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Melegvíz a napból

Tisztelt Lakosság!
Előző lapszámunkban a
napelemekről
olvashattak,
most pedig a napkollektorokról lesz szó: Melegvíz a napból
mottóval.
Vidéken megszokott látvány nyaralók mellett, kiskertekben a feketére mázolt
hordó, melyekben a nyári napokon estére kellemesen felmelegszik a víz, és alkalmassá
válik tisztálkodásra, mosásra.
A napenergiát régóta hasznosítjuk így, de vajon ki és
mikor gondolt arra, hogy az
év minden szakában alkalmazza ezt az ingyenes és környezetbarát technológiát fűtésre és használati melegvíz
előállítására?
Meglepő, de már a XIX.
században megjelentek az
első, kezdetleges napkollektorok az Egyesült Államokban, az 1930-as évekre pedig
a déli államokban rohamosan terjedni kezdett a tech-

Aláírtuk
a szerződést
A Tündérkert Óvoda fejlesztésének
támogatásáról
szóló megállapodás ünnepélyes átadása június 2-án a megyeházán megtörtént. Nagy
öröm számunkra, hogy megvalósulhat ez a beruházás.
Köszönettel tartozunk érte a
kormánynak, az országgyűlési képviselőinknek, valamint
a megyei közgyűlés tagjainak,
hogy ilyen komoly fejlesztési
lehetőséget kapott Mezőfalva.
A gyermeklétszám és a szülői
igények egyértelműen bizonyítják, szükség van az óvodánk fejlesztésére, bővítésére.
Márok Csaba

Fogorvos
Hosszú folyamat végére tehetünk pontot, régi probléma kerül
orvoslásra. A fogorvosi ellátásra
sikerült megtalálnunk a megfelelő szakembert. A képviselő-testület elfogadta az erre vonatkozó
előterjesztést.

nológia, aminek csak a kőolaj,
szén és földgáz elterjedése vetett véget az 1950-es években.
A napkollektorok „reneszánsza” a 2000-es évekre tehető,
amikor hazánkban is nagyobb
teret és lendületet kapott a
technológia. Adottságaink kiválóak a napenergia ilyen módon történő hasznosítására,
az eszközök ára pedig idővel
megfizethetővé vált.
A napkollektor-rendszerek
működési elvükben hasonlóak a napelemekhez, azonban
míg előbbi folyadékot melegít hőenergia termelése céljából, utóbbi villamos energiát
állít elő. A kollektor csöveiben a napfény speciális folyadékot melegít fel, mely a
csővezetékeken keresztül egy
tartályba jut, ahol a hőt átadja az ott lévő folyadéknak,
amelyet meleg víz formájában
használhatunk fűtésre, tisztálkodásra vagy egyéb háztartási
célokra.

Mezőfalva térségében igen
magas az éves napsütéses órák
száma, 2200-2400 között mozog, ami lehetővé teszi a napkollektor jó hatásfokkal történő hasznosítását. A rendszer
működtetése - a telepítés és
beüzemelés után - szinte költségmentes, így az egyszeri,
1 m2 telepített napkollektor felületre jutó 150.000250.000 Ft-os telepítési költség belátható időn belül (9 és
18 év - attól függően, milyen
energiából és mennyit váltunk
ki vele) megtérül. A gyártók
átlagosan 10-15 év garanciát
vállalnak az eszközökre, így
a megtérülési idő szinte teljes
egészére biztosított a szaksze-

rű beavatkozás meghibásodás
esetén.
A napkollektoros rendszer
környezetbarát, néhány hét
alatt kiépíthető, és télen-nyáron csökkenti energiaköltségeinket.
Ugyanakkor a rendszer
kiépítése szakértőt igényel:
tapasztalattal
rendelkező
gépészmérnök vagy energetikus szakértő segítségével
optimális méretű rendszert
alakíthatunk ki otthonunkban.
(Készült a CAM Con-sulting Kft. közreműködésével)
Mezőfalvai
Polgármesteri Hivatal

Magyar tragédia 1946
– kitelepítési megemlékezés

Május 25-én délután a német nemzetiségű lakosok kitelepítésére emlékezett Mezőfalva.
A Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében
koszorúzással,
kiállítással
egybekötött műsort láthattak
a jelenlévők.
Az 1945. december 29-én
megjelent 12.330/1945. ME
sz. rendelet kitelepítésre kötelezte mindazokat, akik az
1941. évi népszámlálás során
német nemzetiségűnek, vagy
német anyanyelvűnek vallották magukat. Kitelepítendőek voltak azok is, akik tagjai
voltak a Volksbundnak, vagy
önkéntesen szolgáltak német
fegyveres alakulatokban.
Elsőként 1946. január 19én vagonírozták be Budaörsön a svábokat. Hercegfalvára
május végén került sor. Május

26-án 1300 emberrel indult el
a vonat Németország felé. Sokuk, főleg az idősebb generáció tagjai évekig reménykedtek abban, hogy egyszer majd
hazatérhetnek. Több mű is
született a honvágyukról.
Bajorerdő, 1946. ismeretlen szerző verse:
„… Bajor erdőkön vándorok
haladnak.
A bánathoz már egynek sincs
szava.

De sóhajaik ég felé röpülnek,
kendőnyi kis fehér felhőkké
gyűlnek
s jó szél szárnyán elszállnak
haza.”
A svábok, ahogy egykor
Magyarországon, régi-új hazájukban is tehetségük, szorgalmuk, munkabírásuk révén
újra gyökeret eresztettek. Németország nyert általuk, Magyarország pedig veszített ismét. Nekünk hiányoznak.
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Képviselőink tárgyalták

Mezőfalva
képviselő-testülete május 4-én tartotta soros ülését, amelyen nagyon sok
napirendi pontban döntöttek a
résztvevők. Beszámoló volt a víziközművek, így az ivóvíz és a
csatorna üzemeltetéséről, átfogó
értékelés volt a gyermekvédelmi
és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet megalkotásáról.
Jóváhagyta a belső ellenőrzési jelentést, az esélyegyenlőségi
program áttekintését, felülvizsgálatát. Beszámolót ismerhetett
meg a testület a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási
Rendszer működéséről, a Vörösmarty könyvtár beszámolójának
elfogadása után a közintézmények energiatanúsítványának
beszerzéséről született döntés,
ami minden évben kötelező feladat. Módosították a képviselők
a helyi építési szabályzat és településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos szerződést,
továbbá döntöttek önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére irányuló TOPpályázaton való részvételről,
étkezések fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton való
részvétel határozatának kiegészítéséről, vidékfejlesztési program pályázatán való részvételről, a felülvizsgált és átdolgozott
közbeszerzési szabályzat elfogadásáról, a Velinszky és Váci
utca közötti járda építésére vonatkozó árajánlatok értékeléséről és az óvodapályázat aktuális részéről. Tizenhat napirendi
pontot tárgyalt a képviselő-testület. Még felsorolni sem kön�nyű... De mondhatom azt, hogy
a döntések jól elő voltak készítve
most is, és ezúttal is alapos bizottsági tárgyalás után kerültek
a testület elé.
Vegyük sorra. A csatorna üzemeltetése kapcsán a Mezőföldvíz Kft. részéről Magyari Tamás
főmérnök és Vörös Bálint a cég
képviselője volt jelen. A műszaki
adatokat vázolták. A négy települést érintő rendszer üzemeltetésével kapcsolatban elmondták,

hogy 25,5 kilométer gravitációs
rendszert felügyelnek, Mezőfalván öt átemelő épült, ebből három az első és kettő a második
ütemben. Örömét fejezte ki arra
vonatkozóan, hogy nálunk nincs
probléma a rendszerrel, a szükséges javításokat folyamatosan
elvégzik. A polgármester válaszában örömteliként említette,
hogy a cég működéséről semmilyen lakossági jelzés nincs, ami
arra utal, hogy nincs panasz a
szolgáltatásra. Masinka Csabáné kiemelte, nagyon jó a visszajelzése a havi egyszeri ügyfélfogadásnak.
Az ivóvíz üzemeltetőjének
részéről Katona Ferenc műszaki
vezérigazgatóhelyettes elmondta, hogy az előző évhez képest a
vízkitermelés 15 százalékkal, az
értékesített vízmennyisége pedig 5 százalékkal csökkent. Ez
azt jelenti, hogy kevesebb lett
a vízveszteség Mezőfalván, ami
jó dolog. Megemlítette, a helyi
vízdíj az egyik legalacsonyabb
az általuk üzemeltetett területen, ami a lakosságnak kedvező.
A polgármester korábbi kérése
volt, hogy a föld alatti tűzcsapokat föld felszíniekre cseréljék,
ami folyamatosan zajlik, az ütemet a rendelkezésre álló források határozzák meg.
Mészárosné Libor Ágnes, a
Család és Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője tájékoztatott a gyermekjóléti feladatokról, a gyermekvédelem kiemelt
szerepéről.
A tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
a pénzügyi bizottság tárgyalta
előzetesen, és arról tájékoztatta
a testületet, hogy a könyvvizsgáló megerősítette azt, hogy az
anyag összeállításra rendben és
hiba nélkül történt. Az előkészítést is dicséri, hogy ez a jelentős
és nagy anyag mindig precíz és
pontos számadatokat tartalmaz.
A helyi esélyegyénlőségi
program felülvizsgálatára azért
volt szükség, mert EFOP keretében lehetőség van szegregátumban élők helyzetét segítő pályázatot beadni, és ehhez

szükséges az esélyegyenlőségi
program ezt a részt tartalmazza. A program kibővítése megtörtént, a módosítást a testület
támogatta.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Rendszer
működéséről a polgármester
adott tájékoztatást a testületnek.
Elmondta, országosan átalakulóban van a rendszer, kevesebb
közszolgáltatóval próbálják még
jobban optimalizálni a rendszer
működését. Duna választóvonal
lesz a szolgáltatásokat érintően,
e szerint igyekeznek átformálni a rendszert. A lakosságot ez
semmilyen formában nem érinti.
A településrendezési tervvel
kapcsolatos feladatok az arculati kézikönyv elkészítésével bővültek, amivel a testület kiegészítette a meglévő szerződést.
Ennek elkészítését várhatóan
kormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni.
Két önkormányzati épület,
a polgármesteri hivatal és az
ÖNO energetikai pályázaton
történő részvételét egyhangúlag támogatta a képviselő-testület. Az óvodakonyhára beadott
pályázatunk szükséges határozat módosítása is megtörtént. A
Vidékfejlesztési Program pályázatán való indulást is elhatározta
a testület, a konyha eszköz felszereltségét szeretnénk bővíteni,
ehhez igényelünk támogatást.
Döntés született arról is,
hogy a Velinszky és Váci utca
közötti járda építője ki legyen,
a testület a legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozót választotta
ki. Óvodai pályázatunk kapcsán
a kivitelezési tervek elkészítésére és a közbeszerzés lefolytatására kérünk be ajánlatot cégektől.
Jaksics Erszébet igazgató arról tájékoztatta a testületet, hogy
komoly fejlesztés körvonalazódik az iskolában a világítótestek szemkímélőbbre cserélését
illetően. Továbbá rendbe szeretnék tenni a kézműves házat,
illetve sportudvar és természettudományos labor fejlesztése is
szerepel az elképzelések között.
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Soron kívül
A képviselő-testület május
24-én, majd 29-én és június 6-án
is soron kívül ülésezett. A polgármester előzetesen elmondta,
a sok-sok pályázat több munkát, gyakoribb döntést igényel,
ami miatt soron kívül is össze
kell ülniük a képviselőknek. Köszönte, hogy ebben partnerek a
testület tagjai és fontosnak tartják az üléseken való részvételt. A
pályázatok sikere érdekében nagyon fontos, hogy nyílt, széles
körű és szabályos döntések szülessenek.
Három téma volt: az óvodapályázat több szempontból is,
illetve a víziközmű-rendszer és a
fogorvos (erről külön írunk).
Ki kellett választani az óvodafejlesztés közbeszerzési cégét.
A beérkezett árajánlatokat bírálta el a testület. Az a cél lebeg a
szemünk előtt, hogy az idei év
augusztusában elkezdődjenek a
munkák, mert a leállás, az óvodaszünet alatt tudnak dolgozni a kivitelezők a régi épületen.
Ha ezt elszalasztjuk, akkor komoly hátrányba kerülhet a beruházás. Ütemesen, folyamatosan
kell előre haladni a beruházás
sikeressége érdekében. A június 6-án tartott ülésen pedig már
a közbeszerzés elindításáról, az
ajánlattételi felhívás elfogadásáról, és kivitelezésre meghívott
öt kis- és középvállalkozásnak
minősülő cég kiválasztásáról,
műszaki ellenőrzésre ajánlatok
bekéréséről is döntés született.
Elfogadták a közbeszerzés bíráló bizottságának az összetételét:
dr. Hajdú Gergely közbeszerzési tanácsadó, Borbély Anikó
jegyző, Bencze Éva pénzügyi
osztályvezető és Szabó Norbert
műszaki előadó lett tagja a bizottságnak
A szennyvvíz-szolgáltató cégünk felhívta a figyelmet arra,
hogy a négy településnek képviselőt kell választaniuk maguknak. A választás Mezőfalvára esett, és az ezzel kapcsolatos
megállapodást elfogadta a testületünk.
Az oldalt összeállította:
Márok Csaba polgármester
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Tündérkert Óvoda
Róka Rudi
füstölög
Nagycsoportosaink örömére meghívást kaptunk egy
mesejátékra, melyet az iskola
tornatermében adott elő egy
budapesti társulat. A gyerekek
duplán örültek a lehetőségnek, ugyanis a jó szórakozást
ígérő program mellé ráadásként aznap elmaradt a délutáni alvás, amit cseppet sem
bántak.
Izgatottan foglalták el helyeiket a tornaszőnyegeken, és
várták, hogy a szereplők végre
előbukkanjanak a díszlet mögül.
Egy tanmesét láthattunk,
aminek az volt célja, hogy bemutassa a gyerekeknek a dohányzás, és az alkohol káros
hatásait, és hogy a gyermekek
a mesék szereplőivel azonosulva a jó mintát válasszák.
Sajnos pont a negatív karakter volt a legerősebb- ezáltal a legérdekesebb -számukra, úgyhogy a végén többen
vonakodtak attól, hogy megígérjék Rudinak, hogy ők bizony soha nem követik a példáját.
Másnap beszélgetőkör keretében feldolgoztuk a látottakat, ami megerősített bennünket abban, hogy nem
feltétlenül úgy ért célba az
üzenet, ahogy azt az alkotók
eltervezték. Ennek ellenére
jól szórakoztunk, és a gyerekek még napokig énekelték a
mese betétdalát.
Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Kiegészítés
Előző havi, szülő tollából eredő írás forrása a következő: www.gyerekekblog.
hu/2010/04/10/milyen a jo
ovoneni

Gyermeknapi
kavalkád volt

Az idei évben is megtartottuk a szokásos gyermeknapi rendezvényünket, ami a sok
program miatt most két napig
tartott.
Az első napon ellátogatott a gyerekekhez Nagykarácsony körzeti megbízottja,
Reinitz Gábor. Bemutatta a
szolgálati járművét, és a munkájához szükséges felszereléseket.
Történeteivel, és közvetlen,
barátságos stílusával hamar
felkeltette az ovisok érdeklődését, akik aztán lelkesen
vették körül, hogy mindent
megtapasztalhassanak, kipróbálhassanak, és egy kicsit beülhessenek a rendőrautóba.
A bemutató végére már
behangolt a vendégzenekar,

és kezdetét vette a mulatság,
amihez a zenét
Molnár Orsi szolgáltatta.
Ő már járt nálunk, és olyan jó
élményt nyújtott, hogy vis�szahívtuk erre az alkalomra. Nem is okozott csalódást!
Megmozgatta az egész óvoda apraját-nagyját, nagyon jól
érezte magát mindenki.
Másnap tűzoltók érkeztek
hozzánk két autóval a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesületből. Rövid beszélgetés
után lehetőséget kaptak a gyerekek arra, hogy megnézhessék az autókat, és belebújhassanak a tűzoltóruhákba. Ez a
program mindig nagy tetszést
arat a gyerekek körében, főleg,
hogy az autókon kipróbálhatják a szirénákat is!

Szivárványos apák napja

Hagyományainkhoz híven május 30-án sok szeretettel és tisztelettel vártuk
csoportunkba az apukákat és
a nagypapákat. Úgy gondoljuk, fontos szerepet töltenek
be gyermekeik, unokáik életében, így jó érzés számukra is
a megkülönböztető figyelem,
kedvesség. Már sokadjára bizonyult kicsinek a
„Szivis” csoport, nagy örömünkre, sokan eljöttek! A
gyerekek izgatottan készültek napok óta kis műsorral,
ajándékokkal! A beköszöntő
verset Kisné Németh Anita
és Balogh-Benczik Nikolett
mondta el. A gyerekek verseit, dalait meghatódott arcok hallgatták és az egyen�nyakkendők is felkerültek! A
programot rendhagyó módon

az iskola tornatermében folytattuk. Tombor István apuka
heti egy alkalommal tartott
tornát kis csapatunknak. Most
ennek lezárásaként együtt végezték a játékos gyakorlatokat
az apukák a csemetéikkel, bemutatva hogyan ügyesedtek
az év során. Sok volt a móka,
kacagás! Köszönjük Istinek a
lelkes munkáját. Sokat jelentett a csoportunknak, hogy a
tornafoglalkozások alkalmával nagy térben mozoghattak
a gyerekek és játékosan fejlődött mozgáskészségük. A
délutánt közös piknik zárta,
melynek szervezését Tombor
Istinek és Koncz Tímea szülőnek köszönjük! A szülőknek
nagyon tetszett az összevont
program, sok vidám élmén�nyel búcsúztunk.

Osvát Erzsébet:

Gyermeknapra
Napsugár, napsugár,
ragyogj, süss ma szebben!
simogasd a gyerekeket
lágyan melegebben!
Madarak, madarak,
cinkék, csalogányok,
köszöntő dalotok
vígan csattogjátok!
Virágok, virágok,
szegfűk, tulipánok,
a lánykákat, a fiúkat
virulva várjátok!
Hadd legyen
ez a nap
egy nagy örömének!
Ezt kívánom én a világ
minden gyermekének.

Szalonnasütés
Óvodánkban hagyomány,
hogy a nagycsoportos gyerekeknek és a szüleiknek egy
közös szalonnasütést szervezünk. Ez az utolsó olyan alkalom, ahol együtt lehetnek,
felidézhetik az emlékeket, lezárhatják az elmúlt óvodás
éveket. Az idei évben a Katica és a Csigabiga csoport vette birtokába az óvoda udvarát.
Az apukák meggyújtották a
tüzeket, azután kezdetét vette
a sütögetés.
A finom ételek mellett a
felnőttek kellemesen elbeszélgettek, miközben a gyerekek
kiélvezték, hogy csak az övék
volt az óvoda udvara. Szép estét töltöttünk együtt, köszönet érte mindenkinek!
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,,A, a, a, ma van búcsúzás napja”

2017. június 9-én az óvoda
udvara ballagó versekkel, búcsúzó dalokkal volt telve. Izgatottan, meghatódottan készültek a gyermekek erre a
napra, hiszen életük ezen szakasza lezárul, s valami új érkezik helyette. Fél 4 kor megérkezett mindenki ünneplő
ruhában a gyönyörűen feldíszített óvodába. A gyermekek
elbúcsúztak az óvó néniktől,
dajka néniktől, s elindultak
az óvoda udvarára, ahol már
várta őket a sok büszke szülő, rokonság. A búcsúzó versek, énekek váltották egymást,

beszédet mondott óvodánk
vezetője, és elköszöntek a
kis és középső csoportosok.
Megköszönte az óvodai Szülői munkaközösség ,,elballagó”, tagjainak lelkes, áldozatos munkáját. Így ajándékot
vehetett át Kolmankóné Novoth Kriszina, Bertalanné
Éva Katalin, Tórizs házaspár,
Tombor házaspár, Zám
bóné
Márhoffer Zita, Vitálisné
Varga Veronika. Ők a három
év alatt sok segítséget nyújtottak óvodánknak.
Ezután Zita óvó néni felolvasta a ballagók névsorát,majd

mindkét csoport képviselői felkötötték a csoportjuk szalagját
a zászlóra. Végezetül a meglepetés lufival dalolva levonultak
a gyermekek a kertbe, ahol aztán útjukra engedték őket.
A gyermekek ezután egy
rövid kis zsúron vettek részt.
Köszönjük a konyhás nénik utánozhatatlan mézes
krémesét, Nagy Józsefnek a
zenét, valamint a kolléganőknek a szép dekorációt!
Reméljük azért, hogy a búcsú nem végleges, mi visszavárunk titeket, egy látogatás erejéig legalább!

Gyereknap
a Sárgarózsa
Nyugdíjas
Klubban

A Tündérkert ballagói
Csigabiga csoport
Fekete Csaba
Görög Máté
Heller Ramóna
Kolmankó Jázmin
Krepsz Zalán
Márhoffer Noémi
Pálfalvi Adrián
Pesei Sándor
Rabi Levente
Ráthgéber Raul
Remsei Flóra

Szloboda István
Tombor Benedek
Tórizs Alina
Vitális Amanda
Zámbó Gergő
Katica csoport
Bába Dorina
Bágyi Csongor
Bertalan Lajos
Koppányi Eszter
Kovács Hunor
Kovács Jázmin

Kirándult az óvoda

A májusi jó idővel nem
csak a természetben indul be
a zsongás, hanem az óvodánkban is. Az anyák napi műsorok
után kellemes kikapcsolódást
nyújtanak a gyerekek kedvenc
programjai, a kirándulások. A
Pillangó csoport kikocsikázott
a Virág-tóhoz, és ott töltött

egy délelőttöt. A Micimackók
még nagyon kicsik, így ők kirándulás helyett egy pikniket
szerveztek az óvoda udvarán a
szülőkkel, és az apróságokkal.
A nagyobbak már messzebbre
merészkedtek: a Szivárványok
Ajkán jártak a Nomádia Szabadidőparkban, a Napsugarak

pedig a Budakeszi Vadasparkban. A nagycsoportosok közeli úticélt választottak: a Katicák
Révbérpusztán, a Csigabigák
Soponyán töltöttek el egy szép
napot. Szerencsére az időjárás
kegyes volt hozzánk, így minden program a tervek szerint
tudott megvalósulni.

A gyermeknap már jó pár
napja elmúlott, azonban ez
cseppet sem zavarta programszervezésben a mezőfalvi nyugdíjasokat. Június
3-án, szombaton a Sárgarózsa
Nyugdíjas Klubban második
alkalommal rendeztek gyermeknapot a klubtagok unokáinak, dédunokáinak.
– Tavaly nagyon jól érezte
magát gyerek és felnőtt egyaránt. Úgy döntöttünk, minden
évben vendégül látjuk a klubtagok unokáit, dédunokáit –
ismertette szombati eseményt
Kovács Istvánné klubvezető.
Húsz kisgyermekkel lángost,
palacsintát sütöttünk. Különböző versenyeket, mint csokievést, zsákbafutást, kötélhúzást, palacsinta evést, léggömb
fújást szerveztünk a gyerekeknek. A nap végén közösen
szalonnasütés koronázta meg
a programot. Minden verseny
után zsákbamacskát húzhatott a győztes, de arra is figyeltünk, hogy egy gyerek se menjen haza üres kézzel. Délután
13 órától este fél 7-ig bírták a
gyerkőcök – zárta a gyereknapi híradást a Sárgarózsa nyugdíjasainak vezetője.
Horváth László
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Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

HÍREI

Pedagógusnap az iskolában

Az iskolai élet egyik kiemelkedően fontos ünnepe a
Pedagógusnap. Ezen a napon
meghívjuk az iskola falai közé
nyugdíjas tanárainkat, vendégül látjuk a kismamákat,
GYED-en, GYES-en lévő
kollégáinkat, és együtt töltünk
egy szép délutánt.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is köszöntöttünk egy
gyémántdiplomás pedagógust. Danyi András 60 évvel
ezelőtt, 1957-ben vehette át
biológia-földrajz szakos tanári diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen. Az ünnepi Gyémántdiplomához az
ünnepen és ezúton is szívből
gratulálunk, további jó egészséget kívánunk!
A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési
Alapítványnak köszönhetően évről-évre kitüntetésben részesül az a
pedagógus, aki az adott tanévben kiemelkedő munkát végzett. Nagy örömünkre az idei
év díjazottja Horváth Lászlóné Gabi lett. Méltatása:

Gabi hosszú évtizedek óta
az egyik vezető pedagógusa
tantestületünknek. Nemzedékek tanultak meg írni, olvasni
a keze alatt. A tanítók között
oly nagy tisztelet övezi, hogy
amikor a tanév elején megüresedett a munkaközösség-vezetői poszt, akkor egyhangúlag Gabit javasolta és szavazta
meg a közösség. Horváthné
ezt a tevékenységét az igazgatóhelyettesi beosztása mel-

lett végzi, de a nagy felelősség
ellenére rendkívül aktívan és
magabiztosan irányítja a szakmai csoportot.
Az idei tanévben minden
korábbi rendezvényt, versenyt
meg tudtak valósítani, amelyet a munkatervben rögzítettek. Sokat javult az együttműködés, a kommunikáció, mely
Gabi kedves, közvetlen személyiségének és roppant szorgalmának köszönhető.

Érdeklődő, nyitott ember,
aki minden problémát igyekszik megoldani. Segítőkész,
mosolygós, kedves, ráadásul
kiváló humorérzékkel rendelkezik, ami gyakran átsegíti a konfliktushelyzeteken,
nehézségeken. Munkavégzése precíz, pontos, átgondolt.
Mindig mindenben lehet rá
számítani. Időt, energiát nem
sajnálva dolgozik azért, hogy
az iskola magas színvonalon
működhessen. A tanév során
minden igyekezetével azon
volt, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a pedagógusok
terheit, ugyanakkor megtartsa, sőt emelje a korábbi szakmai színvonalat.
Gabi Mezőfalva civil életének is aktív részese. Sok éven
át néptáncolt, s ma is oszlopos
tagja a település női karának.
Az Év Pedagógusa díjat Márok Csaba, Mezőfalva
Nagyközség Polgármestere és
az alapítvány kuratóriumának
tagja adta át Horváth Lászlónénak.

Tanévzáró gála a művészetoktatásban

Május 26-án délután 17:00
órától az iskolánk kapuin belül, kezdetét vette a már nagy
sikerrel bíró Művészetoktatás
Gálája, ahol a zsúfoltságig telt

tornateremben szülők, nagyszülők, pedagógusok és diáktársaik előtt mutathatták be az
egy év alatt elért fejlődésüket
az alapfokú művészetoktatás-

ban tanuló diákok. Láthattunk több korosztályból néptáncot, népi éneket, zongorát
és furulya előadást, emellett
az iskola aulájában a szobrászat és rajz növendékek tárlatát szemlélhették a kedves
vendégek. Végül pedig az iskola kórusa egy nagyon vidám
repertoárral zárta ezt a szép
színvonalas délutánt.
Közel 130 gyerek veszi
igénybe az alapfokú művészeti oktatást Mezőfalván. Zene,
tánc, képző- és iparművészeti tanszakok állnak a tanulók
rendelkezésére. Célunk, hogy
minél több gyereket megmozgassunk, hiszen minden
diákban rejlik valamilyen tehetség, egyéniség, amit akár

a táncban, hangszeres zenében, népi énekben, vagy éppen rajzban, szobrászatban lehet kibontakoztatni. Nagyon
kedvelt színfoltja iskolánknak
ez a fajta oktatás. Szívesen
jönnek a gyerekek. Felszabadultan, másféle hangulatban,
környezetben sajátítják el az
alapokat, amit aztán jó esél�lyel kamatoztathatnak életük
későbbi szakaszában is. Mi
tanárok, szülők pedig nagyon
örülünk a sikerélménytől sok
mosolygós arcnak.
Gratulálunk minden tanszakon résztvevő gyereknek
és az őket felkészítő pedagógusoknak is!
Balogh Tímea
munkaközösség-vezető
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Iskolánk szokásrendszerének
egyik legemelkedettebb eseménye
zajlott 2017. június 16-án, pénteken öt órakor, amikor búcsút vettünk 47 ballagó diákunktól.
A gyerekek már reggel, az
általuk összeállított, rendkívül
megható műsor keretében megköszönték tanáraiknak azt a sok
törődést, odafigyelést, amiben általános iskolai éveik alatt részük
lehetett.
A délutánnak hetedikes társaiktól kapott tarisznyával és soksok emlékkel vágtak neki.
A nyolc év alatt végzett munkájukat a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány segítségével
tanáraik díjak és könyvjutalmak
átadásával köszönték meg.
„ISKOLÁNK BÜSZKESÉGE” kitüntető címben részesült
Hajnal Marcell 8.a osztályos tanuló, aki kiváló tanulmányi munkájával nemcsak iskolánk, de településünk büszkesége is, hiszen
magatartásával, szerénységével,
tudásával mindig a közösség javára volt. Szerves részét képezte
az iskola diákönkormányzatának,
melynek nyolc éven keresztül
volt értékes, meghatározó tagja.
Nyitott és segítőkész személyisége, valamint őszinte érdeklődése a világ és embertársai iránt
ösztönözte őt arra, hogy számos
versenyen részt vegyen, és sikeres eredményeivel öregbítse iskolánk hírnevét. Marci nyolc éven
át kitűnő bizonyítvánnyal örven-

Ballagás

deztette meg
tanárait és szüleit, így méltó
az „Iskolánk
büszkesége”megtisztelő címre.
„AZ ÉV DIÁKJA” elismerésben Gárdonyi Réka 8.a osztályos
tanuló részesült, aki kitűnő tanulmányi eredménye mellett kiemelkedő közösségi munkát végzett az
elmúlt nyolc évben. Nemcsak osztályának, hanem az egész felső tagozatnak is meghatározó, pozitív
személyisége volt. Elsős kora óta
tanult német nemzetiségi nyelvet,
melynek kapcsán számtalan nagyszerű versenyeredményével öregbítette iskolánk jó hírnevét. Az
egyik legnagyobb elismerést 2016
áprilisában kapta a „Szép magyar
beszéd” országos szépkiejtési versenyen, ahol Kazinczy Emlékérmes lett az arany minősítés megszerzésével. Ezen kívül részt vett
számos helyi és tankerületi mesemondó, Kazinczy- és szavalóversenyen, melyeken mindig előkelő
helyen végezett. Több évig tartó
néptáncos és népi énekes múltjának köszönhetően többször elkápráztatott bennünket tudásával
a különböző gálaműsorokon, rendezvényeken. Tanulmányi munkájában elért eredményei, bájos
egyénisége jó példa valamennyi
diákunk számára.
Az iskola vezetősége által alapított Útravaló Mosoly Díjban
Oláh Réka 8.b osztályos tanuló részesült, aki jó magaviseletű,

Pedagógusnapra
(Részlet Jaksics Erzsébet igazgatónő köszöntőjéből)

Pedagógus vagy?
Akkor a gyermek, a diák számodra nyitott könyv, amelyet folyton olvasnod kell. Nem ugorhatsz át részeket, és ezt az olvasmányt
életed végéig nem tudod majd letenni. Mindig vissza- visszalapozgatsz, hogy építkezni tudj, hogy megértsd, hogy segítsd, hogy mutasd
a helyes utat, hogy a példa Te legyél számára. S ha már a végére értél,
akkor sem nyújtózhatsz el elégedetten, hanem kezdheted újra elölről,
megint és megint…
Pedagógus vagy?
Akkor tudod mit jelent mikor csengőszóra felugrassz, kezedbe fogod a naplót, az osztályterem ajtaját becsukod, a külvilágot pedig kicsukod. Etttől a pillanattól kezdve már csak a szemben ülő diákokra,
az ő épülésükre koncentrálsz, azonosulsz gondjaikkal, számon kérsz,
meghallgatod őket. Olykor szigorú vagy, időnként engedékeny az
adott helyzetnek megfelelően. Fáradtan hazatérve esténként dolgozatokat javítasz, órákra készülődsz, és azon kapod magad, hogy a
lámpa mellett, asztalodnál ülve, a füzetet kezedbe fogva beszélsz:
dicsérsz, korholsz, hogy képzeletedben megjelenik a diák, aki már
megint nem figyelt, nem készült fel rendesen, de az is, aki szorgalmasan, becsülettel visszaadja az általad közvetített tudást.

szorgalmas, és
rendkívül segítőkész végzős
diák. Társai és
tanárai bármikor, bármiben számíthattak rá legyen az egy dekoráció elkészítése, vagy a társainak
mindennapi, lelki megsegítése. A
kisebbek felnéztek rá és ő, mint
egy óvó néni úgy gondoskodott
róluk. De nem csak ők, hanem
sokszor a nagyobbak is kikérték
véleményét. Ballagásával az iskola egy felelősségteljes, példamutató és tisztelettudó diákja búcsúzik.
Útravaló Mosoly Díjban részesült Vass Virág 8.a osztályos
tanuló, aki jó magaviseletű, tehetséges, rendkívül szorgalmas,
és segítőkész végzős diák. A felnőttekkel szemben tisztelettudó, kortársaival kedves. Legfőbb
feladatának, hivatásának a tanulást tartja, s nap mint nap mindent megtesz azért, hogy képességei legjavát nyújthassa. Virág
mindent beragyogó optimizmusa, kedves, vidám személyisége
nagyszerű példa mindannyiunk
számára.
A végzős diákok közül többen
könyvjutalomban részesültek. A
8.a osztályból: Farkas Réka, Szekeres Brigitta, Pintér Dzsenifer,
Sümegi Dániel, Rabi Dániel és Takács Balázs.
A 8.b osztályból: Keresztes Péter, Matlag Karina, Léhner Balázs
és Cserni Brigitta.

7
A Német Nemzetiségi Önkormányzattól tárgyjutalomban
részesültek, a német nyelv elsajátításában nyújtott kiváló teljesítményéért, a német néptánc hagyományok ápolásáért, valamint
a községünk hagyományőrző ünnepein emlékezetes szerepléséért:
Farkas Réka, Gárdonyi Réka, Hajnal Marcell, Pintér Jennifer, Puskás Dorina, Szekeres Brigitta, Takács Balázs és Vass Virág.
A számos elismerés bizonyítja,
hogy tehetséges, szorgalmas évfolyamtól vettünk most búcsút, akiket támogató szülői háttér segített
nyolc éven át. A szülői munkaközösség tagjai közül Sümeginé Vörös
Hajnalkának, Vassné Hegedűs Szilviának, Matlag Nikolettának és a
szervezet most búcsúzó elnökének, Koppányi Péternek is köszönjük a diákok érdekében végzett áldozatos munkájukat!
„A legtöbb ember olyan, mint a
hulló falevél, melyet a szél fúj és lebegtet – csak ring a levegőben, s végül
földre hull. De vannak mások, kevesek, akik olyanok, mint a csillag, kijelölt úton haladnak, széljárás nem éri el
őket, magukban hordják törvényüket
és útjukat.” – írta a XX. század egyik
legnagyobb német- svájci Nobeldíjas írója Hermann Hesse. Kedves
ballagó diákjaink! Kívánjuk nektek,
hogy a ti kijelölt utatok minél magasabbra vezessen, s reméljük a tőlünk kapott útravaló is hozzá segít
majd benneteket ahhoz, hogy boldog, sikeres életetek legyen! Jó utat!

Pedagógus vagy?
Akkor a nemzet napszámosaként megvívtad már a magad küzdelmes, néha reménytelen csatáit, a gyermek érdekében a „majd én
megmondom a magamét”vagy a „mit érdekel engem” típusú szülőkkel, a folyton pénzhiányra hivatkozó fenntartókkal, az életidegen,
papírszagú oktatási-nevelési koncepciókkal.
Pedagógus vagy?
Akkor tudod mit jelent találkozni egykori tanulóiddal, akik babakocsiban mosolygó csemetéjüket mutatják Neked, és azt kívánják
búcsúzóul, hogyha iskolás lesz, a Te osztályodba járhasson.
Pedagógus vagy?
Akkor emlékezned kell azokra is, akik pályádon segítettek, erőt
adtak, ha az fogyóban volt, melléd álltak, mikor igazságtalanul támadtak, érdemtelenül pellengérre állítottak, akik nélkül munkád
nem lehetett volna eredményes.
Pedagógus vagy?
Akkor Neked küldetésed van. Lámpásnak kell lenned!
Olyan értékvesztő, felfordult világot élünk, melyben nagy szükség van messzire világító, értékteremtő, szeretetet, tudást átadni
tudó lámpásokra. Tisztán, őszintén sugárzó emberi fényükre, mely,
ha világos van, szinte észrevétlen marad, de a sötétben köré telepednek az emberek.
E nehéz küldetésetekhez kívánok nektek sok erőt, testi és lelki
egészséget, a folyton megújulni tudás képességét, és soha el nem múló
lelkesedést!
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Művelődési Ház

Gyermeknap

A Gyermeknapot az idei
évben a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány segítségével tartottuk meg. Nekik
köszönhetően egy színvonalas meseelőadást láthattak az
alsó tagozatos diákok és az
óvodások az iskola tornatermében.

A Tihanyi Vándorszínpad
színészeinek tolmácsolásából
tudhatták meg, hogy milyen
fontos az egészséges életmód.
A darab címe Róka Rudi füstölög volt.
Köszönjük az alapítvány
támogatását, amellyel ezt a
remek programot támogatták!

Kirándulás Egerbe

Kiss Kálmán Művelődési Ház kirándulást szervez Egerbe,
július 29-én (szombaton)

amelyre sok szeretettel várunk
minden kirándulni vágyót.

Programok:
– Egri Vár - Dobó István Vármúzeum
Árak: 1600 Ft/felnőtt (18 és 62 év között), 800 Ft/kedvezményes (18 év alatt, és 62 év felett)
Belépő jegy árából tárlatvezetés és négy kiállítás tekinthető meg.
– Dr. Agyagási Dezső gyógy park - Szent József forrás

– Város a város alatt- pincerendszer
Árak: 1000 Ft/felnőtt, 500 Ft/ kedvezményes
A pince vezetéssel látogatható, bejárása kb 45 perc. Állandó hőmérséklet 12 fok.

FELHÍVÁS
A mozgáskorlátozottak fogadóórái a Kiss Kálmán Művelődési Házban az alábbi időpontokban lesznek 13 órától:
június 28., július 12, július 26., augusztus 09., augusztus 23.
Kissné Kata
csoportvezető

Könyvtári órák

Szabadon választott program:
– Minaret
Árak: 300 Ft egységesen
Magassága 40 méter, az erkélyre 97 csigalépcső vezet fel.
– Kopcsik Marcipánia
Árak: 800 Ft/felnőtt, 400 Ft/diák, nyugdíjas
Szépasszony-völgy (borkóstolás)

Indulás: 2017. 7. 29. szombat
7.00 órakor a művelődési ház elől
Útiköltség ára: 4000 Ft/fő(45 fő esetén)
Érdeklődni a Kiss Kálmán Művelődési Házban személyesen, illetve telefonon a 06-25-506-832-es telefonszámon lehet.
Étkezést mindenki saját maga oldja meg.

Horváth László
fotói a könyvtárban!

Május és június hónapban több alsós és felsős osztály látogatott el a könyvtárba olvasmányokat válogatni vagy könyvtárismereti órára. Nagy örömmel fogadtuk a látogatókat, reméljük,
hogy nemcsak élményekkel, hanem ismeretekkel is gazdagodtak.
Horváth István
könyvtáros

Horváth Lászlónak, Mezőfalva fotóriporterének a mezőhír.
info és a Dunaújvárosi Hírlap munkatársának fotói (amelyeket
a művelődési házban rendezett kiállításon megtekinthettek, és
amelyeket a kiállításakor a falunak adományozott) a könyvtárban érhetők el albumokba rendezett formában minden érdeklődő számára a nyitvatartási idő alatt.
Horváth István
könyvtáros

Az én falum - Mezőfalva
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Gyermeknap
az iskolában

A május utolsó vasárnapján
esedékes gyermeknapot iskolánkban már évek óta az utolsó tanítási héten rendezzük
meg. Az osztályzatok lezárása után felhőtlenül örülhetünk, ünnepelhetünk, lazíthatunk. Az idén sem volt ez
másképp. Az utolsó tanítási
napon két nagyszerű előadással örvendeztettük meg a tanulókat. Az alsó tagozat az
Ákombákom bábszínház előadását kapta ajándékba A kiskondás címmel míg a felsősök
a „Szárnyalj velünk” program
keretében ragadozó madár
bemutatóban gyönyörködhettek, melyet érdekes előadások
színesítettek.
Az iskola udvarán természetesen elmaradhatatlanul
folytak a futball-mérkőzések. Újdonságként szerepelt
az idén először a gyermekna-

pi palettán a jóga-bemutató,
melyet nagy örömmel fogadtak a tanulóink.
Az iskola Szülői Munkaközösségének hála, 1-1 gombóc fagyit is kaptak az iskolások gyermeknap alkalmából.
Köszönjük a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
támogatását, melynek segítségével a magas színvonalú műsorok Mezőfalván is megjelenhettek.

Tájékoztatás a Patikából!

A Nádor gyógyszertár
csatlakozott a Kulcs Patikák
sorához. Ezáltal a mi gyógyszertárunk is egy új megjelenési arculatot és egy új készletgazdálkodási formát
alakíthatott ki. Így
havi rendszerességgel biztosítjuk vásárlóinknak a recept
nélküli gyógyszerek olcsóbb
hozzáférését.
Ezekről a havi
akciós termékeinkről,
már az otthonaikban is tájékozódhatnak, és nem csak az
interneten www.kulcspatika.hu, hanem már a postaládából is, hiszen a havi akciós
KULCS PATIKA újságunkat
házhoz visszük önöknek minden hónap elején. Ezért legyen figyelmes és NE DOBJA KI véletlenül sem, mert
szinte mindenféle szezonális
betegségekre talál megfelelő

akciós készítményt a KULCS
PATIKA újságban egész hónapra. Természetesen ezekről
az akciókról tájékozódhat a
gyógyszertárunkban is.
Itt a nyár! Felhívjuk
a lakosság figyelmét, hogy a nyári szabadságok
miatt a rendszeresen
szedett gyógyszereik felíratásával
és kiváltásával ne
késlekedjenek!
A gyógyszertárunkban az ellátás, a nyár folyamán is folyamatos, de a nyitva
tartás a szabadságolások idején fél naposra változhat. A
megváltozott nyitva tartásról
időben tájékoztatjuk önöket
a gyógyszertárunkban. Bármi kérdése van telefonon is
érdeklődhet nálunk a 0625244-013 számon.
Tisztelettel:
Dr. Patikus Valika

I. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow

A világszínvonalú gép és
agrártechnológiai
bemutatón a gépek mellett a legújabb
nemesítési, kutatási eredményekkel is megismerkedhettek a látogatók. A több mint
120 kiállító, közel 1.3 milliárd
forint értékű géppel, termékkel vonult fel.
A hivatalos megnyitóban Zászlós Tibor a Mezőfal-

vai Zrt. vezérigazgatója és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdaságért felelős
alelnöke, Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős
államtitkár, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mikro-,
kis- és középvállalkozásokért

felelős alelnöke, Győrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Harsányi
Zsolt a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének elnöke
és Font Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyű-

lés mezőgazdasági bizottságának elnöke köszöntötte a
megjelenteket. A beszédekben egyformán kiemelést kapott a magyar agrárium helyzetének pozitív jövőképe, a
mezőgazdaság nemzeti össztermékhez hozzáadott teljesítménye, valamint a magyar
agrárgazdaság Európához és a
világgazdasághoz való felzárkózóképessége. Mindezekhez
elengedhetetlen az innováció,
a fejlődés akarata, a gazdák és
a gazdaság irányítóinak ös�szehangolt munkája, melyhez
kiváló segítség a mostani és a
hasonló bemutatók.
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EMLÉKEZÜNK
Kovács Miklósné
Csendes Julianna
(1955. július 12. - 1997. június 30.)

Halálának 20. évfordulójára
Elmentél, pedig sok
dolgod lett volna még,
megtölteni szépséggel
a családod életét.
Elmentél, és Veled együtt
eltűnt a remény,
de lelkünk egy darabja
utadon elkísér.
Veled vagyunk most is,
Te pedig velünk vagy,
mert szeretetünk irántad
oly végtelenül nagy!
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk Rád!
Édesanyád, férjed, gyermekeid, testvéreid,
és mindazok akik ismertek és szerettek

ELADÓ

4,3 ha 116 AK értékű, szántó művelési
ágú, külterületi ingatlan
Nagyvenyimen,
a Mezőfalvára vezető út
jobb oldalán eladó
Érdeklődni
a 06 30 959 9989-es számon lehet.
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Pályázati tájékoztatás

A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) a Vidékfejlesztési Program
céljaihoz illeszkedően, a helyi fejlesztési céloknak megfelelően dolgozta ki Helyi Fejlesztési Stratégiáját, melyet az Irányító Hatóság jóváhagyott. A Helyi Fejlesztési Stratégiában olyan
fejlesztési célokat határoztak meg, amelyek pályázatok formájában megjelennek a térségben, a térség szereplői számára (mikrovállalkozások, egyéni vállalkozók, őstermelők, önkormányzatok, nonprofit szervezetek, egyházak).
A Mezőföldi Híd LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó települések: Adony, Baracs, Besnyő, Beloiannisz, Daruszentmiklós, Előszállás, Hantos, Iváncsa, Kisapostag,
Kulcs, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Szabadegyháza.
Az alábbi négy témakörben kerülnek meghirdetésre a pályázatok legkésőbb 2017. október 31-ig, várhatóan a benyújtási
időszak 2017. november 1-30. között lesz:
1.
A helyi vállalkozások piaci versenyképességének javítása. A helyi, térségi turisztikai potenciál hálózatos fejlesztése
(építés, bővítés, felújítás, eszköz- és gépbeszerzés, minőség- és
környezetirányítási rendszer bevezetése, marketing tevékenység).
2.
A települések élhetőségének és népességvonzó képességnek növelése (szabadtéri közösségi terek, zöldfelületek, rekreációs területek, játszóterek, felnőtt játszóterek fejlesztése, ivókút, utcabútorok kihelyezése).
3.
A helyi szolgáltatások elérhetőségének, színvonalának
és működési hatékonyságának fejlesztése (kulturális és szabadidős szolgáltatásokat biztosító intézmények fejlesztése, eszközfejlesztése, szabadtéri és fedett területek és épületek hasznosítása, felújítása).
4.
A helyi közösségek összetartozásának, identitástudatának és szerepvállalásnak erősítése (rendezvények támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzéssel, táborok és egyéb közösségi
programok szervezése, marketing tevékenység).
A pályázatok előkészítésével, benyújtásával, a pályázati feltételekkel, támogatási összegekkel kapcsolatosan részletes információkat kaphatnak a Munkaszervezet munkatársaitól.
Ügyfélszolgálati iroda címe: Dunaújváros, Magyar
út 106/b 6.szint 608. iroda (Innopark - Inkubátorház)
E-mail: info@mezofoldihid.hu
Telefon / fax: 25/510-755
Web: www.mezofoldihid.hu
Tatár Szilvia
munkaszervezet vezető
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
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 2017. június 20-án, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0006

