Az én falum

MEZŐFALVA
Információs és közéleti havilap

Közmeghallgatás
Mezőfalva képviselő-testülete közmeghallgatást tart
október 21-én (szerdán)
17 órától.
Helyszín: Kiss Kálmán
Művelődési Ház nagyterme
Napirend:
- A választások utáni időszakról szóló tájékoztató
- Avar- és kerti hulladék
égetése, valamint elkülönített
hulladékgyűjtés szabályai
- Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok
Várjuk a lakókat!
Márok Csaba
polgármester

Október 23.
Nemzeti ünnepünkön, október 23-án megemlékező ünnepséget tartunk idén is Mezőfalván. Kérem, jöjjenek el
minél többen a rendezvényre.
(A részletes programot a
12. oldalon olvashatják.)
Márok Csaba
polgármester

2015. október
Idősek Világnapja Mezőfalván

A szépkorúakat köszöntöttük

Ünnepélyes keretek között köszöntötték Mezőfalva időskorú lakóit szerdán
a Kiss Kálmán Művelődési Házban. A hagyományos
közösségi programon Márok
Csaba polgármester beszédét
követően óvodások, iskolások
idézték az öregkor szép pillanatait. Műsoruk leghangsúlyosabb mondanivalója: A
nagypapákra, nagymamákra és úgy általában az idősekre óriási nagy szüksége van a
mai társadalomnak.
A legidősebbek neveinek felsorolásával kezdte ünnepi beszédét Márok Csaba Mezőfalva polgármestere
szerdán, a Kiss Kálmán Művelődési Házban az idősek világnapja alkalmából rendezett eseményen. A település
legidősebb embere Dolmány
Kati néni, aki 100 éves. Saj-

nos az ünnepségre már nem
tudott eljönni. Összesen 22
idős ember neve került felsorolásra, ami azt is jelenti, hogy
Mezőfalván hosszú életkort
élhetnek meg a lakosok, mert
ellátásuk, gondozásuk biztosított.
– Hálával, tisztelettel,
megbecsüléssel és szeretet-

tel tartozunk azok iránt, akik
a hosszú, munkával eltöltött évek után köztünk töltik
megérdemelt nyugdíjas éveiket – hangzott el Márok Csaba polgármester köszöntőjének elején.
(Folytatás a szépkorúakat
köszöntöttük címmel a 9. oldalon.)

Sírkőbe vésve

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

Emlékezzünk elhunyt szeretteinkre, ismerőseinkre,
barátainkra méltó módon!
Márok Csaba
polgármester

A mezőfalviak tánca az idén is óriási sikert aratott a szüreti bálon.
Középen Mahovics István forgatja párját Feke Juditot (Írásunk
a 11. oldalon.)
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Bursa Hungarica
2016 pályázat
Tájékoztatom a jelenlegi felsőoktatásban részt vevő
hallgatókat, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánókat, hogy Mezőfalva
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi
pályázati fordulójához.
A döntés alapján az „A” és
„B” típusú pályázatok kiírásra kerültek, amelyek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, valamint elektronikus
úton a www.mezofalva.hu
honlapon (elérési útvonal:
Önkormányzat/Bursa Hungarica) menüpont alatt megtekinthetők.
Felhívom a pályázók figyelmét, hogy a pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a
korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők
a meglévő felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek
be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázatot az EPERBursa rendszerben kitöltve,
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kell önkormányzatunk polgármesteri hivatalához benyújtani a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt.
A pályázat rögzítésének és
az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.
A határidő elmulasztása
jogvesztő!
Borosné Sógorka
Auguszta
igazgatási osztályvezető
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Dréta Antal VII. Egyházzenei
Kórustalálkozó

Nemcsak Mezőfalva, hanem a térség egyik nagy
kulturális eseménye a helyi
katolikus templom felszentelésének ünnepéhez kapcsolódó Dréta Antal Egyházzenei
Kórustalálkozó, amely idén
október 3-án, szombaton volt
a Mezőfalvi Római Katolikus
Templomban.
Az egyik településalapítónkról elnevezett zenei eseményen a szervező Mezőfalvi Nőikar mellett (amelynek
karnagya Nyulasiné Lakos
Angéla) egy dunaújvárosi kórus: a Viadana Kamarakórus,
egy pákozdi nőikar: a hAngelika Kamarakórus, valamint a
Zirci Városi Vegyeskórus volt
a vendégünk.
Felléptek a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Isko-

la és Alapfokú Művészeti
Iskola zeneművészetben tanuló növendékei . A kórustalálkozó díja, a Mezőfalva
Nagyközség Önkormányza-

ta által alapított Dréta Antal
emlékplakett helyben maradt,
ugyanis a szakmai zsűri a Mezőfalvi Nőikart érdemesítette
az elismerésre.

Hatmilliós, korszerű technikával figyelik a falu biztonságát

Új járőrautóval őrködnek
a polgárőrök

Különlegesen nagy pillanatot élhettek meg a mezőfalvi polgárőrök, mikor a napokban birtokba vehették az
új polgárőr autót, egy Suzuki Vitara terepjárót. A friss
szerzemény történetéről Sóki
László a mezőfalvi polgárőrök
parancsnoka adott rövid tájékoztatót:
- Az MVH által kiírt pályázaton - más közhasznú
egyesületekkel együtt - Mezőfalva is sikeresen szerepelt.
Egy Suzuki Vitara személygépkocsival gazdagodott a
falu polgárőrsége.
A jármű félterepjáró képességének
köszönhetően
egészen nehéz talajviszonyok
mellett is bejárhatóak a járőrözési útvonalak. A hatmillió-háromszázhuszonhét ezer
forint értékű gépjármű ma-

gas extrákkal felszerelt és igen
korszerű technika. Segítségével nagyobb eredményességgel őrködhetünk a falu biztonsága felett.
A magyar polgárőr szervezet, a magyar Suzuki, a pályázatban résztvevő bank és a
minisztérium közös együtt-

működésnek köszönhetően
semmilyen pénzügyi teher
nem éri a szervezetet - újságolta örömmel az új szerzemény megérkezését Sóki
László a mezőfalvi polgárőrök
vezetője.
(Fotó és szöveg: Horváth
László)
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Befejeződött
a kátyúzás
A téli felkészülés jegyében
befejeződött településünkön
az aszfaltozás, a jelentősebb
kátyúkat kijavítottuk.
Gondot fordítottunk arra
is, hogy a Honvéd utca végé
ben gond volt a sárfelhordás.
Ennek rendezésére megpróbáltunk kialakítani egy sárrázót, ami arra szolgál, hogy
a földekről beérkező munkagépekről lepotyogó sár ott
lehulljon.
Hangsúlyozom
ugyanakkor, hogy a sárrázó
nem mentesít egyetlen egy
vállalkozót, gazdát sem attól,
hogy ha felhordja az útra a sarat, akkor le is kell takarítania.
Az utca térfigyelő kamerával
rendelkezik, és bármikor vis�szanézhetők a felvételek. Ne
legyen ebből gond! Kérem,
tartsák be a települési együttélés szabályait. Sajnálatos,
hogy a földterületek megközelítése kizárólag ezen az úton
történhet.

A padkákkal is
kell foglalkozni

A tél előtt elképzelhető,
hogy foglalkoznia kell az önkormányzatnak az utat szegélyező padkák kérdésével is.
Konkrétan a József nádor utcában olyan magasak a padkák, hogy a víz nem tud róla
lefolyni, ami a téli időszakban
felfagyást okoz, kikátyúsodik,
ami végül az út teljes minőségi romlásához vezet. Ezért
elképzelhető, hogy a következő időszak egyik megoldandó
feladata lesz a padkaprobléma.

Egyesületi ülés

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület – amelynek elnöke Márok Csaba
polgármester – közgyűlését
Mezőfalván tartja október
27-én, 17 órakor a művelődési házban. Az egyesületnek
nagy szerepe van a térségi vidékfejlesztési támogatások elosztásában nagy szerepe van.
Aktuális kérdésekről, pályázati lehetőségekről lesz szó.

Alapítványi bál

2015. november 14-én alapítványi bál lesz az iskola tornatermében. A Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
kuratóriuma mindenkit nagy
szeretettel lát a rendezvényen.
Alapítványunk ténykedéséről
elmondható, hogy legfontosabbnak kezdetektől fogva a
gyermek támogatását, az oktatás-nevelés színvonalasabbá
tételét, a tehetséggondozást.
Fontos az is, hogy az alapítvány jóvoltából segítséget tudunk adni az általános iskolai művészetoktatásban, mivel
a térítési díjak megemelése
a szülők számára olyan terhet jelentene, amit nem tudnának elviselni, és pontosan

azok a családok nem engedhetik meg maguknak ezt a
képzést, akik nagyon tehetségesek. Az iskola mellett más
intézmények is nagy szerepet
kapnak a támogatásban. Így a
könyvtárban író-olvasó találkozók, a művelődési házban
bábelőadások, az óvodában
eszköz és programtámogatást
adott, hogy mást ne mondjak,
az óvodai játszótér szinte teljes egészében az alapítvány jóvoltából újult meg.
Kérünk mindenkit, támogassák az alapítványunkat,
fogjunk össze, hogy minél
többet adhassunk azon keresztül településünk gyermekeinek!

Orvosi pályázatok
Tisztelettel felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a
képviselő-testület szeptember
23-án tartott rendkívüli ülésén döntött a kiírt háziorvosi
és fogorvosi pályázatokról. A
háziorvosira nem volt jelenleg
megfelelő jelentkező. A fogorvosi körzetre kiírt pályázatra egy jelentkező van. Várható munkába állási időpontja
a doktornő elmenetele, 2016.
január elseje, de még természetesen folyamatban vannak

az egyéb feladatok, így például
a praxisjog rendezése is.
A háziorvosi ellátásra vis�szatérve elmondható, hogy
Mezőfalván jelenleg mindkét
körzetben megfelelő az ellátás.
Dr. Gáncs László körzetében
a rendelési idő nem ideális,
ám igazodnunk kell a doktor
úr egyéb rendelési idejéhez. A
késői időpontot leszámítva a
visszajelzések alapján a doktor
úr a betegek megelégedésére
végzi munkáját.

Ároktiszítás!
Felhívom a figyelmüket, hogy a csapadékos idő beköszöntével megint fokozottan előtérbe kerül az árkaink, a vízelvezető rendszerek rendbetétele. Tudja mindenki, hogy a háza előtti
árokszakasz tisztán tartásáról gondoskodnia kell! Kérek mindenkit, a csapadékvíz elvezetése és a károk megelőzése érdekében szíveskedjen az árokrendszert rendben tartani. Az önkormányzat közmunkások bevonásával már a nyári időszakban is
nagy területen végzett ároktisztítást, és folytatja ezt a jövőben is.

Zebrákat szeretnénk
Az önkormányzat megpróbál gyalogos átkelőhelyeket kialakítani Mezőfalva forgalmasabb csomópontjaiban. A Magyar Közút szakembereivel folytattunk le egy előzetes bejárást,
amely alapján egyáltalán meghatározásra kerülhet, hogy egyáltalán hol lehet ilyen átkelőhelyet létesíteni.
Természetesen elsődleges szempontnak tekintem, hogy a
gyalogosok védelmét biztosítani kell. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy minél biztonságosabb tudjanak
áthaladni településünk útjain, mert a forgalom nem csökken,
hanem emelkedik az utóbbi időben.
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Halottak napjára
készülünk
Halottak napjára készülve
felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy vigyázzanak saját és mások értékeire.
Fontos, hogy a szomszéd figyeljen a házra, amíg a család
nem tartózkodik otthon, mert
bizony a nem jó szándékkal
érkező betörők ezeket a kegyeleti napokat is a bűncselekmények elkövetésére használják fel.
A polgárőrséggel közösen megszervezzük a temető előtti parkolást, valamint
a biztonságos közlekedést. Az
önkormányzat is részt vesz a
közmunások bevonásával a temető rendbetételében, hogy a
kegyeleti napokhoz méltó legyen a sírkertünk.

Járda
a Fehérváriban

Elkészült a Fehérvári utcában a járda. A közmunkásokkal végzett járdaépítést
nagyon sikeresnek tekintem.
Olyan értéket teremtünk,
amely hosszú távon szolgálja a
lakosság érdekeit. A Fehérvári utcában is ugyanúgy jártunk
el, mint a korábbi helyszíneken: felszedtük a régi járdalapokat, a hibásakat újakkal pótoltuk, majd folyami homok
ágyra helyeztük vissza a járdalapokat.

Biztonságos
a gyalogosoknak

Átalakult az Árpád utcai
buszfordulónál lévő buszmegállónk: kis hidat alakítottunk
ki azok számára, akik az Árpád utcából és a Honvéd sorról érkeznek. A buszra odaérkező gyalogosokat igyekeztük
védeni ezzel a megoldással,
mivel eddig az út szélén közelítettük mg a buszmegállót.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Iskolások műsora
a szüreti mulatságon

Papírgyűjtés

A munkaközösségünk által szervezett októberi papírgyűjtés ismételten nagy sikerrel zárult. Közel 12 tonna
papírt sikerült összegyűjteni
az osztályoknak. Ezúton szeretném megköszönni elsősorban a szorgos diákoknak és
természetesen az őket segítő szülőknek, nagyszülőknek,
pedagógusoknak és a falu lakosságának a lelkes és szervezett részvételt. Valamint nagy
örömünkre szolgált, hogy a
felhívásunknak megfelelően
mindenki összekötve, zsákba
rendezve vagy dobozokba helyezve, így a későbbi rakodást
is segítve adta át mérlegelésre a papírt. Külön köszönet a

2015. szeptember 26-án
rendezték meg Mezőfalván a
hagyományos szüreti mulatságot. Sajnos az esős idő miatt a felvonulás elmaradt, de
a szüretelés hangulatát idéző, feldíszített tornateremben megrendezték a bált. Lak
Gyöngyi népi ének tanszakos tanítványai bordalokkal

emelte az est fényét. Iskolánk
táncos növendékei kimagasló,
színvonalas koreográfiát mutattak be "Hívatlan vendég"
címmel, amelyet Czuppon
Péter tanított be nekik.
A szülői munkaközösség
a fellépő diákjainkat friss süteménnyel és Tarány Sándor
felajánlásának köszönhetően

nyitották az eseményt. A jó
hangulatú énekeket bátran és
szép hangon adták elő. Majd
az adonyi és a hartai néptáncegyüttesek mellett a mezőfalvi felnőtt tánccsoport is

szörppel és szódával kínálta
az est folyamán.
Köszönjük a tanároknak a
felkészítő munkát és a gyerekeknek a produkciókat!
(Fotó: Horváth László)

munkaközösség tagjainak, illetve a segítő szülőknek, akik
saját idejüket és fáradtságot
nem kímélve vették át és pakolták fel a papírt.
Gratulálunk a helyezést elért osztályoknak!
Az eredmények:
Alsós:
I.
3.a
1485,7 kg
II. 2.a
1066,6 kg
III. 1.a
788,3 kg
Felsős:
I.
8.a
II. 6.a
III. 7.a

1434,5 kg
1173,4 kg
796,3 kg
Koppányi Péter
SZM elnök

Hatvani Norbert nagylelkű támogatásának köszönhetően tanulóink sok sporteszközzel gazdagodtak. A mindennapi testnevelés
megvalósításához nélkülözhetetlen sportszereket a kicsik és a nagyok egyaránt örömmel használják. Köszönjük a szülői segítséget!

1. osztályosok bemutatkozása
Hagyományainkhoz híven az 1. osztályosok saját készítésű
tablót készítettek, mellyel az iskola közösségét köszöntik.
Köszönjük a szép alkotásokat!
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A Diákönkormányzat hírei
2015.09.11-én megalakult
az iskola Diákönkormányzata, melynek tisztségviselőit az
osztályokból delegált összesen
26 diák választotta meg.
Elnök: Léhner Boglárka
(8.b). Helyettes: Takács Bence
(8.b). Jegyző: Hajnal Marcell
(7.a).Sportfelelős: Németh
Zita (8.b). Kultúrfelelős: Hír
Szimonetta (8.a). Alsós elnök:
Takács Hanna (3.a). Helyettes: László Lóránt (2.a). Környezetvédelmi felelős: Koncz
Levente Kenéz (4.a).

Október 5-én megemlékeztünk az Állatok világnapjáról, melynek keretein belül ellátogatott hozzánk Dr.
Bögyös Gábor állatorvos, aki
az alsó tagozatos kisdiákoknak beszélt a házi kedvencek
gondozásáról, valamint az érdeklődő kérdések sokaságára
adott kimerítő választ. A felső tagozatosok a Diákönkormányzat képviselői által ös�szeállított előadáson vehettek
részt, ahol az állatvilág érde-

kességeiről halhattak színvonalas prezentációt a diákok.
Az előadást Takács Bence 8.b
és Németh Zita 8.b készítette,
aminek színvonalát gyönyörű
versmondásával Takács Hanna 3.a emelte és fergeteges
táncprodukció (Németh Zita
8.b, Nyári Meláni 8.b, Oláh
Réka 7.b, Léhner Boglárka
8.b, Kovács Zoltán 8.b, Németh László 8.b, Ferkel Tamás 8.b) zárta. Így próbáltuk
felhívni a figyelmet a bennünket körülvevő állatvilág fontosságára.
Ugyanezen a napon állatmintás ruhadarabokat
öltöttünk magunkra,
mely az állatvilág
sokszínűségét hivatott szimbolizálni.
A képi dokumentációt az iskolában
működő, diákokból álló Net@-os
csapat biztosította
Koppányiné Sági Mónika tanárnő vezetésével. A dekorációt a szobrászat tanszak növendékeinek kitűnő, szemet
gyönyörködtető alkotásai biztosították Császár Mónika tanárnő vezetésével.
Legfontosabb feladatunknak tartjuk az iskolai életben
való aktív részvételt és a diákok érdekképviseletét az intézményen belül.
Léhner Boglárka
DÖK elnök

Bemutatkozás

A Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola Szülői
Munkaközösségének vezetése tavalyi év végén elbúcsúzott a munkaközösségtől. Baratiné Hevesi Irén és
Borosné Sógorka Auguszta
hosszú ideje vezette a munkaközösséget. Lelkes és áldozatkész munkájukat ezúton is
köszönjük.
A munkaközösség új választmányt választott Koppányi Péter (elnök), Hatvani-

Rácz Brigitta (elnökhelyettes)
és Kovácsné Virág Anita (gazdasági vezető) személyében.
Lelkes és tettre kész csapatot „örököltünk” meg. Feladatunk az iskola, a pedagógusok
és az iskolás gyerekek támogatása a nevelő, oktató munka
során, illetve a szülők képviselete az iskola és a falu felé.
Megtisztelő
bizalmukat
ezúton is köszönjük.
Koppányi Péter
SZM elnök

Rendhagyó zenei
világnap

2015. 10. 1-jén a Zene világnapján a nagyszünetben a
tornateremben gyűlt össze az
egész iskola, hogy egy kollektív zenéléssel ünnepeljük ezt a
napot. Lak Gyöngyi tanárnő
irányításával közösen elénekeltük a Tavaszi szél c. népdalt, majd a felső tagozatosok bemutatták a Cup song
nevű ritmus gyakorlatot. A

népi énekesek előadták ismét
a szüreti mulatságon elhangzott dalaikat, mellyel nagy sikert arattak.
Végül Nagy Veronika hárfaművész lélegzetelállítóan
játszott nekünk egy kisebb
méretű hárfán. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a
művésznő és Lak Gyöngyinek a szervezést.

Tudományos kalandozás
A Stiefel Tudományos Kaland Pályázatot az idei évben
első alkalommal írta ki a Heti
Kísérlet Blog, Stiefel Science szervezésében és a Csodák
Palotája szakmai zsűriének
részt vételével.
Erre az országos versenyre
31 csapat jelentkezett köztük
mi is, a Net@-OK. A közel
400 diák részvételével zajló versenyen (6-12 évfolyamról lehetett pályázni) örömmel jelentem, hogy csapatom
elérte az előkelő 2. helyezést
(a szoros versenyben csak egy
középiskolás csapat tudott
minket megelőzni).
A szakmai zsűri által adható maximális 220 pontból
mi 201-et szereztünk és hála
a közönségszavazatoknak elértük ezt a megtisztelő helyezést. A legnagyobb köszönet és dicséret a csapat tagjaié,
akik fáradságot és szabadidőt
nem kímélve dolgoztak a két
fizikai kísérleten ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét.
Az ünnepélyes díjátadóra 2015. szeptember 25-én,

Hajnal Marcell, Jézsó Vivien,
Vámosi Noémi, Puskás Dorina,
Gárdonyi Réka, Puskás Tímea,
Koppányi Noémi, Vass Virág,
Koppányi Tímea és akik nem
tudtak ott lenni a díjátadón:
Egyed Petra, Szilva Eszter, Dócs
Cintia, Léhrer Boglárka
pénteken került sor az ELTE
Ásványtár dísztermében, a
Kutatók Éjszakája programsorozat keretében. A csapat a
meseszép ásványok varázsával
övezve vette át okleveleit és a
díjat, egy tudományos mikroszkópot.
Csapattagok, akikre nagyon büszke vagyok!
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Tündérkert Óvoda
Szüreti mulatság az óvodában

„Eljött a szüret, itt van. Jó
pohár mustot ittam. Lepényt is
ettem édest, igazi túrós bélest..”

Az idén szeptember 18án került megrendezésre óvodánkban a már hagyománynak számító szüreti mulatság.
Szerencsére az idő nagyon kegyes volt hozzánk, mert szép,
meleg őszi napunk volt, éppen
mulatozáshoz illő.
Már reggel elkezdődött a
készülődés: színes szalagokkal díszítettük fel az udvart,
és a dajkanénik előkészítették
a szőlőtőkéket, amiről a gyerekek a szőlőt szokták „csipegetni”. A bíró és a bíróné is
leköltöztek kis székeikkel az
udvarra, hogy onnan szemlélhessék a történéseket.
Megérkezett a Mosoly
Alapítvány munkatársa, aki
népi játékokat, agyagozási lehetőséget rendezett be az udvaron, majd a nap folyamán
végigfotózta az eseményeket,
és a gyerekeket.
Tízórai után aztán elkezdődött az izgatott készülő-

Gyerekszáj
- Ebédre húslevest kaptak a
gyerekek. Az egyik kislány azt
mondja:
Óvó néni, a mama is szokott húslevest főzni, csak húst
nem tesz bele!
- Uzsonnára zsemlét kaptak
a gyerekek lila hagymával. Lilla
azt kérdezte:
A koszosat kivehetjük belőle?
Az nem koszos, hanem lilahagyma!
- Nagykarácsony felől közelítettük meg Mezőfalvat. Már
messziről látszott a Papírgyár.
E.így szólt: Nézd anya, ott a
papírvár!

dés: az óvónénik népviseletbe öltöztek, az udvarra pedig
megérkeztek a vendégeink a
lovaskocsival, szőlődarálóval,
préssel. Szerencsére volt is mit
darálni, mert nagyon sok szőlőt hoztak a gyerekek.
Miután minden készen
állt, lementünk az udvarra, és
minden csoport elfoglalta a
helyét a padokon.
Új színfolt volt, hogy Reni
óvónéni legénynek öltözve, lo-

vaskocsin érkezett, ezzel már
megalapozta a vidám hangulatot. Mesélt a gyerekeknek a
régi szüretekről, és az azokhoz
kapcsolódó népszokásokról.
A gyerekek csillogó szemekkel, kuncogva hallgatták, mert
a tökéletes „álcázás” ellenére
sokan felismerték.
Ezután óvodánk néptáncosaival hangolódtunk tovább
a szüreti mulatságra. Mónika
óvónénivel egy nagyon szép,

vidám műsort adtak a gyerekek, öröm volt nézni, és hallgatni őket.
Végül a sort az óvónénikből álló énekkar zárta, akik
szüreti dalokat énekeltek. Az
ének mellé egy kis tánc is társult, mert „legényünk” derékon kapta az egyik óvónénit,
és alaposan megforgatta (természetesen az ovisok nagynagy örömére).
A bevezető műsor után
igazi forgataggá vált az óvoda
udvara, a csoportok egymást
váltották a különböző tevékenységekben: lovaskocsiztak; szőlőt csipegettek, daráltak, préseltek; mustot ittak,
pogácsát ettek; népi játékot
játszottak az udvaron, kézműveskedtek.
Igazi vigasság volt ez, de
mindezen túl értékeket is
közvetítettünk a gyerekek
felé, melyek reményeink szerint mély nyomot hagynak
bennük, és az évenkénti felelevenítéssel ők is átérzik
ezeknek az értékeknek a fontosságát és szépségét.

A könyvtárban

A könyvtárnapok alkalmából a Katica csoport októ-

ber 8-án, csütörtökön meghívást kapott a könyvtárba.

István, a könyvtárosunk felkészülten várta a gyerekeket
és lelkesen vezette körbe őket
a könyvekkel teli polcok között.
Elmondta a könyvek használatának szabályait, lehetőséget biztosított, hogy a
gyerekek kedvükre válogathassanak a könyvek között.
Felhívta a gyerekek figyelmét, hogy lehetőségük van a
beiratkozásra. Búcsúzás előtt
színezővel ajándékozta meg a
gyerekeket.
Köszönjük, hogy ránk
szánta a délelőttjét.
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Köszönetek

Erdélyi Gábornak és feleségének köszönjük, hogy az Állatok világnapja alkalmából meghívták a Kolibri csoportot egy
kis állatsimogatásra, valamint köszönjük az ajándékba kapott
finomságokat is.
A Kolibri és a Napsugár csoport köszöni Masinka Csabáné Klárikának a szíves fogadtatást és az ajándékba kapott
gyümölcsöket, zöldségeket.
Köszönjük Kvárik Lászlónak, hogy a gyerekek lovas kocsikáztatásával színesebbé tette szüreti mulattságunkat.
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Idősek világnapja

1991 óta ünnepeljük október 1-én az időseket. Országszerte ünnepségekkel készülnek az időseknek. Mindenhol
szerepelnek óvodások a műsoron, hiszen fontos a két ge-

gyi mesélt, mondott igaz lehet, s talán megfogadják tanácsait. A nagyszülőt mindig
ajándéknak kell venni, fontos,
hogy érték legyen számunkra az, hogy velünk lehet. Eh-

neráció kapcsolata. A mai rohanó világunkban a szülők
nem érnek rá, a gyermekek az
idősek is arra vágynak, hogy
meghallgassák őket, egy kicsit
rájuk figyeljenek. Éppen ezért
fontos ez a nap. Az lenne igazán jó, ha a családok életébe az
idős emberek kiemelt szerepet
kapnának. A gyermekek személyiségfejlődésében a közös
élmény, a világ felfedezésének
kalandjai (fényképnézegetés,
barkácsolás, beszélgetés, főzés,
mese…) nagy hatással van.
Az idős ember pedig megőrzi aktivitását (addig biztosan megfeledkezik arról, hogy
fáj a lába…). A nagyszülő az
élő történelem. Sokat tud mesélni - szívesen- a múltról. A
gyermek pedig meghallgatja,
s mivel ebben a korban nagyon fogékonyak, könnyen
tanulnak, szinte észre sem veszik, de sokmindent elsajátítanak mindebből, és később
talán hálásak érte. Az idősek
szívesen átadják tapasztalataikat, bíztatnak bennünket,
hogy legyünk szorgalmasak,
s rendszeretők. Ezért fontos, hogy a társadalom munkásságukat elismerje, hiszen
ezáltal az unokák (gyermekek) büszkék lehetnek rájuk,
s belátják, hogy amit a na-

hez fontos, hogy önmagunkat
és másokat is el tudjuk fogadni olyannak amilyenek. Szükség van a családi kapcsolatok
ápolására, hogy senki se érezze egyedül magát, egy közösség része legyen, s legyen akire
számíthat.
A szülő feladata, hogy a
gyermeket arra nevelje, hogy
tisztelje az időseket. A gyermek utánoz, s amilyen mintát
lát, olyan felnőtté válik!
Tiszteljük tehát az időseket tapasztalataik, bölcsességük..., s önmaguk miatt! Figyeljünk oda rájuk! Érdemes!
Október 7-én, szerdán
a Kiss Kálmán Művelődési Házban ünnepeltük falunk
legidősebb lakóit. A Katica
csoportból az iskolába készülő gyerekek lelkesen készültek
erre az alkalomra. Az ünnephez illő verseket tanultak, vidáman énekelték az őszi körjátékokat. A műsorukat zenei
betéttel is színesítették. A saját kezük által készített ajándékot nagy szeretettel adták
át a jelenlevőknek. A vendégek nagy tapssal jutalmazták
az óvodások műsorát.

Kirándulás
Révbérpusztára

2015. szeptember 29-én
a Csigabiga csoport Révbérpusztára kirándult. Csoporttársunk Birgány Virág
egy rajzpályázaton vett részt,
amelyen 2. helyezést ért el, így
az óvodás csoportját elvihette
erre a kirándulásra.
Nagy izgalommal számoltuk a napokat, míg végre elérkezett az indulás napja. A busszal

milyen ruhákat hordták. Utunkat folytatva a parasztudvarral,
gémeskúttal, valamint a ház
körül élő állatokkal ismerkedtünk. A sok-sok látnivaló után
már vártak ránk a lovas kocsik, amelyek dimbes-dombos
kis sétaútra vittek bennünket.
A kocsikázás után a kézműves
házaknál nézelődtünk, ahol a
gyertyaöntést, agyagozást, nép-

való utazást nagyon élvezték a
gyerekek és egy-kettőre megérkeztünk a lovas centrumba. Finom kemencés lángossal, meleg teával vártak bennünket.
Ezt követte a lovas bemutató,
ahol szurkolhattunk az ügyességi játékokban részt vevő csikósoknak, majd kipróbálhatták
a szamáron, lovon való lovaglást is a gyerekek. A kirándulás a parasztházhoz való sétával folytatódott. Megnéztük
hogyan éltek régen, amikor
még nem volt villany, vízvezeték a lakásokban, hol főztek,

művészeti tárgyakat nézhettük
meg. A sok-sok látnivaló után
jólesett az otthonról hozott finomságok elfogyasztása. Egy
kis szabad játékra is jutott idő,
ahol hintázással, szaladgálással,
termések gyűjtésével foglalatoskodtak a gyerekek. Mindenki kellemesen elfáradt, a hazafelé úton többen is elaludtak a
buszon.
Köszönjük Virágnak, hogy
ezzel a kirándulással sok gyermeknek szerzett örömet és
mindenki élményekben gazdagon ért haza.

Az oldalt összeállította:
az óvoda kollektívája
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Művelődési Ház
Halloween buli

Vekerdy Tamás volt
a vendég

Rendhagyó programmal
lepte meg a nagyközönséget
a mezőfalvi könyvtár. Vekerdy
Tamás gyermekpszichológus
előadásában a „Kisgyerekkortól a kamaszkorig” címmel
hallgathattunk megszívlelendő nevelési tanácsokat.
Ha a Vekerdy Tamás című
előadásra jegyet bocsátottak
volna ki, akkor már az első nap
„minden hely elkelt” feliratú tábla himbálózott volna a
pénztárablakon. Mezőfalván
is óriási érdeklődés mellett
került sor a neves pszichológus előadására. Még a nagyterem előterébe is székeket
hoztak az érdeklődők. Vekerdy Tamás ezúttal is rendkívül
barátságosan és rendhagyó
módon nyitott: Bele lehet
szólni, kiabálni. Nyugodtan
felállhatnak közben. Járkálhatnak, kimehetnek és bármilyen kérdést feltehetnek!
- hangzott a résztvevők felé
a felszólítás. Ennek ellenére mindenki nagy kíváncsisággal ült a helyén, hallgatva
a nem mindennapi előadást.
Vekerdy a mai helyes gyereknevelés egyik problémájának a családi és a társadalmi
berendezkedés átalakulását
tartja. A régi világban a gyermekek soha nem maradtak egyedül. Mindig volt
egy nagymama, vagy testvér,
aki az éppen szükséges élet-

kori sajátosságot erősítette.
Mára sokan lettek a gyermeküket egyedül nevelő anyák.
Hiányoznak és torzulnak
az anya, apa minták, melyek
végső formát adnak a személyiségnek. Nagyon nagy baj,
hogy olyan gyerekek jönnek
az óvodába, akik nem tudnak
játszani, mesét hallgatni. Az
oktatás meg közelről sem tart
lépést a modern pedagógiával.
Vekerdy szerint az óvoda teljesen felesleges, de társadalmilag szükséges. Ami pedig
kisgyerekkorban kimarad, az
már nagyon nehezen pótolható az iskolában. Sok munkával igazíthatók a mozgáshiányból adódó részképességek
fejlettségének hiányosságai, és
óriási erőbefektetés szükséges
a személyes kontaktus elmaradása miatt okozott lelki sérülések helyreállításához. Ha
nagyobb figyelmet fordítunk
elődeink nevelési módjaira,
sok olyan technikát elsajátíthatunk, ami visszaállíthatja az
elveszettnek hitt kapcsolatainkat. Ekkor talán felnőttkorban is sikeresebbek lehetünk
- zárta előadását Vekerdy Tamás.
A végén valóban interaktívvá alakult a program. A
rengeteg
gyerekneveléssel
kapcsolatos kérdésnek csak az
idő szabott határt.
Horváth László

2015. október 30 - án pénteken
16 órától
a Kiss Kálmán Művelődési Házban

Tökfaragás (hozott anyagból)
Játszóház
Arcfestés
Hozd el a legijesztőbb
jelmezed :)

DISCO 20 ÓRÁTÓL A NAGYOKNAK

3D íjászok versengtek
a Virág tavon
Vadon élő állatokat megformázott, térbeli alakjait kellett változatos terepviszonyok
között eltalálni szombat délelőtt a mezőfalvi Virág tavon
megtartott három dimenziós íjász versenyen. Az ország

távoli vidékeiről is érkezett
sportembereknek összesen 24
célt kellett leküzdeni a délelőtt 9 órától délután háromig
tartó megmérettetésen. Népes
korosztályokban több mint
százan versenyeztek.

FELHÍVÁS

A Mozgáskorlátozottak Klubjának fogadóórái október
és november hónapokban az alábbi időpontokban lesznek
a Művelődési Házban:
október 28.
november 11.
november 25.
Kissné Kata
vezető

Az én falum - Mezőfalva
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A szépkorúakat köszöntöttük

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az idősek segítségével
ápoljuk
hagyományainkat,
száll generációról, generációra a sok tudás. Szeretetükkel,
bölcsességükkel mindig rendelkezésünkre álltak. Idős ko-

ruk tapasztalataival helyükre
tudják tenni a dolgokat. Tudják mi a jó és tudják mi az, amit

tovább adhatnak. Különösen
fontos, hogy a mindennapok
során is odafigyeljünk az idősekre, hiszen nélkülük sem a
család, sem az ország nem működhetne - mondta el Márok
Csaba polgármester a helyi

idősünnepen. A folytatásban
személyes élményét osztotta
meg a hallgatósággal. A törté-

net elbeszélése után kiemelte:
Nagyon fontos, hogy ilyen első
hallásra nem igazán jelentős
dolgok mellett nem menjünk
el, hanem figyeljünk oda, értsük meg üzenetüket. Az idős
korban sokkal nehezebben kezeljük a problémákat. Az odafigyelést, törődést többszörösen meghálálják és adják vissza
nekünk. Feladatunk, lehetővé
tenni számukra az öregkorhoz
méltó életet, támaszt nyújtani a
pihenés éveiben. - zárta szavait a polgármester.
A folytatásban óvodások
iskolások műsora csalt sokak
szemébe könnyeket.
A program befejezéseként pedig Oszvald Marika
operetténekes és tanítványai
szórakoztatták a megjelenteket.
Horváth László

A szeretet nem fogy el sosem

Ebben az évben ez volt az
egyik kedvenc dalunk, amikor
az Idősek napja alkalmából
összeállított fellépésre készültünk. Minden évben a negyedikeseket éri az a megtiszteltetés, hogy ünnepi műsorral
köszönthessék a falu időseit. Már tavaly figyeltük a folyosón a nálunk nagyobbakat,
ahogy a próbákra sorakoztak,
és a gyerekek kérdezgették:"Hova mennek, mire készülődnek?" Tudták, hogy ez a
nagyok hálás kötelessége, várták és készültek a szereplésre.
Először osztályfőnöki
órákon készítettük fel a gyerekeket ennek az ünnepnapnak a megbecsülésére. Beszélgettünk a szűkebb és tágabb
családról, kik olyan szerencsések, hogy ismerik a nagyszüleiket, illetve vannak-e olyanok,
akik együtt is élnek egy többgenerációs családban. Szerencsére szinte mindenkinek napi
kapcsolata van a nagyszüleivel, akik nemcsak az ünnepnapok, hanem a hétköznapok
részesei is. Ebéddel várják a
hazatérő unokákat, hétvégén

közösen pecáznak, vagy finom ünnepi tortákkal lepik
meg a szülinapon az unokáikat. Minden gyerek sok és
kedves emlékről számolt be.

Megérintette a gyerekek
a versek, zenék szellemisége,
mindig megbeszéltük mit is
fejeznek ki a verssorok, miről
énekelnek a zenészek. Bíz-

A versek, zenék összeállításakor is arra gondoltunk,
hogy az idősekről a szeretet jut
először eszünkbe. Az, ahogy
ők szeretnek minket, önzetlenül, és feltétel nélkül, és mi
kisebb és nagyobb gyerekek
ezt a szeretetet próbáljuk viszonozni, legalább egy kis részét visszaadni. Boldogan tapasztaltuk mi osztályfőnökök,
hogy a gyerekek átérezték ezt,
és szinte mindenki igyekezett
szerepet vállalni a műsorban,
ha máshogyan nem, akkor
úgy, hogy cipelte a magnót a
próbákra.

tunk benne, ha mi átérezzük
a szövegek üzenetét, akkor ezt
közvetíteni tudjuk az idősebbek felé is.
A fellépés napja izgalmas
volt. Tudtuk, hogy amit adunk
az a szívünkből jön, és reméltük, hogy eljut a nézőink szívéhez is. Igazi öröm volt az
előadás, a taps már csak kedves ráadás.
Köszönjük a felkérést, találkozzunk a színpadon négy
év múlva is!
Nagyné Garai Olga
és Baricza Zsuzsa
felkészítő osztályfőnökök

Sárgarózsa
Nyugdíjas Klub
hírei
Szeptember 12 - én Szüreti bált tartottunk. Gulyáslevest és pogácsát készítettünk
az estére. A klub tagjai magyar
ruhába öltöztek. Nagyon sok
szőlőt, almát és körtét hoztak
a tagok.
Részt vettünk a falusi Szüreti bálon is. Közösen készültünk a Nagycsaládosok
Egyesületével: zsíros kenyér
hagymával, paprikával. Sok
süteményt hoztak a klub tagjai
és a kemencében sült pogácsát
és kakaós csigát a Nagycsaládosok Egyesülete készítette,
melynek nagy sikere volt.
Csütörtökön a klub 30 fővel ellátogatott a gyógyfürdőbe.
Október 3-án a klubhelyiségben tartottuk meg az
Idősek Világnapját. 80 év felettieket külön köszöntöttük. Több klubtagunk verssel
készült. Ezúton szeretnénk
megköszönni a Nagycsaládosok Egyesületéből verset szavaló gyerekeknek a részvételüket. Köszönetünket fejezzük
ki Nagy Ferencnek a sok-sok
versért, amit elmondott.
Erre az alkalomra kaptunk
14 méter szövetet Horváth
Bélától, amit ezúton is köszönünk! Az anyagból asztalterítőket készítettünk.
Mindenkinek köszönjük a
részvételt, további jó egészséget kívánunk!
Vezetőség

Az én falum - Mezőfalva
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Jól szerepeltek együtteseink

Eredményes
időszakon
vannak túl a mezőfalvi futballcsapatok. Megye I. osztály felnőtt bajnokságban két
győzelem és egy vereség az elmúlt hetek története. Az IFI
három mérkőzésből három
győzelemmel továbbra is a tabella első helyén várj a befejező fordulókat. Megye IIIas együttesünk szinte hajszál
pontosan lemásolta Megye
I-es felnőtt csapatunk teljesítményét. Két győzelemmel
és egy vereséggel a lista 4. helyét foglalja el.
Az elmúlt hetek eredményei részletesen:
Polgárdi Vertikál - Mezőfalva 0:4, Mezőfalva - Bicske 9:0, Velence FQl System
- Mezőfalva 3:1. Hat találkozóval az őszi idény vége előtt a
közép mezőny 9. helyére elegendő pontot gyűjtött Masinka László legénysége. A
hátralévő fordulókban - papírforma szerint - már keve-

sebb a győzelmi esély, bizakodásra azonban mindig van
ok. Tekintve az egy-egy jobb
meccsen mutatott játékképre,
találhatunk újabb pontokat.
Az eltelt időszakban ismét
az IFI szerepelt a mezőfalvi csapatok között hibátlanul.
Polgárdi Vertikál - Mezőfalva 1:5, Mezőfalva - Bicske 16
:1, Velence FQl System - Mezőfalva 1:2. Kiegyensúlyozott
teljesítménnyel vezeti az ifjúsági korosztály mezőnyét hazai csapatunk. Váradi Tamás
edző munkájának köszönhetően két pontos előnnyel továbbra is a mezőfalvi IFI a
Megye I. legjobb együttese.
Bár a végső verdiktnek még
nem jött el az ideje, és előre
inni a medve bőrére nem szokás, azért egy dobogós helyezésre az őszi fordulók után
mindenképpen számíthatunk.
Megye III-ban is jó eredményekről szól a tudósítás.
Simon József vezetésével az

önkéntesekből verbuválódott
gárda szép találkozókat tudhat maga mögött. Mezőfalva
II. - Dég 2:1, Előszállás - Mezőfalva II. 3:4, Mezőfalva II. Cece 3:4. Az eredményekből
jól látható, hogy komoly erő
lakozik Megye III-as csapatunkban.
A hónap kiemelt mérkőzésének a Mezőfalva - Bicske találkozót választottuk:
Mezőfalva - Bicske 9:0, félidő 5:0 Szinte ötpercenként
potyogtak a gólok. Magabiztos futballal, végig pályafölényben játszó hazai együttes
már az első félidőben tetemes
5:0 -ás előnyre tett szert. A 4.
percben Szili Zoltán kezdte a gólgyártást, amit a tizedikben Tóth Árpád folytatott.
Az első negyedóra végén Boros is feliratkozott, majd ismét Tóth Árpád jutott főszerephez. Egymás után kétszer
is betalált. A szünet után a
61. percben érkezett az újabb

mezőfalvi találat. A jobb oldali szögletből beadott labda nagy kavarodást okozott a
bicskei kapu előtt. Végül Szili Zoltánnak sikerült beljebb
juttatnia. 6:0. A 75. percben
a hazai Sümegi ívelt a vendég
háló előtt helyezkedő Balázs
Sándornak. A frissen beállt
csatár fejesével 7:0-ra változott az eredmény. A vége előtt
negyed órával Nagy Márk 18
méterről megküldött szabadrúgása vágódott akadálytalanul a vendégek kapujába.
8:0. Az utolsó gólnál Cséplő
Krisztián beívelését a szintén
csereként beállt Móricz Csaba fejelte kapura, kialakítva
a végleges 9:0-os eredményt.
Góllövők: Tóth Árpád 3, Szili Zoltán 2, Boros Benjamin,
Balázs Sándor, Nagy Márk és
Móricz Csaba 1-1 gól.
(Mezőfalva sportját követhetik a www.mezohir.info oldalon is!)
Horváth László

Negyvenéves a nyugdíjasok klubja

Negyven év nagyon hos�szú idő, de gyorsan elröpül, ha
olyan közösségben telik, mint
a mezőfalvi nyugdíjasok klubja. Az 1975. szeptember 18án Vagyóczki János által alapított civil társaság 1990-ben
került cégbírósági bejegyzésre
Nagyközségi Nyugdíjas Klub
Mezőfalva néven. Az eltelt
négy évtized alatt megszámlálhatatlanul sok rendezvény,
esemény kovácsolta eggyé a
tagokat.
A nyugdíjasklub szeptember 19-én ünnepelte a jubileumot.
- Négy évtized alatt öt vezető Vagyóczki János, Nagy
János Szentes István, Bula
Ferenc és közel másfél évtizede jómagam próbáltuk

összefogni Mezőfalva nyugdíjas társaságát – emlékezett vissza az eltelt időszakra

dezvény, összejövetel, számos társadalmi megmozdulás, kirándulások, évfordulók

a klub vezetője. Most körülnézve a zsúfolásig megtelt teremben jóleső érzéssel nyugtázhatjuk, nem volt hiábavaló
az igyekezet. Rengeteg ren-

és még sorolhatnánk a közös
együttléteket, ami mind tartalmat adott az idős emberek
életének. Éveink alatt 7080 fő között mozgott a klub

tagsága. Jelenleg 76-an járnak foglalkozásainkra. Közülük 62-en már több mint öt
éve erősítik a csapatot. A legrégebbiek pedig már 30-40
esztendeje vannak köztünk.
Legyen egészség és szeretet
továbbra is a klub mindennapjaiban – zárta köszöntő
szavait Kertész Ilona klubvezető.
A hivatalos pillanatokat alkalmi dalcsokor tette még ünnepélyesebbé. Külön, erre az
alkalomra írt nóta fejezte ki
az idősek család- és faluszeretetét. Az est további részében vacsorával, tortaszegéssel és végül bállal ünnepelték
Mezőfalva idősei a Nagyközségi Nyugdíjas Klub 40. évfordulóját.

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. október 19-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0010
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Tizenharmadik alkalommal
öltögettek közösen
Másnak csak egy darab
folt, nekik kincset érő alapanyag. Száznál is többen ültek
asztalhoz szombaton a mezőfalvi iskola tornatermében
megrendezett közös varráson.
A foltosok mára művész tökélyre fejlesztették tudásukat.
Az alkalmi kiállítást megtekintve nyugodtan mondhatjuk, sokunk örömére.
Tizennégy évvel ezelőtt
néhány mezőfalvi gondolt egy
nagyot, és otthoni hobbijának
kiteljesítésére megalakította
a foltosok klubját. Jó szemű,
ügyes kezű asszonyok kitartó
munkával építgették közösségüket. Évről, évre fejlődő, gyarapodó alkotásaikkal otthon és
idegenben is elismerést szereztek. Kapcsolataiknak köszönhetően számos rendezvényen,
köztük a közös varrások alkalmival is találkozhatunk munkáikkal. Legutóbb szeptember
19-én hívták a foltvarrás szerelmeseit egy találkozóra, ahol
a hagyományos mintadarab el-

készítése mellett jutott lehetőség beszélgetésre, ismerkedésre
és nem utolsósorban a tapasztalatok cseréjére is. Pappné
Gizi a Mezőfolt vezetője köszöntőjében kiemelte a sokéves
barátság és a foltvarrás összetartó erejét. A szakmai fejlődéshez pedig sikeres varrást
kívánt.
A mezőfalvi foltosok közös varrásának megkezdése
előtt ráhangolódásként – mint
minden évben már hagyományosan – a Tündérkert Óvoda csigabiga és katica csoportja adott kedves műsort.
Az óvodások fellépését követően kora délutánig öltögettek
a szorgos kezű asszonyok.

Gyűjtés: flakon, fém és papír
Kedves Mezőfalviak!
2015. 10. 30-án, pénteken ismét flakon (üdítős palack) fém
(sörös doboz) és papírgyűjtést szervezünk.
Megkérjük falunk lakóit, hogy házuk elé reggel 6-óráig helyezzék ki az elszállítandó zsákokat.
Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szemetet
nem tudunk elszállítani senki elől, ezért azt ne is tegyék ki!
Az autók minden utcában egyszer tudnak végigmenni, ezért
kérjük a reggeli időpontot a kihelyezéshez.
Köszönettel:
Nagycsaládos Egyesület

Október 23-án új termékkel
bővül a sport büfé kínálata:
 Gyros pitában,
 gyros tál,
 pacal,
 babgulyás

Első nap minden helyben fogyasztott ételhez
2 dl üdítőt adunk ajándékba.

Várjuk kedves vendégeinket!
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Szüreti Mulatság

Az időjárás megint megtréfált bennünket. Sajnos hiába vártuk egész nap az esős
idő jobbra fordulását, le kellett
fújni a felvonulást. Köszönjük
lovasainknak a felkészülést,
reméljük jövőre nagyobb szerencsénk lesz.
A felvonulás megállóhelyeinek vendéglátását vállaló
civil szervezeteknek, családoknak és mindenkinek lelkes készülődését hálásan köszönjük. A sok finomságot
elhozták, vagy a helyszínen
készítették, így mindannyian
ehettünk belőlük, így a tornateremben eltöltött délután
igazán kellemessé, hangulatossá válhatott.
Külön köszönet a Nagycsaládosoknak, akik szinte
egész nap pogácsa és kakaós
csiga tésztát gyúrtak és sütöttek a falu kemencéjében, egész
este pedig körbe - körbe kedvesen kínálták.
A sokféle művészeti csoport fellépése színes kavalká-

dot, hangulatot teremtett az
est folyamán. A vendégcsoportok mellett igazán kitettek
magukért a mezőfalvi felnőtt
- és gyermektánccsoportok is.
A színvonalas fellépésekért a
művészeti vezetőknek is hálás
szívvel mondunk köszönetet.
Idén is finom vacsorával tudtuk megkínálni a bálon résztvevőket. Ez most is mint már annyiszor - Váradi
Sándornak és fiainak köszönhetjük.
A további programok színvonala marasztalta ott a bálozókat éjszaka 2 - ig. A szervezők nagy örömére sok fiatal
is részese volt a jó bulinak, a
Cocktail Band Zenekar színvonalas zeneszolgáltatásának
köszönhetően.
Köszönet még egyszer a
résztvevőknek és segítőknek.
Jelszó: Jövőre veletek ugyanitt!
A szervező:
Mezőfalvi Német
Nemzetiségi Önkormányzat

Mezőfalva központjában
üzlethelyiség

kiadó vagy eladó!
Érdeklődni egész nap
a 25/244-114-es
telefonszámon lehet.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet barátoknak, szomszédoknak, kollégáknak, családtagoknak, Dr. Prajda Pop
Ramóna doktornőnek, hogy szeretett hozzátartozónk

Papp Mihály László
Búcsúztatóján részt vettek, fájdalmunkban osztoztak

A szerető család

