak a
ház urától.
Ostyahordás
Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal előtte, a kántortanító az iskolás gyerekekkel
minden családnak megfelelő
számú ostyát küldött. Az ostya
a karácsonyi vacsora fontos része
volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek.

Pásztorok karácsonyi veszszőhordása
Karácsony előestéjén a pásztorok vesszőkkel jártak, amelyekből a gazdasszony a kötényével húzott ki néhány szálat
azért, hogy az állatai a következő
évben egészségesek legyenek.
A vesszőért a pásztornak bort,
cipót, esetleg pénzt is adtak. A
gazdasszony a vesszővel megveregette a jószágokat, hogy egészségesek legyenek.
Regölés
István napjától, december 26-tól újévig jártak a regősök. A regölés
lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés - bőségvarázsló,
párokat összeboronáló,
adománygyűjtő szokás
volt. Különféle énekeket
adtak elő és jókívánságokat mondtak a ház
lakóinak.
Borszentelés
December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor
megáldása. Ezen a napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap megáldott. A
szentelt bornak mágikus erőt
tulajdonítottak. Beteg embert,
állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba,
hogy ne romoljon el a bor.
Aprószentek napja (december 28.)
A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi
kisdedek emlékünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemő,
akit Heródes király a gyermek
Krisztus keresésekor megöletett.
Az Aprószentek-napi vesszőzés,
az újesztendei szerencsekívánás
különös fajtája. A gyanútlan
gyermeket a szomszédba küldték, ahol megvesszőzték, hogy
egészséges maradjon.
Ijjas Gizella
művelődésszervező

11

Az én falum - Mezôfalva

Könyvtári díjváltozások

Sikeres volt az író olvasó találkozó

2011. november 22-én
Nógrádi Gábor és fia, Nógrádi Gergely voltak a könyvtár
vendégei. Élményszerű előadásukkal és egy fergeteges
vetélkedővel hozták közelebb
saját műveiket, illetve az olva-

sás szeretetét a gyerekekhez.
Azonban nemcsak nekik, hanem a jelen lévő felnőtteknek
is tartalmas kikapcsolódás volt
a sikeres találkozó.
Horváth István
könyvtáros

Használt könyvek
kaphatók !
2011. december 5-től állományból törölt, használt
könyvek kaphatók a könyvtárban

nagyon kedvező áron.

Horváth István
könyvtáros

A könyvtár ünnepi
nyitva tartása
December 24. és január 1. között
a könyvtár zárva tart.
Nyitás: 2012. január 2-án 13 órakor.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 17/2009.(II.25.) számú határozatával meghatározott
és a 17/2010.(II.24.) számú határozatával módosított Móricz
Zsigmond Nagyközségi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának 4. pontjában rögzített könyvtárhasználati és szolgáltatási
díjait 2012. január 1. napjától történő hatálybalépéssel az alábbiak
szerint módosítja:
a.) dokumentumok szkennelése A/4 20 Ft/oldal
b.) dokumentumok spirálozása:
- 20 oldalig
400 Ft/dokumentum
- 50 oldalig
500 Ft/dokumentum
- 50 oldal felett
600 Ft/dokumentum
c.) könyvtárközi kölcsönzés díja
600 Ft
d.) irat faxolása: első oldal
420 Ft
minden további oldal
105 Ft

EGÉSZSÉGSAROK
Tavaly ilyenkor azt gondoltuk, hogy a biztonságos hétvégi
orvosi és gyógyszerellátás érdekében téli időszakban túlórában is rendelkezésükre állunk.
Mára ez természetes lett és
szeretnénk most néhány sorban hangsúlyozni, hogy miért
éri meg önöknek is az itthoni
szolgáltatásokat igénybe venni,
egymást szolgálni. Hiszen ezért
van Mezőfalván patika!
Egymás után zárnak be a kisfalvak patikái, mert a felelőtlen
politikával kialakított, szaktudás
nélküli benzinkúti patikákkal, és
a jól megfizetett, de kizsigerelt
és most legnagyobb összegekkel
tartozó nagyáruházi, (idegen
hátterű tulajdonosokkal rendelkező) gyógyszerészekkel, gyógyszertároasokkal kell a versenyt
tartani.
Meg kell védenünk a szakma becsületét, és a lakásaink
megtartására kell törekedni.
Nem szeretném az üres patika
közepén a karomat lengetni,
mint aki már repülni sem tud.
Ne engedjék hogy megfojtsanak
bennünket. Ezt a harcot csak
együtt lehet megvívni!
Tudta!?
A szombati kiszolgálást munkaidőn kívül végezzük! Ezért a
szakasszisztensek külön házi, és
fizetett továbbképzésen vesznek
részt! Naprakész a szak- és kiszolgáló személyzet szaktudása,
valamint az ellátás-technika! A
hiánycikkeket és a gyógyszerritkaságokat a környéken nálunk

kaphatja meg leghamarabb! Mi
a "veszteséges" árkategóriába
tartozó gyógyszereket is megrendeljük! (például: 12 000 Ft/
doboz, haszon: 850 Ft, OEP térítés: 3 hét múlva) Gyógyszerkiváltás akadályoztatása esetén a
gyógyszert házhoz vagy munkahelyre szállítjuk! Kölcsönzünk
csecsemőmérleget, "bébi figyelőt", összecsukható tolókocsit
amelyet berakhat a kocsiba,
buszba. Mehet hipermárketbe
nagybevásárlásra, múzeumba,
rokont látogatni, diszkóba, sztkba. Már most kevés a felszerelésünk, több kellene.
Figyeljék havi akciós árainkat! Főleg az elkövetkező időben, amikor újabb támogatás
csökkentések lesznek január
1-jétől. Ne menjen el máshova,
ha Mezőfalvát akarja támogatni! Mindent meglehet oldani
higgadt szóval, körültekintő segítséggel és főleg időben jelezve. Minden adóforintom a falut
támogatja: amit önök fizetnek
itt, azt itt is kapják vissza más
formában.
Kívánok Önöknek egészségben gazdag új esztendőt! Hiszen
ez az alapja mindennek. Akkor
kell vigyázni az egészségre, és
nálunk tanácsot kérni, amikor az
még van! Bízni az ellátásunkban,
hogy minél később kerüljön –
vagy éppen időben – orvosához!
Mert az már drága „mulatság”!
Dr. Valéria,
a patikusuk:
Molnár Zoltánné
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Évzáró a MEDOSZ SE-nél
Sikeres évet tudhat maga
mögött a mezőfalvi futball. Az
IFI a 2011-2012-es idény őszi
szezonjában továbbra is őrzi első
helyét, melyet ráadásul veretlenül sikerült elérni. Nagy kihívás
elé nézett felnőtt csapatunk is,
hiszen a Megye I. osztályba való
feljutás lett kitűzve célul. Az ősz
azonban tartogatott némi meglepetést a fiúknak. Szerencsére
a második helyen biztosan áll
csapatunk.
Az évzárón az edzők mellett
a MEDOSZ SE tulajdonosai is
- köztük Simon Lajos többségi
tulajdonos - elmondták véleményüket, milyen módon képzelik
el a jövőt. Itt került bejelentésre,
hogy komoly anyagi források érkezhetnek Mezőfalvára. Az ügy
jó úton halad. Közel 17 milliós
összeget várhatunk a társasági
adóból. Természetesen ehhez
még sok tényezőnek kell egybevágnia. Annyi már biztos,
hogy az MLSZ elfogadta a mezőfalviak fejlesztési terveit, és a
támogatóktól is komoly ígéretek
érkeztek.
Szurkolók, támogatók, barátok és családtagok gyűrűjében
ünnepelték a 2011-2012-es
szezon őszi fordulójának végét
szombat este a mezőfalvi focisták a régi mozi épületében. Az
évzáró egyben jó alkalom az
edzőknek, hogy értékeljék az elmúlt időszakot. Elsőként Cseke
Ottó az egyesület elnöke ragadott mikrofont. Felvezetőjében
külön köszöntötte a megjelent
vezetőket, támogatókat, prominens személyeket, akiknek a segítsége nélkül sokkal nehezebb
lenne ma Mezőfalván csapatsportot működtetni. Az elnök
a köszönő szavak után átadta a
szót az edzőknek.
Masinka László a felnőttekről elmondta, hogy több pozitív élményt kapott a csapattól,
mint negatívat. A mérkőzésekre kijáró emberek láthatták az
előrelépést mind játéktudásban,
mind erőnlétben, azonban azt se
felejtsük el, hogy van még hova
fejlődni, hiszen a Megye I. osztályba való feljutás lett kitűzve

célul. A mérkőzések nagy részében hoztuk azt, ami elvárható
tőlünk. Sajnos az egyik legfontosabb pillanatban nem tudott
magán felülkerekedni az együttes. Ez az Ercsi elleni mérkőzés

A felszólalás zárásául Masinka László a jövőképről beszélt.
A MEDOSZ SE vezetőivel
történt megbeszélés alapján
megegyeztek abban a kérdésben, hogy nem szabad ide há-

A MEDOSZ SE vezetőségének tagjai: Az első sor - Márok Csaba
polgármester, Masinka László edző, Simon Lajos a Mezősport
Kft. elnöke, Sümegi István vezetőségi tag, Tórizs Attila edző, Südi
László edző Felső sor - Gulyás Ferenc kapusedző, Sóki László vezetőségi tag, Cseke Ottó a MEDOSZ SE elnöke, Masinka Csaba edző
volt, melynek kudarcát a mai
napig nehéz feldolgozni.
Azért szép élmények is adódtak bőven az ősz folyamán. Nagy
múltú csapatokat mint Sárosd,
Nagylók, szinte lefutballoztunk
a pályáról, és egy-két elveszített
pont mellett összességében a tudásához mérten rúgtuk a labdát.
Amin viszont javítani lehetne,
az az edzésmunka. Természetesen figyelembe van véve, hogy ez
egy amatőr csapat, és szabadidőben folyik a mérkőzésekre való
felkészülés, azonban a kitartó,
következetes és fegyelmezett
munkának mindig megjön az
eredménye - ezt kell szem előtt
tartani!
A rövid téli szünet után gyorsan kezdődik a tavaszi szezon
felkészülési időszaka. Ezt mindenki utálja, de ahogy Masinka
László egykori edzője mondta:
"Ilyenkor kell szenvedni! Ott
kell szenvedni hátul a sötétben
a vakondtúráson, mint a bajnoki
meccsen a 60-70. percben!" Ezt
kell szem előtt tartani mind a
mérkőzés alatt, mind a versenyidőszak alatt. Aki tud, az legyen
ott és csinálja! Ezzel biztosan
előrébb tudunk lépni - fejezte
be csapatértékelését az edző.

rom-négy embert hozni. Két
rutinos támadóra van szükség az
akciók góllal való befejezéséhez.
De csak erre a két főre van szükségünk, hiszen tehetséges fiataljaink vannak az első sorban, a
második vonalban és az ifjúsági
csapatoknál is! Nem lehet elvenni a lehetőséget tőlük! Tehát ez
a két rutinos játékos képes lesz
majd meccseket eldönteni, illetve húzóerőként jelentkezik, és a
fiatalok is tanulhatnak majd tőlük. Amennyiben ez sikerül, és
megtartva a fiataljainkat, őket
beépítve a csapatba egy nagyon
pozitív jövőkép áll előttünk.
Masinka László beszédének
legvégén a fiúk számára valószínűleg egy nem éppen örömhírt
is közölt: Január 16-án kezdődik
a felkészülés!
A felnőttek őszi végeredménye:
2. Mezőfalva, 11 győzelem,
3 döntetlen, 1 vereség, 50 lőtt
gól, 9 kapott gól, gólkülönbség
41, pontok száma 36 - (5 ponttal vagyunk lemaradva az első
helyezett Ercsitől.)
Masinka Csaba az IFI-ről elmondta, hogy egy új társasággal
vágott neki az őszi fordulóknak.
Több meghatározó játékos is
felkerült a felnőttekhez. Ennek

egy részben örülni kell, mert ők
azért fociztak ilyen kitartóan és
minőségien, hogy az évek során előrébb léphessenek. Más
részben gondot is jelentett
helyettesítésük. Szerencsére sikerült beilleszteni a serdülőből
érkező játékosokat, de Dunaújvárosból is igazolt hozzánk
gólerős futballista. Nagyon jól
összekovácsolódott az új gárda.
Olyan játékosok kerültek fel a
nagy csapatba, akik összesen 70
gólt rúgtak az IFI-ben és most
azzal büszkélkedhetünk, hogy a
mostani együttes méltó utódja
a felkerülteknek. Sőt még túl is
szárnyalták őket - ezzel semmi
esetre sem elvitatva a korábbiak
tehetségét - , mert 71 lőtt góllal,
vereség nélkül, első helyen fejeztük be az őszi fordulókat!
Masinka Csaba még azt is
elmondta, hogy az utolsó fordulókra egy kissé elfogyott a
csapat, de a serdülőből sikerült
pótolni a hiányzókat. Rájuk jövőben is számít. Szeretné őket
beépíteni a keretbe. A felkészülésnél fontosnak tartja az
eddigi hozzáállás folytatását, és
mindenkinek nagyon köszöni
a csapatért tett erőfeszítéseket!
A fiatalok eredménye:
1. Mezőfalva, 13 győzelem,
2 döntetlen, 0 vereség, 71 lőtt
gól, 9 kapott gól, gólkülönbség
62, pontok száma 41.
A felszólalás végén hatalmas
tapssal köszöntötték az IFI tagjait és vezetőit, amihez bátran
hozzátehetjük az olvasók gratulációját is!
Az U16 és U13 csapatok
eredményeit Südi László értékelte röviden. Beszámolójában
kifejezte, hogy ennél a korosztálynál most nem lehet olyan látványos előrehaladásról beszélni,
de az eredményekhez hozzá kell
tenni azt is, hogy nagyon változó a két korosztály személyi
összetétele. Sok munkára van
szükség az eredményességhez,
de vannak biztató jelek.
(A csapatok éves teljesítményéről a későbbiekben egy külön cikkben olvashatnak! - A szerkesztő)
(Folytatás a 13. oldalon)
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(Folytatás a 12. oldalról)
A rendezvényen Simon Lajos
a MEDOSZ SE többségi tulajdonosa is szót kért. Beszédében
kiemelte, hogy nem egészen úgy
alakult az év, ahogy terveztük. A
polgármesterrel - mint a MEDOSZ SE másik tulajdonosának
képviselőjével - egyeztetve az a
legfontosabb, hogy ennyi fiatalember ül itt, akik futballozni is szeretnek, és Mezőfalván folytatják ezt a
tevékenységet. Ez továbbra is célunk, és ennek megfelelően ezért is
alakult ki az a pályázati lehetőség,
amivel majd az utánpótlás-nevelés
finanszírozása megoldódik. De ne
felejtsük el azt, hogy évek óta dédelgetett álmunk, hogy feljussunk
a Megye I. osztályba. Ez nem kerülhet le a napirendről!
Masinka László edző nagyon
jónak értékelte az edzéseredményeket, miszerint a mérkőzések
utolsó harmadában mindenkit
lefociznak a mezőfalviak. Ez így
igaz, és ez annak az eredménye,
hogy az edzéseken történő aktivitás olyan, hogy erőnlétben
mindenki fölé képesek kerekedni. Egyetlen egy dolgot szeretnék
kérni mindenkitől - folytatta Simon úr -, hogy azon túlmenően,
hogy egy nagyon színvonalas
és jóérzésű sportnevelés folyik
Mezőfalván, legyen az is cél is,
aminek eredményeként feljut
a csapat a Megye I. osztályba!
Ezzel minden sportot és a falut
szerető mezőfalvi embernek nagy
boldogságot szerezhetünk!
A csapatok nevében Tonka
Péter csapatkapitány köszönte
meg az egész évi támogatást. Kiemelte, hogy a háttérben nagyon
sokan dolgoznak a MEDOSZ
SE sikeréért, ami nem mindig látszik a mérkőzésekre kilátogatók
előtt. Éppen ezért nagyon fontos
a futballisták számára, hogy ilyen
odaadással és önzetlen segítőkészséggel szembesülhetnek. Ez
nagy érték, melyet játékukkal tudnak megfelelően viszonozni. Nem
utolsó sorban köszönet jár azoknak a családtagoknak, barátoknak
és ismerősöknek is, akik a szürke
hétköznapokban, vállvetve velük
együtt élik a futballista életet!
(Mezőfalva sportéletét folyamatosan nyomon követhetik a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László

U-16 és U-13 csapat
őszi idény értékelése
U-16:
Ezt a korosztályt augusztusban
vettem át. 9-én kezdtük a felkészülést heti két edzéssel. A nyári szünet miatt nehéz volt összeszedni a
társaságot, hiszen volt aki erre az
időpontra tette a családi nyaralást,
ezért valódi és eredményes munkát
nem igazán tudtunk végezni. A létszám a bajnokság kezdetére sem állt
kellően össze. A felkészülésünk alatt
egyetlen edzőmeccset sem tudtunk
játszani az idő rövidsége miatt, mert
a bajnokság már szeptember 3-án
elkezdődött. Végül egy 16-os kerettel vágtunk neki az őszi idénynek.
A kedvező sorsolás és a lelkesedés
átsegített bennünket az első mérkőzéseken, ahol azért már látszottak a
hiányosságaink, ami a meccshiányban és az erőnlétben mutatkoztak
meg leginkább. A mérkőzések első
félidejében a csapat szinte mindig
előnnyel ment pihenőre, de a második játékrészt már sem erővel,sem
fegyelemmel nem bírtuk. Sajnos sok
játékos hiányos technikai tudással
rendelkezik, ami még sok esetben
a taktikai fegyelmezetlenséggel is
párosult.
Az első hat mérkőzésünkből
4 győzelemmel és 2 vereséggel
jöttünk ki. Többen fejben kicsit
elszálltak maguktól és nem kellő
felkészültséggel és odaadással léptek
több mérkőzésen pályára. A Cece
elleni meccs volt érzésem szerint a
fordulópont, amikor egy nem várt
vereségbe rohantunk bele. Onnantól
már a csapat nem tudott talpra állni
és zsinórban 5 vereség következett.
Már meccseken saját magukban
sem bíztak a srácok!
Az össz mérlegünk 11 mérkőzésből 4 győzelem, 0 döntetlen és
7 vereség. 12 pontot gyűjtve a 12
csapatos mezőnyben a 8. helyen
tártuk az őszt!
Előzetesen a 4-5. hely megszerzése volt a cél, amit sajnos alul teljesítettünk, de a tavaszi idény még
hátra van a javításra.
Sajnos a csapategység az edzéseken nyújtott hozzáállása és létszámban való megjelenése és fegyelme
egyaránt visszaesett a bajnokság
végére. Mérkőzések után többször
leültünk és átbeszéltük a hibákat,
problémákat, de az igazi beszélgetések mint együtt és külön külön a
téli felkészülés alatt fognak megtörténni.

Azért pozitív dolog, hogy az
igen sikeresen teljesítő ifi csapatban páran már bemutatkozhattak
közülünk. Sági Roland, Balogh
Imre, Pock Máté és Mekota Bernát.
Tibold Viktor pedig már állandó
tagja az ifi csapatnak!
A csapat összességében elmaradt
a várakozástól, ettől sokkal több van
a fiúkban. Ha fejben, felfogásban és

kevés létszám miatt nem is tudtuk
volna vállalni. Az ősz végére sikerült
egy megnyugtató 15-ös keretet kialakítani úgy hogy ebből 6 játékos
még U-11-es korosztályú. A fokozatos nagypályás játék sok türelmet
és kitartást igényel edzőtől és játékostól egyaránt.
Nem szeretnék senkit kiemelni, de Ráthgéber Lászlót meg kell

hozzáállásban tudnak fejlődni és
partnerek lenni, akkor egy jó felkészüléssel tavasszal bebizonyíthatják,
hogy valójában mit is tudnak.
A felkészülésünk január közepétől teremben és a szabadban lesz, a
kezdeti időszakban heti négy edzéssel készülünk és több edzőmérkőzést tervezünk a márciusi kezdésig.
Azért köszönöm a játékosaimnak, szüleiknek az őszi szezont és
remélem, hogy a tavasz több örömöt
tartogat számunkra! Köszönöm a
Sportegyesületnek azt a biztonságos
hátteret amit számunkra nyújtott a
minél sikeresebb szereplésért és Gulyás Ferencnek a szakmai tanácsait
és a kapusainkkal végzett munkáját!
U-13:
A felkészülés szintén augusztus
9-én kezdődött, együtt az U-16-kal.
Szeptembertől pedig váltottunk és
az U-11-el folytattuk közösen a
munkát. Ebből a korosztályból sokan kiöregedtek az előző szezonban
és létszámban nem voltunk annyian, hogy a bajnokságot önállóan el
tudjuk kezdeni. Ezért a 11 évesek
közül az ügyesebbeket kellett beépíteni a csapatba. Ez a korosztály
váltás több játékosnak még jelenleg
meghaladja az erejét, de néhányuk
egy -egy mérkőzésen elég bíztató
teljesítményt nyújtott. Az idei bajnokság ezért már a jövő évi szezonra
való csapatépítés jegyében zajlik. A
bajnokság szintén szeptember elején
rajtolt és úgy hogy egyetlen edzőmeccset nem játszottunk,de ezt a

említenem, hogy a bajnokság félidejében a góllövőlista előkelő 3.
helyén áll.
A kilenc csapatos mezőnyben
az ötödik helyen állunk. Az eredeti célkitűzés a 4-5. hely volt,
amit teljesítettünk. Összességében
ezzel az eredménnyel elégedett vagyok ismerve játékosaim tudását
és életkorát. A fegyelemmel van
néha kisebb nagyobb probléma, az
edzéslátogatottság jó, talán a végére
kicsit fogyott edzéseken a létszám,
ami azért iskolai elfoglaltság számlájára is írható volt.
Ami fájó volt, a Sárszentmiklós
és a Pálhalma elleni nagyarányú
vereség. Kis szerencsével pontokat
gyűjthettünk volna Káloz ellen aki
őszi bajnok lett. Csak egy góllal
kaptunk ki és Cece ellen úgy érzem,
ha nem tartalékosan állunk ki, akkor
hozni tudjuk a mérkőzést.
Nyolc mérkőzésből 4 győzelem,
0 döntetlen, 4 vereség a mérlegünk.
12 pontunkkal az 5. helyen állunk.
A felkészülés teremben és a
szabadban lesz január közepétől,
szintén edzőmeccsekkel. Télen
több teremtornán veszünk részt!
Reméljük,hogy a tavasszal előrébb
tud a csapat jutni játéktudásban és
eredményességben.
A játékosoknak és szüleiknek
köszönöm az őszt és sok öröm reményében kívánok sikeres tavaszi
folytatást.
Südi László
edző
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Mikulás-kupa
Az idén is megtartottuk
Mikulás égisze alatt klubbunk
egyik versenyét. Négy asztalon,
2 csoportban, 14-en mérték
össze erejüket.
A csoportok első 4 helyezettje jutott az egyenes kieséses
szakaszba, az itt elért eredmények:
Szabó-Androvics 3-1
Orosz-Balogh I. 3-1
Ágoston-Balogh D. 0-3
Vörös-Varga 0-3
Elődöntők:
Szabó-Balogh D. 3-0
Varga-Orosz 3-0
3. helyért:
Balogh D.-Orosz 3-2
(Dani 0-2-ről fordította
meg a „bronz”-meccset)
DÖNTŐ:
Szabó-Varga 0-3
Ifi verseny végeredménye:
1. Balogh Dániel, 2. Balogh
Imre, 3. Androvics Roland,
4. Ágoston Gergő, 5. Szabó
Krisztián, 6. Sümegi Dominik, 7. Horváth Patrik, 8. Árki
Milán, 9. Ferkel József, 10.
Horváth Zsolt.

Összesített végeredmény:
1. Varga Tamás, 2. Szabó
Sándor, 3. Balogh Dániel, 4.
Orosz Tamás, 5. Balogh Imre,
6. Androvics Roland, 7. Ágoston Gergő, 8. Vörös Richárd ,
9. Szabó Krisztián, 10. Sümegi
Dominik, 11. Horváth Patrik,
12. Árki Milán, 13. Ferkel József, 14. Horváth Zsolt
Dani sérülten is jól teljesített. Imre is sokat fejlődött, de
aki számomra a legkellemesebb meglepetés volt az Roland! Azt hiszem a jövőben
többet fogok asztalhoz állni
ellene! Gergő és Dominik is
nagyon ügyes volt.
Párosok végeredménye:
1. Orosz Tamás-Varga Tamás, 2. Balogh Dániel-Balogh
Imre, 3. Ágoston Gergő-Sümegi Dominik.
Egészségetekre és mindenkinek köszönöm a részvételt!
Következő versenyünk előreláthatólag farsang környékén
lesz.
Klubvezető:
Varga Tamás

Tisztelt Támogatóink!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a személyeknek, családoknak, vállalkozóknak a támogatását, akik az
év folyamán akár használt ruhákkal, cipőkkel, játékokkal,
bútorokkal, akár tartós élelmiszer, vagy egyéb termék (pl.:
sütemény, fenyőfa stb.) adományozásával, vagy ahhoz való
anyagi hozzájárulással támogatták intézményünk segítő
tevékenységét. Segítségükkel megkönnyíthettük sok mezőfalvi család életét, illetve hozzájárulhatunk karácsonyuk
méltó megünnepléséhez. Köszönjük mindazoknak az intézményeknek, alapítványoknak és civil szervezeteknek az
együttműködését, akik munkájuk által támogattak bennünket, s a rászoruló családokat.
a Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény dolgozói

Boldog karácsonyt és örömökben gazdag,
békés újévet kívánunk
Mezőfalva minden lakójának!
a Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézmény dolgozói

Tarány Tamás sikere
A mezőfalvi Tarány Tamás
(Tarány Sándor unokája) negyedik helyezett lett az RTL
Klub X-faktor című tehetségkutató showjában. A fantasztikus hangú fiatalember kiemelkedő tehetség.
Bízunk benne, hogy teljesül
minden vágya és szép énekesi
karriert fut be.
Reméljük, hamarosan Mezőfalván is koncertezik majd,
és elkápráztatja településünk
lakóit!
Gratulálunk a sikeréhez!

Mikulás - túra

Idén immár 5. alkalommal
vágtunk bele a Mezőfalva
- Ménesmajor - Nagykarácsony útszakasz izgalmaiba. A
Mikulás-túrát a Nagyvenyimi
Természetjárók Klubja, illetve
a Természetbarátok Egyesülete szervezi minden évben.
Többéves hagyomány, hogy a
Petőfi Sándor Általános Iskola
pályázati pénzből (IPR program) támogatja a programot a
nevezési díj kifizetésével, melyet a tanulók és a pedagógusok számára biztosít. Köszönet
érte!
A leghosszabb (30km) táv
Dunaújvárosból indul, a közepes (20km) Nagyvenyimről. A
messzebbről indulóknak a mezőfalvi Tájház egy közbülső
állomást jelent. Itt mezőfalva
önkormányzata Vargáné Erzsike és Zsákovicsné Ági segítségével a szokott módon látta
vendégül a túrázókat. Kora

reggeltől forró teával és pogácsával kínáltuk a vendégeket.
Mi, a helyből indulók – 20
tanuló és 4 felnőtt –, idén az
iskolától indultunk útnak 9
órakor. Az idő borongós és
enyhe volt, kicsit izgalmasabb
lett volna, ha hóban taposhatunk, de a Mikulással most is
találkoztunk. A ménesmajori
fogadóhelyen a fűszeres tea
és forralt bor valamint a szelet
csoki feltöltött bennünket a 2.
szakasz megtételéhez.
A célállomáson már kiéhezve vártuk a mennyei ízű
hagymás kenyeret, amely itt a
legfinomabb. Érdekes programok és kirakodóvásár várta a
túrázókat és a messziről jött
látogatókat. Egy újabb Mikulás-jelvénnyel és emléklappal
gazdagodott a hős kis csapat.
Remélem, jövőre veletek
ugyanitt !
Molnárné Troppert Mária
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Csatorna hírek

A Mezőfalvi Víziközmű-társulat vezetőségének tagjai a csatorna II. ütemében érintett lakókat megkeresik
az elkövetkezendő időszakban, hogy átadják nekik a
fizetési felszólítást. Az átvétel napjától számítottan 30
napon belül kell kifizetni az első részletet, amely konstrukciótól függően változhat.
Az esetlegesen még szerződést nem kötötteknek ez
az utolsó időpont, amikor még szankció nélkül csatlakozhatnak. Fontos tudni: a közműtársulat megalakulásakor minden érintett ingatlantulajdonos tagja lett a
társulatnak, akár csatlakozott, akár nem. Így a kötelezettség is mindenkire érvényes.
További hírekkel a következő lapszámban szolgálunk
az olvasóknak.
Sóki László
VKT-elnök

Hirdessen

„Az én falum – Mezőfalva” újságban!
Minden mezőfalvi családhoz eljut!
Megéri!

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



Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk

KOSKA ISTVÁNNÉ

Temetésén részt vettek, gyászunkban,
fájdalmunkban osztoztak!
Drága emlékét megőrizzük!
Köszönjük Feth Jánosnak,
és feleségének a temetés lebonyolítását!
Gyászoló család

Szerető édesanyánkat,

Feke Istvánnét 80 éves,
Katalin nővérünket 60 éves
születésnapja
alkalmából köszöntjük szeretettel!
Jó egészséget kívánunk nekik:
Szerető családjuk

Dr. Endl Gábor István
ügyvéd
Tel.: 25/789-709
mobil: +3630/306-9000

Minden szerdán 15 órától
ügyvédi fogadóórát tart
a Mezőfalvi Polgármesteri Hivatalban.
Bejelentkezni telefonon lehet.

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!
Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim
Tel.: 06-20-9-131-736

DARÁLT PAPRIKA
ELADÓ
3000 Ft/kg

Virág Ernőné – Hajdú György
Mezőfalva
Vörösmarty utca 10
Tel:06/30 4124-874
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Mezőfalva tüzelőanyag
kereskedés
Karácsonyi
akciós árak
Kegyelemben gazdag
és Istentől áldott ünnepeket
kíván Mezőfalva minden lakójának:
Kristofory Valter
plébános atya
és a Római Katolikus Egyházközség
Ünnepi miserend:
December 24. Szenteste, 24 óra: Éjféli szentmise
December 25. Karácsony, 8.30 óra: Ünnepi szentmise
December 31. Szilveszter, 16 óra, Hálaadó szentmise
2012. Január 1. Újév, 8.30 óra: Újévi szentmise

Barna szén (Lignit): 1700 Ft/ mázsa
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2300 Ft/mázsa
Hasogatva:
2400 Ft/mázsa
Mezőfalva Szőlőhegy,
Honvédségi út eleje
30/2811-504, 30/7380-922

Kedvezményes házhoz szállítás feltételeiről
telefonon érdeklődjön!

AUTÓSOKNAK!

A fény életet jelent!

Ez nem csak biológia értelemben, hanem minden helyzetben
igaz. Ha nem megfelelő a fényviszony, sokkal nehezebben, lassabban és pontatlanabbul ismerjük fel a személyeket, tárgyakat. A
fény magabiztosságot ad embertársaikkal való kapcsolatainkban és
segít a veszélyhelyzetek felismerésénél is. Ezek a tények fokozottan
igazak a közlekedésben is. Csak megfelelően beállított fényszóróval
tudunk biztonságosan részt venni a forgalomban. Ez különösen
fontos a sötétebb őszi,-téli hónapokban, mert a nem megfelelő
világítástól hamar elfárad a szem, ami önmagában is rizikós, de
ez párosulhat a ködös, esős idővel, ami még kockázatosabbá teszi
a vezetést. Saját és mások biztonságának érdekében ellenőriztesse,
vagy ha szükséges, állíttassa be gépjárműve világítását.
Ha autójának üzemeltetésével kapcsoltban tanácsra van
szüksége, várom megkeresését.

MÁRKAFÜGGETLEN JAVÍTÁS!

- Gumiszereléssel, klímázással, hibakód olvasás, -törléssel
- Ingyenes átvizsgálással
- Bankkártyával történő fizetési lehetőséggel
- Vállalt ár és határidő betartásával... stb

Várjuk MEGLÉVŐ és LEENDŐ megrendelőinket!
Árajánlat-kérése csak egy telefonhívásba kerül!
06-30/271-7143
Kovács Zoltán autószerelő mester
Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Művelődési Ház, Mezőfalva. Felelős: Ijjas Gizella.
Szerkesztőség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár, Mezőfalva, József n. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Magyar út 106/b.
Készült 2011. december 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 00011

