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Ménesmajorban van egy
nagyon öreg kocsányos tölgy.
Egyes becslések alapján több
száz éves is lehet, de a falualapítás idején biztosan megtalálható volt a területen. Az
öreg fát nemrég a mezőfalvi

önkormányzat kerítéssel körülkerítette.
Márok Csaba polgármester természetszerető ember,
aki gyakran jár településünk
külterületén is. Egy ilyen alkalommal fedezte fel a tölgy-

fát, amelyet igazi természeti
kincsnek tart! Felvette a kapcsolatot Sebestyén Jánossal,
a Vadex Zrt. erdőmérnökével, hogy megbeszéljék, mit
tehetnek az öreg tölgyért!
(2. oldal)

Szeretettel várjuk
Mezőfalva lakóit és vendégeiket

a Szüreti Mulatságra,
a Dréta Antal Kórustalálkozóra,
az Idősek Világnapjára.
(Sztárvendég: Oszvald Marika.)
Részletes program a 9. és 12. oldalon.
A 2015/2016-os tanévet a 6. osztályosok vidám, tanulásra buzdító műsorával nyitottuk meg az iskolában

Márok Csaba
polgármester

Az én falum - Mezőfalva

2

Közérdekű
Közérdekű bejelentés érkezett a Bartók utcából szaghatás miatt, ezért a hivatal eljárást indított, szakhatóságok
bevonásával. A környezetvédelmi szakhatóság jelezte,
hogy az ügyben ő az illetékes,
és lefolytatja az eljárást.
Pozitívum, hogy a bejelentés óta lépések történtek az
utcában az állatlétszám csökkentése érdekében.

Járdaépítés

Az idei évben a közmunkások bevonásával a Fehérvári
utca páros oldalán rendbe tettük a járdát. Ahogy az időjárás
engedi, folytatjuk a munkát,
igyekezünk egyéb járdaszakaszt is bevonni. A felújítás
azt jelenti, hogy felszedik a
lapokat, a földet elegyengetik,
folyami homokot terítenek
le, a hibátlan lapokat visszahelyezzük, a sérülteket pedig
megvásároltakkal pótolják.

Az óvodakonyha

Az önkormányzat célul
tűzte ki az óvodakonyha bővítését, amit a megnövekedett gyermeklétszám indokol.
A bővítésre elkülönített központi pályázati keretösszeg
szűkre szabott volt, más településekhez hasonlóan sajnos
nem nyertünk. De a Települési Operatív Program keretein belül ismét megpróbálunk
forrást szerezni. Az óvodabővítéshez engedélyes tervekkel
rendelkezünk.

Ároktakarítás

A közmunkások segítségével takarítjuk az árkokat a
Kossuth utcában. Kérem a lakókat, hogy az árkokból kitermelt föld elterítésében segédkezzenek, ahol erre szükség
van, valamint a szemét kukába helyezésével biztosítsák
annak elszállítását a településről. Fontos, hogy a falu vízelvezető rendszere tiszta legyen,
ezért gondoskodjanak az őszi
csapadékos időjárás beköszöntével az ingatlanok előtti
átereszek tisztántartásáról!

Megvédjük az öreg tölgyet

(Folytatás az 1. oldalról.)
A szakemberekből álló delegáció a polgármester vezetésével „zarándokolt” el a
Ménesmajorban található nagyon régi tölgyfához szeptember 8-án, hogy a korábban
kialakított kerítésen belül elhelyezzék az önkormányzati
védelemről szóló táblát. Erdészeti szakemberek, képviselők és civilek gyűrűjében
Sebestyén János erdőmérnök
tartott szakmai tájékoztatót:
- Legalább kétszáz évre tehető a tölgy kora. Pontos információt egy ultrahangos
vizsgálattal lehet nyerni. A
zöld túraútvonal-jelöléssel is
ellátott fában - a látható száraz ágak ellenére - még igen
aktív a sejtek folyadékszállítása. A meglévő lombozat haragos zöld részei és az új hajtások jól mutatják a növény élni
akarását.
Márok Csaba elmondta:
– A fa körüli kétszáz négyzetméteren földcserével próbáljuk pótolni a szükséges
erdei talajt, és a kormeghatározást is elvégeztetjük. Valamikor két sorban álltak itt

a tölgyek. Mára csak ez az
egy maradt. Akár falualapító tölgynek is nevezhetnénk.
Faipari és tűzifa értéke elenyésző, eszmei értéke azonban milliókra tehető. Kirán-

került a tábla kihelyezésekor,
hogy a fa jelenleg is makkot
terem, amelyekből az iskolások ültethetnének néhányat,
és a felnövő csemetékkel a falu
köztereit gazdagíthatnánk.

dulóhelyként, vagy iskolások
természetvédelmi foglalkozásának is megfelelő környezet
lehet az öreg fa alatti árnyékos rész. Köszönöm Csepreghy János úrnak a konstruktív
együttműködést.
A szakmai ismertetők után
felszerelésre került a védelmi
tábla, majd a jelenlévők egy
csoportja jelképesen átölelte
az öreg tölgy törzsét. Szóba

A táblakihelyezés után
megtekintették a Mezőfalva területén lévő úgynevezett
örökerdőt, tölgyest, majd az
óvoda udvaron pedig a nagy
madárcseresznyefákat is megnézték, amelyek szintén értékei a településnek.
A természeti értékek felkutatása folytatódik, reméljük, további kincsekre bukkanunk. (Forrás: mezohir.info)

Forgalomcsillapítók, utak, járdák

A képviselőtestület elé került a Velinszky utcai lakók
kérése, akik két forgalomcsillapító műtárgy telepítését
kérték az utcában tapasztalt
gyorshajtás visszaszorítása érdekében.
A polgármester elmondta:
felfestésre kerültek a település
utcáin a kátyúk, ezek javítására a vállalkozó ajánlata már
megérkezett, ám a településvezető kérte azt kibővíteni a
két forgalomcsillapító műtárggyal, valamint a Honvéd
utca végén sárrázó kialakításával. A sárrázóra szükség van,
mert a régebbi sárrázó mellé
házak épültek, az utat rendbetették, ezáltal a sárrázó funkciója megszűnt. Gondot okoz
a közlekedőknek a földekről
betérő traktorok kerekéről le-

hulló föld. Ezért van szükség
új sárrázóra.
A polgármester kérte a
szakembereket, készítsenek
anyagot arról, hogy Mezőfalva területén az utak használhatósága milyen, a sebességkorlátozás hol és milyen
esetben indokolt. Várhatóan
szeptemberben elkészül az
anyag. Utána egyeztetnek az
önkormányzat vezetői a gazdákkal és a lakókkal is.
A tervekben szerepel, hogy
a Velinszky utca és a Váci utca
sarkán kellene egy járdát kialakítanunk. Ezzel kapcsolatosan egyeztetést hívott össze
a polgármester a közútkezelővel, a terület tulajdonosával,
hogy hol és milyen formában
járul hozzá a járda kialakításához. Ezt követően a vállal-

kozóval kívánják a munkát
elvégeztetni, korrekt árokrendszerrel kialakított járdával számolnak.
Megvizsgálják még a Velinszky utca végén egy esetleges buszmegálló létesítésének
lehetőségét is. Ehhez komoly
előzetes egyeztetések szükségesek, hiszen terveket kell
készíteni és engedélyeztetni
azokat. A falu észak-keleti részén lakóknak régi kívánságát
szeretnék teljesíteni a buszmegállóval, ám a beruházás,
a buszöblök kialakítása olyan
nagyságrendű, ami az önkormányzat anyagi lehetőségeit meghaladja. De foglalkoznak a témával – ha már tervek
lesznek, akkor esetleg a kivitelezéshez is tudnak majd valami segítséget találni.
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Szennyvízszállítás
Döntött a képviselőtestület
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának kötelezettségéről
is. Azzal a vállalkozóval sikerült újra megkötni a szennyvízszippantási szerződést, aki
eddig is ellátta Mezőfalván
ezt a feladatot.

Ebrendészeti
hozzájárulás
Mezőfalva képviselőtestülete úgy döntött, hogy ebrendészeti hozzájárulást nem állapít meg az idei évben sem.

Kedvtelésből
tartott állatok
A képviselőtestület szabályozta a kedvtelésből tartott
állatok tartását, ide értendők
a kutyák is.
Meg kell említeni, hogy a
Szőlőhegyen működött egy
olyan hely, ahol elég sok kutyát tartottak. Az állatvédőkkel közös akcióban igyekeztünk úrrá lenni az ott kialakult
helyzeten, felszámolni a "telepet". A legnagyobb gond azzal
volt, hogy az ottani ebek egészségügyi helyzete finoman szólva nem volt rendezett. Ha bármilyen sérülést okoztak volna a
kutyák, akkor az problémát jelentett volna. Jelen pillanatban
az illegális telep nagy része felszámolásra került, de akardnak még megmaradt, a környéken bolyongó kutyák. Erre
is próbálunk az állatvédőkkel
közösen megoldást találni. A
polgármester felszólította a tulajdonost, hogy a területet tegyék rendbe!
Hangsúlyozom: senki ne
akarjon oda újra kutyát vinni! Baja lehet belőle. Mert
egy ilyen engedély nélkül működtetett telep megszüntetése, felszámolása nagyon sok
pénzbe kerül, és súlyos bírságot is von maga után.

A képviselőtestület
tárgyalta

Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselőtestülete szeptember 2-án
tartotta soros ülését. Napirenden szerepelt a 2015. I. félévi
pénzügyi beszámoló, az óvodai, valamint a szociális intézményi beszámoló, és még számos aktuális kérdés.
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az önkormányzat
első félévi mérlegbeszámolóját, és azt nagyon jónak tartotta, szinte kérdés sem merült
fel a számokat illetően. A polgármester elmondta: a beszámolás idén már nem kötelező,
viszont a tájékoztatást fontosnak tartották, hogy tudják,
hogyan áll félévkor a település. A gazdálkodás stabilnak,
jónak és költségtakarékosnak
mondható. A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a
beszámolót, és az adatoknak
megfelelően módosította a
helyi rendeletet.
Az óvoda beszámolója volt
a következő téma. Az intézményben jelentős változás,
hogy a korábbi öt helyett hat
csoportot kellett indítani, mert
a szabály szerint az óvodában
két négyzetméterre juthat egy
gyermek. Ez indokolta a csoportok számának emelését. Az
új csoportfelosztáshoz alkalmazkodniuk kellett a gyerekeknek is, ami nem volt teljesen
problémamentes, előfordultak
zökkenők. Illetve óvónői álláshelyre pályázatot kellett kiírni, a
beérkezett pályázatok elbírálása
folyamatban van.
Jelentős változásként szerepelt az óvodavezető írásos

beszámolójában, hogy tavaly
óta gyógypedagógust is alkalmaznak, akire van igény a jövőre vonatkozóan is. A gyermeklétszám nem csökken,
ami örömteli.
Kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a kollektíván belül és a szülőkkel jó a
kapcsolat. A polgármester rámutatott: meg kell vizsgálni a továbblépés lehetőségét
az elkövetkező évek gyermeklétszáma alapján arra vonatkozóan, hogy az esetleges
óvodabővítést hogyan tudjuk
megvalósítani. Két csoportszobáról és az azokat kiszolgáló vizesblokkról esett szó
az ülésen. Az önkormányzatnak erre a beruházásra saját
forrása nincs, pályázati úton
viszont jó lenne ezt megvalósítani, mert az említett két
négyzetméteres szabály miatt
a gyermekek óvodai felvétele
esetleg gondot jelenthet a későbbiekben.
A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját Tóth Andrea
intézményvezető készítette el,
amit a szociális bizottság jónak, alaposnak ítélt meg, a
testületnek elfogadásra javasolta. A polgármester jelezte, hogy az intézmény létjogosultsága sajnálatos módon
megnőtt, egyre több embernek kell segíteni. A képviselők kérték: tegyenek lépéseket
az intézményi ellátottak számának növelése érdekében.
Természetesen jó példák vannak, akiknek az életét az intézmény segítette.

Bursa Hungarica

Döntött a képviselőtestület arról, hogy az elmúlt évek
jó gyakorlatának megfelelően idén is csatlakozik a Bursa
Hungarica ösztöndíjrendszer pályázatához. Úgy gondoljuk, nagyon fontos és hasznos segítség, amit ezáltal nyújthatunk a településen élő tehetséges gyermekeknek.
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Szociális tüzifa
program
Az önkormányzat csatlakozott az idei évben meghirdetett országos szociális tüzifa programhoz is. Pályázatot
nyújtunk be a támogatásra,
amelyhez a képviselőtestület
döntése alapján biztosítja az
önkormányzat az önrészt. Az
igény még nem az elfogadott
mennyiséget jelenti! Összesen
200 köbméter tüzifát igényelt
Mezőfalva, aztán majd a pályázat elbírálóin múlik, hogy
mennyit kap településünk. Az
önrészről, 254 ezer forintról a
képviselőtestület döntött.

Elhullott állatok
elhelyezése
A közterületen elhullott állatok elhelyezéséről is döntést
hozott a képviselőtestület. A
lakóháznál elhullott állatok
tetemének elhelyezéséről továbbra is az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia.

Helyi rendelet
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
és közterületek tisztántartásáról szóló rendeletet is elfogadta a képviselőtestület.

Megrongálta
a szemetest
Sajnálatos dolog történt
augusztus 29-én, szombaton
éjjel a Piac téren: egy kukát
megrongáltak, kitörtek a helyéről.
A helyi rendőreink segítségével, a térfigyelő kamera felvételei alapján az elkövető felderítésre került.
A KMB-s és a polgármester
felszólítását követően a rongáló a kukát helyreállította.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Dr. Gáncs László a helyettesítő orvos!

Az önkormányzat képviselőtestülete döntött arról,
hogy dr. Tassy Péter háziorvos elmenetele után a körzet
ellátását helyettesítéssel oldja

meg. A helyettesítő orvos személyéről is döntött a testület:
dr. Gáncs László családorvos
várja a mezőfalvi betegeket a
II-es körzetben.

Módosult a rendelési idő!
I-es körzet
dr. Prajda-Pop Ramóna
Hétfő: 13 - 16 óra
Kedd: 8 - 11 óra
Szerda: 8 - 11 óra
Csütörtök: 13 - 16 óra
Péntek: 8 -11 óra
Tanácsadás:
Csütörtök 11 - 13 óra

II-es körzet
Dr. Gáncs László
Hétfő: 16 - 20 óra
Szerda: 17 - 20 óra
Csütörtök: 17 - 20 óra
Tanácsadás:
Csütörtök: 16 - 17 óra

Új kenyérrel, jó lecsóval
ünnepeltünk idén is
Érdemes egy pillanatra
felidézni még a nyarat, vis�szatekinteni jeles ünnepünkre (hiszen augusztusban nem
jelenik meg újság): augusztus
20-án hatodik alkalommal
került sor a mezőfalviak hagyományos lecsófesztiváljára.
Szentmisével kezdődött
a program, és az akkor megszentelt kenyeret Márok Csaba polgármester szegte meg
ünnepélyes keretek között a
Piac téren, Szentháromságkápolnánál megtartott au-

gusztus 20-ai ünnepség nyitó
eseményén.
– Az asztalon elhelyezett
kenyér annak a kívánságnak a
jelképe, hogy minden házhoz
jusson egy falat – köszöntötte
az egybegyűlteket a polgármester.
Az ünnepi pillanatok után
kezdetét vette a mezőfalviak
népszerű lecsófesztiváli versengése, ahol az idén inkább a
hagyományos ízekre helyeződött a hangsúly. (Forrás: mezohir.info)

A rendelési idő meghatározásánál figyelembe kellett venni azt, hogy a doktor
úr másutt is rendel, nem csak
Mezőfalván, és azokkal a rendelési időkkel nem ütközhet
az itteni. Emiatt kellett az esti
órákat választanunk.
Természetesen továbbra is
keressük Mezőfalva új háziorvosát, ám ez nem hogy vidéken, de még a nagyvárosokban is nagyon nehéz, gondot
okoz. A kiírt orvos állás pályázatra vannak jelentkezők,
az elbírálás várhatóan még
szeptemberben megtörténik.
Előzetesen mindenképpen

egyeztetni kell az engedélyező hatósággal, hogy a pályázó
részére a működési engedély
kiadható-e. Olyan szigorú elvárások vannak, amelyeket fiatal orvos nagyon nehezen
tud teljesíteni (például licensz
vizsga, szakvizsga). Azon vagyunk, hogy a háziorvos helyzetre minél előbb végleges
megoldást találjunk.
A kiírt fogorvosi pályázatra is van jelentkező. A pályázatot a képviselőtestület rövidesen elbírálja. A doktornő
2015. december 31-ig dolgozik nálunk, utána megy el.
Márok Csaba
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HÍREI

Nyári táborokban voltak az iskolások!

Tábori csúcshódítás a Hargitán
Az elmúlt nyáron ismét
számos lehetőséget biztosítottak iskolánk pedagógusai
arra, hogy a szünetet kellemes,
szép környezetben, hasznosan
töltsék el diákjaink. Rövid beszámolónkba csak a legfontosabb adatok fértek bele, az élmények sokaságát lehetetlen
leírni.

Sok verseny és sok jutalom várta a diákokat
Alsós tábor a Pilisben: 33
fő; Szervező- és kísérő tanárok: Ványi Gáborné, Sivák
Zita és Nyuliné Bauer Szilvia
JEKA tábor Erdélyben: 42
fő; Szervező- és kísérő tanárok: Hajas Erika, Koncz Tímea, Tórizs-Lakos Lilla
Erzsébet tábor Zánkán:
30 fő; Szervező- és kísérő ta-

nárok: Hajas Erika, Koncz
Tímea, Kölesdiné Hajas
Dóra
Erzsébet tábor Fonyódligeten: 30 fő; Szervező- és kísérő tanárok: Sótiné Papp Elvira, Árva-Szabó Ágnes
Foci tábor Fonyódligeten:
25 fő; Szervező- és kísérő tanárok: Tórizs Attila, Tórizs-

Lakos Lilla, Horváth Ildikó,
Kollár Hajnalka
Német nemzetiségi tábor
Soltvadkerten: 20 fő; Szervező- és kísérő tanárok: Molnárné Troppert Mária
Birkózó tábor Zánkán: 12
fő; Szervező- és kísérő tanárok: Tombor István, Fehér
Krisztián

Szeretettel köszöntjük az 1. osztályos tanulóinkat!

1.a osztály: osztályfőnökök: Sivák Zita, Nyuliné Bauer Szilvia; pedagógiai asszisztens: Takács Jánosné
Barta József János, Birgány Panna Luca, Fekete Liliána,
Gergelyi Lara, Hatvani Norbert Dávid, Hegyi Máté, Jézsó Izabella, Kaltenecker Luca, Képli Johanna, Kéri Benedek István,
Kis Anna, Kiss Bianka Erzsébet, Kohl Domán, Kovács Dóra,
Lukácsi Ádám Tibor, Maár Eliza, Maár Luca, Németh István
Dániel, Papp Adrián, Puporka Benczik Napsugár, Sinka Dávid,
Szabó Dzsamila

1.b osztály: osztályfőnökök: Ványi Gáborné, Markovics Gabriella; pedagógiai asszisztens: Kéri Istvánné
Baksa Amira Dzsenifer, Boda Dávid, Csendes Angelika,
Csicskovics Dávid Krisztián, Erdélyi Alexandra Rubina, Futó
Beatrix, Gyócsi Bence, Hóringer Armand, Horváth Henrietta
Petra, Kacz Aisa, Kéri Virág, Kovács Balázs Áron, Papp Noémi,
Pásztor Cintia, Péntek Patrik, Rafael Virág, Rajcsányi Kristóf
Krisztián, Samu Zoé, Stempely Nóra, Sztojka István, Sztojka
Krisztina, Tóth Viktor, Varga Sándor József
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Tündérkert Óvoda
„De nehéz
az iskola táska”
Szeptember 1-én fél 8-ra
vártuk vissza az elballagott
nagycsoportosainkat. Szüleikkel együtt az óvoda udvarán
gyülekeztek, ahol izgatottan
várták már a tanító néniket.
Sivák Zita, Nyuliné Bauer
Szilvia, Ványi Gáborné Marcsi néni és Markovits Gabriella néni maguk köré gyűjtötték
a gyerekeket és egy közös ének
után elindultak az iskolába.
Sok siket, jó tanulást kívánunk nekik az évkezdéshez.
Az oldalt összeállította:
Tündérkert Óvoda
nevelőtestülete

Nyári munkálatok
az óvodában

Itt van az ősz, az új tanév
szeptember 1-jén megkezdődött a gyermekek számára.
Azonban itt, az óvodánkban
a nyári szünetben lázas munka folyt: festés, takarítás, pakolás… Sok új változás várta
a csemetéket.
A hatodik csoport megnyitásával sok átszervezésre volt
szükség: az eddig fejlesztésnek helyt adó Kolibri csoport
most 15 gyermek befogadására nyújt lehetőséget. Lilla néni
fejlesztő csoportja átkerült az

eddigi iroda helyére. Kellemes
dekorációjával, sok-sok játékával idén is várja a fejlesztésre szoruló kisgyermekeket.
A középső folyosóra új öltözőszekrények kerültek, és a
régi felnőtt öltöző irodává alakult. Tehát ezentúl itt találhatják meg óvodavezetőnket.
Az eddigi szertár helyére
került az öltözőnk. Ezen a folyosón található a Pillangó és
a Szivárvány csoport, amik a
reggeli és a délutáni gyülekező
csoport funkcióit látja el.

Beszoktatás
Szeptember 1-jén megérkeztek az új kiscsoportosok a
Szivárvány és a Pillangó csoportba. A gyerekeket szépen
feldíszített csoportszobák és
sok új játék várta. Az anyáról való leválás kinek kön�nyebben, kinek nehezebben
megy, de igyekszünk mindenkinek biztonságérzetet nyújtani. Két hét alatt felfedeztük
a gyerekekkel az óvoda minden egyes zegét-zugát, a csoportszobát, öltözőt, mosdót és
a gyönyörű nagy udvarunkat
is. Reméljük, hamar megszokják és megszeretik a gyerekek
az óvoda varázslatos világát és
igazi óvodássá válnak.

Beszoktatási kisokos - Ne sírj, anyu!

Úristen, már oviba megy,
pedig még csak most született… Az óvoda új helyzet
az egész családnak, és leginkább attól függ, hogyan veszi
a gyerek ezt az akadályt, ahogyan a szülei reagálnak erre az
új helyzetre. Összeszedtem az
eddig tapasztalataimat, és remélem, nektek is tudok segíteni vele.
Új kaland: Kétéves kor
után egy gyerek már vágyja
a többi gyerek társaságát, hároméves kor után pedig éhezi. Persze, jó apuval és anyuval
játszani, velük lenni, de izgalmasabb a játszótéren, a játszóházban, gyerekek között. Az
óvoda ugyanilyen jó kaland:
egész nap együtt lehet játszani más gyerekekkel - autóversenyezni, rajzolni, babázni -,
rengeteg az új játék és az óvó
nénik sokat mesélnek. Ez gyerekszemmel jó üzletnek tűnik,
főleg ha a szülő erősíti az ovi
jó oldalát.
Bizalom: Minden szülő
úgy érzi, hogy csak ő ismeri

a gyerekét, csak ő tudja, hogy
mi jó neki, hogyan kell nevelni, és nélküle szárnyaszegett a
kicsi. Tény, hogy a szülői szeretet nem pótolható - az óvoda nem is erről szól -, de a
gyerekek közel sem olyan elveszettek, mint néha gondoljuk. Ők ugyanúgy járják a saját útjukat, mint régen mi,
szülők, amikor még gyerekek
voltunk, és minden tapasztalat, új helyzet erősíti, neveli
őket. Apró lépések az önálló élet felé. A szülőnek bíznia
kell a gyerekében és önmagában is, hogy annyit pakol a
gyerek "tarisznyájába", amivel
boldogul. Az oviban kicsiben
történik meg az, ami majd eljön akkor, amikor elköltözik
otthonról: a szülő útjára bocsátja gyermekét. Nehéz és félelmetes feladat, de ez az első
pillanattól benne van a pakliban. Tudomásul kell venni.
Ráadásul a szülőnek bízni kell
az óvónőben is.
Együttműködés: Az óvoda és a szülő nem lehet el-

lenség. Az óvónő nem rombolhatja a szülő tekintélyét,
és a szülő sem rombolhatja
az óvoda és az óvónők tekintélyét. Az együttműködés az
első pillanattól létszükséglet.
Felkészülés: Mielőtt óvodás lesz a gyerek, fel kell készíteni arra, hogy megváltozik a napi rutin, új helyzetbe
fog kerülni. Nem csak arról
kell beszélni, hogy új barátokat szerezhet, új játékokkal
játszhat, hanem arra is, hogy
az oviban fog enni és aludni is,
és akkor nem lesz ott se anya,
se apa, de ha felébredt és kicsit
játszott, akkor megyünk érte
- célszerű megmondani, hogy
ki fog érte menni -, és utána
megyünk haza. A gyerekeknek azt is el lehet mondani,
hogy azért kell oviba járniuk, mert már nagyok, és nekik
most ez a munkájuk, ahogy
anya és apa is megy dolgozni.
Sír a gyerek: Bármilyen jól
is készítettük fel a gyerekünket az ovira, az új környezetet, az új helyzetet traumaként

élik meg a gyerekek. A sírás a
szülőnek rossz, a gyereknek
viszont jó. Segít feldolgozni a
traumát. A könnyekkel együtt
a feszültség is kijön. Tulajdonképpen a sírás gyógyít. 3-5 hét
alatt azonban beszokik a gyerek, és a sírás elmarad. A reggeli sírás a beszoktatás velejárója, az óvónők felkészülnek
rá, tudják kezelni, és megvannak a módszereik, hogy eltereljék a gyerek figyelmét.
Meddig sír a gyerek: Szinte hihetetlen, de amíg az anya
ott áll az ajtóban, ölelgeti a
gyerekét és arra vár, hogy a
gyerek abbahagyja a sírást,
a gyerek a lehető legritkább
esetben nyugszik meg, és
mindennek az a vége, hogy
már az anya könnye is kicsordul és már ketten sírnak.
Sok családban úgy oldják
meg ezt a problémát, hogy
az apa viszi az oviba a gyereket, és akkor nincs sírás. Az
anyának rossz úgy elmenni,
hogy egy síró gyereket hagy
az oviban, de aki már látta,
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hogy mi történik ilyen esetben, nem kételkedik, hogy az
anyának tényleg mennie kell,
nincs értelme húzni a búcsúzást. Amikor az anya elment,
az óvónők elterelik a gyerek
figyelmét és 2-3 perc múlva már a könnyeknek semmi
nyoma. A gyerekek tényleg
ügyesek, hinni kell bennük.
Ha úgy látjuk viszont otthon, hogy a beszoktatás és
megváltozott helyzet nagyon
megviseli a kicsit, érdemes
megpróbálni egy kicsit még
fokozatosabbra venni a tempót, amennyiben lehetséges.
Meddig maradjak: A szülő jelenléte biztonságot ad,
de egy olyan mankó, amelyet
nem érdemes hosszan vinni. Vannak gyerekek, akiknek elég annyi, hogy a szüleikkel végigjárják és felfedezik
az ovit, és vannak gyerekek,
akik igénylik, hogy az első
pár nap még látótávolságban
tudják az anyukájukat. Ilyenkor a fokozatosság elvét érdemes követni. Az első nap
ott van az anyuka egész nap,
második nap reggel ott marad, de napközben elmegy,
majd visszajön, majd végül
reggel együtt jönnek, és utána a gyerek megy a csoportba, az anyuka pedig a dolgára.
A fokozat lépéseit a gyerekkel
is meg lehet osztani, sőt meg
kell osztani, mert minél többet tudnak arról, mi történik

velük, annál magabiztosabbak. Sok-sok pozitív megerősítés kell a gyereknek, hogy
tudja, ő maga képes megoldani a rá váró feladatokat, nem
elveszett az óvodában, nem
hagyták el örökre, hanem érte
fognak menni.
Sír az anya: Szülőként
nem célszerű az érzelmi képmutatás, azonban az óvodai
beszoktatás nem az a terep,
ahol az anyák sírhatnak. Ha
az elszakadás a szülőnek nehezebb, akkor a szorongást és
a bánatot a gyerek is átveszi.
Sírni lehet, miután otthagytuk a gyereket a csoportban
és beültünk az autóba, vagy
éppen hazafelé sétálunk. A
könnyekkel együtt a feszültség is kijön, és könnyebb feldolgozni, hogy a gyerekünk
egyre nagyobb és önállóbb.
Nem sír a gyerek: A kön�nyek fájdalmasak, a sírás elmaradása viszont figyelmeztető jel az óvónőknek.
Néhány gyerek sírás nélkül
beszokik - főleg, akik sokat
voltak korábban a nagyinál
vagy már jártak bölcsibe -,
és lelkesen vetik bele magukat az új kalandba, de a nem
sírós gyerekeknél sokszor később jön ki a feszültség. Őket
általában jól felkészítették legalábbis elméletileg -, de a
végén arra döbben rá a gyerek, hogy otthagyták. Ők
napközben is sírdogálnak és

az egész csoport beszoktatását befolyásolják. Szülőként
az a feladat, hogy az óvónőkkel együttműködve erősítsük
a gyerek biztonságérzetét, és
lehetőleg elsőként - az ovi
házirendje szerinti időben menjünk érte délután.
Nincs
megfutamodás:
A beszoktatás során felmerül, hogy a gyerek könyörög
azért, hogy csak ma ne kelljen oviba menni. Nagy a kísértés, de nem szabad engedni neki. A tapasztalat azt
mutatja, hogy a legtöbb gyerek három hét alatt beszokik.
Ha félidőben feladja, sokkal
nehezebb lesz neki és sokkal
tovább tart, ráadásul minden
hétvége némi visszaesést hoz,
mert két nap otthonlét után
megint ovi. De beáll a ritmus,
és nem lesz gond.
Fontos megjegyezni viszont, hogy vannak gyerekek,
akiknek túl nagy stresszt jelent az óvoda. Egyes gyerekek lehet, hogy nem bírják
a napjainkra jellemző nagy
létszámú csoportokat. Sok
esetben ez egyszerűen alkati kérdés. Ha azt látjuk, hogy
a gyerek hosszú távon is nagyon rosszul érzi magát, érdemes alternatív megoldásokon gondolkodni. (Kisebb
létszámú csoportot, esetleg
családi napközit keresni.)
Minden év eleje: Év elején nemcsak az új ovisoknak

7
kell beszokni, hanem a nagyobbaknak is vissza kell találniuk az oviba járáshoz. Az
ő beszoktatásukra is figyelni
kell. Fel kell készíteni őket,
hogy itt az ősz, ismét kezdődik az ovi, korán kell kelni,
de ott lesznek a barátai stb. A
felkészülés részeként meg lehet tervezni az ovis napokon
a reggelit, együtt kiválasztani az ovis fogkefét és váltócipőt, és ha azt kéri, hogy korán
menjünk érte, akkor legalább
az első két hétben próbáljuk megoldani. A gyerek várni fogja, hogy mikor jönnek
érte, és a biztonságérzetét
növelhetjük azzal, ha nem azt
mondjuk neki, hogy fél négyre megyünk érte, hanem azt,
hogy ebédeltek, utána szieszta, uzsonna, pici játék, és már
ott is vagyok.
Itt a szeptember, nincs
mese, a gyerekeknek oviba
kell járniuk és hogy ez men�nyire fájdalmas számukra, a
szüleik hozzáállásától és viselkedésétől függ. A gyerek,
a szülő és az ovi hármasa akkor tud hatékony lenni, ha
képesek együttműködni, bíznak egymásban és teret engednek egymásnak - ez igaz
a beszoktatásnál és a következő hónapokban is -, és ha
ez megvalósul, akkor tényleg
kaland lesz az ovi, nem kínszenvedés.
(forrás: nlcafe.hu)

Fontos törvényi változások

Három éves kortól kötelező az óvodáztatás. Célja, hogy
a gyermekek minél előbb bekapcsolódjanak az intézményes
nevelésbe. A gyermek abban
az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi 4 órában óvodai
foglalkozáson köteles lesz részt
venni. Ennek értelmében szigorodott az igazolatlan hiányzással kapcsolatos óvodai jelzési
kötelezettség, valamint megszűnt az óvodáztatási támogatás. Szabálysértést követ el az,
aki az adott nevelési évben ös�-

szesen 11 napot igazolatlanul
hiányzik. Amennyiben az igazolatlan mulasztás egy nevelési
évben eléri a 20 nevelési napot
az óvoda vezetőjének értesítenie kell a gyámhatóságot. A
gyámhatóság a nevelési ellátás
(családi pótlék) szüneteltetését rendeli el mindaddig, amíg
a szülő a gyermek óvodába járását folyamatos jelleggel nem
biztosítja.
Kibővül az ingyenes étkeztetésre jogosult óvodáskorú gyermekek köre. Ingyenes
étkezésre jogosult: az óvodás
gyermek, ha

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
– tartósan beteg vagy fogyatékos
– olyan családban él melyben három vagy több gyermeket nevelnek
– a családban az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (89.480 Ft).
– nevelésbe vették

Változatlan szabály, hogy
a normatív kedvezmény csak
egy jogcímen vehető igénybe.
Az ingyenes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról
és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
(Bővebb tájékoztatást található a Jogszabály keresőben.)
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Művelődési Ház

Sárgarózsa hírek

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Márok Csaba
polgármester úrnak, amiért a
Nyugdíjas Klubban lévő raktárunkat felújíttatta. Köszönjük az ott dolgozó kőműves és
festő lelkiismeretes munkáját.
Ígérjük, vigyázni fogunk rá.
Köszönetünket szeretnénk
kifejezni annak a névtelen
adakozónak, aki 20 ezer forintot adott a jubileumi ünnepség lebonyolításához.
25 éves tagok:
Marton Sándorné
Németh Istvánné
Virágh Jánosné
Molnár Józsefné
Cséplő Béláné
Nagyon jó hangulatú volt
az ünnepség, 58 fő részvételével. Vidéki vendégeink
Dunaújvárosból, Baracsról,
Nagyvenyimről, Daruszentmiklósról voltak. Helyi vendégeink a Mezőfalvi Nagyközségi Nyugdíjas Klubból és

a Mezőfalvi Nagycsaládosok
Egyesületéből voltak.
Köszöntöttük a 25 éves tagokat, megköszöntük a volt
vezetőségi tagok munkáját, valamint a korábbi vezető Cséplő Béláné 12 éven át,
szívvel-lélekkel végzett munkáját is.
Ezen a napon ünnepelte
Kertész Ilonka néni a születésnapját, akit egy dallal köszöntöttük fel.
Köszönjük a Kiss Kálmán
Művelődési Ház dolgozóinak
a sok segítséget, amit nekünk
adtak, munkájukkal segítették
a rendezvény lebonyolítását.
Köszönjük Kéri Györgynek a jó zenét, és hogy sokáig
ott lehettünk, mert jól húzta
a talpalávalót, és kitartóan játszott nekünk.
És végül a klub tagjai köszönik a finomra elkészített
vacsorát a szakácsnőknek és
segítőiknek.
Vezetőség

Vekerdy Tamás
előadása
Mezőfalván

2015. szeptember
30-án, 17 órakor
Vekerdy Tamás
tart előadást

„Kisgyerekkortól
kamaszkorig”

címmel
a Kiss Kálmán Művelődési
Házban.
Lehetőség lesz a tanár úr
könyveinek megvásárlására is.
A belépés a Vörösmarty Mihály Könyvtár
támogatásának köszönhetően díjtalan!

Szívesen adnak vért
a mezőfalviak

Változott a könyvtári
nyitva tartás!
A könyvtár a következő napokon fogadja az olvasókat:
Hétfő: 13-18 óráig,
Kedd - csütörtök: 9-12-ig és 13-18 óráig,
Szombat: 9-12 óráig (péntek helyett)

Várják az olvasókat, könyvbarátokat!

Szeptember 10-én délután
a Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében szinte
egymásnak adták a kilincset
a mezőfalvi véradók. Délután
háromtól öt óráig tartó vérgyűjtés valószínűleg nem várt
sikerrel végződött. Zárás előtt
negyed órával még sokan várakoztak a helyiségben.
Az asszisztensektől megtudtuk, irányított véradást tartottak. A szeptemberi időszak
beköszöntével indulnak a tervezett műtétek, amelyekhez
sok vér szükséges. Kovács Istvánné, a Mezőfalvi Sárga Rózsa Nyugdíjas Klub vezetője

például idén már harmadszor
jelentkezett önkéntesnek. Huszonharmadiknak regisztrálták a jelentkezők között, ami
igen szép eredmény. Bátran
ajánlaná a klub többi tagjának
is a véradási lehetőséget, de
sajnos a 65 éves korhatár gátat szab a jelentkezésnek. Aki
viszont ez alatt van, annak szívesen mutat jó példát.
Kovács Istvánné még azt is
elárulta lapunknak, egy mezőfalvi idős hölgyet hét elején
ért baleset. Műtétjéhez szintén az itt levett vérből kaphat
segítséget.
Horváth László
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Nagycsaládos
nyárbúcsúztató

Óvodára hangolódtak a Makk Marcsisok

Hamisítatlan babazsúrral
búcsúztatták az óvodás kort
elért társaikat a Makk Marcsi Családi Napközi gyerekei.
Bábozás, filmvetítés és kerti
parti tette felejthetetlenné az
intézményben eltöltött időszak emlékeit.
- Az egyik szemem sír, a
másik nevet - árulta el vegyes
érzelmeit Juhászné Bokor Bri-

gitta a családi napközi vezetője. A tizenegy most búcsúzó
között van, akivel másfél éves
szoros kapcsolat szakad meg.
Az óvodakezdés előtti zsúron
megjelentek nagy száma viszont örömre ad okot, hiszen
ez a munkánk elismerését jelenti. A kollégákkal együtt
nagy és küzdelmes utat tettünk meg az elmúlt hat év

alatt. Sok egyéni ötlet, kitartás és pályázatok útján fejlődött a Makk Marcsi Családi
Napközi a település legkisebb
korú állampolgárainak nevelő intézményévé. Bízom benne, hogy a folytatás is hasonló
sikert hoz számunkra - zárta
rövid összefoglalóját Juhászné
Bokor Brigitta vezető.
Horváth László

Ahol sok gyerek van, ott
különösen nagy jelentőséggel
bír minden olyan program,
ami valamilyen módon kapcsolódik az apró nép élményeihez. A nyár és a szünidő megannyi felejthetetlen pillanattal
ajándékozhatja meg a gyerekeket, melyről érdemes a vakáció elmúlásával emlékezni.
A mezőfalvi nagycsaládosok,
kibővítve a Dunaszentgyörgyi Nagycsaládos Egyesülettel pontosan ezt tették. Nyár
végi búcsúztatóval elevenítették fel a felhőtlen szórakozás
emlékezetes mozzanatait.
- Augusztus utolsó hétvégéjén 35-40 fő részvételével
igazi nyári melegben tartottuk idei nyárbúcsúztatónkat ismertette az eseményt Kissné
Méninger Judit a Mezőfalvi
Nagycsaládos Egyesület vezetője. A rendezvény célja,
hogy iskola előtt még egyszer
gyermek, felnőtt együtt szórakozhasson. Nagy örömünkre a Dunaszentgyörgyi Nagycsaládos Egyesületből több
család is meglátogatott bennünket, és minden egyes tagi
családnak ajándékkal kedveskedtek. Míg a gyermekeink
zsákban futottak, kötelet húztak és egyéb közös játékkal
foglalatoskodtak, mi felnőttek
a kapcsolat építésről beszélgettünk. Nincs nagycsaládos
rendezvény evés nélkül. Apukák, és nagyobb gyermekek
közösen serénykedtek a konyhában. Zsíros kenyér paprikával, paradicsommal, palacsinták, kakaós, fahéjas és lekváros
variációk készültek. A játékban résztvevőknek a jutalom
sem maradt el. Jó szokásunkhoz hűen, aki nem játszott, az
is kapott. Nyárbúcsúztatónk
a 19-órai kapuzárásig tartott
- tájékoztatta lapunkat a civil
szervezet vezetője.
Horváth László

Az én falum - Mezőfalva

10

Vegyes kezdet a 2015-2016-os idényben

Tabella első az IFI! Meglepetés csapatként Megye
III.-ban az ötödik Mezőfalva
II. együttesünk. Megye I.-es
gárdánk alaposan lemaradva
pedig a tizenegyedik.
A felnőtteknél három vereség, egy döntetlen és egy
győzelem az eddig lejátszott
5 forduló mérlege. Jelenleg a
11. helyen állnak 4 ponttal.
Az IFI viszont minden dicséretet megérdemel, mivel
edzőváltás után is a képzeletbeli dobogó legfelső fokát
birtokolja. Nagy bravúrt hajtott eddig végre az önszerveződésből alakult Megye III.
osztályban játszó csapatunk.
Szinte nulla forint támogatás
mellett a mezőny első felében, az ötödik helyen várja a
következő fordulókat.

Megye I. osztályban játszó felnőtt csapatunk 2:2-es
döntetlennel kezdett idehaza
Pusztavám ellen. A folytatásban Mór 3:0-ra legyőzte

csapatunkon. Legutóbb pedig
Tordas írhatott három pontot
velünk szemben. Sajnos eddig
ez volt a legsúlyosabb vereség
az 1:6-os eredménnyel. Fiatal-

Mezőfalvát. Egy hét múlva
Sárosd ellen törlesztettünk
szintén 3:0 -ás eredménnyel.
Lajoskomárom nagy nehezen 2:1-re kerekedett felül

jaink eggyel több mérkőzéssel,
öt győzelemmel és egy vereséggel igen impozáns mérleget
mutatnak. Szár – Mezőfalva
3:4, Mezőfalva – Pusztavám
10:0, Mór – Mezőfalva 1:4,
Mezőfalva – Sárosd 8:2, Lajoskomárom – Mezőfalva 3:1,
Mezőfalva – Tordas 4:2. Az
eredmény önmagáért beszél,
különösen, hogy váradi Tamás
személyében új edzői irányítással érték el.
2015-ben az igazi kakukktojás azonban a Simon József
által dirigált Megye III. osztályban küzdő csapatunk. Igen
csekély támogatással a hat
mérkőzésből egy döntetlen,
két vereség és három győzelem
írható a fordulók krónikájába.
Iváncsa-Beloiannisz – Mezőfalva II. 3:3, Perkáta – Mezőfalva II. 1:2, Mezőfalva II.
– Mezőszilas 0:2, Sárszentágota – Mezőfalva II. 3:5, Mezőfalva II. – Nagyvenyim 2:6,
Kisapostag – Mezőfalva II. 2:6.
A szeptemberi összefoglalónk kiemelt mérkőzésének
az IFI Tordas elleni fordulatos
csatáját választottuk.
IFI Mezőfalva – Tordas 4:2,
félidő 0:2
Bravúros fordulat a Mezőfalva-Tordas U19-es mérkőzésen! Egy nem túl jó első félidő

ANTONIO
PIZZÉRIA

várja régi és új vendégeit
megújult kínálatával:
Sültek:
sült hurka, kolbász, mustáros tarja, sült csirkecomb
sült császár, sült lecsókolbász
Frisszensültek:
rántott szelet, töltött borda, szegedi töltött borda
borzas, párizsi szelet, rántott sajt
Köretek:
hasábburgonya, burgonyakrokett, párolt rizs
Sültes- és hidegtálakra rendeléseket felveszünk!
Rendezvények lebonyolítását vállaljuk!
Sütemények kaphatók, továbbá torták,
sütemények rendelését felvesszük.

Családi pizza is kapható!

Minimum 8 fős születésnap vagy népnap esetén
az ünnepelt vacsoráját mi álljuk!
Telefon: 06 20/217-3213, 06 20/217-6267

után remek játékkal négy gólt
lőtt csapatunk. Mezőfalva
megérdemelten nyerte a mérkőzést.
A 15. percben Koncz
Márkra nem figyeltek a mezőfalvi védők, így hamar vezetést szereztek a vendégek.
0:1. Mezőfalva java részt mezőfölényben játszott, és több
helyzetet is kidolgozott. A
gólszerzés azonban még váratott magára. Sőt a 44. percben
Szabó László tovább növelte
Tordas előnyét. 0:2. A szünet
után teljesen más hazai csapat jött ki az öltözőből. Sokkal
harcosabb és pontosabb játékkal Sümegi Ádám az 52. percben szépített az eredményen.
A folytatásban fokozódott
a mezőfalvi nyomás. Tordas
csak egyszer-kétszer villant.
Egészen a nyolcvanadik percig kellett várni az újabb mezőfalvi gólra. Bozsoki Marcell
sarkazott a jobb oldalra, majd
végül ismét Sümegi Ádám
került góllövő helyzetbe. 2:2.
Alig 7 perc múlva újból Sümeginél a labda, aki addig forgolódott a tordasi kapu előtt,
míg Balogh Dániel elé nem
tálalhatott. Balogh vezetéshez
juttatta Mezőfalvát. 3:2. A
kegyelemdöfést Antal Ádám
vitte be a vendégeknek. A 90.
percben szerzett találatával
végérvényesen eldöntötte a
mérkőzést. 4:2
Mezőfalva pontatlanul és
rosszul játszott az első félidőben. Voltak helyzetek, de
a felívelgetéses, indítgatásos
játék nem hozott eredményt.
A szünet után alaposan megváltozott a mérkőzés képe.
Odafigyelve, nagyobb sebességgel és főleg jó ritmussal
Mezőfalva 0:2-ről 4:2-re fordított.
(A mezőfalvi futball történetét követhetik 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 2015. szeptember 18-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0009
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Mezőfalva külterületén,
kivéve a Szőlőhegyen,
kisebb földterületet
vásárolnék.
Ajánlatokat:
06 30 / 713 9549

Köszönetnyilvánítás
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett hozzátartozónk

KREPSZ ANDREA
búcsúztatóján részt vettek, vagy bármilyen módon fájdalmunkban osztoztak.
A szerető család
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
a barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
akik szeretett Édesapám, Nagyapánk



FARKAS JÁNOS
elvesztése miatt fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetünket fejezzük ki a Feth házaspárnak
A gyászoló család

Emlékezés
VÉGH JÁNOS
halálának 15. évfordulójára
„Olyan szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni.
Várni valakit, aki nem jön többé.
Szeretni fogunk örökké.”
feleséged, fiad, lányod, vejed, unokáid

AZ AUTÓZÁS NYUGALMÁÉRT!
Gyors átvizsgálás az alábbiak szerint:
• lengéscsillapító-tömítettség
• kipufogórendszer állapota
• ablaktörlő lapátok állapota
• motorolaj szint
• ablakmosó és hűtőfolyadék szint
• számítógépes fékhatásmérés, fékfolyadék viszkozitásának mérése
• futómű és gumiabroncsok állapota (szemrevételezéssel)
• karosszéria alsó rész (szemrevételezéssel)
Mindezt, csak 2000 Ft-ért.
Ha a feltárt hiányosságok javítását nálunk rendeli meg, az átvizsgálás díját jóváírjuk Önnek!

A CSALÁD EGÉSZSÉGE MENNYIT ÉR?
Klímaberendezés ózonnal történő fertőtlenítése: 4450 Ft
Klímaberendezés feltöltése: 6000 Ft-tól
Vállalt ár és határidő betartásával, valamint korrekt árakkal,
kedvezményekkel várjuk régi és új megrendelőinket.
Árajánlat kérése csak egy telefon hívásba, vagy egy e-mail küldésébe kerül.

Tel.: 06-30/271-7143 E-mail: zoltankovacs@vnet.hu
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Idősünnep,
jubileumok
Mezőfalva mindkét
nyugdíjasklubja
jubilál ebben az évben
Ebből az alkalomból kívánok
a Nagyközségi Nyugdíjas Klub vezetőinek
és tagjainak
a Sárgarózsa Nyugdíjasklub vezetőinek
és tagjainak
minden szépet és jót, egészséget, boldogságot,
gazdag klubéletet a jövőben is!
Az Idősek Világnapja alkalmából Mezőfalva
valamennyi szépkorújának szeretetben
és egészségben gazdag éveket kívánok!

Márok Csaba
polgármester

