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Boldogasszony hava
– Télhónap –
Fergeteg hava

Meghitt és szép adventi
programokkal, valamint közös szilveszteri rendezvényekkel telt az év vége Mezőfalván.
A várakozás négy vasárnapján
alkalmanként három-négyszázan gyűltek össze a téren, ahol
idén is közösen készültünk a
legszebb ünnepre, a karácsonyra. Kuminka Józsefné Iluska
néni Betlehemi történetek

Bővítik az üzemet

című színdarabját a gyermek
és a felnőtt néptáncosok adták elő a négy hétvégén, nagy
sikerrel. Köszönjük Kissné Németh Anita és Csonka Emese
munkáját, ők tanították be az
előadást.
A közös szilveszterek hangulata is fergeteges volt!
Nagyon boldog új évet kívánunk mindenkinek!

Polgármesteri
évértékelés
Lapunk 2013 decemberi
számában közzétettük Márok
Csaba polgármester évértékelő
összefoglalójának első részét.
A második, befejező részt olvashatják:
„Az egészségügyben is
személyi változások voltak.
A 2013-as költségvetés elfogadásakor a képviselőtestület
döntött arról, hogy az eddigi
4 asszisztens helyett ősztől hárommal próbáljuk folytatni a
munkát. Dr. Bartos Krisztina
volt háziorvosunk az ígéretek
ellenére végül úgy döntött,
hogy felmond, aminek elsősorban nem munkáltatói okai voltak, hanem magánjellegűek. A
döntése nagyon meglepő volt.
Álláshirdetést adtunk fel, amit
sikeresen kinevezéssel le is sikerült zárni. Dr. Prajda-Pop
Ramóna mezőfalvi doktornő
nyerte el az állást.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Közmeghallgatás
a költségvetésről
Mezőfalva képviselőtestületének tagjai
közmeghallgatást tartanak
2014. február 10-én,
hétfőn 17 órától
a Kiss Kálmán Művelődési Házban.

A Budafilter 94. Kft. 100 millió forint támogatást kapott a kormányzattól tavaly év végén, ezáltal lehetőség lesz a mezőfalvi
üzem bővítésére, egy PET-palackot előállító üzemrész létrehozására. A beruházás ünnepélyes alapkőletétele január 14-én volt.
Az eseményen részt vett dr. Illés Zoltán államtitkár és L. Simon
László kormánymegbízott is

Márok Csaba polgármester beszámol a megjelenteknek
a múlt évi eredményekről, majd ismerteti az önkormányzat
2014. évi költségvetés-tervezetét. Végül a település vezetői
válaszolnak a lakók hozzászólásaira, észrevételeire, javaslataira.
Az önkormányzat vezetői tisztelettel meghívják, és várják
Mezőfalva lakóit a közmeghallgatásra!
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Polgármesteri évértékelés
(Folytatás az 1. oldalról.)
A volt háziorvossal együtt
asszisztense is felmondott,
ezért itt is állást hirdettünk.
A beérkezett pályázókat a testület meghallgatta az orvosok
szakmai véleményét is kikérte
és Antalné Molnár Andreát
választotta az I-es körzet szakápolójának. A két körzet ápolója Szántó Mária lett, akivel év
végéig feladat-ellátási szerződést kötött az önkormányzat.
Védőnőknél is változás volt,
mivel Sidó Károlyné nyugdíjba ment és helyére pályázaton
a képviselőtestület Kele Krisztinát választotta.
A polgármesteri hivatalnál
is történtek változások. A járási rendszer kialakításával a
hivatalban is létszámcsökkenés volt. A feladatok talán nem
hogy csökkentek volna, hanem inkább nőttek, a létszám
3,5 fővel kevesebb lett. Balog
Szilvia a járáshoz került, dr.
Woth László címzetes főjegyző úr nyugdíjba ment, Dobrádi
Istvánné pedig fél állásban átkerült a művelődési házba. A
falu jegyzői feladatait 2013.
március 1-től Borbély Anikó
látja el. Ő eddig aljegyzőként
dolgozott, tehát így áll össze a
3,5 fő.
Ebben az évben is kivettük részünket a közfoglalkoztatásból. Igaz kevesebb
embert, de próbáltunk minél
hatékonyabban használni. A
régi tanácsházán a nyugdíjas
klub belső felújítása készült el.
Itt szépen festett fehér falak
megújult nyílászárók valamint
egy gipszkarton álmennyezet
készült el. A nyugdíjasok is
kivették részüket a felújításból,
mivel takarítottak és saját raktárukat saját költségükön meszelték ki. Nagyon szép közös
sikernek tartom az eredményt.
A közmunkához kapcsolódik
még, hogy elkezdtünk egy járdafelújítási programot. Azért
mondom, hogy program, mivel
nem önállóan az önkormányzat, hanem a lakókkal közösen
történt a kivitelezés. A Vörös-

marty utcában a régi tanácsházától a Tüzépig készült el a
felújítás, a József nádor utcában
pedig az Eprecskéig, igaz ezen
túl a lakóknak köszönhetően
nem kellet hozzányúlni a járdához. A felújításnak köszönhetően talán csökken az úton
közlekedő gyalogosok száma,
ami javítja a biztonságos közlekedést.
A Bartók utca végén is áldatlan álapotok voltak az átjárónál. Itt a lakók felszedték mi
pedig a közmunkásokkal újjáépítettük. Úgy gondolom, hogy
szépre sikerült a megvalósítás.
Hangsúlyozni szeretném, hogy
mindegyik esetben szükség volt
a lakók támogatására, akik nélkül az önkormányzat önállóan
nem tudta volna megépíteni
ezeket a járdákat. Elkezdtük
a belterületi árokrendszerünk
takarítását a tavaszi csapadék
minél hatékonyabb elvezetése
érdekében.
A közmunkához kapcsolódóan sikeresen pályáztunk
faapríték kazánok beszerzésére, aprítéktároló építésére
és faaprító gépre. Ilyen fűtési
megoldással fűtjük jelenleg
a polgármesteri hivatalt, az
óvodát, az óvoda konyhát és
a Szociális Családsegítő és
Gyermekjóléti Intézményt.
Reméljük, megtakarítást tudunk elérni.
Idén is csatlakoztunk a
Bursa Hungarica pályázathoz.
Szociális tűzifát igényeltünk
100 köbmétert, azonban csak
40-et kaptunk. Sajnos azt kell
látni, hogy az igénylők száma
jóval meghaladja a rendelkezésre álló mennyiséget.
Itt szeretném kiemelni a
szociális bizottság munkáját.
Egész évben rendszeresen
üléseznek és ők azok, akik nagyon komoly problémás élethelyzetbe került embereknek
segítenek. Jó dolog az, hogy
döntéseiknél a konkrét személy
ismerete is szerepet játszik nem
csak a papírra leírt szöveg.
Pénzügyi bizottságunk is jól
dolgozott az idei évben. Köte-

lező feladatait rendben határidőre elvégezte. Pozitívumként
mondhatom el, hogy döntéseit
egyhangúlag hozta, ami valószínűleg a pontos előkészítésnek is eredménye.
A képviselő testület sem
unatkozott az évben. Összesen
32 testületi ülés volt.
Kialakításra került a testület
részére egy olyan oldal, ahol a
testületi anyagokat megnézhetik. Ennek elsődleges indoka
az, hogy a nagyobb anyagok
nem mindig érkeztek meg
letöltésük komoly problémát
okozott.
Zártkerti ingatlanjainkat
évek óta nem használtuk és
szórt helyzetük miatt nem is
terveztük művelésbe vonásukat, ezért a szomszédos gazdáknak könyv szerinti értéken
értékesítettük.
2012 év végén közbiztonság
szempontjából egy mélypont
volt a falu életében. 2012 év
végén új rendőrkapitány került kinevezésre és talán ettől
a betörők is felbátorodtak. Az
új kapitánnyal összefogva plusz
rendőri jelenlétet is bevetve sikerült ezt a folyamatot megállítani. Azóta ilyen negatív
hullám nem volt, rendőreink
jól végzik dolgukat. Természetesen a közbiztonság helyzetét
minden eszközzel segíteni kívánjuk a jövőben is. Térfigyelő kamera rendszer 1. üteme
megvalósult, a 2-es ütemre
nyertes pályázatunk van.
2013. március 14-15. – ez a
dátum sokaknak emlékezetes
lesz. Elzárt település lettünk, a
hó fogságába került Mezőfalva. A hajnali órákban éjfél után
melegedő hely kinyitásáról is
kellett intézkednem. Ilyen még
nem volt és remélem nem is
lesz. Az ittrekedt embereket a
mezőfalviak látták vendégül. A
falu kitett magáért, megmutatta mire képes. Képes volt ös�szefogni és segíteni a bajban.
Köszönet minden segítőnek.
Azok az emberek, akik a művelődési házban lettek elszál-

lásolva biztos, hogy jó hírét
viszik Mezőfalvának.
Példásan teljesített a falu az
árvízi védekezésben is. Önkénteseink ott segítettek, ahol kellet, Rácalmáson, Kisapostagon
vagy éppen Dunaföldváron.
Köszönet érte.
Corstadella nyugdíjas-otthon munkáját 2 fő közmunkással támogattuk.
A családi napközinek 2
szolgálati lakásban helyet biztosítottunk ás a TÁMOP-os
pályázatnak köszönhetően egy
34 millió forintos fejlesztés indulhatott el. A pályázat feltételeként munkahelyteremtés is
megvalósult.
A csatorna I. ütem VKT-ja
év végével megszűnt, az önkormányzatra a rengeteg behajtás
feladata maradt. Itt az óvadéki
számla pótolja a hiányt, aminek
a behajtásokból kellene rendeződnie.
Döntöttünk
napelemes
pályázat beadásáról, amire év
végére megszületett a döntés,
hogy nyertünk.
Csatorna beruházásunk kivitelezésének éve a 2013 és a
2014. Úgy indultunk, hogy a
VKT-nak 118 milliós hitfelvétellel kell számolnia, azonban
év közben lehetőség nyílt az
önerőre pályázni, így nem lesz
szükség hitelfelvételre, ami a
mostani helyzetben nem elhanyagolható szempont.
A 2013-as évről összegezve elmondhatjuk, hogy a nagy
átalakítások, személyi változtatások éve volt, azt azonban
büszkén hozzátehetem, hogy
döntéseinknél mindig arra
törekedtünk, hogy minél kevesebb embert kelljen elküldeni. Ezt úgy tudtuk elérni,
hogy nyugdíjas dolgozóink
elmenetele segítette a létszámgondjainkat. Átadták helyeiket
a fiataloknak és megint példát
mutattak mindenkinek emberségből, segítésből.
Márok Csaba
polgármester
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Zavartalan
ünnepkör volt
Örömmel
mondhatjuk,
hogy az év vége megünneplése Mezőfalván problémamentes volt, semmilyen körülmény,
vandálkodás, rendbontás nem
zavarta az adventet, a karácsonyt, illetve a szilvesztert. Az
önkormányzat által szervezett
programok iránt nagy volt az
érdeklődés, a faluszilveszter is
jól sikerült.

Partnertelepülési
kilátások
Herzogsdorf polgármestere jelezte, hogy szeptemberben nagy fesztivált rendeznek,
amelyre várják a mezőfalviakat, és szeretnék, ha valamivel
fellépnénk a rendezvényen. A
program egyeztetése később
lesz.
Természetesen Kisújfaluval
is ápoljuk a kapcsolatunkat
ebben az évben is. A partnertelepülésekkel kapcsolatos
várható eseményeket a községi programtervbe szeretnénk
beilleszteni.
Mezőfalva idei programtervezetét februárban fogadja el
a képviselőtestület, utána azt
kivonatos formában, egy következő újság mellékleteként
eljuttatjuk a lakókhoz. A programokat és friss információkat
a honlapon is megjelentetjük.

Civil
egyeztetések
A civil szervezetekkel folyamatosan egyeztetünk. ezekre a
megbeszlésekre az egyesületek,
klubok, szervezetek vezetőit
hívjuk meg, de természetesen
eljöhet a megbeszélésekre bárki, akit érdekelnek a témák, az
önkormányzattal kapcsolatos
események. Olyan programot
szeretnék összeállítani a lakosságnak, amely minél szélesebb
kör elfogadását élvezi.
Az oldalakat összeállította:
Márok Csaba
polgármester

A képviselők
tárgyalták

A képviselőtestület december 18-án ülésezett, amelyen
elfogadták a képviselők a 2014.
évi munkatervet, beszéltek az
idei pályázati lehetőségekről
és egyebek is megtárgyalásra
kerültek.
A lakosságot érintő témakörökről egy két gondolatot...
A szennyvízszippantási szolgáltatást a jövőben is Bognár
József mezőfalvi vállalkozó
végzi. A költségek növekedése miatt a vállalkozó részéről felmerült a szerződés
felmondásának lehetősége,
ám az önkormányzat vezetői
tárgyaltak a vállalkozóval, és
a megbeszélések eredményeként nyugvópontra került ez
a probléma.

A gyepmesteri szolgáltatás
kis mértékű emelését kérte a
gyepmester a költségek emelkedése miatt, amit testület
elfogadott.
A turisztikai pályázatot
illetően a képviselők gondolkodtak azon, hogy a Liget
sori önkormányzati lakást
falusi szálláshellyé alakítjuk
ki pályázati kereteken belül.
Azonban a pályázat feltételei,
például egy fő foglalkoztatása
– és még sorolhatnánk – olyan
jelentős költségtöbbletet jelentene, amely alapján úgy ítélték
meg, hogy nem szabad pályázni egy mindössze ötven-hatvan százalékos támogatottságú
tenderre, mert nagy az önkormányzatra jutó teher.

Pályázatok,
fejlesztések

A múlt évvel lezárult a
2013-ig tartó pályázati ciklus,
és a 2014-2020-as időszakra
teljesen átalakult a pályázati
konstrukció. A kormány úgy
gondolja, hogy a gazdaságfejlesztésnek kell legnagyobb
hangsúlyt kapnia. A munkahelyteremtés fokozott figyelmet kap. Ennek kapcsán
az önkormányzatnál vannak
olyan fejlesztések, amelyek az
idei évben lesznek aktuálisak,
mások a következő évekre vonatkoznak.
Beszéltünk az úthálózatfejlesztési
elképzelésekről.
2014-ben szeretnénk folytatni a járdaépítéseket, amelyeket
tavaly kezdtünk. Folytatnák a
régi tanácsháza értékmegmentő felújítását. Várjuk a lakosság
segítségét ugyanúgy, mint az
előző évben: léccel, használt
cseréppel, pénzzel, munkával,
aki amivel tud, járuljon hozzá az épület széppé tételéhez.
Természetesen
szervezünk
majd társadalmi munkát is.

Kérem, továbbra is segítsék
ezen törekvésünket. Nagyon
büszkék lehetünk arra, hogy
nem penész szagú, beázó épületben várja a nyugdíjasklub
az embereket, hanem egészen
más minőségű, jó illatú és tiszta helyiségben.
Folytatódik a térfigyelő
kamera építése, valamint a
Liget sori lakás rendbetétele.
Jó volt tavaly, hogy a vendégek elszállásolásában komoly
minőségi segítséget jelentett
ez a hely, de van még mit renoválni az épületen. Folytatódik az erdők védelmi akció,
de nemcsak a fatolvajokat üldözzük, hanem a szemetelőket is. Felhívom mindenkinek
a figyelmét: felesleges a határba kihordania a szemetet,
mert az ingatlanoknak kell
szemétszállítási díjat fizetni
akkor is, ha csak félig van a
kuka, tehát ne kifele szórják
a szemetet, hanem tegyék az
edénybe. Ne kelljen senkit
megbírságolni emiatt.

Kamerarendszer
Térfigyelő kamerarendszerre pályázott a mezőfalvi
polgárőrség, amelynek első
üteme megvalósult. A második ütemre is pályázott a Mezőföldi Térségfejlesztő Egyesületnél, és pozitívan bírálták
el a kérésünket. Így várhatóan
már az év elején elkezdődik a
kamerarendszer bővítése. Fő
szempont a település bejövő
útjainak figyelése, igyekeztünk a támogatásban rejlő
valamennyi forrást kiaknázni,
hogy ez megvalósulhasson. A
Honvéd sor végére, Selyemmajorban az Árpád út végére
és a nagy körforgó közepére
is kerül kamera, illetve ezeken kívül további helyekre is
megfigyelő kamerákat helyezünk ki a rendőreink javaslata
alapján.

A Dunanett
a szolgáltató

A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási tanácsa múlt év
közepén felmondta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, mégpedig nem
megfelelőség miatt. Ennek
kapcsán új közbeszerzés került
kiírásra, a cégeknek újra kellett
pályázatot készíteniük. A mi
területünkön a Dunanett Kft.
pályázott, jó ajánlatot nyújtott
be, és a közbeszerzést a tanács
eredményesnek nyilvánította az
eljárást. A szemétszállítás problémamentesen folyik tovább, a
Dunanett lett a szolgáltatónk.

Csatorna

A támogatási szerződés
szerint július 31. a csatornázás
befejezésének dátuma. Addigra minden záró dolgot meg kell
tennünk és harminc napunk
lesz a lezárásra. Az átvétel két
ütemű. Az elsőben a rendszer
üzemeltethetőségét vizsgálják,
a második, végső átvétel pedig
az lesz, amikor megnézik az
árkok, átereszek, járdák, utak
helyreállítását. Ne nyugtalankodjon senki, most a rendszer
működőképességét vizsgálják.
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Karácsony az iskolában

„Az ünneplés csak annak
jelent valamit, aki részt vesz
benne.” (Hans- Georg Gadamer)
Az idei év során is számtalan alkalommal bizonyították
tanítványaink, hogy nagyon
szeretik a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan kialakított iskolai hagyományainkat,
s a települési rendezvényeken
is szívesen vettek részt. Csonka
Emese tanárnő diákjai felléptek a Betlehemi játékban, míg
Koncz Tímea, Márokné Szatmári Ilona, Szalai Lászlóné és
Hajdúné Virág Tünde tanítónők elsősei a harmadik adventi
vasárnapra készültek műsorral.
A gyerekek osztálytermeikbe
karácsonyi dekorációt készítettek, az ajtókra üdvözlő
koszorúkat helyeztek, s az idő
múlásával titkos dobozaik és
fiókjaik is szép lassan megteltek, a tanáraik segítségével elkészített apró meglepetéseikkel. Dalokat, verseket tanultak,
melyeket őszinte szeretettel
előadtak társaiknak, nevelőiknek. A négy adventi hétvége
gyertyagyújtóit a negyedik
évfolyam tanulói műsorral köszöntötték, s míg fellobbant a
kicsiny láng, az ünnepre való

várakozás jegyében, az iskola
közössége közösen karácsonyi dalokat énekelt. Így történt ez december huszadikán
is, mikor Masinka Csaba 8.b
és Sóti Levente 1.a osztályos
tanulók tanáraik dicsérő szavai
kíséretében meggyújtották az
iskolai koszorú gyertyáit. A két
fiút hatalmas tapssal és szépen
zengő énekkel köszöntötték
társaik.
Ezt követően a 2.a és b
osztályok tanulóinak csodálatos karácsonyi műsorában
gyönyörködhettünk a szépen
feldíszített karácsonyfa alatt,

melyet a Béke utcában lakó
Kovács család ajánlott fel.
A szép verseket és a bájos,
nagy átéléssel előadott karácsonyi mese jelenetet áhítattal hallgatták a gyerekek és a
jelen lévő vendégek. Baricza
Zsuzsa, Nagyné Garai Olga
és Vámos Edina tanítónők tanítványai mosolyt csaltak az
arcunkra, s vidám hangulatot
teremtettek az ajándékozáshoz. A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány elnökétől, Deák Károlytól 470. 000
Ft értékű támogatást vehetett
át az intézmény igazgatója,

melyet nagy teljesítményű kivetítő és szobrászati kellékek
vásárlására fordítanak majd.
A gyerekek és a pedagógusok
is nagyon örültek az ajándékoknak, melyek segítenek
színesebbé, tartalmasabbá és
élményszerűbbé tenni iskolai
életünket.
Az ünnepi édességet, a
mézeskalácsot az IPR programnak köszönhetően adhattuk át tanítványainknak, akik
süteményt majszolva, az egész
éves munkától fáradtan, de
boldog mosollyal vágtak neki
a téli szünetnek.

Iskolások fellépése a jubileumi ünnepen

A Mezőfalvi Néptáncegyüttes 2013-ban ünnepelte
fennállásának 55. évfordulóját.
Nagyszabású műsorral készültek a kiemelt eseményre, melyre meghívást kaptak az alapfokú művészeti képzésben tanuló
néptáncosaink is.
A felső évfolyamosok 3 koreográfiát mutattak be a jubileumi műsor keretében: Vásári
sokadalom, Sváb keringő és
Szatmári hajlikázó című ös�szeállításuk nagy sikert aratott.
Felkészítő tanáruk: Csonka
Emese
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Meghívó

Karácsonyi koncert
vendégekkel

Az idei karácsonyi koncert
sok szempontból a hagyományok szerint zajlott, hiszen a
zeneművészet és a táncművészet képviselői most is magas
színvonalú ünnepi műsorral
örvendeztették meg a közönséget. Újdonságot jelentett,
hogy a Széchenyi Gimnázium népdaléneklő csoportja
az Újvárosi Kanászok léptek
fel ünnepi estünkön. Felkészítő tanáruk: Pocsai Mária és
Koncz Tímea. Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpontként szoros kapcsolatot tart a
környező iskolákban működő
tehetséggondozó műhelyekkel.
Az együttműködés egyik lehetősége, hogy közös pályázatokat nyújtunk be. A Tehetséghidak projekt Határtalanul 2 pályázatán az Újvárosi Kanászok
kaptak támogatást a mezőfalvi
tehetségpont ajánlásával. A
csoport országos versenyeken
ért el kiváló eredményeket,
melyből egy dalcsokor erejéig
ízelítőt nyújtottak a mezőfalvi
közönségnek.

A koncert az iskola kórusának karácsonyi dalával kezdődött Balogh Tímea vezetésével.
Ezután "angyalok és ördögök"
jelentek meg a színpadon: a 3.
osztályosok mutattak be karácsonyi koreográfiát. Tótin
Katalin tanítványai: Ágoston
Réka és Jásper Karina vizsgadarabjaikat játszották el, míg
Tótin István fuvolás tanítványa, Jassó Mária Schubert
Ave Maria című darabját adta
elő. A népi énekes lányok közül Reinitz Zsóka, Péter Lara,
Maár Csenge énekeltek karácsonyi dalokat. Felkészítő
tanáruk: Balogh Tímea.
Néptáncosaink modernkortárs darabot mutattak be a
Ghymes együttes Tánc a hóban című zenéjére. Mindkét
koreográfiát Csonka Emese
tanárnő készítette. A műsor
zárásaként a Nox Szent ünnep
című dala csendült fel a népi
énekes lányok előadásában. A
meghitt koncert méltó bevezetése volt a karácsonyi ünnepnek. Köszönjük!

Szeretettel várunk minden
kedves vendéget
2014. február 15-én 19 órai
kezdettel az iskola szülői
munkaközösségének

VALENTIN
NAPI BÁLJÁRA

Helye: az általános iskola tornaterme
Érdeklődni az SZM tagoknál
és az iskolában lehet!

Rendhagyó kémia

Iskolánk volt diákjai, Boros Viktor és Turcsány Fruzsina rendhagyó kémia órát tartottak a 8. évfolyam számára. Munkájukat
Nyerkiné Alabert Zsuzsanna a Rudas Szakközépiskola tanára irányította, aki kiemelt figyelmet fordít a természettudományokban
tehetséges tanulók mentorálására

A 2013. évi Karácsony Kupa végső sorrendje

Iskolánkban hagyomány, hogy a felső tagozat labdarúgásban méri össze tudását az ünnepi időszakban. A nagy érdeklődéssel
járó versenyen az alábbi eredmények születtek:
Helyezés
Csapatnév
Csapatkapitány
Osztály
Gólarány
I.
Farkasok
Erdélyi Norbert
6a
4:1
II.
Jack Daniels
Kovács Gyula
8a, 8b, 7a
9:3
III.
Ricsi és barátai
Takács Richárd
7a
6:3
IV.
Focisok
Németh László
6b
6:6
V.
Bajnokok FC
Rabi Dániel
5a
3:3
VI.
Birkó FC
Balázs Dániel
8b
4:7
VII.
FC Barcelona
Kovács Kristóf
5b
1:9
VIII.
ÁC Milan
Csendes Zoltán
5b
1:8
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Tündérkert Óvoda
„DECEMBER AZ ÜNNEPRŐL SZÓL...”
Óvodánkban november utolsó hete, mikor az „Ősz anyó”
elköszön, már az Advent jegyében zajlik. Megkezdődnek a karácsonyi előkészületek a csoportokban. Folyamatosan díszítjük
a termeket, folyosókat, elkészült a külső dekoráció, és természetesen az óvoda karácsonyfája az udvaron. Minden csoportban
előkerülnek a szebbnél szebb adventi koszorúk, melyeken hétről
hétre meggyújtjuk a gyertyákat. Az Advent szó jelentése: várakozás. Igyekszünk a gyerekeket ráhangolni a szent ünnepre, a
szeretet ünnepére. Mesélünk az adventi szokásokról, a kis Jézus
születéséről, karácsonyi és más téli dalokat, verseket, meséket
elevenítünk fel, beszélgetünk az ünnepről.

LUCA NAP

December 13-án, Luca- napján a néphagyománynak megfelelően több csoportban ültettek a gyerekek "Luca búzát", mely
ha karácsony napjára kizöldell, jövendöli a jó termést jövő évre,
ráadásul szép asztali dísz a karácsonyi asztalon. Meséltünk a
háromlábú Luca-székről is, amit a hagyomány szerint ilyenkor
kezdtek faragni a falu legényei, és a karácsonyi misén aki arra
felállt, meglátta a boszorkányt a lányok között.

RUHAGYŰJTÉS

A 2013-as évben is gondoltunk azokra a családokra, akiknek
lehetőségeik szűkösek, és játék-ruhagyűjtési akciót szerveztünk.
Az elkészült csomagokat a szülők örömmel fogadták, volt aki
könnyek között. Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak a
szülőknek a segítségét, akik akciónkban részt vettek, és adományaikkal segítették a rászorulókat.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

December 20-án tartottuk óvodánkban a karácsonyi ünnepséget. Minden csoportban nagy volt az izgalom, a készülődés.
Köszönjük vendégeinknek, hogy meglátogattak minket, így ők
is bepillantást nyerhettek az óvodai karácsonyunkba. A gyerekek
az éneklés, verselés után lázasan csomagolták ki az ajándékokat,
játékokat. Ezen a napon az év lezárult.

ADVENTI MŰSOR A TÉREN
December 15-én, a Piac téren, a harmadik adventi gyertyagyújtáskor, rövid kis műsort adott a Napsugár csoport. A
hangszerek felcsendülésével, a karácsonyi versekkel, dalokkal
igyekeztünk a karácsonyi hangulatot felidézni.
A gyerekek nagyon nagy szeretettel, és örömmel készültek,
melyet a nézőközönség nagy tapssal köszönt meg. Az óvodai
dolgozók hagymás zsíros kenyérrel, a szülők süteményekkel kínálták a térre kilátogatókat.

NAGYSZÜLŐK VENDÉGSÉGBEN

December 16-án a Napsugár csoport vendégségbe hívta a
nagyszülőket, hogy meséljenek a régi idők karácsonyairól. A
gyerekek csodálkozva hallgatták a történeteket. A nagymamák,
nagypapák felelevenítették, hogy régen mivel díszítették a karácsonyfát - ha volt egyáltalán,- milyen ételeket ettek, ajándékokat
kaptak, hogyan játszottak a nagy hóban. A mai gyerekek el sem
tudják képzelni, hogy nem volt áram, légkeverős gáztűzhely, Tesco, hűtő, számítógép, tv, stb., s mégis boldog gyerekkoruk volt,
az immáron nagyszülőknek. A gyerekek együtt játszottak, a családok összetartottak, esténként beszélgettek a közös vacsoránál.
Ez a délelőtt nem csak a gyerekeknek volt tanulságos, hanem
nekünk felnőtteknek is, mert ilyenkor az ember elgondolkozik,
melyek azok a dolgok amik fontosak az életben.

KARÁCSONYI VÁSÁR

December 17-én tartottuk óvodánkban a hagyomány szerinti
karácsonyi vásárt. Az óvodai dolgozók munkáiból, és a kollektíva
által közösen sütött mézeskalácsból szervezett vásár felajánlását,
természetesen a gyerekekre fordítjuk. Minden kedves szülőnek
köszönjük az adományozást!

BETLEHEMI JÁTÉK A TEMPLOMBAN

Az idén is hagyomány szerint tartottuk meg a templomi
Betlehemes-játékunkat, december 18-án. Bár a padsorokban az
elmúlt évekhez képest kevesebb néző ült, de aki ott volt elismeréssel, és meghatottan köszönte meg az óvónőknek az előadást,
és a felkészülést. Öröm volt látni a gyerekek csillogó szemét,
de a szülők, nagyszülők is átélhették a kis Jézus születésének
szent örömét.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit

a Tavaszváró Jótékonysági

Óvodabálunkra,

2013. március 8. 19 órai kezdettel
az iskola tornatermében!
Érdeklődni az óvodában
és a Szülői Munkaközösségnél lehet.

Jelentős segítség a gyerekeknek
az iskolafejlesztési alapítvány

A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány közel
20 éve szolgálja a mezőfalvi
gyerekek fejlődését. A kezdeti
időkben csak néhány százezer
forinttal induló szervezet mára
ötmillióból gazdálkodhat. Az
elmúlt időszakról és a jövő terveiről kérdeztük az alapítvány
elnökét Deák Károlyt:
- Új év, új kezdet. Milyen
kilátások várhatóak az alapítvány működésében?
- A működésünk célja
az oktatási intézmények, a
művelődési ház, a szociális
intézmények támogatása, a
gyerekek testi-lelki fejlődésének elősegítése. Eszközökkel,
rendezvényekkel igyekszünk
széles körben kibontakoztatni az alkotó tevékenységeket,
hiszen minden olyan programot felkarolunk, ahol szerepet
kapnak a gyerekek. Munkánk
során kiemelten figyelünk
a tehetséggondozásra, ahol
sokszor családi, vagy egyéb
okok miatt nincs lehetősége
a tehetség kiteljesedésének. A
sok közül egy példa: Kiss Melinda tanulmányaihoz évek óta
hozzájárulunk, aki operaénekesnek készül, és havonta 20

ezer Ft ösztöndíjban részesül.
Természetesen ebből vissza is
kapunk. Csodálatos hangját
több közösségi rendezvényen
hallgathattuk.
- Milyen forrásokból gazdálkodhat az alapítvány?
- A faluban és a környezetében élő vállalkozók, magánszemélyek adják össze a
működéshez szükséges forrásokat. Pénzbeli vagy egyéb
adományaikkal támogatják
alapítványunkat. A másik nagy
bevételi lehetőségünk az évek
alatt hagyománnyá váló alapítványi bál. Mivel ez a báli szezon elejére esik, így báli szezonnyitó eseménnyé alakult.
Az alapítvány folyamatosan
keresi év közben is a lehetőségeket. Továbbá az SZJA 1%ból van még bevételünk, bár ez
utóbbi egyre csökkenő, mivel
nagyon sok szervezet között
oszlik meg. Ha nem is tudjuk
jelentősen növelni a rendelkezésünkre álló keretet, de szép
eredmény a szinten tartás is!
Minden évben félünk, hogy
egyre kevesebben jönnek el a
bálunkra, aztán mi is meglepődünk, hogy évről évre rekordokat dönt a résztvevők létszáma.

A legutóbbi rendezvényen 350
főt regisztráltunk.
- Távlati célok?
Nagyon sok gyerek van ma
Mezőfalván, aki jól teljesít. Fő
célunk a felkutatásuk. Alapítványunk díjai: az év diákja, iskolánk büszkesége, az év
pedagógusa, az év közalkalmazottja. Ezek a díjak kiváló
lehetőségek, hogy a kiemelkedően teljesítőket elismerjük,
legyen az gyerek, vagy pedagógus egyaránt. Ez utóbbira
egyébként más forrás nem áll
rendelkezésre! Valamint támogatjuk minden évben 500
ezer forinttal az iskolában folyó művészetoktatást, ami az
alapítvány segítsége nélkül ma
nem működne. Gyerekenként
átlagban 1000 Ft jut a tandíjhoz!
Kik alkotják az alapítvány
kuratóriumát?
Szabó Zsolt, Feth Róbert,
Márok Csaba (polgármester),
Szabóné Marika és jómagam
Deák Károly. Sajnos Marika
nem tudja tovább vállalni a
tagságot. Értékes és önzetlen
munkáját folytatni képes embert keresünk a helyére.
Horváth László

Végezetül egy
tanult óvodás
versből idéznék:
„Jó dolog a sok ajándék,
de figyeld a szemeket.
A legnagyobb kincs,
az őszinte szeretet!
Szerencsére fér a szívbe,
Óriási nagy adag,
s minél többet adsz belőle,
neked annál több marad!”

Kedves
szülők!

Bár elmúlt a karácsony,
higgyék el nem a sok-sok
játékkal való elhalmozás,
hanem az őszinte szeretet
a legnagyobb ajándék, melyet minden nap adhatunk.
Öleljék át gyermeküket, és
mondják szeretlek! Meséljenek nekik, játszanak, beszélgessenek velük! Higgyék el,
ezek az óvodás évek hamar
elröppennek, és a most meg
nem adott szeretet, és törődés később már pótolhatatlan
lesz!

KÖSZÖNETEK
Továbbá szeretnénk megköszönni Gyenei Imrének
az óvodának felajánlott számítógépes játékot, Szilváné
Ajna Beátának és Koppányiné Sági Mónikának a plüss
állatokat, Koppányi Péternek, hogy elhozta Budapestről az „Advent az óvodákért”
pályázaton nyert, műanyag
étkészleteket, Sztolyka Józsefnek a felajánlott játékokat.
Az óvodai oldalakat
összeállította:
a Napsugár csoport
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Művelődési Ház

Népszokások

Január 17. – Antal napja
(Remete) Szent Antal szerzetes volt, akit a háziállatok védőszentjeként tiszteltek. A szerzeteshez kapcsolódó hiedelmek a
hitújítás korában lehanyatlottak
s Páduai Szent Antal alakjához
kapcsolódva éledtek újjá. Szent
Antal tüzének nevezik az orbáncot, amelyet imádságokkal, ráolvasással próbálták gyógyítani. Sokan
hittek abban, hogy az orbáncos
betegről le lehet venni a tüzet, ha
három, Antal nevű ember megáll
a beteg ágya mellett, ott elszív egy
pipa dohányt, és a betegre fújja a
füstöt. A pipát tűzkővel és taplóval kellett meggyújtani, hétszeri
csiholással.
Január 18. – Piroska napja
Ha Piroska napján fagy, 40
napig el nem hagy! Házasságjósló
hiedelem is fűződik e naphoz: Azt
tartották, hogy az a lány, aki ezen a
napon piros kendőt köt a nyakába,
még abban az esztendőben férjhez
megy.
Január 21. – Ágnes napja
E napon a várandós as�szonyok sós vízben mosdottak,

Véradás!

hogy a gyermekeik egészségesek
legyenek.“Ehhez a naphoz is fűződik időjárási népszokás: ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy
teljék a pince.
Január 22. - Vince napja
A szőlőtermelők e napon megfigyelték az időjárást. Szép, napos
idő esetén jó, ellenkező esetben
rossz bortermésre jósoltak. Máshol vincevesszőt vágtak, amit a
szobában vízbe állítottak s a kihajtott vesszőkből jósolták meg a
következő év termését.
Január 25. - Pál napja
E napot Pálfordulónak vagy
Pálfordulásnak is nevezik, arra a
bibliai történetre utalva, miszerint
a Jézust üldöző Saul ezen a napon
tért meg és lett belőle Pál apostol.
A néphit szerint e nap az időjárás-, termés- és haláljóslás napja.
Időjárással kapcsolatos néphit:
ha kisüt a nap és előjön a medve,
még negyven napig lesz hideg.
Terméssel kapcsolatos néphit: ha
tiszta idő van, akkor jó szénatermés lesz, ha szél fúj, akkor kevés
lesz a széna.
Ijjas Gizella

Kattints nagyi!

2014-ben is minden szerdán
9 órától a Kiss Kálmán Művelődési Házban!

Internetes foglalkozás
– nem csak nagyiknak!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ijjas Gizella
művelődésszervező

SZÉKELYEK

Horváth Béla
történelem tanár
előadása
2014. február 6-án,
16 órától
a Kiss Kálmán
Művelődési Házban

Február 11-én 14-17 óráig véradás lesz
a Kiss Kálmán Művelődési Házban

F E L H Í VÁ S
Soós Barna
falugazdász
ügyfélfogadást tart
keddenként
9 -12 óra között
a Kiss Kálmán
Művelődési
Házban!

Mesesarok
2014. február 5-től kéthetente szerdán (és ugyanabban
az időpontban) várunk benneteket 16 órától a Kiss Kálmán
Művelődési Házban a Mesesarokba. Itt megtaláljátok a
készségfejlesztő játékokat, meseolvasást, festést, rajzolást és
mindent amit szeretnétek.

A Cordastella Nyugdíjas Otthonban megünnepeltük a Karácsonyt! A Karácsonyfánkat körbe állva együtt énekeltük a karácsonyi dalokat. Dolgozóink egy kis műsorral is kedveskedtek
a Lakóinknak! Meghittség és szeretet töltötte be otthonunkat!
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Tudásod a jövőd!

FELHÍVÁS!
Alap informatikai képzés indul
Mezőfalván szinte ingyen!

Faluszilveszter –
nagy sikerrel

Ismét nagy sikert aratott
községünkben a Faluszilveszter. A tornaterem most is megtelt az évet búcsúztató vidám,
jókedvű, bulizni vágyó társaságokkal. A vendégek gondoskodtak bőséges mennyiségű
ételről, italról, tűzijátékról és
minden egyébről, amire szük-

ség volt a jó hangulathoz. Ezúton szeretném megköszönni
azoknak, akik jelenlétükkel,
munkájukkal vagy felajánlással támogatták a rendezvényt.
Mindenkinek örömökben és
sikerekben gazdag, boldog,
újesztendőt kívánok.
Baratiné Hevesi Irén

A csoportlétszám korlátozott, beiratkozás
jelentkezési sorrendben!

A képzés kezdete: 2014. február 03.
Időtartama: 90 óra, heti 2x3 tanórás intenzitással
További információk:
06 25 506-832 Kiss Kálmán Művelődési Ház

Tudásod a jövőd!

FELHÍVÁS!
Angol és német nyelvi képzések indulnak
Mezőfalván szinte ingyen!
A csoportlétszám korlátozott, beiratkozás
jelentkezési sorrendben!

A képzés kezdete: 2014 tavasza
További információk:
06 25 506-832 Kiss Kálmán Művelődési Ház
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Évzáró kupa, bulifocival

lással jut majd ellenfélhez.
Végül ebből négyesből kerül
ki a kupa győztese. A program remek lehetőséget biztosít alkalmi formációk ös�szeállítására, ahol régi és mai
futballistákból verbuválódott
csapatok küzdenek egymással. Ez különleges hangulatot

is kölcsönöz az eseménynek,
hiszen a máskor egymás mellett, vagy éppen egymás ellen
játszó embereknek most új
szerepben kell helytállniuk.
Természetesen az ilyenkor
szokásos ugratások, beszólások sem hiányoznak. Ami nagyon fontos! A játék hevében
azért odafigyelünk egymásra.
A délután öt óráig tartó
évzáró futball kupát a Jomma-Vasbot nevű csapat nyerte
2. a Multistel Hungary 3. a
Recop. A helyezéseken kívül
különdíjak is kiosztásra kerültek, ahol Sági József lett a
gólkirály. A legjobb játékos címet Móricz Csaba nyerte el. A
legjobb kapus elismerést Kiss
Milán gyűjtötte be. Különdíjban részesült Sági József a
hátra ollózós góljáért. Szintén
különdíjazottként a legrutinosabb játékos Masinka László.
(Mezőfalva
sportéletét
folyamatosan nyomon követhetik a www.mezohir.info
oldalon!)
Horváth László

A távlati tervekben két új
kút fúrása szerepel, mellyel geotermikus fűtésre állíthatnánk
át az épületünket. A közeli napokban lesz erről egyeztetés
Simon Lajos úrral a többségi
tulajdonossal.
A távlati elképzeléseinkben több nagyszabású fejlesztésen is gondolkozunk.
A megnyíló pályázatok függvényében szeretnénk a jelenlegi épületre egy új tetőt, amiben közösségi helyiségeket is

kialakítanánk. Az aszfaltos
kézilabdapályát csarnokszerű fedéssel és műfűvel látnánk el. Erre különösen nagy
szükség lenne, mivel az iskola
tornaterme egymagában már
nem tudja kiszolgálni a falu
sportigényeit. A megvalósulással egyben bevételhez is
juthatna az egyesület. Tehát
munka és cél bőven van az új
esztendőre. Igyekszünk minél
többet elérni belőlük!
Horváth László

21 mérkőzés, 130 gól és
számos különdíj a kilencórás
küzdelem alatt.

A karácsonyi tespedés és
tévézés után azt gondolná az
ember, hogy nehéz előbújni a
halászleves kondér és bejglis
tányér mögül. Az igazi sportemberek azonban már alig várják az ünnepek végét. Újra tornacipőt húznak, és fáradtságot
nem ismerve vetik magukat a
labda után.
Örömfoci mezőfalvi módra
- akár ez is lehetne a vasárnapra meghirdetett futball kupa
jelmondata. A második alkalommal megrendezésre került
év végi bulimeccsre hét csapat
jelentkezett. A kiírás szerint
főleg mezőfalváról vártak fiatalokat és idősebbeket. A kupa
céljáról Kiss Milán fő szervezőt kérdeztük:
- A rendezvény alapvető célkitűzése, hogy a téli
szünetben egy kicsit megmozgassuk a fiatalokat és
idősebbeket egyaránt. Nem

mellesleg le is dolgozhatják
a felesleges kilókat! Úgy osztottuk be a csapatokat, hogy
mindenki, mindenkivel mérkőzhessen. Az első összecsapásokban hat mérkőzésen
kell bizonyítani a továbbjutáshoz. A négy legjobb eredményt elért együttes sorso-

Sportfejlesztéssel
indul az év

Hétmilliós
pályázatból
korszerűsödik a mezőfalvi
sporttelep és az öltözők. Padlófűtéses padozat, a szükséges
helyeken új nyílászárók és
megújult vizesblokkok várják
majd a szezonkezdésre érkező
sportolókat. A történetben külön dicséretes, hogy helyi vállalkozót és helyi dolgozókat
lehetett munkához, keresethez
juttatni! A felújításról és egy
kicsit a jövőről is kérdeztük
Cseke Ottót az egyesület elnökét:
- A tavalyi, felújításra nyert
pályázat munkálatai láthatóak
a sporttelep épületében. A társasági adóhoz tartozó projekthez 30%-os önrésszel fogtunk
hozzá. Ami még fontos volt:
helyi vállalkozót lehetett be-

vonni, így a településen maradt
a munka, és a dolgozóknak járó
fizetést is helyi szakemberek
vehetik fel. Amint az látható,
a belső terek kapnak elsődlegességet. Padlófűtés kerül az
öltözők padozatába, valamint
a vizesblokkok új burkolatot,
szerelvényeket kapnak. A fűtés
korszerűsítésénél beépítésre
kerül még egy új, energiatakarékos kazán a meglévő egyenkénti konvektoros megoldások
helyett. A belső átalakításokat
aztán követik a külső feladatok. A pálya körüli korlát az
előírásnak megfelelően 120
centiméter magasságra lesz
emelve, és az utcafronti kerítés
is felújításra kerül. A játékoskijáróra szintén ráfér a renoválás.
Itt új tető van kilátásban.
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GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA!

Pinke Ferenc, gázszerelő
Nagyvenyim

Tel.: 06-20-9-131-736

Régi redőnyök javítását,
új redőnyök gyártását
és szerelését vállaljuk.
Rövid határidő, 4 év garancia.
Telefon: 06-25/462-094,
06-70/314-15-75,
érdeklődni a Lottózóban.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
Dr. Prajda-Pop Ramóna doktornőnek,
Simonné Krausz Szilviának és Vincze Anitának

MOLNÁR FERENC
gondos és lelkiismeretes ápolásáért.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki minazoknak, akik

MOLNÁR FERENC
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Eladó
Szőlőhegyen, művelt jó minőségű 2000 m2-es szántóföld a Diófa sorban. Könnyen megközelíthető, közel a
Szőlőhegy úthoz és a Varga sorhoz. Határos egy másik
szántófölddel. Villany az utcán. 130.000 Ft.

Telefon: 70/218-4286
mail: m@rajcsanyi.hu

Tűzifa méterfába összevágva,
fedett helyen tárolva

ELADÓ!
Ár: megegyezés szerint.
Telefon: Virág Attila
Mezőfalva Semmelweis u. 47.
Telefon: 30/927-2581

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

HAJAS GYÖRGY
búcsúztatáóján részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönetet mondunk Turcsány Jánosnak és társainak
a lelkiismeretes munkáért.
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

ANTAL JÓZSEF
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet mindazoknak,
akik a temetés lebonyolításában,
a sírkő helyreállításában segítettek.
A gyászoló család
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Változott
a rendelési idő!
Tisztelt Betegek!
Ezúton szeretnénk Önöket értesíteni a rendelési idő
változásáról.
Dr. Tassy Péter rendelési ideje a következőképpen változott meg:
Hétfő, csütörtök, péntek: 8 - 11 óráig
Kedd, szerda:
13 - 16 óráig
Dr. Prajda-Pop Ramóna rendelési ideje a következőképpen változott meg:
Hétfő, csütörtök:
13 - 16 óráig
Kedd, szerda, péntek: 8 - 11 óráig
Tájékoztatjuk kedves betegeinket, hogy a délutáni rendeléseken a munkából érkezőket részesítjük előnyben.
Kérjük, hogy a rendelés vége előtt egy órával megjelenni
szíveskedjenek!

Tisztelt
Mezőfalviak!
2014-ben is rendelkezésükre állunk! Mindennemű
rendezvény lebonyolítását vállaljuk:
– Ballagás
– Eljegyzés
– Esküvő
és mindenféle családi, vagy baráti összejövetelét
(70 főig) tartsa a Gumikacsa Vendéglőben!
Menü rendelhető hétfőtől péntekig 750 Ft/adag
Házhoz szállítást is vállalunk!
Elérhetőségünk:
06-30-513-0746, 06-25-244-095
Csizmadia Imréné
Gumikacsa Vendéglő

Kedves
Mezőfalviak!

Szennyvízelvezető csatorna

rákötéseket vállalunk teljes körű ügyintézéssel, igény szerint gépi- illetve kézi földmunkával!
Érdeklődni lehet:
Simon Zsolt
30/681-0392
Mezőfalva, Petőfi S. u. 29.

Árokásó gép külön is bérelhető!

Mezőfa
Tüzelőanyag
Kereskedés
Akciós áraink:
Könnyen adagolható nagyságú
Barna szén (Lignit) Akció: 1950 Ft/mázsa
Akác tűzifa:
Kuglizva:
2800 Ft/mázsa
Hasogatva:
2950 Ft/mázsa
Fűrészpor:
1300 Ft/zsák
Mezőfalva Szőlőhegy, Honvédségi út eleje
06-30-281-1504

Mezőfalvára 5 mázsán felül
ingyenes a kiszállítás!

Az én falum Mezőfalva a mezőfalvi képviselőtestület lapja
Kiadó: Kiss Kálmán Művelődési Ház
Szerkesztőség címe: 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 38.
Telefon: 25/506-832. E-mail: mezomuvhaz@gmail.com Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.
Nyomtatás: Rolling Nyomda Bt. Felelős vezető: Rozsnyai Zoltán. Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 5.
Készült 2014. január 22-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0001

