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Március 14-én
17 órakor
ünnepi megemlékezést
tartunk
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére
a mûvelõdési házban.
Az óvodások
és iskolások mûsora után
Márok Csaba polgármester
mond ünnepi beszédet.
Az ünnepség zárásaként
az önkormányzat és a civil
szervezetek képviselõi
elhelyezik az emlékezés
virágait a Petõfi
emléktáblánál.
A koszorúzást követõen
kezdõdik a hagyományos
fáklyás felvonulás.

Minden jel arra utal, hogy a
csatornaberuházás megvalósítása találkozott a mezõfalviak igényével. Az elsõ ütemben résztvevõ ingatlantulajdonosoknak
több mint a fele már rákötött a
rendszerre. A nagy roham december végén és januárban volt,
mert sokan szeretnék kihasználni a kedvezõ lehetõséget, azt,
hogy május végéig nem kell
szennyvíz-elvezetési és tisztítási díjat fizetniük, egyúttal mentesülnek a szippantási költségek
alól is. Az enyhe idõjárás is elõsegítette a házi rendszerek kialakítását.

A csatorna próbaüzeme
május 31-ig tart. Elõkészítõ
bizottság alakult, amely az
érintett önkormányzatok megbízásából felméri, hogy mely
cég lenne a legmegfelelõbb
üzemeltetõje a szennyvízhálózatnak, és javaslatot tesz a képviselõtestületeknek. A bizottság munkájában közbeszerzési
és üzemeltetési szakértõk vannak, továbbá minden testület
delegált csatornázásban jártas
tagot. A bizottság javaslata
alapján a képviselõtestületek
döntenek az üzemeltetõrõl.
Márok Csaba

Körforgó lesz a „halálkeresztezõdésben”
Községünk polgármestere
mindent megtett október óta
annak érdekében, hogy a Dunaújváros-Sárbogárt-Dunaföldvár utak keresztezõdésében elháruljon a balesetveszély. Kitartását siker koronázta: a munkaterület átadásá-

Magyar Kultúra
Napján
Mezõfalva lakói is
megemlékeztek
a
Magyar Kultúra Napjáról. A mûsorban felléptek a gyermekkar
valamint az iskola
dráma tagozatának
tagjai (róluk fotót az
5. oldalon láthatnak),
utána táncház szórakoztatta a sikeres
rendezvény vendégeit

val megkezdõdött a körforgó
építése a csomópontban. A beruházás részeként a kivitelezõ
szakemberei a közmûvek helyét egyeztetik jelenleg. A körforgó tervét kifüggesztették a
községháza nagytermében,
bárki megtekintheti.

Közmeghallgatás
lesz hétfõn
Mezõfalva képviselõtestületének tagjai közmeghallgatást tartanak február 19-én,
hétfõn 18 órai kezdettel a
mûvelõdési házban.
Téma: az önkormányzat
2007. évi költségvetése.
A pénzügyi és ellenõrzési
bizottság tárgyalta a költségvetési számokat. A bevételi
olddal ismert, a kiadásokat kell
tisztázni olyan szempontból,
hogy melyek azok a feladatok,
amelyek prioritást élveznek a
többivel szemben.
Mindenképpen megrendezzük ebben az évben is a Mezõfalvi Vigasságokat június
29., 30., és július 1-én. A program összeállítását Erdélyi
Józsefné végzi és egyezteti a
képviselõtestülettel. A vigasságokat idén összekapcsoljuk
a Mezõföldi Szomszédolás
rendezvénysorozattal.
Márok Csaba
polgármester
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Rendeletekrõl
A képviselõtestület januári ülésén fogadta el a kötelezõ közszolgáltatásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításait.
Tekintettel arra, hogy az
változások, ármódosítások érintik Mezõfalva lakóit, az önkormányzat ezúton közzé teszi az elfogadott rendeleteket.

A folyékony
hulladék gyûjtése
és elszállítása
Mezõfalva
Nagyközség
Önkormányzata Képviselõtestületének
3/2007. (II. 01.) Rendelete
A folyékony hulladék gyûjtésének és elszállításának közszolgáltatási díjának megállapításáról
Mezõfalva
Nagyközség
Önkormányzatának Képviselõtestülete a 2000. évi XLIII.
Törvény 59.§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési folyékony hulladék gyûjtésének és elszállításának közszolgáltatási díjáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§ a folyékony hulladék
gyûjtésének és elszállításának
közszolgáltatási díja Mezõfalva területén az alábbi:
a.) lakossági kommunális folyékony hulladék:
950 Ft/ m3
b.) nem lakossági kommunális folyékony hulladék:
1050 Ft/m3
A fenti díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
2.§ Jelen rendelet 2007.
február 1-jén lép hatályba,
egyidejûleg a 14/2005.(XII.
20.) rendelet hatályát veszti.
Márok Csaba
polgármester
dr. Woth László
jegyzõ
A rendelet kihirdetve!
Mezõfalva, 2007. február 1.
dr. Woth László
jegyzõ

Ivóvíz és szennyvízelvezetési díjak
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2007./II. 01./ rendelete
A Mezõfalván szolgáltatott ivóvíz és szennyvízelvezetési díjak
megállapításáról szóló 1/2005./ I. 27./ rendelet módosításáról
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. Évi LXXXVII. Törvény 7.§./1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
l.§. A Mezõfalván szolgáltatott ivóvíz és szennyvízelvezetési díjak megállapításáról szóló 1/2005./I.27./ rendelet l.§. helyébe a következetõ rendelkezés lép:
„ l.§. /1/ Mezõfalva nagyközségben szolgáltatott legmagasabb ivóvíz és szennyvíz- elvezetési díjak a következõk:
a.) Ivóvíz díjak:
Legmagasabb hatósági ivóvíz díja
165 .- Ft/m3 + ÁFA
Lakossági ivóvíz díja
137,50 Ft/m3 + ÁFA
b.) Szennyvízelvezetési díjak:
Szennyvízelvezetési díj:
169,90 Ft/m3 + ÁFA
2.§. /1/ E rendelet 2007. február l. napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testületének
a 2005. évi vízdíjak megállapításáról szóló 1/2005.(I.27.) rendelete.
Márok Csaba
dr. Woth László
polgármester
jegyzõ
A rendelet kihirdetve!
Mezõfalva, 2007. február 1.
dr. Woth László
jegyzõ

Szemétszállítási díj
Mezõfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestületének 2/2007. ( II. 1.) Rendelete
a kommunális hulladék szállítási közszolgáltatási díjak megállapításáról
1.§ A szemétszállítási kommunális hulladék közszolgáltatás
díja Mezõfalva területén az alábbiak:
a.) 120 literes edényzet esetén ürítési díj edényenként
125.- Ft/ürítés + 20 % Áfa
b.) 240 literes edényzet estén ürítési díj edényenként
235.- Ft/ürítés + 20 % Áfa
c.) Minimális közszolgáltatási díj ingatlanonként havonta
egyedülállók esetében: 300 Ft/hónap + 20 % Áfa
d.) Minimális közszolgáltatási díj ingatlanonként havonta
425.- Ft/hónap + 20 % Áfa
(240 literes ürítésével)
2.§ Jelen rendelet 2007. február 1-jével lép hatályba.
3.§ Jelen rendelet hatályba lépésével a 13/2005.(XII.20.)
Rendelet hatályát veszti.
Márok Csaba
dr. Woth László
polgármester
jegyzõ
A rendelet kihirdetve!
Mezõfalva, 2007. február 1.
dr. Woth László
jegyzõ

Májusban lesz
lomtalanítás
A tavaszi nagytakarítás
kezdete elõtt tájékoztatjuk a
helybélieket:
A Dunanett Kft.
2007. május 10-én
lomtalanítást végez
a lakosság részére.
A lomtalanítás alkalmával
elszállítják mindazon, a családi-házas ingatlanokon felhalmozódott háztartási szilárd
hulladékot, amely méreténél
fogva nem fér el, a közszolgáltatás keretében a háztartásokhoz rendszeresített 120 literes
edénybe.
A lom fogalmába tartoznak
a háztartásban feleslegessé
vált használati tárgyak.
Az összegyûlt lomot a hulladékszállító edény (vagyis a
kuka) mellé kérjük kihelyezni, rendezett módon.
Fontos tudnivaló (mert
rendszeresen gond és vita van
belõle): a Dunanett Kft. a lomtalanítás alkalmával nem szállítja el a veszélyes hulladékot, a gumiabroncsot, hûtõszekrényt, számítógép monitort, akkumulátort, festékes,
vegyszeres dobozokat, az
ipari, illetve mezõgazdasági
tevékenység során keletkezett hulladékokat, faleveleket, nyesedéket, épületek
bontásából származó anyagokat, törmelékeket.
Az elektronikai hulladékok
gyûjtése más alkalommal történik, annak idõpontjáról és
módjáról további tájékoztatást adunk.
Mezõfalva Nagyközség
Önkormányzata

Jogsegélyszolgálat
romáknak
Az Esélyek Háza Fejér Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs Iroda ad otthont a
Roma Antidiszkriminációs
Hálózat Fejér megyei ügyfélszolgálatának.
A jogi tanácsadás ingyenes.
Cím: Esélyek Háza, Székesfehérvár, Budai u. 90.
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Figyelem:
kóborló ebek
A kutyatulajdonosok figyelmét ezúton is felhívjuk az
ebtartás szabályaira, arra, hogy
a rendelet be kell tartani –
valamennyiünk érdekében.
Kitett és kóborló állatokkal
lehet találkozni a falu belterületén és a szõlõhegyen egyaránt, ezek veszélyesek a gyalogosan közlekedõkre.
Figyeljünk oda a kutyákra!
Márok Csaba

Egyre többen használják
a teherparkolót

Folyamatosan
frissül a honlap
A községünk internetes honlapja a www.mezofalva.hu folyamatosan töltõdik fel információkkal, a lakosság számára fontos vagy érdekes adatokkal, hasznos tudnivalókkal. Júniustól pedig – egy pályázati lehetõség jóvoltából – jelentõs
fejlesztésekre számíthatnak a
honlapot böngészõk.
Addig is az önkormányzat
vezetõi és dolgozói, valamint a
honlap készítõje próbálnak
ezen a médiumon keresztül is
naprakész információkkal szolgálni a mezõfalviaknak.
Márok csaba

Kérjük, ajánlja fel
adójának 1 %-át az
alapítvány részére,
hogy továbbra is
megvalósíthassa a
mezõfalvi gyermekek
érdekében vállalt
céljait.
Örvendetes, hogy a Kossuth-telepi parkolóban egyre
több a teherautó, kamion. Fontos lenne, hogy község – nem
ilyen jellegû nagy terhelésre
kialakított – aszfaltos útjait
megvédjük, és minden nehéz
jármû számára olyan megoldás szülessen, amelynek révén
mentesíteni tudnánk belsõ úthálózatunkat a nehéz gépjármûvektõl.
A szükséges rendelet megalkotása elõtt azonban az önkormányzatnak a feltételrendszert is biztosítania kell annak
érdekében, hogy a rendeletben
foglaltaknak érvényt is tudjon
szerezni. A Bem utca végében
lévõ földutat visza kell állítani, hogy a mezõgazdasági gépek számára a falu körbejárását biztosítani tudjuk.
Az önkormányzat vezetõi
tárgyaltak az Alba Volán du-

Tûrni kell az erdõ-felmérést
A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóságának üzemterv szerint kell gazdálkodnia az erdõtörvény szerint. A
körzeti erdõterv elkészítése állami
feladat, amelynek végrehajtásával
kapcsolatason az igazgatóság terepi felvételeket végez márciustól év
végéig Mezõfalva illetékességi területéhez tartozó erdõterületeken.
Munkatársainkat a munkák elvégzésére jogosító okirattal (arcképes
hatósági igazolvánnyal), míg gépjármûveinket „Erdõtervezés” feliratú cégjelzéssel látjuk el. A terepi
felvétel pontos idõpontjáról igazgatóságunk megkeresésük alapján tájékoztatást ad.

A Petõfi Sándor
Iskolafejlesztési
Alapítvány számlaszáma:

19097477-1-07

Védõnõ
Jó hírrel szolgálhatunk a kisgyermekes valamint a várandós
édesanyáknak: várhatóan a hónap közepétõl munkába tud állni Mezõfalva új védõnõje, Kaló
Eszter.
Márok Csaba
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Az erdõterületek határainak a
terepen felismerhetõnek kell lenniük. Ennek érdekében az erdõgazdálkodóink kötelesek a határvonalakat, jellemzõ töréspontokat
a terepen jól látható módon állandósítani, megjelölni.
A hatályos jogszabályok értelmében az erdõtulajdonosok ”közérdekbõl tûrni kötelesek” a kár
okozásával nem járó valamennyi
terepen folytatott tevékenységünket, értve ezalatt a birtokra külön
engedély nélkül való belépési jogosultságunkat is. Számítunk
megértõ együttmûködésükre:
Mészöly Károly
igazgató-helyettes

naújvárosi vezetõivel arról,
hogy a buszok is az újonnan
kialakított, zárt területen parkolhatnának. Ehhez a vállalkozó kedvezményt is biztosítana a busztársaságnak.
Az egyik szomszédos településen 110 ezer forintot kell
fizetniük a lakóknak hozzájárulásként, ha aszfaltoztatni
szeretnék az utcájukat. Ebbõl
is látszik, hogy a meglévõ úthálózatot jobban meg kell becsülni, mert sokat ér. Ezt figyelembe véve – illetve tekintettel arra, hogy ezek a belterületi utak a személyforgalomra lettek kialakítva –, számíthatnak a tehergépkocsi-tulajdonosok arra, hogy a közterületet használókra az önkormányzat érvényesíteni fogja a
közterület-használati rendeletben foglalt díjtételeket.
Márok Csaba

Fejlesztésre:
nyolcezer milliárd
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 20072013 között országos szinten
8 ezer milliárd forint áll rendelkezésre, ebbõl szakíthatnak
a régiók, kistérségek, települések pályázataikkal. A program társadalmi egyeztetése,
valamint brüsszeli jóváhagyása zajlik. Folyamatosan tájékozódunk a lehetõségeinkrõl.
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél
régiónkra lebontva 140 milliárd forint áll rendelkezésre. Az
útfejlesztések között szerepel
a 62-es út Dunaújváros és
Székesfehér közötti szakaszának átépítése.
Márok Csaba

Nem szemétlerakó!
Sokan még mindig nem veszik tudomásul, hogy a Kinizsi
és Vörösmarty utcákat összekötõ Páskom-tó nem szeméttelep!
Szomorú, hogy az emberek
még a tuják nyesedékét is oda
viszik ki, pedig azt otthon, a
kertben egy szál gyufával el
tudnák tüzelni.
Változatlan az elkötelezettség – amit korábban jeleztünk
is –, hogy a szemetelõk kemény
bírságra számíthatnak! Közigazgatási eljárás indult például egy autós ellen, aki hulladékot pakolt le arra a területre.
Rendszám alapján kiderítettük,

hogy a jármû tulajdonosa szekszárdi székhelyû kft., a szabálysértési eljárás emiatt átkerült a
területileg illetékes önkormányzathoz. Az eljárás lefolytatása után a végeredményt
közzétesszük.
Az illegális szemételhelyezés
50 ezer forintig terjedõen büntethetõ. Ez jelentõs összeg. Bízom benne, egyetlen mezõfalvi
lakosra sem kell a jövõben bírságot kiszabnunk szemétlerakás miatt. Remélem megérti
minden helybéli lakos: környezetünket közösen kell védenünk
és óvnunk.
Márok Csaba
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Óvoda, óvoda, óvoda
Meghívó
A Mezõfalvi Napköziotthonos Óvoda hagyományos bálját 2007. március 24-én, szombaton
rendezi az általános iskola tornatermében, melyre
mindenkit szeretettel várnak az óvoda dolgozói,
valamint a szülõi munkaközösség.
Jegyek kaphatók az
óvodában. Ára: vacsorával együtt 1500 Ft.
A jó hangulatról a Túri
Zenekar gondoskodik.
Czifra Istvánné
óvodavezetõ

Maskarát öltöttek
a gyerekek
Fergeteges farsangu mulatság volt múlt héten az óvodánkban.
A gyerekek hetek óta készülnek erre a jeles napra, amikor különbözõ jelmezekbe
bújva szórakoztathatják önmagukat és társaikat. Az alábbi
fotók is visszaidézik kicsit a jó
hangulatú farsangot.

Ajánlott olvasmány szülõknek!
Áldás vagy átok? Gyerekek
a képernyõ elõtt...
(Ranschburg Jenõ)
Az élet dolgai: A televízió, a
számítógép és az internet a modern világ szellemi táplálékai.
Nélkülük nemcsak ízetlenebb
az élet, de olyan tápanyagokban
is könnyen hiányt szenvedünk,
melyek az egészséges mentális
fejlõdés nélkülözhetetlen elemei. De – akárcsak a valódi táplálék esetében – a túlzott fogyasztás vagy a silány minõség
könnyen ártalmassá is válhat –
olvassuk a kiváló pszichológusszerzõ véleményét a 21. század
technikai újdonságairól, amelyek minden eddiginél erõteljesebben avatkoznak be mindannyiunk – így gyermekeink
életébe is.
A televízió hatása a gyerekekre: A tévézés, mely a képernyõ elõtt töltött idõ mennyiségében és fontossági ranghelyében zökkenésmentesen beilleszkedik a gyermekek napi
tevékenységi körébe, és programjaiban megfelel a gyermekkor – még romlatlan – ízlésvilágának, mind a tanulásban,

mind a színvonalas szórakozás
biztosításában nagyon hasznos
idõtöltés lehet.
A kutatások szerint a gyerekek minél hosszabb idõt töltöttek egyéves korukban a képernyõ elõtt, annál nagyobb volt a
valószínûsége annak, hogy hétesztendõs korukra nyugtalanokká, impulzívakká válnak, és
a figyelmi koncentráció zavarának egyértelmû jeleit mutatják. A kutatók hibát követtek
el – a televízió elõtt elöltött órák
száma nem növeli a késõbb kibontakozó hiperaktivitás valószínûségét.
A gyerekek nem azért válnak nyugtalanokká és figyelmetlenekké, mert sokat nézik a
televíziót, hanem a kimerült,
magát tehetetlennek érzõ szülõ túlságosan mozgékony, nehezen fegyelmezhetõ gyereket
az átlagosnál jóval gyakrabban
ülteti az átmeneti nyugalmat
ígérõ képernyõ elé.
A gyerekek sokáig nézik
esténként a tévét, késõn kerülnek ágyba, ezért másnap kialvatlanok. Pedig vitathatatlan
tény, hogy a fáradt, alváshiányos gyerek mentális teljesít-

ménye csökken: szétszórttá
válik, képtelenné a tartós koncentrálásra és a feladattartásra,
vagyis arra, hogy hosszabb
idõn keresztül olyan tevékenységet folytasson, amely nem áll
érdeklõdésének
közvetlen
homlokterében.
A televízió akadályozza a
gyermeki képzelet mûködését.
Az információkban gazdag tévémûsorokat általában az átlagosnál jobban tanuló gyerekek
nézik.
A pszichológiai vizsgálatok
azt mutatják, hogy a televízió
és a számítógép alkalmasak
arra, hogy egyfajta ”kábítószerként” szerepeljenek az emberek életében, pontosabban fogalmazva: az egyénnek a média használatához fûzõdõ viszonyában ugyanolyan tünetek
ismerhetõk fel, mint a
kábítószerfogyasztó kapcsolatában az anyaggal, amelyektõl
képtelen megszabadulni.
Amennyiben valaki jobban
bele szeretne mélyülni ebbe a
témába, ajánlom, hogy olvassa el ezt és még ehhez hasonló
könyveket.
Kovácsné Huber Zita
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Petôfi Sándor Általános Iskola hírei
Hurrá, felvételizünk!
Nyolcadikosaink útra bocsátásának elsõ nagy állomásához értünk, a középiskolai
felvételihez.
Szeptember óta hallják a
gyerekek tõlünk, hogy idén nehéz évük lesz, sokat kell tanulniuk, a jövõjük rajtuk múlik.
Itt az iskolában igyekszünk
minden segítséget megadni
nekik ehhez. Plusz órákat is
biztosít az iskola a felvételi
tantárgyakból: matematikából
egy, magyar nyelvtanból egy.
A német nemzetiségi osztályba járók heti két plusz órát
kapnak nyelvvizsga elõkészítõ címen. Tizenöten vállalták,

hogy részt vesznek ebben az
intenzív nyelvtanulásban, bízzunk benne, hogy sokuknak
sikerül elérni a maga elé kitûzött célt.
A felvételi vizsgát január
27-én írták meg. A gyerekek
szerint a matematika nehezebb
volt, az idõt is kevesellték a 10
feladatra (45 perc). A magyar
nyelvi felvételivel könnyebben megbirkóztak. A pontszámokat néhány nap után megkapták, így ennek tudatában
változtathattak a megjelölt iskolák sorrendjében.
Örvendetes tény, hogy az
55 nyolcadikosból mindenki

beadta a felvételi kérelmét.
A megjelölt iskolák száma
pedig bármennyi lehetett.
Bízzunk benne, hogy mindenkinek sikerül bejutnia
valamelyik középfokú intézménybe.
A felvételi lapokat február 16-ig kell eljuttatni a felvételi központba illetve az
iskolákba. Az eredmények
pedig április végére várhatók.
A nyolcadikos osztályfõnökök:
Pintér Zsoltné
Molnárné
Troppert Mária

Az én
Testvérem
Furcsát érzek,
De nem beszélek.
Minden nap látni foglak,
Mert ha nem hulljon ki a fogam.
Pici orrod, piszén-pisze mackóé,
Hajad akár az enyémé.
Sokat küszködtél,
De végül is megszülettél.
Végre kezedet foghatom,
Csak a te hangodat hallgatom.
Kicsi szemed sírni lát,
Tudom, hogy te vagy/
a legfontosabb virág.
Petró Valentin
5. a

Birkózóverseny
Ismét birkózó
versenynek adott
otthont az iskola tornaterme. Tizenkét
városból érkeztek hozzánk az általános iskolás
korú gyermekek.
Három
korosztályban 110 fõ mérte össze a tudását, köztük 18
mezõfalvi kisiskolás. Most sem okoztak csalódást azoknak a nézõknek szülõknek, osztálytársaknak, akik kilátogattak hozzánk, hiszen
színvonalas, sokszor látványos mérkõzéseket
láthattak. Az egyéni mérkõzések összesítése
során három szakosztály (Kaposvár, Tatabánya
és Mezõfalva) versengett a csapatbajnoki kupa
elnyerésért.
Végül is a második helyezést sikerült
itthontartani a sok egyéni arany, ezüst és bronzérem mellett.
Feltétlenül meg kell említeni, hogy ez a verseny nem jött volna létre, ha nincsenek azok a
segítõkész szülõk, boltosok, akik munkájukkal
vagy anyagi hozzájárulásukkal segítették a csapatunkat. Köszönjük!
Tombor István

Általános iskolánk dráma tagozatos diákjai, valamint gyermekkarának tagjai is felléptek, és nagy sikerrel szerepeltek a mûvelõdési ház által szervezett Magyar Kultúra Napja rendezvényen
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Tájékoztató az egészségügyi reformról
Az utóbbi hónapokban tele
a média az egészségügyben
történõ változásokkal.
Számos információ félig,ill.
nem pontosan hangzik el, ezért
szeretnénk némi segítséget
adni az eligazodásban. Mivel
az orvosok tájékoztatása sem
egyértelmû és tisztán átlátható, csak azokat a tényeket írnám le, amik “biztosak”. (Sajnos folyamatosan megtapasztaljuk, hogy rendeletek változnak egyik hétrõl a másikra.
Ami ma biztosnak tûnik, holnapra elévül.)
Most jöjjenek
az információk:
A TAJ kártyákat az eddigi
rendszer szerint : a délelõtti
rendeléseken 10 órakor, a délutáni rendeléseken 15 órakor
összeszedjük. Az addig érkezett betegek ellátását tudjuk
biztosítani aznap. A késõbb
érkezõk másnap kapnak ellátást. (Természetesen kivétel ez
alól pl.az infarctus, az eszméletlen állapot. Az életet veszélyeztetõ állapot elhárításáról
az orvos személyre szabottan
dönt.)
Változások:
2007. január 15. után a
2006. évi XCVIII. törvény
szerint a beteg kérheti rendszeresen szedett gyógyszereinek
leváltását
azonos
hatóanyagtartalmú olcsóbb
készítményre./Megjegyzem,
ezek kiszámíthatatlan mellékhatásától is a beteg szenved./
Ha a régi bevált gyógyszereit
kívánja a továbbiakban szedni, errõl nyilatkozatot köteles
aláírni, miszerint az ezzel járó
többletköltséget vállalja.

A dobozdíj nem mindenkit
érint!!! Ijedségre nincs ok. A
dobozdíjat fizetõk köre nagyon szûk:
azon gyógyszerek után kell
fizetni 300 Ft-ot, amelyeket a
beteg ingyen kap meg . Pl. a
cukorbeteg ingyenes inzulin-

ja, a daganatos beteg ingyenes
fájdalomcsillapítója.
A közgyógyellátás során
kapott ingyenes patikaszereket
nem érinti!

2007.február 16-tól a 2006.
évi CXV. törvény alapján minden biztosított köteles vizitdíjat fizetni az orvosi ellátásért.
E rendelkezés annyira újszerû, hogy értelmezése és
technikai kivitelezése körül
még mindig viták dúlnak. Mivel nem tudok hiteles forrásra
támaszkodni, ezért a vizitdíj
kérdését nem részletezem.
Bízom benne, hogy a következõ lapszámban tényszerû és biztos tájékoztatást tudok
errõl nyújtani.
Ami már most látható: vizitdíjat fizetni kell február 16tól; bizonyos betegségcsoportok (mely nagyon szûk kört
érint) esetén lehet csak eltekinteni a fizetéstõl; a szolgáltató
(nálunk a háziorvosi rendelõt
fenntartó Önkormányzat)
köteles a díjat beszedni; az
összeg 300, 600, illetve 1000
Ft lesz (ez több tényezõ függvénye); az összeg a szolgáltató bevétele.

Pontosabb információkat a
mai napon még mi sem tudunk.

Úgy tûnik minél több bizonytalanság vesz körül egy
reformintézkedést, annál nagyobb csendben háborgunk.
Felháborítónak találom a tájékoztatásunk ilyen fokú hiányosságát és késlekedését !
A törvény életbe lép, s mi
még mindig nem ismerjük a
végrehajtás módját. Így elõre
is elnézést kérünk a várható
fennakadások miatt, mely a
rendelést biztosan megnyújtja; s kifárasztja mind a betegeket, mind az egészségügyi
dolgozókat. Mindnyájunk türelmére nagy szükség lesz !
Ebben a feszült helyzetben
igyekszünk majd rugalmasak
lenni.
Kérem és köszönöm a türelmüket!
A Nagy Útra együtt indulunk, menjünk rajta végig kézen fogva, s egymást támogatva.
Jó egészséget kívánok!
dr. Bartos Krisztina
háziorvos

dr. Bartos Krisztina rendelési ideje
az eddigiek szerint folytatódik:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8–11 óra
8–11 óra
8–11 óra
13–16 óra
8–11 óra

Elérhetõség a rendelõi számon: 06-25- 506-837
mobilszámon: 06-30-3851915.

dr. Tassy Péter rendelési ideje
február 16-tól megváltozik!
az alábbiak szerint:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8–11 óra
13–16 óra
8–11 óra
8–11 óra
8–11 óra

Elérhetõség a rendelõi számon: 06-25- 506-925

Az önkormányzat az alábbi tájékoztatást kapta a háziorvosi vizitdíjak mértékérõl és mentességérõl:
A háziorvosi ellátás az alábbi
vizitdíjak megfizetését követõen
vezetõ igénybe:
1. A háziorvosi rendelõben ellátott, a praxishoz tartozó biztosítottak által fizetendõ vizitdíj összege: 300 Ft.
2. A háziorvosi rendelõben ellátott, a körzet területén bejelentett
tartózkodási hellyel rendelkezõ biztosítottak által fizetendõ vizitdíj:
300 Ft.
3. A háziorvosi rendelõben ellátott, az elõzõ két pont alá nem tartozó biztosítottak által fizetendõ vizitdíj: 600 Ft.
4. Ha a biztosított kérésére az
ellátása indokoltan a háziorvosi rendelõn kívül történik a vizitdíj
összege: 600 Ft.
5. A háziorvosi ügyeleti ellátás
vizitdíja: 1000 Ft.
Nem kell vizitdíjat fizetni:
1. Annak, aki a 18. életévét még
nem töltötte be
2. Ha az ellátás igénybevételét
sürgõsség indokolja
3. Az ellátás jogszabályban elrendelt kötelezõ járványügyi intézkedés részét képezi
4. A terhesgondozás keretébe
tartozó ellátásért
5. Berendelés alapján végzett
célzott szûrõvizsgálatért
6. Tartós kezelés részét képezõ
ellátásért (ide tartozik a cukorbetegség, illetve egyes daganatos és pszichiátriai megbetegedések kezelése)
7. A térítési díj ellenében végzett vizsgálatokért és szakvéleményekért
8. A háziorvos által rendelt és a
nõvér (ápoló) szakdolgozó által végzett injekciós, infúziós kúráért.

Gyermekorvos
rendelése
dr. Illyés Margit rendelési ideje:
Hétfõ: 8 - 12 óra
Kedd:12 - 15 óra
Szerda: 8 - 10 óra
Csürtörtök: 8 - 11 óra
Péntek: 8 - 11 óra
Tanácsadás:
Szerda: 10 - 13 óra
Elérhetõség a rendelõi
telefonszámon:
06-25-506-889

Az én falum - Mezôfalva

Virág-tó hírei!
Szeretném felhívni a sporthorgászok, pihenni vágyók és
természetkedvelõk figyelmét,
ha az idõjárás kegyes lesz hozzánk, akkor reményeink szerint március közepétõl ismételten megnyitjuk horgásztavaink kapuit kedves horgászbarátaink részére.
Tanulva a 2006-os évi tapasztalatainkból és hibáinkból,
rengeteg fejlesztést valósítottunk meg. Talán elsõként említhetném a földes út feljavítását. Több panasz érkezett hozzánk, mely szerint a horgásztavak megközelítése kedvezõtlen idõjárási napokon (esõ, sár)
személygépkocsival nehezen
megoldható. Ennek tudatában
a földútnak a feljavítását elvégeztük, így személygépkocsival kényelmesen autózható
makadám utat építettünk ki.
Voltak horgászok, akik a kis

vízfelületre panaszkodtak, ezen
a hibánkon is igyekeztünk változtatni. Elkészültünk a mintegy 20 000 négyzetméteres vízfelületû újabb tóval is, ennek a
vízmélysége a leeresztõ zsilipnél eléri a 2,5 métert.
Ebbe a horgásztóba nyitásra fogunk halat telepíteni, elsõsorban, pontyot, amúrt, csukát, horgászcsemegének: balint és compót kívánunk még
beletelepíteni.
A szolgáltatásaink színvonalán is emelni kívánunk. Ennek érdekében fedett horgászhelyeket alakítunk ki, nagy területeken parkosítunk, fákat
telepítünk.
Bízom abban, hogy Önök
közül sokan fogják választani
kikapcsolódásuk és pihenésük
eltöltéséhez a Virág-tó által
nyújtott kedvezõ feltételeket.
Virág Attila
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Véradás!

Gyûjtsük együtt!

„Aki vért ad – életet
ment!”
Március 1-én (csütörtökön) délután véradás lesz az
iskolában!

Március 2-án, pénteken
ismét hulladékgyûjtés!
Kérjük tegyék ki az utcára szóródásmentesen összecsomagolva a papírt,
sörösdobozt és mûanyag
flakonokat (az utóbbiakat
összenyomva), ezeket a nap
folyamán elszállítjuk!
Óvjuk ezzel is környezetünket, válogassuk szét a
hulladékot!
Köszönjük közremûködésüket!
Horváth Istvánné
játszóház vezetõ

Március 28-án 10 órakor
a Szegedi Miniszínház
CSIPIKE és KUKUCSI
címû mûsorára szeretettel
várjuk az óvodáskorúakat és
szüleiket a mûvelõdési
házba!
Belépõjegy: 400 Ft.

Kétszemélyes bolondságok
Meghívó!
Február 28-án (szerdán) 18 órakor
várjuk a színházkedvelõket
HÛVÖSVÖLGYI ILDIKÓ és CSEKE PÉTER

Kétszemélyes bolondságok

Kezdõdik a fociszezon
Tisztelt labdarúgást szeretõ sporttársak!
Újra kezdõdik a foci. Azzal szeretném kezdeni az ismertetõt, hogy a felnõtt csapat
élén személyi változás történt.
László Tibor közös megegyezéssel távozott, helyét Hajnal
Attila és id. Móricz Csaba vették át.
A játékos keret egy fõvel
bõvült,
akit
Sárszentmiklósról igazoltunk át.
Egy jó hír: Barta Tibor és
Kassai Viktor felépültek a sérüléseikbõl. Õsszel külföldre
távozott ifi Móricz Csaba is
visszatért a csapathoz. Úgy
gondolom, így jó eséllyel
megcélozhatjuk a tabella elsõ
öt helyezésének valamelyikét.
Szeretném, ha csapatunk –
az elõdökhöz hasonlóan –
meghatározója lenne a Megye
I. osztálynak. Ezért viszont
sokat kell dolgoznia a csapatnak az elnökségnek és azoknak, akik a szívükön viselik a
mezõfalvi foci sorsát.

Ehhez kérjük a szurkolók és
az önök segítségét is!
Ez úton szeretném meghívni a tisztelt sportbarát lakosságot a 2007. február 26án 18 órakor tartandó taggyûlésünkre, amely a mûvelõdési házban lesz megtartva.
A bajnokság március
11-én kezdõdik. Mezõfalva csapata hazai pályán játsza az elsõ mérkõzést Elõszállás ellen, a
meccs 11-én 14.30 órakor kezdõdik.
Elõtte két órával ifjúsági mérkõzés lesz.
Minden
szurkolót
szeretetel várunk!

Tisztelettel:
Cseke Ottó
MEDOSZ SE
elnöke

címû zenés irodalmi estjére.
Helyszín: mûvelõdési ház
Belépõjegy: 1500 Ft – elõvételben a könyvtárban kapható!

Az olvasó írja...
A kegyelet jogán
2007. február 1-én apósom,
Birkner István temetése volt.
Feth János temetkezési vállalkozónak kifizettünk 14.400Ft
sírpótdíjat, 10.000 Ft temetési
kellékek használati díját, 2000
Ft temetõi díjat.
A temetés napján ért minket
az a megrázó élmény, hogy a
temetési kellékek nem voltak
biztosítva (pl.: gyertyatartók,
hangosítás, átöltözési lehetõség). Úgy érezzük, hogy apósom méltó temetése, végtisztessége nem volt biztosított.
Méltatlannak érezzük, hogy a
pap beszédét a hangosítás hiánya miatt csak kevesen hallhatták, valamint szégyenszemre az
atyának a wc-ben kellett átöltöznie. Nem elég a család fájdalma szeretett hozzátartozónk
elvesztése miatt, Feth János

még meg is aláz bennünket?
Semmibe veszi a család, a hozzátartozók, ismerõsök érzéseit, de ne feledje: minden dolognak két oldala van.
Köszönöm azoknak, akik
megtisztelnek azzal, hogy elolvassák soraimat:
Birknerné Tarr Anita

Községünk vezetõi mélységesen sajnálják a történteket.
Ezekre a fájó sebekre nehéz
gyógyírt találni. Az önkormányzatnak nem áll módjában még azt sem ígérni, hogy
ilyen eset többé nem fordul
elõ. A temetõ ugyanis nem önkormányzati, hanem egyházi
tulajdonban és üzemeltetésben van, a temetkezési vállalkozóval az egyház köt szerzõdést.
(szerk.)

Az én falum - Mezôfalva
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FIGYELEM!
I gé n ye s
Au tó ko z m e t i k a !
Külsõ-belsõ takarítás
Mezõfalván
Érdeklõdni: 06-30-253-6556
Köszönetnyilvánítás!

Telek!

Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik

Mezõfalván, a Tompa
utcában 870 m2-es építési
telek eladó.

id. BIRKNER ISTVÁN
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek és mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Érdeklõdni:

a 06-25/242-454-es
telefonszámon lehet.
Irányár:
megyegyezés szerint!

Bankbroker HITELEK
BROKERNET CSOPORT

Magyarország piacvezetõ hitelspecialistája!

Építésre, vásárlásra, szabadfelhasználásra, akár minimálbér nélkül,
hitelkiváltásra rövid határidõvel!

Megfelelõ feltételek mellett az ingatlan
értékének akár 100 %-ig felvehetõ hitelek!
Folyamatos kamatakciók,
ajándék hitelkártyák,
engedmények
a hitel költségeiben!
Jelzáloghitelek akár
jövedelemigazolás nélkül is!
Ingyenes tanácsadás!

Törlesztési példa:
Ingatlan vásárlásra,
építésre pl.:
5 millió Ft hitel - 29.860 Ft/hó
10 millió Ft hitel - 59.179 Ft/hó
(THM: 6,34 %)

Személyi kölcsönök
Dunaújváros,
Vasmû út 39.
106-os szoba
(földhivatallal
szemben)
Telefon: 25/414-685,
70/4546-061,
70/4546-886

már nettó 60.000 Ft
munkabérrel igényelhetõ,
adóstárs és kezes nélkül

Szabadfelhasználású
hitelek pl.:
3 millió Ft hitel - 22.200 Ft/hó
5 millió Ft hitel - 37.000 Ft/hó
THM: 6,2 %

Több a hitele mint autójának az értéke?
A megoldás kulcsa: Suzuki Barta!

Használt autóját emeltáron beszámítjuk
Téligumiszettet ajándékba adunk
(135 000 Ft értékben)
Kedvezményes fix törlesztésû hitellehetõség
(akár 375 000 Ft-os kamatmegtakarítás)
Cserélje le használt autóját újra a Suzuki Bartánál
2007. február 28-ig!
Az akció az új GLX-es és GS-es modellekre érvényes!
Az én falum Mezôfalva a mezôfalvi képviselôtestület lapja
Kiadó: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház. Kiadásért felelôs: Erdélyi Józsefné.
Nyomdai munkák: Rolling Ofszetnyomda Dunaújváros, Magyar út 16/b.
Szerkesztôség címe: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár és Mûvelôdési Ház Mezôfalva, József N. u. 13.
Telefon: 25/506-985. E-mail: mezok@vipmail.hu
Hirdetések, cikkek leadási határideje: minden hónap 10-e.

