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A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítvány ebben az
évben is megrendezte hagyományos jótékonysági bálját. A
rendezvény lapzártánk
után, november 16-án
szombaton volt a Petőfi Sándor Általános
Iskola tornatermében. A műsor idén is
lenyűgöző keringővel
kezdődött, és a mulatság is felejthetetlen
élménnyel gazdagította a résztvevőket.
(Részletes beszámoló lapunk következő számában.)

Advent a Hit Évében

Már a Teremtés könyvében olvassuk, a Kígyónak szól az Úr:
„Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő
ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet..., te meg a sarkát veszed célba”.
Évezredeken át várják az ígért ivadékot. Mind többet írnak, szólnak
róla a próféták. Sőt sokan értelmezik is a saját képzelődésük szerint
az ígéret teljesedését, azaz jön majd a nagy király, minden népet
Izrael szolgájává igáz és busás gazdagságot teremt nekik. Megszületik
az ígért Messiás. A jelek? Istálló, menekülés, Názáret, a betlehemi
kisgyermekek megölése, majd tanítása és csodái ellenére kereszthalál.
Nem ismerték fel. Miért? Mert azt várták, akit elképzeltek, nem azt,
akit Isten a prófétákon és Keresztelő Szent Jánoson keresztül előre
megmutatott. Hamis ismeret, hamis várás, elvetés, megölés.
Ismerem-e a Szentírás betlehemi gyermekét? Eléggé ismerem-e
tanítását, életét? Ismerem-e művét a Megváltást, az egyházat, a
szentségeket? Követem-e életemmel, amely apostoli tanúságtétel lehet
mindenki előtt hitemről? Ismerem-e, teljesítem-e, amit tőlem elvár?
Az idei advent programja legyen: megkeresem a Szentírásban a
róla szóló jövendöléseket. Hittel olvasom el életét, tanítását, csodáit,
halálát, feltámadását.
Felkészülök, hogy olyan hittel és lelkesedéssel térdeljek elébe
Karácsonykor, mint a pásztorok és a napkeleti bölcsek. És tiszta lélekkel, értelmi hitem mellett, hitvalló cselekedeteimet, főleg az Isten és emberszeretetemet adjam igazi ajándékul Néki.
Valter atya

Lakossági fórum
a csatornázásról
A Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Társulás és a Mezőfalvi Víziközmű-társulat
lakossági tájékoztatót szervez a csatorna beruházás II. ütemével kapcsolatosan.
Időpont:
2013. november 25. 17 óra
Helyszín:
a Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme
Várják az érintetteket a fórumra, hogy mindenki érdemi válaszokat kapjon a csatornázással
kapcsolatban felmerülő kérdéseire!
Márok Csaba
polgármester
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Csatorna beruházás,
buszváró-áthelyezés

A csatorna beruházásunk
második ütemével kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot,
hogy a beruházás 90 százalékos készültségben van településünkön. Még két átemelőt
kell megépíteni, egyiket Selyemmajorban, másikat az Ady
Endre utcában. Elkezdődött a
Fehérvári utca helyreállítása,
amelyet a Magyar Közút szabályoz. Az önkormányzatnak
nincs beleszólása ebbe a munába! Sajnálattal mondhatom
azt, hogy a Honvéd utcai buszmegálló áthelyezése számomra
sem tekinthető optimálisnak.
Jeleztem a kooperációs értekezleten, hogy ezzel komoly
aggályom van, és felhívom
a kivitelező figyelmét, hogy
egyeztessen a Közúttal, tegyenek lépéseket, nehogy a
lakosoknak ebből bármilyen
problémája legyen.
Azt tudni lehet, hogy a
Magyar Közút általában november 15-ig engedélyez
munkálatokat. A jó időre való
tekintettel viszont egyelőre
úgy nyilatkozott a cég, hogy

még dolgozhat a kivitelező,
viszont a közút fogja leállítani
a munkákat és meghatározni,
hogy mikortól nem lehet dolgozni a területen!
A lakosságtól türelmet
kérek, nagy szükség van az
együttműködésükre, megértésükre! Előjött sajnos az a jelenség, amely mindannyiunk
számára kellemetlen: eddig
por volt a nyári időszakban,
most sár lett az utcákban. Az
eső szerencsére lemosta az
utcákról a sarat, port, viszont
vannak komoly saras gócok a
településen.
El kell mondanom továbbá, hogy az önkormányzati
utak tekintetében biztos nem
idén kerül sor a helyreállításra,
hanem csak jövőre. Elsősorban
azért, mert a föld tömörödése és a téli csapadék hatására
süllyedések várhatók, és nem
kívánatos, hogy ezek akkor
következzenek be, amikor már
végleges burkolatot kapott az
út. Emiatt kivárjuk a föld tömörödését, és utána javítjuk ki
az utakat.

Rákötésekről

A rákötések tekintetében a legutóbbi koordináción is
elhangzott: az üzemeltető szeretné látni a kiásott gödröt
és az abban lefektetett csöveket. Magyarul, ha a lakó kiássa
a gödröt, lefekteti a csövet és annak az elejét és a végét
szabadon, nyitva hagyja. Amint kész, szól, és az üzemeltető átveszi a szakaszt.
Az átvétel nem jelenti azt, hogy azonnal rá is köthet
a rendszerre. Viszont ajánlatos most, még a fagyok beállta előtt elvégezni ezeket a munkákat, mert becsléseink
szerint február végén kezdődhetnek a rákötések, az önkormányzat értesítése után. Akinek a rendszerét most
átveszi az üzemeltető, utána betemetheti a gödröt, és a
rákötéskor, néhány hónap múlva már csak annyi dolga
lesz, hogy szerződést kössön az üzemeltetővel, és igazolja
az érdekeltségi hozzájárulás fizetésének teljesítését.
Minderről bővebb tájékoztatót a novemberi lakossági
fórumon kaphatnak a lakók!

Mammográfiás szűrővizsgálat
lesz HELYBEN
Mammográfiai szűrés lesz Mezőfalván
2013. november 27. és december 3. között.
A vizsgálatra azokat a 45-65 év közötti hölgyeket várják,
akik az elmúlt két évben nem voltak szűrésen. Az érintettek
külön meghívót kapnak a mammográfiás vizsgálatra. Akiknek korábbi behívójuk van, de akkor nem mentek el, azok is
pótolhatják most az elmulasztott alkalmat.
Az emlőszűrés fájdalommentes és ingyenes!
Megéri a néhány perces fáradozás, mert az időben felismert daganat gyógyítható! A felelőtlen mulasztással viszont
életüket kockáztatják!

Új óvodavezető
és köszönet

Rendkívüli ülésen döntött
a képviselőtestület az óvodavezetői pályázatokról október
30-án. A beadott pályázatokat
az elbírálás során véleményezte
az alkalmazotti közösség, valamint az önkormányzat által
felkért szakértői bizottság.
Ezek után kerültek az anyagok
a képviselőtestület elé, amely
meghozta a döntést. Két pályázó volt, mindkettő nagyon-nagyon komoly szakmai anyagot
tett le az asztalra. A testület állásfoglalását nagyban segítette,
hogy az alkalmazotti közösség
és a szakértői bizottság nagy
többséggel kiállt az egyik pályázó mellett. Ennek alapján
Pénzesné Szilva Györgyi lett
a mezőfalvi Tündérkert Óvoda
vezetője november 15-től.

Jó munkát kívánunk Györgyinek ehhez a szép és nehéz
feladathoz!
q
Egyúttal szeretném megköszönni Kovácsné Huber
Zitának azt a kimagaslóan jó
színvonalú intézményvezetői
munkát, amit végzett a régi
vezető felállása és új vezető
munkába állása közötti időszakban. Nem volt korántsem egyszerű a feladata, de
Kondor Lászlóné leköszönt
óvodavezető és a kollektíva
tagjai egyaránt nagyon sokat
segítette, ez a szakmai és emberi összefogás kellett ahhoz,
hogy az átmeneti időszakot
problémamentesen átvészeljék. Külön köszönet Zitának
és mindenkinek.

Kivágták a nyárfákat
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy Mezőfalva önkormányzat tulajdonában lévő nyarasunk vágáséretté vált. Nem az
önkormányzat találja ki, mikor
kell fákat kivágni, hanem az
erdőterv szabállyozza ezt, valamint az is, milyen fafajjal kell
beültetni a területet. A következő időszakban a nyífás rész kitermelése következik. A kitermelést vállalkozó végzi, az övé a
faanyag is, az önkormányzatnak
aprítéka keletkezhet belőle.
Az erdőterületeinken kisebb tisztításokat végzünk, on-

nan a faanyag az önkormányzat kazánjaiba, az ÖNO-ba
kerül, valamint a polgármesteri
hivatalt, óvodát fűtjük az új
berendezésünkkel, reméljük,
jelentős költséget takarítunk
meg vele.
Továbbá: folytatódik az
erdővédő akció. Úgy néz ki,
hogy a jó példa ragadós: a Mezőfalváról indult kezdeményezést nagyra tartják. A megye
összes
rendőrkapitánysága
igyekszik bekapcsolódni, és a
miénkhez hasonló, eredményes
programot szervezni.

3

Az én falum - Mezôfalva

Civil megbeszélés

Az önkormányzat vezetői
a közelmúltban egyeztettek
a civil szervezetek vezetőivel.
Ezúttal is az aktuális feladatokat beszéltük meg. Kértem
a szervezetek vezetőit arra,
hogy a jövő évet tekintve az
önkormányzat költségvetésével, összeállításával kapcsolatban ötleteljünk közösen,
mely prioritásokat tűzzön
ki célként az önkormányzat
a 2014-re vonatkozóan, így
nagyobb konszenzus alapján
kerülhetnének meghatározásra a feladatok. Szóba került az
elkezdett járdaépítési program
folytatása, amit mindenki nagyon hasznosnak és jónak ítél,
a folytatása szükséges és indokolt. A helyszínt tekintve
azonban biztos egyeztetni kell
majd, hiszen mindenkinek a
saját háza előtti járdaszakasz
lenne legfontosabb.
A járdaépítés megállt az
elmúlt hetekben, mert lejárt a szerződésük azoknak a
közmunkásoknak, akik ezen
dolgoztak, és most nincsenek

Galambkiállítás
Újszerű kezdeményezésként galambkiállítás volt településünkön. Aki kilátogatott a
rendezvényre, biztosan mondhatom, nagy élménnyel gazdagodott. A madarak nevének
hallatán a gyönyörű, repkedő
postagalambok jutnak eszünkbe. A helyi tenyésztőink, Zsákovics István és Oláh László
kezdeményezésére
megvalósult rendezvényen viszont
sétáló galambokat láthattunk,
egyik-másik akkora volt, mint
egy megtermett tyúk.
Az ország minden részéről
érkeztek tenyésztők, és mutatták be gyönyörű szárnyasaikat,
amelyek némi ösztönzésre pózoltak is a vendégeknek. Érdekesek voltak a szakértői bírálatok, sok mindent megtudtunk
erről a különleges világról,
érdekes tenyésztési hobbiról.
Gratulálunk és köszönjük a
szervezőknek az élményt!

Szociális tüzifa

Megszületett a döntés Mezőfalva
szociális tüzifa igényolyan szakembereink, akik is volt gondjuk, és még sorollésével
kapcsolatban: 100
megfelelő hozzáértéssel tud- hatnám. A Vörösmarty utcáköbmétert
igényelt, de csak 40
nák lerakni a járdalapokat. ban a tüzépig értünk el a régi
köbmétert
kapott
a település. A
Jövőre próbáljuk újra bevonni tanácsházától. Itt is szeretném
pontos
kiadási
helyéről
egyeza közfoglalkoztatásba az emlí- kiemelni a lakók hozzáállását,
tetünk
a
Vadex
Erdőés
Vadtett szakembereket, és folytatni hiszen a bejárókhoz az anyagot
gazdasággal,
utána
szervezzük
a munkát.
mindenki saját maga biztosíElkészült mostanáig a jár- totta, a betonozást végezték meg a szállítást. Az elmúlt
da a József nádor utcában az a munkások. Elkészült még évek gyakorlatához igazodva
Eprecskéig, ahonnan a Bem a Bartók Béla utca Kisfaludy a szociális bizottság szakértők
utcáig teljesen jó a járdasza- utca közötti összekötő járda- bevonásával intézi a kiutalást.
kasz, köszönhető a rendes, szakasz, ahol szép megvalósígondos lakóknak, akiknek a tás sikerült. A lakókat ezen a
Árokgondozás!
közterület-gondozása példa részen is sikerült bevonnunk,
Felhívom a figyelmet az inértékű nemcsak a faluban, ha- segítettek az elbontásban és
nem talán még a térségben is. folyamatosan egyéb eszközök- gatlan előtti árok rendbe téteSaját öntésű járdalapok van- kel, anyagokkal járultak hozzá lére! Mezővalván idén a tavaszi
nagy olvadás után azért folyt el
nak arra, az árok burkolására a munkához.
a hatalmas mennyiségű csapaFelhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a házuk
dékvíz, mert tiszták voltak az
előtti közterület rendben tartása az ingatlantulajdonos feladata!
árkaink. Ez nagyon jó példa
Többen panaszkodtak arra, hogy vannak olyan épületek, ahol az
volt. Ne akkor akarják takautcán lévő sövények lehetetlenné teszik a járdán való közlekedést.
rítani az árkot, amikor leesik
Kérem, ne várják meg a felszólítást, hanem kezdjék el és tegyék
az eső és a benne lévő szemét
rendbe a közterületet, nyessék meg úgy a sövényeiket, hogy azok ne
eltömi az átereszt, hanem most
okozzanak gondot, ne zavarják a gyalogosan közlekedőket a jövő
tegyék rendbe, amíg nincs benévben. Ha ezt nem teszik meg, akkor eljárunk velünk szemben,
ne víz! Ha bárkinek segítség
mert meggyőződésem, a biztonságos közlekedés végett vannak
kell, vagy gondja van, nyugoda járdák, és a gyalogosoknak nem az utcán kell bóklászniuk az
tan forduljanak hozzánk! De
autók között!
ne gondolják azt, ogy ez a mi
feladatunk, mert a falu összes
árkának rendbe tételéről képtelenek vagyunk gondoskodni.
Köszönet a polgárőröknek

Szeretném megköszönni a
polgárőrök munkáját. Mindenszentek és halottak napja
hosszú hétvégéjén az őrség
tagjai remekül helytálltak,
különös gondot fordítottak a
temető környékén mindenre,
és információink szerint minden rendben volt, betörésről,

Egyre csinosabb
Az idei évben elkezdtük
a nyugdíjas klub épületének
felújítását. Társadalmi munka,
tetőcsere – nagyon jól sikerült,
szuper volt. Nyáron megújult
belül is ház, szép lett a konyha,
a nagyterem, a raktár részt pedig a nyugdíjasok saját maguk,
saját költségen tették rendbe,
és a takarításban is sokat segítettek.
Abban maradtunk, hogy a
folyamat abban az esetben foly-

rendbontásról, vagy bármi zavaró körülményről nincsen tudomásunk. Az ünnepi hétvége
békében, a kegyeleti időszaknak megfelelően zajlott.
Külön köszönjük a körzeti megbízottjainknak is
az odafigyelő, körültekintő
munkát!

Fejlesztések

A 2014-2020-as programozási időszak tervezése
most időszerű. Fejér megye
közgyűlésének
képviselője
értesített bennünket, hogy a
településünket érintő fejlesztések vonatkozásában tegyünk
javaslatot. A tervek összeállítása komoly feladat, és jelentősen
a nyugdíjasklub
meghatározza Mezőfalva jövőtatható, ha először a tetőszer- jét. A kérést továbbítottam az
kezetet tesszük rendbe, mert önkormányzat képviselőinek
felesleges kiváló belső mun- is, hogy ha bárkinek ötlete, jakákat végezni, ha utána beázik vaslata van, azt beépíthessük a
minden, mert lyukacsos a tető. továbbítandó anyagba. Mert
A folytatást mindenki szüksé- mindent bele kell írni, mert ez
gesnek és jónak tartja. Jelezték a lista lesz az alapja a későbbi
továbbá a nyugdíjasok, hogy pályázati források odaítéléséaz ezeréves asztalaik, székeik nek.
cseréje nagyon indokolt lenne.
Ebben is kell majd gondolkodAz oldalakat összeállította:
Márok Csaba
nunk a jövőben, és várjuk a lapolgármester
kossági adományokat is.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Sikeres pályázat – idegen nyelvi tábor diákjainknak

A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM az idegen
nyelvi kompetencia fejlesztését
segítő idegen nyelvi nyári táborok támogatására pályázatot írt
ki, amely keretében 30 diákunk
és az őket segítő 4 pedagógusunk német nyelvi táborban
vett részt Fertőbozon és Ausztriában. A tábor megvalósulását
1 500 000 Ft-tal támogatta a
Nemzeti Tehetségprogram.
A tehetséggondozó program címe: Testvérkapcsolatokat
építő nyelvi tehetséggondozó
tábor, tehát a legfontosabb
programunk a testvértelepülésünk, Herzogsdorf felkeresése
volt, ahol gyerekeink néptánccal és énekkel mutatkozhattak
be a testvériskolánk tanulóinak
és pedagógusainak. Nagy szeretettel fogadtak bennünket,
maga a polgármester úr köszöntötte kis csapatunkat, majd
a műsorunk után ebéddel kedveskedtek nekünk, ezután pedig
a polgármester úr bemutatta
az iskolájukat, óvodájukat és a
település nevezetességeit. E lá-

Pedagógiai
napok az iskolában
Minden tanévben kiemelt
feladata az iskola tantestületének, hogy szakmai napok
keretében foglalkozzon a pedagógia aktuális kérdéseivel.
Ezen belül nagy gondot fordítunk arra, hogy szülők is képet
alkothassanak az osztályokban
folyó sokrétű munkáról, személyesen győződjenek meg
gyermekük iskolai szerepléséről, órai munkájáról. Iskolánk
minden tevékenységi területén
tartunk nyílt órákat, melyekre
várjuk a kedves szülőket 2013.
november 25. és 28. között. A
látogatható órák részletes tervezetét az iskola honlapján és a
bejáratnál kifüggesztve tekinthetik meg.

togatás után kiemelten fontosnak tartjuk a két iskola közötti
kapcsolat további mélyítését,
fejlesztését.
A hét többi napján is Ausztriában voltak a programjaink,

féle csokoládé tette próbára a
gyomrunkat a Zotter csokoládégyárban. A riegersburgi Vármúzeum és Boszorkánymúzeum is mély nyomokat hagyott
bennünk. A Páneurópai Piknik

estére pedig visszatértünk Fertőbozra, a szállásunkra. Esténként is nagyon fontos feladat
várt a gyerekekre, ugyanis a
héten egy több modulból álló
projektmunkát kellett elkészíteniük. Voltunk Bécsben, ahol a
Természettudományi Múzeum
nyűgözött le bennünket, Riegersburgban a több mint 150

Emlékhely és a Vasfüggönymúzeum a történelmünk egy nagyon fontos eseményét és jelentőségét értette meg velünk. Az
Esterházy-kastély szépségére is
sokáig emlékezünk.
A tábor első részében a
tanult nyelvi ismeretek minél
szélesebb körű alkalmazására
biztosítottunk lehetőséget a

kulturális programokon való
részvétellel, kihasználva az
anyanyelvi környezet motiváló
hatását. A közös programok
tovább erősítették tehetséges
tanulóink német nyelv iránti
elkötelezettségét.
Célunk volt az anyanyelvi
környezetben a kommunikációs képességek fejlesztése: tiszta,
szép kiejtés, összefüggő beszéd
fejlesztése, helyes beszédtempó
kialakítása, szókincs fejlesztése,
gazdagítás, kérdésalkotás, célirányos válaszadás; a német
nemzetiségi
hagyományok
megismerése, őrzése.
Az idegen nyelvi táborhoz
kapcsolódóan diákjaink évfolyamonként fényképes útinaplót (PPT) készíttek német
nyelven. A program kitűnő lehetőséget biztosított arra, hogy
a gyerekek valós élethelyzetben
tapasztalhassák meg idegen
nyelvi képességeiket. A lazító
elemek összekovácsolták az
együttműködő társaságot.
Hajas Györgyné
táborvezető

Ünnepi műsor az iskolában

„Mondják, a nemzetek történelmét a győztesek írják. Azt is
mondják, hogy csak a jövő biztos,
a múlt bizony néha változhat.”
Ezekkel a nagyon találó
sorokkal kezdődött az iskolai ünnep, mellyel az 1956-os
forradalom és szabadságharc
előtt tisztelegtünk. Hagyomá-

nyaink szerint ezt a műsort a
nyolcadikos diákok adják elő.
A téma iránti érdeklődést az
is elősegítette, hogy a 8. évfolyam tanulmányi kirándulást tett Budapestre, a Terror
Házába, ahol kézzelfoghatóan megtapasztalták a korszak
hangulatát.

A modern, mozgalmas
szerkezetű műsort mély átéléssel adták elő a végzős diákok.
Zengett a tornaterem a forradalmi kiáltásoktól, majd néma
meghatottsággal álltak Nagy
Imre beszéde és a gyászzene
alatt. A nagy hatású műsor befejezése a jövőről is szól:
„Élni fogsz, hazám, mert élned kell.
Dicsőség és boldogság lészen
a te élted.
Véget ér majd a hétköznapi
vesződség,
Várd örömmel a szép igaz
ünnepet.”
Köszönjük ezt a szép műsort a felkészítő tanárnak,
Nagy Margitnak és a 8. évfolyam tanulóinak!
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MESE-EST

Márton - nap

„Nincs nagyszerűbb dolog
annál, amikor a kisgyerek issza
minden egyes szavát a mesélőnek,
és képzelete elindul abba a csodás
világba, amit együtt teremtett meg
azzal, akinek a meséjét hallgatja.”
(Lázár Ervin)

A mesék a hagyomány szerint a tudás hordozói, vigaszt
és bátorítást adnak. Fontos a
mesék hagyományába a közösségi meseélmény szertartásos,
történelmi gyökere. Ezekre a
gondolatokra építve szervezte
meg októberben alsós munkaközösségünk hagyományos
Mese-estjét. Az idei tanévben
Illyés Gyula (1902. november 2.
- 1983. április 15.) halálának 30.
évfordulója tiszteletére a magyar
népmesék köréből válogattunk.
Miért tartjuk fontosnak e
közkedvelt program megszervezését? Elsősorban azért, mert
ha mesélünk, együtt vagyunk a
gyermekekkel! Az esti mese a
gyerekek fantáziáját, képzelőerejét is fejleszti. Másodsorban,
a mese jelentősége a gyerekek
számára, hogy fejlődik értelmük és viselkedési mintákat
nyújt számukra. A mese olyan
jelenségekről beszél a gyereknek
(életről, halálról, haragról, szeretetről, segítésről, talpraesettségről, bátorságról), amelyekről

máshogy nem tudnánk beszélni
vele. A mesékkel sajátos formában megnyugtatjuk a gyerekeket, amikor a mese szimbólumai
révén eszközt adunk a kezükbe a
félelem, és szorongás megjelenítéséhez, és feloldásához.
Ezen gondolatokra építve
állítottuk össze műsorunkat. A
gyerekek megismerkedtek Il�lyés Gyula életének fontosabb
állomásaival, hallhattak altató
dalokat, meglátogatott minket
a Tévé Maci, meséltek a tanító
nénik mesekönyvből, báboztak
és két ismert magyar népmesét
(A kőleves; Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj) játszottak el.
Megnéztünk egy diafilmet és
egy rajzfilmet is. A szünetben
élveztük Ági néni teáját és az
apró sütit.

Giga-liba

Iskolánk diákönkormányzatának tagjai Márton nap alkalmából hatalmas liba szobrot készítettek. A hagyományos szobrászati
anyagok helyett a gyerekek, rendkívül kreatív módon PET-palackokból álmodták
meg alkotásukat.
Barta Mónika tanárnő irányításával
készült el a mű,
mely a hagyományos
lampionos
felvonulás
után
iskolánk bejáratánál kapott helyet.
Vidám installációként köszönti a
hozzánk látogatókat, mosolyt csalva
mindenki arcára.
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Remek hangulatban, gyorsan elrepült az este. Köszönjük:
az alsó tagozatos munkaközösség tagjainak a színvonalas
előadásokat, meséket; iskolánk
vezetőségének támogatását;
Koppányiné Sági Mónikának
a kiváló életrajzi összeállítást, a
diafilmek és a rajzfilm megjelenítéséhez nyújtott technikai
segítségét; Palló Jánosnak a
hangosítás biztosítását; Horváth Lászlónak és Koppányi
Péternek a fényképek, videó
felvételek készítését; Zsákovics Ági néninek a finom teát és
minden kedves támogatónknak
a segítségét (nélkülük nem került volna tea a poharakba, süti
az asztalra), akik hozzájárultak
programunk sikeréhez.
Balláné Spitz Mariann

Összetartozás
2013. október 25-én az iskolánkba tévedt idegenek csodálkozva láthatták, hogy gyerekek
és felnőttek egyaránt zöld színt
viselnek magukon. Ilyen esetben a
tapasztalt "iskolalátogatók" azonnal
valami világnap után kutakodnának
elméjükben, melyet így ünnepelünk.
Ez esetben azonban nem erről volt
szó! Diákjaink Barta Mónika tanárnővel kigondolták, hogy szeretnék
kifejezni iskolai közösségünk ös�szetartozását, ennek az élménynek
a nagyszerűségét, ezért plakátokon
mindenkit arra kértek, hogy a kijelölt napon a remény színét, a zöldet
vegye magára. Így esett, hogy október utolsó péntekjén a mezőfalvi
iskolában megannyi kis és nagyobb
méretű zöld manó üdvözölhette
egymást mosolyogva.

A 4. században élt a Római
Birodalom területén. Római
katonai vezetőként szolgált
kezdetben, míg nem egy könyörgő koldussal megosztotta
köpenyét. Ez az esemény olyan
hatással volt rá, hogy gyökeresen megváltoztatta életét. Szakított a katonasággal és a kereszténység követője, az emberek jótevője lett. Ezért emelték
őt Tours városának püspökévé.
Hogy mi szerepe van ebben
a történetben a libáknak?
Márton nem akart magának
sem címet, sem rangot, ezért a
néptömeg, unszolása elől egy
libaólba bújt. A libák erőteljes
gágogása azonban elvezette az
embereket hozzá.
Így választották őt meg
püspökké, halála után pedig,
szentté avatták.

A franciák legnagyobb
szentjüknek tekintik. A világító kis lampionok a sötétben azt
jelképezik, hogy Szent Márton
személyiségének és tetteinek
fénye lámpásként mutatja a jó
irányt az emberiség számára.
A német nemzetiségi osztályok számára fontosnak tartjuk
ennek a szép hagyománynak az
ápolását, melyet Nyugat-Európából a betelepülő németek
hoztak magukkal és terjesztettek el. Ehhez kapcsolódtunk
mi némettanárok tanítványainkkal. Nagy örömünkre egyre
többen, pedagógusok és szülők
is elkísérnek minket lámpással
a piactérig, ahol német Márton-napi dalokat énekelve járunk körbe.
Idén a diákönkormányzat
jóvoltából PET palackból készített kocsin kihúzott lúd volt
a középpont, mely köré körtáncot járva énekeltünk.
A program zárásaként mézeskaláccsal köszöntük meg a
közreműködők segítségét.
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Tündérkert Óvoda
Őszi szünet
"Elmúlt a nyár,
Kár érte kár.
Sárgul a táj,
Kár érte kár."
Óvodánk az őszi szünet ideje alatt is nyitva volt, ügyeletet
tartott. A kis létszám miatt a
gyermekeket összevont csoportban fogadtuk. Családias
légkörben és vidáman teltek
ezek a napok. A gyermekeket nem zavarta, hogy nem a
saját csoportjukban voltak. A
változó óvodai dolgozókhoz
is könnyedén alkalmazkodtak.

Vezető választás
Nagy izgalommal vártuk
október 30-át, mely napon
megszületett a testületi döntés. A két pályázó meghallgatása után a testület egyhangúan Pénzesné Szilva
Györgyi pályázatát fogatta
el. Az új vezetőnk november
15-vel lép munkába.

Zöldségesnél
jártunk
Egy szép őszi délelőtt csoportunk útnak indult, hogy felfedezzük mennyi minden kapható a
zöldségboltban. Klárika nagyon
szívesen fogadott minket, türelmesen hallgatta végig a beszélgetésünket, hogy ki milyen zöldséget ismer, melyeket fogyasztjuk nyersen
illetve főzve. Sárgarépát, paradicsomot, karalábét, szőlőt vásároltunk.
Minden gyermek kapott ajándékba
1-1 almát, a csoport pedig egy szép
nagy halloween tököt. A gyermekek nevében köszönjük szépen a
kedvességét! A vásárolt zöldségeket feleztük, harmadoltuk… stb.,
új ismeretekkel bővítettük a gyermekek tudását, majd a foglalkozás
végén ízüket megkülönböztetve
elfogyasztottuk.

Séta a kiscsoportosokkal

Október 18-án a Micimackó csoport kíséretével sétára
indult a Katica és a Csiga-biga
kiscsoport, hogy megtekintsék
a Hüllő valamint a Manófalvi
kiállítást. Minden nagycsoportos kézen fogott egy- egy
kisóvodást és együtt ballagtak
át megnézni az állatokat. A
kiállításon megfigyelhettük,
hogy az állatok milyen körülmények között élnek a
terráriumban.
Láthattunk
különböző pókokat, kígyókat,
gyíkot, kagylókat, kristályokat
és köveket. Nem csak néztük,
hanem a bátrabbak kezünkben
is foghattak egy boát. Érdekes
volt számunkra a kígyó bőrének tapintása, hisz kinézetre
egy hideg, nyálkás tapintású állatra gondoltunk ezzel
szemben szobahőmérsékletű
és sima volt. A gondozó elmesélte, hogy ezek az állatok
átveszik környezetük hőmérsékletét, szelídek ok nélkül

Színház

A Móricz Zsigmond nagyközségi könyvtár és a Kiss
Kálmán Művelődési Ház közös szervezésében a Szeleburdi
színház mesejátékot adott elő,
melyre meghívták óvodánk
gyermekeit. Nagy izgalommal
vártuk a szerdai napot. A műsor
melynek címe Porcukor királykisasszony volt nagyon tetszett
az óvodásoknak. A kiscsoportosok megszeppenve, néha pityeregve nézték a műsort, míg
a nagyok és a középsősök a
színészek felkérésére örömmel
kapcsolódtak be a történetbe,
nevetgéltek, végül kitörő tapssal
jutalmazták őket. A mese végén
táncra perdült minden kis óvodás, a hercegnővel, a bolonddal
és a lovaggal karöltve.

nem támadnak. A gyermekek
ujjongásával mit sem foglalkozva bátran tekergőzött kezük között.

az anyukájával, süniket…. Az
őszi hangulatban megjelent a
tél szele Mikulás manó képé
ben, és a szorgos kezek már

A művelődési házból átsétáltunk Manófalvára, ahol
már az udvaron szeretettel
vártak minket. Elmesélték
nekünk, hogy milyen manók
laknak ott és mi a kedvenc
foglalkozásuk. A kis faluban
láthattunk állatokat: őzikét

hóembert is készítettek. Tavaly óta Manófalva lakossága
szaporodott két mini manóval. A hosszas nézelődés után
a gyermekeket pogácsával lepték meg Manófalva dolgozói.
Köszönjük szépen ezt a szép
napot!
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Rendbe tettük
az óvoda udvarát

Tökhét, szép
alkotásokkal

November 4-én plakátokkal hívtuk fel a szülők figyelmét a
tökcsodák hetére. Célunk az volt, hogy a gyermekekkel együtt
faragjanak közösen egy szép dísztököt, amit a pénteki szépség
versenyen zsűriztünk. A hét folyamán egyre több mű érkezett
óvodánkba, a jobbnál- jobb ötleteket névtáblával ellátva állítottunk ki.

November 8-án pénteken
tartottuk meg szokásos őszi
udvartakarításunkat. Az idei
évben is nagyon sok szülő
segített, söpört, gereblyézett,
lapátolta a rengeteg falevelet.
12 db Bigbag zsákot töltöttünk
meg, melyet a közmunkások
segítségével szállítottak el. Az
eredményes munkát hagymás
zsíros kenyérrel és meleg teával
jutalmazták óvodánk dolgozói.
A falatozás közben a hét folyamán kiállított tökcsodára
minden gyermek és felnőtt
leadhatta szavazatát, majd a

számlálás után kihirdették a
győzteseket. Az első három
helyezet tökös dekorációs
csomagot kapott. Nyerteseink:
1. Miklós Márton
2. Juhász Réka
3. László Lóránt
A délutáni munka közben
a résztvevő szülők megismerkedhettek óvodánk új vezetőjével, aki nagy örömmel jött
el hozzánk, így formalitások
nélkül, oldott hangulatban
ismerhette meg a gyermekeket, szüleiket és óvodánk
dolgozóit.

Köszönetek
Őszi kiruccanás
A Szivárvány csoport október 11-én az előzetes leszervezés után buszra szállt és meg
sem állt a Rácalmási szigetig.
Az érkezés után mindenki
padokra ült és elfogyasztotta a tízóraiját, majd a szülők
bevonásával nagy délelőtti
sétát tettünk az őszi erdőben.
Sok érdekes dolgot láttunk,
szebbnél- szebb fákat, melyek
törzséről lenyomatot vettünk,
sokféle gombát, sőt testközelből még egy erdei békát is
megfigyelhettünk, de csipeget-

tünk még vadszőlőt is valamint
megcsodáltuk a vadkörtefa
ágas-bogas lombjait. Az erdő
szélére érve a gyerekek rácsodálkoztak a Duna nagyságára,
s a parton rengeteg kagylót
szedtünk, hogy gyarapítsuk
a csoport gyűjteményét. A
délhez közeledve visszamentünk a buszhoz, hisz az oviba
várt minket a finom ebéd. A
gyermekek a hosszú séta után
fáradtan, de színes élményekben gazdagon hajtották álomra
a fejüket.

Masinka Csabáné Klárikának köszönjük, a Micimackó csoport gyermekeinek adományozott almát és tököt,
mellyel színesebbé varázsolta őszi napjainkat.
Köszönet a Kovács családnak, hogy a Katica csoportot
megajándékozták egy televízióval.
Tündérkert óvoda ezúton szeretné megköszönni
azoknak a szülőknek a munkáját, akik részt vettek az
őszi levélseprésen.

Az oldalt összeállította:
a Maci csoport
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Művelődési Ház
Hüllőkiállítás volt

Az Állatok Világnapjához
kapcsolódóan hüllőkiállítás
várt mindenkit október 18án a Művelődési Házban. A
bölcsisektől az idősekig szinte
minden korosztályból képviseltették magukat az érdeklődők.
Az egyik kígyót meg is simogathatták a hozzánk látogatók.

Színház

A könyvtár és a művelődési ház közös szervezésében november 6-án gyermekszínházat tartottunk a
bölcsödéseknek, az óvodásoknak és az alsó tagozatos
diákoknak.
A Szeleburdi színház
Kuglóf király udvarában
címmel.

Október 31-én Halloween alkalmából a gyerekeket vártuk a
művelődési házba, ahol kézműveskedhettek, arcot festettünk,
a nagyoknak pedig este diszkót tartottak Nagy Ricsi és barátai

ELFELEDETT MESTERSÉGEK
December 13. 16-20 óra
Kiss Kálmán Művelődési Ház
A Magyarországi Alkotóművészek Közép – és Nyugat
– dunántúli Regionális Társasága és a Fejér Megyei Művelődési Központ szakmai előadássorozata Fejér megyei amatőr
kézműves alkotóközösségek és érdeklődők számára

Csuhé és kosárfonó játékok,
technikák bemutatása

Előadók: Barnáné Újvári Hajnalka kosárfonó mester,
Gelencsér Julianna csuhé- tárgykészítő népi iparművész
A program támogatója:
Balassi Intézet, Pro Renovanda Cultura Hungariae
Program

December 3-tól ismét használt könyvek
kaphatók a KÖNYVTÁR olvasótermében
a nyitvatartási idő alatt 50 Ft/db áron!
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Luca napi varázslás!

A Mezőfalvi Néptáncegyüttes 2013. december 13án és 14-én 18 órától ünnepli
fennállásának 55. évfordulóját!
Az ünnepi előadásokra a
Petőfi Sándor Általános Iskola
tornatermében kerül sor, melyekre már javában, január óta
készülnek a táncosok. A műsorról, a fellépőkről, a jegyekről
az együttes vezetőjét, Szárszó
Lajost kérdeztük:
- Hatalmas öröm számunkra, hogy megélhettük ezt az
55 évet! Köszönet és tisztelet
ezért mindazoknak, táncosoknak, támogatóknak, nézőknek
egyaránt, akik részesei voltak
ennek a több, mint fél évszázadnak! Hatalmas lendülettel készül ezért a decemberi
jubileumra mindenki, aki a
néptánccal foglalkozik Mezőfalván, hiszen ez nem csak a
jelenleg aktív felnőtt táncosok
ünnepe. A műsorok is ennek
a jegyében épülnek fel, hiszen
színpadra lépnek Csonka
Emese tanítványai, az általános
iskola táncosai, majd az "idősebb" korosztály, akiket Feke
Judit és Mahovics István az
egykori vezető, Wünch László
tanácsai alapján fog össze hétről-hétre, valamint a jelenlegi
néptáncegyüttes. Vendégként a
14-i műsorban fellép a Suplicz
Mihály által vezetett Baracs
Néptáncegyüttes is.
- Azt hallottuk, hogy a belépőjegyek iránt óriási az érdeklődés, melyeket szinte már
alig lehet megszerezni. Azt is
említette az imént, hogy műsorok! Ez véletlen elszólás volt,
vagy valóban több előadásra
készülhetünk?
- Köszönet azért a szeretetért, melyet a mezőfalviaktól
kapunk! Azt eddig is érez-

tük, hogy nagyon szeretik az
együttest, de a mostani szeretethullám minden eddigi várakozáson felüli! A december
14-i műsorra olyan óriási az érdeklődés, hogy arra már szinte
az összes jegy elkelt! De ezt a
szeretetet, melyet kapunk, mi
viszonozni fogjuk, mégpedig
úgy, hogy december 13-án,
Luca napján, 18 órai kezdettel beiktattunk egy újabb,
varázslatos előadást! Ezen az
estén ugyanazzal a műsorral
várjuk a kedves nézőinket, melyet másnap, 14-én láthatnak
majd! Értesüléseim szerint,
mivel csak ülőhelyek lesznek,
közel háromszáz néző számára
lesz befogadó képes az iskola
tornaterme. Aki tehát szeretné megnézni a gálaműsort, de
valamilyen oknál fogva eddig
nem jutott jegyhez, most biztos lehet abban, hogy nem fog
lemaradni az előadásról!
- Ez nagyszerű hír! Kell-e
előre jelezni azt, ha valaki erre,
a december 13-i műsorra szeretne elmenni?
- Természetesen az a biztos,
ha valaki előre jelzi azt, hogy
velünk együtt szeretne ünnepelni ezen a napon. Megtalálnak bennünket a hétfői vagy
a pénteki próbákon a művelődési házban este 6 órától, de
Bodás Gabriella fogja össze
az összes igényt, így őt is meg
lehet keresni. Sok szeretettel
várunk mindenkit!
A Mezőfalvi Néptáncegyüttes ezúton is köszöni a
műsorhoz kapcsolódó segítséget, a támogatók hozzájárulásait és azt az óriási érdeklődést, melynek köszönhetően
senki nem maradhat le az 55.
születésnapról!
Szárszó Lajos

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. november 21-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0011

Faluszilveszter
Mezőfalván
A hagyományokhoz híven
batyus szilveszterrel
búcsúztatjuk az óévet
idén is az iskola
tornatermében.
Zenél: Mészi és társa
Érdeklődni:
Baratiné Hevesi Irén 20/493-6325
Ijjas Gizella: 30/461-2531
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Tisztességes hatodik hely
Mezőfalva II. őszi eredménye

Mezőfalva Megye III. osztályban játszó csapata a szezonkezdet óta folyamatosan
javuló játékot produkált. Az
őszi küzdelmek végére az igen
becsületes
teljesítménynek
számító 6. helyet sikerült elérni. Játékban mindenképpen
előreléptünk. Eredményességben is jobban szerepelt a csapat, mint tavaly!
Beszámoló az utolsó mérkőzésről és összegzés az őszi
Megye III-as eseményekről.
Mezőfalva-Vajta 2:5, félidő
2.2
A 2013-2014-es idény őszi
fordulóit - otthoni találkozón
- vereséggel fejezte be Mezőfalva II. számú felnőtt csapata.
A téli pihenő előtt befejezésnek kapott vajtai együttes nem
igazán a hazaiak súlycsoportját
képviselte, hiszen a vendégek
a tabella második helyezettjeként érkeztek hozzánk. Ennek
ellenére egy félidőt partiban
játszotta a Masinka legénység. Még a helyzetkihasználás
is kiemelkedően jól sikerült!
Kapura veszélyes lehetőségből
három is akadt, melyből kettőt

kihasználtak a fiúk. Az első játékrész 2:2-es döntetlenje szép
teljesítményként vonul be az
idei krónikákba.
A szünet után már kevesebb szikra maradt a hazai
csapatban, bár voltak gólesélyes megmozdulások, sőt kihagyott ziccerek is. Vajta ügyesen
kihasználta ellenfelének erőtlenségét és lankadó figyelmét.
Legeredményesebb játékosuk
a csereként beálló Orbán Csaba volt, aki az öt találatból hármat is magáénak tudhat.
Összességében
hajtós
mérkőzést láthattunk, ahol
magasan kitűnt Vajta erősebb játéka. Megérdemelten
és sportszerűen nyerték meg
a 13. fordulót.
A hazai csapatnak azonban
nincs szégyenkezni valója. A
szezonkezdet óta folyamatosan javuló játékot produkáltak.
Az őszi küzdelmek végére az
igen becsületes teljesítménynek számító 6. helyet sikerült
megcsípni.
A találkozó végén Masinka
Csabát kértük a szezon értékelésére:

- Játékban mindenképpen
előreléptünk. Eredményességben is jobban szerepelt a csapat, mint tavaly. A hatodik hely
már biztosan megvan. Az utolsó meccs előtt is megvolt. Úgy
gondolom a hozzánk érkezett
játékosok erősítést jelentettek.
Rónai Gergő, Ágoston Ferenc,
Petrovics Roland és a kapusként szereplő Fügedi István
sokat lendített az együttes
előrehaladásán.
A bajnokság elején még
nem igazán állt össze a keret,
de a végére összeállt a csapat.

Ez látszik is az utolsó mérkőzések eredményein. A vártnál
elégedettebb vagyok.
Mezőfalva
eredményei:
13 mérkőzésen 6 győzelem,
1 döntetlen, 6 vereség, 27
lőtt gól, 37 kapott gól, -10
gólkülönbség és 19 pont. A
85 sorszámú góllövő listán
Bartha Norbert kapaszkodott
a legmagasabbra 7 góllal és a
13. helyezéssel büszkélkedhet!
Mögötte 4 találattal Ágoston
Ferenc a 31.
Horváth László

Középmezőnyben végzett ősszel az U16

Jól teljesítettek a serdülő
korosztály fiataljai az őszi fordulók zárására. Südi László
edző elégedett az eredmén�nyel. Szeretettel és lelkesedéssel beszélt a fiúkról, amikor az
értékelésre kértük.
Südi László:
- Nagyon meggyengült a
csapat erre az idényre. A sze-

zon elején a 6-7. helyet tartottam reálisan elérhetőnek. Hét
meghatározó játékos itt hagyta
a csapatot, kiöregedett. Ezzel
szemben csak kevesen érkeztek. Mindezekhez képest meglepetésként hatott a fiúk őszi
teljesítménye. Erőn felül dolgoztak. Az élvonalban szereplő
együttesekkel sikerült partiban

Bazár nyílt!
Kossuth utca 59.
Ajándékot, dísztárgyakat, porcelánt, üveget,
rezet, vegyes haszontalan tárgyat ajánlok!
Veszek régi pénzt, jelvényt, kitüntetést,
katonai tárgyakat!

lennünk. Összességében, csak
az eredményeket nézve, elégedett lehetek!
Sajnos a szezon végére egy
kicsit elfáradtak a srácok. Előfordultak fegyelmezetlenségek.
Az edzésre járás, valamint az
ott végzett munka már hagyott
némi kívánni valót. Viszont ha
azt vesszük figyelembe, hogy
az edzésen szétesett csapat a
mérkőzésekre mennyire ös�szekapta magát, akkor mindenképpen pozitív a mérleg.
Az utolsó két találkozón nem
sikerült győznünk, de ez nem
változtat a megítélésen.
Hat ponttal vagyunk az első
helyezettől lemaradva, ami kis
szerencsével talán behozható.
Sok a körbeverés, így semmi

nincs veszve. Azonban fölösleges álmodozni! Jelenlegi ötödik
pozíciónk reálisnak mondható
a csoportban. Ha megnyertük
volna a két utolsó találkozót,
akkor őszi elsők vagyunk, de
még így is nekünk van az egyik
legjobb gólarányunk! Csak az
első helyen lévő Sárszentmiklós
előz meg bennünket.
Az U16 őszi eredményei
összesítve:
10 csapatból 5. hely, 9 mérkőzésen 5 győzelem, 0 döntetlen, 4 vereség, 47 lőtt gól, 13
kapott gól, gólkülönbség 34. A
szezon végére a megszerezhető 30-ból 15 pontot gyűjtött a
csapat. Az első helyezettől (21
pont) hat ponttal maradtunk le.
Horváth László
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Pappné Szabó Margit

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Köszönet
Feth Jánosnak és feleségének a temetés lebonyolításáért.
Külön megköszönjük Vincze Anitának a lelkiismeretes
ápolást, önzetlen segítségét.
Papp Imre



Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Gódány Ferenc

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló felesége és családja

Elveszett!
Vörös-fehér foltos angol buldog kan kutyánk elkóborolt.
Kérjük, aki tud róla valamit hívjon a 06-70-591-14-00-ás telefonszámon vagy személyesen, Mezőfalva, Mátyás király u. 4
szám alatt. A megtalálónak jutalmat ajánlunk fel! A segítséget
köszönjük!
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LEGYEN A VENDÉGÜNK!
Rendezvények szervezését,
lebonyolítását vállaljuk
50-60 főig, legyen az osztálytalálkozó,
születésnapi party,
gyerekzsúr, eljegyzés
vagy esküvő,
munkahelyi
összetartóbuli,
záróvacsora stb.
Termékbemutatók!
Főzési, bográcsozási lehetőség van!
Sport Büfé
Telefon: 06/30/253-6556
Figyelem! Aki a Zöldfa melletti trafiknál felejtette kerékpárját, a rendőrségen azonosítás után átveheti!
Eladó új állapotú fenyő íróasztal és számítógépasztal áron
alul. Érdeklődni: 06/20-7746-858
ELADÓ
Kiváló állapotú, nagy fekvőfelületű, bükk színű franciaágy
a hozzá tartozó ágyráccsal,matraccal és éjjeliszekrényekkel.
Érdeklődni lehet: 06 30 631 8082

Kedves Mezőfalviak!
Szennyvízelvezető csatorna

rákötéseket vállalunk teljes körű ügyintézéssel, igény
szerint gépi- illetve kézi földmunkával!
Érdeklődni lehet:
Simon Zsolt
30/681-0392
Mezőfalva, Petőfi S. u. 29.
Árokásó gép külön is bérelhető!

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!

Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim

Tel.: 06-20-9-131-736

Kedves Vásárlók!
Várom Önöket folyamatosan bővülő árukészlettel,
AKCIÓKKAL a tél kezdetén is!
Megérkeztek a gyógyító ásványi kövek
– ékszerek akár ajándékba is!
Olvasószemüvegek!
Gyógy- és kényelmi papucsok!
Valamint a már megszokott termékek!
Gyógy- és gyümölcsteák nagy választékban!
Folyamatos vitamin AKCIÓK!
Kozmetikumok, ápolási cikkek, pelenkák!
Glutén mentes kenyerek, lisztek, édesség.
Cukorbetegek és tejérzékenyek számára is fogyasztható
élelmiszerek!
100 %-os gyümölcslevek (5 l - 1 l - 2 dl), szörpök, lekvárok.
Kellemes ünnepi készülődést kívánok mindenkinek!
Bódásné Brigi

