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Az új év hajnalán még élénken élnek bennünk a karácsony
képei, kellemes emlékei, éppen ezért érdemes megállni
és visszatekinteni egy pillanat,
egy fotó erejéig az elmúlt év
végére. Az önkormányzat, az
intézmények és a civil szervezetek jóvoltából idén is közö-

Betlehemi szokások szerint

sen hangolódtunk rá a szeretet
ünnepére: nagy siker volt az
Advent a téren rendezvénysorozat négy hétvégéje. Köszönjük mindenkinek az aktív
közreműködést, a szervezést,
a lebonyolítást, a műsort és a
részvételt.
Márok Csaba

Kitüntetés:
„Mezőfalva
Településért”
2012. december 18-án a
Mozgáskorlátozottak Klubja
karácsonyi ünnepséget tartott.
A rendezvényt megtisztelték
falunk és az intézményeink
vezetői is.
Márok Csaba polgármester
,,Mezőfalva Településért” kitüntetést nyújtott át Szabóné dr.
Illyés Margit doktornőnek, akinek méltatását Masinka Csabáné, a kitüntetés előterjesztője
olvasta fel.
Margit néni meghatottan
köszönte meg a nem várt elismerést.
Gratulálunk a doktornőnek
a kitüntetéséhez, és jó egészséget, sok örömet, boldogságot kívánunk neki a nyugdíjas
éveiben!
Az önkormányzat vezetői

Közmeghallgatás:
a költségvetésről
lesz szó
Mezőfalva képviselőtestületének tagjai
közmeghallgatást tartanak
2013. január 22-én,
kedden 17 órától
a Kiss Kálmán Művelődési Házban.

A karácsonyi készülődés, a mezőfalvi adventi programok részeként csodálatos betlehemi műsort láthattunk a katolikus templomban a negyedik vasárnapon      Fotó: Horváth László, Mezőhír

Márok Csaba polgármester beszámol a megjelenteknek
a múlt évi eredményekről, majd ismerteti az önkormányzat
2013. évi költségvetés-tervezetét. Végül a település vezetői
válaszolnak a lakók hozzászólásaira, észrevételeire, javaslataira.
Az önkormányzat vezetői tisztelettel meghívják, és várják
Mezőfalva lakóit a közmeghallgatásra!
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Még mindig
az ebek
chippezéséről!
2013. január 1-től minden
kutya kötelezően kell hogy viselje a beültetett mikrochippet.
Ezzel nincs ellentmondásban
az, hogy az általam meghirdetett akció, az utcánkénti chipbeültetés tovább folyik.
Személyesen garantálom,
hogy február 28-ig Mezőfalván senki nem lesz büntetve
a mikrochip hiánya miatt. A
chip-beültetés ára továbbra is
4.500 Ft ebenként (3.500 Ft
alapdíj + 27 %-os áfa + kiszállási díj + regisztrációs díj egyben). Az akció további menetrendje a következő:
Január 26. - február 1. : Zrínyi, Csokonai, Béke, Arany János, Tompa Mihály utca
Február 2-8.: Hunyadi,
Diófa, Dózsa, József Attila
utca.
Február 9.: fél 9-től Ménes
major, 10 órától Sismánd.
Február 10.: Szöllőhegy,
Kiskokasd
Február 11. után: Selyem
major.
Február 16. és 28. között
kérem azok jelentkezését, akik
valamilyen okból kimaradtak
az akcióból.
Telefon: 06-30-9697-940.
Február 28. után az akció
lejár, a büntetlenség türelmi
ideje véget ér.
Kérem, használják ki a lehetőséget!
dr. Juhász Miklós
állatorvos
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Kitüntetés Mezőfalva Településért

2012. december 18-án a
Mozgáskorlátozottak Klubja
karácsonyi ünnepséget tartott.
A rendezvényt megtisztelték
falunk és az intézményeink
vezetői is. Márok Csaba polgármester úr ,,Mezőfalva Településért” kitüntetést nyújtott
át Szabóné dr. Illyés Margit
doktornőnek, akinek méltatását Masinka Csabáné, a kitüntetés előterjesztője olvasta
fel. Margit néni meghatottan
köszönte meg a nem várt elismerést.
„A doktornő 1992. június
óta dolgozik Mezőfalván,
1993 májusától a település
első kinevezett gyermekorvosa. A húsz év alatt lelkiismeretes munkával gyógyította
gyermekeinket. Fáradtságot
nem kímélve Ő a mi ügyeletes doktor nénink is volt,

hiszen bárki fordulhatott
hozzá munkaidő után is, Ő
mindig ajtót nyitott és segítséget nyújtott. Kivette a részét a közéleti munkából is,
jelenleg is a Mozgáskorlátozottak Klubjában tevékenykedik. Nyugdíjazása után is
munkálkodott, ellátta az iskolaorvosi teendőket.

Kedves, egyszerű lényét
mindannyian megszerettük,
köszönetünket és tiszteletünket fejeztük ki ezen díj
átadásával áldozatos munkájáért.”
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Masinka Csabáné
Ijjas Gizella

és került barátságba, megtapasztalhatta az igazi szolidaritást. Amikor pénzét ellopták,
zarándoktársai segítették ki.
A vetített képes előadáson mi
résztvevők is elkísérhettük őt a
korántsem könnyű és nagyon
kalandos úton, a gyönyörű

tájakon, egy igazi élménnyel
lettünk gazdagabbak.
Laci lelkében az út hatására
több minden a helyére került,
bár hazatért lelki útja még tovább folytatódik…
Horváth István
könyvtáros

Faapríték kazán

a községházát, az óvodát és
a konyhát várhatóan jövőre.
Megvizsgáltuk, van-e erre lehetőség másutt is. Egyedül az
ÖNO-ban nincs korszerű fűtés, azzal pályáztunk, és nyertünk. Vagyis az ÖNO-ban is
ilyen fűtést alakíthatunk ki, további egy közfoglalkoztatottal.

El Camino
– az út
Südi László immáron másodszor számolt be a mezőfalviaknak január 4-én este nyári
zarándoklatáról, melynek során nemcsak a híres Szent
Jakab - zarándokutat, az El
Caminot járta végig, hanem
eljutott az Atlanti - óceán
partjára, Finisterre - fokhoz is.
A középkorban úgy tartották,
hogy földrajzi értelemben ott
van a világ vége. 33 napos útja
során összesen 920 km-t tett
meg gyalogszerrel. Útja azonban nemcsak teljesítmény túra
volt: több emberrel találkozott,

Pályázaton nyert támogatásból faaprító gépet, tárolót
és faapríték kazánt szerezhet
be az önkormányzat, valamint két közfoglalkoztatottat
alkalmazhat egy évre ezek
üzemeltetésére. A tárolóhely
elkészült, a vártnál nagyobb
gépet hamarosan szállítják és
a kazánt üzembe helyezzük –
azzal fűtenénk szinte ingyen

Az önkormányzati
oldalakat összeállította:
Márok Csaba polgármester
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Járási rendszer
Településünk is együttműködően részt vett a járási rendszer
kialakításában, a képviselőtestület döntött a szükséges eszközök,
szakemberek átadásáról. Mezőfalván járási kirendeltség működik,
tehát helyben intézhetik a lakók
azoknak az ügyeiknek nagy részét
is, amelyeknek hatáskörét a járás
átvette a polgármesteri hivataltól. Akadnak azért olyan ügyek,
amelyek miatt a dunaújvárosi központba kell utazni. A teendőkről
folyamatosan egyeztetünk, hiszen
mindenkinek az az érdeke, hogy
a lakosság kiszolgálása zökkenőmentes legyen.
A járási kirendeltség
a községházán van.
Ügyintéző: Balogh Szilvia
Telefonszám: 506-980

Adósságrendezés

Mezőfalva is részt vett az adósságrendezési eljárásban. Két hitelünk
volt, amit e lehetőségbe beilleszthettünk: a csatornázás első ütemére
felvett összeg és a folyószámlahitel.
A bankokkal zökkenőmentesen lebonyolítottuk a tranzakciókat múlt
év végén, a képviselőtület határozata
szerint. Az önkormányzatnak ez jelentős segítséget jelent.

Vízóraleolvasás

A településen élők tapasztalhatják, hogy elkezdték leolvasni
a vízórákat. Ennek az az oka,
hogy szolgáltatóváltás történik. A
DVCSH Kft.-vel lejárt a konces�sziós szerződésünk decemberben,
és egy szekszárdi székhelyű, az új
víziközmű törvénynek megfelelő
új vízszolgáltatót választottunk. A
DVCSH-val meg voltunk elégedve eddig, ám törvényi megfelelőségek, akkreditációs okok miatt
vele nem tudunk újra szerződni.
A váltást a díjakban nem érzékeljük. Az új cég átveszi az eddigi mezőfalvi dolgozót, tehát a
lakók továbbra is Németh Lászlót
kereshetik a vízműnél a 30/7589919-es telefonszámon.

Fiatalok tornája

Sikeres kispályás labdarúgó
tornát szerveztek maguknak a
fiatalok az iskolába közel száz
fiatal részvételével. Kiváló volt a
hangulat, hagymás zsíroskenyeret szolgáltak fel a büfében. Az
önkormányzat vezetése úgy gondolja, hogy ez jó irány és a további tornák rendezésében esetleg az
önkormányzat is részt kíván venni.
Gratulálunk a győzteseknek!

Iskola: átadtuk

Nagy szívfájdalmam, hogy elkerült az iskola tőlünk! Mezőfalván olyan rendszert alakítottunk
ki, amely a megyében egyedülálló módon szolgálja a gyermekek
érdekeit. Magas szintű szakmai
szolgáltatást valósítottunk meg
az intézményi társulás keretében:
az alapfokú oktatáshoz társítottuk a művészetoktatást és ehhez
kapcsolódott a pedagógiai szakszolgálat. Aggasztó híreket kaptunk év végén a változásokról...
Az állam lett az iskola fenntartója január 1-től, és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központon keresztül gyakorolja
e jogosítványát. A 3000 fő feletti
önkormányzatok választhattak:
megtartják az intézményt, vagy

lemondanak a működtetéséről.
Mezőfalva képviselőtestülete
úgy döntött, működtetője kíván
lenni az iskolának, fizeti a fűtési,
világítási, karbantartási és egyéb
költségeket.
Az oktatás elkezdődött januárban, mégpedig változatlan
felállásban, művészetoktatással
és pedagógiai szakszolgálattal
együtt. Kisebb döccenők természtesen vannak, a kérdőjelek
sokasodnak, reméljük az intézményfenntartó központtal úgy
tudunk együtt dolgozni, hogy
a mezőfalvi gyermekek oktatása
változatlan színvonalú, jó legyen.
Az idei tanév így telik majd el.
Bármilyen átalakítás, átszervezés
szeptembertől lehetséges.

Kivitelezőt választunk

Örömmel mondhatom, hogy
csatorna pályázatunk szépen halad előre. A kivitelezői közbeszerzés zajlik jelenleg, és a végéhez közeledik. A bíráló bizottság
befejezte a munkáját, összeállította a döntési javaslatát, amelyet továbbított a Közbeszerzések Felügyeleti Főosztályához,
ahol megvizsgálják az anyagot
és kiadnak egy tanúsítványt. A
tanúsítvány alapján dönt majd a
társulás tanácsa a kivitelezőről.
Lényeges az lenne számunkra,
hogy minél előbb legyen döntés,
legyen kivitelezőnk és indulhasson a csatornázási munka. Ezért
jeleztem a másik három település polgármesterének, hogy a

tanúsítvány megérkezése után
szinte azonnal együttes testületi ülést hívok össze a kivitelező
kiválasztására. Tudni kell, hogy
hatalmas a verseny a magyarországi nagy cégek között, ezért a
döntés után sajnos számítanunk
kell jogorvoslati eljárásra is. De
azért választottunk jó szakembereket, azért tagjai a jegyzők a
bíráló bizottságoknak, és azért
választottunk szakmai zsűrit,
hogy minden szempontból a
lehető legjobb döntések szülessenek. Lapzártánkkal egyidőben
együttes testületi ülésen megszületett a döntés a kivitelezési
munkálatokat elnyerő vállalkozásokról.

Támogatás

Az önkormányzat jelentős
összegű támogatásban részesítette a rászorulókat. A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési alapítvány és
magánszemélyek által felajánlott
támogatást oszthatott fel a családsegítő intézmény, a szociális
bizottsággal együttműködve.
Tartós élelmiszerrel segítettük
a családokat két alkalommal is:
karácsony előtt, valamint most
januárban kapnak csomagot a
családok, amelyet úgy állítottunk
össze, hogy az valóban segítség
legyen a rászorulóknak. Mező-

falván így mintegy félmillió forintot fordítottunk a hátrányos
helyzetű családok ellátására.
Az adomány egy részét hozzátesszük a szociális tűzifa támogatáshoz. Településünk ugyanis
idén 36 köbméter fa kiosztására
nyert pályázati támogatást, ami
jelentősen kevesebb, mint a tavalyi 80 köbméter. A szociális
bizottság dönti el, ki kapjon félegy köbméter fát még januárban,
és a tüzelő szállításával kapcsolatban kérjük majd a gazdák segítségét, ahogyan tavaly is tettük.

Köszönjük,
főjegyző úr!
Dr. Woth László címzetes
főjegyző úr nyugdíjba vonult.
A főjegyző úr tizenöt éve dolgozik a településen, mindenki
kiváló szakembereként ismerte. A polgármesternek komoly
hátteret és segítséget biztosított a pályázatoknál és nagy
szerepe volt a csatornázásban.
Szerették a hivatalban – viszont nem szerették, akikkel
szemben eljárt. A településért
és a kultúráért egyaránt sokat
tett. A jegyzői álláshelyre pályázatot írt ki a polgármester.
A helyettesítést Borbély Anikó
aljegyző látja el.

Új védőnőnk
Sidó Károlyné Gitta védőnő nyugdíjba ment, és az
álláshelyére pályázatot írt ki
az önkormányzat. A pályázat
nyertese Kele Krisztina lett, aki
május elsejétől látja el a védnőnői feladatokat. Szakmai
tapasztalatát és bemutatkozóját a képviselőtestület jónak
tartotta, reméljük, a kismamák
megelégedésére.

Társasági adó
A MEDOSZ SE a tavalyihoz hasonlóan pályázott most
is a társasági adó program keretében.
Ami azt jelenti, hogy a cégek
felajánlhatják társasági adójuk
egy részét a látványsportágak,
például a labdarúgásban érintett szervezetek javára. A pályázat komoly feltételeinek tavaly
is megfelelt a MEDOSZ ES,
és rendesen elszámolt az elnyert
támogatással. Elsődlegesen az
utánpótlás-nevelést támogatja
a program, amelyre összességében 18 millió forint nagyságrendű adót fogadhat az egyesület. Szeretnénk megoldani a
pálya öntözőrendszerét, és azon
kívül a teljes összeg az utánpótlás nevelését szolgálja. Továbbra
is bízunk abban, hogy a cégek
fontosnak tartják a fiatal sportolók támogatását, és segítik
társasági adójukkal az egyesület
céljainak megvalósítását!
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Ahogy én látom!
Közeledik február 14.,
Valentin nap, a szerelmesek napja. A legenda szerint
Valentin pap volt egy római
templomban, Claudius császár
uralkodása idején. A császár
rájött, a nőtlen férfiak sokkal
jobb katonák, mint a házasok,
ezért betiltotta a házzaságkötést a hadseregben. Valentin
sajnálta szegény szerelmeseket, és titokban továbbra
is összeadta a fiatal párokat.
Tevékenysége nem maradt
titokban, Claudius megtudta
és halálra ítélte az áruló papot.
Így lett a Valentin nap a szeretet, a szerelem ünnepe. Ebből
az ünnepi alkalomból nem
magyar költőt, hanem ismét
az angol költőóriás William
Shekaspeare szerelmes szonettjét választottam. Ismét
olvassák, fogadják szeretettel.
(Mellesleg, fiatalok! – ezzel a
verssel lehet udvarolni!)

LXXV. szonett

Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
S tavaszi zápor fűszere a
földnek;
Lelkem miattad örök harcban él,
Mint fösvény, kit pénze
gondja öl meg;
Csupa fény és boldogság
büszke elmém,
Majd fél: az idő ellop, eltemet;
Csak az enyém légy, néha
azt szeretném,
Majd, hogy a világ lássa
kincsemet;
Arcod varázsa csordultig
betölt
S egy pillantásodért is sorvadok;
Nincs más, nem is akarok
más gyönyört,
Csak amit tőled kaptam s
még kapok.
Koldus-szegény királyi gazdagon,
Részeg vagyok és mindig
szomjazom.
Tarány Sándor
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Újra Falutörténeti
vetélkedő

A tavalyi évhez hasonlóan idén is helytörténeti vetélkedőt
indítunk. Ismét 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, gyerekeket
és felnőtteket bármilyen korosztályt. A vetélkedő három írásbeli
fordulóból és egy döntőből áll. Az írásbeli fordulók kérdéseit
az újság januári, februári és márciusi számában találják meg. A
döntőre a József Nádor - héten kerül sor. A helyes válaszok megtalálhatók a Mezőfalva évszázadai című könyvben (Szerk.: Erdős
Ferenc - Keszi Tamás). A könyv megvásárolható a Könyvtárban
vagy a Polgármesteri Hivatalban. A kitöltött feladatlapokat a
könyvtárban kell leadni 2013. február 5-ig. Az első forduló eredményeit a következő számban olvashatják. Szintén a következő
számban adunk tájékoztatást a vetélkedő fődíjáról!
Jó kutakodást, eredményes versenyzést mindenkinek!
Horváth István
könyvtáros
A csapat neve:……………………………………….
1. Mettől meddig volt Hercegfalva járási székhely?
_...........................................................................................
2. Mit jelent Mezőfalva címerében a három ezüst színű sáv?
_...........................................................................................
3. Nevezzen meg két 11-13. századi településmaradványt falunk területéről?
_...........................................................................................
4. Hogy hívták a Mezőfalva területén a 14. században létesült
kun települést?
_...........................................................................................
5. Mikor kezdték el építeni Újmajor első templomát?
_...........................................................................................
6. Ki volt Dréta Antal?
_...........................................................................................
7. Nevezzen meg három Fejér megyei települést, ahonnan
1811-ben betelepülők érkeztek Hercegfalvára!
_...........................................................................................
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, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2013. január 17-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 00001

Az óvodások
adventje
„Szép Tündérország támad föl
szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű
igézet,
Ilyenkor decemberben.”
A mi óvodánk egy Tündérkert, tele apró kis tündérekkel,
akiknek a lelkében ilyenkor mi
is a Juhász Gyula által említett
„Tündérországot” szeretnénk
megteremteni.
December elején ünnepi
díszbe öltöztettük az óvodánkat,
és kezdetét vette a karácsonyra
való érzelmi ráhangolódás. A
csoportokban adventi koszorúk
készültek, melyeken minden
hétfőn meggyújtottuk a soron
következő gyertyát, és meséltünk
a gyermekeknek advent angyalairól, akik a békességet, szeretetet,
örömet hozták el az embereknek.
Azt szeretnénk, ha a gyermekek
befogadnák azokat az értékeket,
melyeket közvetíteni próbálunk
feléjük, és úgy élnék meg a várakozás heteit, hogy türelemmel,
odafigyeléssel fordulnak a társaik
felé, hiszen ennek az ünnepnek a
legfontosabb tartalma a szeretet.
Segítségünkre volt ebben a községi rendezvénysorozat, az „Advent a téren”, hiszen sok család látogatott el oda vasárnaponként,
és a gyerekek ott is megtapasztalhatták a közösség fontosságát,
az összetartozás érzését.
Advent harmadik vasárnapján óvodánk is vendéglátó
volt. Erre az alkalomra a két
nagycsoport kedveskedett egy
ünnepi műsorral az adventező
közönségnek.

Ellopták
a hosszabbítót!
Az Advent a téren programsorozat idején (az egyik
éjszaka) ellopták a művelődési ház hosszabbítóit a Piac
térről.
Felháborító, hogy ilyesmi
megtörténhet településünkön!
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Tündérkert Óvoda
Ruhagyűjtés
Ebben az évben is meghirdettük ruhagyűjtési akciónkat,
melynek célja a rászoruló családok segítése. Nagy örömünkre szolgált, hogy sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, és
hozták be az oviba a családban
feleslegessé vált ruháikat. Ezeket az óvónénik szétválogatták,
és odaajándékozták azoknak a
családoknak, akikről tudták,
hogy hasznát vehetik.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogató családok
segítségét.

Karácsonyi vásár

Az ünnepi készülődés elmaradhatatlan része az óvodai karácsonyi vásár. Ennek
a lényege az, hogy az óvoda
dolgozói által készített ajándékokat a szülők megvásárolhatják, a befolyt pénzt pedig
a gyermekek programjainak a
finanszírozására fordítjuk. Idén
nagyon sok szép portékával
készültünk, és szinte mindent
el is adtunk. Köszönet érte a
szülőknek, gyermekeknek, és a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik hűséges és lelkes
támogatóink ebben a programban, és akiknek segítségével az
idén rekordösszegű bevételre
tettünk szert.

Köszönet

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak az öltözőszekrények felújításához
nyújtott segítségért.
Szente Andreának, és Kelemenné Bokor Gabriellának
a finom süteményért, amit a
Csiga-biga csoportnak sütöttek az ünnepekre.
Az oldalt összeállította
a Csiga-biga csoport

Karácsony
A várakozással teli hos�szú advent után végre elérkezett óvodánkban a karácsony
napja. A gyerekek reggel szép
ünneplő ruhában, boldog izgalommal, és várakozással telve
érkeztek meg. Tízórai után
kezdődtek az ünnepélyek a
csoportokban, ahol gyertyafénnyel keltett meghitt hangulatban, szép dalokkal, versekkel
vártuk az ajándékozás pillanatának érkezését. Nagy örömünkre vendégeink is voltak,
akik részt vettek a nagycsoportosok karácsonyi ünnepélyén:
Deák Ferenc, Szabó Lászlóné
-Marika néni, Márok Csaba
polgármester úr. Köszönjük,
hogy velünk töltötték ezt a
szép ünnepet, és osztoztak az
örömünkben.
Az ünnepély végeztével a
gyerekek nagy-nagy izgalom-

mal fedezték fel az ajándékokat, és önfeledten játszottak
egész délelőtt. Az ebédet szépen terített, ünnepi, gyertyafényes asztalnál ettük meg, ami
szintén hatalmas élmény volt
számukra. Ebéd után érkeztek
a szülők, akiket minden gyer-

Betlehemezés

Sok-sok éve hagyomány,
hogy a karácsonyi ünnepkör
egyik legnépszerűbb misztériumjátékát az óvónők adják
elő a templomban. Remek
alkalom ez arra, hogy óvódásaink számára minél közelebb
hozhassuk Jézus születésének történetét, hiszen mindaz, amiről eddig meséltünk,
most megelevenedik, és olyan

személyek keltik életre a történetet, akikhez érzelmileg
közel állnak. A szülők és a
gyerekek örömmel fogadták
a meghívásunkat, és nagyon
sokan eljöttek megnézni az
előadást. Megható volt látni,
ahogy ezeket a pici gyerekeket
elvarázsolta a templom aurája,
a csodás, hatalmas karácsonyfa
látványa, és a betlehemes játék.

mek megajándékozott a saját
maga készített ajándékkal.
Ezen a napon délig volt
óvoda, mert kollektívánk délután tartotta a karácsonyi vacsoráját, ahol ebben az évben
utoljára töltöttünk el együtt
néhány vidám, gondtalan órát.

Újévi köszöntő
Az óvoda dolgozói ezzel
a verssel szeretnének a falu
lakóinak örömökben, sikerekben gazdag, békés újesztendőt kívánni:
Balogh József:

Mit kívánok

Kívánok én hitet, kedvet.
Szép szerelmet, hű türelmet,
Utakhoz fényt, csodát, álmot,
Békességet, boldogságot!
Magyar szót és égre kéket,
Emberarcú emberséget.
Verseket, célt, igazságot,
Daltól derűs, jobb világot.
Bokrok mellé társnak fákat,
Napfényt, amely el nem fárad.
Tekintetet szembenézve,
Éjt meg nappalt soha félve,
Kézfogásos tiszta csöndet,
És mosolyból minél többet!
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Karácsonyi ünnepkör
Iskolánk nevelési programjának meghatározó eleme,
hogy tanulóinkat felkészítsük
az év egyik legszebb ünnepére,
a karácsonyra.
Az eseményt megelőző időszakban, advent idején gyertyagyújtással hangolódunk a
karácsonyra, melynek méltó
keretet a 3. évfolyamos tanulók kedves műsorai adtak. (Felkészítő tanárok: Balláné Spitz
Mariann és Szabóné Kovács
Erika).
Hagyományaink szerint
minden héten az arra legér-

demesebb két tanulót éri az a
megtiszteltetés, hogy gyertyát
gyújthat az iskola koszorúján.
Idei választottaink:
1. évfolyam: Csizmadia
Dóra
2. évfolyam: Erdélyi Márió
3. évfolyam: Koppányi Tímea
4. évfolyam: Pintér Dzsenifer
5. évfolyam: Tatai Enikő
6. évfolyam: Azurák Flóra
7. évfolyam: Subi Zsolt
8. évfolyam: Kovács Marcella Kitti

A művészetoktatás évről
évre színvonalas rendezvénnyel
ünnepli a karácsonyt. A zeneművészet minden tanszakának
legjobbjai szerepeltek egy-egy
darabbal, a táncművészeti ág
pedig két produkcióval örvendeztette meg a népes nézőközönséget, akik az előadás előtt
a szobrászat tanszak kiállításában gyönyörködhettek. (Felkészítő tanárok: Barta Mónika,
Fehér Teréz, Tótin Katalin,
Tótin István, Nyulasiné Lakos
Angéla és Csonka Emese)
A települési karácsonyi rendezvénysorozatban iskolánkat
elsőseink, néptáncosaink és
Kovács Virág Karolin, népi
énekes növendék képviselte,
akik az óvodásokkal együtt
kedves műsorral bűvölték el
a térre kilátogató mezőfalviakat. (Felkészítő tanárok: Vámosiné Hevér Bernadett, Baricza Zsuzsa, Csonka Emese
és Nyulasiné Lakos Angéla)
Köszönetet mondunk az iskola szülői munkaközösségének
a vendéglátás megvalósításában nyújtott segítségükért. A
községi koszorú 3. gyertyáját
Czifra Anna, 8.a osztályos tanulónk gyújtotta meg.

Az „Egy doboznyi szeretet”
néven ismert adománygyűjtő
akcióban iskolánk tanulói is
aktívan részt vettek. A több
doboznyi ajándékot a helyi
családsegítő iroda munkatársainak segítségével juttattuk
el a rászorulóknak. (Szervező
tanár: Baricza Zsuzsa)

Több éve hagyomány már,
hogy az idegen nyelvi munkaközösség angol és német
nyelvű műsort készít az ünnep
alkalmából, melyet az iskola
teljes közössége megtekint.
Az előadásokban a 6. évfolyam
emelt angolos csoportja és az
5.a osztály német nemzetiségi
tanulói vettek részt. (Felkészítő tanárok: Hajas Györgyné és
Sörös Anikó)
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ORSZÁGOS BIRKÓZÓVERSENY A MEZŐFALVI ISKOLÁBAN

KARÁCSONYI KUPA

A templomi karácsonyi koncerten iskolánk énekkara lépett fel.
Ebből az alkalomból több új művet hallhattunk a gyerekektől.
A kiváló akusztikájú templomban csodálatosan szólt a csengő
hangú kórus igazi karácsonyi hangulatot teremtve a koncerten.
(Felkészítő tanár: Lajtos Imréné)

Több éve hagyomány, hogy
a mezőfalvi iskola decemberben nagyszabású országos birkózóversenyt szervez.
2012. december 16-án közel
120 versenyző, számos edző,
bíró, szakember és nagyszámú
közönség gyűlt össze az iskola tornatermében. Érkeztek
csapatok a Budapest-Kertvárosi Birkózó Klubból, Tatabányáról, Székesfehérvárról,
Veszprémből, Győrből, Pécsről, Érdről, illetve a Dunaferr
SE birkózó szakosztályának
képviseletében Enying, Mezőfalva, Dunaújváros (Arany
J. és Petőfi iskolák) tanulói
versenyeztek. Az egész napos
viadalon remek hangulatú,
sportszerű mérkőzéseket lát-

hattunk. Nagy örömünkre
19 mezőfalvi gyermeknek is
szurkolhattunk, akik nagyszerűen helyt álltak. A legjobbak
eredményei:
III. helyezést értek el:
Szentpáli Zalán, Igel Bálint,
Bartek Dávid, Csicsák Bence,
Papp Zsolt
II. helyezést értek el: Kovács Olivér, Sebestyén Fábián,
Ferkel Tamás, Bartek József
I.helyezést értek el: Szabó
Dávid, Rabi Károly
Edző: Fehér Krisztián
A verseny szervezője: Tombor István
Minden helyezettnek és
résztvevőnek szívből gratulálunk, további jó versenyzést
kívánunk!

Ez a program mindig az iskola karácsonyi ünnepét előzi meg,
melyet az idei évben is a 2. évfolyam tanulói tettek felejthetetlenné számunkra. (Felkészítő tanárok: Nyuliné Bauer Szilvia,
Sivák Zita, Csonka Emese)

Újabb siker
a művészetoktatásban!

A Vámosi család által felajánlott, szépen feldíszített karácsonyfa alatt együtt ünnepeltünk a község vezetőivel, a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány képviselőivel, iskolánk nyugdíjas és
jelenlegi dolgozóival, és a megjelent szülőkkel. Nemcsak a szép,
megható ünnepi műsornak, hanem a sok ajándéknak is örültek a
gyerekek, hiszen az alapítványtól tűzzománc égetőkemencét, az
iskolától pedig számtalan sporteszközt és játékot kaptak.

Sándor Kinga 6.a
osztályos diákunk 2.
helyezést ért el a „Legszebb sportélményem”
című rajzpályázaton.
Több mint 1000 pályamű közül választották ki a legjobbakat.
A díját a dunaújvárosi
Decathlon Áruház jóvoltából vehette át.
Szívből gratulálunk
Kingának és felkészítő
tanárának, Barta Mónikának!
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K

iss
álmán

Asztalitenisz

A tavalyi igen sikeres év
után, idén is megkezdtük a
Kiss Kálmán Művelődési
Házban az asztalitenisz klub
idei működését. Valóban sikeres év áll mögöttünk, hiszen a
négy nagy versenyünknek igen
sok résztvevője volt, Ezen kívül több környező település is
ellátogatott hozzánk, ígérvén,
hogy jövőre is talakozzunk.
Itt olyan körülmények állnak
rendelkezésünkre,
amelyre
nyugodtan mondhatom, nem
sok településen van lehetőség.
Nagyon sok helyen ezért a
szolgáltatásért még fizetni is
kell. Dunaújvárosban pl. havonta 4000 forintot. Nálunk
ez teljesen ingyenes. Mindezt azért írtam le, mert úgy
érzem, hogy a fiatalok kö
rében nem igazán népszerű ez
a szép sport. Éppen ezért új
szolgáltatást is felvállaltunk.
Lehetőség lesz ezentúl arra is,
hogy egészen az alapoktól a
versenysportig elsajátítsa bárki eme sportágat. Tehát igény
esetén, akinek szándékában áll,
segítünk megtanulni játszani,
a szabályokkal együtt. A kora
esti időpont pedig, pont megfelelő lenne erre a célra, hiszen még világosban haza tud
érkezni. Ezúton kérek minden
szülőt, amennyiben gyermeke
kedvet érez e sportág gyakorlására, engedélyezzék, támogassák. Egyfelől hasznos dologgal foglalatoskodik, sportol,
mozog, másfelől, jó helyen van,
megbízható társaságban. Titeket gyerekek, felnőttek pedig
arra biztatlak, gyertek próbáljátok ki és nincs kizárva, hogy
tetszeni fog és megszeretitek.
A klubnapok kedden és
csütörtökön 16 órától 19 óráig vannak. Ha igény van rá és a
terem szabad, szombaton délután is adva van a lehetőség a
játékra. Várunk minden érdeklődőt! Sporttársi üdvözlettel:
Szabó Sándor
klubvezető

Művelődési Ház

Január – Boldogasszony hava
– Télhónap – Fergeteg hava

„Hónapneveink latin eredetűek. Római hagyomány szerint a
hónapoknak, márciustól decemberig Romulus király adott nevet
elsőként. Az első római naptár
valószínűleg a mezei munkák
szempontjából számba vehető
10 hónapot vette figyelembe. A
fennmaradó téli holt időt, azaz a
bak és a vízöntő havát az i.e. 700
körüli naptárreform idején iktatták be az új 12 hónapos holdnaptárba Ianuarius és Februarius
néven.
Január 1. - Újév
Az ókori Rómában március
1-jével kezdték az évet. Január
1-je a Julius Caesar-féle naptárreform után, i.e. 153-tól vált
évkezdő nappá. Hazánkban a
január eleji évkezdet a Gergelyféle naptárreform 1582 óta vált
általánossá, véglegessé 1691-ben,
amikor XI. Ince pápa tette meg e
napot a polgári év kezdetévé. Ez a
nap jelentette az újévet, valamint
a télközépi ünnepkört. Számos
népszokás, hiedelem kapcsolódik ehhez a naphoz, amelyet
napjainkban már csak kevesen
ismernek, használnak. Régen
szokás volt az újévi jókívánságok
elmondása házról-házra járva,
amiért a háziak almával, dióval kínálták a köszöntőket. Sok
tiltás is tartozik e naphoz: tilos
a mosás, a teregetés, a varrás, és
nem ajánlatos kivinni a szemetet
sem, mert a szerencsét is kiönthetjük a házból. Nem szabad
pénzt kölcsönadni, orvost hívni
vagy orvoshoz menni, mert akkor
egész évben betegeskedhetünk.
Baromfit nem lehet enni, mert a
baromfi hátrakaparja a szerencsét.
Halat sem ajánlatos enni, mert
elúszik a szerencsénk. Előnyben
részesítették ilyenkor a szemes
terményeket (lencse, rizs, köles),
abban a hitben, hogy a sok apró

mag pénzbőséget jelent a következő esztendőben. Híres újévi
fogás a malacsült. A hiedelmek
szerint ugyanis a malac befelé túr,
így a szerencsét nem ki a házból,
hanem be a házba túrja. Időjárásjósló nap is ez: újév napján, ha
csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha
piros a hajnal, akkor szeles lesz
az esztendő. Ha újesztendő napján szép napfényes idő van, az jó
esztendőt jelent. Házasságjósló
hiedelem erre a napra: amelyik
leánynak először viszi el a kutya
a kocsonyacsontját, az megy leghamarabb férjhez.

és a betegre fújja a füstöt. A pipát
tűzkővel és taplóval kellett meg�gyújtani, hétszeri csiholással.
Január 18. – Piroska napja
Ehhez a naphoz időjárási regula fűződik: Ha Piroska napján
fagy, 40 napig el nem hagy! Házasságjósló hiedelem is fűződik e
naphoz: Azt tartották, hogy az a
lány, aki ezen a napon piros kendőt köt a nyakába, még abban az
esztendőben férjhez megy.
Január 21. – Ágnes napja
Ezen a napon a várandós as�szonyok sós vízben mosdottak,
hogy a gyermekeik egészségesek
legyenek. Ehhez a naphoz is fűződik időjárási népszokás: ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy
teljék a pince.

Január 6. - Vízkereszt, avagy
a háromkirályok
A karácsonyi ünnepkör zárása,
és a farsangi időszak kezdete. A
4. századig Jézus születésnapját
és az év kezdetét is ezen a napon
ünnepelték. Az egyház ekkor emlékezik meg Jézus megkereszteléséről és a napkeleti bölcsekről.
Ekkortól kezdve szenteli a vizet
a keleti egyház, a középkortól pedig a nyugati egyház is. A víz és
tömjén szenteléséből alakult ki a
házszentelés. Vízkereszt napjához
is kapcsolódnak időjárásjóslások.
Újabb szokás szerint vízkeresztkor bontják le a karácsonyfát.

Január 22. - Vince napja
E naphoz főleg időjárásjósló
népszokások tartoznak. A szőlőtermelők e napon megfigyelték az
időjárást. Szép, napos idő esetén
jó, ellenkező esetben rossz bortermésre jósoltak. Máshol vincevesszőt vágtak, amit a szobában
vízbe állítottak s a kihajtott ves�szőkből jósolták meg a következő
év termését.

Január 17. – Antal napja
(Remete) Szent Antal szerzetes volt, akit a háziállatok védszentjeként tiszteltek. A szerzeteshez kapcsolódó hiedelmek a
hitújítás korában lehanyatlottak
s Páduai Szent Antal alakjához
kapcsolódva éledtek újjá. Szent
Antal tüzének nevezik az orbáncot, amelyet imádságokkal,
ráolvasással próbálták gyógyítani. Sokan hittek abban, hogy az
orbáncos betegről le lehet venni
a tüzet, ha három, Antal nevű
ember megáll a beteg ágya mellett, ott elszív egy pipa dohányt,

Január 25. - Pál napja
E napot Pálfordulónak vagy
Pálfordulásnak is nevezik, arra a
bibliai történetre utalva, miszerint
a Jézust üldöző Saul ezen a napon
tért meg és lett belőle Pál apostol.
A néphit szerint e nap az időjárás-, termés- és haláljóslás napja.
Időjárással kapcsolatos néphit:
ha kisüt a nap és előjön a medve,
még negyven napig lesz hideg.
Terméssel kapcsolatos néphit: ha
tiszta idő van, akkor jó szénatermés lesz, ha szél fúj, akkor kevés
lesz a széna.
Ijjas Gizella
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Mesesarok
Minden szerdán várunk
benneteket 16 órától a Kiss
Kálmán Művelődési Házban
a Mesesarokba.
Itt megtaláljátok a készségfejlesztő játékokat, meseolvasást, festést, rajzolást és
mindent amit szeretnétek.

Pótszilveszter
A Kiss Kálmán
Művelődési ház
pótszilveszteri
mulatságot rendez
2013. január 25-én
pénteken
19 órától!

Mindenkit szeretettel
várunk a pótszilveszteri
buliba!

Közlemény
A polgárőrség évértékelő közgyűlést tart
január 26-án 18 órakor
a Kiss Kálmán Művelődési Házban.
Számítanak a tagok
részvételére.
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Évzáró a focistáknál
Zsúfolásig megtelt a Kiss
Kálmán Művelődési Ház
szombat estére, ahol Mezőfalva
futballcsapatai tartották évzáró
rendezvényüket. A teremben
olyan sokan voltak, hogy kettő
plusz asztalt is el kellett helyezni. Mindez jól illusztrálja, hogy
milyen sokan szeretik településünk húzó sportját, a labdarúgást. Az eseményre a Megye
I-ben és a Megye III-ban játszó csapatok mellett a MEDOSZ SE tulajdonosai, vezetői,
szponzorai és a focit támogató törzsszurkolói is meghívót
kaptak. A vacsorát megelőző
ünnepélyes beszédekben több
fontos momentum is elhangzott. A nem rég még számlakifizetéssel küzdő egyesületben az
év végére újra stabilizálódott a
helyzet, sőt, a jövőben fejlesztéseket hajtanak végre. Játékosállományban is változás várható.
Első osztályú csapatunknál a tavaszra erősödésre számíthatunk.
Részleteket még nem közöltek,
de sejtették a lehetőségeket.
Hagyományos, az év végét
záró összejövetelét tartotta a
MEDOSZ SE szombat este a
Kiss Kálmán Művelődési Ház
nagytermében. A szépen terített
asztaloknál a Megye I-ben és a
Megye III-ban játszó csapatink
mellett az egyesület tulajdonosai, illetve azok képviselői,
valamint vezetők, szponzorok
és támogatók foglaltak helyet.
Természetesen a hozzátartozók
is meghívást kaptak, hiszen ők
is valamilyen formában részesei
a klub életének.
Elsőként Cseke Ottó elnök
köszöntötte a vendégeket. Majd
az elmúlt időszak fejlesztéseivel
folytatta rövid beszédét. Kihangsúlyozta, hogy több pályázatot is nyert az egyesület.
Ebből sokmilliós fejlesztéseket
lehetett megvalósítani, mint az
edzőpálya világítása, de nem kisebb öröm a melegítők, pólók
beszerzése sem. Ezt a fejlődést
szeretnék a továbbiakban is
folytatni, amihez már megvannak a források. Sajnos a támogatók egy része nem tudott

eljönni, de nagyon fontos a szerepük, és ezt innen is köszönjük.
A fejlesztéseknél maradva:
A jövőben várható, hogy lesz
locsoló berendezése a centerpályának. A szakemberek már
felmérték a helyszínt.
Az elmúlt év értékelésénél el
kell mondani a nehézségeket is
- folytatta beszédét az elnök.
Volt olyan időszak, amikor a
működés is veszélybe került.

valamelyik együttes NÉGYSZER NYERJEN BAJNOKSÁGOT! A mezőfalvi fiatalok
képesek voltak ezt a bravúrt
véghezvinni!
A Megye III-as csapatunkat
azért indítottuk el, hogy a régi
játékosok, akik nem kerültek
valamilyen oknál fogva az első
csapatba, lehetőséget kapjanak,
játsszanak és bizonyítsanak. Valamint az ifiből kikerülő, vagy

Egyes számlánkat nem tudtuk
időre kifizetni. Ez nem másból
adódott, mint hogy volt egy társasági adónk, amit az Önkormányzat egyedül nem tudott
finanszírozni. Vagy önrészt finanszírozott, vagy a működésbe
adott. Ekkor gondoltunk egy
nagyot a polgármester úrral és
egy-két képviselővel, sportvezetővel, próbáljuk meg a lehetetlent! Próbáljuk megkeresni a
vállalkozókat. A terveket tettek
követték, és év végére jelentősen javult a pénzügyi helyzet.
Ez nem másnak volt köszönhető, minthogy a megkeresett
vállalkozók szinte ugrottak,
hogy segítsenek rajtunk! Jelen
pillanatban azoknak a nevét tudom felsorolni, akik itt vannak:
Rabi János mezőfalvi gazdálkodó, Baumühlner Karl - Sittara
Kft, Simon László - Simon
Mezőgazdasági Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (Ő később
csatlakozott az asztalhoz.)
Cseke Ottó elnök a csapatok
munkájáról csak egy rövid ös�szefoglalót tartott. Egy dolgot
mindjárt az elején kiemelt. Az
IFI sporttörténetet írt, mert
olyan még nem volt a megyében, hogy az U19-esek közül

éppen a futballt pár évre abbahagyók visszakapcsolódhassanak a vérkeringésbe. Az első év
elérte célját, ha nem is az első
hely volt a cél, hanem az, hogy
összekovácsolódjanak, érezzék
egymást, napról-napra, hónapról-hónapra jobb teljesítményt
nyújtsanak.
Megye I-es csapatunknál
mind az edzőnek, Masinka
Lászlónak, mind a csapatnak
gratulálni lehet, hiszen jóval nehezebb környezetben is megállták a helyüket! Ide kívánkozik
még egy kiemelés, amit általában nem szívesen teszünk, de
nem mehetünk el egy személy
teljesítményének, tudásának
méltatása mellett. Král László
nélkül ez a csapat nehezen lett
volna elképzelve a Megye I-es
listán! Laci emberileg és játékosként is példát mutatott!
Az edzők közül csak Masinka László szólt a megjelentekhez. A többi edző az év
végén kívánt értékelni. Masinka
László elmondta, hogy nagyon
örül, mert a mezőfalvi csapat
visszakerült oda, ahova a játéktudása és múltjának alapján
megérdemel. A szezon elején az
5-10. hely közé lehetett várni a

fiúkat. Az első hat-hét forduló
arra ment el, hogy elvegyük a
ritmust, ezt az iramot, amit a
Megye I kíván. A prognózis
bejött. Az első hét mérkőzésünkön volt 2 győzelmünk, 0
döntetlen, 5 vereség, 7:16-os
gólarány, és a 10. helyen álltunk. Sajnos egyszer-kétszer ki
is tömtek bennünket. Kaptunk
egy ötöst Velencén, és még más
mérkőzésen is sikerült gyengébben szerepelnünk.
Miután a csapat felvette azt
a mentalitást, hozzáállást, amit
ez az osztály megkövetel, mindjárt megváltozott az együttes. A
második részben nyolc mérkőzés alatt négy győzelmünk, egy
döntetlenünk, három vereségünk és 14:7-es gólarányunk
volt, ami azt jelenti, hogy beilleszkedett ez a csapat ebbe az
osztályba. Itt már nem akadtak
nagyarányú vereségek, ezek már
vállalhatóak voltak. Az összesített eredmény - év végi összefoglalónkban írtunk róla! - jól
mutatja, hogy a rúgott gólok
alapján a 13. helyen vagyunk.
A kapott gólok alapján viszont
a hetediken, pedig az első mérkőzéseken meg is szórtak minket, és így is hetedikek vagyunk.
Ebből is látszik, hogy nekünk a
támadó játékban kell a jövőben
előre lépnünk. Ha ez sikerül,
akkor a tavaszi szezon végén, a
tabellán is előkelőbb helyen fogunk végezni. Nem irreális vágy
az ötödik-hatodik pozíció! Természetesen nem csak ez lebeg a
szemünk előtt, hanem az, hogy
Mezőfalván egy olyan csapat és
hangulat legyen, ahova akarnak
a játékosok bekerülni.
Masinka László után a tulajdonosok is megszólaltak. Az
önkormányzat, mint tulajdonos
képviseletében Márok Csaba
polgármester és Simon Lajos
többségi tulajdonos együttesen
kifejezték reményüket a sikeres
folytatásban. Márok Csaba a finanszírozás bizonytalanságáról
is beszélt, de biztosította jelenlévőket, hogy Mezőfalva számára a futball mindig kiemelt
fontosságú, hiszen ez a sport a
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fiatalság egészségének megőrzéséhez is hozzájárul. Biztosan
minden segítséget megad az
Önkormányzat a jövőben is,
de nem biztos, hogy mindig
pénzbeli támogatással.
Simon Lajos rövid véleményében szintén kifejezte az
elért eredmények jelentőségét,
egyben kijelölte a következő
idők feladatit is. Végül reményét
fejezte ki, hogy 2013-ra egy kicsivel több kerül a fejlesztésre
fordítható forrásokból.

A beszédek után az estébe hajló összejövetelen ízletes
vacsora mellett folytatódott az
évzáró. Befejezésül a vendégsereg átvonult egy felhőtlen
kikapcsolódásra a szomszédos
szórakozóhelyre. Január 18-ig ekkor indul a tavaszi felkészülés - mindenkinek jó pihenést
kívánunk!
Horváth László
(További információk, valamint fotók a mozohir.info internetes honlapon.)

Mikulás-kupa az U9-nél
Vasárnap délelőtt rendezte
Mezőfalva U9-es korosztálya a
hagyományos Mikulás-kupát.
Az öt csapat részvételével lezajlott eseményen első helyet
érdemelte ki Sárszentmiklós. Második lett Rácalmás I.
Harmadikként állt "dobogóra"
Mezőfalva. Negyedik Baracs.
Az ötödik helyen Rácalmás II.
végzett.
Legjobb kapus: Rácalmás
csapatából Szilágyi Dominik
lett. A legjobb játékos címet a

hazai csapatból Erdélyi Kevin
vihette haza.
A mindvégig sportszerű
küzdelmek során nézők és játékosok egyaránt remekül szórakoztak, és szép élményekkel
tértek haza. Mezőfalva ezúttal
is kiváló házigazdának bizonyult! A rendezvény létrejöttében nagy segítséget jelentett
a mezőfalvi iskola támogatása,
melyet ezúton is köszön a kupa
szervezője!
Horváth László

Égi csatornák
vételére!
UPC Direct Parabola
antennák szerelése,
szerződéskötés
már 990 Ft előfizetési díjtól !
Bartók ABC

Mezőfalva, Bartók B. utca 78
Tel..70/269-4498
Nyitva 6-10-ig, 15-18-ig

VAP. Bt

Dunaújváros , Római krt. 4.
Tel: 25/78-78-74
20/420-7661
Nyitva 9-17-ig
Hivatalos UPC DTH partner.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Kósa Fehér Józsefné,
Bereczki Erzsébet

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetünket fejezzük ki Feth Jánosnak és Fethné
Editnek a temetés lebonyolításáért.
Gyászoló család

Köszönőlevél
A Mezőfalvi Nagycsaládosok Egyesülete köszöni
mindazok adományát akik hozzájárultak az egyesület
2012. 12. 9-én tartott Télapó ünnepélyéhez.
Köszönettel:

Klics Ferencné
egyesület vezetője

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, barátoknak, ismerősöknek, az utca lakóinak, akik lányunkat

Váczi Emília Annát
utolsó útjára elkísérték és a családot együttérzésükkel és
minden egyébbel támogatták.
A Váczi család
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Együtt szilvesztereztünk
Örömmel fogadtam minden kedves vendéget, aki úgy
döntött, hogy a községünkben
immár hagyományként működő
batyus faluszilvesztert választotta a 2012-es év búcsúztatására,
mely újra meghozta a várt sikert.
Az iskola tornaterme ismét
megtelt. A jelenlévők nagy közösségben, családias környezetben ünnepelhettek.
A jó hangulattól sugárzó, vidám társaságok az ételtől, ital-

tól roskadozó asztaloknál és a
táncparketten mulattak. Nagy
örömünkre szolgált, hogy idősek és a fiatalok egyaránt részt
vettek a szilveszteri mulatságon. Köszönetem fejezem ki
mindenkinek, aki jelenlétével,
munkájával vagy más módon
támogatta a rendezvényt.
Eredményekben gazdag,
boldog újévet kívánok mindenkinek!
Baratiné Hevesi Irén

