
HU11-0005-A1-2013 – MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT 

Alsómocsolád Község Önkormányzata 

7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 

Honlap: http://www.manorquality.eu/  Tel: 0036 72 560 027 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló 

Női bizottsági ülés 

Érdemérem Alsómocsoládért 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HU11-0005-A1-2013 – MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT 

Alsómocsolád Község Önkormányzata 

7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 

Honlap: http://www.manorquality.eu/  Tel: 0036 72 560 027 

 

 

2 

 

 

Előzmények  

Projekt adatai: 

 

Kedvezményezett Alsómocsolád Község Önkormányzata 

Projekt címe Mintaprogram a minőségi időskorért   

Projekt azonosítója HU11-0005-A1-2013  

Projekt kezdő időpontja 2016.06.21. 

Projekt tervezett befejezése 2016.06.21. 

Konzorciumi partner Alapítvány Alsómocsoládért 

 

 

Teljesítési időszak: 2016. június 21. 

 



HU11-0005-A1-2013 – MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT 

Alsómocsolád Község Önkormányzata 

7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 

Honlap: http://www.manorquality.eu/  Tel: 0036 72 560 027 

 

 

3 

 

Érdemérem Alsómocsoládért 

 
Helyszín:  Faluház Alsómocsolád 

7345 Alsómocsolád, Rákóczi u.21. 
 
Időpont:  2016. június 21. 
 
 
Balogh Anikó az Alapítvány Alsómocsoládért kuratóriumi elnöke köszöntötte a megjelenteket, 
ismertette a „Mintaprogram a minőségi időskorért” programot és azt, hogy a program keretein belül 
létrejött, de reményeink szerint hosszútávon működő női bizottság célja a nők véleményének, 
érdekeinek artikulálása, becsatornázása a döntés előkészítő folyamatokban valamint a helyi közéletbe. 

Első előre meghirdetett napirendünk az Érdemérem odaítélésére tett javaslat, melyhez más napirendi 
pont javaslat nem érkezett. 
 
Alsómocsolád Község Önkormányzata 1992-ben Alsómocsoládért Érdemérmet alapított, melyet 
minden esztendőben 1,- kiemelkedő teljesítmény esetén, 2 fő részére adományoz, a település 
fejlődéséért, közéletéért végzett munka elismeréseként a lakosság és a település civil szervezeteinek 
javaslataira alapozva. 

A bizottság napirendre tűzte az Érdeméremre történő jelölést. 

A jelenlévők közül elsőként Dénes Tímea az Alsómocsoládiak baráti Köre nevű civil szervezet 
irodavezetője jelölte a díjra Kmettyné Győri Szilviát. Tímea elmondta, hogy Szilvia kisgyermekkora 
óta ezer szállal kötődik Alsómocsoládhoz, és ez a kapocs az eltelt évek alatt sem szűnt meg, sőt, 
folyamatosan erősödik. Szilvia a digitális világ képviselője, mérnök-informatikus végzettségével több 
szervezet kötelékében dolgozott rendszergazdaként, informatikus szakemberként. 2011-től az 
Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, turisztikai 
vezető. Ötleteivel, építő javaslataival nagyban hozzájárul a település turisztikai trendjének 
formálásához, a Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület elnökeként a térség fejlesztéséért 
tevékenykedik, e mellett képviseli településünket megyei és országos fórumokon és platformokon. A 
községéért végzett munkájának méltó elismerése lenne Alsómocsoládért Érdemérem. 

A jelöléssel és annak indoklásával minden jelenlévő egyet értett. 

Mészáros-Taller Marietta vette át a szót. Elmondta, hogy a Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek,-
és Ifjúsági Önkormányzat és az „Őszi Fény” Idősek Otthona közötti együttműködés már 10 éves 
múltra tekint vissza, de igazán méllyé akkor tudott válni, amikor Pitzné Keller Anita kapta meg az 
intézményvezetői kinevezést. 2008 óta dolgozik Alsómocsoládon az „Őszi Fény” Idősek 
Otthonában. Mentálhigiénésként kezdett, aztán 2008. április 01-jétől megbízott 



HU11-0005-A1-2013 – MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT 

Alsómocsolád Község Önkormányzata 

7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 

Honlap: http://www.manorquality.eu/  Tel: 0036 72 560 027 

 

 

4 

intézményvezetőként, majd 2008 szeptemberétől kinevezett intézményvezetőként látja el feladatait. 
A szociális területen végzett munka számára igazi elköteleződés. Úgy érzi, az idősellátásban 
megtalálta a helyét és saját bevallása szerint, ha újra kezdhetné, ismét idősekkel dolgozna. Fontos 
számára a folyamatos fejlődés és a tanulás.  Sokat köszönhet Alsómocsoládnak, hiszen lélekben 
Alsómocsoládivá vált, ahol szívesen tölti nemcsak a munkaidejét, hanem a szabadidejét is a 
családjával. Lelkiismeretes és áldozatos munkájának méltó elismerése lenne az Alsómocsoládért 
Érdemérem. 
 
A jelöléssel és annak indoklásával minden jelenlévő egyet értett. 

A megjelentek megbízták Balogh Anikót, az Alapítvány Alsómocsoládért kuratóriumi elnökét, hogy 
hivatalosan is vezesse elő a két hölgy jelölését a soron következő Képviselő Testületi ülésen. 

Balogh Anikó zárásképpen elmondta, hogy az Alapítvány Alsómocsoládért és az Alsómocsoládi 
Sport Egyesület Kincses Virágos Alsómocsoládért díjat alapított és versenyt hirdetet a lakosok és a 
helyi Intézmények között. A vállalkozóktól és a lakosságtól nem érkezett jelentkezés, az 
Intézmények közül az Őszi Fény Idősek Otthona és a Praktikák Háza szeretné magát megmérettetni. 
Anikó kérte a Női bizottsági tagokat, hogy a nyár folyamán kísérjék figyelemmel a két nevezett 
Intézményvirágosítás, szépítési munkálatait, mert a szeptemberben kiosztásra kerülő díj 
odaítélésében számít a véleményükre. A hölgyek örömmel vették a felkérést. 

 

Alsómocsolád, 2016. június 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balogh Anikó sk. 
kuratóriumi elnök 
Alapítvány Alsómocsoládért 


