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Kisújfalura látogattunk el
múlt hétvégén, ahol vendéglátóink és a Tótfalu között
partnertelepülési szerződés
aláírásának tízéves évfordulóját köszöntő ünnepi kép-

„Kirepültek” az óvoda nagycsoportosai, várja őket az iskolapad
szeptembertől. Ballagáson búcsúztak

viselőtestületi ülésen vettünk
részt.
A mezőfalvi küldöttség egy
buszt tett ki, a képviselőtestület tagjaival együtt utaztak a
kisujfalui kapcsolattal rendel-

kező házaspárok, a néptáncosok, akik felléptek a kultúrműsorban, valamint az U11-es
focistáink, akik mérkőzéseken
vettek részt.
M.Cs.

Elballagtak a nyolcadikosaink. A nyárra jó pihenést, a továbbtanuláshoz sikereket kívánunk nekik!
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Kitelepítettekre emlékeztek
Az idő múlásával egyre kevesebben maradtak, de még
mindig van mondanivalójuk,
A mezőfalvi német közösség 15 éve tartja megemlékezéseit az 1946-os kitelepítésekről.
- Még mindig van mondanivaló a II. világháború és az
azt követő vészterhes időkről,
melyek hatással vannak mai
életünkre is. Súlyos felelősség
terheli nemcsak az érintett országok akkori vezetőit, hanem
a nagyhatalmakat is, hogy kiszolgáltatták hazánkat a Benes
dekrétumoknak, mely szerint
a magyar nemzetiség men-

jen az anyaországba, a német
nemzetiség Németországba.
A németek teljes jogfosztottság és vagyonelkobzásban

részesültek. A dekrétumok
végrehajtása ellen sokan tiltakoztak nyílt levél formájában - ezekkel a mondatokkal

köszöntötte az egybegyűlteket
Molnárné Troppert Mária a
Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője
a keddi délutáni ünnepségen.
A folytatásban még ma is élő
szemtanúkat és rokonaikat
köszöntötték. A hivatalos ceremónia végén koszorúk kerültek a németek kiűzetésének
emléktáblájára, majd Horváth
Béla történelmi visszatekintése után az általános iskolások
német nemzetiségi oktatásban
résztvevő tanulóinak műsorával állítottak emléket a múlt
szégyenletes eseményeinek.
Horváth László

A magam részéről külön
is szeretnék gratulálni intézményeink dolgozóinak a
Pedagógusnap
alkalmából.

Vandálok megrongálták az
iskola udvarán lévő közkedvelt,
és frissen felújított kemencét.
Külön megkértem a körzeti
megbízottakat, hogy az iskola
dolgozóit is bevonva próbálják
kideríteni, kik voltak a tettesek,
és vonják őket felelősségre. A
tettesek olyan kárt okoztak,
ami miatt méltatlanná válnak
arra, hogy használják közös
értékeinket.
A közbiztonságról szólva:
kiépítésre került a térfigyelő
kamerarendszer II-es üteme.
Beigazolódott, hogy valóban
mindent látnak ezek az eszközök. Igyekszünk olyan rendszert kiépíteni, amely lehetővé
teszi, hogy rendőreink akár
otthon is azonnal rá tudjanak
nézni, mi zajlik az utcáinkon.
Tovább hangsúlyozom: a
Páskom-tóhoz, ahol a csatorna kivitelezője a földet depozta, senki nem hordhat építési
törmeléket!
Előfordult ilyen eset, a kamerák felvétele rögzítette a jár-

művet, így a rendszám alapján
felelősségre vonják a tettest.
Óvok mindenkit attól, hogy
így járjon! Pontosan ezeknek a
problémáknak a kiküszöbölése
érdekében hamarosan lezárásra kerül a Vörösmarty utca és
a Kinizsi utca végében, a Páskom tó végénél lévő összekötő
út, mert azt elsősorban olyan
személyek használták, akik oda
rossz szándékkal mennek.
Márpedig ezt nem tűrhetjük!
Úgy vélem, nem az a dolgunk,
hogy a település lakóinak a pénzén elszállíttassuk ezeknek a renitenskedőknek a szemetét, és
milliókat fizessünk azért, hogy
rend legyen. A rendőreinkkel,
a lakókkal, a polgárőrökkel
együttműködve mindent megteszek azért, hogy a jelenlegi
rendezett állapotot megőrizzük, a negatív folyamatot megállítsuk. Éppen ezért térfigyelő
kamera van azon a helyszínen,
a Kinizsi utca végén – és még
sok más pontján Mezőfalvának.
Márok Csaba

Vandálok! A kamerák
Isten éltesse
mindentlátnak!
a Pedagógusainkat!

„Hadd köszönjem azt az igaz
kincset,
amelyet ti adtatok nekünk,
s amely bűvös erejével annyi új
titokra nyitotta szemünk.”

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvánnyal közösen
idén is köszöntöttük Mezőfalva tanárait, tanítóit, óvónőit és
intézményi dolgozóit a Pedagógusnap alkalmából.
A rendezvényen az iskolafejlesztési alapítvány kuratóriuma kitüntetést adott át.
Mezőfalván az idén az Év
Pedagógusa-díjat Molnárné
Troppert Mária vette át. Ezúton is szívből gratulálunk
Marikának az elismeréséhez.
A rendezvényen beszélgettünk a tanévről, a munkáról, és
mindarról, ami ezzel a gyönyörű hivatással kapcsolatos.

Köszönöm nekik mindazt a
figyelmet, kitartást és szakmai
tudást, amellyel felvértezve
törődnek gyermekeinkkel nap
mint nap, tanítják és az életre
nevelik őket.
Márok Csaba

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 2014. június 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0006
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Köszönet
Köszönöm valamennyi résztvevőnek, civil szervezetnek a
virágosítási akcióban való aktív
részvételét. A szépítést összekapcsoltuk a Te szedd! akcióval.
A szemétgyűjtésben résztvevőknek is köszönöm a munkáját.
Úgy gondolom, hogy községünk
jelentős mértékben szépült. Közel sem annyi hulladék van eldobálva településünkön, mint a
korábbi években, köszönhető ez
a rendszeres ellenőrzésnek és a
gyűjtéseknek.

Óvatosan a tűzzel!

Felhívom a figyelmet arra,
hogy az aszályos időszakban
óvatosan és körültekintően
gyújtsanak tüzet. Tilalom van,
ezért kerüljük el a bajt! Kérem,
tartsák be a tűzgyújtási szabályokat!

Hőség

Forrósággal indult az idei
nyár. A hőségben kerüljék
azokat a helyeket, ahol főleg a
déli és kora délutáni órákban
hőgutát lehet kapni. Fogyas�szanak sok folyadékot!

Fejlesztésekről

A 2014-20-as programozási
időszakban a fejlesztési források
a Települési Operatív Program
keretében kerülnek meghatározásra, amelyeket a megyei
önkormányzat hangolja össze,
és esetünkben a dunaújvárosi
járás területén lévő települések
vezetői egyeztették az elképzeléseket. Ezt követően arra
véleményre jutottunk, hogy a
rendelkezésre álló nagyjából
kétmilliárd forint kerüljön
szétosztásra lakosságarányosan a települések között, és az
így kialakult települési keretek
mellé tegyenek az önkormányzati vezetők fejlesztési elképzeléseket, amelyeket meg szeretnének valósítani.
Mezőfalván gondolkodunk
a belvízelvezetésben, korszerűbb polgármesteri hivatal
kialakításában, óvodakonyha
bővítésben, a szociális, családsegítő és gyermekjóléti intézmény
rendbetételében.

A képviselők
tárgyalták

A képviselőtestület május 29-én tartotta soros ülését, amelyen a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
működéséről hallhattak beszámolót a képviselők. Az
előterjesztést az Egészségügyi
és Szociális Bizottság tárgyalta
előzetesen és elfogadásra javasolta a testületnek. Megállapították a megjelentek: nagyon
színvonalas, jó anyag került a
képviselők elé, azonban a településen meglévő gyermekvédelmi problémák sajnos
tükröződnek benne.
A csatornaüzemeltető cégünk képviselője is jelen volt
az ülésen. A Mezőföldvíz Kft.
szakemberei elmondták, hogy
rendben megy az üzemeltetés,
folyamatos a II-es ütem rákötéseinek az átvétele.
Az üzemeltető, a Mezőföldvíz Kft. képviselője arról is tájékoztatott,
hogy minden hónap
második szerdáján tart
ügyfélfogadást a polgármesteri hivatalban.
A polgármester beszámolt
az önkormányzati társulások
működéséről, külön kiemelte a Dunaújvárosi Többcélú
Kistérségi Társulást. Törvényi
változások miatt e szervezet
keretében a működés már
nem támogatott, és az önkormányzatok szociális feladatokat végeznek a társulás keretén
belül, illetve a nagykarácsonyi
Gyermekek Átmeneti Otthonának üzemeltetését oldják
meg. Mezőfalva csak az utóbbi
feladattal vesz részt a munkában, mivel minden más tevékenységet helyben, intézményi
keretek között old meg. A többi önkormányzat is elgondolkodott a TKT további sorsáról, mivel annak fenntartása
jelentős anyagi terheket ró a
településekre. A polgármesterek többször egyeztettek már,
júniusban döntenek a társulás

esetleges megszüntetéséről. A
feladatok ellátási módjának a
meghatározására hat hónap áll
a települések rendelkezésére.
A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Zrt.ben tag még Mezőfalva. Egy
nagy hulladékgazdálkodási pályázat miatt az önkormányzatok létrehoztak egy részvénytársaságot, ám közbeszerzésekre már nem a zrt. pályázott
és nyert, hanem az abban tag
szolgáltatók. Ilyen formában a
zrt. kiürült, ennek alapján javasolta megszüntetésre.
Vízszolgáltatás terén tagok
vagyunk még a szekszárdi
E.R.Ö.V.-ben, amelyben az
önkormányzatok társulása vette kézbe a szolgáltatást, amely
zökkenőmentes.
Az óvodai csoportlétszámok tekintetében előzetes
felmérést végeztünk arra vonatkozóan, hogy a csökkenő
gyereklétszám milyen hatással van a csoportokra. Minden tekintetben egyeztettünk
az intézmény vezetőjével és
kollektívájával. Egy dolgozó
nyugdíjba vonulása segítette,
hogy minél problémamentesebb döntést hozzon a testület.
Lényeges változás, hogy szep
tembertől 5 csoport indul az
óvodában. A megnövekedett
SNI-s és BTM-es gyereklétszám miatt egy gyógypedagógust alkalmaznánk, a hatodik
csoportban.
Szakápolói feladatok ellátására a képviselőtestület
pályázatot hirdetett, melynek
beadási határideje 2014. május
26. volt. Megszületett a döntés:
Turcsányi Nikolett töltheti be
a munkakört július 1-től.
Az elbírálás során a képviselőtestület meghatározónak
tekintette a körzeti orvosaink
véleményét, és ez alapján hozta
meg döntését.
Csatlakoztunk az Európai
Mobilitás Héthez, amelynek
keretében például autómentes
nap kerülne megrendezésre.

Rá kell kötni!
Fontos! Az az ingatlantulajdonos, akinek a háza előtt
csatorna vezeték megy, köteles arra rákötni! Talajterhelési
díjat kell fizetniük mindazoknak, akik legkésőbb szeptember szeptember elsejéig nem
kötnek rá a hálózatra.
A talajterheli díjat az elfogyasztott vize és az elszállított
szennyvize közötti mennyiség
után kell megfizetni, ami Mezőfalva esetében 1800 forint/
köbméter. A bruttó szennyvízdíj
ezzel szemben 600 forint köbméterenként – vagyis aki tud,
kössön rá szeptemberig, kímélje
meg saját magát a háromszoros
talajterhelési díjtól. A szennyvízszállítást ellenőrzi a hatóság: a
szippantós adatot szolgáltat a
hivatalnak, ezeket az adatokat
összehasonlítják a lakó bevallásában szereplő mennyiséggel.
Egy év elteltével a jogszabályok
szerint mindenképpen kötelező
a csatornára rákötés!

Napelemek

Nyertes pályázatunknak
köszönhetően elkezdődött a
napelemek telepítése a művelődési ház udvarán. Érintett
lesz az ellátásban az egészségház, a községháza és az óvoda,
óvodakonyha. A napelemek
teljesítmények ezek az intézmények lefedezték, ezért nem
fért bele a művelődési ház.

Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat igyekszik megoldani a rendszeres
fűnyírást.
Önkormányzati
faanyagból a közmunkásokkal padokat készíttettünk a
focipályára. Múlt héten az iskola udvarán dolgoztak, ahol a
kemencét átépítették és a környezetét tették rendbe, a nagy
nádfedeles épületet megerősítették, valamint a honfoglalás
kori veremházak nád fedeléből
árnyékolókat építettünk, amelyek a vigasságokon már használatosak lesznek.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fogom a kezed
A HEBE Szolgáltató és
Kiadó Kft. 2014 márciusában
megrendezte országos irodalmi csapatversenyét, melyen
iskolánkból a 4. a osztályból 2
csapat vett részt.
Ács Zsófia, Kaltenecker
Réka, Koppányi Tímea, Kovács Mária Inez, Stempely
Eszter alkotta Barátnők csapata a III. helyezést ért el. Erdélyi
Kevin, Igel Bálint, Klics Márton, Kolompár Milán, Kovács
Balázs közös munkájával a VII.
helyezést szerezte meg.
A csapatversenyen induló
600 diák négy korcsoportban
egy-egy feladatsort oldott meg,
majd különböző projektmunkákat készítettek el (tablókészítés, egyéni fogalmazások). A
beérkezett anyagok színvonalasak, tartalmilag nagyszerűek,
kreatívak voltak.
Iskolánkból szereplő diákok
kimagaslóan teljesítettek. Szívből gratulálunk nekik és Balláné Spitz Mariann felkészítő
tanítónak.

Környezetismeret
verseny
A rácalmási Jankovics Általános Iskola 2014 áprilisában rendezte meg területi
környezetismereti
csapatversenyét 4. osztályos gyerekeknek. Iskolánkat Garbacz
Bendegúz 4. a, Kaltenecker
Réka 4. a és Varga Vivien 4.
b osztályos tanulók képviselték. A játékos vetélkedőn
tanítványaink az előkelő III.
helyezést szerezték meg. Gratulálunk a gyerekeknek, Szabóné Kovács Erika és Balláné
Spitz Mariann felkészítő tanítóknak egyaránt!

HÍREI

A tanév ünnepélyes zárása

A művészeti iskolánk
mindhárom tanszakán rendhagyó módon búcsúztatták a
tanévet. Képző- és iparművészet: Barta Mónika tanárnő
növendékei az év során 23 pályázaton indultak, 9 kiállítást
tartottak az iskolában. A tanév
eredményességét bizonyítja,
hogy rajzaik már nemcsak iskolai és területi, hanem országos és nemzetközi szinten is
megmérettetésre kerültek. A
növendékek száma folyamatosan növekszik, jelenleg 62
tanuló jár a tagozatra. Munkájukról és sikereikről részletesebben a MezőArt rovatában
tájékozódhatnak.
A táncművészeti tagozaton
hagyományos gálaműsorral búcsúztatták a tanévet. A bemutató kinőtte a művelődési ház
falait, ezért az iskola tornatermében nagyszínpadon mutatták be tudásukat a néptáncosok.
A nívós gálán 6 csoport 90 tanulója táncolt, mintegy 25 koreográfiát láthatott a közönség.
A táncbemutatók között zenés
és énekes produkciókkal léptek
fel a több művészeti ágban is
tehetséges növendékek. A gála
zárásaként tanárnőjük Csonka
Emese megható szavakkal köszönt el a 6 ballagó táncostól,

még a kis elsősök is megilletődtek a búcsúzáskor. A tagozaton
nemcsak táncolni tanulnak diákjaink, hanem összetartó kis
közösségek is kovácsolónak.
A zeneművészeti ág valamennyi tagozatán növendékhangversenyt tartottak. Az
iskola aulájában június 5-én,
17 növendék adott számot
tudásáról. Fuvolán, zongorán,
furulyán és klarinéton különböző stílusú és hangulatú
darabokkal csillogtatták meg
tehetségüket a kis művész palánták. Tótin Katalin és Tótin
István művészházaspár a gála
végén felhívta a figyelmet a
zene gazdagító hatásaira. A
jövő tanévben várják a zenét
tanulni vágyó gyermekeket.

A népi énekesek május
23-án anyák napi koncertet
tartottak. A szóló, páros és
csoportos produkciók hallatán, szem nem maradt szárazon. Balogh Tímea tanárnő
egy éve foglalkozik a növendékekkel, jelenleg 11 növendék csiszolgatja énektudását.
A tagozat sikerét bizonyítja,
hogy egyre több gyermek
szeretne népi énekre járni. Az
év során több népdaléneklési versenyen szerepeltek szép
sikerrel a kis énekesek, Tarr
Petra a tankerületi pusztaszabolcsi népdaléneklési versenyen második helyezést ért
el, énektudását legközelebb
a vigasságok alkalmával csodálhatjuk meg.

Beatrix Trixi 4. b I. helyezést
szereztek.
Nagyon sok élménnyel és
ajándékkal
gazdagodtunk!

Gratulálunk a gyerekeknek és
felkészítőiknek (Szabóné Kovács Erikának és Balláné Spitz
Mariannak

FELELJ, HA TUDSZ!
A Dunaújvárosi MMK
Nonprofit Kft. vetélkedősorozatot indított dunaújvárosi és
környékbeli általános iskolák
3-4. osztályos tanulói számára.
A játék során a gyerekek irodalmi műveltségükről adhattak számot. A fordulók során
a mesékkel, versekkel, rajzfilmekkel kapcsolatos kérdéseket
kaptak a résztvevő csapatok. A
jó hangulatú versenyen tanulóink: Kaltenecker Réka 4. a,
Koppányi Tímea 4. a, Szabó
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4 évszak viadala

Az ABACUSAN STÚDIÓ a 2013/2014. tanévben
4+1 fordulós komplex vetélkedőt hirdetett általános
iskolások 5 fős csapatai számára a tél, a tavasz, a nyár és
az ősz jegyében.
A verseny első 4 fordulója során a gyerekek levelezős formában oldották meg
a természettudományok, az
irodalom, a matematika és a
művészetek köréből, játékos
formában felépített, a négy
évszak megismerésére épülő
feladatsorokat.
A döntőt 2014. június
1-jén Budapesten az Amerikai
Alapítványi Iskolában rendez-

ték meg. A megmérettetésre a
versenysorozat legjobb hat 3-4.
osztályos csapatát hívták meg.
Iskolánkat a 4. a osztályból
Koppányi Tímea, Garbacz
Bendegúz, Klics Márton, Kovács Balázs és Zsákovics Botond (a döntőben Csergő Béla)
képviselte.
A játékos, sportos feladatokat tanulóink nagyon jól
oldották meg, így az országos
versenyen I. helyezést szereztek.
Gratulálunk nekik és Balláné Spitz Mariann felkészítő
tanítónak!
Köszönjük a szülők támogató segítségét!

Szépírás, szép kiejtés verseny
A baracsi általános iskola
hagyományaihoz híven ebben
a tanévben is megrendezte alsó
tagozatos diákok számára területi
Szépírás versenyét, melyen iskolánkat a következő tanulók képviselték szép eredményt elérve:
Sóti Levente 1. a:
ezüst minősítés, felkészítő:
Márokné Szatmári Ilona
Tóth Melinda 2. a:
arany minősítés, felkészítő:
Nagyné Garai Olga

Schneider Viktória 2. a:
ezüst minősítés, felkészítő:
Nagyné Garai Olga
Szintén Baracson rendezték meg alsó tagozatosoknak
a területi Szép kiejtés versenyt,
melyen Garbacz Bánk 1. a II.
helyezést, Novoth Kitti 2. a III.
helyezést szerzett.
Minden diákunknak és
felkészítő tanítóiknak szívből
gratulálunk!

Gyermeknap

Hagyományainknak megfelelően az idei évben is külön
ünnepelte a gyermeknapot az
alsó és a felső tagozat. Az alsós
tanító nénik az iskola épületében és udvarán rendeztek táncos és sportos versenyszámokat

a gyermekeknek. A változatos,
érdekes feladatokat nagyon élvezték a kicsik.
A felső tagozatosok csapatokat alkotva teljesítették a
település utcáin az akadályverseny különböző feladatait. Az
izgalmas, ügyességet igénylő
feladatok szoros végeredményt
hoztak. Az 5-6. évfolyamosok
kategóriájában az 5.b osztályosok bizonyultak a legjobbnak,
míg a 7-8. osztályosoknál a 8.b
osztály nyerte meg a versenyt.
A nagy melegben nagy
örömmel fogadták a diákok a
Szülői Munkaközösség gyermeknapi ajándékát, a jégkrémet. Köszönjük!

Pénzügyi vetélkedő
Immár 4. alkalommal
szervezte meg a K&H Bank
pénzügyi vetélkedőjét általános iskolások számára. Az idei
évben hatalmas volt az érdeklődés, mintegy 1081 csapat
jelentkezett a 4 kategóriában
összesen. A legnépesebb a 3-4.
osztályosok csoportja volt, ahol
455 csapat nevezett a megmérettetésre.
Kiemelkedő pénzügyi felkészültségüknek köszönhetően iskolánkból a Kamat-

manók csapata részt vehetett
az országos döntőben, ahol
8 csapat mérte össze tudását.
Igel Bálint, Kovács Balázs és
Zsákovics Botond 4. a osztályos tanulók a jó hangulatú, játékos vetélkedőn a III. helyen
végeztek, ezzel megszerezve az
ország harmadik legjobb pénzügyese címet.
Nagyon büszkék vagyunk
rájuk! Szívből gratulálunk a
gyerekeknek és felkészítőjüknek Balláné Spitz Mariannak!

Bálint Ágnes területi olvasási
csapatverseny

Az adonyi általános iskola több fordulós
levelezős, területi olvasási csapatversenyt hirdetett az idei tanévben Bálint Ágnes: Madárfürdő című regényéből. Iskolánkból két
csapat jutott a döntőbe, melyet 2014. április
25-én Adonyban rendeztek meg. A harmadikosokat Barta Fanni, Kovács Vivien és Szatmári-Nagy Eszter (3. a osztály) képviselte
Kaltenecker Réka 4. a, Koppányi Tímea
4. a és Szabó Beatrix Trixi 4. b alkotta csapat
a területi versenyen a III. helyezést szerezte
meg.
Minden tanulónk ügyesen szerepelt.
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítő tanítóiknak Ványi Gábornénak (3. osztály) és
Szabóné Kovács Erikának és Balláné Spitz
Mariannak.
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Tündérkert Óvoda
Anyák napi hét
Május 12-16-ig lezajlottak a
csoportokban az anyák napi és
évzáró műsorok. A kis csoportosok a saját, megszokott környezetükben, a csoportszobájukban
a középső és nagy csoportosok
a művelődési házban mutatták
meg a jelenlévő vendégeknek,
hogy mit tanultak az év folyamán. Az édesanyákat, nagymamákat szép versekkel, énekekkel
és kedves ajándékokkal lepték
meg a gyerekek.

Madarak- fák napja

Május 19-én óvodánkban
megtartottuk a madarak- fák
napját. Minden csoport elindul
az óvoda csoport szobáiba körbe-körbe. Mindenhol különböző játékos, mozgásos feladatok
és mese várta a gyerekeket. A
játékok segítségével a gyerekek
megismerkedhettek az erdőben
élő madarakkal, bogarakkal és
felhívtuk a figyelmet a környezetre és annak megóvására is.

Köszönetek

A búcsúzó nagycsoportok
Micimackó és Napsugár minden szülőnek köszöni a három
év alatt nyújtott segítséget.
A Szivárvány csoport köszöni Hatvani- Rácz Brigittának a csoportnak és az
óvodának felajánlott aszfaltkrétát. Horváth Béla bácsinak
köszönjük, hogy otthonában
fogadott bennünket és megnézhettük a felállított jurtát
és a színes előadását, meséjét.
Köszönjük a Dóra valamint
a Nádor cukrászdának, hogy az
érkező gyermekcsoportokat
kedvezményben részesítették.
Köszönjük Hajdú Gábornak az udvari padok elkészítését.
Az óvodai oldalakat
összeállította:
a Katica csoport

Gyermeknap az óvodában

Május utolsó hete még
tartogatott meglepetés a gyerekeknek a közeledő gyereknap alkalmából. Május 27-én,
kedden reggel és délután is az
óvónénik, dajka nénik keze
által készített csecse-becsékből válogathattak kedvükre a
szülők és apróságok. Ugyanezen a délelőttön látogatott el
hozzánk Remsei Tamás rendőr, aki mesélt gyerekeknek a
rendőrök munkájáról, megmutatta a picik számára olyan
érdekes fegyvereit, bilincsét és
a rendőrautóba is beszállhattak
az érdeklődők.
Május 29-én, csütörtökön
reggel pedig már zenétől volt
hangos az óvoda udvara. Az
egészséges életmód fontosságát hangsúlyozva zenés tornát tartottunk, melyet táncverseny követett. A vidám
mozgás után erőt merítve a
tízóraiból újabb programok
várták a gyerekeket, melyre
már a Makk Marcsi Családi
Napközi lurkóit és egy-két alsós osztályt is meghívtuk. Az
óvónénik a Kisgömböc mese
dramatizálásával lepték meg a
közönséget. Ezután vidám kö-

zös éneklés következett, majd
szabadon választhattak a csoportok a különböző tevékenységek között. Lehetőség volt
trambulinozásra, arcfestésére,
csillám tetoválásra, kézműveskedésre, ügyességi feladatok
kipróbálására, kismotorozásra
és póni lovaglásra is, melyet
ezúton szeretnénk megköszönni Gombitáné Tauz Zsuzsának. Ebéd után a tűzoltók
is megérkeztek és beszéltek a
tűzoltók munkájáról, a tűzrakás, tűzoltás szabályairól.

Szivárványos
apák napja

A Szivárványosok első alkalommal várták az apukákat és nagypapákat apák napjára. A gyerekek verseket, énekeket tanultak, az apukáknak mesekönyv, a
papáknak nyakkendő készült. A kis műsort versenyjátékok követték, sok volta a móka, kacagás. Együtt
futott apa- papa- unoka. Az elfáradt résztvevőket
sütemény, üdítő várta. Sokan eljöttek így még jobban
összekovácsolódott kis közösségük.
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy Puporka
Benczik Napsugár Szivárvány csoportos óvodás a
Révbér pusztai rajzversenyen 4. helyezett lett. Jutalma
a csoport kedvezményes kirándulása.

Rögtönzött bemutatót is tartottak és lehetőséget biztosítottak arra, hogy a gyerekek
is kipróbálhassák és célba
lőhessenek a tűzoltó slaggal
és beöltözhessenek igazi tűzoltóruhába. Köszönjük, hogy
a gyerekek napját színesebbé
tették, valamint, hogy a színezőket, ajándékokat, amelyekkel a csoportokat meglepték.
Az eseménydús nap után
mindenki fáradtan, de élményekben gazdagon térhetett
haza.
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Napsugár csoport: Balogh Kitti Ramóna, Bodor Máté, Cseke Eszter Lili, Csendes Angelika, Deák Bence, Hajdú Rihárd,
Juhász Réka, Kéri Alexandra Kíra, Kvárik Nóra, László Lóránt,
Miklós Márton András, Prajda Rebeka,Rabi Marcel,Rajcsányi
Hanna, Sóti Regina Éva, Stempely Péter, Sztolyka Dániel Rikárdó, Sztolyka Zafira Kiara, Tarr Jázmin, Tatai Krisztina, Turcsányi
Máté Viktor, Visi Áron Levente

Búcsú az óvodától

Június 6-án pénteken az óvoda udvara megtelt szülőkkel,
vendégekkel és ismét felcsendültek a búcsúénekek, búcsúversek. 43 kisgyermek érkezett ünneplő ruhában, hogy elbúcsúzzon megszokott helyétől, közösségétől. Kezükben egy szál piros
rózsával sétáltak végig a folyosón, udvaron az óvónénik és dajka
nénik kíséretében. A névsorolvasás után mindenki megkapta az
„elválást” jelképező lufiját, amit aztán egyszerre engedtek fel az
ismeretlen magasságba.

Micimackó csoport: Bökönyi Vivienn, Hir Amadea, Juhász
Viktória, Kacz Sifra Szépe, Kaufmann Levente, Kiss Angelika
Evelin, Kovács Cintia, Kolompár Zoltán, Kuti Gergő,Milics Alexandra Mecédesz, Papp Liliána, Rajcsányi Kristóf, Remsei Csanád, Sipos Cintia, Szentpáli Adél, Szilva Petra, Sztojka Renáta,
Tibold Dominik, Tóth Nimród, Turcsányi Zsófia, Vajnár Kinga

Búcsúest
A két búcsúzó nagycsoport
június 4-én, szerdán délután
a szülőkkel közösen bográcsozott és tábortüzet rakott,
hogy még utoljára jót beszélgessenek.
A délután remekül sikerült,
köszönjük a résztvevő szülőknek.

Megváltozik
a nyitva tartás
Június 16-tól megváltozik óvodánk nyitva tartása.
Ezentúl 6-tól 16:30-ig várjuk a gyerekeket. Ez nem
csak a nyári időszakra, hanem a 2014-2015-ös tanévre
is vonatkozik.

Csoportkirándulások

Május utolsó heteiben,
mint az már jó pár éve hagyomány, a csoportok kirándulni
indultak. Voltak, akik a szülőkkel együtt, voltak, akik csak a
gyerekekkel együtt vágtak neki
a kalandnak.
A Napsugár csoport május
23-án Budapestre utazott egyegy szülő kíséretével. Nagyon
izgalmas volt a vonatozás,
metrózás és a mozgólépcsőzés, mivel sokan akkor ültek
először ezeken a járműveken.
Az állatkert sok-sok látnivalója mellet külön élmény volt a
fóka-show és természetesen a
játszótér. Ugyanez a csoport
május 28-án Dunaújvárosba
látogatott a Mc´Donalds-

ba csemegéztek, csúszdáztak
majd kis erdei sétát tettek.
Még ebben a hónapban három
csoporttársuk szülei is meghívták őket vendégségbe, ahol
palacsintáztak, cseresznyéztek
és trambulinoztak a gyerekek.
Ezek a közös élmények még
jobban összekovácsolták az
amúgy is jó kis közösségüket.
A Pillangó csoport május
22-én vonattal kirándulni
indult Rétimajorba. A gyerekeknek nagyon tetszett a vonatozás és az egész délelőtti
szabadság a természetben.
Ragyogó tavaszi időben fedezték fel a természet (tavak,
halászkunyhó, kilátó) minden
titkát és rejtélyét. Fáradtan,

de tele élménnyel vonatoztak
vissza délután.
A Szivárvány csoport a
nagy kirándulását a Pilis hegyei közé tervezte. A szülők
a gyerekekkel, nagy izgalommal várták az indulást. A táj
elvarázsolta a csapatot, mert a
játékpark egy gyönyörű völgyben található. A programban
szerepelt kisvonatozás, kürtöskalácssütés agyagozás és a
titok szobában sok varázslás,
amit egy bácsin jelenített meg
a hang, a fény és a mágnesesség
világából. A gyerekek is aktív
részesei voltak, nagy élmény
volt mindenkinek. A fa várat,
a kötélpályát és a játszóteret
egész nap bármikor birtokba

vehették. A hegyek, a mezők virágainak megcsodálása
a természetet hozta közel a
gyerekekhez. Csodaszép hely,
ajánlják mindenkinek.
Katica csoport Tamási felé
vette az útját, hogy feltérképezze az ismeretlen vadasparkot. Kedves kísérőjük Józsi
bácsi végigvezette a csoportot
az erdei ösvényen, majd kis
földbe süllyesztett megfigyelőhelyekről nézhették, ahogy a
szétszórt magvakat lakmározták a különböző erdei állatok.
Egy kilátóról az egész tájban
gyönyörködhettek, ezután piknikeztek és egy játszótéren is
jót játszottak a napjuk fagyizással zárult.
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Családi nap a Makk Marcsiban

Benzingőzmentes
találkozó

Különleges programmal
várták hétvégén gyereknap
alkalmából a legkisebbeket. A
Makk Marcsi Családi Napközi szervezésében gyerekek
pattantak műanyag robogókra,
két és háromkerekű biciklikre,
valamint egyéb, a kicsik által
kedvelt közlekedési eszközökre. Vasárnap délelőtt a Piac térről induló menetet a polgárőrök biztosítása mellett a helyi
Motoros és hagyományőrző
klub tagjai is elkísérték. Járműveikkel igazi nagymotoros
találkozó képét kölcsönözve
a felvonulásnak. A felhős égbolt és az esőre álló idő sem
tudta elvenni a kedvét a közel
40 gyereknek és a biztonságukért aggódó szülőknek, így az
apró „pilóták” óriási lendülettel
vágtak neki a kijelölt távnak.
Talán néhányan meg is lepődtek, mert igen szaporán kellett
szedni a lábat a gyerkőcök
után. A nagy rohanás végén
azonban mindenki biztonsággal parkolhatott le a művelődési ház bejárata mellé, ahol
alkalom nyílt az igazi motorok

megcsodálására, megtapogatására is. A további program a
művelődési házban folytatódott. Juhászné Bokor Brigitta
a családi napközi vezetője "B"
tervvel előzte meg az időjárás
kiszámíthatatlanságát. A családi pikniknek meghirdetett
rendezvény délig tartó játszóházzá alakult. A kicsik önfeledt
szórakozása közben Juhászné
lapunknak elmondta: Az akciójuk lényege a közlekedési
szabályok
megismertetése,
gyakorlása. Fontos, hogy már
kis korban hozzászoktassuk a
gyerekeket a helyes magatartásra és a szükséges eszközök
használatára. Az ilyen rendezvényen gyerekek, szülők
egyszerre tanulnak, ki-ki a
maga csatornáján szerzi meg
az ismereteket. Természetesen a fő hangsúly az utánunk
következő nemzedéken van. A
program remek alkalmat nyújt
a játékos oktatáshoz, valamint
jó lehetőség a családi napköziben folyó munka megismertetéséhez.
Horváth László

Az idősek mindig
megtartják

Szép hagyomány a települések idősek alkotta klubjainál,
hogy rendszeres időközönként
megünneplik a név- és születésnapokat. Így van ez a Mezőfalvi Nagyközségi Nyugdíjas Klubnál is, akik nem csak
a jeles alkalmakra ülnek le
egy-asztalhoz, hanem az év
52 hetében mindig kerítenek
indokot egymás látására. A
nagy múltú civil szervezetnél
szombaton a születésnaposok mellett Idát, Györgyöt,
Esztert,Vilmost,
Lászlót,
Andreát, Irént és Margitokat
ünnepeltek.
Elsősorban a szokásaink
megőrzése céljából tartjuk
összejöveteleinket, ahol baráti beszélgetésekkel, és közös
programokkal színesítjük a
hétköznapok szürkeségét mondta vendéglátónk Kertész
Ilonka néni a klub vezetője. A
76 fős tagságból 60-an jelezték
a második negyedéves név- és

születésnapi összejövetelen
való részvételt. Nagy szó ez,
mert öregszik a klub, húsznál
több már a nyolcassal kezdődő
életkorú. Legidősebb tagunk
92 éves. Átlagosan 26-an járnak a hétfőnkénti találkozókra,
ami az idős kor ellenére igen
szép aktivitás. A házi programokat időnként távolabbi kalandozások tarkítják, melyek
úti célja a meleg fürdős helyek
mindig nagy népszerűségnek
örvendenek. Ezek az alkalmak
és más programok szoros kapocsként szolgálnak tagjaink
között, így nem csoda, ha az
ünnepi eseményekre szépen
kiöltözve, egymást megtisztelve, ajándékkal érkeznek az
idősek. Név- és születésnapon
általában éjszakába nyúlóan
tart a jó hangulatú mulatozás,
bár ezek a lábak már nem olyanok mint a húszéveseké, azért
még éjfélig kitartanak.
Horváth László

Változott az ügyfélfogadási rend
Új ügyfélfogadási rend a Szociális-, Családsegítő és Gyermekjóléti intézménynél.
Hétfőn és szerdán 8-12 óráig a családsegítőkhöz, 12-15
óráig pedig a gyermekjóléti szolgálathoz fordulhatnak a rászorulók. Kedden és csütörtökön fordított időbeosztásban
várják a szolgáltatást igénylőket.
Jogi tanácsot is az intézményben kaphatnak az érdeklődők, melyre minden hónap első szerdáján 13-15 óráig van
lehetőség.
Pszichológiai tanácsadásra pedig minden hét második
szerdáján 13-15 óráig lehet jelentkezni.
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Könyvajánló

Jan-Uwe Rogge, Angelika
Bartram: Beszélj úgy a gyerekkel, hogy meghallgasson
és hallgasd őt úgy, hogy beavasson
A boldog szülők és gyermekek titka a szülő és gyermek
közötti folyamatos párbeszéd,
mely minden kapcsolat életben
tartásának eszköze és kulcsa. A
mindennapos családi életből
vett szituációk általános és jellegzetes eseteket mutatnak be,
megmosolyogtató, elgondolkoztató történetekkel. Megmutatja, hogyan beszélhet a
szülő gyermekével olyan hangnemben, hogy mindketten úgy
érezzék: a másik elfogadja és
megérti őt.

Találkozás
Fejős Évával

Május 20-án, délután Fejős Éva író-újságíró volt könyvtárunk vendége, aki kollégája és barátja Szigeti Hajni újságíró
segítségével elkalauzolta a résztvevőket az ő egzotikummal és
szerelemmel teli világába. Kedvenc hőseiről beszélve közel hozta
őket a jelenlévőkhöz. Sok érdekes sztorit, újságírói élményt is
megosztott velünk. A találkozó kellemes és tartalmas időtöltés
nyújtott, a végén kötetlen beszélgetéssel és dedikálással zárult.
Horváth István
könyvtáros

A könyvtár zárva
tartása
Tisztelt Lakosság!
2014. július. 7-től 2014. augusztus. 8-ig
a könyvtár általános leltár
miatt zárva tart.
Megértésüket köszönjük.
Horváth István
könyvtáros

Francesca Ambrogetti, Sergio Rubin: Ferenc pápa - Beszélgetések Jorge Bergoglióval
2013. március 13-án Jorge
Bergoglio bíborost választották meg Joseph Ratzinger
utódjául, hogy Ferenc pápa
néven elfoglalja Szent Péter
trónusát. A Sergio Rubinnal
és Francesca Ambrogettivel
folytatott beszélgetések alapján készült könyv különleges
képet nyújt az új pápa életének
eseményeiről. Jorge Bergoglio
egyszerű, közvetlen nyelven
meséli el, ahogy a családja
1929-ben Buenos Airesbe érkezett, beszámol születésének
körülményeiről, gyerekkoráról, és arról, hogy egy súlyos
tüdőgyulladás nyomán miképp
érzett először elhivatottságot a
papi pálya iránt. Elkísérjük a
szemináriumba, az első ottani
óráira, megtudjuk, milyen tapasztalatokat szerzett később
mint pszichológia- és irodalomtanár… míg II. János Pál
pápa bíborossá szentelte, és
ezzel kezdetét vette a „Bergoglio-jelenség”.
Bergoglio bátran és őszintén válaszol az egyenesen
feltett kérdésekre: véleményt
mond az ima élményéről, a
cölibátusról, az egyház közösségi tevékenységéről, a pedofilbotrányokról és az argentin
diktatúráról egyaránt.

Stephen E. Ambrose: D
nap - A partraszállás története
A normandiai partraszállás - közkeletű nevén a D nap,
1944. június 6-a - a II. világháború s egyszersmind a világtörténelem egyik meghatározó
pillanata volt, olyan nap, amely
hosszú-hosszú időre meghatározta az emberi történelmet.
Számtalan hosszabb-rövidebb
könyv és tanulmány született
róla. Ilyen kötet azonban,
amilyet Stephen E. Ambrose,
a New Orleans-i Egyetem történelemtanára, az Eisenhower
Center igazgatója és a New
Orleans-i Nemzeti D nap
Múzeum elnöke, Eisenhower
életrajzírója írt róla, ez idáig
még nem született. Ambrose
munkája során 1400 olyan embert kérdezett ki D napi élményeiről és tapasztalatairól, aki
vagy maga is részese volt minden idők legnagyobb szabású
partraszállási akciójának, vagy
akit szülőként, újságíróként,
ellenállóként nagyon közelről
érintettek az események. A
tanúságtevők közül több mint
600 ember beszámolója kapott helyet ebben a könyvben.
A saját szavaikkal mondják
el a velük megesett dolgokat:
néha meghatóan, néha szívet
tépően, időnként nyers katonanyelven, más alkalommal az
események bizarr fordulatait
felidézve megmosolyogtatóan, olykor jelentéktelennek
tűnő, de fontos tényezőket
felvillantva, amelyek fölött
általában átsiklanak a történelemkönyvek
Lackfi János, J. Kovács Judit: Százérintő
Mesélj „fejmesét” a gyerekednek! Olyat, amit te találsz
ki! Éppen akkor és éppen ott...
Meglátod: élvezni fogja. Hát
még ha „fejből” mondókázol, „kerekítesz” vele! Lackfi
János és J. Kovács Judit ezt csinálták. És milyen jól! Még te is
használhatod… És mintául is
szolgál: így kell - így is kell - a
mai szülőnek a mai gyerekkel
„kerekíteni.”
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Nyolcadik hely a bajnokság végére

Izgalmas, fordulatokban bővelkedő 2013-2014-es labdarúgó bajnokságot láthattunk az
elmúlt egy évben. A gyengébb
őszi szereplést – jó téli felkészülés után – sikeres tavasz követte. Az utolsó forduló azonban
nemcsak a mezőfalvi csapathoz
méltatlan... Súlyos büntetések
miatt négy játékos hiányzik
majd az őszi kezdésnél!
Két helyet javított Mezőfalva Megye I. osztályú labdarúgó
csapata a bajnokság végére. Ős�szel az élvonal 39 pontjához képest csak 7 pontot sikerült gyűjteni. Tavasszal azonban több
győztes találkozó jutalmaként
szaporodott a pontok száma is.
A 30. fordulóra a 82 pontos első
helyezett Iváncsához mérve 42
ponttal fejeződtek be Masinka
László csapatának mérkőzései.
Az IFI is nyolcadikként zárta
a küzdelmeket. Szépreményű fiataljaink óriási erőfeszítésekkel
harcolták végig a fordulókat.
Az eredményességet a sérülések
mellett korosztályi gyerekhiány

is akadályozta. A nyolcadik hely
a körülmények ismeretében jó
pozíció a folytatáshoz.
Megye III. osztályú csapatunknál az őszhöz viszonyítva
négyet csúsztunk vissza. Az
időszak végére
tizedikként

csapatokat indít a 2014-2015ös idényben. Év végi összefoglalónkat edzői értékelésekkel
zárjuk.

iratkozott fel Masinka Csaba
együttese a tabellára. A jövő
azonban ebben az osztályban is
nagyon bizonytalan. Július 2-ára
kell a nevezéseket leadni. Ekkor
derül ki, hogy Mezőfalva milyen

Ennek a csapatnak az 5-8. hely
lenne a reális a bajnokságban.
Koncentrációs gondok miatt
megnyerhető
mérkőzéseket
engedtünk ki a kezünkből. Az
eredmény pedig önmagáért beszél, hiszen a 10. helyen zártuk
az őszi fordulók végére. A téli
felkészülés az első gondolataim ellenére nem volt rossz. A
reményteljes tavaszi szezon
először gyengébben indult, de
a középső harmadra kiválóan
teljesítettek a fiúk. Zsinórban
hozták a meccseket. Az utolsó fordulóig esély látszott a
negyedik hely megszerzésére
is. Játékban, eredményben jó
tavaszt láthattunk, hiszen még
az élvonalbeli együttesekkel is
méltón vettük fel a harcot. Nagyon sajnálom, hogy az utolsó
mérkőzésen nem tudtunk az

Masinka László – A várakozásomat kicsit alul múlta.

elvártaknak megfelelni. Sportemberek nem ragadtathatják el
magukat olyan szinten, ahogy
mi tettük. Az előző fordulókban
a srácok megérezték a siker ízét,
amit úgy érzem, rajtuk kívülálló
okok miatt elvettek tőlük. Valahol itt belül, megértem őket,
hogy ilyen vég lett.
Masinka Csaba – Az őszi
bajnokság sikeresnek mondható. Hatodik helyen fejeztük
be a küzdelmeket, ami igen
szép eredmény! Sajnos, a téli
felkészülés hagyott némi kívánni valót. Sok volt hiányzás,
és az egyetlen csatárunk, Barta
Norbi sérülése miatt gyengébb
csapattal fogadhattuk ellenfeleinket. Ennek ellenére szép tavaszi teljesítményt mondhatunk
magunkénak, hiszen erősebb
csapatokkal szemben is helytálltak a fiúk. Az utolsó négy
fordulóra azonban elfogyott a
gárda. Munkahelyi elfoglaltságok és egyéb okok következtében alaposan megritkult a társaság. A csapat megszűnéséről
felröppenő hírek sem tettek jót
a harci kedvnek. Ezért is alakult
úgy a helyzet, hogy tizedikként
végeztünk a bajnokság befejésére. A jövőt illetően még sok
a nyitott kérdés. Amennyiben
lesz reális lehetőség az indulásra, én a srácokkal vállalom a
szereplést!
Jelen pillanatban komoly
anyagi nehézségekkel küzd a
klub. Nyár közepére kiderül, milyen lesz, vagy lesz-e folytatás?
(Mezőfalva sportéletét folyamatosan követhetik a www.
mezohir.info oldalon!)
Horváth László

Új szolgáltatás a Virág-tavon!
Vásároljon kiváló minőségű
pontyot és kárászt a tavainkból!
A halat megvásárolhatja a helyszínen, illetve igény esetén
élve, vagy pucolva is kiszállítjuk az ön otthonába.
Érdeklődni a 30/9-272-581-es vagy a 30/4-248-216-os
telefonszámon lehet.

Szállítás péntekenként.
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Mezőfa
Tüzelőanyag
Kereskedés
Nyári akciós áraink:

Könnyen adagolható nagyságú
Barna szén (Lignit) Akció:
1950 Ft/mázsa    Új ár: 1800 Ft/mázsa
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2800 Ft/mázsa
Hasogatva:
2950 Ft/mázsa
Éger tűzifa:
Kuglizva:
2100 Ft/mázsa
Hasogatva:
2200 Ft/mázsa
Mezőfalva Szőlőhegy, Honvédségi út eleje
06-30-281-1504, 06-30-478-6595

Mezőfalvára 5 mázsán felül
ingyenes a kiszállítás!

A Mezőfalvai Tündérkert Óvoda
felvételt hirdet

gyógypedagógiai
állás betöltésére.

További információért kérem keresse fel
Pénzesné Szilva Györgyi óvodavezetőt.
Telefon: 70/273-2669
Email: mezofovoda@invitel.hu

Kedves Mezőfalviak!
A nagycsaládos egyesület 2014. július 4-én flakon,
papír és fém ( sörös doboz) gyűjtést szervez.
Megkérjük a falu lakóit, hogy a megjelölt napon reggel
6 óráig legyenek szívesek házuk elé kitenni az elszállításra
szánt hulladékot.
Az autó minden utcában csak egyszer tud végigmenni!
Köszönettel:
Nagycsaládosok Egyesülete

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

DR. WOTH LÁSZLÓ
Mezőfalva nyugalmazott
címzetes főjegyzője

hamvasztás utáni búcsúztatóján részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, gyászunkban velünk éreztek.
a gyászoló család és Mezőfalva
Nagyközség Önkormányzata

Köszönetnyilvánítás
JÉZSÓ TAMÁS
1984-ben végzett osztálytársainak köszönjük, hogy sírjára
virágot helyeztek és megemlékeztek róla.
Édesanyja
és testvérei

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni, hogy

TAKÁCS GYÖRGYNÉ
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Feth Jánosnak és feleségének
a búcsúztató lebonyolításáért.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

DANCZI ISTVÁN
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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