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Igen tisztelt Olvasó!

Köztudott dolog, hogy a polgármester minden év február 15-ig
nyújtja be a képviselő-testületnek a jegyző által előkészített
költségvetési rendeletet. Ezen időszak Mezőszentgyörgy
Önkormányzatának talán a legfelelősségteljesebb intervalluma,
hiszen az egész éves működés anyagi feltételeit, illetve
lehetőségeit a költségvetésben foglaltak határozzák meg.
Az önkormányzati bevételek három forrásból biztosíthatók: saját
bevételek, átengedett központi adók, valamint állami
támogatások. A saját bevételek címszót érdemes egy kissé
körüljárni: helyi adók, vállalkozási bevételek, önkormányzati
vagyon hozadéka, bírságok meghatározott része, átvett
pénzeszközök, egyéb bevételek, térítési díjak, működési
bevételek.
A helyi adóztatás az önkormányzatok alkotmányos alapjoga.
Megjegyzés: az állami támogatások reálértéke folyamatosan
csökken, emiatt az önkormányzatok működése egyre inkább
igényli a helyi adók kivetését. Ennek kereteit a helyi adózásról
szóló törvény határozza meg. A helyi adók alapvető típusai:
vagyoni típusú adók (építmény adó, telekadó), kommunális
típusú adók (vállalkozók és magánszemélyek kommunális
adója), idegenforgalmi adó és a jövedelemtermelő tevé-
kenységhez kötődő adó, az iparűzési adó.
Országos tendencia, hogy a települések lakosságának csök-
kenésével arányosan tevődik át a hangsúly a jövede-
lemtermeléshez kötődő adókról a vagyoni és kommunális
adókra. Magyarul az adóképesség túlnyomórészt az iparűzési
adóból származik. Egyértelmű tehát, ahol kevés a vállalkozás, ott
nincs adóbevétel. Nincs ipar, nincs iparűzési adó.
Tehát, ha elismerjük és kihangsúlyozzuk a helyi adóztatás
fontosságát az önkormányzatok önállóságában, a település
gazdasági életében, akkor az állami adóztatásnak hangsúlyosan
érzékeltetni kellene a kistelepülések sajátos helyzetét, az itt élő
lakosság teherbíró képességét. Eme feltételezés betel-
jesülésében csak reménykedni lehet.
Fontos és az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kötelező
feladatellátás finanszírozását a Magyar Államkincstár az
átengedett központi adók és az állami támogatások útján
minden évben biztosította, az viszont vitathatatlan, hogy egy
település önállósága és arculata a szabadon elkölthető források
nagyságától függ.

Folytatás a 2. oldalon...
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Felteendő a kérdés! Hol rejlik Mezőszentgyörgy
számára olyan forrás, amely elérhető, és
amelyből részint az itt lakók életkörülményei
javíthatók, valamint az épített környezet egyre
vonzóbbá válik, amely következtében a lakosság
fogyása lelassul, illetve belátható időn belül
gyarapodásba megy át? A feltett kérdésre jelen
pillanatban a válasz nem túl egyszerű. A 2015.
év költségvetése sem igen mutat markáns
változást ez irányba.

Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt év során többször próbáltam be-
mutatni a közmunka programokban rejlő
lehetőséget, mint a településfejlesztés és
működtetés szerény eszközét. Ma ismét ezt
teszem, őszintén remélve, hogy meglátják azt a
következetes törekvést, amely él azzal a
lehetőséggel, amit a START közmunkaprogram
biztosít számunkra. Ne tessék azt gondolni,
hogy a programok csak úgy mennek maguktól.
Valamennyit szigorúan meg kell tervezni, el kell
fogadtatni és sikerre kell vinni. A sikertelen, be
nem fejezett projektek költségét vissza kell
fizetni. Az előírások, a kritériumok egyre
szigorodnak. A 2015. januári határidővel leadott
öt projektünk csak úgy kerülhetett befogadásra,
hogy pozitív szaldójú üzleti tervet kellett
készítenünk, különös tekintettel a Mező-
gazdaság I., hétköznapi nevén a kertészetre. Ez
a kertészet 2015-ben már 5 hektár föld meg-
munkálását jelenti, mégpedig úgy, hogy a
növények 30-40 cm-es sortávra és 6-8 cm
tőtávra helyezkednek el egymástól. Szelektív
gyomirtó szert nem használunk, kézzel kapáljuk
a sorokat, a sorközöket pedig ekézzük, robizzuk,
úgymond „hideg vassal történik a növény-
ápolás. Erről szól a közmunkaprogram.
Most pedig a teljesség igénye nélkül szeretném
néhány számadattal is illusztrálni a 2015-ös év
START közmunkaprogram tervszámait, a terve-
zett hozadék nélkül (Összehasonlításképpen a
2013-as és 2014-es számadatok is felsorolásra
kerülnek.).
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- Mezőgazdaság (Személyi: 48.017.760 Ft,
dologi: 8.403.590 Ft, összesen: 56.421.350 Ft)
- Belvíz (Személyi: 6.549.606 Ft, dologi:

1.366.647 Ft, összesen: 7.916.294 Ft)

- Közút (Személyi: 10.485.502 Ft, dologi:
2.384.425 Ft, összesen: 12.869.927 Ft)
- Bio (Személyi: 9.810.900 Ft, dologi: 2.064.735

Ft, összesen: 11.875.635 Ft)
- Hulladék (Személyi: 2.695.230 Ft, dologi:

601.726 Ft, összesen: 3.296.956 Ft)

201 4.

- Mezőgazdaság (40.036.087 Ft)
- Belvíz (2.637.916 Ft)
- Közút (4.650.092 Ft)
- Bio (4.917.248 Ft + 3.034.202 Ft)
- Hulladék (2.746.612 Ft)
- Piac és tájház (14.848.708 Ft)

201 3.

- Mezőgazdaság (34.488.260 Ft)
- Belvíz (12.607.865 Ft)
- Közút (17.827.740 Ft)
- Bio (4.618.426 Ft)
- Mezőgazdasági földutak (5.564.340 Ft)

A 2015-ös év eddigi állapotát alapul véve, a
következőkre van kilátásunk összköltség
tekintetében: 92.380.162 Ft. Ebből a dolgozók
bére és járulékai: 77.558.998 Ft, a dologi
kiadásokra (kis értékű tárgyi eszköz, nagy értékű
tárgyi eszköz, beruházási költségek, egyéb
költségek, munka- és védőruházat) felhasz-
nálható összeg pedig 14.821.164 Ft.

Igen tisztelt Olvasó!
Egy lapon látva eme számadatokat, kissé
meglepő, ugye? A Magyar Állam pénzével, ha
úgy tetszik, az adófizetők forintjaival nem lehet
felelőtlenül dobálózni. Ez így igaz, és ha ezt a
tényt elfogadjuk alapelvnek, akkor rögtön
kitűnik számunkra, hogy a projekt beadásának
időszaka meglehetősen gondterhes volt magam
és munkatársaim munkaidejére tekintettel.
Vigasztalásul csak még egyet szeretnék
tudomásukra hozni, ez pedig nem más, mint
egy jó hír: a Mezőgazdaság I. projektből
(kertészet) befolyó árbevétel visszaforgatható a
projekt további fejlesztésére. A 2014-es
esztendő mezőgazdasági bevétele közelíti a
kétmillió forintot. Igen kérem, ennyit árultak az
asszonyaink. Köszönet érte!



Köszönöm, hogy vették a fáradtságot és
elolvasták, amit itt leírtam. Kérem Önöket,
higgyék el nekem, hogy a közmunkások túl-
nyomó többsége rendes, becsületes, tiszteletre
méltó ember. Meg van az ő keresztjük is, a-
melyet sajnos nekik kell cipelniük. Ha azok a
közmunkások, akiket a Munkaügyi Hivatal ki-
közvetített, és velünk munkaszerződést kötöt-
tek, nem végzik el tisztességgel a dolgukat,
akkor hiába terveztünk, hiába az építő gondolat,
hogy az általuk előállított érték a falu javára
fordítható, nem érjük el a kívánt célunkat. Csak
a maradéktalanul sikerre vitt projektet értékeli a
hatóság.
A munkások is tudják, mi is tisztában vagyunk
vele, hogy a jelzett 14,8 millió Ft nem kerül a
településen visszaforgatásra.

Köszönöm figyelmüket!

Berta József, polgármester

2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási sza-
bályozása – saját fogyasztásra történő házi
párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló-
berendezésen – több tekintetben is változik.
2015. évtől a magánfőző desztillálóberen-
dezésének bejelentésével kapcsolatban és a
magánfőzésnél az adóbevallással és az adó
megfizetésével kapcsolatos eljárásban a
lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár
el.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt
kérni, de a magánfőzésre szolgáló desz-
tillálóberendezést a tulajdonszerzést követő 15
naptári napon belül, illetve amennyiben a
berendezés megszerzése 2015. január 1-jét
megelőzően történt, 2015. január 15-ig be kell
jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. (2003. évi CXXVII. törvény a
jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól.) A
bejelentésben nevet, lakcímét, adóazonosító
jelet, a tulajdonszerzés időpontját és a
desztillálóberendezés űrtartalmát kell megadni,
továbbá a berendezés tárolásának, hasz-

nálatának helyét is, ha az eltér a magánfőző
lakcímétől. Egy desztillálóberendezés több
személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor
a tulajdonosok választása szerint kell bár-
melyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz
megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat
értesíti e bejelentésről a többi érintett
hatóságot/adóhatóságot.
Tehát, aki 2015. január 1-jét megelőzően ma-
gánfőzéshez használt desztillálóberendezést vá-
sárolt, bejelentést kell tenni az önkormányzati
adóhatósághoz.
A saját fogyasztás céljából előállított ma-
gánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-
jétől megszűnik, és amennyiben tárgyévben a
magánfőző állít elő párlatot, 1000 forint/év
átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.
Fontos változás, hogy az önkormányzatnak fi-
zetendő évi 1.000 forintos átalányadó ellenében
50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat
százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő
magánfőzésben.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente
egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016.
január 15-ig), az átalányadó-fizetési köte-
lezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január
15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A-
mennyiben a magánfőző tárgyévben nem
állított elő párlatot a desztillálóberendezésen,
nem keletkezik adóbevallási és adófizetési
kötelezettsége.
A bejelentési nyomtatvány beszerezhető a
Lepsényi Közös Önkormányzati Hivatal
Mezőszentgyörgyi Kirendeltségének Adóügyi
Osztályán vagy letölthető a www.mezo-
szentgyorgy.hu honlapról is.
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A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolója

Pár észrevétel, tapasztalat az elmúlt évből a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkájáról. Célunk, feladatunk a gyer-
mekek családban történő nevelkedésének
az elősegítése. A 2014-es évben 32 családban,
60 gyermek volt gondozásban, alapellátásban
23 gyermek, illetve védelembe véve (hatósági
intézkedéssel) 28 gyermek.
Ezen kívül közel 60 gyermekkel, illetve
családjukkal eseti ellátással kerültem kap-
csolatba felkérésre az önkormányzattól se-
gélyek ügyében - pl. gyermekvédelmi támo-
gatás, lakásfenntartási támogatás, átmeneti
segélyek, tűzifa kérelmek -, továbbá bíróság,
gyámhatóság, vagy a jelzőrendszer jelzésére
kerestem fel a családokat, pl. rendőrség,
iskola, védőnő felkérésére vagy perekre
környezettanulmány készítése kapcsán.
Az év során 28 gyermek gondozása szűnt meg.
Jelenleg 16 család 32 gyermeke van gon-
dozásban.

A családgondozóval való önkéntes együtt-
működés során olyan életvezetési segítséget,
iránymutatásokat, illetve esetenként gyám-
hatóság által előírt kötelező feladatokat tel-
jesítettek, ami a gyermekek nevelésének a
tartós változását eredményezte. A gyerme-
kek értelmi, testi, érzelmi, erkölcsi nevelése
érdekében követték a családgondozó kéré-
seit, javaslatait.
Mind a szülők, mind a gyermekek megértették,
hogy a társadalom aktív, hasznos tagjai csak a
megfelelő neveléssel, gondozással felnö-
vekvő gyermekek lehetnek. A szülők joga és
kötelessége a gyermekek nevelése,
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HKA beszámoló

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ÁROP-2.2.22-
2013-2013-0001. azonosító számú, „Képzés a
konvergencia régiókban lévő önkormány-
zatoknak” című projektjének keretében
Mezőszentgyörgy is pályázott a Helyi Közösségi
Akadémiák pillérben meghirdetett lehetőségre,
és sikeresen be is került az országból
kiválasztott 77 települések közé.
A program 4 alkalomból állt. Az első napon
tulajdonképpen az azt követő három mű-
helymunkát készítettük elő, és azok tematikáját
beszéltük meg. Itt alakult ki a meghívottak
névsora is, akiket igyekeztünk úgy kiválasztani,
hogy a település minden szegmense képviselve
legyen.
A három műhelymunka során egy izgalmas
módszertan mentén haladva, néha meg-
hökkentő és furcsa feladatok során alakítottuk ki
Mezőszentgyörgy stratégiáját. Igen, a Helyi
Közösségi Akadémiák program célja, egy
közösségi bázisú stratégia megalkotása, amelyre
a település építheti jövőbeni fejlődési útvonalát.
A lépések nagyon egyszerűek voltak: felvázoltuk
egy jövőképet, hogyan is képzeljük el
Mezőszentgyörgyöt 10-20 év múlva, elemeztük a
jelenlegi helyzetet, feltártuk erősségeinket,
gyengeségeinket, összegyűjtöttük a lehető-
ségeket és veszélyeket. Fontos volt egy
értékrend összeállítása is, hiszen ezek alapján
lehet egy nekünk, Mezőszentgyörgynek hasznos
stratégiát felépíteni. A jövőképet realitássá
formáltuk, és célokat tűztünk ki magunk elé, mit
is szeretnénk rövid és hosszú távon meg-
valósítani, majd ezekből megalkottuk a
programkatalógust, amely konkrét programokat
ír le, amelyekkel a kitűzött célokat meg lehet
valósítani.
Mi is a végeredménye ennek a programnak?
Először is létrejött egy stratégia, amelyben a
település összes szegmensének igénye
belekerült és arra valamilyen program is
kialakult. Másodszor létrejött egy olyan csapat a
három alkalom alatt, amely sikeresen tud majd
máskor is összeülni, és megoldást találni a
felmerülő problémákra. Harmadszor van egy
módszertan, amelyet elsajátítottunk, és
továbbra is használhatjuk, hiszen a három
alkalom alatt bizonyított, úgy hiszem.



5.

Családból való kiemelés a szülők együtt-
működésének a hiánya miatt fordulhat elő,
súlyos elhanyagolás, veszélyeztetés miatt. Az
elmúlt évben a jelzőrendszer 30 esetben
jelzett a gyermekek veszélyeztetése miatt.
Ilyen a család nem megfelelő lakáskörülménye,
a lakás rossz higiéniája, pl. kosz, fertőzés forrás,
elhanyagolt személyes környezet, udvar,
piszkos a gyermek, annak öltözéke, rovar
szennyezettség (tetű, csótány, legyek), állati
ürülékkel szennyezett környezet, szemetes, ve-
szélyes hulladékkal szennyezett udvar, veszé-
lyes állatok. Az orvosi ellátások késleltetése,
utasítások betartásának elmulasztása.
A gyermekek érzelmi, lelki elha-nyagolása, ha
nem vesz a szülő tudomást a problémáról, nem
előzi meg, nem keresi a megoldást: iskolai
hiányzások, indokolatlan távollétek, felügyelet
hiánya, nem megfelelő iskolai magatartások, a
tanulás segítésének elmaradása, érzelmi
biztonság hiánya. Továbbá a nem megfelelő tv
műsorok, filmek nézése, erőszakos játékok,
videó játékok megengedése a gyermeknek.
Történt gyermekbántalmazás is, amiknek a
következménye rendőrségi nyomozás, eljárás
lett. Szülők alkoholizálása, esetleges drog-
fogyasztása miatti családi konfliktusok is
gyakoriak. Szakemberek segítségét igénybe
véve ezek a problémák is kezelhetők,
megoldhatók. A nem megfelelő, nem hatékony
nevelési módszerek esetén, ha nem érnek el
eredményt a gyermek viselkedésében, maga-
tartásában a szülők kérhetik a családgondozó, a
nevelési tanácsadó, a gyermekpszichiátria, e-
gyéb pszichológusok, terapeuták segítségét is.
A szülők munkához való hozzáállásáról, a kertek
elhanyagoltságáról, (vetemény, haszonállat
tartás kevés helyen van) még nem is ejtettünk
szót, mint probléma a családok életve-
zetésében. A nem megfelelő pénzbeosztásról,
szenvedélyekről sem beszéltünk. A közösségi
rendezvényekben való aktív részvétel is sok
esetben hiányzik, ami az összetartozást, egy-
másra való figyelést segíti esetenként. Egyre
több a közöny, a nemtörődömség és az ismert
„Pató Pál uram” jelenség az „ej ráérünk arra
még”!
A kapott segítséget fontos megfelelően
értékelni, a segítőket megbecsülni!

Az egyéni teljesítmények nélkül nincsenek
eredmények!
A megfelelő szeretetteljes, bizalmas, meg-
értő családi légkörben a gyermekekre
odafigyelve, törekedve a szükségleteik (testi,
egészségi, érzelmi) kielégítésére egészséges
lelkületű, életerős gyermekek nevelkednek. A
szülők helyes viselkedési mintája segíti a
gyermek önálló személyiségének a kialakulását,
azt, hogy ha felnőve kikerül a családból, Ő is
önállóan, vagy társsal, illetve családi segítséggel
képes legyen megélhetést találni, munkát
végezni, családját fenntartani.
Tehát kiemelten fontos a szülői
példamutatás a gyermekek nevelésében!
Kérem, a mindennapi nevelésnél erre legyenek
figyelemmel a családok! Mindemellett nagyon
fontos a gyermekekkel való hasznos, aktív
időtöltés és a beszélgetések, a mindennapos
rendszeres napirend, a közös étkezések,
tanulás, házimunka során. Ezek tudatában
segítsük a rászorulókat, hiányt szenvedőket,
nélkülözőket!

Kultúrházak éjjel-nappal

Idén is csatlakoztunk a Kultúrházak éjjel-
nappal országos programsorozathoz, amely
keretében két programra szeretnénk felhívni
a figyelmüket:

- 201 5. február 1 4-én a könyvtárban egy
izgalmas vetélkedőre várjuk 4-5 fős csapatok
(elsősorban családok, baráti társaságok)
jelentkezését. Ha Ön is szeretne részt venni a
versengésben nevezzen be családjával,
barátaival a versenybe! Jelentkezés: 201 5.
február 1 1 -ig, a könyvtárban.

- Szombat 1 6 órától újra egy tematikus
nappal, farsangi apropóval tart nyitva az
ISZKIRI kifulladásig! Kedvezmény is bezse-
belhető: ha a 3-5 fős csapat bármely tagja
jelmezben érkezik 1.000 Ft kedvezményt kap-
nak a végösszegből. További információk:
http://facebook.com/iszkirigame.
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Influenza vagy egyszerű
nátha?

Hagyományosan légúti hurutos
kórképre gondolunk, amikor
influenzát emlegetünk. Az influenza

kezdeti tünetei azonban elsősorban a magas
láz, hidegrázás, borzongás, rossz közérzet,
fejfájás és izomfájdalom. Csecsemők és
kisgyermekek esetében álmossággal, bá-
gyadtsággal, illetve hasmenéssel, míg az idő-
seknél szegycsonttáji fájdalommal jelentkezhet
a betegség. Ezeket követi a torokfájás, száraz
köhögés és csak aztán a hurutos tünetek:
orrfolyás, orrdugulás, váladékos köhögés.

Vírusfertőzésről lévén szó, az influenza ese-
tében elsősorban tüneti kezelésről beszél-
hetünk. Fontos a helyes lázcsillapítás, szükség
esetén fájdalomcsillapítás és az ágynyugalom.
Mindezek mellett erősen ajánlott a bő folya-
dékfogyasztás és a megfelelő vitaminel-
látottság, lehetőleg nagy adag C-vitaminnal.
Antibiotikum alkalmazására csak a baktérium
okozta szövődmények esetében kerül sor.
Az influenzát minden esetben ki kell pihenni!
Sajnos mai rohanó világunkban azonban, sokan
"nem érnek rá betegeskedni", ezért, akit a
kimaradás miatti munkahelyi vagy iskolai
problémák aggasztanak, annak tanácsos évente
beadatni a védőoltást!
Az influenza járványos, erősen ragályos,
cseppfertőzéssel terjedő vírusos betegség,
amely szövődményei révén számos halálos
áldozatot is követel minden évben. A vírus
szerkezetében folyamatosan létrejövő apró
változások miatt, világszerte újra és újra
járványokat okoz, és egy korábban átvészelt
fertőzés nem véd hatékonyan a következőtől,
emiatt évente kell új oltóanyagot előállítani.

Az influenza szövődményei lehetnek felnőttek
esetében: bakteriális tüdőgyulladás, a krónikus
hörghurut heveny fellángolása, agyi kerin-
gészavar, szívinfarktus, toxikus shock tünet-
együttes, agyhártya- és agyvelőgyulladás, vese-
elégtelenség, anyagcsere-betegségek (pl. cukor-
betegség) egyensúlyának felborulása és kiala-
kulhat még néhány ritkább, de szintén
életveszélyes betegség is.
Szövődmények a gyermekek esetében: a geny-
nyes középfülgyulladás, asthma fellángolása,
lázgörcs, vakbélgyulladás gyanúját keltő
hasfájás, szív- és vázizom gyulladás, krónikus
betegek állapotromlása jöhet létre.
Az influenza vírus kaput nyit a légutakat
megbetegítő bakteriális kórokozók előtt, ezért
fontos, hogy az influenza tüneteinek első
jelentkezésekor vegyük komolyan a betegséget,
ne menjünk közösségbe és pihenjük ki!

Kiemelt fontosságú az évenkénti védőoltás,
különösen igaz ez a kisgyermekek, idősek,
krónikus betegek, sérült immunitásúak és
környezetükben tevékenykedő emberek, illetve
zsúfolt közösségekbe járók esetében. Ma már
fél éves kortól adható oltóanyagok is
rendelkezésre állnak. Népességszinten na-
gyobb járvány csak úgy előzhető meg, ha a
lakosság minél nagyobb hányada kapott
influenza védőoltást. A vírus ugyanis már akkor
is fertőz, amikor még nem jelentkeztek az
influenza tünetei.
Ha már járvány van, a betegeket igyekezzünk
távol tartani a közösségektől.
A cseppfertőzés nem feltétlenül köhögéssel,
hanem nagymértékben tárgyak és kezeink
közvetítésével terjed. Emiatt nagyon fontos a
rendszeres, lehetőleg fertőtlenítő hatású
kézmosás.

(Dr. Gócs Viktor, infektológus WEBBeteg-en megjelent cikke felhasználásával)

ÚJ STRATÉGIA A DAGANATOS BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉBEN:
KÖZEL VISZI A LAKOSSÁGHOZ A SZŰRÉSEKET AZ ÁNTSZ

A rosszindulatú daganatos megbetegedések visszaszorításában kiemelt szerepet játszó szervezett
lakossági szűrővizsgálatok megújítására indított programot az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi
Hivatala. A következő hónapokban védőnők bevonásával országszerte közel ezer kistelepülésen
válik elérhetővé a méhnyakszűrés.
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A programra – egy másik alprojekttel közösen –
1 milliárd forintot fordítanak, ehhez a forrást
részben a magyar kormány, részben az Európai
Unió biztosítja az Európai Szociális Alapból.
Magyarország a rákbetegségekre visszav-
ezethető halálozást tekintve az Európai Unió
egyik legkedvezőtlenebb helyzetben lévő
tagállama. Hazánkban a méhnyakrák miatti
relatív halálozási kockázat magas: az európai
uniós országok átlagának mintegy háromszo-
rosa. A méhnyakrák miatt bekövetkező
halálozások száma évek óta nem változik,
évente közel 400 nőt veszítünk el.
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2013.
július 1-én indította útjára azt a projektet,
amelynek egyik célja a védőnői méhnyakszűrés
országos kiterjesztése. Lényege, hogy a védő-
nők egy képzést követően önállóan végez-
hetnek méhnyakszűrést a védőnői tanácsa-
dókban. Az ÁNTSZ a program keretében első-
sorban olyan védőnők jelentkezését várta, akik
5 ezer fősnél kisebb településen dolgoznak. Így
olyanok számára válik helyben elérhetővé a
méhnyakszűrés, akiknek korábban ezért tá-
volabb kellett utazniuk.
A programba több mint 2400 védőnő jelent-
kezett. Közülük – egy korábbi kezdeményezés
keretében – 236-an már korábban is végeztek
méhnyakszűrést. Közel 600 védőnő pedig a
következő hónapokban kezdi meg a szűrési
tevékenységet. A jelentkezők között olyan vé-
dőnők is voltak, akik kifejezetten a képzés iránt
érdeklődnek. A programba – önkéntes jelent-
kezés alapján – 270 szülész-nőgyógyász orvos is
bekapcsolódott, hogy a védőnők gyakorlati
képzését segítse.
A projekt a méhnyakszűréshez nem csak a vé-
dőnők képzését, hanem a szükséges infra-
struktúrát is biztosítja. Ennek keretében szerez-
tek be 436 darab nőgyógyászati vizsgálószéket,
375 darab paravánt, 1300 szűrési és további
1300 kenetvételi csomagot. Utóbbiakat a gya-
korlati képzés során használják fel. Az esz-
közöket már megkapták azok a védőnői taná-
csadók, ahol a szűrést hamarosan megkezdő,
illetve már végző védőnők dolgoznak.
A szűrést végző védőnők a projekt indulása óta
17 ezer nővel vették fel a kapcsolatot és több
mint 4100 szűrést végeztek el.
Fontos kiemelni, hogy a méhnyakszűrési
program keretében elvégzett vizsgálatok nem

járnak fájdalommal, egyszerűen elvégezhetők.
Az ÁNTSZ kéri és egyben biztatja azokat, akik
meghívó levelet kapnak, hogy éljenek a felkínált
ingyenes szűrés lehetőségével!

https://www.antsz.hu/projektek/tamop_613_sz
uroprogram
A méhnyakszűrést népszerűsítő, a „Három nő”
c. film szabadon megosztható, beágyazható:
http://youtu.be/RbYhRUudH0k

Mezőszentgyörgy védőnője is részese a
képzésnek, most van folyamatban a gyakorlati
oktatás. A helyi programmal kapcsolatban
pontosabb tájékoztatást kaphat Molnár János-
né Ági védőnőtől (20-2136477, 22 -439-531

Molnár Jánosné

Vörös pöttyös könyvek

A pöttyös könyvek sose mennek ki a divatból.
Egy új formája a „fine Selection”, amely
kiemeli a JÓ könyveket, melyet biztos
elolvasnál. Repertoárján a divatos vámíroktól
kezdve az egyszerű szerelmes lányig minden
megtalálható.
„Csönge. Egy hely, mely mindent megváltoztat.
Egy hely, melyet soha nem feledsz. Egy vágy, mely
örökre a szívedben marad.” - olvashatjuk a
hátoldalon.
A történet a következő: „A lány nem hisz a
véletlenben, csak a sorsban, a fiú nem hisz a
szerelemben, csak a kötelességben. Mind-ketten
érezték, hogy ez a kapcsolat több lehetne, de
soha nem lépték át a határt, nem közelítettek
egymáshoz, az érzés beleveszett a szürke
hétköznapokba.”
Hogy Csönge mit hoz ki a bimbózó
kapcsolatukból? Ki, mit ad fel a szerelemért?
Zakály Viktória, aki eddig csak tárcákat és
cikkeket írt egy megyei lapba, most első
könyvével rukkolt elő. Történetének érdekes,
de találó mottót választott, természetesen
kedvenc írójától: „Mindenkinek jut egy ember,
akinek a nevét elkiálthatja a halála
pillanatában!” (Szabó Magda: Katalin utca)

Major Józsefné
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Megújult a világháborús emlékmű

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója
alkalmából a Centenáriumi Emlékbizottság
pályázatot hirdetett a világháborúval kap-
csolatos több témában is, amely keretében
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata em-
lékmű felújításra pályázott. A pályázatot –
ugyan csak csökkentett költségvetéssel –
megnyertük. A rendelkezésre álló 400.000 Ft-
os pályázati pénzből megújult a világháborús
emlékmű, térkövezve lett a szoborpark, és a
tavasszal még új növényekkel is bővül a park.

Az elmúlt év sikeresen zárult
pályázatai

A MEZŐFÖLD Helyi Közösség Egyesület adatai
alapján településünkön tavaly az alábbi
vállalkozások, civil szervezetek és egyház-
községek valósították meg elnyert pályá-
zataikat:

IV. tengely I I I . kör (201 3)

ART-BT Kft.
Az ART-BT Kft. Szolgáltatásai színvonalának
növelése (1 762 850 Ft)

ART-BT. Közhasznú Nonprofit Kft.
MEZŐFÖLD KÉPBEN-JÁTÉKBAN-TÁNCBAN
ALKOTÓTÁBOR A MEZŐFÖLD ÉRTÉKEINEK
BEMUTATÁSÁRA (1 215 000 Ft)

Mezőszentgyörgyi Polgárőr Szövetség
Mobil kamerarendszer beszerzése (1 993 426
Ft)

Mezőszentgyörgyi Református Egyházközség
Templomi orgona beszerzése (1 960 880 Ft)

Mezőszentgyörgyi Ifjúsági és Táncegyesület
Táncegyesület eszközbeszerzése (607 000 Ft)

dr. Szücs Gábor
Eszközbeszerzés (454 220 Ft)

I I I . tengely I I I . kör (201 2)

Lepsényi Római Katolikus Egyházközség
Mezőszentgyörgyi Szent Kereszt Katolikus
templom felújítása (24 999 997Ft)

Egy vers Szabó Attilától

1989-ben született versem mindenkinek:

Hómező
Egy hómezőn jártak,

Később pihenni megálltak
Iszonyú hiénák üvöltöttek ott

S köröttük a szél dühödten futkosott.
Havazott, búskomoran esett

Táncoltak az éji fák

S a hajnal tündöklő reggele felett
Hópelyhek ugráltak egymás mellett.

Hárman voltak, egy ló volt velük,
Egy már elpusztult mellettük

Aztán elpusztultak minden, csak egy maradt
Ő pedig kínjában a halálba rohant.

Szabó Attila, 1989

Adó 1%

Mezőszentgyörgyi Polgárőrszövetség
18497362-1-07

Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör
Egyesület

18503560-1-07

Mezőszentgyörgy Községért Közalapítvány
18489712-1-07




