Az én falum

MEZŐFALVA
Információs és közéleti havilap

2019. november
Letették az esküt a képviselők, a bizottságok külső tatjai és a polgármester

Megalakult Mezőfalva
képviselő-testülete
Szeretettel
várom Mezőfalva
lakóit az adventi
rendezvény
sorozatunkra,
a Piac térre!
Készüljünk közösen karácsonyra idén is! A szeretet
ünnepére hangolódásban segítenek a hangulatos közösségi rendezvényeink.
A Piac téri advent részletes programját lapunk 12. oldalán olvashatják.
Üdvözlettel:
Márok Csaba
Mezőfalva polgármestere
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Október 30-án, szerdán 16 órai kezdettel a Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében ünnepélyesen letette az esküt Mezőfalva Nagyközség Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az eseményt teltházas érdeklődés övezte. Az alakuló ülés törvény által meghatározott napirendjeit követően hivatalosan is elkezdődött a munka a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban.
A testület tagjai alpolgármestert is választottak Masinka Csabáné személyében. Az alakuló ülésen
készült fotón balról, jobbra: Pethes Bálint képviselő, Masinka Csabáné alpolgármester, Sóki László képviselő, Hajas Erika a választási bizottság elnöke, Borbély Anikó jegyző, Márok Csaba polgármester, Bán Balázs, Papp Gyöngyi, Molnárné Troppert Mária képviselők. (Fotó: Horváth László)

Iskolafejlesztési alapítványi bál

Lapzártánkkal egyidőben
tartotta meg a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány a
hagyományos, és minden évben nagyon sikeres Alapítványi bálját. Jelentős dolognak
tartom, hogy ilyen meghatározó szervezet van a községünkben, amelyre az emberek
bizalommal tekintenek. Ez az
alapítvány az, amely civil közösségként a mezőfalvi gyere-

kekre a legtöbb pénzt fordítja.
Az iskolában működő művészetoktatás térítési díjához jelentős összeggel járul hozzá, az
óvodában különböző eszközök
beszerzését támogatta, az udvaron talán valamennyi játék
beszerzése az alapítványhoz
köthető. A művelődési házban pedig olyan programokat
finanszíroz (például színházi
előadásokat, bábjátékokat, ját-

szóházakat), amelyeken az iskolások és az óvodások egyaránt részt tudnak venni, a
könyvtárban pedig író-olvasó találkozók kerülnek megrendezésre, szintén alapítványi támogatásból. A Szociális,
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény karácsonyához is
hozzájárul tartós élelmiszerrel.
Márok Csaba
polgármester
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Civil egyeztetést
tartottunk
Az alakuló képviselőtestületi ülésen elhangzott
program
hitelességének
ékes bizonyítéka a folytatás, elsőként, hogy november 4-én civil megbeszélést
tartottunk. Ezen az összejövetelen egyeztettünk az adventi hétvégékről, a jövő évi
vigasságokra vonatkozóan
teszünk majd javaslatot, illetve egyeztettünk egy esetleges közös programról is.

Tájékoztatás szünidei
gyermekétkeztetésről

C-típusú sport
park lesz
Mezőfalván
Régen volt már, amikor elújságoltuk, hogy Mezőfalva a
nyertesek között van a C-típusú sportpark kialakítására meghirdetett pályázaton.
A sportpark központilag kerül kialakításra, önkormányzatunknak nincs teendője
ezzel kapcsolatosan, csak a
helyszínt biztosítja, és örömmel konstatálja majd amikor megvalósul a beruházás,
hogy ismét gazdgodott településünk. A sportpark kialakítói a közbeszerzés lefolytatását követően mostanra
juttak el a munkaterület átadásáig. A sportpark a Rákóczi utcai játszóter mellett
lesz, illeszkedik a LEADER
játszótér fejlesztési terveinkhez is.

LEADER-es
közgyűlés
A Mezőföldi Híd LEADER Térségfejlesztő Egyesület közgyűlést tart november 20-án. Az önkormányzati
választásokat követően változások vannak némely alapító önkormányzanál, és ennek
megfelően az egyesület tisztújítását is el kell végezni. A
huszadikai közgyűlésnek ez
lesz a témája.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba Mezőfalva polgármestere

Képünk illusztráció
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő
kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen
biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
részére.
Fentiek értelmében a 2019/2020-as nevelési évben téli szünetben az ingyenes szünidei
étkezést
2019. december 23. (hétfő)
2019. december 30. (hétfő)
2019. december 31. (kedd)
2020. január 2. (csütörtök)
2020. január 3. (péntek)
napokon biztosítja az önkormányzat.
A szünidei gyermekétkeztetés a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Szociális, Családsegítő
és Gyermekjóléti Intézményben formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi
példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány
gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Kérem az érintetteket, hogy a kitöltött
nyomtatvány(okat)t - a szünidei ingyenes étkeztetés zavartalan igénybevételéhez - 2019.
december 10. napjáig (kedd) juttassák el a
Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény (2422 Mezőfalva, Piac tér 3.) irodájába vagy a Polgármesteri hivatalba.
Az étel átvételének helye nem változik:
Óvoda konyha 2422 Mezőfalva, Kinizsi utca
48.
Az étel fogyasztása elsősorban a Konyha étkezőjében történik, de lehetőség nyílik továbbra is az ételek elvitelére.
Az étel elvitelének illetve helyben fogyasztásának ideje: 10.30 óra és 11.30 óra.
Elvitel esetén ételhordót szükséges biztosítani.
Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes
képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor
szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
időtartamát. Amennyiben annak időtartama
lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem
benyújtásáról!
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőnkhöz
vagy a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény munkatársaihoz.
Borbély Anikó
jegyző
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Megalakult Mezőfalva október 13-án
megválasztott képviselő-testület

2019. október 30-án tartotta
alakuló ülését Mezőfalva képviselő-testülete a művelődési
házban. Az alakuló üléseknek
kötelező forgatókönyve van,
amit be kell tartani. Törekedtünk arra, hogy ez a település
életében fontos esemény kapjon nagy nyilvánosságot, ne a
hivatal tanácstermében kerüljön megrendezésre, ahol kevés
ember fér el, hanem a művelődési házban. A döntés jónak, a
színházterem pedig megfelelő
helyszínnek bizonyult: zsúfolásig megtelt a helyiség érdeklődő falubeliekkel, ami nagyon
jóleső érzéssel töltött el bennünket. Megtisztelte jelenlétével az eseményt Suszter Tamás
rendőrkapitány úr is.
Az első napirendi pontként a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választás eredményét. Ezt követte a
képviselők, majd a polgármester ünepélyes eskütétele.
A polgármester ismertette a programját röviden, utána
pedig a képviselők is bemutatkozhattak. A polgármester azzal kezdte mondandóját, hogy
köszöni mindazoknak, akik elmentek szavazni október 13án, és külön köszöni mindazoknak, akik őrá szavaztak. A
program ismertetésében szerepeltek a jövőbeli tervek. Két
lényegeset emeltem ki, egyik a
bölcsőde pályázatunk, másik a
polgármesteri hivatal belső felújítására beadott pályázat. Jelenleg még mind a kettő bírálat
alatt van. A bölcsőde pályázatunk a jogosultsági vizsgálaton már átesett, most a tartalmi bírálatát végzik. A hivatali
felújítás folytatása pedig a Magyar Falvak Programra került
beadásra, mert az energetikai
program keretében kívülről
szépen megújult a községháza,
kicseréltettük a nyílászárókat
is, beltérben azonban semmi
nem történt. Ugyanez igaz az
ÖNO épületére is, ezért annak

a belső felújítására jövőre szeretnénk pályázni.
A jövőbeni célok között
említettem meg egy belterületi kerékpárút kialakításának a
lehetőségét. A tervezőkkel közösen fogunk bejárást véghrehajtani, hogy a közlekedésbiztonsági fejlesztéseket milyen
módon tudjuk megvalósítani. Gond van a templom és az
iskola közötti résszel. A tervezőkre bízzuk, hogy milyen
megoldási javaslattal állnak elő.
Szó volt a biztonságos közlekedés érdekében zebrák, gyalogos átkelőhelyek kialakításáról is. A belső körforgalmi
csomópont posta irányában
történő megközelítésének a
lehetőségét vizsgáltuk. A belső körforgónál egyenesen átmennek az úton a templom
felől érkező emberek. Annak
a lehetőségét vizsgáljuk, hogy
oda lehetne-e egyáltalán tenni gyalogos átkelőt. De a nagyobb forgalmú buszmegállók
környékén is vizsgáljuk a zebra
kialakításának lehetőségét.
Folytatni szeretnénk azt a
nagyon pozitív kezdeményezést, hogy a civil szervezetek
vezetőivel, képviselőivel legalább havonta egyszer össze-

ülünk, és megbeszéljük a falu
legfontosabb dolgait, a programokat, ami a széles körű egyeztetésre kínál lehetőséget folyamatosan. Ez nagyon fontos.
A célpont a családokon van
Mezőfalván is. Ha megvizsgáljuk az önkormányzat eddig fejlesztéseit, láthatjuk, hogy gyönyörűen felújított az iskolánk,
az óvodánk, most bölcsőde létrehozását tervezzük, így biztosíjuk a fiatal házaspároknak is
a gyermekvállaláshoz szükséges helyi feltételeket. Továbbá a gyermekek étkeztetése is
magas színvonalon biztosított.
Tehát olyan ellátórendszert
igyekeztünk kialakítani, amivel a Mezőfalván élő gyermekes családok életét könnyítjük
meg, tesszük teljessé. Mindemellett fokozottan figyelünk
az idősekre. A régi tanácsházában ők kiemelt helyet kaptak,
és a klubéleten kívül megoldott
helyben az idősekről való nappali gondoskodás és a Cordastella jóvoltából a bentlakásos
ellátás is.
A képviselő-testület elfogadta az alakuló ülésen az önkormányzat 2019. december
31-ig terjedő munkatervét,
majd sor került az alpolgármester megválasztására, a törvény előírásainak betartásával,
titkos szavazással.
A testület Masinka Csabánét választotta meg alpolgármesternek.
A napirendi kötelmeknek
megfelelve megállapították a
testület tagjai a polgármester
törvényben meghatározott, lakosságszámhoz kötött mértékű illetményét és ehhez igazodva a költségtérítését. Az
alpolgármester és a képviselők
tiszteletdíjára vonatkozóan a
költségvetésben év elején meghatározott összeget fogadták el
a képviselő-testületi tagok.
A polgármester javaslatot
tett a bizottságokra, amit a testület egyhangúan támogatott. A
pénzügyi bizottság elnökének

Sóki Lászlót választotta, tagjának Petes Bálintot, külsős tagjának Rabi Tímeát. Az egészségügyi, szociális bizottság elnöke
Molnárné Troppert Mária lett,
tagja Bán Balázs és Papp Gyöngyi képviselők, külső tagja pedig Horváth László és Nagyné
Garai Olga. Arról is döntött a
képviselő-testület, hogy az önkormányzati társulásokba a polgármestert delegálja.
Érdemi munka sem maradt
el, annál is inkább, mert az előző testület ajánlatokat kért be
a nyertes orvos eszköz pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközök tekintetében. A
beérkezett ajánlatok közül választottuk ki az előterjesztés
alapján legmegfelelőbbet. Két
LEADER-pályázatunk van,
amelyekben lehetősége van a
képviselő-testületnek előleget
igényelni. Egyikben programok és székek beszerzése szerepel, a másikban pedig játszótéri eszközök beszerzése a cél.
Mindkét pályázatnál a testület egyhangúan támogatta az
előleg igénylésére vonatkozó
előterjesztést. A székek megrendelése megtörtént, a játszótéri eszközök telepítése az idén,
vagy jövő tavasszal várható.
Döntött a képviselő-testület arra vonatkozóan, hogy a
sejemmajori buszmegálló áthelyezését támogatja. Az áthelyezésre azért van szükség,
mert a gázszolgáltató jelezte,
hogy rossz helyen van most a
buszváró.
Nagyon jónak tartom, hogy
a lakók közül sokan eljöttek az
képviselő-testület alakuló ülésére, ez nagyon fontos minden
tekintetben. Számunkra jelzés
olyan szempontból is, hogy a
mezőfalviak nemcsak megtisztelnek bennünket a bizalmukkal, hanem érdeklődnek
a munkánk iránt, fontos számukra Mezőfalva mindennapi élete és a jövője egyaránt.
Köszönjük!
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Tündérkert Óvoda

„ Itt van az ősz, itt van újra…”

Egy napos októberi délelőttön az óvoda kertjét kicsit átalakítottuk. A ma már
feledésbe merülő őszi tevékenységek világába próbáltuk
bevezetni a gyerekeket. Kipróbálhatták a diótörést, kukorica morzsolást, krumpli
talicskázást, tökgurítást, őszi
termések szétválogatását.
Nagyon élvezték, hiszen
ezek a tevékenységek otthon
már egyre ritkábban fordulnak elő a családok életében.
Folyosónkra a gyermekek és
szülők együtt, őszi termésekből szebbnél szebb alkotásokat készítettek. A kiállítást óvodánk folyosóján bárki
megtekintheti. A délelőtt zárásaként minden csoport felrakott óvodánk kertjében egy
csoportjelképpel ellátott madár odút, a gyermekek által
kiválasztott fára. Ezután folyamatosan figyeljük költözik-e kismadár bele, esetleg

lesznek-e fiókák. Mivel zöld
óvoda vagyunk, nagy hangsúlyt fektetünk a madarak védelmére, etetésére a téli időszakban is.
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Boldogságóra

A nyár folyamán két kolléganőnk részt vett a Boldogságóra
képzésen. A három napos továbbképzésen átfogó ismereteket
szereztek a boldogságórákhoz és a boldogságóra foglalkozásokhoz kapcsolódó módszertanról, mely program az érzelmi intelligencia fejlesztésén alapul.
„A boldogságórákon a gyerekek megismerhetik a boldogságtudomány eredményeit, és olyan gyakorlatok elvégzésére inspiráljuk őket, amelyek boldogságkutatók szerint hozzájárulnak a
boldogságszintjük megnöveléséhez.”

Őszi kavalkád

Október 17-én délután a Gomba csoport az őszi kavalkád
jegyében barkácsolós nyílt délutánt tartott. A szülőket rövid
mondókás-énekes műsorral köszöntötték a gyerekek, majd ezt
követően kezdetét vette a közös barkácsolás, ahol különböző
szebbnél, szebb alkotások születtek. Végezetül, pedig együtt ettek és ittak az otthonról hozott finomságokból.
„Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve
szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig
magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda,
illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során
érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás
családhoz illesztett megoldásait.”
Az Óvoda számára fontos a nyílt napok szervezése, hogy a
szülőkkel folyamatosan tudja tartani a kapcsolatot, ezért szerveznek az óvodapedagógusok ilyen programokat.

Délutáni
tevékenységek

Októberi hónaptól szinte minden délután különböző foglalkozásokon próbálhatják ki képességeiket a gyermekek. Minden középső csoportos és nagycsoportos érdeklődésének megfelelően válogathat szülei segítségével a délutáni tevékenységek
között. Keddi napokon szivacskézi, szerdánként német foglalkozás, csütörtökön néptánc, pénteken pedig teremfocitól hangos óvodánk, Reméljük minden gyermek megtalálta számára a
legmegfelelőbb délutáni elfoglaltságot.

Köszönetek

A Pillangó csoport köszöni szépen a szülőknek a sok-sok felajánlást, támogatást az októberi hónapban.
A Micimackó csoport köszöni a sok szép őszi termést és külön köszöni az őszi kavalkádra készített dekorációt Barcza Alíznak, Márhoffer Norinának, Mohai Majának, Nagy Hunornak,
Prémusz Jádénak és szüleiknek.
A Katica csoport köszöni az SzM-es anyukáknak a gyerekek
számára készített halloweeni meglepetés ajándékot és minden
szülőnek aki gyümölccsel vagy bármivel hozzájárult a gyermekek mindennapi étkezésének színesítéséhez.

Dréta kórustalálkozó: méltón az
alkalomhoz, méltón a hely szelleméhez
A Dunaújvárosi Vegyeskar
nyerte a Dréta Antal Vándor
Díjat. A jubileumi rendezvény
végén hat kórus, közel száznyolcvan résztvevővel énekelte együtt katartikus hangzással a Soli Deo Gloria című
művet.
„A levegő tele van muzsikával...mindössze annyit kell
tenned, hogy jó mélyeket lélegzel.” - Edward Elgar
Hosszú évek hagyománya
Mezőfalván, hogy a katolikus templom felszentelésének
évfordulója alkalmából hangversenyt rendeznek. Az idei,
egyben jubileumi eseményen
hat kórus, a Dunaújvárosi Vegyeskar Kurucz Gergely vezényletével, A Paksi Városi
Vegyeskar Ujházy Krisztina
karnagyi irányításával, a Zirci
Városi Vegyeskar Géring Klára vezetésével, a Nagyvenyimi
Fontana Nőikar Péter Kata
vezényletével, az erre az alkalomra újra összeállt Viadana
Kamarakórus Kurucz Gergely
dirigálásával és a házigazda
Mezőfalvi Nőikar Balogh Tímea vezetésével mutatta be a
helyhez és az alkalomhoz illő
egyházzenei műveket. A rendezvény köszöntőjében elhangzott, hogy eddig nagy sikerrel és örömmel szervezte
ezt a nemes rendezvényt Lakos Angéla a Mezőfalvi Nőikart tizenkilenc éven át vezető karmestere, egyben a Dréta
Antal Egyházzenei Kórustalálkozó megálmodója. Megtiszteltetés tehát a hagyomány
továbbvitele, melyben a jubileumi alkalomra olyan együtteseket hívtak vendégül, akik

a tíz év alatt elnyerték a vándordíjat. A találkozó igazából
nem verseny, hiszen különböző összetételű énekkarok
szerepelnek együtt, ugyanakkor Mezőfalva Önkormányzata alapított egy különdíjat
Dréta Antal zirci apát, falualapító emlékére, melyet évről-évre más kórusmű nyer
el – hallhattuk a köszöntőben
Balogh Tímeától a Mezőfalvi Nőikar vezetőjétől. A jubileumi rendezvényen is nagyon
gyönyörűen szólaltak meg az
énekkarok, melynek végén a
Dunaújvárosi Vegyeskar vihette haza a Dréta Antal Díjat.
A Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozó eddigi
díjazottjai: A Sárbogárdi Vegyeskar 2009. A Viadana Kamarakórus 2010, 2012, 2014ben is elvihette a vándordíjat.
Bonawox Nőikar 2011. (Sajnos már felbomlottak). Mezőfalvi Nőikar 2013. és 2015.
Paksi Városi Vegyeskar 2016.
2017-ben a rendezvény elmaradt. A Kisújfalusi Református Egyházközösség kórusa
2018. A tizedik, egyben jubileumi kórustalálkozón pedig a Dunaújvárosi Vegyeskar
nyerte a neves díjat.
HL
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
Széchenyi István gondolatának igazságtartalmát bizonyította a pénteki hagyományőrző disznóvágás, mely az
iskola programjait színesítette. Az idei évben már hatodik
alkalommal örvendeztették
meg diákjainkat a Mezőfalvi
Gazdakör tagjai azzal, hogy
bemutatták számunkra ennek
a feledésbe merülő szokásnak
a tartalmát, hangulatát.
A program népszerűségét mi sem bizonyítja jobban,
mint az a tény, hogy már szeptember végén kérdezgetik tanáraikat a gyerekek: Mikor
lesz már disznóvágás? Minden évben érdeklődve figyelik
az állat tisztítását, darabolását,

bontását. Megtanulják,
hogy az egyes húsféleségeket miként kell feldolgozni, s a nap folyamán
folyamatosan kóstolgatják a finom „disznóságokat”.
Ennek a vidám és felszabadult napnak a lebonyolításában mindig
nagy segítségünkre vannak a szülői munkaközösség tagjai is, akiknek
ezúton is köszönjük a
munkájukat! Nem tudunk eléggé hálásak lenni a gazdakör tagjainak, akik
évről-évre jó hangulattal, különleges tudással, kedvességgel ajándékoznak meg ben-

nünket ezen a különleges,
hagyományőrző napon.
Köszönjük a Kovács Istvánnak és családjának a reg-

gelihez biztosított füstölt
árut, Feth Róbertnek és
feleségének pedig a hatalmas, feldolgozásra kerülő sertést. Hálásak vagyunk Varga Gyulának,
Vizi Ignácnak és feleségének, Stempely Józsefnek és feleségének, Sági
Istvánnak és feleségének,
Kvárik Józsefnek és feleségének, Salgó Józsefnek
és feleségének és Márok
Csabának, hogy velünk
töltötték ezt a napot!
Reméljük, hogy még
sok évig részük lesz a mezőfalvi diákoknak ebben a
színvonalas hagyományőrzésben!

Diákolimpia: két ezüst, két bronz

Rostás Arnold
Az év második felével megkezdődtek a birkózók diákolimpiai bajnokságai. Erőltetett menet jellemezte ezt az időszakot,
hiszen szinte nem telt el hétvége úgy, hogy valamelyik szintéren ne küzdött volna mezőfalvi
birkózó. Országszerte rendeztek területi diákolimpiai bajnokságokat szabadfogású, majd
kötöttfogású birkózásban, ami
több korosztályban is kvalifikáció volt a soron következő diákolimpiai döntőre. A diák I-II.

korcsoportos fiatalok kötöttfogásban Abonyban, szabadfogásban Mezőfalván küzdöttek
meg egymással a továbbjutást
érő helyekért. Mindkét helyszínen 10 -10 Guricsos, vagy
a Dunaferr Se színeit erősítő
mezőfalvi diák próbált szerencsét. Közülük, ötüknek sikerült
tovább jutni. Mezőfalva tornatermét zsúfolásig megtöltötte a
Közép-Magyarországi területi
bajnokságra érkező 15 egyesület 132 versenyzője, valamint az
őket kisérő népes szurkolótábor.
A fiatalabb, diák II-es korosztályban kiírt 14 súlycsoportba
összesen 200-an szereztek részvételi jogot a területi bajnokságokról, közülük 160-an álltak
rajthoz Püspökladányban, a kötöttfogású országos döntőn. A

14 bajnoki címből 9 vidékre, 5
pedig a fővárosba került. A 10
és 11 éves birkózópalánták általános iskolájuk színeit képviselték a diákolimpiai bajnokságon,
azonban az MBSZ versenyrendszere az igazolt klubjukat
jelenítteti meg az eredményekben. A Guricsos versenyzők Éva
Bence III., és Bodor Máté V.
helyével zárták a napot. A diák
I-es tatabányai megmérettetésen Rostás Arnold 46 kg-ban
abonyi, adácsi, majd zalaegerszegi ellenfelét legyőzve jutott a
döntőbe, ahol a nagy menetelést
az esztergomi versenyző állította meg. Serdülők, 15-14 évesek
versenyén Miklós Mátyás révén sikerült dobogós helyezést
megcsípni. A 41 kg-osok csoportjában 2 győztes, és 2 vesztes

Miklós Mátyás

Éva Bence 3., Bodor Máté 5. helyen végzett

Pup Viktória
mérkőzés után a nagyon értékes
III. helyen végzett. Ezzel, még
nem ért véget a sorozat, a fiúktól
a lányok vették át a stafétabotot, pontosabban a diákolimpiai
lángot. A diák lányok versenyén
Kiss Hella, és Pup Viktória igazi amazon harcosként küzdött.
Viktória a csoportmérkőzések során többek között, azt az
orosházi versenyzőt is le tudta győzni, akivel már korábban
többször meggyült a baja.
A lebonyolítási rendszernek köszönhetően a döntőben újra egymással kerültek
szembe, ahol, sajnos nem sikerült megismételni a bravúrt, így
ezen a napon kénytelen volt az
ezüstéremmel megelégednie. A
megmérettetéseknek még nincs
vége, de már most látszik, hogy
a sok munka kezdi érlelni a gyümölcsét.
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Őszi pedagógiai napok: 11. 25-29.
Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános
Iskola és AMI
Osztály
(Dátum, nap, óra)    Tanóra
1.a osztály
11. 27. szerda 1. óra magyar nyelv
2. óra matematika
3. óra német nyelv
1.b osztály
11.27. szerda 1. óra magyar ny./matematika
3.óra német nyelv
4.óra magyar ny./matematika
2.a osztály
11. 25. hétfő 1. óra német nyelv
2. óra matematika
3. óra magyar nyelv
2.b osztály
11. 25. hétfő 1. óra német nyelv
2. óra magyar nyelv
3.a osztály
11. 28. csütörtök 3. óra magyar nyelv
4. óra ének-zene
5. óra német nyelv
4.a osztály
11. 27. szerda 3. óra magyar nyelv
4. óra ének-zene
5. óra német
4.b osztály
11. 27. szerda 3. óra magyar nyelv
4. óra testnevelés
5. óra német nyelv
5.a osztály
11. 26. kedd 1. óra testnevelés
2. óra matematika
3. óra magyar nyelv
5.b osztály
11. 25. hétfő 4. óra matematika
5. óra természetismeret
6.a osztály
11. 27. szerda 4. óra természetismeret
5. óra informatika
6.b osztály
11.26. kedd
3. óra magyar nyelv
4. óra történelem
Néptánc tanszak: Koncz Tímea
11. 25.
6. óra
11. 27.
1. óra
11. 27.
8. óra
11. 29.
7. óra
Képző és Iparművészeti tanszak:
11. 27. szerda		
Képző és Iparművészeti tanszak:
11. 25. hétfő		
Képző és Iparművészeti tanszak:
11. 27. szerda 7. óra

Tanár
Nyuliné Bauer Szilvia
Sivák Zita
Hajas Erika
Ványi Gáborné/Baricza Zsuzsanna
Hajas Erika
Ványi Gáborné/Baricza Zsuzsanna
Árva-Szabó Ágnes
Kolozsi Krisztina
Szabóné Kovács Erika
Árva-Szabó Ágnes
Csibrikné Dobai Orsolya
Márokné Szatmári Ilona
Klopcsik Klaudia
Hajas Erika
Nagyné Garai Olga
Klopcsik Klaudia
Hajas Erika
Baricza Zsuzsanna
Patakiné Mukli Éva
Hajas Erika
Váradi Sándor
Szentpáli Balázs Pálné
Batta Kinga
Szentpáli Balázs
Kollár Hajnalka
Kollár Hajnalka
Sótiné Papp Elvira
Nagy Margit
Zsömbör Attila
néptánc 2. évf.
néptánc 4. évf.
néptánc 1. évf.
néptánc 3. évf.
Márokné Szatmári Ilona tanárnő
szobrászat
Kolozsi Krisztina tanárnő
képzőművészet
Nyuliné Bauer Szilvia tanárnő
szobrászat

Manófalvi látogatás

A hagyományokhoz híven az alsó tagozatos diákok idén is
megnézték az iskola mellé költözött manócskákat a Cordastella Nyugdíjas Otthon kertjében. Nagyon jó volt látni a kisfalut,
hiszen sok új lakót fedezhettek fel a gyerekek. Megnézték a
manó óvodát, jártak a piacon, gondolatban búzaföldön barangoltak, és a mini állatfarmot is bejárták. Tündérföldre is repítette a képzelet a diákokat, majd a kemencénél megvizsgálták a
frissen kisült kenyereket.
Mindig szeretünk a manókhoz és a kedves vendéglátó idősekhez elmenni, hiszen a látnivalókon kívül kézműveskedéssel
és manópogácsával várják a gyerekeket.
Már most izgatottan várjuk a jövő októbert, hogy ismét láthassuk a manók életét!

Programozás hete 2019
2019. október 5. és 20. között
került megszervezésre a hetedik
európai Code Week, amikor ismét a kódolásé volt a főszerep. Ez
az a két hét, amikor sokan dolgoznak azért, hogy minél többen kipróbálhassák a programozás alapjait, bepillantást nyerhessenek a
programozók mindennapjaiba,
munkájukba és abba, hogyan hat
a digitalizáció és az informatika a
mindennapi életünkre!
Ebben az időszakban iskolánk
minden tanulója aktívan részt
vett és ismerkedett a programozás alapjaival különböző rendhagyó tanórák keretében. A kódolás
megismerésének fontos pillére a
logikus és algoritmikus gondolkodásmód fejlesztése, melyet a
pedagógusok érdekes, látványos,

s nem egyszer vicces formában
valósítottak meg.
Tizennégy eseményt rendeztünk ebben a két hétben közel 300 gyermek részvételével.
Flashmobbal indítottuk a projektet, majd teret adtunk a titkosírásnak, a bináris számrendszer
megismerésének, az iskolában
található elektronikus építőkészletek felfedezésének, a smart robotokkal való játéknak, a képalkotásnak és hibafelismerésnek,
valamint a különböző online felületeken való programozás megismerésének.
A kollégák és a gyerekek vis�szajelzései alapján mindenkinek
tetszett ez a két hét és a diákok
jövőre is szívesen részt vennének
hasonló foglalkozásokon.
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iss
álmán

Művelődési Ház

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
és a Kiss Kálmán Művelődési Ház meghirdeti a

Betlehemi jászol
pályázatot
melynek célja, hogy segítse a Jézus születésének ünnepére való méltó felkészülést, ösztönözze a gyermekek és a felnőttek alkotó kedvét.
A pályázaton nevezni lehet természetes anyagokból (pl. textil, üveg, fa, papír, csutka, csuhé, vessző,
fém, agyag, gyapjú, bőr, élelmiszer stb.) kizárólag kézműves kivitelezéssel készült betlehemi jelenetekkel.
A pályaműveket 2019. december 6-ig várjuk a Kiss
Kálmán Művelődési Házban.
A zsűri által legjobbnak ítélt munkák jutalma:
I. helyezett : 15.000 Ft értékű SPAR utalvány
II. helyezett: 10.000 Ft értékű SPAR utalvány
III. helyezett: 5.000 Ft értékű SPAR utalvány
A beérkezett munkákból kiállítás nyílik december 10-én, kedden, 16.30 perckor, mely egyben a
díjátadó is lesz.
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Nagyközségi Nyugdíjas Klub
Nagyközségi Nyugdíjas Klubunk idei utolsó név- és születésnapi összejövetele 9-én lezajlott.
Szépen díszített és terített asztalok fogadtak bennünket. A köszöntések és kis ajándékok kiosztása után két klubtagunk versekkel
szórakoztatta a tagokat, Ilonka a
klub vezetője elmondta fontosabb tájékoztatóját, elénekeltük az
indulónkat, „Szeressük egymást
gyerekek”, és következett a vacsora. Előtte kis aperitif a bevezetés,
mert ha valaki gyomra kényes a
pörköltre, kis házi pálinkával megelőzheti a gondokat... Finom sertéspörkölt tésztával, savanyúsággal
volt a vacsora. Alig tudtuk lenyelni
az utolsó villányi falatot, mert Kéri
Gyuri máris rázendített a zenére,
és nekünk már viszketett a talpunk! Nagyon jó hangulat kerekedett, bár mindig az szokott lenni,
de most talán kicsivel emelkedettebb! Következett egy egy szelet házi krémes és kávé. Futtában
bekaptuk, mert máris szólt a rock,
amire igazán nem lehet széken
ülni. Érdekes amikor megérkeztünk, itt fáj, ott fáj panaszkodással
köszöntöttük egymást (lévén ugye
többnyire nyugdíjasok vagyunk),

de mostanra hipp-hopp nincs
ízület, reuma, csak a tánc! Tombolahúzás után még egy nagy lendület a táncparketten,és éjfél körül kezdtünk pakolászni. Az esős
időre tekintettel, Már Feri és Vili
bá’ fuvarozta azon személyeket,
akik gyalogosan voltak. Köszönjük nekik a segítséget. Természetesen mindenkinek köszönjük,
Ilonkának a vezetőnek a szervezést. Reméljük jövő évben is hasonló lelkesedéssel fognak a rendezvényeink lezajlani.
Akik úgy gondolják, hogy
szeretnének néha néha velünk ünnepelni, szívesen fogadunk és várunk minden új tagot klubunkban! Mindenkinek jó
egészséget! Vigyázzunk magunkra, egymásra,és aki találkozik az
influenzával, küldje el melegebb
éghajlatra!

Sárgarózsa nyugdíjas klub
Októberben szép számmal
részt vettünk a művelődési házban rendezett idősek napi ünnepségen, melyen mindenki jól érezte
magát. Nagyon színvonalas műsort adott Straub Dezső színművész. Köszönjük szépen.
Különleges meghívást kaptunk, 2 klubtagunk Budapestre mehetett az idősek napi ünnepségre, mely gyönyörű helyen
a Pesti Vigadóban volt. Nagyon
szép emlékkel a szívünkben tértünk haza. Közösen töltöttük el
a napot a nagyvenyimi, baracsi és
a kis Solti nyugdíjas klub tagjaival. Külön köszönjük a meghívást
Semmelweis Ferencnek, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának vezetőjének.
Klubunkban is felköszöntöttük a 75 év feletti tagjainkat,
csokoládéval és emléklappal, valamint több társunk vers felolvasással kedveskedett ezen a esten.

Gyönyörű rózsacsokorral köszöntötte társait Pozsonyi László.
Sajnos vannak, akik már nem
tudnak eljönni a rendezvényeinkre. Őket meglátogattuk otthonukban. Mindenki boldog volt,
hogy meglátogattuk és felköszöntöttük.
Manófalvi látogatáson voltunk a Cordastella otthonban.
Minden évben nagy örömmel
készülünk és várjuk, hogy megnézhessük a kiállítást. A ház lakóit meglátogattuk, gyümölccsel,
apró süteményekkel, édességgel
kedveskedve nekik. Nagyon örültek a látogatásnak, és jókat beszélgettünk velük. Jó egészséget kívánunk nekik innen is.
Elmentünk az iskolába a 23ai ünnepségre, amelyen a 8. osztályos tanulók adtak elő egy nagyon szép műsort. Gratulálunk
a pedagógusoknak és a tanulóknak.
Kovács Istvánné

Idén négyszer
kirándultunk együtt

Ebben az évben 4 alkalommal szerveztünk kirándulást a mezőfalvi lakosok részére. Májusban Sirokon jártunk
ahol megnéztük a siroki várat
illetve ellátogattunk Recskre ahol a munkatábor múltjáról tudhattunk meg nagyon
érdekes dolgokat. Júliusban
Visegrádra utaztunk és végre feljutottunk a Fellegvárba.
Megcsodálhattuk a Dunakanyar mesés táját. Fölsétáltunk,
vagyis inkább fölbuszoztunk
Dobogókőre kilátóiból pedig az ország egyik legszebb
panorámájában gyönyörködhettünk.
Megismerhettük
két közkedvelt film forgatási helyszínét, A mi kis falunk
sorozat faluját, Pilisszentlelket, és az Üvegtigris helyszínét a Garancs-tó partját. Augusztus végén úgy gondoltuk,
hogy Debrecenbe kéne menni… Ez meg is történt, és ha
már arra vitt az utunk megnéztük Hortobágyot is és
megszámoltuk a híres kilenclyukú híd lyukait. Mindenkinek biztosan állíthatjuk, hogy
megvannak. Az őszre se fáradt
el a lelkes kiránduló csapat így
újra fölkerekedtünk októberben és most az ország másik
felébe indultunk el Nagycenk,
Kőszeg és Velem volt a cél. Az
idő is kegyes volt hozzánk és
nagyokat sétálhattunk, megnéztük a Széchenyi kastélyt
Nagycenken, Kőszegen a Ju-

risics várat majd tovább állva
Velemben gesztenyét vásároltunk, ami annak a kis falunak
a kuriózuma. Előadást hallhattunk Simon István geológustól, aki a német nemzetiségi táncot tanítja Mezőfalván
a velemi-hegység kőzeteiről, a
hegység keletkezéséről. Megismerhettük a hintőpor kövét, ami mindenki számára nagy meglepetést okozott.
Most itt eláruljuk ezt a titkot,
hogy a hintőpor kőből készül.
Elmondhatjuk, hogy igazán
mozgalmas volt az évünk.
Több mint 1300 km-t utaztunk és rengeteg szép tájat ismerhettünk meg, és gyönyörködhettünk
Magyarország
szép tájaiban. Itt szeretnénk
köszönetet mondani Vinklmann Tamásnak, aki mind a
négy kirándulásunkon biztosította a buszt, és nagy türelemmel, rugalmassággal szállított bennünket. A következő
évre is vannak már terveink,
úticéljaink, amit meg szeretnénk valósítani például,
Aggtelek, Sümeg, Tokaj, Sárospatak, Szombathely, Szilvásvárad. Bízunk benne, hogy
ugyanilyen sikeresek lesznek
ezek a kirándulások is mint az
idei évben voltak.
Minden kirándulni szerető
lakost örömmel várunk a következő évben !
Gizike és Csilla
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Őszi bajnok Mezőfalva!

Horfer Serleg Megyei III.
osztály Dél Felnőtt csoportjának őszi fordulóit az újjá alakult Mezőfalva nyerte. Bakos
János legénysége magabiztosan húzta be az utolsó fordulót Kisapostag ellen, így a bajnokság félideje után az élen
telelhetnek. Mezőfalvától egy
ponttal lemaradva a nagy rivális Vajta II. foglal helyet.
Innentől azonban már jelentős ponthátránnyal követik az
élmezőnyt a csapatok. A 13.
fordulóban a listavezető Mezőfalva alaposan kitömte a
Duna menti csapat gólzsákját.
Kisapostag – Mezőfalva
0:8, félidő 0:4
A mérkőzésen igen korán,
már a második percben megszerezte Mezőfalva a vezetést.
Márok bedobását Balázs Sándor fejelte a kapuba. A 9. percben Mekota passzát Sági tolta
a vendéglátók hálójába. 0:2. A
38. percben Balázs ismét akcióban. 0:3. Az újabb találatra is
csak alig néhány percet vártak
a vendég szurkolók. Ezúttal
Bakos volt eredményes. 0:4.
A második játékrészben végig mezőfalvi fölény jellemezte a pályaképet. A 47. percben
Sági újra feliratkozott a góllövő listára. 0:5. Bő 1 órányi
foci után Balázs már a harmadik gólját szerezte, mikor a
hazai kapus röviden rúgta csapattársa felé a labdát: Balázs

erre csapott le. 0:6. Az utolsó
10 percben még Mekota, és a
csereként beálló Sági József is
betalált, 0:8-ra beállítva a találkozó végeredményét.
Bakos János edző így foglalta össze a pályán történteket: - Végig mezőfölényben
futballozva ilyen arányban is
megérdemelve győzött a csapatunk. Gyors, sokpasszos játékunkat az ellenfél keményebb belemenéssel tarkított
játéka sem tudta széttördelni.
A felnőtt csapat őszi eredményei: Megóvott meccsen
Mezőfalva – Nagylók 0:3,
Vajta II. - Mezőfalva 0:0, Me-

zőfalva – Cece 7:0, Lajoskomárom II. - Mezőfalva 1:5,
Mezőfalva – Mezőszilas 11:1,
Nagyvenyim – Mezőfalva 3:1,
Mezőfalva – Rácalmás 6:1,
Sárszentágota - Mezőfalva
2:7, Mezőfalva – Dég 12:1,
Kulcs - Mezőfalva 1:2, Mezőfalva – Alap 7:3, Kisapostag
– Mezőfalva 0:8.
Az őszi listazáráskor 12
mérkőzésen 9 győzelem, 1
döntetlen, 2 vereség, 66 lőtt,
16 kapott gól és 28 pont áll a
csapat neve mellett.
A Megyei I. osztályban
harcoló U19 a 8. helyen végzett, melyhez 6 győzelem, 7

vereség, 41 lőtt és 43 kapott
gól, valamint 18 pont tartozik. A körülmények ismeretében akár szép eredménynek
is mondható a fiatalok teljesítménye, hiszen két fronton
kellett helytállniuk! Tavasszal
remélhetőleg sikerül megtartani a felnőtteknél a bajnoki pozíciót. Az IFI pedig jó
eséllyel javíthat a helyezésén.
A következő lapszámunkban górcső alá vesszük az
utánpótlás csapatait is.
Horváth László
(További hírek mezőfalva sportéletőből is: mezohir.
info)

Hajdu Zsanett előadása, avagy kalandok a bolíviai dzsungelben
November 6-án délután dr. Hajdu Zsanett biológus, gyógynövényszakértő volt a könnyvtár vendége. Harmadik és negyedikes gyerekeknek tartott izgalmas , vetített képes előadást a
Székesfehérvári Vörösmarty Mihály könyvtár támogatásával.
Elmondta, hogy egy gyermekkori álma valósult meg azzal, hogy
hosszabb időt eltölthetett a bolíviai dzsungelben, ahol nemcsak
a helyi viszonyokkal és élőlényekkel, hanem az ottani gyógynövényekkel is megismerkedett. Ezek az élmények elevenedtek
meg a résztvevők számára is, amikor láthattuk az ottani növény
és állatvilágot, illetve az őslakosokat is. Megtudhattunk több érdekességet is , többek között azt is, hogy hogyan lehet a fákkal
beszélni vagy hogy az ottani őslakosok annyira szeretik a focit,
hogy mindenütt van futballpályájuk. A nebulók élvezték az előadást, sok kérdést tettek fel. Vendégünk búcsúzásul azt kívánta
mindenkinek, hogy úgy tudjuk megvalósítani álmainkat, ahogy
neki is sikerült.
Horváth István könyvtáros
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Mezőfalva
vonzáskörzetében

szántóföldet
bérelnék.

Német Nemzetiségi
Önkormányzat

Tisztelt Mezőfalviak!
Örömmel értesítem Önöket, hogy Német Nemzetiségi Önkormányzatunk 3 fővel, a 6. ciklusát kezdve, sikeresen megalakult. Köszönjük a nemzetiségi névjegyzékben szereplő
barátainknak, szimpatizánsainknak, hogy szavazataikkal megtiszteltek Bennünket.
Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:
Molnárné Troppert Mária elnök
e-mail cím: troppertmaria@gmail.com
telefonszám: 06-30/180-6387
Móricz Csabáné elnök-helyettes
moriczanci@gmail.com
Reinicz Anita képviselő
e-mail cím: a.reinicz@gmail.com
Negyedik jelöltünk Szautner Mihályné Mártika volt, ugyan
nem került be a testületbe, de ő és családja továbbra is ötleteivel, véleményével segíti törekvéseinket. Itt köszönöm meg az
elmúlt ciklusban velünk dolgozó képviselőtársunk, Molnár Istvánné Irénke munkáját, aki már nem vállalta továbbra a jelöltséget, de bizonyára ezután is segítségünkre lesz.
Aki úgy érzi, hogy a jövőben szeretne csatlakozni a mezőfalvi
német nemzetiség közösségéhez kérem keressen fel bennünket,
de hivatalosan is megteheti a német nemzetiségi névjegyzékbe
való regisztrálással a www.valasztas.hu felületen.
Nagy szeretettel várunk mindenkit közösségünkbe, akik érdeklődnek törekvéseink iránt, amik továbbra is a következők:
Hercegfalva-Mezőfalva múltjának kutatása, hagyományaink felelevenítése, megélése. Ehhez továbbra is várjuk új személyek csatlakozását, fiatalok érdeklődését, akik tanulmányaik,
illetve gyökereik kapcsán ismerik az itteni német nemzetiség
történetét. Várjuk az új ötleteket, segítő szándékokat. Nyitottak
vagyunk helyi civil szervezetekkel és más településekkel való
együttműködésre, kapcsolatépítésre, hiszen erre is sok példát
szolgáltattunk az elmúlt időszakban.
Várjuk Önöket 2019. december 4-én, 16.30 órakor kezdődő
közmeghallgatásunkra, melynek helyszíne Kiss Kálmán Művelődés Ház (Kinizsi u. 38.).
Molnárné Troppert Mária
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Érdeklődni
a 06 70/7725-813
telefonszámon.

Márton-napi felvonulás
Mezőfalván

A Petőfi Sándor Általános Iskola német nemzetiségi nyelvoktatásban részt vevő tanárai és diákjai, valamint a Mezőfalvi
Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Mezőfalván
is megrendezésre került a Márton-napi felvonulás. A gyerekek
és kísérőik az iskola udvaráról indulva, megkerülve a Piac teret,
végül a Piac téren befejezve haladtak az apró lámpásokkal. A
téren Molnárné Troppert Mária pedagógus ismertette a Márton-napi szokásokat, majd a gyerek énekkel, tánccal, történelmi
visszatekintéssel magyarul és németül elevenítették fel a népi
szokásokat. A program befejezéseként forró tea, sütemény várta a felvonulókat.
HL
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Advent Mezőfalván
Szeretettel várunk Mindenkit Mezőfalva adventi rendezvényeire!

December 2. hétfő, 16.00: Babakiállítás megnyitása
Kovács Istvánné és Smitnya Margit gyűjteményéből a Kiss Kálmán
művelődési Házban
December 5. csütörtök, 16.30: Zenés Mikulásváró műsor
a Kiss Kálmán Művelődési Házban, vendégünk a Mikulás

December 8. vasárnap, 15.30: Gyertyagyújtás a Piac téren
Kristofory Valter atya adventi gondolatai, műsort adnak é vendégül látnak: óvodás és iskolás gyerekek, Sárgarózsa Nyugdíjas Klub,
Mozgáskorlátozottak Klubja, Nagycsaládosok Egyesülete, Motorosok és Hagyományőrzők Klubja, Tűzoltó Egyesület
December 10. kedd, 16.30: Betlehem csillaga című kiállítás megnyitója
a Kiss Kálmán Művelődési Házban, közreműködik Nagy Richárd
református lelkész
December 11. szerda, 17.00 : „A szeretet üzenete”
Marton Bernát O. Cist. atya adventi gondolatai a Kiss Kálmán
Művelődési Házban
December 13. péntek, 14.00: Kirándulás a budapesti Adventi vásárra
Vörösmarty tér és a Bazilika adventi vásárainak meglátogatása
(részletek a plakátokon)

December 19. csütörtök, 17.00: A Petőfi Sándor Ált. Isk. diákjai és a Mezőfalvi Nőikar
adventi gálaműsora az iskola aulájában

December 20. péntek, 18.00: Baráth Bálint zongoraművész és Matuz István
Kossuth–díjas fuvolaművész adventi koncertje az iskola aulájában
December 22. vasárnap, 15.30: Gyertyagyújtás a Piac téren

Márok Csaba polgármester ünnepi köszöntője, műsort adnak és vendégül látnak:
a Mezőfalvi Néptáncosok, Mezőfalvi Német Táncosok, Nagyközségi Nyugdíjas Klub,
Mezőfalvi Gazdakör

Ünnepeljünk együtt!
Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata. 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 2019. november 18-án, 1800 példányban.

