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Fesztivál hangulatot teremtett a Mezőföldvíz Kft. a Dunaszentgyörgyi Falunapon  

A Mezőföldvíz Kft. szeptemberhez hasonlóan októberben is újabb rendezvényeken jelenik 
meg az „Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klímaváltozás 
korában” tárgyú KEHOP 2.1.7-19-2019-00016 számú szemléletformáló projekt keretében. A 
roadshow 3. állomása a 2022. október 1-jén megtartott Dunaszentgyörgyi Falunap és szüreti 
felvonulás volt.  

 

Bár az idő nem volt kegyes a szervezőkhöz, mégis rengeteg látogató volt jelen, a főzőverseny 
résztvevői már reggel 7 órakor keverték a bográcsokban a finomabbnál-finomabb ételeket. A 
Mezőföldvíz Kft. programja itt is nagy sikert aratott, hiszen szemléletformáló kampánya 
csaknem 400 főt mozdított meg annak ellenére, hogy a szüreti felvonulás elmaradt. 
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Az újabb feladatlapok és tesztek kitöltésekor a megoldások olykor meglepő erővel hatottak a 
közönségre. Kevesen gondolták, hogy 1 pohár csapvíz megmentheti az életünket, ha lefekvés 
vagy éppen fürdés előtt fogyasztjuk! Vagy, hogy a nőket a klímaváltozás fokozottabban érinti, 
mint a férfiakat, mivel a hölgyek Afrikában átlagosan 30 percet, Ázsiában pedig 20 percet 
töltenek a napi vízgyűjtéssel!  

 

A felnőtt korosztály mellett a társaság munkatársai az apró népre is gondoltak. A kicsik a 
MAVÍZ által készített rövid, szemléletformáló, edukatív kisfilmeket és vízzel kapcsolatos 
rajzfilmeket nézhettek meg, amit a sátor alatt még az eső ellenére is kényelmesen tudtak 
megtenni. 

 

Természetesen – ahogy a kampány eddigi rendezvényein is – ismét kisorsolták a társaság 
értékes nyereményeit (1 db strand rögbi labda, 1 db kétszemélyes függőágyágy, 1 db Feldobox 
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– Családi Móka ajándékutalvány, 1 db tollaslabda szett, 1 db Feldobox – Kaland 
ajándékutalvány), melyekkel a víz szerelmeseinek kívánt kedvezni a Mezőföldvíz Kft. 

A Dunaszentgyörgyi Falunapon lebonyolított sorsolásban a település vezetője Kirnyákné 
Balogh Mária polgármester asszony segített. Az általa kihúzott sorsjegyek eredményeként a 
következő nyerteseknek örülhettek az ajándékoknak: 1. Dózsa-Lőrincz Andrea 
(Dunaszentgyörgy), 2. Hanol Ferenc (Paks), 3. Neumann Dóra (Budapest), 4. Hörömpő Hanna 
(Dunaszentgyörgy), 5. Török Fanni (Dunaszentgyörgy), 6. Fodor-Balogh Dóra 
(Dunaszentgyörgy). Gratulálunk a nyerteseknek! 

 

A rendezvény zárásaként és a résztvevők támogatásának köszöneteként a társaság hostess 
munkatársai egy show tánccal kedveskedtek a közönségnek, ami méltó előhangolása volt a 
koncertnek és az éjszakai bálnak egyaránt. 

 

2022.10.03. 
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Mezőföldvíz Kft. 


