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HALOTTAK NAPJA
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a temető
körüli komoly rendőri és polgárőri jelenléttel készülünk a
halottak napjára, hogy minden zökkenőmentes legyen,
méltó módon emlékezhessünk elhunyt szeretteinkre.
Márok Csaba

A folytatásra koccintottak a megválasztott képviselők a polgármesterrel a választás utáni éjszakán:
Cseke Ottó, Molnárné Troppert Mária, Bán Balázs, Masinka Csabáné, Márok Csaba és Kovács
István (Sóki László nem volt jelen)
Márok Csaba nagy fölén�- alul. Nagy volt a küzdelem a László (független) 616 szanyel nyerte a polgármester képviselőségért is. A hat hely- vazat, Bán Balázs (független)
jelöltek versengését a 2014-es re 17-en pályáztak. A voksok 585 szavazat, Cseke Ottó (fügönkormányzati választáson. összesítése után csak egy válto- getlen) 555 szavazat, Kovács
A három induló közül ma- zás történt a testületben az el- István ( Jobbik) 552 szavazat,
gas szavazati aránnyal 55.28 múlt ciklushoz képest. Kovács Molnárné Troppert Mária
százalékkal végzett az élen. István negyedikként jutott a (Fidesz-KDNP) 507 szavazat,
Ellenfelei - Kovács István és döntéshozók közé. Mezőfalva Masinka Csabáné (FideszPrémusz László - 24.39 és képviselőtestületének tagjai KDNP) 486 szavazat.
20.34 százalékkal maradtak a bejutás sorrendjében: Sóki
Horváth László

Sírkőbe vésve
„Az élet törékeny!” /
Szökevény!
Csüngünk rajt`, /
mint fa a gyökerén.
Vágyunk, járunk, /
végén megállunk,
holtként porrá, /
s hamuvá válunk...
Szabadi Lívia

Gyújtsunk gyertyát közösen!
Megemlékező ünnepséget rendezünk településünkön az
1956-os események, a forradalom hőseinek tiszteletére

Október 23-án 17 órakor
a Piac téren

Tisztelettel meghívom Önöket a megemlékezésre!
Műsort adnak Polgár Lilla és Gasparik Gábor színművészek.
Gyújtsunk közösen gyertyát, mécsest! Tisztelegjünk
együtt az '56-os hősök előtt!
A gyertagyújtás után kiállítás nyílik korabeli fotókból.
(Rossz idő esetén a Kiss Kálmán Művelődési Házban lesz
a rendezvény.)
Márok Csaba polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának
eredményéről
Tisztelt Választópolgárok!
A 2014. október 12-ére kiírt helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása Mezőfalva településen eredményesen rendben
lezajlott, a választás során rendkívüli esemény nem történt. A
szavazás napján öt szavazókörben 29 szavazatszámláló bizottsági
tag dolgozott, akiknek a munkáját a szavazókörök mindegyikében jegyzőkönyvvezető segítette, valamint a Helyi Választási
Iroda vezetője és három munkatársa a nap folyamán a háttérből
biztosították a zavartalan munkavégzést és a jogszabályok alapján
előírt informatikai rendszer működtetését. A Helyi Választási
Bizottság 4 fővel végezte a szavazásnapi munkáját, akiknek legfontosabb feladata volt a polgármester-, az egyéni képviselő- és
a nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás eredményének
megállapítása és közzététele. Valamennyiőjüket elismerés és köszönet illeti meg a hajnaltól késő éjszakába nyúló precíz, pontos
és fegyelmezett munkáért.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 3912 fő
Ebből szavazóként megjelentek száma: 1456 fő, amely 37,22
%-os részvételi arányt jelent.
A választás eredményes volt, Mezőfalva Nagyközség megválasztott polgármestere:
Márok Csaba László
független
szavazatainak száma: 791
55,28 %
További polgármesterjelöltek szavazatainak száma:
Név:

Kovács István
Prémusz László

Szavazat:

%

439

24,39

291

20,34

Jelölő szervezet:

Jobbik Magyarországért Mozgalom
független

Mezőfalva Nagyközség egyéni listán megválasztott képviselői:
Név:

Szavazat:

Sóki László

Bán Balázs Csaba

616

független

555

független

585

Cseke Ottó

Kovács István

552

Molnárné Troppert Mária
Terézia
Masinka Csabáné

Jelölő szervezet:

507
486

független
Jobbik Magyarországért Mozgalom
FIDESZ-KDPNP
FIDESZ-KDNP

További képviselőjelöltek szavazatainak száma:

Név:

Rédliné Kovács
Andrea

Szavazat: Jelölő szervezet:
450

Jobbik Magyarországért
Mozgalom

Kovács Ervin

406

Ijjas Gizella

369

FIDESZ-KDNP

Salgó József

336

FIDESZ-KDNP

Virág Tímea

368

Nyuli Gábor

322

Horváth Béla

304

Jobbik Magyarországért
Mozgalom

független
független
független

Koppányi Péter

282

független

Sági István

275

független

Szentpáli Csaba

281

Baratiné Hevesi
Irén

213

független

független

A német nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
a névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 27 fő
Ebből szavazóként megjelentek száma: 17 fő, amely 63 %-os
részvételi arányt jelent.
A megválasztott települési német nemzetiségi önkormányzati
képviselők:
Név:

Szavazat: Jelölő szervezet:

Móricz Csaba
Lórántné

12

Molnárné Trop16
pert Mária Terézia

Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége

Molnár Istvánné

Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége

9

Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége

További képviselőjelölt szavazata: Molnár István 9 szavazat.
Az azonos számú szavazatot kapott Molnár István és Molnár
Istvánné közül a Helyi Választási Bizottság sorsolással döntötte
el a kiosztandó mandátumot.
A roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán
névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 32 fő
Ebből szavazóként megjelentek száma: 11 fő, amely 34 %-os
részvételi arányt jelent.
A megválasztott települési roma nemzetiségi önkormányzati
képviselők:
Név:

Szavazat: Jelölő szervezet:

Kolompár József

5

Erdélyi Gyula

Sztojka László

5

3

Roma Diplomások
Országos Szervezete
(RODOSZ)
RODOSZ
RODOSZ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alakuló ülését 2014.
október 22-én 16.00 órai kezdettel a Kiss Kálmán Művelődési
Házban tartja, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Mezőfalva, 2014. október 16.
Borbély Anikó sk.
Helyi Választási Iroda vezetője
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Erősebb rendőri jelenlét

Leraktuk a rendőrőrs
alapjait. A lakók szubjektív
és objektív biztonságérzetét
egyaránt javítja a Mezőfalván
létrehozott rendőrségi körzeti
megbízotti csoport.
– A mezőfalvi önkormányzat 1990-ben azzal a szándékkal adta át az épületet a rendőrségnek, hogy ott őrs jöjjön
létre. Örülök, hogy a kezdeményezésemre, országgyűlési
képviselői segítséggel, és kapitányi támogatással sikerült létrehozni a mezőfalvi székhelyű
rendőrségi csoportot, amely a
mezőőri szolgálattal és a polgárőrséggel együtt komoly erőt
képvisel majd – hangsúlyozta
Márok Csaba az avatón.

Köszönöm
a bizalmat!
Mezőfalván három polgármesterjelölt és tizenhét képviselőjelölt indult a választáson.
Büszkén mondhatom, hogy nálunk mindenki korrekt volt, nem
a másik negatívumaira rámutatva próbált előbbre jutni, hanem a
saját programjukkal igyekeztek
megnyerni a választókat. Ezúton
is szeretném megköszönni valamennyi jelöltnek a korrektségét.
Fontos üzenet, hogy a község
elégedett az önkormányzati vezetéssel, elégedett a faluvezetővel és testületével, hiszen a
régi képviselők közül ötöt újra
választottak, csak egy új került
be. Mindenkinek gratulálok a
megválasztásához.
Szeretnén nagyon megköszönni mindenkinek azt a bizalmat, amit kaptam. Jelentős
erőt jelent számomra, hogy ilyen
meggyőzően választottunk Mezőfalván polgármestert és képvielőtestületi tagokat. Köszönöm a
bizalmat. Mindent megteszek a
település további fejlődése érdekében, Önökkel közösen.
Márok Csaba
polgármester
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

A mezőfalvi központtal
működő körzeti megbízotti (kmb-s) csoport vezetője,
Farkas Dániel már eredményről is beszámol, ugyanis a térség polgármesterei és

kmb-sei által nemrég ajándéktárggyal jutalmazott mezőfalvi körzeti megbízottal,
Remsei Tamással közösen
felszámoltak
Daruszentmiklóson egy bűnbandát,

amelynek tagjai betörésekre
és lopásokra specializálódtak.
Mezőfalván pedig tyúktolvajokat kaptak el.
Varga Gábor országgyűlési képviselő további eredményes, jó munkát kívánt a
rendőreinknek. Nagy Zoltán,
Dunaújváros rendőrkapitánya elmondta az "őrsátadón",
hogy a helyieket ismerő, gyorsan reagáló körzeti megbízotti
csoport jött létre Mezőfalván.
A csoport nagyon hatékonyabban fellépő egység lesz, hiszen
kilenc rendőr jut majd a hét
településre, ami a kapitány
reménye szerint a jelenlétben
és a mutatókban egyaránt jó
eredményt hoz.

Köszönet

Alakuló ülés

Szüreti bál

Köszönetet mondok a helyi
választási bizottság, a választási iroda, a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak a választások napján, egészen hajnalig
végzett lelkiismeretes munkájukért. Külön kiemelem Borbély Anikó jegyző és csapata
munkáját, akinek választási
irodavezetőként először volt
dolga az önkormányzati választás koordinálása, és minden a legnagyobb rendben
volt, rendkívüli esemény nem
történt.

Mezőfalva megválasztott
képviselőtestülete október 22-én
16 órakor tartja alakuló ülését a
Kiss Kálmán Művelődési Házban. Az ünnepélyes eseményre,
a megbízólevelek átadására és
az eskütételre szeretettel várjuk
községünk lakóit. A nyilvános
ülés további részében először
a bizottságok összetételét kell
meghatározni. Utána dönteni
arról, kik látják el a képviseletet a
társulásokban, valamint határozatot hozni a többcélú kistérségi
társulással kapcsolatosan.

A szüreti bállal kapcsolatban
szeretnék eloszlatni egy falubeli
félreértést. A felvonulás és a bál
elhalasztására vonatkozó döntést
NEM az önkormányzat, vagy a
művelődési ház vezetője hoztuk
meg, hanem a szervező, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat,
mégpedig a katasztrófavédelem
tanácsára. Az új időpontban viszont színvonalas, jó hangulatú
volt a rendezvény. Gratulálok a
szervezőknek.

Alapítványi bál
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány

2014. november 15-én 19 órától

az iskola tornatermében
rendezi hagyományos alapítványi bálját.
A rendezvényre nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit!

Napelemeket telepítünk
Mezőfalva pályázatot nyújtott be öt megawatt teljesítményig kis naperőmű létesítésére 38 millió forint értékben.
A művelődési ház udvarán
felállításra kerültek a napelemek tartószerkezetei, amelyek biztosítják, az egészségház, a polgármesteri hivatal,
az óvoda és az óvodakonyha

áramellátását. A művelődési
ház azért maradt ki a sorból,
mert az említett intézmények
elhasználják a teljes öt megawattot, művelődési ház már
nem fért bele a körbe. A beruházás legfőbb célja a takarékosság, hogy megújuló energia
alkalmazásával biztosítsuk az
intézmények áramellátását.

Alba Takarék

Nem jutott el hozzám olyan
negatív információ, hogy az
Alba Takarékszövetkezet megszűnése kapcsán bárkinek is
anyagi kára származott volna.
A kifizetéseknél negatívumként értékelték az emberek,
hogy összezsúfolva, egymás
előtt történt a pénzátadás.

Ároktakarítás!

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy az ingatlan előtti járda és árokszakasz
rendben tartása az ingatlantulajdonos feladata. A belvízelvezetés komoly problémát jelent a
településen. Igyekszünk önkormányzati szinten is fellépni, ám
megoldást csak a lakók együttműködésével tudunk elérni!
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

A iskolai diákönkormányzat hírei

2014.09.11-én
megalakult Diákönkormányzatunk,
melynek tisztségviselőit az
osztályokból delegált összesen
33 diák választotta meg.
Elnök: Sándor Kinga 8.a
Helyettes: Barati Bence 8.a
Jegyző: Szalai Bálint 8.a
Sportfelelős: Koncz Levente Kenéz 3.a
Kultúrfelelős: Vámosi Noémi 7.a
Alsós elnök: Pupp Viktória
2.b
Helyettes: Sóti Levente 2.a
Környezetvédelmi felelős:
Jézsó Vivien 7.a
Első feladatként a község
által szervezett Autómentes
világnaphoz csatlakoztunk. A
Diákönkormányzat képviselői,
Hajnal Marcell 6.a osztályos
tanuló által szerkesztett és soksok diák által elkészített, körmedállal üdvözölte a reggel autó
nélkül érkező diákokat és pedagógusokat. Délután pedig részt
vettünk a község által szervezett
programon. Majd október 1-jén

a Székesfehérváron megrendezett Diákparlament alakuló
ülésén jártunk Sándor Kinga
diákönkormányzati elnökkel.
Október 3-án megrendezésre
került az Állatok világnapja,
mely keretein belül plüssállat
gyűjtéssel és állatokról szóló
feladatlap kitöltéssel hívtuk

Az őszi papírgyűjtés eredménye

fel a figyelmet a bennünket
körülvevő állatvilág fontosságára. Ugyanezen a napon színes ruhadarabokat öltöttünk
magunkra, mely az állatvilág
sokszínűségét hivatott szimbolizálni. Rendezvényeinkről,
eseményeinkről az iskolában
működő, diákokból álló net@-

os csapat ad információkat az
iskola honlapján keresztül.
Legfontosabb feladatunknak tartjuk az iskolai életben
való aktív részvételt és a diákok
érdekképviseletét az intézményen belül.
Sándor Kinga
DÖK elnök

Bemutatkozó tablók

Ismét nagy sikerrel rendezett az iskola Szülői Munkaközössége papírgyűjtést az iskola tanuló és szülői részére.
Az eredmények:
Alsó tagozat
1.a
1499 kg I.
1.b
768 kg II.
2.a
1033 kg III.
Felső tagozat
5.a
847 kg I.
6.a
725 kg II.
7.a
580 kg III.
Köszönjük a felajánlásokat és az áldozatos munkát!

Első osztályosaink nagy örömmel és lelkesedéssel készítették
bemutatkozó munkáikat. Mindkét osztályunk a tudás fáján ábrázolta a tanulókat. Köszönjük a szép alkotásokat!
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Idősek napja: október 1.

Az ősz beköszöntével egyre gyakrabban eszünkbe jut
a múlandóság gondolata, s
ezzel együtt idősödő szeretteinkre is többet gondolunk.
Az idősek világnapja kiváló
alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk nagyszüleink irányába
tanúsított, néha-néha bizony
elmaradozó gondoskodásunkat. A mindennapi tennivalók mellett sajnos hajlamosak
vagyunk arra, hogy elfelejtkezzünk róla: törődéssel
tartozunk a szépkorúak felé.
Pedig a figyelem kijárna minden nap, és nem is csak családi szinten.
Október elseje az idősek világnapja, de nem csak
ezen az egy napon kell(ene)
odafigyelni a sokszor beteg
és gyenge idősekre. A jeles
nap mindenesetre kiváló al-

kalom arra, hogy a régen halogatott dolgokat megtegyük
szeretteinkért. Az is elég, ha

A zene ünnepe

Október elseje a zene világnapja, ebből az alkalomból
országszerte több koncertet,
hangversenyt és zenei programot rendeznek. A világnap
célja, hogy a társadalom széles
rétegei számára népszerűsítse
a zeneművészetet, szorgalmazza a népek közti barátságot és
megbékélést.
Iskolánkban hagyománnyá
vált, hogy hangszerbemutatóval és koncerttel tesszük emlékezetessé e napot. Az idei

évben Varró János és Koncz
Mária népzenészek látogattak
el hozzánk. Iskolánk diákjai
nagy érdeklődéssel figyelték
a magyar népi hangszerek bemutatóját, vidáman énekeltek
együtt dunántúli dalokat az
előadókkal, majd dél-alföldi muzsikára táncolt együtt
diák, pedagógus. E szép nap
az Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány hozzájárulásával valósulhatott meg.
Köszönjük!

megejtjük végre azt a régóta
húzott-halasztott telefont a
nagyszülők felé.

Erre az alapgondolatra
épült a negyedik osztályosok
műsora, melyre már a tanév
kezdetétől készültek. A jelenet - melynek szereplői: Barta Fanni, Bartek Dávid, Fabó
Evelin, Forrai Diána, Futó
Szabina, Horváth Zita, Kovács
Vivien, Miklós Mátyás, Nagy
Dzsenifer, Pörgye Dorina,
Samu A. Dávid, SzatmáriNagy Eszter, Sztanyik Márk,
Takács Mátyás - humorosan,
de tiszteletteljesen ábrázolta
a mai rohanó világot, benne
kapcsolatunkat idős hozzátartozóinkkal.
A művelődési házban nagyon jól éreztük magunkat,
ezért így búcsúztunk:
„Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk!”
Ványi Gáborné, Sivák Zita
felkészítő tanítók

Szüreti mulatság az iskolás
táncosokkal
Szeptember 27-én ünnepeltük Mezőfalván a szüretet.
Az időjárás is kedvezett, így a
felvonulás zavartalanul indult a
Tájháztól. A felvonulók hagyományos módon népviseletbe
öltöztek, a gyermekek szüreti
dalokat énekeltek különböző
ritmushangszerek kíséretével.
Több állomáson szívélyes
fogadtatásban volt része a
felvonulóknak, süteménnyel,
üdítővel, szőlővel és borral
kínálták őket. Az utolsó megálló a falu piacterén volt, ahol
a szülői munkaközösség a Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub és a
Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői munkaközössége és
kollégái látta vendégül a vidám
csapatot. 18.00-kor az iskola
szépen feldíszített tornatermében kezdődött a bál, ahol
a mezőfalvi felnőtt néptánc�csoport mellett a művészeti iskola táncosai is képviseltették
magukat. Láthattunk a 6. és 7.
évfolyamosoktól szüreti táncokat, majd az 5. osztályosok
keringőt és polkát adtak elő.

Szoros barátságot ápol
községünk az Adonyi Kinder
Rozmaring Néptánccsoporttal. az idei évben is ellátogattak hozzánk, hogy bemutassák
német nemzetiségi táncaikat.
A báli zenét a Pilisvörösvári
Adlersteiner zenekar játszotta,
sokszínű repertoárjukkal hozzájárultak a bál jó hangulatához. Az est sztárvendége Szinetár Dóra volt. A Magyarország szeretlek! programsorozat
keretein belül körbetáncolta a
báli közönség a tábortüzet,
majd éjfélig folytatódott a
mulatozás.
Csonka Emese
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Tündérkert Óvoda

„Szüretelnek, menetelnek,
sose láttam ennél szebbet!”

Az idén is, hagyományainkhoz híven megtartottuk
óvodánkban a szüreti mulatságot. A rossz idő miatt erre
nem szeptember, hanem október 3-án, pénteken került sor.
Reggeli után, 10:00 órakor
az udvaron fogadtuk vendégünket Homonnai Vivient,
aki gyönyörű népviseletben
érkezett és népdalokat adott
elő a gyerekeknek, természe-

tesen szüreti és lakodalmas
témában, mivel ezidőtájt több
lakodalmat tartottak, mint az
év más időszakában. A gyerekek figyelmesen hallgatták az
előadást, majd be is kapcsolódtak. Köszönjük Vivinek, hogy
elfogadta meghívásunkat s a
gyerekeknek ily módon szerzett örömet.
Ezután érkezett a meglepetés! - A lovaskocsi, és a cso-

Nagycsoportos néptáncosok
kirándulása
A Budapesti Néprajzi Múzeum ingyenes látogatási lehetőségét megragadva szeptember 25-én kirándulni indultak
a táncosok. A fővárosban a
vonat, a metró, a mozgólépcső hatalmas élményt jelentett, hiszen volt olyan gyerek,
aki először utazott rajtuk. A
Parlament épülete csodálatos,
felnőtt embereknek is szemet
gyönyörködtető. Azt mondták
a gyerekek: „Olyan, mint egy
palota!” A múzeumba belépve
megcsodáltuk a festett üveg-

ablakokat, a hatalmas tereket,
oszlopokat. Elénk tárult népi
magyarságunk gyökere. Megláthatták a régi világ használati tárgyait, bútorait, ruházatát.
Megismerhették az emberek
életmódját, szokásait. Reméljük, amit láttak felnőttként is
megőrzik maguknak. A „táncos” foglalkozásokon sokat
vissza fognak térni a látott élményekre. Köszönet azon szülőknek, akik autóval segítették
az utazásukat és akik elkísérték
a kirándulásra a gyerekeket.

portonkénti lovaskocsikázás,
mely minden évben felejthetetlen élmény a gyerekeknek.
Köszönjük Kvárik Lászlónak
és Miklós Balázsnak, hogy segítettek ebben.
Majd következett a szőlőtőkékről való csipegetés („lopkodás”, ahogy a dalban van),
pogácsázás és az őszi gyümölcsök megkeresése az udvaron
csoportonként, melyeket a

Csenő-Manó rejtett el. Természetesen nem maradhatott
el a közös tánc, énekelgetés és
verselés sem.
Végül köszönjük a szülőknek, hogy ilyen sok szőlőt
hozta, annak ellenére, hogy a
szüretek lezajlottak. Jó hangulatban és szerencsére jó időben telt ez a délelőtt, melyre
reméljük minden kis óvodás
szívesen fog emlékezni.

Köszönetek

Köszönjük Kiss Atillának, hogy az óvoda őszi díszítéséhez
nagy mennyiségű dísztököt ajánlott fel.
q
Köszönjük Marton Editnek az óriási plüss figurákat, amit
az óvodának felajánlott.
q
A Katica csoport köszöni Nagy Sanyi bácsinak, hogy
idejét nem sajnálva, lovaskocsikázással maradandó élményt
nyújtott a gyerekeknek.
Köszönjük!
Üdvözlettel:

a Tündérkert Óvoda dolgozói és gyerekei
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Hírek a Tündérkert életéből

A 2014-15-ös tanévben 120 gyermekkel kezdtük meg az oktató nevelő munkát. Mind az 5 csoportba érkeztek új gyerekek.
Az első napokban - a kiscsoportban hetekben- a beszoktatásé
a főszerep. Szeptember második hetében minden csoportban
lezajlottak a szülői értekezletek, SzM. választások. A nagyobb
csoportokban máris sok-sok programot szerveztek, színesítve
a gyermekek számára az óvodai életet.

Kirándulás Dunaújvárosba,
a Muki vonathoz

Egy szép őszi napon buszra szállt a Pillangó csoport és
birtokba vette Muki vonatot a Vasmű úton. A kerekétől a
tetejéig felfedezték minden zegét- zugát. Nagy élménnyel
és ragyogó arccal indultak vissza, még egy utolsó kívánság
is elhangzott „De jó lenne, ha Muki vonat a mi óvodánk
kertjében lenne!”

Szüret a nagyvenyimi óvodában

A Pillangó csoport a nagyvenyimi óvodában is megünnepelte a szüreti mulatságot, ahol szívélyes fogadtatásban
volt részük. Az óvodások megnézhették egymást, hogy milyen szüreti, őszi énekeket és verseket tanultak, majd egy jó
hangulatú táncház következett. Azt követően rétessel látták
őket vendégül és egy kötetlen délelőtt keretében többfajta
régi játékot és a csoport számára újfajta mászókákat próbálhattak ki a gyerekek. Mindenki nagyom élvezte a délelőttöt.
Köszönjük!

Szivárvány csoport kirándulása
A tavalyi tanévben meghirdetett révbérpusztai rajzverseny
jóvoltából (Puporka Benczik Napsugár negyedik helyezett
lett) a Szivárvány csoport kedvezményes kiránduláson vehetett részt. Szeptember 19-én a szülőkkel együtt indult a
nagy nap. Érkezéskor Maja néni fogadta a csoportot, kedvesen segítette, irányította az egész napos programot. Először
tízóraival várták a társaságot (kemencében sült lángos, tea)
majd népi mesterségek kiállítását nézték meg a gyerekek,
ahol a gyertyaöntést is végig kísérhették. A kovácsműhelyben patkó készült. Nagy élményt jelentett a lovaskocsikázás,
az állat simogató. A tájházban a régi világ tárgyaival ismerkedtek. A napot csikóbemutató zárta. Feledhetetlen élmény
volt az egész csoportnak, akinek kedve volt lovagolhatott és
szamaragolhatott is. Nagyon tetszett a jó szervezettség és a
hagyományok ápolása! Köszönet azon szülőknek, akik autóval
segítséget nyújtottak utazásunkhoz.

Idősek Világnapja
Az Idősek Világnapja alkalmából a művelődési házban
rendezett községi ünnepségen a Szivárvány csoport képviselte
óvodánkat. A gyermekek sok szeretettel készültek a műsorra,
kis ajándékot is készítettek a vendégeknek. Ügyesen énekeltek,
verseltek és másnap lelkesen meséltek a nénik, bácsik meghatódottságáról.

Mihály-nap a Szivárvány csoportban

Idén szeptember 26-án délután került megrendezésre a
Szivárvány csoportban a már hagyománnyá váló Mihály-napi vásári vigadalom. Ezen a délutánon a "régi idők" vásárának
hangulata tért vissza. Nem csak az óvodások, óvónénik, de
a szülők is izgalommal várták ezt a napot. A lázas készülődés már napokkal korábban megkezdődött. A csoport a
lelkes szülőkkel együtt, saját készítésű tárgyakkal készült
a nagy napra. A néphagyomány elmondását vásári dalos
gyermekműsor követte, majd kezdetét vette a vásári forgatag.
Fizető eszközök őszi gyümölcsök voltak. A gyerekek sok
portékával tértek haza. Reméljük ezt a szép hagyományt
sokáig megőrzik.

Lovaskocsis kirándulás

A Katica csoport nagy izgalommal készült a várva- várt
lovaskocsis kirándulásra. Tízórai után már az ablakból figyelték a gyerekek, hogy mikor érkezik meg az óvoda elé Nagy
Sanyi bácsi. A szalmabálákon elhelyezkedve, kényelmesen,
vidáman énekelve és dalolva járták körbe a falu utcáit, míg
meg nem érkeztek egyik óvodásuk udvarára. Ezúton is köszönik Juhászné Horváth Szilviának, hogy a Katica csoportot
vendégül látta, lehetőséget biztosított arra, hogy a gyerekek
szüretelhessenek és vidáman játszhassanak. Mindenki nagy
élvezettel csipegette a szőlőt, ette a Szilvi által készített finom
sajtos rudacskákat, és itta a szörpöt.

Könyvtár látogatás

Nagyon köszönjük Horváth Istvánnak, hogy fogadta a Katica csoportot a könyvtárban és rövid ismertetőt mondott a
könyvek kölcsönzéséről és használatáról. A gyerekek nagyon
megörültek, mikor lehetőséget kaptak arra, hogy kedvükre
lapozgathassanak egy általuk kiválasztott mesekönyvet. Elmondta, hogy beiratkozásra is van mód, ha a szülővel együtt
meglátogatják a könyvtárat. Ajándékba még színezőket is
vihettek haza. Köszönjük kedvességét és türelmét.

Mesedélelőtt a Csiga-biga csoportba

Az óvodai szüreti mulatságot megelőzően,a gyerekek többféle módon ismerkedtek a szőlővel, a szürettel; versek, énekek,
mondókák és mesék segítségével. A Csiga-biga csoportban
a Szóló szőlő, mosolygó alma, a csengő barack című mesét
dolgozták fel egy bábjátékon keresztül, amelyre vendégségbe
hívták a Katica csoportosokat is. Egy kis bábszínházat varázsoltak a csoportba, ahol tátott szájjal figyelték a gyerekek
a királylányokat, valamint a malaccá változtatott királyfit. A
mese után közös énekléssel és egy kis vendéglátással zárult
a vidám délelőtt.

Honlapunk
Az óvodai eseményekről és az óvodai életről készített képeket megtekinthetik az óvodánk honlapján közzétett linkre
kattintva.
www.tunderkertovodamez.mlap.hu
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A fáradt olajat is gyűjtik az iskolások

Példát mutatnak a felnőtteknek és remélik: nem lesz
hiába való igyekezetük! A
természetvédelemért tett erőfeszítésért sportszereket kapnak jutalmul.
Egy újabb szög a környezetszennyezés koporsójába! A
természetbe kikerülő és ijesztő
mértéket öltő hulladékok elleni harc legfrissebb fejleménye,
hogy újabb káros anyag tűnik
el környezetünkből. Mezőfalván eddig is nagy hagyományai
voltak az újrahasznosítható
csomagolóanyagok,
papír,
PET palack összegyűjtésének, most pedig a konyhákban
"elfáradt" főzőolajok kerülnek
sorra. A helyi iskola egyik
igazgatóhelyettesének a kezdeményezésére az intézmény
kerti bejáratánál elhelyezésre
került egy felcímkézett ZÖLD
kuka, melybe az otthoni sütés
után keletkező háztartási olajat lehet elhelyezni, jól záródó
műanyag flakonban. Az ötletgazda pedagógus Horváth
Lászlónét kérdeztük az akcióról:
- Nem új keletű dolog Mezőfalván a környezetvédelemért tett erőfeszítés, melynek

során az iskolában nagy gondot
fordítunk a diákok természetóvó szemléletének kialakítására.
Évek óta kiemelkedő sikerrel
folyik a papírgyűjtés, valamint
részt vettünk a korábbi PET
palack zsugorító akcióban is.
A fáradt olaj összegyűjtésének
ötlete családi motivációból indult, mert lányom végzettsége
és foglalkozása is a hulladék

Az időseket köszöntöttük

újrahasznosításhoz kötődik.
Még tőlünk szülőktől is megköveteli lányunk a szelektív
gyűjtést! Éppen ezért volt
fontos, hogy ne csak a mikrokörnyezetben érvényesüljön
a környezettudatos szemlélet, hanem szélesebb körben,
faluszerte legyen lehetőség a
fáradt olaj megfelelő elhelyezésére. Az évek óta érlelődő

gondolatot nem volt egyszerű
megvalósítani, mivel nehéz a
törvényi változásokkal lépést
tartó, fáradt olajjal foglalkozó
vállalkozást találni. Más iskolától kapott címen elindulva,
fél év alatt került a gyűjtő
edény az iskolába. A megoldás
kivitelezésénél nagy hangsúlyt
kapott, hogy olyan megoldásra
van szükség, ahol nem kell kiöntögetni a behozott edényekből. A gyűjtőedény akár heti
rendszerességgel kerül elszállításra. Egyelőre próbaüzemben
működik a rendszer - mondta
rövid ismertetőjében Horváth
Lászlóné.
Az ötletgazdától a búcsúzáskor még azt is megtudtuk,
hogy az összegyűjtött fáradt
olajért cserébe a szülői munkaközösségen keresztül sportszerekkel támogatja az iskola
tanulóit a fáradt olajjal foglalkozó, dunaújvárosi telephellyel
is rendelkező Si-Bio Kft. Szeretnék, ha a lakosság is bekapcsolódna az akcióba, legalább
ugyanolyan fegyelmezetten,
mint a gyerekek - jól záródó
műanyagfalkonban behozva az
elhasznált sütőfolyadékot.
Horváth László

Író-olvasó
találkozó
2014. november 4-én,
7 órakor

T. Ágoston László

író, újságíró,
az Írószövetség tagja lesz
a mezőfalvi könyvtár vendége.

Ünnepélyes keretek között köszöntötték Mezőfalva szépkorú
lakóit az Idősek Világnapja alkalmából. A Kiss Kálmán Művelődés Házban megrendezett eseményen először Márok Csaba
polgármester tartott ünnepi beszédet, felléptek az óvodások,
az iskolások, és lenyűgöző műsort adott Soltész Rezső, az est
sztárvendége (forrás: mezohir.info)

Tollából született többek között A két Lenkey című regény,
a Lenkey huszárok című dokumentumkötet, valamint több
novelláskötet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Dréta: kórusok találkozója

Az elmúlt hét végén, szombaton Mezőfalva 2014-es legnagyobb zenei kulturális eseményén a Dréta Antal zirczi
főapát emlékére alapított VI.
Egyházzenei Kórustalálkozón
ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtó kórusokat, énekkarokat hallhattunk. A zenei
kultúrprogram keretén belül a
házigazda Mezőfalvi Nőikar
mellett a dunaújvárosi Viadana
Kamarakórus, a szintén dunaújvárosi Bona Vox Nőikar, valamint a székesfehérvári Alba
Regia Vegyeskar kórusműveiből készült válogatásban olyan
zenei alkotásokat mutattak be
a résztvevők együttesek, melynek megszólaltatásához egyedi
környezetet és alkalmat kínált
a mezőfalvi helyszín.
A rendezvény értékelése
során - Horváth Péter zsúrielnök, Pocsai Mária és Dr.
Nemesné Tichy Rita egybehangzó véleménye alapján - az
adott helyhez és alkalomhoz
legjobban illő darabot a dunaújvárosi Viadana Kamarakórustól hallhattuk. A
produkcióval a dunaújvárosi

Kurucz Gergely átveszi a vándordíjat Ijjas Gizellától és Márok
Csaba polgármestertől
együttes harmadszor vihette haza a rendezvénysorozat
által alapított Dréta Antal
vándorplakettet. Az ünnepélyes díjátadásig a Mezőfalvi
Általános Iskola művészetoktatásban tanuló diákjainak
énekes és hangszeres előadása
szórakoztatta a közönséget.
Végül pedig a négy kórus
közös öröméneklése zárta a
találkozót.

A Mezőfalvi Nőikar karnagyát Nyulasi Lakos Angélát
kértük, hogy értékelje a VI.
Dréta Antal
Egyházzenei
Kórustalálkozót.
– Mindegyik találkozó nagyon az ember szívéhez nő,
azonban a mai különösképpen
sikeresnek mondható. Ilyen
nagyszámú közönség előtt
még nem énekeltek a kórusok.
Évről-évre emelkedik a meg-

hamisan, az ítélő Istent hangsúlyozta. A kolostor leláncolt
Szentírását olvasva találta meg
a felszabadító kijelentést: "Az
igaz ember hitből fog élni".
Ez az ige hozta el számára
a szabadságot és a békességet.
Megértette, hogy saját erejéből, akart tökéletes lenni, pedig
csak Isten kegyelme mentheti
meg az embert, és a Szentírást
tovább tanulmányozva meglátta, hogy Isten mindent meg is
tett az ember megmentéséért
Jézus Krisztusban. Lehet újat
kezdeni Istennel, lehet Isten
akarata szerint élni.
A hitbeli megújulás kihatással volt a politikai, és gazdasági életre. Kálvin János másik
nagy reformátorunk Genf városát minta várossá tette. Saját
életét és a városét is Szent-

írás tanításához igazította, így
kórházakat, otthonokat hozott
létre munkaképteleneknek, özvegyeknek árváknak, ahol a város gondoskodott róluk. Iskolákat alapított, és mindenkinek
kötelezően járnia kellett iskolába. A város utcái tiszták voltak, a csapszékeket bezárták. A
genfieket szorgalmas munkára
nevelte. Genf gazdag város lett,
és polgárai jó módúvá váltak.
Minden közösség, ahol a reformáció tanait elfogadták,
virágzásnak indult.
A Szentírást elhagyó ember
elveszti a helyes Isten-ismeretet, még odáig is eljuthat, hogy
nincs Isten. Az Istent elvesztő
ember lába alól kicsúszik a talaj, mert hiányzik a kegyelem,
és ennek gyümölcsei, a rend és
a békesség. Ezért a reformá-

jelentek száma, és a hatodik
alkalommal csúcsokat döntött.
Szinte teltházról beszélhetünk.
– A minőségi zene lehet ennek az egyik oka?
– Mindenképpen. Valamint
a szervezettség is nagyon sokat
jelent. Fontos szempont, hogy
a kórusok betartják a határidőket és a kéréseinket. Nem
hosszú, nagyon jól emészthető
darabokkal lépnek „színpadra”. Minden évben változatos azoknak a köre, akik ide
eljönnek Mezőfalvára. Most
az Alba Regia és a Bona Vox
volt az új kórus. Korábban már
szerepeltek nálunk. Akkor is
különleges színfoltjai voltak a
rendezvényünknek.
Mezőfalva zenei világának
kiemelkedő rendezvénye már
hatodik alkalommal kápráztatta el a műértő közönségét.
Nyulasiné Lakos Angéla búcsúzóul még elmondta: Nagyon
örül, hogy ilyen sok zenét kedvelő és értő ember látogatta a
rendezvényt, ez Mezőfalva
tekintetében különösképpen
nagy eredmény.
Horváth László

Reformáció üzenete ma

Október a reformáció hónapja. A hagyomány szerint
Luther Márton 1517. október
31-én szegezte ki a wittembergi vártemplom kapujára
95 tételét, amelyben azokat a
szentírási igazságokat fogalmazta meg, amelytől az akkori
egyház nagyon eltért, és ezzel
elkezdődött a reformáció.
A reformáció megújulást
hozott a hitéletben, a politikában, és a gazdasági életben.
Luther Mártonnal együtt kérdezte a kor embere: "Hogyan
találok egy kegyelmes Istent?"
Luther félt a pokoltól, bántotta a lelki ismeret, mert minden gyónás és vezeklés ellenére
maradt a bűn az életében. Félt
az igazságos Istentől, mert az
egyház érdeke miatt, hogy jobban fogyjanak a búcsú cédulák,

ció egyik legfontosabb tanítása, hogy az egyháznak és az
embernek szüntelen, mindig
újra, reformációra van szüksége, mindig vissza kell térnie a
Szentíráshoz.
Mi ma a reformáció üzenete? A reformáció üzenete: az
élő Isten kegyelmes , ha keressük, megtaláljuk.
Hegedüsné Erdődi Judit
lelkész

Istentisztelet

Minden vasárnap délután 3 órakor református
istentiszteletet tartunk gyülekezeti termünkben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk istentiszteleteinkre!
Cím: Sárbogárd Miklós
utca 23.
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MEGJÁRTUK A „POKLOT”, DE MOST JÓ HELYÜNK VAN KÖZÉPEN

Jó hír a fociról: Megindultunk felfelé!

Örömteli hírekről számolhatunk be a mezőfalvi futball
környékéről. Az első négy
forduló kudarca után először
döntetlent játszottunk idegenben Gárdonnyal, majd három
győzelem következett, és végül
a legfrissebb összecsapásban
2:2-es eredménnyel revansot
vettünk Pálhalmán. Az elmúlt
két ciklus alatt újra formába
lendültek a felnőttek, ami a
tabellán elfoglalt helyezésen
is meglátszott. A nyolcadik
fordulóban - stílusosan - még
a nyolcadik helyet is sikerült
megcsípni. Igaz, a PASE elleni döntetlennel lecsúsztunk
a tizedikre, de ez még bőven
messze van az utolsó 16-os
számtól.
A felnőttekéhez teljesen
eltérő utat jár az IFI. Fiataljaink a 6. fordulóig szinte
hiba nélkül meneteltek, csak
egy mérkőzésen Iváncsa ellen
esett szeplőfolt a döntetlennel.
Sajnos az utána következő két
találkozón pontokat veszített
Gulyás Ferenc legénysége. Az
igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy az IFI egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A
PASE-nek nincs U21-e, így a
mezőfalvi búcsú idején pihenőn voltak a fiúk. A negyedik
fordulóig listavezető csapatnak
azért nincs oka búsulni, hiszen
még hat fordulón bizonyíthat
az együttes.
Íme az eddigi eredmények
a felnőtteknél: Bicske - Mezőfalva 2:1, Mezőfalva - Sárszentmiklós 0:3, Ercsi - Mezőfalva 3:0, Mezőfalva - Iváncsa 1:5, Gárdony - Mezőfalva
1:1, Mezőfalva - Dunafém
3:1, Martonvásár - Mezőfalva 2:3, Mezőfalva - Szár 3:0,
DPASE - Mezőfalva 2:2.
Az IFI- né ugyanebben a
sorrendben: 0:3, 4:3, 2:8, 2:2,

9:1, 1.0, 1:2. A DPASE itt hiányzik!
A kéthavi összefoglalónkban most sem maradnak az
olvasók
élménybeszámoló
nélkül. A fordulópontot jelentő Mezőfalva - Dunafém-Maroshegy mérkőzést történetét
adjuk közre:
Mezőfalva - Dunafém
-Maroshegy 3:1, félidő 3:0.
IFI 9:1
Megtört a jég! Mezőfalva
5 sikertelen forduló után végre győztesként hagyhatta el
a játékteret. Már az első félidőben eldőlt a mérkőzés. A
fehérvári csapatnak csak egy
érvényesített helyzete adódott. A hazai gárda nyugodt,
összeszedett játékkal tartotta
otthon a három pontot. A középkezdés utáni első rohamot
a vendégek vezették. A maroshegyi lövést épp hogy csak
kitornázta Papp kapus. Az ellentámadásnál azonban Mezőfalva harcolt ki szögletet a 10.
percben. Benczik beívelésére
Balázs Sanyi emelkedett ki a

kapu előtti tömegből. Fejesével hamar előnyhöz jutottak a
hazaiak. 1:0. Alig 10 perccel a
találatot követően újra Mezőfalva került előnyös helyzetbe.
Buktatásért a 16-os vonalának
magasságában a jobb oldalon
szabadrúgást ítélt Nagy játékvezető. A labda mögött Szepesi
állt fel. A beívelt szabadrúgást
újra Balázs csípte el, aki ezúttal
is eredményes volt. 2:0. A félidő vége előtt nem sokkal ismét
szabálytalanságért szólt a bírói
síp. Móricz került a földre. A
beívelés most is Balázs fejét találta meg. A mezőfalvi játékos
második fejesével gyakorlatilag
az első játékrészben eldőlt a
mérkőzés. A szünet után hiába
igyekeztek a vendégek, csak egy
szépítő gólra jutott az ébredésből. Farkas Richárd mentette a
maroshegyi becsületet.
Edzői vélemények:
- Az első 20 percet átaludtuk, ezért jutott vezetéshez
a hazai csapat. Utána hiába
próbáltunk jobban futballozni, a hátralévő 70 percben

kihagytuk a lehetőségeinket.
Megérdemelten nyertek a
mezőfalviak - Nahóczky Attila
Dunafém-Maroshegy
- Az első félidőben koncentráltan, kiegyensúlyozottan játszottunk. Ültek a pontrúgások
és sikerült labdákat szerezni a
támadó harmadban. Öt hiányzó helyett most csak kettő volt.
Az IFI-ről: Az IFI továbbra
is remek szerepléssel folytatja
a sikeres őszi szezont. Gulyás
Ferenc csapata veretlenül, egy
döntetlennel őrzi vezető helyét a tabellán. A vasárnapi
Dunafém-Maroshegy elleni
találkozón erőlködés nélkül,
fegyelmezetten húzta be a
három pontot.
A cikk végén már csak egyetlen gondolat: A felnőttek a tizedik, a fiatalok az ötödik helyről
várhatják a folytatást - remélhetőleg felfelé kacsingatnak!
(A mezőfalvi futball történéseit folyamatosan olvashatják a www.mezohir.info
oldalon is!)
Horváth László

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. október 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0010
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Művelődési Ház

Szüreti Mulatság 2014

Az önkormányzat és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat összefogott, hogy
egy színvonlas programot
készítsen elő a Szüreti Mulatságra. Hívtunk Adonyból
is vendégeket az eseményre, a
zenekar Pilisvörösvárról érkezett hozzánk.
A hagyományokat tartva
felvonulással vette kezdetét
a mulatság. Néptáncosaink,
gyermek néptáncosaink, a
vendégek és a lovas fogatok a
Tájháznál gyülekeztek, onnan
indult útjára a menet, polgárőreink és rendőrök kíséretével.
A hangulat megállóról - megállóra fokozódott, minden
helyen itallal és süteménnyel
illetve zsíros kenyérrel kínálták a felvonulókat, amit tánccal

gül láttunk. A Nagycsaládosok
Egyesületének köszönhetően
az asztalokra kemencében
sült pogácsa és kakaós csiga is
került.
A jó hangulatú bált fél kilenckor egy tűzgyújtás szakította meg, mivel csatlakoztunk
az „Itthon vagy, Magyarország
szeretlek” című pályázathoz. A
nyartes pályázatnak köszönhetően látogatott el hozzánk Szinetár Dóra művésznő is.

háláltak meg. Az eseményt az
egész faluban érdeklődés kísérte, sokan jöttek ki az utcákra.
A felvonulás végeztével a
csapat az iskola tornatermébe

ment, ahol a fellépők műsort
is adtak. Közben a résztvevők
a mezőfalvi gazdák borait kóstolhatták. A vacsora gulyás
volt, melyre mindenkit vendé-

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik felajánlásaikkal, munkájukkal
hzzájárultak a Szüreti
Mulatság sikeréhez!

Ijjas Gizella
művelődésszervező

MESESAROK
a Kiss Kálmán Művelődési Házban
november 5-től szerdánként 16 órától
- Késszégfejlesztő játékok
- Meseolvasás
- Festés, rajzolás és minden
amit szeretnétek
Várunk szeretettel minden
kicsit és nagyot!

A foglalkozások ingyenesek!

MEGHÍVÓ

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt

2014. november 6-án,
csütörtökön 17 órától

a Kiss Kálmán Művelődési Házba, ahol

Dr. Bán Elizeus

ciszterci szerzetes atya tart előadást
NOVEMBERI Gondolatok címmel

Várjuk a fenyőfa felajánlásaikat!
A falu karácsonyfájához várjuk
fenyőfa felajánlásaikat idén is.
Fenyőágakra, valamint gallyakra is
szükségünk lenne, mert ezekből
készül el Mezőfalva
adventi koszorúja.
Telefon: 25/ 506 - 832
Segítségüket előre is köszönjük!
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Hagyományteremtő horgászverseny

Október 11-én az amatőr
horgászokat várták a mezőfalvi Virág tóra. A második
alkalommal megrendezésre
került versenyen 30 fő összesen
37.9 kilogramm halat fogott,
melyhez a feltámadó szél kivételével remek idő is társult.
A legtöbben csak a zeneszeretetéről ismerik. Most a
közönségszervező és a sporthorgász oldaláról mutatjuk
be a 2014-ben Mezőfalváért
díjjal kitüntetett fiatalembert,
Palló Jánost, aki mögött 5 év
profi sporthorgász múlt áll.
Nem a zenei hobbit szeretné
felcserélni a zsinórlógatásra,
egyszerűen csak valami újat
szeretne tenni a közösségért.
Hogyan kerül a csizma az
asztalra, avagy DJ a tópartra?...
A meglepő kérdés oka egy új
kezdeményezés, melyet olyan
ember indított, akit faluszerte
„a hangosítós Jánosnak” hívnak. Palló János hagyományteremtő szándékkal horgászverseny-sorozatot
próbál

A felnőtt kategória helyezettjei: 1. Czári István, 2. Bokor István,
3. Németh Ákos
meghonosítani Mezőfalván,
melyhez már partnereket is
talált. Az első, július 19-ei
kísérleti összejövetel sikerén
fellelkesedve másodszorra is
összetrombitálta az ismerősöket. Ezúttal egy fokkal komolyabbat, nyílt horgászversenyt
hirdetett az amatőrök számára.
Október 11-én reggel 8.30-ig

lehetett regisztrálni a Mezőfalvától Sárbogárd irányában
található Virág tavon. A horgok szárazra kerülését követően két kategóriában hirdettek
helyezéseket: egyéni, valamint
gyermekhorgász teljesítményt
ismertek el éremmel, emléklappal és pénzjutalommal. Az
ismertető végén megkérdeztük

Palló Jánost, milyen gyökerekből származik az ötlet?
- Gyerek fejjel, gombostűvel és lúdtollal indult a
horgászattal való ismerkedés.
Akkoriban a faluszéli érpatak
volt a halfogás álmainak helyszíne. Felcseperedve sokad magammal hódoltunk a pecázás
szenvedélyének. Később pedig már azon gondolkodtam:
sokéves sporthorgász múlttal a
hátam mögött, milyen módon
lehetne egy hagyományteremtő rendezvényt meghonosítani Mezőfalván a pecázás és a
természetkedvelők számára.
Az idén elindult ötlet jövőre
teljesedik ki, amikor háromalkalmas, vándordíjjal elismert
versenyre számíthatnak az érdeklődők - zárta rövid ismertetőjét Palló János.
A verseny eredményei felnőtt kategóriában: 1. Czári
István, 2. Bokor István, 3. Németh Ákos. A gyermekeknél:
1. Nyuli Anna, 2. Vas Eszter
Horváth László

INTERNET AKCIÓ MEGÚJULT CSOMAGOKKAL!
www.antennanet.hu
LAKOSSÁGI/ÜZLETI díjcsomagok:
Maximális adatátviteli sebesség letöltés/feltöltés (Mbit/sec)
Garantált adatátviteli sebesség (Mbit/sec)*
Havidíj 6 hónapos hűségnyilatkozattal

Telefon: 30/9026358

info@antennanet.hu

NET 2M

NET 5M

NET 15M

NET 25M

2/0,25

5/0,5

15/2

25/5

1,6/0,2

4/0,4

5/0,5

10/1

4.990, Ft

5.990, Ft

7.490, Ft

8.990, Ft

Havidíj 1 éves hűségnyilatkozattal

3.990, Ft

4.990, Ft

6.490, Ft

7.990, Ft

Havidíj 2 éves hűségnyilatkozattal

2.990, Ft

3.990, Ft

5.490, Ft

6.990, Ft

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.
Szolgáltatási terület:
Baracs, Nagykarácsony, Nagyvenyim, 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”

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.

