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Látványos szakaszához érkezett a település energiatakarékossági programjának napelemes pályázata. A 35 milliós
beruházásban ötven megawatt
kapacitású naperőmű elemei
kerültek végleges helyükre az
előre kialakított állványzatra.

A Kiss Kálmán Művelődési
Ház udvarán felépített áramtermelő még nem teljesen
üzemkész.
A telepítési és kábelfektetési munkákat a különböző
műszaki berendezések összehangolása követi.

Kopogtat
a kéményseprő
2014. október 31-től kezdődik a kémények ellenőrzése Mezőfalván. Kétszeri
alkalommal is kopogtat majd
a kéményseprő, ha nem tud
a kazánok, kémények közelébe jutni. A kötelező közszolgáltatás igénybevételének
meghiúsulása után 30 nap áll
rendelkezésre, hogy a hátrahagyott értesítőkön feltüntetett
telefonszámon egyeztessünk a
szolgáltatóval. A kötelezettség
elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóságok intézkedésével
kell számolni.

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány Kuratóriuma az intézményvezetőkkel
kibővülten a tegnapi napon
egyeztetést tartott az idei évi
Alapítványi Bállal kapcsolatban. Mindenki előtt ismeretes
tény az, hogy egy sajnálatos
baleset miatti családi tragédiában elhunyt két felnőtt és egy
gyermek. A gyermek az iskolánk 8. osztályos tanulója volt,
aki az Alapítványi Bál nyitótáncában szerepelt volna. Arra
az álláspontra jutottunk, hogy
kegyeleti okokból és a tanulótársakat ért megrázkódtatásra
figyelemmel új időpontot keresünk a bál megrendezésére.

Az új időpont:
2015. január 24.
19 óra.

Akinek egyéb kérdése van,
úgy kérem, forduljanak bizalommal a kuratórium tagjaihoz, illetve az intézményvezetőkhöz.
Egyúttal az Alapítvány
Kuratóriuma és Mezőfalva
Nagyközség Önkormányzata
mély megrendüléssel osztozik
a balesetben elhunytak hozzátartozóinak gyászában.
2014. november 5.
A képviselőtestület, az önkormányzat a falu lakóival együtt
mély megrendüléssel osztozik a balesetben elhunytak hozzátartozóinak gyászában

Deák Károly
kuratóriumi elnök
Márok Csaba
polgármester
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Köszönet!
Nagy tisztelettel megköszönöm minden mezőfalvinak
a bizalmat, aki az önkormányzati választásokon támogatásáról biztosított és a szavazók
jóvoltából a falu nagy többséggel, újból megválasztott
polgármesternek. A munkát,
amit eddig tettem folytatni
fogom: mindent megteszek
azért, hogy Mezőfalva tovább
haladjon a fejlődés útján.
Márok Csaba

Két bizottság
alakult
Az elkövetkezendő öt évben
két bizottság segíti a képviselőtestület munkáját, melybe
külső tagokat is beválasztottak.
A pénzügyi bizottság elnöke
Sóki László. Tagként Kovács
István képviselő és külső tagként Édlné Belusák Zsuzsanna
támogatja a bizottsági munkát.
A szociális és egészségügyi bizottság elnöke Masinka Csabáné. A képviselőtestületből
tagként Bán Balázs, Molnárné Troppert Mária képviselők,
külső tagként Horváth László
és Bálint Györgyné vesznek
részt a feladatok elvégzésében.

Csekken
fizethetnek!
Az időseknek gondot okoz,
hogy az Alba Takarékszövetkezet csődhelyzete miatt Dunaújvárosba járjanak be a csatornázási hozzájárulás befizetése
miatt. A víziközmű-társulat
vezetője egyeztetett az OTP
vezetőivel arról, hogy a lakónak mennyit kellene fizetnie
egy csekkért (annak legyártási
költsége ugyanis nem a bankot, hanem az ingatlantulajdonost terheli ebben az esetben). Csekket vásárolhatnak
a helybéliek a polgármesteri
hivatalban, de azt javasoljuk
a költségek csökentése érdekében, hogy egy csekken több
havi érdkeltségi hozzájárulást
fizessenek be.

Csatorna: rendben lezárult

Megítélésem szerint a
csatorna beruházásunk egyik
legfontosabb mérföldkövét
teljesítette: helyszíni ellenőrzésen vizsgálták a beruházás
kivitelezését és teljes dokumentációját. Három helyszíni
ellenőr érzekett, akik a tanácsteremben vizsgálták meg valamennyi tervet, dokumentációt,
számlát. Munkájukat a szakértőink, a projektmenedzser,
a pr-szakember, a mérnök, a
kivitelező cégek vezetői, képviselői segítették, mindenben
álltak rendelkezésükre.
Összegzésként elmondható: az ellenőrök mindent
rendben találtak. Még hiány-

pótlást sem jegyeztek be a
jegyzőkönyvbe. Tehát rendben
lezajlott a beruházás.
Ez örömteli dolog. Nagyon
büszke vagyok rá, hogy sikerült
ezt a térség eddigi legjelentősebb, mintegy három milliárd
forint összértékű közműfejlesztését problémamentesen
befejezni, lezárni.
A lezárás természetesen
nem azt jelenti, hogy a sül�lyedéseket és egyéb utómunkák nem lesznek elvégezve a
jövőben. A kivitelező cégek
vállaltak 60 hónap garancia
időt. Tehát nincs ok a nyugtalanságra. Ha nem is azonnal,
de mindent meg kell oldaniuk.

Kéknyelv betegség

A járási főállatorvos tájékoztatása alapján a kéknyelv betegség
miatt elrendelt védőkörzetbe tartozik Mezőfalva is. A védőkörzetet szarvasmarha, juh, kecske, bivaly, tenyésztett vadon élő
kérődző nem hagyhatja el. A kiviteli tilalom alól az állattartó
kérelmére a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszelánc-biztonsági és Állategészségügyi igazgatóság (8000 Székesfehérvár
Csíkvári u. 15.) adhat felmentést.
A kéknyelv betegség emberre veszélyt nem jelent, az élelmiszerek forgalmazását nem befolyásolja.

Civil egyeztetés
A mezőfalvi civil szervezetek vezetőivel megtartottuk a
választások utáni első megbeszélést, ahol hangsúlyt fektettem arra, hogy a megbeszélést
havi rendszerességgel folyamatossá tesszük. Mindenkiben felmerült az igény, hogy
a tájékoztatást több csatornán
is erősíteni kell. Ennek egyik
formája a civil szervezetek vezetőivel folytatandó havi megbeszélés, amikor szót ejtünk a

falu dolgairól, az előttünk álló
feladatokról, rendezvényekről,
programokról.

Árkok takarítása!

Óvatosan!

Unalmasnak tűnik, de
mindig vannak problémák!
Arra kérem a lakókat, hogy
a csapadékos idő beállta előtt
mindenki tisztítsa ki a háza
előtti árkot.
Az árkok rendben tartása
minden esetben az ingatlantulajdonos feladata!

A téli nyirkos, ködös, jeges
időszak előtt felhívom mindenkinek a figyelmét: óvatosan
vezessen, az útviszonyoknak
megfelelően válassza meg a
sebességet, tartsa be a követési távolságot és a szabályokat.
Ne feledjék: Mindenkit haza
várnak!

Együtt még nagyobb sikerrel tudjuk megélni az előttünk
álló advent négy vasárnapot.
Mindenki jónak és kellemesnek ítélte eddig a közös karácsonyi készülődést szolgáló
programokat. Az idei rendezvénysorozatra nagy szeretettel
hívok és várok mindenkit!
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Ne találgassanak!
A családi tragédiát okozó
balesettel kapcsolatosan nagyon kérem a mezőfalviakat
és rajtuk kívül is mindenkit: ne
ötleteljenek és ne találgassanak.
A pletykák és az interneten tapasztalható véleményváltások
miatt téves indormációk látnak
napvilágot. Bízzanak abban,
hogy a balesetet vizsgálók értik
a dolgukat, ezért nem szabad
találgatásokba bocsátkozni,
mert azzal ártanak a tragédiában érintetteknek! Nagyon
helytelenítem az interneten
terjedő, híresztelésekre alapuló
téves információk közzétételét!
Három ember veszítette életét
a balesetben, ami önmagában
nagy tragédia! De hogy még
embereket tegyünk tönkre
felelőtlen magatartással, ettől
mindenkit óvok!

Tagok delegálása

A képviselőtestület alakuló
ülésnek volt témája a társulásokba delegálás. A társulások
közül a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Társulása már
megtartotta a társulási tanács
alakuló ülését, és az elkezdett
folyamatot, a TKT lezárását
beszélték meg a delegáltak. A
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási társulásba és
a víz- és szennyvízszolgáltató
cégünkbe is megtörtént a delegálás. Az alakuló ülések összehívása folyamatban van.

Szociális tűzifa

Önkormányzatunk idén is
pályázatot adott be a rászorulóknak téli tüzelőt biztosító
sociális tűzifára. Összesen 100
köbméter mennyiségre adtuk
be az igényünket és ebből 53
köbmétert hagyott jóvá a belügyminiszter úr a közelmúltban. Az ötvenhárom köbméter
megrendelése és egyéb papírmunkája most van folyamatban. A juttatásra vonatkozó
helyi rendeletet a képviselőtestület megalkotta az alakuló
ülésen.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Projektmunka Bécsben

56-os műsor

Iskolánk nyolcadikosai a
hagyományokhoz hűen megemlékezést tartottak az 1956os forradalom és szabadságharc emléknapján.
Tanítványainkkal
májusban látogatást tettünk a
Terror Háza Múzeumban,
hogy az érdekes és megrendítő kiállítás közelebb hozza
az eseményeket ehhez a korosztályhoz.

Igyekeztünk látványos, színes, mozgásokban és zenékben
gazdag műsort létrehozni,
hogy a legkisebb korosztályt
is érzelmileg megérintse, és
figyelmével követni tudja.
Számunkra élmény volt, reméljük a nézők felé is átjött ez
a hangulat.
Molnárné Troppert Mária
és Váradiné Balogh Ágnes
a műsor szervezői

Márton-nap

Immár 4. alkalommal rendeztük meg a német nemzetiségi osztályokba, csoportokba
járó tanítványaink számára a
Márton-napi lámpás felvonulást. Nagy örömünkre azonban
egyre több kolléga hozza ki
osztályát. Második alkalommal
iskolánk Diákönkormányzata
is bekapcsolódott, gazdagította
e szép hagyományt. Idén az ő
ötletüknek köszönhetően élő
libával a kiskocsin, 3 népviseletbe öltözött libapásztorlány
haladt a menet élén.
Tanítványaink nagy izgalommal készültek erre a napra
a lámpások elkészítésével, az
ének megtanulásával. Fontos

számunkra a családi együttlét,
a közös süteményevés, hiszen
sok szülő is elkíséri a gyereket,
és egyre többen süteményt sütnek, hogy megörvendeztessék
iskolásainkat.
A november esti sötétségben az imbolygó, kis lámpások
fénye – reményeink szerint –
szép színfoltja minden évben
közösségünk életének.
Az ünnep tartalma is izgalmas, hiszen Szent Márton élete megkapó, meseszerű, fontos
erkölcsi értékeket közvetít.
Köszönet minden kollégának, szülőnek a segítségért,
fáradságért és a közös együttlétért.

Kedves Szülők!
Az őszi pedagógiai napokat 2014. november 24. és 27. között tartjuk. Ebben az időszakban Önök nyitott órákon vehetnek részt, melyek pontos menetrendjéről értesítést küldünk,
illetve az iskola honlapján és a bejáratnál kifüggesztve találják.
Szeretettel várjuk Önöket iskolánkba!

Október 18-án iskolánk 50
tanulója ismét Bécsben járt,
azonban most a kiránduláshoz munka is kapcsolódott.
Az alsó tagozatosok még tanári kísérettel fedezhették fel
a Természettudományi Múzeum felejthetetlen termeit,
azonban a felső tagozatosok
csoportokban, projektmunka
keretében, önállóan oldották
meg a kapott feladatot. A csoportok nagyon lelkesen dol-

goztak, kiváló munkát végeztek. Az aktív, tevékenytettető
ismeretszerzés nagy élmény
volt számukra. A napot az
estébe nyúló programunk, a
Páter koronázta meg.
Köszönöm kollégáimnak,
Csonka Emesének, Koncz
Tímeának és Márokné Szatmári Ilonának a nap folyamán
nyújtott segítségüket.
Hajas Erika
csoportvezető

Mosolygó fogacskák
A dm idén második alkalommal rendezte meg a „Mosolygó fogacskák” elnevezésű
edukációs programját, melynek
célja, hogy felhívja a gyerekek
figyelmét arra, hogy a helyes fogápolás már az első tejfogak előbújásától kezdve kiemelten fontos. A
program szakmai partnere a fog-,
és szájápolás szakértője a ColgatePalmolive Magyarország Kft. volt.
A rendszeres fogápolást már az
első tejfogak előbújásától kezdve
el kell kezdeni. A kicsik helyes
fogápolással kapcsolatos ismereteinek bővítése céljából a dm rajzpályázatot hirdetett a magyarországi
általános iskolák részére. A kampány célja az volt, hogy 10.000
fogápolási kezdőcsomagot osszanak szét a pályázaton az iskolák
első osztályos tanulói között. A
csomag fogápolási termékeket,
egy tükörre ragasztható matricát,
valamint egy gyerekeknek szóló
oktató brosúrát tartalmaz, amiben

a program kabalái, Tündi a fogtündér és Marci a fogmanó játékos
formában vezetik be a kicsiket a
helyes fog-, és szájápolás világába.
Iskolánk 1. osztályos tanulói
sikeresen vettek részt a Mosolygó fogacskák elnevezésű rajzpályázaton. Minden kisdiákunk egy
fogápolási kezdőcsomaggal gazdagodott. Köszönjük a felkészítő
tanítók Balláné Spitz Mariann,
Csibrik Orsolya, Katona Krisztina
és Szabóné Kovács Erika munkáját. Gratulálunk a gyerekeknek!
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Nemzetközi gyertyagyújtási akció
A Háborús Emlékhelyet
Gondozók Társasága felhívást
intézett az intézményekhez,
hogy november 11-én 11 óra
11 perckor a lakóhelyük szerinti első világháborús emlékműnél egy szál gyertya meg�gyújtásával fejezzék ki tiszteletüket a hazájukért meghalt
katonák iránt.
A felhívás célja, hogy a „közös Európában együtt emlékezés” jegyében a ma élő fiatal
nemzedék tagjai közül minél
többen érezzék sajátjuknak a
csatatereken maradt déd- és
ükapáink sorsát, valamint a
béke megőrzése melletti elkötelezettséget.
Iskolánkból a két 8. osztály
és három pedagógus – Molnárné Troppert Mária, Nagy

Margit és Váradiné Balogh
Ágnes – kíséretében látogatott
ki a Kinizsi utca elején álló emlékműhöz a kért időpontban.
Bensőséges hangulatú, tartalmas műsorral emlékeztünk
az első világháború áldozataira.
Versekkel, történelmi témájú
mondanivalóval, helytörténeti érdekességekkel és énekkel
tarkítottuk a programot.
Pontosan 11 óra 11 perckor
meggyújtottuk az emlékezés
lángjait az emlékmű lábánál.
„Fiáról nincs hír. Merre lett?
Töpreng, s nincs rája felelet.
Künt csak a síró szél dalol:
Ki tudja, hol?”
     (Feleki Sándor)
Váradiné Balogh Ágnes
történelem szakos tanár

MESE-EST

„A mese a mindenség kulcsa. A lélek ajtaján kopogtat.”
(Carl Gustav Jung)
A mese küldetése, hogy a sok száz éves erkölcsi tudást továbbadja a következő nemzedékeknek, mégpedig kalandos, izgalmas,
meglepetésekben gazdag, mókás vagy megható, nyelvi fortélyokban bővelkedő formában. Ezekre a gondolatokra építve szervezte
meg októberben alsós munkaközösségünk hagyományos Meseestjét. Az idei tanévben a tanító nénik gyermekkorának meséi
elevenedtek meg.
Miért tartjuk fontosnak e közkedvelt program megszervezését? Elsősorban azért, mert ha mesélünk együtt vagyunk a
gyermekekkel! A legnagyobb ajándék, amit adhatunk, az idő.
Másrészt sokat segítenek a mesék, mert élményeink, emlékeink,
szertartásaink, rítusaink a legnagyobb közös kincseink.
Ezen gondolatokra építve állítottuk össze műsorunkat. A
gyerekek megismerkedtek a mese fogalmával, csoportosításával,
hallhattak altató dalokat, meglátogatott minket a Tévé Maci,
meséltek a tanító nénik mesekönyvből, báboztak és eljátszották
a Kukori és Kotkoda ismert magyar mesét. Megnéztünk egy
diafilmet és egy rajzfilmet is. A szünetben élveztük Ági néni
teáját és az apró sütit.
Remek hangulatban, gyorsan elrepült az este. Köszönjük: az
alsó tagozatos munkaközösség tagjainak a színvonalas előadásokat, meséket; iskolánk vezetőségének támogatását; Illés Sándornak, hogy vidám előadásával gazdagította programunkat;
Koppányiné Sági Mónikának a mese fogálmához kapcsolódó
kiváló összeállítást; Koppányi Péternek a diafilm és a rajzfilm
megjelenítéséhez nyújtott technikai segítségét; Palló Jánosnak a
hangosítás biztosítását; Horváth Lászlónak és Koncz Ferencnek
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

Fürész Dóra emlékére
Ne sírj, mert szeretsz engem!
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy.
Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,
folytasd kacagásod,
nevessünk együtt, mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.
Hangozzék a nevem hátunkban,
ahogy mindig is hallható volt.
Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi, miért lennék
a gondolataidon kívül...
csak mert a szemem nem lát...
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg is fogod találni a lelkemet,
és benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves... ha lehet,
töröld le könnyeidet
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.
(Szent-Ágoston)

Élő hagyományőrzés
A Mezőfalvi Gazdakör tagjai jól tudják, hogy erős gyökerek nélkül nem lehet ellenálló,
gazdag termést hozó növényt
nevelni. Így van ez a gyermekneveléssel is. A szülőföldhöz,
szűkebb pátriánkhoz való kötődésünk nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy felnőtt életünkben magabiztosak lehessünk.
Ennek a kialakításához járult
hozzá a Mezőfalvi Gazdakör
hagyományőrző disznóvágása.
Az egész napos program keretében diákjaink megismerkedhettek ennek a régi falusi családi rendezvénynek minden rész-

letével. A pörzsöléstől kezdve
az állat darabolásán át az utolsó
porcika feldolgozásáig. A gyerekek nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel figyelték a folyamatokat, s mindenben segítettek a
felnőtteknek. Bátran kóstolgatták a számukra idegen ízeket,
és ételeket is. Nagyon jó hangulatú napot zártunk, melynek
máig tapasztaljuk közösségformáló erejét. Hálásan köszönjük
valamennyi gazdának, különös
tekintettel Feth Róbert ötletgazdának és fő szervezőnek,
hogy nagylelkűségüknek köszönhetően mindezt átélhettük.
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Tündérkert Óvoda
Az óvodásaink
őszi
foglalatossággai
„Itt van az ősz
Itt van újra…”
Az októberi hónap ismét
sok programot tartogatott
óvodásaink számára, amelyek
az őszi évszakhoz kapcsolódtak. A hónap elejétől megkezdődtek a különböző délelőtti
programok, mint a játékos
német foglalkozások, a gyermektánc, hittan. Elsősorban
nagycsoportosoknak illetve
középső csoportos gyermekeknek hirdettük a programokat. A gyermektáncra nagyon sokan jelentkeztek, így
két csoportban ismerkednek
a gyermekek a népi gyermekjátékokkal, tánccal.

Katica csoport:
zöldségesben
jártunk
A Katica csoport egy kellemes őszi napon bevásárlást
tervezett a zöldséges boltba.
Klárika nagy szeretettel várt
bennünket és lehetőséget biztosított arra, hogy a gyerekek
a már megszerzett tudásukat
tovább gyarapíthassák az üzletben.
Számláltunk, összehasonlítottunk, csoportosítottunk
és megbeszéltük a zöldségek,
gyümölcsök felhasználási lehetőségeit.
Ajándékba mandarint és
sütnivaló tököt kaptunk, melyet ezúton is köszönünk szépen.
A gyerekek a tökről tanult
mondókával köszönték meg a
szíves fogadtatást.

Tökfaragás a Katicáknál

Egy hétfői reggelen, tízórai után a Katica csoportban
nyílt nap keretében tökfaragást
szerveztünk. A belépő egy faragnivaló tök és a faragáshoz
szükséges eszközök voltak.
Minden kisgyermek a saját
családtagjával készítette el az

előre eltervezett remekművet.
Csendes zenehallgatás mellett
vidáman folyt a munka.
Az elkészült lámpásokba
mécseseket helyeztünk, melyeket meg is gyújtottunk, ami
bevilágították a csoportszobát.
A viccesebbnél- viccesebb

Bábkészítő délelőtt

Október 22-én délelőtt
gyógypedagógusunk tartott
nekünk egy rövid előadást a
bábjáték és a mese személyiségformáló hatásairól, majd ajánlott nekünk néhány könyvet a
mai kortárs gyermekirodalomból, illetve a gyermekneveléssel foglalkozó könyvekből. Ezt
egy közös bábkészítés követte.
Minden csoport választott
egy mesét, és ahhoz készített
fakanálbábokat. Jó hangulatú,
vidám délelőttöt töltöttünk
együtt, az elkészült bábok is
nagyon jól sikerültek.

Ezt követően többen részt
vettünk az iskolában megrendezett „Sokszínű pedagógia a
Dunaújvárosi Tankerületben”
c. konferenciának a bemutatóóráin. Jó érzés volt találkoznunk a gyerekekkel, akik
nemrég még óvodások voltak,
és látni, hogy mennyit változtak, ügyesedtek azóta.
Nagyon színvonalas, érdekes bemutatókat láttunk, az
ott szerzett benyomásainkat,
tapasztalatainkat igyekszünk
hasznosítani óvodai munkánk
során.

lámpásokat az udvar nagy fája
alá raktuk ki, hogy mindenki
megcsodálhassa. A munka
jól megérdemelt jutalmaként
finom sült tökkel kínáltunk
mindenkit. Kellemes délelőtt
volt. Köszönjük a mindenkinek, aki eljött.

Tökfaragó
verseny
Az őszi díszbe öltözött
óvodánkat a hagyományokhoz
híven tökfaragó versennyel is
gazdagítottuk.
A szülők és a gyerekek
közreműködésével versenyt
hirdettünk, ötletes töklámpások faragására. Minden évben
készültek nagyon érdekes újdonságok, így volt ez az idei
évben is.
Szavazással döntöttünk arról, hogy melyek a legszebb,
legérdekesebb alkotások, ezeket megjutalmaztuk.
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Fantasztikus
élmény volt
a gyerekeknek
A tanév elején bábszínházi
előadásokra szerveztük a gyermekeket, amely bérlet formájában a sárbogárdi Művelődési
Központban négy előadást tartalmaz. Az első előadás október 14-én volt, ahol a „Brémai
muzsikusok” című mesét láthatták óvodásaink.
Élvezték a zenével, énekkel
színesített előadást, valamint a
busszal való utazást is.

Diafilmvetítés

2014. november 6-án volt
a Magyar Diafilmgyártó Kft.
60 születésnapja. Ez alkalomból csatlakoztunk az országosan meghirdetett programhoz,
mely szerint minden óvodában legyen aznap diavetítés a
gyermekeknek. Nagy örömmel
vártuk a délelőtti órákban csoportonként a gyerekeket. Minden csoportnak meséltünk egy

Őszi lombtakarítás
az óvodában
Az idei évben nem egyszerre, hanem csoportonként,
különböző időpontokban szervezzük az őszi nagytakarítást,
levélseprést a Tündérkert Óvodában.
Az intézményünk minden
csoportja egy számára előre betervezett időpontban, a szülőkkel és a gyermekekkel közösen
gereblyézi össze a leveleket az
óvoda udvarán.
Így próbáljuk közösen környezetünket rendezetté, szebbé
tenni.
Az oldalakat összeállította:
a Csigabiga csoport

mesét, megismertettük őket a
diavetítővel, diafilmmel. Nagyon élvezték, szívesen, figyelmesen hallgatták a meséket.
Nagyon hangulatosan telt a
délelőtt, buzdítunk minden
olvasót, hogy elő a padlásról a
régi vetítőkkel és indulhatnak
a hosszú téli estéken a közös
összebújásos mesélések. Adják
át azt az örömet, amit Önök

is kaptak annak idején ettől
az eszköztől, tevékenységtől.
A gyerekek készen állnak rá….
Tórizs-Lakos Lilla
gyógypedagógus
és Gárdonyiné Párkányi
Mónika
logopédus
(Az eseményről készült képek
linkjét az óvoda honlapján érhetik el.)

Felajánlást kaptunk

Manófalvára
kirándult
a Pillangó csoport
A Pillangó csoport meglátogatta a manófalvi kiállítást,
megnézték az új manókat,
akik tavaly óta kerültek társaik közé. Nagy örömmel nézték
a gyerekek a szebbnél- szebb
manókat és a kerti tavat.
A kiállítás végén a gyerekek
manós színezőkből választhattak és aki szeretett volna manópillangót is készített.
A gyerekek nagyon élvezték. Köszönjük szépen a vendéglátást!

Takarítást,
újrahasznosítást
rendeztünk

Szeretnénk hálásan megköszönni KOVÁCS ISTVÁN képviselő úrnak, hogy nagy értékű eszközadománnyal gazdagította óvodánk
gyermekeinek fejlesztő eszköztárát. A sokoldalúan felhasználható MOZGÁSKOTTA lapokat nagy örömmel vettük át, hasznos
társa lesz a gyerekek mindennapjainak, az óvónők és a gyógypedagógus munkájának

Október 18-án szombaton
kollektívánk
környezetünk
rendbetételén dolgozott. Az
önkormányzat pályázatának
köszönhetően napkollektorok
felszerelésére kerül sor intézményünkben is, így ennek
érdekében tettük a padlást
szabaddá a munka megkezdéséhez.
Sikerült több érdekes és
hasznos tárgyat újrahasznosítanunk, valamint „bolhapiacos”
kiárusítással eladnunk.
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Művelődési Ház

Novemberi népszokások

NOVEMBER 1.
MINDENSZENTEK NAPJA

E napon ma is szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése
és gyertyák gyújtása a halottak
emlékezetére. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a
halottak, ezért sokfelé szokás,
hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek
az asztalra. A bukovinai magyarok sütnek, főznek és kiviszik az
ennivalót a temetőbe, osztogatják. Gyertyát gyújtanak otthon,
ahány halottja van a családnak,
annyit. Az Ipoly menti falvakban, aki nem tud temetőbe
menni, az otthon gyújt gyertyát
mindenszentek napján. Régebben figyelték, kinek ég előbb
a gyertyája, mert a hiedelem
szerint az hal meg előbb a családban.
NOVEMBER 2.
HALOTTAK NAPJA
Mindenszentek és halottak
napja közti éjszakán a néphit
szerint a templomban a halottak miséznek. Halottak napján
megvendégelik a szegényeket
és a koldusokat. A Gyimesvölgyben így mondták: „Halottak napjára főzünk, sütünk
cipókat odaadjuk avval, hogy a
hóttaké.” Van, ahol a sírokra is
tesznek élelmet, például Topolyán, de emellett a koldusoknak
is adnak. Ipolyhídvégen halottak
napján a közeli rokonság együtt
fogyasztotta el az ebédet, majd
kimentek a temetőbe és gyertyát
gyújtottak az elhunytak tiszteletére.
NOVEMBER 11.
MÁRTON NAPJA
Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy
egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Úgy tartották,
minél többet isznak, annál több
erőt és egészséget isznak ma-

gukba. Ilyenkor már le lehet
vágni a tömött libát. „Aki Márton napon libát nem eszik, egész
éven át éhezik” - tartották. A liba
csontjából az időjárásra jósoltak:
ha a liba csontja fehér és hosszú,
akkor havas lesz a tél, ha viszont
barna és rövid, akkor sáros. Az
aznapi időből is jósoltak: „Ha
Márton fehér lovon jön, enyhe
tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy kalendáriumi regula
szerint: „Márton napján, ha a
lúd jégen jár, akkor karácsonykor
vízben poroszkál.” „A bornak
szent Márton a bírája" - tartja a
mondás, azaz ilyenkor iható az
újbor, más jelentése szerint az
őszi időjárás dönti el, hogy milyen lesz a bor. Baranyában azt
tartják, hogy a Márton-napi idő
a márciusi időt mutatja meg.
NOVEMBER 19.
ERZSÉBET NAPJA

Hazánkban a leggyakoribb
női nevek közé tartozik az Erzsébet, azért az egyik legkedveltebb névünnep. Árpádházi
Szent Erzsébet neve gyakran
szerepel a pünkösdi énekekben.
Lehetséges, az összefüggés a
pünkösdirózsa és Szent Erzsébet legendájának egyik motívuma, a rózsacsoda következtében
alakult ki.
Gyermekjátékokban is gyakran előfordul Erzsébet neve,
különösen az ún. várkörjáró játékokban.
Időjárásjóslás is fűződik ehhez a naphoz: Ha Erzsébet napon havazik, azt mondják: „Erzsébet megrázta a pendelyét.”
Debrecenben úgy mondják:
Erzsébet, Katalin havat szokott adni,
A bitang marhákat jászolhoz
kötözni.
(Barna 1979: 118)
NOVEMBER 25.
KATALIN NAPJA

Katalin-naphoz
férjjósló
hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. Ilyenkor is szoktak
vízbe tenni gyümölcságat, s
ha az karácsonyra kizöldül, a
kíváncsiskodó lánynak közeli
férjhezmenetelt jósolt (lásd még
Luca-nap). Az ágat ez esetben
katalinágnak nevezik.
A jóslások fő ideje a lányok
számára: András-nap. A legények azonban ezen a napon
tudakozódhattak jövendőbelijük
iránt. Például úgy, hogy lopott
leányinget tettek a párnájuk
alá, abban reménykedve, hogy
megálmodják a feleségüket. Sárosfán, Csantavéren a fiúk Katalinkor böjtöltek, hogy álmukban
meglássák a jövendőbelijüket.
Katalin női dologtiltó nap.
A Szerémségben ilyenkor nem
sütöttek kenyeret. Nem szabad
szántani, kocsiba befogni. Leálltak a malmok is.
A Katalin-napi időjárásjóslás
közismert: „Ha Katalin kopog,
akkor karácsony locsog, viszont,
ha Katalin locsog, akkor a karácsony kopog.” Katalin napjával
befejeződtek az őszi bálok, lakodalmak.
NOVEMBER 30.
ANDRÁS NAPJA
A legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap. Többnyire a
lányoknak magányosan, titokban kellett ezeket a praktikákat
elvégezniük. Próbáltak álomból
jósolni. A párna alá férfiruhaneműt rejtettek, és egész nap
böjtöltek.
A párna alá tett nadrággal
előzetesen is végezhettek hatékonyságot fokozó mágikus eljárást, például a Bódva vidékén a
leány kendermagot vetett a favágítóba, nadrággal boronálta el, s
úgy tette a feje alá. A csallóközi
Medvén egész nap böjtöltek
a lányok, a fejük alá éjszakára
férfiruhadarabot tettek, hogy

álmukban megtudják, ki lesz a
férjük. Lefekvéskor mondták
Ágyláb, léplek Szent András
kérlek, mondd meg, hogy ki lesz
férjem!
(Marczell 1985: 51)
Ereszrázással is próbáltak jósolni. A zsúpfedeles házak ereszét megrázták, s a kötényükbe
hulló magból jósoltak: „Ha a
lány kötényébe búzamag hull,
jómódú legény veszi feleségül,
ha rozsmag, akkor szegény legény lesz a férje, ha pondró hull
bele a zsúpszalmából, még a
következő évben teherbe esik”
(Ujváry 1975: 68).
Szemétre,
trágyadombra
állva figyelték, honnan hallják
a kutyaugatást, úgy gondolták,
hogy abból az irányból jön majd
a jövedőbelijük.
A Bódva vidékén Andrásnapkor szokás volt a fonóból
kisurranni, és kendermaggal
hajigálni az ablakokat, várva,
hogy a bennlevők mit mondanak. Azt várták: „Csengős lovon
vigyenek”, de sokszor a házbeliek tréfából ilyeneket mondtak:
„Vess fattyút!”, „Vénülj meg!”,
„Vessz vénlánynak!” (Ruitz
1965-66: 599).
A közös jóslások többnyire a
fonóban történtek - ólomöntéssel, gombócfőzéssel. A gombócba egy-egy férfinevet rejtettek,
amelyik elsőnek jön fel a víz tetejére, az lesz az illető férjének a
neve. Az ólomöntésnél az öntvény alakjából a jövendőbeli foglalkozására igyekeztek jósolni.
A hallgatódzásból jóslásnak
legismertebb formája volt az ól
rugdosása, mely nemcsak András-napkor szokásos praktika.
Úgy vélték, ahányat röffen a
disznó, annyi év múlva mennek
férjhez. A Zempléni-hegység
falvaiban azt is figyelték, hogy
anyadisznó röffen-e először,
mert az özvegyet jelzett, a malac
pedig legényt.
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Halloween parti

Október 31 - én a már hagyománnyá vált Halloween
bulira vártuk délután kézműveskedéssel, arcfestéssel a
kisebbeket, este pedig a nagyobbakat. Ezúton szeretnénk
megköszönni Koppányiné Sági
Mónikának és Koppányi Péternek a fergeteges hangulatot.

Novemberi gondolatok
Felhívás
A helyi Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők klubjának
fogadóórája december 3-tól szerdánként 13.00 - 16.00 óra között
lesz a Kiss Kálmán Művelődési Házban
Kissné Kata
csoportvezető

A közelmúltban nagy öröm és megtiszteletetés ért bennünket,
mert kedves vendéget köszönthettünk a Művelődési Házban.
Itt volt közöttünk Dr. Bán Elizeus ciszterci szerzetes atya, aki
Zircen él, és vállalva a hosszú utat, eljött, hogy megossza velünk
novemberi gondolatait.
Az atya előadását közel 70 ember hallgatta, nemcsak Mezőfalváról, hanem Baracsról és Nagyvenyimről is érkeztek érdeklődők.
A bölcs gondolatok után átmentünk a templomba, ahol az
esti szentmisét is tőle hallhattuk.

KATTINTS NAGYI!
INTERNETES KLUBFOGLALKOZÁS
NEM CSAK NAGYIKNAK!

MINDEN SZERDÁN 9 - 12 ÓRÁIG
A KISS KÁLMÁN MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
ISMERKEDJÜNK EGYÜTT AZ INTERNET VILÁGÁVAL!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A FOGLALKOZÁS INGYENES!
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Az utolsó percben

Mezőfalva az utolsó pillanatban húzta be a három
pontot. Balázs fejesével a kilencvenedik percben dőlt el a
mérkőzés.
Mezőfalva-Kisláng
1:0 (0:0)
IFI 4:1
Az első félidőben Kisláng
némi mezőnyfölényt alakított
ki, de ezt az előnyt nem tudta
gólra váltani. A szünet után a
hazai csapat fokozatosan építette fel magát. A vendégek pedig kissé elfáradtak. Az utolsó
öt percben minden-mindegy
alapon támadott Mezőfalva.
A taktika ezúttal bejött Masinka Laci fiainak. A kilencvenedik percben Balázs Sanyi
fejese tartotta itthon a három
pontott.
150 néző, Játékvezető: Jakab
Zoltán. Asszisztensek: Wehovsky Gergő, Rózsa Dávid.
Mezőfalva: Papp Z., Huber B., Balázs S., Rotmann S.,
Csuka Á., Benczik Zs., Móricz

Cs., Boros B., Nagy D., Szepesi
K., Bozoki M. Cserék: Váradi
T., Bartus K. Góllövő: Balázs
Sándor.
Jók: Mezőfalván az egész
csapat.
Kisláng: Ányos P., Árki P.,
Rehák V., Simon I.,Willerding
B., Paluska L., Dudar K., Komlós R., Juhász M., Willerding
Zs., Balogh Z. Cserék: Lévai
K., Juhász J., Juhász P.
Jók: Ányos kapus, a hátvéd
Willerding és a középpályás
Simon.
Technikai tudásban két
egyforma csapat futott ki a
gyepre vasárnap délután Mezőfalván. A sípszót követően
erősen kezdett a hazai csapat.
A kislángi Ányos kapuja előtt
alakult ki mezőfalvi helyzet,
azonban a labda a felső kapufa belső feléről kifelé pattant,
így maradt a 0:0. A továbbiakban a vendégeknek adódott
több gólhelyzete, amire csak
néhány alkalommal tudott a

Masinka csapat kontrákkal
válaszolni. Szünetre gól nélkül
vonultak a csapatok. A pihenőt követően változott a játék
képe. Az eddig sokat támadó
vendégek ereje alábbhagyni
látszott. Mezőfalva próbálta
a mezőnyfölényt kihasználni.
Egyre - másra építgette az akciókat. Eredmény viszont csak
az utolsó percben hozott az
igyekezet. Kétszeri jobb oldali
szögletrúgást követően Balázs

Sanyi fejelt a kislángi hálóba.
Mezőfalva az utolsó pillanatban húzta be a három pontot.
Edzői értékelések:
- Hetek óta küzdünk az
edzésen a kis létszámmal. Így
nehezen tudjuk a srácokat fizikálisan megfelelő formára
gyúrni. Az erőnlét meghatározta az utóbbi találkozók
teljesítményét. Ennek ellenére megérdemelten nyertünk
Kisláng ellen. Több olyan
helyzetünk volt, amit szépen
kidolgozott akcióból építettünk fel. A végére sikerült az
ellenfelünk fölé kerekedni.
Minden mindegy alapon támadtunk, és ez meglepte az
amúgy is fáradt kislángiakat
– Masinka László, Mezőfalva.
– Az első félidőben jobbak
voltunk, de a másodikra szétestünk, és ezt ki is használta
ellenfelünk. A játék alapján
az kapta a pontot, aki megérdemelte! - Dudar Ferenc,
Kisláng.

Vendég adventben?

Adventnek a karácsony előtti négy hetet nevezzük. Ez mára a
karácsonyra várakozás , és készülődés ideje lett.
A gyermekek számolják, hogy hányat alszunk még karácsonyig,
a felnőttek pedig lázasan készülődnek. Takarítuk, szervezük, vásárolunk. Hogyan legyenek az ünnepek, mikor kihez megyünk, vagy
jön hozzánk? Milyen színű legyen idén a karácsonyfa? Mi legyen
a asztalon? Mit együnk? Mit süssünk? Ki, mit kapjon ajándékba?
Ezek a kérdések űznek és hajtanak bennünket.
Kinek hiányzik ebben a rohanásban egy Vendég?
Pedig az advent nem várakozást és készülődést jelent, hanem
eljövetelt "Adventus Domini" az Úr eljövetele, azaz az Úr jön.
Ki ér rá most arra? Bibliát olvasni? Adventi csendességet tartani?
Imádkozni? Templomba menni?
A vendég csak akkor jön be, ha beengedjük, ha ajtót nyitunk neki.
Istennel sincs másként. Ezért az advent nagy lehetőség, és felelősség
egyszerre.
Jézus sírva mondja a Jeruzsálem felett:" Bárcsak felismerted volna
te is ezen a napon a békességedre vezető utat! De most már el van
rejtve a szemed elő…mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.
(Luk 19:19:41-44)
Egyszer Jézus meglátogatott egy testvérpárt Máriát és Mártát.
Micsoda megtiszteltetés lehetett. Márta azért azonnal sürgött- for-

gott, igyekezet illendően kiszolgálni a vendégeket. Mária pedig leült Jézust hallgatni. Márta elfáradt és látta, hogy testvére ott ül és
hallgatja Jézust, ahelyett, hogy neki segítene. Keserűen mondja a
Jézusnak:" Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra
hagyott a munkában?" ( Luk 10:40)
Jézus csendesen válaszol neki :"Márta, Márta, sok mindenért
aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában
csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el
tőle."(Luk 10:41-42).
Ma is a" jó részt" választani azt jelenteni, figyelni, időt szánni
Jézusra, Istenre, és fontos, hogy ezt nem a sürgés- forgás helyett kell
tennünk, hanem előtt. Jézus mondja: "Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd
nektek." (Mt 6:33)
Hamarosan kezdődik az advent, bennünket is magával ragad
a karácsonyi sodrás, amit talán nem is bánunk. Jó hír: Lehet úgy
elkészülni a karácsonyra, hogy nem készülünk ki! Csak ne csukjuk ki
az életünkből, az adventünkből, a karácsonyi készülődéseinkből az
adventi vendéget, az eljövendő Urat.
Áldott adventet!
Hegedüsné Erdődi Judit
lelkész

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. november 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0011
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Tűzoltóautót cseréltek az önkéntesek

Több funkció, korszerűbb
eszközök és tízszeres oltóteljesítmény jellemzi az új szerzeményt
Akár előrehozott karácsonynak is nevezhetnénk a
hétvége történetét, legalábbis
ami az ajándék nagyságát illeti. Korszerűbb, gazdagabb
felszereltséget magába foglaló
tűzoltóautót sikerült az egyesületnek beszerezni. Sokat
pályáztak, gyűjtögettek, és keresték a lehetőségeket, milyen
módon léphetnének előre a
társaság képzettségéhez méltó felszereltségben. Az évek
során szűkössé vált, régi típusú beavatkozó járművet már
ideje volt lecserélni, hiszen a
karbantartásra költött összeg
jóval meghaladta a civil szerveződés erejét. Nem mellesleg
teljesítményben is szerettek
volna egy nagyobb autót. Az
„új csapattagot” Kaltenecker
Miklós a Mezőfalvi Önkén-

tes Tűzoltó Egyesület egyik
vezetője mutatja be lapunknak:
- A legnagyobb különbség a
tűzoltásnál felhasználható víz
mennyisége. A korábbi autóban csak 200 literes tartály volt.
Itt most 2000 liter áll rendelkezésre. A tartályhoz csatlakozik habbekeverő, habbal oltó

berendezés is, valamint a jármű
elején locsoló fúvókák segítik
az útburkolatok megtisztítását,
tarlótüzek oltását. Komolyabb
terepjáró képességet is kaptunk
az új autóval, és természetesen
a felszereléseknek sem kell
szűk helyen összezsúfolódni.
Sokkal többcélúbb, komfor-

Köszönetnyilvánítás
A Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület
köszönetét fejezi ki támogatóinak:
– Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
– Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt
– Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának
– Mezőfalvi Motoros és Hagyományőrző Egyesület által
szervezett gyűjtés során adakozóknak
– Mezőfalva Polgárainak adójuk 1%-ért
– Támogató tagjainknak
A támogatásokból befolyt összeget egy korszerűbb tűzoltóautó megvásárlására fordítottuk.
Köszönettel:
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

tosabb körülmények segítik a
tűzoltók munkáját. A fejlesztéssel egyben szintet is lépet az
egyesület. A most beszerzett
jármű 1-es kategóriás minősítéssel rendelkezik, így akár
hivatásosok is használhatják
- büszkélkedett a mezőfalvi
önkéntesek vezetője.
Biztonságérzetben komoly
előrelépést jelent Mezőfalva
lakóinak a most bemutatott
tűzoltóautó. Remélhetőleg
minél kevesebb vonulásra lesz
szükség. Amikor viszont baj
van, biztosan számíthatunk
rájuk - immáron jóval nagyobb
hatékonysággal. Jó hír még a
történetben:
A régi szerkocsi sem kerül
a bontóba. A daruszentmiklósi önkénteseknél folytatja
a szolgálatot, így egyre több
településen lesz mód a gyors
segítségre az állami egységek
megérkezéséig.
Horváth László

Kedves Mezőfalviak!
Elérkezett az év utolsó gyűjtése!
Aki szeretne meg szabadulni a felhalmozott papír, műanyag, és fém hulladékától az megteheti november hónap 28
napján. A reggel hat óráig házaik elé kihelyezett zsákokat kötegeket elszállítjuk Minden utcán egyszer tudunk végigmenni
ezért megértésüket kérjük. Köszönettel :
Nagycsaládosok Egyesülete

Kedves Szülők
és Gyerekek!
Az idén is kaptunk a Mikulástól levelet, hogy segítsünk neki az ajándékok kiosztásában Mezőfalván.
Nagy örömmel elfogadtuk a felkérést.
A Mikulás december 5-én délután érkezik meg hozzánk, és a tűzoltóautó segítségével jut el a gyerekekhez.
A tűzoltó egyesület megkéri a szülőket, hogy a Mikulás látogatásával kapcsolatos kérdésekkel forduljanak
a Mikulás segítőjéhez: 06-30/912-8105 vagy a mezotuzolto@gmail.com elérhetőségeken.
a Tűzoltók
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Találkozó
T. Ágoston Lászlóval

November 4-én délután T.
Ágoston László író- újságíró
az Írószövetség tagja volt a
mezőfalvi könyvtár vendége.
Az est első részében az író „A
két Lenkey” című regényével
ismerkedhetett a hallgatóság
a főhősök bemutatásán és a
felolvasott szemelvényeken
keresztül Lenkey János (18071850) huszárkapitány később
honvédtábornok 1848 májusában Galíciából hozta haza
századát a magyar szabadságharc megsegítésére. Bátyjával,
Lenkey Károly (1803- 1874)
huszár ezredessel együtt végigharcolta a szabadságharcot.
Lenkey János az aradi várbörtönben fejezte be életét, Károly
néhány év rabság után szabadult. Példájuk olyan értékekre
hívja fel a figyelmet, mint becsület, hűség, hazaszeretet, az
adott szó értéke.

A találkozó második részében vendégünk „Napijegy a
holtágra” című kötetéből kaphatott a közönség ízelítőt a felolvasott részleteken keresztül.
E kötet napjaink emberéről
szól: ki hogyan él az élet adta
lehetőségekkel, ki hogyan áll
helyt az idők viharaiban. A
rendezvény kötetlen beszélgetéssel és dedikálással zárult.
Horváth István
könyvtáros

Mezőfa
Tüzelőanyag
Kereskedés
Téli akciós áraink:

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

Mezőfalvára 5 mázsán felül
ingyenes a kiszállítás!

Bronz minősítés

A Fejér Megyei Amatőr
Néptáncegyüttesek VI. Minősítő Fesztiválján egy bronz,
két ezüst, több arany és kiemelt
arany fokozat született. Mezőfalva néptánccsoportja bronz
minősítést ért el.
A néptáncos minősítőt
minden együttes élményekkel

és szakmai tapasztalatokkal
feltöltődve fejezte be. A jó
hangulatú rendezvény sokáig
ad tartalmas útravalót a fellépőknek.
Gratulálunk a mezőfalvi
néptáncosoknak az elért szép
eredményhez, és munkájukhoz
további sikert kívánunk.

