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Mezőfalván évek óta augusztus 19-én ünnepelünk,
amelynek elsődleges oka az,
hogy, ha jól akarjuk magunkat
érezni, jót mulatozni, akkor
másnap ne kelljen dolgozni

Csatorna!
A szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés fontos
szabályain kívül például azt
is megtudhatják tájékoztatónkból, hogy mit lehet az
elkészült szennyvízcsatornába
beleengedni! (Tájékoztatónkat
a 7. oldalon olvashatják!)

menni. Több évvel ezelőtt bevezettük, hogy a rendezvényt
augusztus 19-én tartjuk. Örülök, hogy sokan kilátogattak az
idei programunkra is. (Folytatás a 7. oldalon.)

Szeptember 14.:
programbőség!
Szeptember 14-én nagyon
sok program lesz. Nemcsak a
szüreti bál kerül akkor megrendezésre, hanem ezen a napon tartják a Megye Napot is
Rétimajorban, valamint a régi
focisták találkozót szerveznek
a pályán, illetve fogathajtó verseny lesz. A Te szedd! akciót
éppen ezért szeptember 1213-án tartjuk: a polgárőrség
felhívásához csatlakoztak az
intézmények és a helyi civil
szervezetek is.
Mindenki kedve és igénye
szerint válogathat a programok
között ezen a hétvégén!

Idősek világnapja
2013. október 1.
Szeretettel meghívjuk a nyugdíjasokat
és minden érdeklődőt
2013. október 1 - jén, 16 órai kezdettel a
Kiss Kálmán Művelődési Házba
az Idősek Világnapja alkalmából tartandó
ünnepi műsorra és vendéglátásra.

Műsor
Köszöntőt mond Márok Csaba polgármester
A falu legidősebb lakóinak köszöntése
Óvodások műsora
Általános Iskola növendékeinek előadása

“Nem csak a húsz éveseké a világ” Aradszky Lászlóval

A 2013/2014-es tanév ünnepélyes megnyitóján nagy sikerrel szerepeltek elsőseink képviselői és a 6.a osztály tanulói

A belépés díjtalan, mindenkit sok szeretettel várunk!
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Csatornarákötési szabályok
1. A szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötés csak az önkormányzat írásos értesítése után kezdhető meg!
2. Új szennyvízbekötés létesítésére vonatkozó megrendelést a „Szen�nyvízbekötési kérelem” lap kitöltésével lehet bejelenteni. A gerinccsatorna
és az ingatlan között már meglévő szennyvízbeállás még nem meglévő
szennyvízbekötés! Az erre történő ingatlanon belüli rácsatlakozás szen�nyvízbekötésnek minősül és csak szolgáltatói / Önkormányzati hozzájárulással végezhető el!
3. Új szennyvízbekötési igényt csak a helyi önkormányzat vagy /víziközmű társulat által adott előzetes elvi hozzájárulás birtokában lehet
benyújtani.
4. Új fogyasztó szennyvízelvezetését biztosító szennyvízbekötés csak
a 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő, és az üzemeltető által jóváhagyott bekötési terv alapján létesíthető.
5. Minden ingatlanhoz külön bekötés készítendő, ettől eltérni csak
az önkormányzat és a szolgáltató hozzájárulásával lehet, ez alól kivételt
képeznek azok a többlakásos társasházak, ahol csak egy beállás készült.
6. Csak a hozzájárulások birtokában lehet kezdeményezni a szennyvízbekötés elkészítését.
7. A közcsatornába csak a vonatkozó jogszabályban meghatározott
minőségű szennyvíz engedhető be. Ha a bekötés nem házi, ill. kommunális
szennyvíz elvezetését szolgálja, kérjük, a szolgáltatónak feltétlenül jelezze!
8. Szennyvízcsatornára csapadékvíz bekötése szigorúan tilos! (58/2013
(II. 27.) Korm. rendelet alapján)
9. Amennyiben az utcai gerincvezeték aknafedlap szintje magasabban
található, mint az ingatlan szennyvízhasználati pontja (pl.: az alagsori
mosdó, stb.), abban az esetben az esetleges szennyvízelöntésekért a kivitelező és a szolgáltató nem vállal felelősséget.

Csatornahasználati előírások

Mit lehet a szennyvízcsatornába bebocsátani?
A csatornába csak olyan anyagok kerülhetnek, amelyek a csatornarendszert és a tisztítótelepet, valamint ezek működését nem zavarják, nem károsítják, és nem veszélyeztetik. A jogszabályok pontosan
meghatározzák a csatornahasználat módját, mely előírások megszegése
szabálysértési eljárást vonhat maga után.
Kérjük, ne kerüljön a szennyvízcsatornába:
– durva, darabos anyag (szemét; rongy, vatta, darabos gyümölcs,
zöldség, csonthéjas gyümölcsök magvai),
– állattartásból származó trágya, trágyalé,
– állati tetem, hús, belsőség,
– zsír, olaj, olajszármazék, fáradt olaj, benzin,
– mérgező, maró és más vegyi anyag (sav, lúg, festék, növény-védőszer,
nehézfém vegyület).
A szennyvíztisztítás jórészt biológiai folyamat, ahol a tisztítást végző
baktériumok igen érzékenyek a lökésszerű terhelésekre, ezért:
– A szennyvíz túlzott hígulásának (és a többletköltségek) elkerülésére
csapadékvizet, esővizet, havat és talajvizet a csatornába juttatni tilos!
– Az ipari jellegű, vagy zsíros, olajos szennyvizek csak előtisztítón,
illetve zsírfogón, olajfogón keresztül bocsáthatók be a csatornába (így
egy húsfeldolgozó vagy festő üzem előtisztítót, egy étterem vagy gépjárműmosó zsír illetve olajfogót kíván). Vízjogi létesítési engedély köteles.
Ha ezeket a szabályokat fogyasztóink nem tartják be, a szennyvízelvezető- és tisztítórendszert nem tudjuk rendeltetésének megfelelően
működtetni. Ez nekünk, szolgáltatóknak is gond, de hosszú távon a
település, végső soron az Önök érdekei sérülnek. Kérjük továbbá, hogy
amennyiben nehezen folyik el a szennyvíz, azonnal jelezzék a hibát,
mert ez a szomszéd épületeknél esetlegesen elöntést okozhat. Nyomott
elvezető rendszereknél (HÁZI ÁTEMELŐ) csekély mértékű, vagy
szünetelő vízhasználat esetén, 2-3 hetente, 50 - 100 l vízzel történő
átöblítés szükséges a hibátlan működéshez.

Miklós atya – Mezőfalva
díszpolgára

A képviselőtestület tagja
– Márok Csaba polgármester,
Cseke Ottó alpolgármester,
Molnárné Troppert Mária, Sóki
László – Zircre látogatott augusztus 19-én. Az utazás célja
az volt, hogy átadják az önkormányzat által adományozott Mezőfalva Díszpolgára

kitüntetést Keszthelyi Miklós
atyának. Meghitt környezetben, ünnepi szentmise keretében került sor a díj átadására.
Az atya minden mezőfalvinak
kifejezte jókívánságait és köszönetét, nagyon büszke arra,
hogy ezt az elismerést kiérdemelte és átvehette.

Tankönyvtámogatás:
szeptember 30-ig igényelhető
Mezőfalva
Nagyközség
Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális bizottsága
a 2013/14-es tanévet megkezdő mezőfalvi lakóhellyel rendelkező azon általános iskolai
tanulók részére, akik nem esnek a tankönyvpiac rendjéről
szóló XXXVII. tv. 8. §. (4) bekezdésében meghatározottak
körébe – jövedelmi helyzetre
tekintet nélkül – gyerekenként
3000 foirnt (azaz háromezer
forint) tankönyvtámogatást
biztosít a szociális keret terhére az alábbiak szerint:
A tankönyvtámogatást a
tanuló törvényes képviselője a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a tanuló
nevére kiállított, tankönyvcsomag árát tartalmazó, befizetést igazoló belföldi postautalványt, valamint az érintett
gyermek lakcímigazolványá-

nak bemutatása mellett a mezőfalvi polgármesteri hivatal
pénztárában ügyfélfogadási
időben a tárgyév szeptember
30. napjáig igényelheti.
A bizottság megkeresi a
polgármesteri hivatal pénzügyi csoportját azzal, hogy a
tankönyvtámogatás pénztárból
történő kifizetéséről – a rendeletben és e határozatban foglaltak szerint – gondoskodjon.
A határozat alapja Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 2/2006.
(III. 30.) számú rendeletének
8. §-a.
Molnárné Troppert Mária
bizottsági elnök
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Ne szemeteljen!
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy
amennyiben az önkormányzat illegális szemét elhelyezését végző személyt tetten
ér, abban az esetben nemcsak
a szállító lesz megbüntetve,
hanem az is, akitől a hulladék
származik. Úgy vélem, helytelen dolog fizetni azért, hogy a
szeméttől megszabaduljunk, és
nem törődni azzal, hogy a szállító hol borítja le a hulladékot.
A környezetünket teledobálják
egyesek károsító anyagokkal,
törmelékekkel.
Felhívom a figyelmet arra,
hogy a lakók csak a Dunanett Kft.-vel végeztethetik a
szemétszállítást! Aki elviteti
mással a szemetét, az a lakó –
a szállítóval együtt – jelentős
bírságra számíthat!

Változás
A Mezősport Kft. visszavette a Sportbüfét saját üzemeltetésbe 2013. szeptember
1-től. A félreértések elkerülése
végett közöljük a lakókkal ezt
a változást, hogy tudják, nem
magánszemély üzemelteti a
Sportbüfét.
Simon Lajos
Mezősport Kft.
ügyvezetője

Köszönjük!

Furka Attila nagy men�nyiségű játékot adományozott
az önkormányzatnak. A helyi
családoknál és az intézményeknél sok kisgyermek örült
a játékoknak. Köszönjük!

Szakápoló
és óvodavezető
Pályázatot írt ki az önkormányzt a szakápolói feladatok
ellátására is. A beérkezett pályázatokat a képviselőtestület
bírálja el szeptember folyamán.
Továbbá pályázatot hirdetett a képviselőtestület óvodavezetői állásra is, amelynek
a benyújtási határideje 2013.
szeptember 20. Várjuk a jelentkezőket!

Csatorna és rákötés

Rendben halad előre a csatornaberuházásunk. Mezőfalván a készültségi állapot közel
ötven százalékos, ami nagyon
jónak mondható. A lakók tapasztalhatják, hogy ahol csak
lehet, ott próbálják a kivitelező
szakemberei a szennyvízvezetéket a zöldterületen vinni,
hogy az utakat ne károsítsák,
viszont vannak olyan területek, ahol a közművezetékek,
valamint az előírt védőtávolságok miatt csak az útba tudták
fektetni a csatornát. Ezeken
a helyeken sávos helyreállítás
várható a munkák befejezése
után, jövőre.
A munkák úgy vélem rendben zajlanak. A lakossággal
folyamatosan tartom a kapcsolatot, és azt tapasztalom, a
nagy többség meg van elégedve a munkavégzéssel. Akinek

gondja volt nyugodtan fordulhatott a kivitelezőhöz, az esetleges vitás kérdésekben pedig a
mérnök szava a döntő.
Az önkormányzat jelzi,
hogy a lakosság mikor köthet rá a csatornarendszerre.
Közzéteszünk a mostani lapszámunkban egy hirdetményt,
amelyben szerepelnek az üzemeltető által előírt feltételek.
Viszont hangsúlyozni szeretném: rákötni csak az önkormányzat előzetes értesítése
alapján lehet. Szükséges hozzá,
hogy a lakó rendezze a fizetési
kötelezettségét a vízi-közműtársulat felé, megkapja a társulattól a jóváhagyást, valamint
az új üzemeltetővel megkötött
szerződés is szükséges lesz
hozzá. Rákötésre majd csak a
műszaki átadás-átvételi eljárás
után lesz lehetőség!

Csarnokbővítés

A Wanapack papírüzemünk egy új csarnokkal gazdagodott, ugyanis a Hopka
család bővítette mezőfalvi
üzemét. Az ünnepélyes átadás
július 26-án volt.
Gratulálunk a cég tulajdonosainak, vezetőinek annál is
inkább, mert ezzel a fejlesztés-

sel négy új munkahely teremtődött községünkben.
A csarnok átadáskor megtudtuk azt is, hogy pályázati
forrást nyert a Wanapack Kft.
a régi csarnok felújítására is,
és várhatóan ez a beruházás is
szerény létszámbővítést eredményez majd Mezőfalván.

Gallyazott az E.ON –
eltüzeljük az aprítékot!
Az E.ON megtisztította a vezetékek környékét, előre
bejelentett módon levágta a fákról azokat az ágakat, amelyek túl közel voltak az oszlopokon elhelyezett elektromos
kábelekhez.
A nyesedékeket szívesen befogadjuk! Kérem a lakókat,
akinek módja van rá, az hozza be a levágott ágakat, gallyakat
a Kiss Kálmán Művelődési Ház mellett lévő apríték-tárolónkhoz, ahol a közmunkások folyamatosan darabolják a
zöldhulladékot és aprítják azt, hogy a télen azzal fűthessük
az intézményeket.
Az önkormányzat nem tudja vállalni, hogy a község teljes
területéről beszállítja a nyesedéket. A tűzgyújtási tilalom
miatt komoly gondot okoz a zöldhulladék tárolása, ezért
kérem, hogy aki teheti, hozza be azt a művelődési házhoz,
hogy hasznosítani tudjuk, ledaráljuk és fűthessük vele a
hivatalt, az óvodát.

„Embernek lenni pontosan
annyit jelent,
mint felelősnek lenni.
Érezni, hogy a kő, melyet
lehelyezel, a világot építi
tovább.”
(Antoine De Saint-Exupéry)

Tisztelettel
és szeretettel
köszöntöm
Mezőfalva
időskorú lakóit!
Márok Csaba
polgármester

Háziorvosi vizit
Az I. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére kiírt pályázatát a képviselőtestület 2013. augusztus
21-én elbírálta. Két pályázat
érkezett, melyből a képviselőtestület dr. Prajda-Pop Ramona Adriana pályázatát nyilvánította nyertesnek.
Dr. Bartos Krisztina munkaviszonya 2013. augusztus
31-én megszűnt.
A nyertes orvosnak a praxisjog megszerzése és engedélyeztetése kapcsán még vannak
feladatai, ezek birtokában tud
munkába állni. Az átmeneti időszakban dr. Tassy Péter
háziorvosunk fogja továbbra
is ellátni a mezőfalvi betegeket
mindkét körzetben. Amennyiben dr. Prajda-Pop Ramona
Adriana doktornő a szükséges engedélyeket megszerzi,
munkába állásáról természetesen azonnal tájékoztatjuk a
lakosságot.
Mezőfalva vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy településünk lakosságának egészségügyi ellátása
a továbbiakban is zavartalan
legyen. Bízom abban, hogy a
doktornő munkába állásával ez
javulni is fog.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

1.a osztály

1.b osztály

Osztálytanítók: Koncz Tímea és Márokné Szatmári Ilona
Balogh Tamara, Bérdi Adrienn, Boda Ferenc, Garbacz Bánk,
Horváth Attila, Jásper Csanád, Kelemen Fanni, Kolompár Lajos, Kovács Hanna, Kovács Kitti, Kuti Zsolt Marcell, Maár
Virág, Nyuli Anna, Ozsváth Liliána, Péter Lara, Pintér Ramóna, Reinitz Zsóka, Sági Dániel, Sóti Levente László, Szabó
Boglárka, Szentpáli Zalán, Szilva Levente, Takács Hanna, Tűz
Virág, Vida Luca

Osztálytanító: Szalai Lászlóné, napközis nevelő: Hajdúné
Virág Tünde
Csicskovics Dzsenifer Tímea, Csohány Adrián, Farkas Patrik,
Fehér Bence, Győri Alex, Gyulai Holda Heléna, Hajdu Annamária Vanessza, Halupa Szabolcs, Heller Elizabet, Horváth
Tamás, Magyari Cintia, Pintér Kevin, Pupp Viktória, Stempely
Bálint József, Sümegi Liliána Bernadett, Sümegi Levente, Szabó
Patrik Rafael, Sztojka Krisztina

Nyáridézés
az iskolában

Iskolánk aulája meghitt
ünnepségnek adott otthont
szeptember másodikán. Barta
Mónika tanárnő képzőművészeti kiállításának megnyitója zajlott az intézményben.
Kolléganőnk a nyári szünetben
Zebegényben járt, a híres alkotó táborban, s az ottani festői

környezetben született alkotásaiból készült válogatást tekinthették meg az érdeklődők.
A természet inspirálta akvarell
technikával készült képek műélvezetét Koncz Tímea kolléganőnk éneke fokozta. A képekről készült fotók az iskola
honlapján is megtekinthetőek.

PAPÍRGYŰJTÉS
Az iskola Szülői Munkaközössége
őszi papírgyűjtést szervez a tanulók számára
Az akció időpontja:
2013. október 3. csütörtök 15-17 óráig
az alsó tagozatos,
2013. október 4. péntek 15-17 órától a
felső tagozatos diákoknak
Helye: a Kiss Kálmán Művelődési Ház
előtti parkoló
Kérem a kedves szülőket és a falu lakóit,
segítsék a gyerekek munkáját a gyűjtésben.
Köszönettel:

az iskola
Szülői Munkaközössége
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Humán munkaközösség eredményei
A 2012/2013. tanév versenyeredményei
a Petőfi
Sándor Általános
Iskola,
Szakiskola,
Szint
Helyezés Résztvevő
diákok
Felkészítő
tanárok
területi
III.
Gombita Klaudia 7.b
Nagy Margit
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
ésAnna
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézményben
II.
Cifra
8.a
Nagy Margit

Verseny megnevezése
Mesemondó verseny
Nagyvenyim
Történelem verseny - Nagyvenyim

területi

I.

Márok Bence 8.a, Sándor Kinga 6.a, Szalai

Váradiné Balogh Ágnes

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt tanévben
is6.a,
számos
területi,
és országos versenyen vettek részt iskolánk
Bálint
Zsákovics
Kevin megyei
8.a
diákjai.
Sikeres szereplésükhöz
az is
hozzájárult, hogy
a tanév
a pedagógusok helyi szinten isNagy
számtalan
Területi helyesírási
verseny területi
I.
Sándor során
Kinga 6.a
Margit versenyt szerveztek.
Mezőfalva
II.
Szalai megyei
Bálint 6.aversenyek „selejtezői”, vagyisNagy
Sok
esetben az iskolai megmérettetések voltak a területi
vagy
az ittMargit
legjobban szereplő diákok
II.
Csapatverseny:
Sándor Kinga,aSzalai
Bálint, eredményeket,
Nagy Margit sikereket tartalmazza.
jutottak tovább, és képviselték iskolánkat és Mezőfalvát.
Az alábbi összefoglaló
kimagasló
Tauz Fanni – 6.a

Nyelvi munkaközösség eredményei
Verseny megnevezése
OLIMA német nyelvi színjátszó
verseny – Budapest, Osztrák Intézet

Szint
országos

Helyezés
I.

különdíj
Területi német nyelvi szépkiejtési
verseny - Dunaújváros
Területi német nyelvi csapatverseny Ráckeresztúr
Ki tud többet a német olimpiákról? Dunaújváros
Nyelvvizsga típusú német nyelvi
verseny - Székesfehérvár
Országos német művészeti verseny

Résztvevő diákok
Czifra Anna, Görög Petra, Márok Bence, Kovács
István, Kovács Virág Karolin, Nagy Péter, Nagy
Veronika, Ossik Mónika, Ozohánics Bernadett,
Ozohánics Mihály, Ozohánici Zsanett, Simon
Noémi, Vámosi Nikolett, Wittmann Ákos,
Zsákovics Kevin
Márok Bence 8.a
Kovács Virág Karolin 8.a
Kovács István, Vámosi Nikolett
Ossik Mónika 8.b

Felkészítő tanárok
Hajas Györgyné

Hajas Györgyné
Nyulasiné Lakos Angéla
Csonka Emese
Hajas Györgyné

területi

I.

területi

területi

I.
III.
I.
III.
II.

Bodás Dalma, Puskás Tímea, Szalai Bálint
Barati Bence, Bódás Fanni, Mogyoródi Luca
Márok Bence, Zsákovics Kevin – 8.a
Czifra Anna, Nagy Veronika – 8.a
Padovano Angéla 7.a

Molnárné Troppert Mária
Molnárné Troppert Mária
Hajas Györgyné
Hajas Györgyné
Molnárné Troppert Mária

országos

II.

Czifra Anna, Görög Petra, Kovács István,
Kovács Virág
Czifra Anna 8.a, Görög Petra 8.b, Kovács István
8.a, Márok Bence 8.a, Nagy Veronika 8.a, Ossik
Mónika 8.b

Hajas Györgyné

területi

Német nyelvi középfokú A típusú nyelvvizsga

Hajas Györgyné
Hajas Györgyné

Természettudományi munkaközösség
munkaközösség eredményei
eredményei
Természettudományi
Verseny megnevezése
Diák Országos Bajnokság - Tatabánya
Területbajnokság - Cegléd
Nemzetközi birkózóverseny –
Szlovákia, Madar
Diák Országos Bajnokság - Budapest
Diákolimpia - Budapest
Meghívásos gyermek birkózóverseny Kaposvár

Szint
országos
területi
nemzetközi

Meghívásos gyermek birkózóverseny Veszprém

területi

Meghívásos gyermek birkózóverseny Dunaújváros

területi

Informatikai verseny (PPT készítés) Dunaújváros
Közúti közlekedésbiztonsági program

területi

Verseny megnevezése
Verseny megnevezése
XIII. Fejér megyei zongoraverseny
XIII. Fejér megyei zongoraverseny

Szint
Szint
megyei
megyei

országos
országos
területi

Helyezés
IV.
II.
V.
IV.
III.
II.
III.
III.
I.
III.
III.
I.
I.
I.
III.
III.
III.
IV.

megyei

Résztvevő diákok
Nyegota Nikolett 7.a
Szekeres Benjamin 6.a
Nyegota Nikolett 7.a

Felkészítő tanárok
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián

Nyegota Nikolett 7.a
Nyegota Nikolett 7.a
Bartek Dávid 2.a
Farkas Adrián 1.b
Igel Bálint 3.a
Bartek Dávid 2.a
Farkas Adrián 1.b
Igel Bálint 3.a
Szabó Dávid 7.c
Bartek József 5.a
Bartek Dávid 2.a
Farkas Adrián 1.b
Igel Bálint 3.a
Vadicsku Dávid 6.b
Jassó Mária 7.b

Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Fehér Krisztián
Sótiné Papp Elvira

a Dunaújvárosi Tankerületben az első helyen
végeztek tanulóink

Sótiné Papp Elvira

A művészetoktatás
művészetoktatás munkaközösségének
munkaközösségének eredményei
eredményei
A

Weöres Sándor illusztrációs
Weöres Sándor illusztrációs
rajzverseny - Dunaújváros
rajzverseny - Dunaújváros
„Mozdulj a jó irányba!”
„Mozdulj a jó irányba!”
2013 – a Polgárok Európai Éva
2013 – a Polgárok Európai Éva
„Legszebb sportélményem” „Legszebb sportélményem” Dunaújváros
„Az 5000 éves Kína”

területi
területi

„Szállj el zöld ág” - Székesfehérvár

megyei

Táncgála - Adony

területi

országos
országos
országos
országos
területi
területi
országos

Helyezés
Helyezés
ezüst
ezüst
minősítés
minősítés
bronz
bronz
minősítés
minősítés
dicsérő
dicsérő
oklevél
oklevél
különdíj
különdíj
I.
I.
II.
II.

Résztvevő diákok
Résztvevő diákok
Jásper Karina
Jásper Karina

Felkészítő tanárok
Felkészítő tanárok
Fehér Teréz
Fehér Teréz

Ágoston Réka
Ágoston Réka

Fehér Teréz
Fehér Teréz

Fürész Dóra 6.b, Barati Bence 6.a
Fürész Dóra 6.b, Barati Bence 6.a

Barta Mónika
Barta Mónika

Zsadon Géza 7.a
Zsadon Géza 7.a
Zsadon Géza 7.a
Zsadon Géza 7.a
Sándor Kinga 6.a
Sándor Kinga 6.a

Barta Mónika
Barta Mónika
Barta Mónika
Barta Mónika
Barta Mónika
Barta Mónika

dicsérő
oklevél
elismerő
oklevél
elismerő
oklevél

Tatai Enikő 5.b, Zsadon Géza 7.a

Barta Mónika

4-5-6. o. néptánc tagozatosok

Csonka Emese

4-8. o. néptánc tagozatosok

Csonka Emese
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Tündérkert Óvoda
„Nyár mögöttünk, tél előttünk, néha meg-megállnak
s búcsút intenek a hervadt, búslakodó tájnak”
Zelk Zoltán

Nyári festés, felújítás
Óvodánkban a nyár közepén
kezdődtek el a tisztítási munkálatok, festések. Empergel János
közmunkás jóvoltából új színt
kapott a Katica csoport, és neki
köszönhetően a Micimackó
csoportba is felkerültek az új
karnisok, valamint a folyosókra
az új világítás technikák. A középső mosdóba új járólap került.

Tanévnyitó
értekezlet
Hamar elmúlt a nyári szünet és ismét elkezdődött egy
újabb tanév. 2013. augusztus
30-án Kovácsné Huber Zita
megbízott vezető tanévnyitó
értekezletet tartott az óvoda
kollektívájának. Ismertette a
tanév fő feladatait, a törvényi
változásokat, a tanév elkezdéséhez szükséges legfontosabb
tennivalókat. Köszöntötte az
új dolgozókat, majd mindenki
folytatta munkáját a csoportjában, a gyermekek fogadására
készülve.

Új dolgozók

A 2013-2014-es tanév új
dolgozókkal kezdődött meg a
Mezőfalvai Tündérkert Óvodában. A Csigabiga csoportban
Stempely Teréz dajka néni, a
Katica csoportban Sudár Enikő óvó néni, és a Micimackó
csoportban Bodorné Német
Mónika pedagógiai asszisztens
és Kertész Lászlóné dajka néni
kezdett dolgozni szeptember
1-től.
Az oldalt összeállította:
Danczi Gáborné

A nyári szünetről vis�szatérő gyermekek örömmel
látták, hogy az udvari játékok
is új köntösbe bújtak melyeket a diákmunkások frissítő
festéssel szépítettek meg. A
gyermekek hamar birtokba
vették, s minden játékot szinte
egyszerre szerettek volna kipróbálni.

Újra gyermekhangtól
hangos az óvoda

Szeptember 2-án nemcsak
az iskolai, hanem az óvodai élet
is megkezdődött. A régi óvodások birtokba vették a Napsugár, a Katica, a Micimackó,a
Csigabiga, a Szivárvány és
a Pillangó csoportot, majd
szeptember 9-én megérkeztek
az új óvodások is. Az óvó nénik
mellett a gyermekek és a szülők is izgatottan várták az első

Csoportjaink

Csigabiga csoport: Kondor
Lászlóné - Erzsi óvó néni
Scheidl Erzsébet - Erzsi
óvó néni
Stempely Teréz - Teca néni
Napsugár csoport: Bálint
Györgyné - Erzsi óvó néni
Klárné Huszta Renáta Reni óvó néni
Szücs Györgyné - Gyöngyi
néni
Katica csoport: Kiss Nóra Dóri óvó néni
Sudár Enikő - Enikő óvó
néni
Rauf Istvánné - Margó néni
Micimackó csoport: Kovácsné Huber Zita- Zita óvó néni

Bodorné Német MónikaMónika néni
Kertész Lászlóné - Csilla
néni
Szivárvány csoport: Gremspergel Mónika - Mónika óvó
néni
Győriné Varga Edit - Edit
óvó néni
Bartáné Kolmankó Andrea
- Andi néni
Pillangó csoport: Tolnai
Andrásné - Erzsi óvó néni
Danczi Gáborné - Kata óvó
néni
Balogh Ervin Péterné Marika néni

Óvodából iskolába

Szeptember 2-án az óvoda
udvarán nagy volt a nyüzsgés forgás hiszen itt gyülekeztek a
leendő elsősök, akik izgatottan
várták a tanító néniket.
Márokné Szatmári Ilona
(Loni néni) és Koncz Tímea
( Timi néni) vidám nyakba akasztót, Hajdúné Virág
Tünde (Tündi néni) és Szalai
Lászlóné ( Andi néni) csíkos
kendőt kötött a gyermekek

nyakába. Kondorné Erzsike
pár szóval bátorította, bíztatta
az új iskolásokat, majd kézen
fogva átsétáltak az iskola udvarán tartott tanévnyitó ünnepélyre.
Az óvó nénik búcsúzásként
bementek az osztályokba, ahol
elköszöntek a volt nagycsoportosaiktól, jó munkát és sok sikert kívánva nekik.

napot a Csigabiga és a Katica
csoportban. Sírással kezdődtek
a reggelek, hisz anyától elválni
nem könnyű dolog, de pár nap
múlva egyre több mosolygós
kiscsoportos érkezett óvodánkba. Szívesen játszanak
egymással és ismerkednek az
óvoda életével. Napok múltán
ők is tapasztalták, hogy nem is
olyan félelmetes ez az óvoda.

PAPÍRGYŰJTÉS
Óvodánk szeptember 9-től
szeptember 20-ig reggel 7 órától délután 16 óráig papírgyűjtést szervez. Kérünk mindenkit, hogy az összegyűjtött papírokat, újságokat, könyveket,
kartonokat összekötve hozza
be ezeken a napokon. Számítunk együttműködésükre és
segítségükre.

Köszönetek

Köszönjük a Dóra cukrászdának a nyári összevont
csoportba járó gyermekek fagyiztatását.
Kelemenné Bokor Gabriellának köszönjük, hogy süteménnyel lephettük meg a nyáron itt tartózkodó gyerekeket.
Köszönjük Csendes József
vállalkozónak a középső mosdó járólap lerakását.

Szülői értekezlet

Szeptember 9-10-én tartottuk az első szülői értekezleteket. Tájékoztattuk a szülőket
a házirendről, az előttük álló
tanév programjairól, ünnepeiről. Nagy volt az érdeklődés,
sok szülő jelent meg minden
csoportban, aminek mi nagyon
örülünk. Köszönjük!

7

Az én falum - Mezôfalva

Szép nyugdíjasklub
és járda!

Tisztelt Mezőfalviak!
A régi tanácsházának felújítottuk közösen a tetőszerkezetét. Azonban ott maradt
az alja, ami beázós, omló vakolatos (és még sorolhatnám)...
Az önkormányzat közmunkásai segítségével nagyon-nagyon szépen felújítottuk most
a nyugdíjasklubot és a régi
konyharészt, valamint csatorna
került az épületre. Helyreállítottuk a sokat bírált, töredezett
lépcsőt, valamint a mosdó is
kultúrált lett. Az oda látogatók, az ottani rendezvényeken
résztvevők kellemes környezetben tölthetik az időt.
Az építés-szépítés közben
merült fel, hogy igen ám, de
hogy néz ki az előtte lévő
járdaszakasz! Úgy döntöttünk, felszedjük a járdalapot,
rakunk alá egy kis homokot,

majd visszarakjuk a lapokat...
Ilyen formán "új" járdát építettünk oda.
És nem álltunk meg a tanácsház előtt, hanem folytatjuk az utcában, ameddig
finanszírozni tudjuk. Az önkormányzat megveszi a sárga homokot, a közmunkások
pedig szedik fel a lapokat és
rakják vissza. Azt tapasztaltuk:
mindenkinek örömére szolgál
a Vörösmarty utcának ez a kis
fejlesztése, hiszen nagyon sokan azon keresztül járnak ki
a temetőbe. Azt is örömmel
mondhatom, hogy az érintett
ingatlanok tulajdonosai úgy
nyilatkoztak, rendbeteszik a
kocsibejárójukat, így egyöntetűen szép lesz az a környék.
Bízom benne, folytatni
tudjuk ezt a hasznos és jó jár
daprogramot!

Kiváló pedagógusaink!

„Bonus Bona - A nemzet
tehetségeiért" díjjal jutalmaztak 437 kiváló pedagógust,
köztük két mezőfalvit is. A
nemzetközi szintű elismerésnek is tekinthető díjazás kitüntetettjei augusztus 28-án
vehették át okleveleiket Hoffmann Rózsa közoktatásért felelős államtitkártól a budapesti
Nemzeti Színházban. A "Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért" díj 2013 tavasza óta
biztosít lehetőséget a tehetséggondozásban kiemelkedő
munkát végző hazai és határon túli pedagógusok elismerésére. A díj elnevezése a Bonis
bona discere, vagyis „Jótól jót

tanulni" latin közmondásból
származik.
A tanévkezdés előtti napokban kiváló versenyfelkészítő, kiváló tehetséggondozó
és kiváló tehetségsegítő kategóriában osztottak díjakat a kiemelkedően jó munkát végző
pedagógusoknak. Mezőfalváról ketten is meghívást kaptak
a díjkiosztóra, ahol ünnepélyes
keretek között vehették át az
elismerést jelentő okleveleket.
Kiváló tehetséggondozó díjat
kapott Hajas Györgyné, és
kiváló tehetségsegítő díjban
részesült Nyulasiné Lakos
Angéla.
H. L.

Ilyen sok állást még nem hirdettünk...

Intézményi
pályázatok

Új kenyér és kiváló lecsó

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kenyérszentelés nagyon
ünnepélyes és méltó keretek
között zajlott. Az adai mazsorettek különleges színfoltjai
voltak az eseménynek, e fellépés megszervezéséért köszönet
Mészáros Rudolfnak, hiszen
szép és színvonalas bemutatót
láthattunk.
Kiváló lecsók készültek a
téren. A zsűri nehéz helyzetben volt, és bár megneveztek
helyezetteket, megkockázta-

tom: egyetlen rossz lecsó sem
készült, ugyanis a végére az
összes kondér kiürült, elfogyott minden az utolsó falatig.
A zenés tűzijáték is jól sikerült. Valamint azt követően
a Mészi zenekar hangulatos,
remek táncos estét tartott.
Bevált és jó gyakorlat, hogy
éjfélkor vége a rendezvénynek,
mert talán a "korai" zárásnak
is betudható, hogy ezúttal sem
történt semmilyen rendbontás,
probléma.

Elindult a tanév az intézményekben. Az iskolában és
az óvodában egyaránt zökkenőmentes a kezdés, annak ellenére, hogy az óvodát helyettesítési rendszer szerinti vezető
irányítja. Bővült a pedagógusi
létszám, ugyanis óvónőként a
mezőfalvi Sudár Enikőt foglalkoztatja az önkormányzat,
valamint két helybéli dajka
is Stempely Teréz és Kertész
Lászlóné is munkába állt.
A Szociális, Családsegítő és
Gyermekjóléti intézményben
még nem döntött a képviselőtestület a vezetőpótlásról, illetve arról, hogy milyen formában
kívánja tovább működtetni az

intézményt – ennek függvé
nyében kell az ÖNO-val kapcsolatos döntést is meghozni.
Ilyen jelentős mennyiségű
álláshirdetés nem volt mostanában Mezőfalván, mint
idén nyáron. Bár már nem
önkormányzati az iskola, de
ott is sok változás történt, új
álláshelyek lettek betöltve. Zárójelesen jegyzem meg, hogy a
mezőfalvi iskolának változatlanul tagintézménye maradt
Hantos és Daruszentmiklós
általános iskolája, ami azt igazolja, hogy helytálló volt az a
rendszer, amelyet mi korábban
kidolgoztunk és alkalmaztunk.
Márok Csaba
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K

iss
álmán

Művelődési Ház

KATTINTS NAGYI!

Gyermekmegőrző

Internetes klubfoglalkozás
nem csak nagyiknak!

2013. szeptember 18-tól szerdánként 9 - 12 óra között
a Kiss Kálmán Művelődési Házban!
Ismerkedjünk együtt az internet világával!
Mindenkit szeretettel várunk! A foglalkozás ingyenes!

MESESAROK
A mesesarok szeptembertől újra vár minden szerdán
16.30 - tól a Kiss Kálmán Művelődési Házban!
- Meseolvasás
- Készségfejlesztő játékok
- Festés, rajzolás, kézműveskezés és minden amit szeretnétek!

Kedves anyukák és gyerekek!
A nyár folyamán megújult és a meglévőek mellett további
játékokkal bővült a Kiss Kálmán Művelődési Ház gyermekmegőrzője: a készségfejlsztő játékokn túl labdás medencével,
babaházzal és bábparavánnal találkozhatnak a hozzánk betérő
gyerekek.
Sok szeretettel várunk kicsiket és nagyokat egyaránt!
Kiss Kálmán Művelődési Ház

Az én falum - Mezôfalva
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Ha ősz, akkor
pingpong!

Egy rövid szünet után, újra
benépesül – remélem – a Kiss
Kálmán Művelődési Ház kedden, csütörtökön és alkalmanként szombaton is!
Az önkormányzat jóvoltából továbbra is lehetőség van,
az asztalitenisz klub folyamatos működésére. Köszönjük!
A játéklehetőségek az említett napokon 16 órától kezdődnek. Ezen korra és nemre
való tekintet nélkül bárki részt
vehet. Azaz, egy feltétel van,
mégpedig a kultúrált viselkedés, amivel eddig még soha
nem volt probléma.

Szeretettel várjuk a fiatalabb és az iskolás korú gyerekeket is. Igény esetén, a
játék komolyabb oktatására
is van lehetőség. Mint eddig
mindig, most is ingyenes a
részvétel.
Gyertek minél többen, hiszen jönnek a hűvösebb napok,
és a teremsportok kerülnek
előnybe! Bízunk abban, hogy
egyre többen választjátok ezt
a szép sportágat. egy kiváló
közzösségben!
Tisztelettel:
Szabó Sándor
klubvezető

Író-olvasó
találkozó!
Október 15-én
kedden 15 órától
Lázár Zsófia írónő,
Lázár Ervin Lánya
és a Bogármesék
szerzője lesz
a vendégünk
a könyvtárban.
A program
elsősorban
gyerekeknek szól, de
minden érdeklődő
számára nyitott!

Te szedd!

Szemétgyűjtési akció!
A Mezőfalvi Polgárőrség idén is nagy rendrakásra mozgósítja a mezőfalviakat!
Az országos „Te Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” elnevezésű mozgalomhoz kapcsolódva igyekeznek
összefogni a helyi civil szervezeteket egy falutakarításra.
A hivatalos dátum szeptember 14-re szól, azonban nagyon sűrű a program ezen a napon, emiatt szeptember
12-én és 13-án számítanak a résztvevőkre. Az intézmények
és a civil szervezetek egyeztették, hogy ki, melyik napon ér
rá, lényeg, hogy minél többen vegyenek részt az akcióban!
Az összeszedett szemetet a tűzoltó szertárhoz kell elszállítani, egységesen ott gyűjtik össze!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház
Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
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. szeprember 10-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0009
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Vegyes évkezdet

Vereség, döntetlen és győzelem is tarkította az ősz első
három mérkőzésének krónikáját. Az IFI most is híréhez
méltóan kezdett. A Megye
III. osztályban Mezőfalva II.
néven futó csapatunk két vereség mellett egy győzelmet is
elkönyvelhet.
Győzelemmel indultak neki
az új bajnokságnak Megye I.
osztályú csapataink az őszi
fordulóban. Első ellenfélként
Kisláng csapatát fogadtuk,
akik nem okoztak igazi fejfájást. Felnőtt és IFI csapatunk
is sikeresen vette az akadályt. A
szezonkezdés csak a hátországot jelentő Megye III. osztályú
együttesünknek nem sikerült.
Ők vereséggel nyitották az itthoni sorozatot.
A második fordulóban Szabadegyháza következett. A
régi, nagy rivális otthonában a
mutatott játék alapján győznie
kellett volna Mezőfalvának,
azonban kétgólos vereséggel
hagytuk el a küzdőteret. Sajnos
két piros lapot is összeszedtünk. Az egyiket Papp Attila,
a másikat Balázs Sándor kapta. Hiányuk nehézséget okoz
majd a következő fordulókra.
Az IFI viszont Szabadegyházán is 0:2-es eredménnyel,
győztesen vonulhatott le a
pályáról.
Harmadikként újra idegenben kezdhettük a pontvadászatot. Ezúttal a megye északi
részén lévő Bicske adott megoldandó feladatot. A szurkolók
közül sokan szkeptikusan álltak a mérkőzéshez, de a borúlátásra most alaposan rácáfolt
Masinka László legénysége.
Bicskéről nem sokan hoznak
el pontot, így különösen nagy
jelentőséggel bír Mezőfalva
pontrablása. Lehet, hogy az
IFI nagyarányú győzelmének
húzó szerepe is közrejátszott
a jó szereplésben?... Nem lehet tudni. Az 1:1-es döntetlen
szép teljesítmény volt Bicskén!
Masinka László három
forduló után így értékelt: A
mutatott játékkal az első há-

rom mérkőzésen nagy részben
elégedett vagyok. Úgy érzem
a látottak alapján, előrébb léptünk a tavalyihoz képest. A
megszerzett pontokkal azonban nem vagyok elégedett.
Szabadegyháza ellen koncentrációs hibák miatt rengeteg
helyzetet kihagytunk, köztük
két kihagyott tizenegyes. Ami
bosszant, hogy a játék alapján
a három pontot otthagytuk
Szabadegyházán. A bicskei
mérkőzésről aláírtam volna, ha
valaki a meccs előtt megjósolja a pontrablást. A játék képe
alapján és az ottani edző szavaival élve: nekünk kellett volna
megnyerni a mérkőzést! Az új
srácok beilleszkedtek a csapatba és felvették azt a fordulatot, amit a csapat diktál. Úgy
érzem, jó igazolásokat szereztünk. A piros lapokkal kapcsolatban nem jól érint minket a
két játékos pihentetése. Balázs Sanyi kettő, Papp Attila
4 mérkőzéstől kénytelen távol
maradni. Szerencsére sérülések
nem hátráltatják az együttest.
Továbbra is a középmezőny a
cél, és nem szeretnénk a szezon
végére menekülni a kiesés elől.
Az első forduló híreihez
tartozik még, hogy az U19-es
korosztály tavalyi bronzérmének ünnepélyes átadása áthúzódott az őszi szezon kezdetére. A Megye I. -ben dobogós
helyezéssel debütáló ifjúsági
csapatunk és edzője Gulyás
Ferenc megérdemel egy nagy
tapsot!
Megye III. osztályban
Mezőfalva II. csapatunk vereséggel indult neki a őszi szezonnak. Idegenben elég kiábrándító eredménnyel végzett.
A második nekifutásra sem
sikerült győzelemmel, vagy
esetleg döntetlennel elhagyni
a játékteret, pedig Előszállás
ellen bőven volt lehetőség az
egyenlítésre. Sőt, ha a kihagyott helyzeteket - némelykor
az üres kapuba sem találtunk
be - figyelembe véve akár
jó gólkülönbséggel lehetett
volna nyerni. Nem így tör-

tént! A harmadik fordulóra
viszont alaposan összekapta
magát a csapat. Sárszentágotán - bosszút állva az eddigi
eredménytelenségért - 5:3-as
végeredménnyel sikerült begyűjteni a győzelmet jelentő
három pontot.
Masinka Csaba értékelése:
Az első mérkőzés eredménye
reális volt, bár akadt lehetőség gólokat rúgni, de ezek
a helyzetek kimaradtak. Az
Előszállás elleni találkozón
rengeteg ziccert hagytunk ki.
hiába játszottunk jól, és hiába szögeztük oda a térfeléhez
ellenfelünket, nem tudtunk
gólt rúgni. A sárszentágotai
mérkőzésen viszont már bejöttek azok a dolgok, amik az
előző két összecsapáson nem.
Az előszállási mérkőzésen még
benne volt egy görcsös állapot
a fiúkban, hogy nem tudunk
gólt rúgni, és ez megbénította
a csapatot. Szerencsére a Sárszentágota elleni fordulóban ez
már nem jelentkezett. Ahogy
bejött az első találat, onnan ez

meghatározó lett. Megye III.
osztályban egyébként nagyon
számít, melyik csapat rúgja az
első gólt.
Megye I. osztály eredményei:
Mezőfalva-Kisláng
2:0,
Szabadegyháza-Mezőfalva
2:0, Bicske-Mezőfalva 2:2
Gólrúgók: Benczik Zsolt
2, Huber Balázs, Prókai Norman István és Benczik Zsolt
1-1 gól.
IFI eredmények: Mezőfalva-Kisláng 3:1, Szabadegyháza-Mezőfalva 0:2, Bicske-Mezőfalva 1:16
Gólrúgók: Tokai László 6,
Balogh Dániel 2, Tibold Viktor 2, Márok Máté 4, Csuka
Ákos 5, Gombita Attila 2 gól.
Megye III. osztály eredményei:
Zichyújfalu -Mezőfalva II.
4:1, Mezőfalva I.-Előszállás
0:1, Mezőfalva II.-Sárszentágota 5:3
Góllövők: Bartha Norbert
2, Papp Károly, Bába Gergő és
Ozsváth Gábor 1-1 gól

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.
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Bazár nyílt!
Kossuth utca 59.

Ajándékot, dísztárgyakat, porcelánt, üveget,
rezet, vegyes haszontalan tárgyat ajánlok!
Veszek régi pénzt, jelvényt, kitüntetést,
katonai tárgyakat!

Készüljön az őszre!

SZOMORÚ EMLÉKEZÉS

TREML KÁROLY

Erősítse immunrendszerét vitaminokkal!
Üzletünkben széles választékban megtalálja az ön és családja számára megfelelő vitaminkészítményeket, immunerősítő cseppeket, szirupokat, teákat, az őszi-téli erősítéshez!
Kínálatunk bővült, vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapítókkal és a megfázás, meghűlés tüneteit enyhítő
termékekkel.
Bankkártyával is fizethet!

halálának 9. évfordulójára

A mi rózsáink minden ága azt súgja nekem,
ami már nincs, a lelke itt van velem.
Nyíló rózsát viszem hozzád, s az mondja el helyettem
Itt vagyok mindig veled,
A néma sír sajnos nem felel.
Rózsa harmat cseppjével sírva mondjuk el neked:
Örökre itt leszel velünk!
Bennem él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennem él, egy múlt, a végtelen szeretet,
Amit tőlem soha senki el nem vehet.
Hogy egyszer találkozom veled,
és tovább, örök szeretetben fogom a te gyenge kezed.

Nézen be – Megéri!
Szeretettel várom régi és új vásárlóimat!

Bódásné Brigi

Szerető feleséged

INTERNET ÚJ GARANTÁLT CSOMAGOKKAL ÉS AJÁNDÉK WIFI ROUTERREL!
www.antennanet.hu

Telefon: 30/9026358

info@antennanet.hu

0 Ft felmérési és bekötési díj! 14 nap díjmentes kipróbálás! Nyilvános IP cím!
LAKOSSÁGI/ÜZLETI díjcsomagok: Garantált 1M Garantált 2M Garantált 5M Otthon 10M
Maximális adatátviteli sebesség
letöltés/feltöltés (kbit/sec)

Otthon 15M

1024/128

2048/256

5120/512

10240/768

15360/1024

1024/128

2048/256

5120/512

5120/512

5120/512

Havidíj 1 éves hűségnyilatkozattal

3.990, Ft

4.990, Ft

5.990, Ft

8.490, Ft

10.990, Ft

Havidíj 2 éves hűségnyilatkozattal

2.990, Ft

3.990, Ft

4.990, Ft

6.990, Ft

9.490, Ft

Garantált adatátviteli sebesség (kbit/sec)*

Ajándék WIFI router

TELEFON Akció!

vagy 4 hónapon át 1000 Ft havidíj kedvezmény közül választhat.
A fix havidíjon felül, semmilyen egyéb költséggel nem kell
számolni. A Megrendelőnél antennát, jelátalakító eszközt szerelünk fel és
kiépítjük a csatlakozási pontot a kívánt helyre. A kiépítés feltétele, hogy a
bekötési pont optikai rálátással rendelkezzen a Szolgáltató által
működtetett bázisállomások egyikére.
14 nap díjmentesség: Az üzembe helyezéstől számított 14 napig
szolgáltatásunk díjmentesen vehető igénybe. A kipróbálási idő alatt
bármikor felmondható minden egyéb anyagi vonzat nélkül.
Szolgáltatási terület: Nagyvenyim, Baracs, Mezőfalva
A tájékoztatás nem teljes körű, további információért, kérjük, hívja
ügyfélszolgálatunkat, vagy küldjön üzenetet email címünkre,
vagy látogasson el honlapunkra.
A táblázatban feltüntetett díjak bruttó összegek, tartalmazzák az ÁFAt.
* A 229/2008 Kormányrendelet 1. mellékletének 4a) pontja szerint a „Hálózaton
belül az előfizetői hozzáférési pontokon garantált vonali le és feltöltési sebesség
[kbit/s]”

Fél évig fél áron a Start6 és Szuper6 díjcsomag!

„Telefon 600 Ft vagy 1.200 Ft havidíjért”

(a 6. hónap után 1.490Ft vagy 2.790Ft, 18 hónap hűségnyilatkozattal)








Hálózaton belül éjjelnappal 0 Ft!
Nincs belépési díj!
Nincs kapcsolási díj!
Perc vagy másodperc alapú számlázás.
Számhordozhatóság: Megtarthatja régi telefonszámát!
Percdíjakért látogassa meg honlapunkat.

A szolgáltatás igénybevételéhez Internet szolgáltatás szükséges.
Sokat telefonáló üzleti ügyfelek részére egyéni szolgáltatást kínálunk,
ezért kérjük, Ők hívják a 06/30/9026358as telefonszámot.
Hálózatunkon a telefon szolgáltatást a Triotel Kft. végzi.
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MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttárs!
Sok szeretettel meghívunk a

BALLA ISTVÁN FOGATÉS SZEKÉRHAJTÓ
EMLÉKVERSENYRE
Időpont: 2013. szeptember 14. szombat
nevezés: 9 óra 30-kor
kezdés: 10 órakor
Versenyszám:
10 - 10 akadályból álló 2 fordulós verseny
Nevezési díj nincs!
Díjazás: minden résztvevőnek díjszalag,
és emellé egy üveg bor jár jutalomként
Mindenkit szeretettel várunk!
Mezőfalvi Lovasegylet vezetősége

Fogadóóra
A falugazdász, Soós
Barna keddenként 10 és
12 óra között várja az
ügyfeleit a Kiss Kálmán
Művelődési Házban.

Köszönet!
Nagyon köszönjük Molnár
Lászlónénak, hogy a nagyra
nőtt fikuszát a művelődési
háznak ajánlotta. A növény
nagyon szépen mutat az intézményünkben! Ijjas Gizella

Kedves Osztálytárs!
Szeretettel meghívunk
az 1963-ban végzettek

50 éves osztálytalálkozójára,

melyet 2013. október 5-én, szombaton tartunk a mezőfalvi Kiss Kálmán Művelődési Házban.
Gyülekező 15 órakor
a Petőfi Sándor Általános Iskola előtt.
Kérjük, részvételi szándékotokat szeptember 20-ig
jelezzétek az alábbi szervezőknek:
Tiringer Erzsébet 25/244-948
Szatmári László 70/391-5240
Csuti Elemérné 25/242-374
Elhunyt osztálytársaink emlékére szentmisét
mondanak október 5-én, szombaton 11 órakor
a római katolikus templomban.

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait
Mezőfalva szüreti rendezvényeire!
18.00 – tól programok a focipályán:
Vetélkedők: almaevő verseny,
gumicsizma dobó verseny,
feleség (barátnő) cipelő
verseny, szüret szépe verseny
Versenyekre nevezés
a helyszínen!

Szüreti
felvonulás:
16 órától
a Tájház elől
útvonal:
Tájház
- Mátyás király utca
- Ady Endre utca
– Honvéd sor
– Fehérvári utca
– Csokonai utca
– Dózsa
György utca
- Focipálya

18.30 – tól Színpadi programok:
Kisbírói köszöntés
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub énekkara
Mezőfalvi Gyermek Tánccsoport fellépése
Adonyi Néptánccsoport műsora
Mezőfalvi Néptánccsoport előadása
Pusztavámi Néptánccsoport összeállítása
19.30 – tól: vacsora Mindenki a vendégünk egy tál gulyásra!
19.30: Mulatós a Pacsirták Együttessel
20.30 – tól éjfélig: utcabál a Schütz Zenekarral
Bort, süteményt bárki hozhat magával!
Büfé a helyszínen!
Mindenkit szeretettel várunk!

