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A februári lapszámunkban
közöltük Horváth László mezőfalvi vadászokról készített
írásának első részét. Mostani
lapszámunkba a programok
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így az írás „Beszélgetés egy régi
vadászcsalád tagjával” című részét lapunk egy következő számában közöljük. Megértésüket
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Böjtmás Hava
– Tavaszelő – Kikelet
Hava

Március 15.

Méltó keretek között emlékeztünk március 15-ére a Kiss
Kálmán Művelődési Házban.
A közel 50 fő előtt megtartott
ünnepi műsort a helyi általános
iskola 7. évfolyamának tanulói
nyitották meg, utána Masinka Csabáné képviselő mondott

2013. március

ünnepi beszédet. Végül a mezőfalvi néptáncosok műsorát
láthatták a megjelentek. Rendezvényzáró mozzanatként
a megemlékezés résztvevői
közösen megkoszorúzták az
iskola falán elhelyezett Petőfi
Sándor emléktáblát.

Március 25. – Tehetség Napja
Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpontként felhívást kapott
a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségétől, hogy március
25-én, Bartók Béla születésnapján nyilvános szerepléssel, látványos
fellépésekkel ünnepeljük meg a Tehetség Napját. Úgy gondoltuk,
hogy a kezdeményezést kibővítjük a Dunaújvárosi Tankerület intézményeire, vagyis egy nagyszabású rendezvényt szervezünk, melyen
minden iskola bemutathatja tehetséges diákjait. Az iskolák közötti
összefogással valósulhat meg ez a szép ünnep, melyen várhatóan
több száz gyermek vesz majd részt zenés, táncos vagy prózai műsorszámokkal. A mezőfalvi iskola nemcsak szervezője, hanem aktív
résztvevője is e szép ünnepnek. Dunaújvárosban a Városháza téren
rajzosaink mutatkoznak be aszfaltrajz készítésével, a Dózsa mozi
téren pedig zenészeink és táncosaink adnak elő színes produkciókat.
A Tehetség Napját országszerte 13 és 15 óra között megtartott
rendezvényekkel ünneplik, nálunk sem lesz ez másképp. Minden
kedves szülőt, barátot, érdeklődőt szeretettel várunk a helyszínekre,
tapsoljunk együtt a mezőfalvi és a térségi tehetséges tanulóknak!
Nyulasiné Lakos Angéla
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Sajtóközlemény
Keop-1.2.0/2F/09-2010-0042
Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése
Nyitórendezvény 2013. 2. 22.
A Mezőfalva és térsége
Szennyvízberuházó
Önkormányzati Társulás, a
"Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag Szen�nyvízcsatorna-hálózatának
bővítése" tárgyú, KEOP1.2.0/2F/09-2010-0042 azonosító számú projekt megvalósítására pályázat útján
1.854.476.444 Ft támogatást
nyert. A támogató, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség a Társulással 2011. május 19-én írta
alá a Támogatási szerződést.
Az elmúlt időszakban végzett
előkészítési munkák, illetve a
lezajlott közbeszerzési eljárás
eredményeképpen 2013. február 22-én a Társulás ünnepi
ülésén, a projekt Nyitórendezvényén került sor a kiválasztott
kivitelező cégekkel a vállalkozási szerződés ünnepélyes
aláírása.
Baracs, Kisapostag, Mezőfalva és Nagyvenyim települések 2007-re megvalósították
közös szennyvízhálózatuk kiépítésének I. ütemét, amellyel
azonban a tervezett teljes csatornázottság kétötöde készült
csak el. A projekten kívüli

településrészeken tehát közüzemi csatornahálózat nincs,
a lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakban helyezik el, amelyek jelentős része
szakszerűtlen kialakítású, szikkasztóként üzemel. A szen�nyvízgyűjtőkből a szennyvizet
szippantókocsival szállítják el a
Dunaújvárosi szennyvíztelepre, de esetenként előfordulhat,
hogy azt ellenőrizhetetlen
helyen ürítik ki. Az I. ütem
megvalósulása utáni lakossági
tájékoztatás és igényfelmérés során megállapítást nyert,
hogy a négy település lakossága támogatja és várja a projekt
teljes megvalósulását, amellyel
~92-95%-os csatornázottságot
kívánnak elérni.
A Társulás a Szennyvízelvezetés és Tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban
megvalósítandó projekt támogatására KEOP 1.2.0/2F/092010-0042 azonosító számon
regisztrált, második fordulós

térték a nyílt és tiszta versenynek köszönhetően közel
fél milliárd forinttal lett alacsonyabb, ami mutatja azt a
különös gondosságot, amivel
a közpénzek felhasználását
végeztük.
A Vállalkozói szerződések
ünnepélyes aláírására, a projekt
Nyitórendezvényére 2013. február 22-én került sor a Társulás
ünnepi ülésén. A Szerződéseket Márok Csaba, a Társulás
elnöke és a kivitelező cégek, a
SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. (Mezőfalva, Baracs
kivitelezés); COLAS Alterra
Építőipari Zrt. (Nagyvenyim);
Szekszárd - Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi
Kft. (Kisapostag) képviselői
írták alá.
A Vállalkozói szerződések
ünnepélyes aláírását követően,
a következő hetekben, már az
időjárás függvényében elkezdődhetnek az érdemi kivitelezési munkálatok.

Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás
Cím: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. Telefon: 0625/506-790
E-mail: csatorna@m8-dunahid.hu
Honlap: www.csatorna.m8-dunahid.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Digitális átállás
Tisztelt Lakosok!
A Központi Statisztikai
Hivatal a 2007. évi LXXIV.
tv. (továbbiakban: Törvény) 44.
§ (5) bekezdésében foglaltak
alapján felméri a televíziós
műsorsugárzás digitális átállásához kapcsolódóan az állami
támogatásra jogosultak körét.
A Törvény 44/A. §-a szerint a
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság a digitális vevődekóderek állami támogatására vo-

sikeres pályázata alapján, a
Budapesten, 2011. május 19.
napján kelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató
képviseletében eljáró Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósággal, mint Közreműködő
Szervezettel a Támogatási
Szerződést megkötötte.
A megvalósítási munkák
nettó
összköltsége:
2.333.020.000 Ft.
A támogatás mértéke:
1.854.476.444 Ft (79,49%).
Ez a projekt lesz a 20102014 közötti időszak legnagyobb értékű uniós beruházása a Dunaújváros környéki
településeken. Az előkészítés
során számos közbeszerzés
zajlott, de ezekkel kapcsolatban egyetlen esetben sem került sor jogorvoslati eljárásra,
ami ilyen milliárdos értékű
projektnél szinte egyedülálló
teljesítmény.
Az eredetileg tervezett két
milliárd forint körüli projek-

natkozó közfeladat ellátása során a támogatásra jogosultság
megállapítása céljából jogosult
a Törvényben meghatározott
személyes és különleges adatok
kezelésére. Ehhez előzetesen
adatokat kértek hatóságunktól
a rendszeres szociális segélyre, ápolási díjra, időskorúak
járadékára, lakásfenntartási
támogatásra és foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosult személyekről.

A program célja, hogy az
analógról digitális földfelszíni műsorszórásra történő
átállás során a szociálisan
leginkább rászorultak állami
segítséggel juthassanak hozzá
a digitális műsorszórás vételéhez szükséges kiegészítő
eszközökhöz.
A felmérés 2013. március
11. és 2013. június 30. közötti
időszakban valósul meg. Az
érintett személyek részére a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tájékoztató levelet
küld, majd a KSH megbízásából névre szóló igazolvánnyal

és azonosítóval ellátott szakképzett felmérők keresik fel
őket. Előzetes információink
szerint településünkön a felmérést Soósné Murvai Judit
fogja végezni.
A Digitális Átállás Támogatási Programról további felvilágosítás kérhető a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság
- ingyenesen hívható telefonszámán: 06-80/38-39-40
- levelezési címén: 4001
Debrecen, Pf. 230
- elektronikus levelezési
címén: digitalistv@nmhh.hu
Polgármesteri Hivatal

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: 25/506-832. E-mail: mezomuvhaz@gmail.com Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2013. március 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0003
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Kazánprogram
Köszönetemet szeretném
kifejezni a segítségért Miklós
Balázsnak, aki az üzemanyagköltség fejében haza fuvarozta
az ágaprító gépet, amely a kazánprogramunkhoz szükséges.
Tervezzük, hogy a község
lakóitól is fogadjuk valamilyen
szinten az ágakat, nyesedékeket: a művelődési ház mögötti
területen lerakhatják ezeket,
Vargáné Erzsikét kell keresni
munkaidőben. Hangsúlyozom:
csak ágakat lehet oda lerakni,
szemetet nem! A nagyobb
mennyiségű nyesedékért kimegyünk majd a helyszínre.
De ezeket szárazon kellene
betárolni, mert nedves állapotban a nyesedék állaga romlik,
valamint betárolva gyulladásveszélyes.
Nemcsak az aprítógép, hanem a kazánok és a hozzájuk
tartozó tárolók, tartályok is
megérkeztek. A beüzemelések
folyamatosak.
Márok Csaba
polgármester

Közbiztonságról

Mezőfalva közbiztonságának javítása érdekében több
fronton is próbálunk tenni.
Ennek egyik formája a lakossági fórum volt, ahol nagyon
sokan elmondták véleményüket, valamint meghallgatták
Dunaújváros rendőrkapitányának és körzeti megbízottjainknak a tájékoztatását. Látszik
községünkben a plusz rendőri
jelenlét, de van még tenniva-

lónk: közösen, együtt kell tenni a közbiztonság javításáért.
A fórumon elhangzottakra
válaszul közlöm: Mezőfalvára
eddig sem telepítettünk roma
családokat, és a jövőben sem
teszünk ilyesmit!
A térfigyelő kamera rendszer kiépítésén is dolgozunk,
sajnos a 2009-ben elnyert
pályázat tervein nem tudunk
változtatni.

Fehérvári busz...
Lakossági kérdésként felmerült, hogy jó lenne visszaállítani a Mezőfalva és Székesfehérvár közötti vonalon
korábban délután fél kettőkor
közlekedett autóbuszjáratot.
A Volántól azt a tájékoztatást
kaptam, hogy ez a Bács Volán

járata volt, ezért a dunaújvárosiaknak, az Alba Volán vezetőinek semmilyen ráhatásuk
nincs a másik cégre.
Tudom, hogy a buszjárat
megszüntetése sokaknak gondot okoz, de sajnos érdemben
nem tudunk lépéseket tenni.

Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzata 2013. április
8-án civil megbeszélést tart a
Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyre a civil szervezetek vezetőin kívül minden
érdeklődőt várunk.
Márok Csaba
polgármester

Sportolóinkról
A Mezősport Kft. ügyvezetője, Simon Lajos beszámolt
a képviselőtestületnek arról,
hogy komoly lehetőségnek
tekinti a múlt évben elindult
TAO-program plusz forrásait.
Idén is sikeresen pályázott a
MEDOSZ SE. Sok tennivaló
van sport téren, az üzemeltetés
egyelőre az önkormányzat, Simon úr segítségével történik, a
TAO bevonásával pedig megoldhatjuk a fejlesztéseket.

Köszönjük
az alapítványnak

Csatorna
A csatorna beruházással
kapcsolatban már megtartottuk az első kivitelezői koordinációs megbeszélést. A mérnök
irányítja és fogja össze a munkákat a projekt menedzserrel
közösen. A megbeszélésen
valamennyi fél nagyon pozitívan állt hozzá a feladatokhoz,
a PR-szervezet dolgozik azon,
hogy a beruházás egyéb síkjain
is minden a legnagyobb rendben legyen.

Meghívó

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara üzleti fórumra hívta
a helyi és a környékbeli vállalkozókat március 8-án. A rendezvény
házigazdája Márok Csaba polgármester úr volt. A megjelent vendégek konzultálhattak a szakértőkkel és új pályázati lehetőségről
tájékozódhattak
    
Kiss Kálmán Művelődési Ház

„Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk,
örvendezzük s vígadjunk rajta!”
Krisztus saját erejéből feltámadott a sírból. Ezzel igazolta istenségét, igazolta tanítását, igazolta: hogy saját akaratából tette le
életét nagypénteken, és hatalma van fölvenni azt. A bűn és a sötétség
halálából húsvétkor támadt fel az emberiség és minden egyes ember.
"Ahogy Krisztus halottaiból feltámadt, úgy járjunk mi is az életnek új
útjain." (Róm 6,4). Ennek tanúbizonyságai voltak az ősegyházban
Húsvét éjszakáján megkereszteltek, akik fehér ruhában öltözve jöttek
Vasárnap és az egész héten a szentmisére. Megtérésük első buzgósága
a hívők közösségét is megerősítette a keresztény életben s ma is át kell

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány jóvoltából
új eszközökkel bővült a Kiss
Kálmán Művelődési Ház. Ezúton szeretnénk megköszönni
az anyagi támogatást.
Biliárdasztallal és csocsóasztallal is gazdagodtunk!
A szállítást köszönjük Szabó Istvánnak, az összeszerelést
pedig Vagyóczki Barnának és
Németh Attilának.
Várunk minden csocsózni
- biliárdozni vágyót!
Kiss Kálmán
Művelődési Ház

mindnyájunknak élni e lelki feltámadás örömét. Krisztus feltámadása
magában hordja valamennyiünk testi feltámadásának ígéretét és zálogát is. Ő nem önmagáért támadt föl, hanem azért, hogy föltámadt.
Szent emberségén át reánk is kiárassza a feltámadás erejét. Ezért
Húsvét a keresztény reménységnek, az örökkévalóságba belétek intő
bizakodásának ünnepe.
A húsvéti ujjongásának legmagasabb pontja az ünnepi szentmise.
Minden, ami a szent három nap alatt szóban, tettben, előképben megjelent, az most titokzatos valóság és jelenlét: „Krisztus, a mi húsvéti
Bárányunk föláldoztatott”, s mi most szent lakomában egyesülhetünk
vele. Felértünk a győzelem hegyére, a világosság győzőtt a sötétség
felett. Az élet győzött a halál felett.
Valter Atya
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Tündérkert Óvoda
Fogorvosi
ellenőrzések

Szervezeti Működési Szabályzat

Márciusban elkezdődtek
a fogorvosi ellenőrzések. Dr.
Mallár Erzsébet fogorvosnő
látogat el hozzánk szerdánként. Első ízben a nagycsoportosokhoz érkezett. Jó tanácsokkal látta el a gyerekeket
a fogaik épségének megőrzésével kapcsolatban. Beszélgettek
a helyes fogmosásról, a rágás
fontosságáról. Nagy hangsúlyt
kapott a zöldségek, gyümölcsök fogyasztásának fontossága, az édességek mellőzése.

Az új Nemzeti Köznevelési törvény előírásai alapján
az óvodai dokumentumokat
módosítani szükséges. 2013.
március 31-ig a Szervezeti Működési Szabályzatot,
melynek célja az intézmény
jogszerű működésének biztosítása. További feladatként
határozza meg a Házirend, valamint a Pedagógiai Program
felülvizsgálatát, átdolgozását,
az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja alapján.

Kellemes
tavaszi séták
A hosszú téli napok után az
első tavaszi napsütés kicsalogatott bennünket a levegőre.
Sok csoport elindult első sétájára, hogy meglessék az ébredő természetet. Megfigyelték a
kertekben először kibújó virágokat, az ébredező fákat, bokrokat, a csodálatosan énekelő
madarakat. A látottak, hallottak megtapasztalása alapján
tudjuk bővíteni gyermekeink
ismeretanyagát.

Vizsgálatok
a tanácsadóban:
Megkezdődött azon óvodásaink felmérése a Nevelési Tanácsadóban, akiket iskolaérettségi és fejlettségi vizsgálatra
küldtünk. Folyamatosan érkeznek az időpontok, amelyre
a szülő a gyermekével közösen
megy, majd a vizsgálat eredményéről és a további feladatokról
is rögtön tájékoztatást kap.
Az oldalt összeállította:
Szivárvány csoport

Bállal köszöntöttük
a tavaszt
„A leghatásosabb nevelés az,
ha egy gyermek szép dolgokkal
játszhat.” (Platon)
Ez a gondolat vezérelt
bennünket, amikor elterveztük tavaszváró óvodabálunkat,
amelyet 2013. március 9-én
tartottunk. A szervezési feladatok sok energiát jelentettek
számunkra, hisz próbáltunk
minél több szülő támogatását
megnyerni célunk eléréséhez.
Az összefogás eredményeképpen, igazi tavaszi környezetet
varázsoltunk a tornaterembe..
A műsor most is az óvodások
fellépésével kezdődött, amely
keretében dalos játékokat és

gyermektáncokat mutattak
be. Ezt követte az iskola művészetoktatásban tanuló táncosainak előadása: Hegyen,
völgyön valamint Sülnek a
kenyerek címmel. Köszönet
mindezért a színvonalas műsorért Gremsperger Mónika
óvónéninek, és Csonka Emese tanárnőnek. A vacsora elfogyasztása után elkezdődött
a tánc, a mulatság. Külön szeretnénk köszönetet mondani
Deák Ferencnek a Méhecske
Kft. vezetőjének, a nagyvonalú
felajánlásáért. Nagyon köszönjük mindenkinek a segítséget,
a támogatást.

Kiszézés az elsősökkel

Óvodánkban már több éve
hagyomány a kiszebáb égetése. Ezen a tavasziasnak még
nem mondható napon, február 22-én hóesésben, az óvoda
apraja-nagyja a kertben gyülekezett. Idén is nagy örömmel
fogadtuk a hozzánk érkező el-

sősöket. Közösen énekeltünk,
verseltünk, kolompjainkkal,
csattogóinkkal hangosan riogattuk a hideget, miközben a
kiszebáb nagy lánggal elégett.
Reméljük sikerült elűznünk a
hideget, és várjuk a meleget, a
tavaszt.

Papírgyűjtés
Óvodánk 2013. március 18tól április 5-ig reggel 7 órától,
délután 16 óráig papírgyűjtést
szervez!
Kérünk mindenkit, hogy
az összegyűjtött papírokat,
újságokat, könyveket, kartonokat összekötve hozza be
óvodánkba ezeken a napokon.
A közös gyűjtésből befolyt
összeget az óvodás gyermekekre szeretnénk fordítani.(
Kerti játékokra, gyermeknapi programokra.) Számítunk
együttműködésükre és segítségükre!
„Közös munkával, gyermekeink boldog, vidám óvodás
napjaiért.”

Köszönetek
Köszönetet
szeretnénk
mondani Matlag Ferencnének
a kiszebábhoz nyújtott szalmabáláért, amellyel évek óta
segíti óvodánk programjának
megvalósítását.
Az óvoda köszöni Juhász
Tibor önzetlen segítségét,
amivel a bálunk sikerességéhez
hozzájárult.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Köszönjük
alapítvány,
köszönjük szülők!
„A különféle versenyeknek
nem az a haszna, hogy valaki
megnyeri őket, hanem éppen
az, hogy mindenki bemérheti
a saját tehetségének szintjét.”
Mérő László gondolatainak jegyében tantestületünk
már évek óta különös figyelmet fordít arra, hogy iskolánk
tanulóinak számos lehetőséget
biztosítson arra, hogy tehetségüket másokkal is összevethessék. Ebben a hónapban is
számos helyi és területi versenyt szerveztünk. A környező
települések iskoláiból nagyon
sok gyermek érkezett hozzánk,
hogy összemérjék tudásukat a
magyar nyelv ismeretéből (betűzgető az alsósoknak, helyesírási verseny a felsősöknek), valamint számot adjanak a német
nyelv ismeretéből megszerzett
ismereteikről. Vendégül láttuk Adony, Daruszentmiklós,
Dunaújváros, (Vasvári, Dózsa,
Arany iskolák) Hantos, Kulcs,
Nagykarácsony, Nagyvenyim,
Pusztaszabolcs, Rácalmás, Sárosd, Sárszentmiklós, és Seregélyes települések képviselőit.
Nagy örömünkre szolgál,
hogy mindig sokan jönnek el
hozzánk, mert elmondásuk
szerint elégedettek a versenyek
szervezésével, lebonyolításával és a rendkívül igazságos és
tárgyszerű elbírálással. Mindezek mellett a sikeresség elengedhetetlen összetevője, hogy
a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány jóvoltából értékes díjakat tudunk átadni, a
Szülői Munkaközösség révén
pedig finom vendéglátással tehetjük még felejthetetlenebbé
a Mezőfalván töltött perceket.
A két szervezet nagylelkű és
hathatós támogatásával úgy
érezzük, sikeresen öregbítjük
településünk hírnevét.

HÍREI

Sikeres Valentin bál Színpadvarázs

Iskolánk életének egyik
legnagyobb eseménye a Valentin napi bál. Közösségünk
sok munkával, összefogással
és nagy odafigyeléssel szervezi
meg ezt a rendezvényt. Kedves vendégeink minden évben
azzal fejezik ki lelkesedésüket,
hogy nagy számban vesznek
részt a bálunkon, illetve különböző felajánlásokkal járulnak hozzá az est sikeréhez. Az
intézmény pedagógusai és tanulói is óriási izgalommal készülnek a szereplésre. Az idei
bál műsorában is több mint
80 gyermek produkciójában

gyönyörködhettünk. A műsort a 8. osztályosok keringője
zárta, mellyel elkápráztatták a
közönséget.
Ezúton szeretnénk kifejezni
köszönetünket mindenkinek,
aki bármilyen formában támogatta rendezvényünk sikerét.
Baratiné H. Irén a Szülői
Munkaközösség vezetője
Az iskola tanulói és dolgozói
Gratula Díj átadásával köszönték meg Baratiné Hevesi Incinek és Sógorka Augusztának
odaadó, önfeláldozó munkáját,
melyet a bál sikerességének érdekében végeztek.

Területi német

Több éves hagyományainknak megfelelően, ebben az
évben is megrendeztük területi
német nyelvi versenyünket. A
Petőfi-hét keretében zajló eseményen 6 vendégcsapat képviseltette magát.
A résztvevők játékos nyelvi
feladatokon keresztül mérhették össze nyelvtudásukat,
szókincsüket, kreativitásukat.
A vetélkedőt vendéglátás követte a gyerekek legnagyobb
örömére, amelyet ezúton is
szeretnénk megköszönni a
Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak és a Szülői
Munkaközösségnek.
A verseny eredményei:

I. helyezést ért el Vasvári
csapata,
II. és III. helyezett a Dózsa
György Általános Iskola egyegy csapata.
Iskolánkból I. helyezést ért
el a Katona Kitti, Vámosi Nikolett, Puskás Tímea és Bodás
Dalma által alkotott csapat. II.
helyezést ért el Márok Bence,
Vámosi Noémi, Azurák Flóra
és Masinka Csaba négyese. A
verseny III. helyezettje a Zsákovics Kevin, Jézsó Vivien,
Jassó Mária és Bódás Fanni
alkotta csapat.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Hajas Györgyné

Mesevilágban barangolni
mindig vonzó. Iskolánk tanítói fontosnak tartják, hogy
tanulóikkal megismertessék
a színház varázslatos világát,
irodalmi értékű darabokat, a
magyar nyelv szépségeit. Szeretnénk bevezetni tanulóinkat
a mesék fantáziavilágába, megmutatni nekik, hogy szórakozva is lehet tanulni.
E cél megvalósításához
nyújtott kiváló lehetőséget a
sárbogárdi József Attila Művelődési Központ gyermekszínházi bérletsorozata. Az
1.a, 3. a, 3. b és a 4. a osztály
lelkes tanulói (45 fő) és tanítói
fogtak össze és vettek részt a
következő előadásokon:
 Laci királyfi (Benedek
Elek nyomán - Már
kusZínház)
 Csipkerózsika (mesemusical, Grimm meséjéből
írta ifj. Malek Miklós,
Bokor Fekete Krisztina és
Gergely Róbert - Gergely
Theater)
 Hetvenkedő János (mesejáték - Magyar Népmese
Színház)
 Holdbeli csónakos (Weöres Sándor élőzenés kalandjátéka gyermekeknek
- Forrás Színház)
Mitől jó egy előadás? Attól, hogy tetszik a gyerekeknek,
hogy az előadók komolyan
veszik a közönséget. Ezek az
előadások nagy élményt nyújtottak tanulóknak és a tanítóknak egyaránt. Köszönjük, hogy
a szülők támogatják törekvéseinket és lehetőséget adnak arra,
hogy gyermekeik színházi élményekhez
Alsós munkaközösség
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Betűzgető
Területi helyesírási verseny
6. évfolyamosok
számára
Az idei tanévben első alkalommal rendeztük meg iskolánkban a területi helyesírási
versenyt 6. évfolyamosok számára. Témaként az 5. osztályos
helyesírási tananyagot jelöltük
meg. Nagy örömünkre sokan
érdeklődtek a verseny iránt,
így hat vidéki és négy mezőfalvi csapat mérhette össze
tudását. A verseny egy egyéni
fordulóval kezdődött, mely egy
helyesírási feladatokból álló
teszt kitöltéséből állt, majd ezt
követően a háromfős csapatok
interaktív feladatokat oldottak
meg egy adott idő alatt. A két
eredmény összesítéséből alakult ki a végeredmény:
Egyéni verseny:
I. Sándor Kinga 51 pont Mezőfalva
II. Szalai Bálint 50 pont Mezőfalva
III. Csincsi Barbara 48 pont
- Seregélyes
Csapatverseny:
I. Seregélyes csapata - 143
pont
II. Mezőfalva csapata - 142
pont
III. Rácalmás csapata - 122
pont
A mezőfalvi gyerekek, csapatok felkészítő tanára: Nagy
Margit. A rendkívül szoros
eredmény is mutatja, hogy felkészült, nagy tudású versenyzők találkoztak a mezőfalvi
iskolában. Minden résztvevőnek gratulálunk, a felkészítő
tanároknak köszönjük a munkájukat!
Humán munkaközösség

1999-ben az UNESCO
közgyűlése február 21-ét az
Anyanyelv Nemzetközi Napjává nyilvánította. A nemzetközi szervezet ezzel is fel
kívánta hívni a figyelmet a
Föld nyelvi sokszínűségére és
gazdagságára.
Iskolánk e naphoz kapcsolódóan hirdette meg immár
hagyományos területi Betűzgető anyanyelvi versenyét.
A megmérettetésre 2-3-4.
osztályos gyerekeket vártunk.
Meghívásunkra 11 környező
általános iskola jelentkezett
49 tanulóval. Így vendégül
láthattuk: Daruszentmiklós,
Dunaújváros Dózsa Általános
Iskola, Dunaújváros Vasvári
Általános Iskola, Hantos, Mezőfalva, Nagykarácsony, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Sárosd,
Sárszentmiklós és Seregélyes
versenyzőit.
A megmérettetés során a
gyerekek írásban (nyelvtani
teszt) és szóban (szavak kibetűzése) adtak számot tudásukról. A versenyen a következő
eredmények születtek:
Gratulálunk a versenyzőknek a sikeres szereplésükhöz, a felkészítő tanítóknak
az eredményes munkához.
Köszönetünket fejezzük ki a

2. osztály
I. Szőke Boglárka

Pusztaszabolcs

II. Kovács Bernadett

Sárosd

III. Szatmári – Nagy Eszter

Mezőfalva (Felk.: Horváth Lászlóné)

3. osztály
I. Garbacz Bendegúz

Mezőfalva (Felk.: Balláné Spitz Mariann)

II. Derecskei Dóra

Sárbogárd (Sárszentmiklós)

III. Varga Péter László

Sárbogárd (Sárszentmiklós)

4. osztály
I. Vass Virág

Mezőfalva (Felk.: Márokné Szatmári Ilona)

II. Lucai Dominika

Sárosd

III. Hajnal Marcell

Mezőfalva (Felk.: Márokné Szatmári Ilona)

Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak a verseny
díjazásához nyújtott segítségükért, az általános iskola
Szülői Munkaközösségének a
vendéglátás megszervezéséhez
adott támogatásukért. Köszö-

Mezőfalvi diákok sikerei
Területi helyesírási verseny
A 4. osztályos gyerekeknek rendezték meg a területi Helyesírási
versenyt a dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában 2013. március
7-én. Iskolánkat Gárdonyi Réka és Vass Virág képviselte. A lányok
ügyesen szerepeltek! Gárdonyi Réka III. helyezett lett, így bejutott a
megyei döntőbe, melyet Székesfehérváron rendeznek majd. Gratulálunk
az eredményes szerepléshez a gyerekeknek és felkészítő tanítójuknak
Márokné Szatmári Ilonának!
Balláné Spitz Mariann

Kistérségi német szépkiejtési
verseny

Már második alkalommal vettünk részt a Rudas Szakközépiskola által meghirdetett területi német nyelvi szépkiejtési
versenyen, ahol ismét mezőfalvi diák, Ossik Mónika vehette
át az első helyezettnek járó oklevelet és könyvjutalmat.
Gratulálok, és köszönöm a munkádat!
Hajas Györgyné

netünket fejezzük ki továbbá
az iskola vezetésének, valamint
az alsós munkaközösség összes
tagjának a verseny lebonyolításához nyújtott segítségükért.
Balláné Spitz Mariann
és Szabóné Kovács Erika

Operában

,,A zene időeleme csupán egyféle:
az emberi, földi idő egy körülhatárolt
részlege, amelybe ömlik, s kimondhatatlanul megnemesíti, felmagasztosítja.”
( Thomas Mann)
Ezt a felmagasztosulást, katarzist élhette át 17 mezőfalvi diák,
és 27 felnőtt február 9-én este,
a Magyar Állami Operaházban.
Verdi: Trubadúr című operáját
nézhettük meg kiváló előadásban.
Wiedemann Bernadett, Azucena
szerepében a világ bármely operaszínpadán megállta volna a helyét.
Anatolíj Fokanov, Sümegi Eszter
tette még feledhetetlenné ezt az
estét Medveczky Ádám karmester
dirigálása mellett.
Külön öröm számomra, hogy
nagyon sokan, diákok, felnőttek,
már többször is eljöttek átélni az
opera, a ,,zenés színház" csodáját.

Lajtos Imréné
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Jó egészséget, sok boldogságot!
Meghívót kaptunk a Nagyközségi Nyugdíjas Klubtól. A
meghívás apropója az első negyedéves név- és születésnap közös ünneplése. Ilyenkor mindig
vendégül látnak olyan személyeket, akik valamilyen módon
közel állnak hozzájuk. Az ünnepség alkalmával községünk
90 éves állampolgárát, Hetlinger
Istvánnét is köszöntötték.
Évről évre megrendezik
Nagyközségi Nyugdíjas Klubunknál a negyedéves név- és
születésnapokat. Azért negyedévente, mert ekkorra gyűlik ös�sze annyi ünnepelt, hogy közös
ünnepséget tudjanak tartani.
Ezen alkalmakkor vendégeket
is hívnak, akik számukra közelálló, vagy éppen kellemes
emlékeket idéző emberek. Ezúttal Mezőfalva polgármestere
Márok Csaba, és a Mezőhír kapott házastársas meghívót, ami
jó szívvel elfogadásra is került.
Bár az ünnepség az éves szokásoknak megfelelően zajlott,
azonban mégis akadt rendkívüli dolog. A klub tagja Hetlinger
Istvánné 90. évét töltötte be, így
joggal nevezhetjük a társaság legidősebbikének. A 90 éves kor
igen nagy idő. Keveseknek adatik meg, hogy egészségben érjék
meg. Ezért is nem mindennapi
az ilyen születésnap.
Mezőfalva
Nagyközségi
Nyugdíjas Klubja 1975-ben
alakult, és a falu nyugdíjas korú
lakosainak művelődését, társas
időtöltését szolgálja. A klub
az összejöveteleit rendszeresen hétfőn 17-20 óráig tartja.

Helyszín: Vörösmarty utca 35.
A klub fenntartója Mezőfalva
Önkormányzata.
A klubvezető 11 éve Kertész
Ilonka néni, aki maga is 76 éves.
Jelenlegi létszám 77 fő, ebből 19
fő 80 éven felüli.

közéjük kerül, az többet nem
akar szabadulni, annyira rabul
ejti a hangulat, és olyan segítőkész csapattal találkozik.
Visszatérve az idei első névés születésnapi rendezvényre,
mint a cikk elején említettem

Éves terv alapján tarják rendezvényeiket, melyet mindig a
szeretet, az összetartozás és a
megértés jellemez. Születés- és
névnapjaik alkalmával - negyedévente tartják - apró ajándékkal
és zenés mulatsággal köszöntik
egymást. Szívesen és aktívan
részt vesznek közösségi eseményeinken. Műsorral, vagy éppen
vendéglátással kedveskednek
településünk lakóinak. Komoly
feladatokat is rájuk lehet bízni,
hiszen ki ne találkozott volna
velük egy-egy fesztivál, falunap
sátorállító napjain, de bármilyen
munkában - mint például a tavaszi virágosítás - számíthatunk
rájuk.
Igen aktív tehát a nyugdíjas élet a klubban, és mindezek
mellett szívesen várják soraikba
a nem nyugdíjas korúakat is.
Biztosan állítható, aki egyszer

különleges alkalom ez. Különleges, mert ritkán adatik meg
egy klub életében - ezt kívánjuk
mindenkinek - hogy a tagságból
magas életkort éljen meg valaki.
Hetlinger Istvánnét 90. életévét töltötte be, és remélhetőleg
még sokáig jó egészségnek örvend. Igazi kuriózum volt ez a
majdnem egy évszázad, amiből
40 évet Budapesten a FŐTAXI
állományában taxisofőrként élt
le. A férfiasnak tartott szakmában csak egy-két kolléganő
színesítette mindennapjait, de
mindig maximálisan helytállt.
Amikor arról kérdeztük, hogy
mi lehet a hosszú élet titka, egy
érdekes történettel válaszolt:
- Soha életemben nem dohányoztam, pedig a szüleimnek
nem kis köze volt a dohányhoz.
Édesapám talyigásként kereste a család kenyerét. (Talyigás:

A hölgyeket köszöntöttük!

2013. március 8-án a Kiss Kálmán Művelődési Házban Márok Csaba polgármester
úr köszöntötte településünk hölgy tagjait
nőnap alkalmából. Ezt követően Pintér Tibor színművész adott színvonalas koncertet,
melynek során ismert dallamok csendültek
fel a közönség nagy örömére. Az előadást
állva tapsolta vissza többször is a mezőfalvi
közönség. Reméljük sikerült emlékezetessé
tenni ezt napot minden jelenlevőnek.
Kiss Kálmán
Művelődési Ház

nagyobb méretű, erős építésű,
lőcsös, kétkerekű, kétrudú, egy
ló vontatta és bérfuvarozásra
szolgáló jármű.) Mindig erősen
megpakolták dohánnyal, és én,
amikor vele tartottam, nagyon
utáltam a szagát. Innen eredt,
hogy a taxiban is sokszor lehúzott ablakkal jártam.
Szép egészséges életet adott
a sors Hetlinger Istvánnénak.
Mindig sokan voltak körülötte.
Sportolásról az életében csak
átlagos szinten lehet beszélni.
A családban 11-en voltak testvérek. Beteg csak egyszer volt
életében. Öt éves korában olyan
kór kerítette hatalmába, hogy az
orvosok lemondtak róla. Egy kísérleti gyógyszernek köszönheti
a felépülését, ami olyan jól sikerült, azóta is csak hírből emlékszik bármilyen bajra. A nyugdíjas klubba rokonai révén került,
ahol ma is szívesen időzik.
A nyugdíjas klub jó szívvel
fogadta Hetlinger Istvánnét, aki
olyan nagy kedvvel vesz részt a
klub programjain, mintha mindig
is közéjük tartozott volna. Program pedig adatik bőven, hiszen
nem csak Mezőfalva közösségi
életében hagynak kitörölhetetlen
nyomot öregjeink, de a környező
települések társközösségeivel is jó
kapcsolatokat ápolnak.
Nem is csoda, ha néha meglátogatnak egy-egy melegvizes
fürdőt, hogy a szervezetüket
karbantartsák. Ehhez az aktív
élethez kell a regenerálódás.
Sok boldog név- és születésnapot nyugdíjasok!
Horváth László
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Falutörténeti vetélkedő

A csapat neve:...........................................................................
1.

Ki volt Hir György?
..........................................................................................

2.

Téltemetés

Idén harmadik alkalommal
tartottuk a kiszebáb égetést a
Piac téren. Március 2-án jöttünk össze, hogy a régi szokásból újra hagyományt teremtsünk. Nagy örömünkre most is
sok ember látogatott ki, hogy
együtt égessük el a tér közepén felállított, telet jelképező
bábut. A hagyománynak megfelelően a résztvevők a télbanya
ruhájára gondjaikat- bajaikat is
rátűzték, hogy a rossz idő mellett ezektől is megszabaduljanak. Mikor a lángok magasra
csaptak, a néptáncosaink táncházba invitálták az embereket.

Közös tánccal biztosítottuk a
télűzés sikerességét. Civil szervezeteinknek köszönhetően a
vendéglátás sem m aradt el: a
Nagyközségi Nyugdíjas Klub,
a Sárgarózsa Nyugdíjas Klub
és a Nagycsaládosok Egyesületének jóvoltából farsangi
fánk és meleg tea várta a vendégeket. A rendezvény végén
tűzoltóink is bekapcsolódtak
az eseményekbe, ők a máglya
oltásánál segítettek.
Köszönet mindenkinek, aki
segített abban, hogy a harmadik Mezőfalvi Téltemetés is
sikeres legyen.

Mikor vált ki Hercegfalvából Előszállás?
..........................................................................................

3.

Kinek a tiszteletére szentelték fel mostani templomunkat
1937 október 10-én?
..........................................................................................

4.

Milyen célra foglalták le a szovjetek az iskola és az óvoda
épületét 1945 januárjában?
..........................................................................................

5.

Ki volt az 1956 októberében megalakult nemzeti bizottság
vezetője?
..........................................................................................

6.

Soroljon fel három ma működő mezőfalvi civil szervezetet!
..........................................................................................

7.

Keressen rá a Wikipédiában a „Mezőfalva” szócikkre! Ebben
keresse meg, melyik évben lett Nagyvenyim önálló község?

..........................................................................................
A következő forduló leadási határideje: április 5. (péntek)
A válaszok a "Mezőfalva évszázadai" c. könyvben találhatók.
A döntőre a József Nádor - héten kerül sor, a részletekről a
Könyvtárban lehet érdeklődni!
További jó kutakodást kívánok!
Horváth István
könyvtáros
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Jó szakmai
színvonalon
Mezőfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesülete (ÖTE) 2012.
évben 12 alkalommal avatkozott be tűzesetnél, további két
esetben műszaki mentésnél. A
beavatkozások során az egyesület tagjai kellő szaktudással
végezték feladataikat a rendelkezésre álló felszerelésekkel. A
tűzesetek oltásakor jellemzően
a körülhatárolás, több esetben a
lefeketítés is megvalósult, mire
a hivatásos egység kiérkezett.
Két mászóövvel bővült 2012.
évben az egyéni felszerelések
listája, továbbá pályázaton
nyertek még 2 db szikracsapót,
2 db komplett légzőkészüléket,
keresőlámpát, 4 db terelőkúpot,
1 pár tömlőhidat, 1 kapacsot, 2
db bontóbaltát, 4 kámzsát és 1
db puttonyfecskendőt. A meglévő eszközök megóvására kellő
figyelmet fordítanak.
Az egyesület folyamatosan
részt vett rendezvényeken, így
a gyermeknapon az óvodában, községi szemétszedésen,
Május 1-i bemutatón, a Dunaújvárosban megrendezett
tűzoltóversenyen, a motoros
találkozón, a lecsófesztiválon,
Nagyvenyimen a falunapon,
Hantoson a falunapon és az
adventi ünnepségeken. A rendezvényeken a részvételen és
a bemutatón túl több esetben
a helyszínbiztosítást is ők látták el. Az ÖTE részt vett a
40 órás tűzoltó tanfolyam és
a létesítményi tűzoltó verseny
lebonyolításában, a Mezőfalvi
Vígasságok, égetés és tűzijáték
biztosítását is ellátta, továbbá
segítettek felújítani a nyugdíjas
klub tetőszerkezetét.
Összességében megállapítható, hogy az ÖTE a szakmai
feladatait - a lehetőségeikhez
mérten- jó szakmai színvonalon végzi, kellő figyelmet
fordítva az eszközök, felszerelések állapotának megőrzésére. Az egyesület a település
életének szerves részét képzi
hűen őrizve a tűzoltó hivatás
értékeit, hagyományait.
Végh Ferenc
tűzoltó alezredes
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Erőtlen kezdés
Késik a pontgyűjtés a 20122013-as idény tavaszi fordulóiban.
Két mérkőzésen vannak túl csapataink, ahol a Megye I-ben egyetlen
pontot sikerült szerezni. A Megye
III-ban csak vereségről számolhatunk be. Az IFI viszont hozta a
tőle elvárható teljesítményt. Ők két
forduló után két győzelmet könyvelhetnek el.
A mérkőzésekről:
Mezőfalva - Alap 1:3, KislángMezőfalva felnőttek 3:1, IFI 1:3
Minden csapatunknál 3:1-es
eredmény született a hétvégén. A
rossz hír, hogy ez Megye I-es és a
Megye III-as csapatunknál a mi
vereségünket jelentette. A mezőfalvi becsületet csak az IFI tudta
megmenteni.
Szombaton Masinka Csaba
együttese kezdett a tavasz szezonnyitó meccseként. A 17. percben Begán
Gábor szerzett hazai vezetést, amire
a 33. percben érkezett válasz a vendégektől. Sajnos a félidő az alapiak
előnyével végződött. A 39. percben
újabb vendégtalálattal vonultak pihenőre a csapatok. A szünet után mind
a kettő együttesnek adódott lehetőség újabb gólszerzésre, azonban ezt
csak Alap tudta kihasználni. Az 52.
percben 1:3-ra módosuló eredmén�nyel végül nem a hazaiak örülhettek
a három pontnak.
A kislángi találkozóról két telefoninterjú következik:
Masinka László, a felnőttek
edzője - A látottak alapján mi is eldönthettük volna a meccset az első
félidőben. Jól futballoztunk, és Král
Laci bomba gólján kívül is akadtak
lehetőségeink. A második félidőre
sajnos mi is átvettük ezt a "buta falusi stílust" ütöttük-vágtuk a labdát
amerre álltunk. Nagy gond még ekkor sem volt, bár látszott, hogy nem
nagyon van bennünk már gól ezzel a
játékkal. A 60. percben aztán csináltunk egy buta tizenegyest, és ekkor
jött a szokásos zavarodottság, ami
ilyenkor szokott lenni. Nem is tudom, milyen módon lehetne ebből a
csapatból ezt kiölni? Ilyenkor elfelejtünk mindnet, amit megbeszéltünk!
Sajnos az ellenfél rögtön kihasználta a pillanatnyi gyengeségünket,
és gyorsan rúgott még kettő gólt.
Ennyi nagyjából a történet.

Gulyás Ferenc IFI:
- Megérdemelt győzelmet arattunk, viszonylag kis létszám ellenére. Ráadásul a felnőttnek is adtunk
játékost. Az összes körülményt figyelembe véve a játékkal elégedett
voltam.
Gólrúgók: Tibold Viktor 18. és a
88. perc, Sági Roland 31. perc.
Mezőfalva-Szabadegyháza felnőttek 0:0, IFI 8:1, Szabadegyháza
II - Mezőfalva II 4:0
Szerény egy pontot sikerült
szerezni az itthoni környezetben.
Küzdelmes mérkőzésen, "lejtős" bíráskodás mellett, büntetőt is kihagyva pontosztozkodást tudtunk csak
elérni Szabadegyháza ellen. Pedig
ezen az összecsapáson a vendégek
verhetőek lettek volna, azonban a
Masinka László emberei nem találták az ellenszert. Kár érte, mert az
esély megvolt!
Az IFI 2:0-ás félidő után alaposan rákapcsolt. Még hatot rúgtak a
találkozó végéig. Gulyás Ferenc edző
nem véletlen jósolt szép reményeket
csapatának. A bajnokság végén az
első helyre várja a fiúkat! Amennyiben ez sikerül, úgy több mint három
évtizedes rekordot állíthat fel csapa-

tunk, hiszen ebben az osztályban eddig csak a harmadik helyig jutottunk.
Hogy így lesz-e, az még lehet, egy
kicsit korai, de hozzáállásnak mindenesetre jó.
Az IFI gólrúgói: Tokai László
14. és a 33. perc, Csuka Ákos 51. és
53. perc, Kuti Tamás 58. és 66. perc,
Tibold Viktor 73. perc, Tóth Zoltán
88. perc.
Megye III-ban Szabadegyházára utazott csapatunk, ahol szép
első félidőt produkáltunk. Teljesen
kiegyenlítetten folyt a küzdelem. A
szünet előtti percekben tudott csak
a hazai együttes előnyt szerezni.
Sajnos a folytatásban ideges hangulatú második félidő következett,
ami átragadt a játékvezetésre is. Három gól és három kiállítás tarkította
az eseményeket, melyből a három
gólt mi kaptuk, és a kiállításokból
is kettőt nekünk ítéltek. Végül a papírforma érvényesült. Mezőfalva a
listavezetőtől szenvedett vereséget.
Kár, hogy nem szép körülmények
között.
(Mezőfalva sportmérkőzéseit
folyamatosan követhetik a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László

Mezőfalva tüzelőanyag-kereskedés
AKCIÓS ÁRAK:
Barna szén (Lignit):
Akác tűzifa:
  Kuglizva:
  Hasogatva:

1.800 Ft/mázsa
2.550 Ft/mázsa
2.700 Ft/mázsa

Mezőfalva Szőlőhegy Honvédségi út eleje
30/2811-504 30/7380-922
Kedvezményes házhozszállítás feltételeiről
telefonon érdeklődjön!

Hevesi Károlynénak
80. születésnapja alkalmából
szívből gratulálnak gyermekei, menyei, veje, unokái
és párjaik és a dédunokája!
Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
és a szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!
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Előnevelt csirke, kacsa,
fehér húspulyka
megrendelhető!

Várok mindenkit a most megnyílt
üzletben!
(Mezőfalva József nádor út a virág bolt mellett
a volt Mangó helyén)
Ahol széles választékban kaphatok:
100% gyümölcslevek, szörpök, lekvárok
(Natbolé termékek)
100% növényi olajok (göcseji olajok, mák, tökmag,
lenmag és sok más)
Dr. Lenkei vitaminjai és más vitamin készítmények, étrend kiegészítők
Baba és gyógyvizek
Mézféleségek, virágpor
Gyógyteák szálas és filteres változatban
Glutein mentes alapanyagok tészták lisztek
Tej és cukor érzékenyek számára alapanyagok
Gyógynövény krémek,
Sok más hasznos dolog, ami az egészséghez jól jön!
Várok mindenkit:
Brigi!

Takarmánybolt
Mezőfalva, Dózsa György u. 6.
Sudárné Anikó: 06 25 243-078

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk

Jézsó Istvánné

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk Fethné Editnek és Feth Jánosnak
lelkiismeretes munkájukért.
A gyászló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánk, nagymamánk

Köböl Józsefné, sz. Németh Mária

temetésén részt vettek, sírjára koszorút vagy virágot hoztak, mély fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet Turcsány
Jánosnak és társainak a temetés lebonyolításáért.
Gyászoló család
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