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Motoros találka
Sistergő gumiszag, harsogópattogó motorhang és heawy
metál szállt a szélben a Mezőfalvi Motoros Hagyományőrző Egyesület - az MMH
- szervezésében lebonyolított
negyedik motoros találkozón.
A nap sikerességére jellemző, hogy összesen 92 nevezési
számot osztottak ki a szervezők. A megjelent gépcsodák és
gazdáik között voltak egészen
fiatalok, és éltesebb korú veteránok is.
Egy dologban mindenki
egyformának számított: a benzingőz imádatától már soha
nem szabadulnak.

Nagy sikerrel zárult az idei
Mezőfalvi Vigasságok rendezvénysorozat is. A csütörtök
délutáni asztalitenisz verseny
ezúttal is színvonalas és nép-

szerű volt, a pénteki rock est
a korábbi évekhez hasonlóan
tömegeket vonzott, kiváló
zenekarokat, zenéket hallhattunk. A szombat igazi kaval-

Figyelnek a kamerák!

Térfigyelő kameráink jól
működnek. Ezt tapasztalhatták azok a vandál fiatalok is,
akik kukákat borogattak fel a
Fehérvári utcán a buszmegálló mellett. A kamerarendszer
előnyeit többszörösen fogjuk
még élvezni. Rendőreink nagyon komoly munkát fektetnek abba, hogy átnézzék a
felvételeket. Mint a példa is
bizonyítja nem restek az ellenőrzésre, elkapják az elkövetőket.
Ha lezárul ez a mostani
pályázat, akkor további fejlesztésekben, újabb kamerák
kihelyezésében gondolkodunk
például a településre bevezető

utakhoz, valamint az illegális
szemétlerakónak nézett területek környékén. A Kinizsi
utca végén lévő Páskom tónál
például örökös gond az illegális szemétlerakás.
Fontos, hogy felderítsük
azokat a bűnelkövetőket, akik
vandalizmusukkal vagy más
tevékenységükkel kárt okoznak településünknek, illetve az
itt lakóknak.
Mi ebben eddig is élen
jártunk, és a jövőben is mindent megteszünk azért, hogy
a mezőfalviak biztonságérzete
jobb legyen, mint a környező
településeken élőké.

kád volt, amelynek részeként
kitüntetéseket adtunk át és
aláírtunk Herzogsdorffal a
partneri szerződést.
(Folytatás a 2-4-5. oldalon.)

Meghívó!
A mezőfalvi Lecsófesztivál több éves múltra,
sikerekre tekinthet vissza!
Idén is megrendezzük
a fesztivált!
Szeretettel meghívom
községünk lakóit, baráti
társaságait, civil szervezeteit, közösségeit az
augusztus huszadikához
kapcsolódó Lecsófesztiválra, és egyúttal arra
buzdítok mindenkit, hogy
nevezzen be a főzőversenybe!
Készüljenek idén is
kiváló lecsók Mezőfalván!
Márok Csaba
(Program a 12. oldalon!)
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Mezőfalváért-díj
A képviselőtestület döntése
alapján hárman vehettek át
Mezőfalváért-díjat a Vigasságokon.
Szilva Józsefné
Margit néni első munkahelye Sismándon, a vetőmagüzemben volt. Azt követően,
1965-től nyugdíjazásáig a mezőfalvi bölcsődében dolgozott.
A bölcsőde megszűnése után
az óvodai minicsoport nevelői
feladatát látta el. Több mint
30 éves pályafutása során generációk sora cseperedett fel.
Halk szavú, lelkiismeretes,
megbízható, végtelen türelmes egyéniség. Mozdulatain,
testbeszédén is látszott a gyermekszeretet, a gyermek iránti
tisztelet.
A fiatal anyukákkal empatikus, megértő és segítőkész volt.
Tanácsait mindig érdemes volt
elfogadni. Munkája során kol-

légáival is alázatos, megbízható, szolgálatkész volt. Margit
néni édesanyja is, a mindenki
Annus nénije, az óvódában 17
éven keresztül emlékezetes
dajka néni volt, akinek jóságos
mosolyát nem lehet elfelejteni.
Margit néni 2 gyermeket
nevelt egyedül. Lánya szintén
gyermeknevelő lett, óvónő.
Gyermekei mellé 3 intézetes
gyermeket is vállalt. Közülük 1
kislánnyal életreszóló anya-lánya kapcsolatot sikerült kialakítani, gyermekei testvérüknek
tekintik, teljesértékű családtaggá vált. Ezt a feladatot is
oly szeretettel és felelősséggel
végezte, mint a munkahelyén
rábízott gyermekek nevelését.
Hepp Vilmos
A mindenki által szeretett és kedvelt ember nagyon
hasznos tagja településünknek.
Németországban élt, majd

Mezőfalva Díszpolgára:

Keszthelyi Miklós

Miklós atya mindannyiunk által szintén nagyra tartott László Vince atya mellé
került káplánnak 1965-ben.
Jó műszaki érzékkel megáldott ember volt, azonnal sokféle újítást kezdeményezett a
hitközösség javára. Az ügyes
kezű ministránsai bevonásával felújították a templom villamosvezetékét, hangosítást
szerelt fel, később a tetőt, a
tornyot újította fel, elsőként ő
automatizálta a harangozást,
majd a sekrestyét a plébániával, tetővel kötette össze.
A hittant nagy felkészültséggel, érdekesen tanította az
iskolában, majd mikor már az
iskola falai közt nem engedték, a plébániára jártunk be.
Korszerű audiovizuális eszközök segítségével Jézus életéről készült filmeket vetített,
melyhez érdekes magyarázatokat fűzve felejthetetlenné
tette számunkra a hittanos

éveket. A templomban írásvetítő segítségével kiírta a falra
az énekek szövegét, ezzel is
színvonalasabbá tette a miséket. Sokat látogatta a családokat esküvők, keresztelések
előtt, valamint beteglátogatások alkalmával.
Bibliaköröket szervezett
felnőttek számára valamint
a rendszerváltás után újfent
megszervezte a hitoktatást az
iskola pedagógusával együttműködve, őket szakmailag
irányítva. Eközben egyedül
maradt, elfogytak mellőle a
paptársai, és egyre több feladat hárult rá, a szomszédos
községek papi ellátása is.
Közösségteremtő, segítő,
alázatos magatartásnak köszönhetően mintegy 30 éves
ittléte alatt a sokak számára
nehéz időkben is támaszt, vigaszt nyújtott és az állhatatosság példáját adva tartást, lelki
erőt adott az embereknek.

visszaköltözött Mezőfalvára.
Családját 1946-ban kitelepítették Németországba, ő már
ott született mégis nagyon
vonzódott Magyarországhoz.
Első felesége innét származik,
nyugdíjas éveiben pedig végleg
visszatelepült.
A település közösségébe
hamar beilleszkedett és nagyon sok barátot szerzett.
Mivel sportember volt ezért
kötődése a sporthoz a mai
napig megmaradt. Nemcsak
lelkes szurkolója a mezőfalvi
csapatnak, hanem az ifjúság
támogatója is. A megrendezett
versenyeken futballbíróként is
tevékenykedett. A nyugdíjas
klub férfijaival közösen rengeteg társadalmi munkában vett
részt. Mivel Mezőfalván élő
egyedül igazi svábnak mondja magát, így értelemszerűen
sokat dolgozott a Német Kisebbségi Önkormányzat által
szervezett programokon is.
Tíz évvel ezelőtt a képviselő
testület és a Mezőfalvi Tánc‑
csoport az ehningeni látogatása során a fél tánccsoportnak
ő biztosította a szállást és a
teljes ellátást az ottani sportcentrumban. Ez akkor nagyon
nagy segítség volt számunkra.
Segítette a herzogsdorfi testvértelepülés szerződés
összehozatalát, mondani sem
kell, hogy az osztrák barátok is
nagyon megkedvelték. Rendszerető ember, ami nem csak
a saját portáján látszik meg,
hanem az utca végi közterületnek is gondos ápolója. Itt
egy közösségi teret alakítottak
ki, ahol a közelben élő lakók
közös programokat szerveznek: szalonnasütés, bográcso-

zás, zászlóavatás. Nehéz lenne
felsorolni, hogy melyek azok a
programok, melyek megszervezésében konkrétan részt vett,
illetve milyen eredményeket
ért el, azt azonban mindenképpen megállapíthatjuk, hogy
példamutató hasznos tagja a
mezőfalviak közösségének.
Tóth Lajos
Világ életében egyszerű ember volt, mindig sokat
dolgozott. Darus-gépkezelőként a világot bejárta, majd
buszsofőrként kezdett dolgozni. Későbbiekben, amikor
a leépítésekre került sor, saját
busszal kezdett vállalkozásba.
Vállalkozásának mindig fő
szempontja volt, hogy addig
nyújtózkodott, ameddig a takarója ért. Nyereségét pedig
folyamatosan visszaforgatta,
melynek eredményeként a
térség legkomolyabb személyszállítói vállalkozásává nőtte
ki magát. Mezőfalván régóta
szívügyeként kezeli a labdarúgókat, akik szállításával
sokat segít a csapatnak azzal,
hogy az tarifaár töredékéért
szállítja a sportolókat, ezzel
támogatja az egyesületet.
Az iskolások, óvodások ha
kirándulásokat szerveznek,
szívesen hívják. Nevéhez kapcsolódik az iskolabusz is ami
Mezőfalva-Hantos között az
iskolásokat naponta kétszer
szállítja. Mindezek mögött
komoly anyagi támogatás
van. Bármilyen körülmények
között segítségére van a falunak, éjjel-nappal elérhető és
rendelkezésünkre áll. A falu
iránti elkötelezettsége több
évtizedes múltra tekint vissza.
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Talajterhelési díj
A talajterhelési díjat a törvény köbméterenként 1800
forintban állapította meg.
Annak kell megfizetnie, aki
előtt csatorna megy el, vizet
használ, és nem tudja hivatalosan igazolni, hogy a vételezett
víz és az elszállított szennyvíz
közötti különbözetet hova
tette... A különbözet minden

egyes köbmétere után meg
kell fizetni a talajterhelési díjat, ezáltal a számla végösszege
durván magas lehet. Ne fizessen a talajterhelésért, hanem
fizessen a víziközmű-társulatnak a hozzájárulást, kössön
rá a csatornahálózatra amint
lehet, és élvezze annak anyagi
és kényelmi előnyeit!

Ároktakarítás!

Szállás-lakás

Csapadékmentes nyár van,
itt az idő az árkok rendbetételére. Ne ősszel, esős évszakban
akarják kitakarítani a vízelvezetőket, átereszeket, hanem most!
Felhívom a figyelmet arra
is, hogy a polgármesteri hivatal ellenőrizni fogja, hogy a
szennyvízszippantást igénybe
nem vevők hol helyezik el a
szennyvízüket. Mindenkinek
számlával kell tudni igazolni
az elszállíttatott mennyiséget.
Borbély Anikó
jegyző

Az önkormányzat átalakíttatta a Piac tér lakást. Az
átalakítás elsődleges célja az
volt, hogy a Mezőfalvára látogató, ide érkező vendégeket,
csoportokat az önkormányzat
el tudja helyezni valahol éjszakára.
Ágyakat is csináltattunk
helyi vállalkozóval, és adományokból berendeztük a
házat. Ezáltal a lakókhoz
érkezett vendégek elszállásolásában is tud segíteni az
önkormányzat.

Diákok dolgoznak
Az elején bátortalanok voltunk a diák közfoglalkoztatás
terén, aztán kiderült, hogy a lejelentett 10 fős keret pillanatok
alatt betelt, és több tíz gyerek
akadt községünkben, aki még
jött volna dolgozni.

A fiatalok segítenek a községben az ebéd kihordásban,
a közterületi feladatok ellátásában.
A diákfoglalkoztatás hasznos, jó lehetőség, reméljük a
jövőben is lesz erre mód.

Intézményvezető
Nikolinné Héring Edit, a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője úgy
döntött, hogy munkahelyet vált
és a többcélú kistérségi társulás nappali ellátásvezetőjeként
folytatja szakmai tevékenységét.
Döntésénél fő szempont volt,
hogy ennek a feladatellátásnak
a székhelye Baracson van, ahol ő

lakik, és a szakmai érvek mellett
kényelmi szempontok is befolyásolták döntésében.
Editkének hálásan köszönjük az eddigi munkáját, és további sikereket kívánunk neki.
A vezetői állás betöltéséről a
képviselőtestület később dönt.
A helyettesítési feladatokat
Tóth Andrea látja el.

Háziorvos

Óvoda

Dr. Bartos Krisztina háziorvosunk Dunaújvárosban vásárolt
magának egy praxist és úgy döntött, hogy a jövőben nem nálunk
kívánja folytatni a munkáját. A
megüresedő I-es körzet háziorvosi állására az önkormányzat
pályázatot írt ki, várjuk a jelentkezőket. Az orvosi ellátás helyettesítéssel megoldott.

Törvényi változások miatt
intézményfenntartó társulásunk tevékenysége indokolatlanná vált. Az iskola után
az óvodai feladatok terén is
elszakadtunk a társulástól június 30-án, ezáltal a társulás
megszűnt. A Tündérkert Óvoda szeptembertől önálló intézményként látja el feladatát.

Tankönyvtámogatás

Mezőfalva
Nagyközség
Képviselőtestületének Egészségügyi és Szociális bizottsága
a 2013/14-es tanévet megkezdő mezőfalvi lakóhellyel rendelkező azon általános iskolai
tanulók részére, akik nem esnek a tankönyvpiac rendjéről
szóló XXXVII. tv. 8. §. (4) bekezdésében meghatározottak
körébe – jövedelmi helyzetre
tekintet nélkül – gyerekenként
3000 foirnt (azaz háromezer
forint) tankönyvtámogatást
biztosít a szociális keret terhére az alábbiak szerint:
A tankönyvtámogatást a
tanuló törvényes képviselője a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által a tanuló
nevére kiállított, tankönyvcsomag árát tartalmazó, befizetést igazoló belföldi posta-

utalványt, valamint az érintett
gyermek lakcímigazolványának bemutatása mellett a mezőfalvi polgármesteri hivatal
pénztárában ügyfélfogadási
időben a tárgyév szeptember
30. napjáig igényelheti.
A bizottság megkeresi a
polgármesteri hivatal pénzügyi csoportját azzal, hogy a
tankönyvtámogatás pénztárból
történő kifizetéséről – a rendeletben és e határozatban foglaltak szerint – gondoskodjon.
A határozat alapja Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 2/2006.
(III. 30.) számú rendeletének
8. §-a.
Molnárné Troppert Mária
bizottsági elnök

Csatornázás

Korszerű
locsolórendszer

A csatornázás kivitelezői
csendben dolgoznak, megbeszélik a lakókkal a felmerülő
gondokat. Mindent megteszünk azért, hogy a beruházás
továbbra is zökkenőmentes
legyen. Ha bárkinek kérdése
van, forduljon a kivitelezőhöz,
vagy az önkormányzathoz.

Zöldszám!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a „Mezőfalva, Baracs, Nagyvenyim és Kisapostag szennyvízcsatornahálózatának bővítése”
című pályázat kivitelezésével
kapcsolatos észrevételeiket,
panaszbejelentéseiket megtehetik az alábbi zöldszámon:

06-80/919-012.

Továbbá tájékoztatni szeretnénk a lakosságot, hogy
a szennyvízcsatorna beruházással érintett települések
mindegyikén megtalálható a
kivitelező cégek helyi kirendeltsége (kivitelezői iroda) is,
Mezőfalván az alábbi címen
található:
SADE Magyarország Kft.
Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
Tel.: 25/509-876

A pályázaton elnyert 3,5
millió forintos fejlesztéssel
technikailag nagyon modern
öntözőrendszer került kiépítésre a mezőfalvi sportpályán,
ahol jelenleg a berendezések
működését tesztelik.

Újabb csarnok
A Wanapack Kft. 1991 óta
készít és forgalmaz partnerei
számára hullámpapírt, és az
abból készült doboz termékeket.
A cég mezőfalvi telephelye
újabb csarnokkal bővült, amit
júliusban ünnepeltek.

Tűzgyújtás
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a kánikulában fokozottan figyeljenek a tűzgyújtási
tilalomra. Ne most tüzeljenek
a kertben, mert elég egy kis
szikra, és belobbannak a lángok. Nagyon nehéz megállítani
a lángokat ebben a nagy szárazságban!
Az önkormányzati híreket
összeállította: Márok Csaba
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Sikeres volt a Mezőfalvi Vigasság

(Folytatás az 1. oldalról.)
Népszerű és közkedvelt
asztalitenisz-versennyel kezdődött a Mezőfalvi Vigasságok idei programsorozata,
nagyon sokan mérettették meg
magukat, Szabó Sándor és csapata kitett magáért és győztest
is ünnepelhettünk.
A péntek esti rock est szintén sikeres volt. A Lord zenekar
a hírnevéhez méltó, jó hangulatú és minőségű, sok embert
vonzó koncertet adott. Ennek
az estnek Sóki László a fő
szervezője, köszönjük neki ezt
a remek programot. Pénteken
délután megérkeztek herzogsdorfi barátaink is: négy órára
vártuk őket, de előbb itt voltak
és fogadtuk a küldöttséget a
művelődési házban. A helyi
lovasegylet szervezésében lovas
bemutatót láthattak a vendégeink: a fogatosaink kiálltak
teljes létszámmal, Rabi János
megmutatta milyen ügyes lovas és mennyi mindent sikerült
megtanítania a lovával, az ostorpattogtatástól a lófektetésig
sok mindent láthattunk és hallhattunk. Este a koncertet néztük meg a herzogsdorfiakkal,
akiknek a szállása Sismándon
és Mezőfalván volt, ezúton is
köszönöm a Mezőfalva Zrt.nek, hogy szállást biztosított a
vendégeink részére.

A szombati nap délelőttje
a hagyományok szerint alakult, de csak részben. A már
megszokott főzőverseny elkezdődött az iskola udvarán,
ugyanakkor a három település, Herzogsdorf, Kisújfalu
és Mezőfalva csapatai között
barátságos labdarúgó kupa
kezdődött a sportpályán. A
kisújfalusi barátaink egyébként
reggel nyolc órakor érkeztek,
nagyon-nagyon népes csapattal és szép számú kísérő személyzettel. Örültünk annak,
hogy a partnertelepülésről
ilyen sokan ellátogattak hozzánk. Visszatérve a meccsekre:
jó hangulatú mérkőzések zajlottak a pályán, és a tornát a
kisújfaluiak nyerték, a vendéglátók lettek a másodikak és a
herzogsdorfiak a harmadikak.
A főzőverseny zsűrizése
után a polgármesteri köszöntővel kezdődött a délutáni
program. Utána dr. Fehér Eszter és Rauf Pál nótaénekesek
előadásában, a két Oláh fiú
kíséretével remek „Jó ebédhez
szól a nóta” műsort láthattunk,
hallhattunk. Ez már megszokott, sőt azt mondhatjuk, hogy
elvárt programja a vigasságnak,
mert szeretjük a magyar nótákat és igazán jó volt az előadás.
A testvértelepülés műsora után
kezdődött a hivatalos rész,

Csütörtöktől már várták az érdeklődőket a mezőfalvi Páskom
réten felállított jurtánál. Akár két éjszakát is el lehetett tölteni
a jurtában, és megismerni őseink életkörülményeit, szokásait
és ételeit. Horváth Béla történelem tanár és barátai várták a
vendégeket

amelyet megtisztelt jelenlétével Varga Gábor országgyűlési
képviselő úr is. Mezőfalváért
kitüntetéseket és Mezőfalva
Díszpolgára elismerést adtunk
át. (A díjazottakat lapunk 2.
oldalán mutatjuk be.) A mél-

lepülési szerződésig, barátságig
eljutott. Ez is arról tanúskodik,
hogy a mezőfalvi emberek nagyon nyitottak, barátságosak,
fogadni tudják a magyar, osztrák, felvidéki embereket. Ennek eredményeként büszként

tatásokból egyértelműen látszik, hogy olyan embereknek
ítélte oda a képviselőtestület az
elismerést, akik erre életükkel
rászolgáltak.
Fontos momentum következett: a Herzogsdorffal közös
partnertelepülési szerződés
aláírása. Egy évvel ezelőtt,
amikor kint jártunk, kérésemre megállapodtunk abban,
hogy egy éven belül aláírjuk a
megállapodást. Alois Erlinger polgármester úrral közösen kialakítottuk a szerződés
szövegét, amelyet ünnepélyes
keretek között, településeink polgárai előtt aláírtunk.
Úgy gondolom javunkra váló
érdem, hogy baráti viszonyt
tudtunk kialakítani egy olyan
osztrák településsel, amellyel
a névazonosságon kívül közös
múltunk nincs, ám ettől függetlenül a kapcsolat testvérte-

mondhatjuk, hogy most már
két partnertelepülésünk van.
Az ünnepélyes szerződésaláírásra a kisújfalui polgármester
külön ajándékkal kedveskedett
a mezőfalviaknak és a herzogsdorfiaknak egyaránt.
Az idei vigasság sem múlt
el mezőfalvi blokk nélkül: a
művészetoktatásban
tanulók kiváló produkciója után
a Sárga Rózsa Nyugdíjasklub
énekében gyönyörködhettünk
harmonikás zenei kíséret mellett, a nagycsaládosok egyesülete a húszéves jubileumukra
összeállított műsorát mutatta
be, végül a néptánc együttesünk fergeteges előadása zárta
a helyi csokrot. Utána következett a karaoke, közkívánatra. Bebizonyosodott az elmúlt
években, hogy erre nagy igény
van, és dr. Baranyai Mariann
képviselő asszonynak komoly
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érdeme, hogy ennyire sikeres
ez a program.
Még a herzogsdorfiak is beálltak énekelni a karaoke alatt.
Az esti koncertek sorát
Vastag Tamás nyitotta. Szerintem többet nyújtott, mint
amit esetleg gondoltak róla,
mert hangulatos, színvonalas
műsorral szórakoztatta a közönséget. A Budapest Bár nem
olyan zenét játszik, ami eddig
szokványos volt Mezőfalván. De úgy gondoltuk, hogy
időnként a különleges zenei
stílusok sem ártanak, példának okáért olyan is, amilyet
képvisel a Csík Zenekar, vagy
a Budapest Bár. Nem szokványos mulatós zene az övék, az
tény, de szerintem fantasztikus
koncerttel gazdagították a repertoárt. A Rock Box zárta a
vigasságot. A zenekar tavaly
óriási sikert aratott, és ezúttal sem csalódtunk a fiúkban:

kellemes, igényes, táncolható
zenét szolgáltattak.
Összességében elmondható
a Mezőfalvi Vigasságról, hogy
színvonalas, sikeres és nagyon
színes volt. Beszélnünk kell
arról is, hogy a rendezvényen
hatalmas vendég csapat volt
nálunk, amelynek a kiszolgálása nagyon komoly munkát
igényelt. Néha azt sem tudtam,
merre fussak – és jó néhányan
éreztük ugyanezt –, ám azt
gondolom, ez a jól működő,
összeszokott stáb kellett ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen.
Borbély Anikó jegyző as�szony vezetésével a lányok
megoldották a tornateremben
a vendégek étkeztetését. A
sátrakban a hivatal dolgozói
vették ki erőteljesen a részüket
az ellátásból. Köszönöm a vadászoknak a finom vadgulyást,
amivel a vendégeknek kedves-

kedtek. Köszönöm a konyhán
dolgozóknak az egész hétvégi munkát, amit tettek azért,
hogy úgy legyenek kiszolgálva
a nálunk vendégeskedők, ahogyan mi voltunk annak idején
Herzogsdorfban. A közmunkások Fekete István vezetésével állították a sátrakat. A
takarítónők, a konyhások, a
hivatali lányok sütöttek, a kemencénél Szentpáli Balázs és
Halász József készített ezúttal
is finomságokat. Balogh Timi
megkeresett fiatal lányokat
asszonyokat azzal a kéréssel, hogy segítsenek neki
a felszolgálásban, és nekik
köszönhetően minden rendben volt. A hivatal dolgozói
rendezték a vendégfogadást
is. Az egészségügyesek is
hozzájárultak a rendezvény
teljességéhez: helyet kaptak
az információs sátorban,
ahol különböző vizsgálatokat,

szűréseket végeztek. A polgárőrök pedig a biztosításban
vállaltak oroszlánrészt. Ezúttal is, mint korábban minden
rendezvény előtt egyeztettünk a helyi civil szervezetekkel, és megbeszéltük velünk minden apró részletet.
Ha ez nem így lenne, és ők
nem járulnának hozzá ötleteikkel, segítségükkel, akkor
az az érzésem, hogy az itt
lakó emberek nem jönnének
ki a programjainkra, és nem
lenne ennyire jó a közösségi
élet Mezőfalván.
Tehát
meggyőződésem,
hogy egy nagyon komoly és
összehangolt
csapatmunka
eredménye volt az, hogy a Mezőfalvi Vigasságot ilyen sikerrel
zártuk idén is. Köszönöm mindenkinek a részvételt, a munkát
és az aktív közreműködést!
Márok Csaba
polgármester

A Keszthelyi Dalünnepen

Nagy kalandra vállalkozott
a Mezőfalvi Nőikar júniusban. Azt már megszokhattuk,
hogy Fejér megyében, esetenként Budapesten is szívesen
vendégszerepel településünk
kórusa, de többnapos fesztiválon még soha nem vett
részt. A Keszthelyi Dalünnep
egy országos szintű kórustalálkozó, amelyen 2013. június
21-22-én összesen 28 énekkar
lépett fel. Két kategóriában
indulhattak az amatőr kórusok: egyházi zene és világi
zene műfajban. Az első napon
Keszthely központjában a Fő
téri Magyarok Nagyasszonya
Plébániatemplomban mutatkoztak be az egyházi kórusok.
Az ünnepélyes megnyitón C.
Tóth Zoltán beszámolt arról,
hogy a jelenlegi dalünnep eredete több mint 100 éves múltra
tekint vissza, hiszen 1910-ben
jelent meg az első felhívás az
alábbi szöveggel:
„Hozzátok intézzük szavainkat, kik felkent hirdetői,
ihletett ajkú művelői és lelkes
terjesztői vagytok az édes, kedves magyar dalnak, hozzátok

szólunk, kedves dalos testvéreink.”
Azóta
kisebb-nagyobb
szünetekkel, de rendszeresen
vendégül látja Keszthely az
énekkarokat. A cél 100 év alatt
sem változott: bemutatkozási
lehetőség biztosítása és az
együtt éneklés örömének megtapasztalása. Ez utóbbi célt az
is szolgálja, hogy számos ös�szkari művet kérnek a szervezők, melyeket kiemelt alkalmakkor énekelnek el együtt
a jelenlévő kórusok. Abban a
szerencsés helyzetben voltunk,
hogy minden összkarban részt
vehettünk, mely óriási élményt
jelentett számunkra.
A világi zene kategória
helyszíne a Balaton Múzeum volt. Mindkét kategóriába
20-20 perces műsorral lehetett
nevezni. Idén nem kértük a
Mezőfalvi Nőikar minősítését, mert jelenleg érvényes a
legutóbb megszerzett „arany”
minősítés, de terveink szerint
két év múlva ezen a téren is
megméretjük magunkat.
A program különlegességét
az adja, hogy utcai zenélésre is

hívják az énekkarokat. Keszthely több pontján - pontos
beosztás szerint - egyszercsak
megjelenik egy-egy kórus,
és minden bevezető nélkül
énekelni kezd. A járókelők,
a turisták is nagy örömmel
fogadták a zenei „flash mob”okat, miközben mi magunk
is jól szórakoztunk. A Mezőfalvi Nőikart a Piac térre és a
Balaton parti Zenepavilonba
osztották be. Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy
nagy sikert arattunk kedvenc
népdalfeldolgozásainkkal és
Koncz Tímea szólóénekével.
A kétnapos ünnep leglátványosabb eleme a péntek
esti „Stafétaéneklés” volt.
Keszthely központjában, a
sétáló utcán gyülekezett a 28
kórus, majd egy-egy kedvenc
művet elénekelve egymásnak
adták a stafétát. Csodálatosan laza hangulatban telt az
utcai koncert, melynek csúcspontja a Csillagok, csillagok
kezdetű, keszthelyi gyűjtésű
dallam közös éneklése volt.
Keszthely város polgármestere a községháza erkélyéről

köszöntötte nagy szeretettel
a résztvevőket, majd fáklyás
felvonulás indult a Balaton
partjára, ahol közel 800 fős
kórus zengte az Istené az áldás és a Forr a világ kezdetű
kánonokat. Ezután hajnalig
tartó táncos mulatság kerekedett. Nagy élmény volt
találkozni mezőfalviakkal,
köszönjük, hogy eljöttetek
és meghallgattatok minket!
A neves zsűri az ünnepélyes
zárás után sok jó tanáccsal látta
el a kórusvezetőket. A Mezőfalvi Nőikar sok dicséretet és
néhány megfontolásra érdemes instrukciót kapott a zsűritagoktól, melyeknek, reméljük, nagy hasznát vesszük a két
év múlva esedékes Keszthelyi
Dalünnepen.
Ezúton is köszönjük Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának civil szervezeti
támogatását és a kórustagok
egyéni felajánlásait, mely
anyagi segítségek nélkül nem
juthattunk volna el erre a csodálatos rendezvényre.
Nyulasiné Lakos Angéla
karvezető

6

Az én falum - Mezôfalva

Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8.a osztály
Osztályfőnök:
Sótiné Papp Elvira
Antal Ádám
Birkás Csaba
Bogó Kitti
Czifra Anna
Farkas András
Fodor Levente
Győri Krisztián
Kiss István Dániel
Kovács István
Kovács Virág
Légrádi Ferenc
Márok Bence
Masinka Vanessza
Nagy Veronika
Oláh Krisztina
Ozohánics Bernadett
Ozohánics Mihály
Simon Noémi
Suplitz Kitti
Suplicz László
Vadicsku Zsanett
Vancsik Dominika
Vizi Krisztián
Zsadon Andrea
Zsákovics Kevin

8.b osztály:

Osztályfőnök:
Szentpáli Balázsné
Czimmermann Cintia
Csordás Zsuzsanna
Domanyek Daniella
Görög Petra
Homoki Márk
Jancsovics Márk
Killer Dorina
Kovács Ádám
Kovács Marcella Kitti
Kovács Máté
Mihályi Mónika
Nagy Péter
Ossik Mónika
Ozohánici Zsanett
Papp Martin
Pörgye Renáta
Simon József
Szabó Benjamin
Szilva Dzsenifer
Sztolyka József
Tatai Norbert
Vámosi Nikolett
Varga Tibor
Virág Enikő
Wittmann Ákos

HÍREI
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A 2012/2013. tanév versenyeredményei a Petőfi Sándor Általános Iskola,
A 2012/2013. tanév versenyeredményei
a Petőfi
Sándor Általános
Iskola, Szakiskola,
Egységes Pedagógiaiés
Szakszolgálat és Alapfokú
Szakiskola,
Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
Művészetoktatási Intézményben
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt tanévben is számos területi, megyei és országos versenyen vettek részt iskolánk diákjai. Sikeres szereplésükhöz az is
Nagyon
vagyunk
arra, hogy
elmúlt
tanévbenversenyt
is számos
területi,
országos
versenyenvoltak
vettek
részt iskolánk
hozzájárult,
hogybüszkék
a tanév során
a pedagógusok
helyiazszinten
is számtalan
szerveztek.
Sok megyei
esetben azésiskolai
megmérettetések
a területi
vagy megyei
versenyek
vagyis az itt legjobban
szereplő diákok
tovább,
iskolánkat
Mezőfalvát.
Az alábbi versenyt
összefoglaló
a kimagasló
diákjai.„selejtezői”,
Sikeres szereplésükhöz
az is hozzájárult,
hogyjutottak
a tanév
soránésa képviselték
pedagógusok
helyiésszinten
is számtalan
szerveztek.
eredményeket,
sikereket
tartalmazza.
Sok esetben
az iskolai
megmérettetések voltak a területi vagy megyei versenyek „selejtezői”, vagyis az itt legjobban szereplő diákok

jutottak tovább, és képviselték iskolánkat és Mezőfalvát. Az alábbi összefoglaló a kimagasló eredményeket, sikereket tartalmazza.
Alsó tagozat eredményei
Verseny megnevezése
Területi mesemondó verseny Nagyvenyim
Készüljünk együtt a karácsonyra! –
országos tanulmányi csapatverseny Gödöllő
Területi műveltségi vetélkedő Mezőfalva
„Szójátszótér” Anyanyelvi
akadályverseny - Sárszentmiklós

Szint
területi

Helyezés
I.

Résztvevő diákok
Gárdonyi Réka 4.a

Felkészítő tanár
Márokné Szatmári Ilona

országos

II.

Ács Zsófia, Garbacz Bendegúz, Igel Bálint,
Kaltenecker Réka, Klics Márton, Kovács Balázs,
Maár Csenge, Zsákovics Botond – 3.a
Kaltenecker Réka, Koppányi Tímea, Szabó
Beatrix – 3.a, 3.b
Hajnal Marcell 4.a, Klics Márton 3.a, Sudár
Dániel 4.b, Temesvári Donát 3.b,

Balláné Spitz Mariann

területi

II.

területi

III.

Területi anyanyelvi verseny Mezőfalva

területi

Szemere Gyula helyesírási verseny Dunaújváros
Matematika csapatverseny –
Pusztaszabolcs
Környezetismereti csapatverseny –
Rácalmás
Móra Ferenc komplex olvasási verseny
Körzeti versmondó verseny
Időutazó országos történelmi levelezős
verseny - Gödöllő

területi

III.
I.
I.
III.
III.

Szatmári-Nagy Eszter 2.a
Garbacz Bendegúz 3.a
Vass Virág 4.a
Hajnal Marcell 4.a
Gárdonyi Réka 4.a

Balláné Spitz Mariann, Szabóné
Kovács Erika
Balláné Spitz Mariann, Márokné
Szatmári Ilona, Szabóné Kovács Erika,
Szalai Lászlóné
Horváth Lászlóné
Balláné Spitz Mariann
Márokné Szatmári Ilona
Márokné Szatmári Ilona
Márokné Szatmári Ilona

területi

IV.

Hajnal Marcell, Rabi Norbert, Takács Balázs 4.a

Márokné Szatmári Ilona

területi

V.

Hajnal Marcell, Gárdonyi Réka, Vass Virág 4.a

Márokné Szatmári Ilona

területi
területi
országos

III.
III.
II.

Gárdonyi Réka 4.a
Szatmári-Nagy Eszter
Garbacz Bendegúz 3.a

Márokné Szatmári Ilona
Horváth Lászlóné
Balláné Spitz Mariann

Verseny megnevezése
Mesemondó verseny
Nagyvenyim
Történelem verseny - Nagyvenyim

Szint
területi

Területi helyesírási verseny Mezőfalva

területi

Humán munkaközösség eredményei
Helyezés
III.
II.
I.

területi

I.
II.
II.

Résztvevő diákok
Gombita Klaudia 7.b
Cifra Anna 8.a
Márok Bence 8.a, Sándor Kinga 6.a, Szalai
Bálint 6.a, Zsákovics Kevin 8.a
Sándor Kinga 6.a
Szalai Bálint 6.a
Csapatverseny: Sándor Kinga, Szalai Bálint,
Tauz Fanni – 6.a

Felkészítő tanárok
Nagy Margit
Nagy Margit
Váradiné Balogh Ágnes
Nagy Margit
Nagy Margit
Nagy Margit

Nyelvi munkaközösség eredményei

(A nyelvi,
természettudományi, valamint
a művészetoktatási
munkaközösség
versenyeredményeit helyhiány
lapunk szeptemberi
Verseny
megnevezése
Szint
Helyezés Résztvevő
diákok
Felkészítőmiatt
tanárok
számában
tudjuk
közölni.)
OLIMA német nyelvi színjátszó
országos
I.
Czifra Anna, Görög Petra, Márok Bence, Kovács Hajas Györgyné
verseny – Budapest, Osztrák Intézet
István, Kovács Virág Karolin, Nagy Péter, Nagy
Veronika, Ossik Mónika, Ozohánics Bernadett,
Ozohánics Mihály, Ozohánici Zsanett, Simon
Noémi, Vámosi Nikolett, Wittmann Ákos,
2013. augusztus 14. 8-13 óra
Ügyelet
Zsákovics Kevin
különdíj
Márok Bence 8.a1. évfolyam:
Hajas Györgyné
Molnár Dóra
2013. augusztus 26-28.
Felkészítés a pótvizsgára
Kovács Virág Karolin
8.a osztályban szöveges NyulasinéPintér
Lakos Angéla
Az
első
Dzsenifer
(Részletek az iskola bejáratánál)
Kovács István, Vámosi Nikolett
Csonka Emese
értékelést
kapnak
a
gyermekek,
Vass
Virág
Területi
német nyelvi
területi osztályozóvizsga
I.
Ossik Mónika 8.b
Hajas Györgyné
2013. augusztus
28.szépkiejtési
10 óra
Pótvizsga,
mely sokrétű és árnyalt, ezért 5.a: Bartek József
verseny - Dunaújváros
2013. szeptember 2.
1. tanítási
nap
nem
teszi
lehetővé
tanulmá- MolnárnéJézsó
Vivien
Területi német nyelvi csapatverseny területi
I.
Bodás Dalma,
Puskás
Tímea,
Szalai a
Bálint
Troppert
Mária
Ráckeresztúr
2013. szeptember 2. 8 óra
Tanévnyitó ünnepély
III.
Barati Bence,nyi
Bódás
Fanni,
Mogyoródi Luca
MolnárnéKatona
Troppert Kitti
Mária
átlag
kiszámítását.
Ki tud többet a német olimpiákról? területi
Márok Bence, Zsákovics Kevin – 8.a
Hajas Györgyné
Koppányi Noémi
2013. szeptember 2. 17 óra
Szülői
értekezlet I.
Dunaújváros
III.
Czifra Anna, Nagy Veronika – 8.a
Hajas Györgyné
2.a: Miklós Mátyás Balázs
6.a: Bodás Dalma
az területi
1. osztályosok számára
Nyelvvizsga típusú német nyelvi
II.
Padovano Angéla 7.a
Molnárné Troppert Mária
Szatmári-Nagy
Eszter
Sándor Kinga
verseny
Székesfehérvár
2013. szeptember 3. 17 óra
Szülői értekezlet
Bendegúz
Szalai Bálint
Országos német művészeti verseny
országos
II.
Czifra Anna,3.a:
GörögGarbacz
Petra, Kovács
István,
Hajas Györgyné
az alsó tagozat számára Kovács Virág
Kaltenecker Réka
6.b: Ágoston Réka
2013.nyelvi
szeptember
4. 17
óra nyelvvizsga
Szülői értekezlet
Német
középfokú
A típusú
Czifra Anna 8.a, Görög
8.b, Kovács István Hajas
KlicsPetra
Márton
7.b:Györgyné
Jassó Mária
Nagy Veronika 8.a, Ossik Hajas Györgyné
a felső tagozat számára 8.a, Márok Bence 8.a,
Koppányi
Tímea
8.a:
Márok Bence
Mónika 8.b

Iskolai hírek

KITŰNŐ TANULMÁNYI EREDMÉNYT
ELÉRT TANULÓK

3.b: Gombita
Dzsenifer
Természettudományi munkaközösség
eredményei
4.a: Hajnal Marcell

Simon Noémi
Zsákovics Kevin
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Tündérkert Óvoda
A tanév
zárása

A nyári szünet megkezdése előtt még néhány fontos
feladat várt ránk. A 2013/14.
tanévre óvodánkba beíratott
valamennyi gyermek felvételt nyert, így megtörtént a
gyermekek elosztása és a hat
csoport kialakítása. Ezután került sor a pedagógiai program
módosítására és a tanévzáró
értekezletre. Ezen a napon a
sok-sok papírmunka után, a
két nyugdíjba vonuló kolléganőnk Kiss Lászlóné és Német
Ferencné csülökpörkölttel lepett meg bennünket, melyet
még együtt tervezgettek egykori kolléganőnkkel Kósa Fehér Józsefnével. Sajnos ő már
nem lehetett jelen, de ezzel a
gesztussal rá is emlékeztünk.
Köszönjük a finom ételt és a
kellemes délutánt zárásként.

A 2013-14-es
tanévkezdés
A 2013/14 tanév szeptember 2-án (hétfőn) kezdődik a már eddig is óvodába
járó gyermekeknek. Az új
gyermekek 2013. szeptember
9-én (hétfőn) jöhetnek óvodába. Kérjük a szülőket, hogy az
orvosi igazolásról ne feledkezzenek meg! 2013. szeptember
2-án (hétfőn) 8-ra ünneplő
ruhába öltözve várjuk a Katica
és Csiga-biga nagycsoportosokat az óvodába. Ide jönnek
az elsős tanító nénik és együtt
kísérjük át az iskolába a gyermekeket.
Az oldalt összeállította:
a Csiga-biga csoport

Baba-ballagók az óvodában

2013. június 12-én a Petőfi Sándor Általános Iskola 8. osztályos tanulói, mint
baba-ballagók ellátogattak
óvodánkba. Az iskolai tanulmányok megkezdése előtt itt
töltötték óvodás éveiket és
visszatértek egy kis nosztalgiázásra.
Végigjárták a csoportokat
meglepve ezzel óvodásainkat,
akik tágra nyílt szemmel nézték a babának öltözött fiúkat
és lányokat.
A ballagó diákok mosolyogva szemlélték a kis asztalokat, székeket, játékokat, hiszen számukra már feledésbe
merült, hogy milyen is volt az

óvodás élet. Dalolva vonultak
le a kertbe, ahol néhány játékot ki is próbáltak. Búcsúzóul

az óvó nénik jókívánságaikkal
köszöntek el egykori óvodásaiktól.

Pedagógus nap
Intézményünkben az idei
tanév zárása előtt ünnepeltük
a pedagógus napot, július 13án. Ezúttal magunk készítettük el az ünnepi vacsorát, az
óvoda teraszán húst sütöttünk,
salátákat készítettünk. Vendégeink voltak a Petőfi Sándor
Iskolafejlesztési Alapítvány
kuratóriumától Szabó Istvánné, Deák Károly és Márok
Csaba polgármester, akik ezen
alkalomból adták át az „Év
Pedagógusa”-díjat Kiss Annamária óvónőnek.

Szívből gratulálunk kolléganőnknek a díjhoz

Nyári élet
A nyári szünet beköszöntésével, a gyermeklétszám
csökkenésével folyamatosan
vontuk össze a csoportokat és
elkezdődőt a nyári programok
szervezése. Igyekeztünk minél
változatosabbá és élménygazdagabbá tenni a gyermekek
mindennapjait. Nagy várépítéseken dolgozunk a homokban,
trambulinozunk, krétarajzolást
szervezünk a betonon, ügyes-

ségi játékokkal próbáljuk tartalmasabbá tenni az itt töltött
időt. A játék mellett a benti
munkák is elkezdődtek. A
Katica csoport meszelése, az
elavult villanybúrák és fénycsövek cseréje is megtörtént,
valamint elkezdődött a csoportok nagytakarítása is. A tanév
megkezdéséig szeretnénk a
kitűzött feladatokat megvalósítani.

Mindenkinek
jó pihenést
és kellemes
nyarat
kívánunk:
A Tündérkert Óvoda
kollektívája
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Pályázati felhívás
óvodavezetői állásra

Nyelvi, illetve alap informatikai
képzések szinte ingyen!
Az Európai Pályázati Képzési Hálózat
Mezőfalva Önkormányzatának közreműködésével

2013. őszi kezdéssel 95 – 98%-ban támogatott
angol, német, informatikai képzéseket szervez Mezőfalván
A csoportlétszám korlátozott, beiratkozás jelentkezési sorrendben!
A képzés időtartama maximum 90 tanóra, heti 2x2 tanórás
intenzitással
Tananyag pályázati forrásból biztosított!
Jelentkezés és információ:
Kiss Kálmán Művelődési Ház
Tel: 25/506 – 832

Óvodai hírek
Vigasság
Évek óta hagyomány, hogy
a Mezőfalvi Vigasság megrendezésében óvodánk kollektívája is részt vesz. A rendezvényt
hirdető bálákat kolléganőink
öltöztették fel, hogy valóban
figyelemfelkeltő legyen minden ember számára. A vigasság délelőttjén a játszóházban
tevékenykedtettük az oda érkező gyermekeket. Pillangókat
díszíthettek, nyakláncot fűzhettek, hajtogatós játékokat készíthettek. Az idén először közösen
vettünk részt a főzőversenyen
a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Seregi István keze
alá dolgoztunk, aki egy különleges rézüstben készítette el a
finom borjúpörköltet, amivel
így II. helyezettek lettünk.

Köszönetek
Köszönetet
szeretnénk
mondani Molnár Izabellának
az óvodánknak felajánlott
nagyméretű anyagokért.
Köszönjük Sempely Józsefnek a vigasságra felállított
bálák dekorációjának kiszállítását és a felrakásban való
segítségét.
Nagyon köszönjük a Mezőfolt Klubnak a búcsúzó
nagycsoportosoknak készített
ajándékot.
Köszönet Póshné Simon Erzsébetnek az óvodánknak felajánlott papír dekorációkért.
Köszönjük Farkas Attilának és Emperger Jánosnak az
óvodánkban végzett sok- sok
javítási, szerelési és festési
munkákat.

Pályázatot meghirdető szerv:
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. Telefon: 25/509876; e-mail: polgarmester@mezofalva.hu
Munkahely, beosztás: Mezőfalvai Tündérkert Óvoda
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48.
Óvodavezető: magasabb vezető beosztás az intézmény
vezetésére
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok: az irányadó jogszabályok szerint meghatározott feladatok ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése, törvényes működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Megbízás időtartama: 5 év
Megbízás kezdő időpontja és megszűnése: 2013. november 1 - 2018. augusztus 15.
Megbízás feltételei:
– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– büntetlen előélet és vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján
Pályázat beadásának határideje: 2013. szeptember 20.
Pályázat elbírálásának határideje és módja: a véleményezési határidő lejárta utáni harmincadik napot követő első
képviselő- testületi ülés napja. Pályázó személyes meghallgatására sor kerül.
Pályázathoz csatolni kell:
- szakmai életrajzot,
- intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- végzettséget igazoló okmányok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
- nyilatkozatát arról, hogy pályázatának tárgyalása során
zárt ülés tartását kéri-e.
		
Pályázat benyújtásának formája: írásban, postai úton
Márok Csaba polgármester, 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
sz. alatti címre, valamint a szakmai életrajz és az intézmény
vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések
vonatkozásában elektronikusan, a polgarmester@mezofalva.
hu e-mail címre.
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Patika sarok
Hárman már érkeztek
A gyógyszerek ára
és térítési díja

A gyógyszertárban ma már
több mint nyolcezer féle készítmény található. Ezek kezelése, betegek számára való biztonságos kiadása nem csekély
szakértelmet igényel.
Ezek között vannak a szigorúan ellenőrzött kábító-, és
pszichotrop szerektől kezdve a
csak vényre kiadható és állam
által támogatott, csak vényre
kiadható, de nem támogatott,
vény nélkül is kiadható gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, étrend-kiegészítők,
gyógyteák, gyógyászati segédeszközök, kötszerek, tápszerek
és még sok más. A páciensekkel való kontaktusban ma a
legtöbb probléma a gyakran
változó és rendkívül nehezen
követhető árak, térítési díjak és
a helyettesítési gyakorlat során
jelentkezik.
A vényköteles gyógyszerek
árát az egészségbiztosító állapítja meg. Ennek során - többek között - mérlegeli, hogy
milyen típusú és gyakoriságú
megbetegedés kezelésére való
a medicina, abban a kórképben milyen a választék, milyen a gyógyítás időtartama,
vannak-e társadalompolitikai
aspektusok (fogamzásgátlók,
fertőzés elleni szerek, megelőzést támogató készítmények
stb.) és még sok mást. Ezek
alapján dönti el, hogy ad-e
hozzá támogatást, és ha igen
milyen mértékben (15%, 20%,
25%, 50%, 70%, 85%, 100%).
A gyógyszer teljes ára és a
támogatás közötti különbség
a térítési díj, amit a páciens
fizet.
Gyakori kérdés a patikában, hogy hogyan lehet az,
hogy megírta az újság, hogy
több száz gyógyszer ára csökkent, de mégis többet kell érte
fizetni. Itt van a rejtély nyitja. A biztosító csökkentheti a
gyártóval való megállapodása
során a gyógyszer árát, de ha
ezzel együtt a támogatást is

csökkenti, vagy esetleg megszünteti, a páciens mégiscsak
többet fog fizetni a patikákban.
Ennek a folyamatnak alapvetően legalább két oka lehet.
Az egyik, hogy a biztosító
az ár- és támogatáscsökkentésből szerzett megtakarítást
más, új gyógyszertámogatására
akarja fordítani, vagy a helyettesítő készítményeket akarja
a páciens számára anyagilag
vonzóvá tenni, ami ugyancsak
a támogatási ráfordítások átstrukturálására ad számára
lehetőséget. A folyamat igen
összetett, de hogy érthetővé
váljon, azt a következő példán
próbálom bemutatni.
A biztosítói gyógyszertámogatások mérlege ma hozzávetőleg a következőképpen
alakul. Az összes ráfordításoknak mintegy 2/5 részét fordítja
a 100%-ban támogatott - elsősorban daganatos - betegségeket gyógyító medicinákra,
amelyeket így tehát térítésmentesen kap meg a beteg.
Ez megközelítőleg pár
százezres nagyságú ellátottat jelent. A fennmaradó 3/5
részarányon osztozik az összes
más betegségtípusban támogatott készítmény, amely mögött
több mint kilencmillió páciens
található. A döntési dilemma
tehát nem egyszerű. Talán kicsit érthetőbbé válik így, mi lehet az oka annak, ha egy biztosítói döntés során csökkentve
az állami támogatás mértékét
(vagy megvonva azt) növekszik
a térítési díj (ár), amit bár nem
mindig könnyen, de még elvisel a társadalom. Viszont így
a daganatos betegek havi több
százezres gyógyszerköltségének biztosítása fenntartható
életet eredményez.
Dr. Mikola Bálint
gyógyszerész,
népegészségügyi szakértő
Dr. Molnár Zoltánné
(Valika Patika)

Éliás Zsolt, Prókai Normand
és Radics Zoltán Mezőfalvát
erősítik a 2013-2014-es idényben. Izgalmas napokat élnek a
felkészülési időszakban a csapatok. A bajnoki kezdés előtt
átigazolásoktól hangosak a
pályaszéli híradók. Ki, mikor,
hova megy - erről szólnak a találgatások. Általában a biztosat
csak a rajt pillanatában lehet
tudni, viszont Mezőfalva már
a felkészülési időszakban magáénak tudhat három játékost.
Védekező és támadó középpályásokkal bővül ősztől a keret,
de várható, hogy még érkezik
futballista. A keretbővülésről
Cseke Ottó egyesületi elnök elmondta, hogy jól sikerültek a
bemutatkozások. Úgy néz ki,
nem csináltunk rossz igazolásokat, és ezzel még nincs vége,
érkezhetnek újabb játékosok is.
Sajnos van két távozó a csapatnál. Facskó József Iváncsára
igazolt. Őt nem tudtuk megtartani, mert visszautasíthatatlan ajánlatot kapott, valamint
távozik egy fiatal, saját nevelésű sportolónk, Sági József is.
A mezőfalvi csapat reményeiről megkérdeztük Simon
Lajost a MEZŐSPORT Kft
többségi tulajdonosát is:
- Milyen reményekkel indulnak ősztől?
- Továbbra is a középmezőny a cél, hogy egy stabil
Megye I-es csapatot hozzunk
létre. Az elkövetkezendő időben is fontos számunkra, hogy
mezőfalvi játékosok kapjanak
lehetőséget a pályán. Természetesen nekik is vannak
elképzeléseik, vannak mozgások, és ezeket nekünk pótolni
kell. Ha nem tudjuk helyből,
akkor máshonnan is jönnek
játékosok. Vannak érdeklődők,
vannak tárgyalások, és vannak
együttműködési elképzelések,
konkrét nevek, akik már a csapathoz érkeztek.
- Mit jelent az együttműködés? A Megye I-ben elindul
valamiféle összehangolódás az
együttesek között?
- A térségben gyakorlatilag
Mezőfalva, aki a Megye I-ben

kvalifikálta magát. Meg is szeretnénk maradni. Baracs sajnos
kiesett. Ebből adódóan kell

gondolkodnunk, hogy a megye
déli része is felcsatolásra kerülhessen. Vannak elképzelések!
- Nem lesz egyszerű megmaradni, hiszen nagyon megerősödik ez az osztály. Kiesett
a két leggyengébb csapat.
Nyilván most mindenki erősít.
Az első öt helyről bármelyik
csapat odaérhet a dobogóra,
legyen az az NB III-ból vis�szakerülő, vagy a bajnokság
elejét elfoglaló. Közötte pedig
igen komoly harcra van kilátás.
Ha ezek közül tudunk pontokat elhozni, az bravúr lesz.
Nyilván, egy pénzügyileg erős
csapattal szemben nehéz a dolgunk. Ilyen például az Iváncsa.
- A pénznél tartva, adja magát a kérdés: mennyire biztosított
a mezőfalviak szereplése?
- Valószínűleg az elkövetkezendő hetekben lesznek különböző változások a
Mezősport Kft. életében. Ez
részben szerkezet átalakítást
is jelent. A Mezősport Kft.
fog működtetni, a MEDOSZ
SE pedig csak futballozni fog.
Csak a focira irányítja majd a
teljes kapacitását. Ennek megfelelően a gazdálkodás teljesen
különválik, és ez vélhetően pozitívan fog hatni. A nyugodtabb körülmények segítik majd
az eredményességet, valamint
egyéb bevételek is megjelennek. Reményeink szerint ez
fedezni fogja a MEDOSZ
SE stabil futballtevékenységét. Hamarosan nyilvánvaló
és konkrét dolgokról beszélhetünk.
Horváth László
(További hírek és fotók a mezohir.info internetes honlapon.)
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Cibi Flórián

90.

születésnapja

alkalmából sok szeretettel gratulálnak családtagjai!
Fia, menye, lányai, vejei, unokái,
dédunokái és ükunokái

A néptánc tanítómestere – a Wünsch házaspár

Nosztalgia tánctábor

A mezőfalvi néptáncosok
is részt vettek a VI. Nosztalgia Wünsch Néptánctáborban.
Negyven év közös emlékei
élnek tovább a Duna-menti
régió hagyományőrző együtteseinek nyári összejövetelein.
A régi idők tábori életének felidézése mellett kirándulások,
játékos vetélkedők tarkították a hagyományőrzők életét,
ahol a kiadós programok után
mindig jutott erő az esti táncházakra is. Beloianniszban először rendeztek táncos tábort
Wünsch László együtteseinek
történelmében, és remek házigazda volt a görög falu is!
Nagyszabású gálaműsorral
köszöntötték az érdeklődőket
a tábor központi napjának
délutánján, Beloiannisz főterén a tábor lakói. A rendezvényen hét hagyományőrző
együttes adott ízelítőt népi
hagyományaiból. A fellépések sorában nemcsak a nagy

múlttal rendelkező formációkat ismerhettük meg, hanem
pár éve működő csapatoknak
is tapsolhattunk. Nemzetek
egybeolvasztó tégelyének is
nevezhetnénk a Duna-menti régió hagyományőrzőinek
találkozóját, hiszen magyar,
német, sváb, szerb és görög
táncok autentikus formáját
menti át az utókor számára a
rendezvény. 20 éven keresztül
Wünsch László nevéhez kötődő kultúrmissziót 2007-től
a tanítványok folytatják. 14
éves szünetet követően újra
felvonták a zászlókat a táborokban, ahol immáron hatodik éve jönnek össze régi és
új táncosok. A sátorozás alkalmával családtagjaikat, ismerőseiket, barátaikat is magukkal
hozzák, és hajnalig tartó beszélgetésekkel, nótázásokkal
emlékeznek az együtt töltött
időkre.
Horváth László

Köszönetet mondok mindazoknak a
magánembereknek és cégeknek akik a sportpálya locsolóberendezésének megvalósításához munkájukkal vagy anyagi támogatásukkal hozzájárultak.
Cseke Ottó
MEDOSZ SE elnöke

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 mindazoknak, akik

Mészáros Ernő
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Fontos telefonszámok:

Polgármesteri hivatal:
Általános iskola:
Óvoda:
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Könyvtár:
Rendőrség ügyelet:
Tóth Viktor (körzeti megbízott):
Remsei Tamás (körzeti megbízott):
Orvosi rendelő:
dr. Bartos Krisztina:
dr. Tassy Péter:
dr. Kosztándi-Molnár Éva:
Védőnő:
Gyógyszertár:
Polgárőrség:
Tűzoltó egyesület:
Kiss Kálmán Művelődési Ház

509-876
506-930
506-987
506-900
506-985
510-510
06/30-400-3047
06/70-4171-999

506-837
506-925
506-889
506-888
244-013
06/30-621-0712
06/30-912-8105
506-832
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IV. MEZŐFALVI LECSÓFESZTIVÁL
A PIAC TÉREN
2013. augusztus 19.
17.00

Új kenyér szentelése a kápolnánál Kristofory Valter
plébános úrral
Ünnepi beszédet mond Márok Csaba polgármester úr
17.30 – tól Lecsófőző verseny (hozott alapanyagból)
közben: kézműves foglalkozás, arcfestés, légvár,
honfoglalás kori jurta megtekintése
19.30
a Legjobb Mezőfalvi Lecsó – díjátadás
19.45
Sárgarózsa Nyugdíjas Klub énekkara
20.00
Nagycsaládosok Egyesületének műsora
20.15
Mezőfalvi Néptánccsoport előadása
20.30 – tól éjfélig Utcabál a MÉSZI Zenekarral
22.00
Tűzijáték

Büfé a helyszínen!

Ünnepeljünk együtt, mindenkit szeretettel várunk!

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 2013. július 31-én, 1800 példányban. Munkatáskaszám: 0007

