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2020. I. NEGYEDÉV

Tisztelt Mezőszentgyörgyiek!

Egy új bizottság jött létre:

Nagy tisztelettel köszöntök Mindenkit. Ezúton is
ismételten szeretném megköszönni, a képviselőtestület és magam nevében a bizalmukat. Néhány
mondatban tájékoztatom Önöket az eltelt negyed év
történéseiről.

Településfejlesztési Bizottság:

Sok feladatunk volt az elmúlt év pár hónapjában, ami
ugyan nem látványos, de a településünk működése
szempontjából annál fontosabb.

Nagy jelentőségű céllal hoztuk
Településfejlesztési Bizottságot.

Elnök: Tóth Balázs
Tag: Kiss Péter
Tag: Csuka Gábor
létre

a

Feladatai:

Legjelentősebb változás, hogy Mezőszentgyörgy már
nem Lepsényhez tartozik. Létrehoztunk egy négy
településből álló közös hivatalt, amit Mátyásdomb,
Mezőkomárom, Szabadhidvég, és Mezőszentgyörgy
községek alkotnak. A Mezőszentgyörgyi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr Tóth Andrea
hivatalvezető. Aljegyző: Lipták Rita.

•
•
•
•
•

Megalakult a Mezőszentgyörgyi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat.

•

A szokásos kettő bizottság mellé létrehoztunk egy
harmadik bizottságot is a következő felállással:

javaslattétel, előterjesztés településfejlesztési
témában,
lakossági fórumok tartása településfejlesztés
tárgykörben,
pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése,
településfejlesztési koncepció készítése,
együttműködési
lehetőségek
felkutatása,
együttműködési megállapodások előkészítése,
testvér települési kapcsolatok kialakításának
előkészítése.

Az önkormányzatunknak sajnos most sincs plusz
bevétele az eddigi évekhez viszonyítva, így minden
forrást még fokozottabban figyelnünk, pályáznunk
kell, amivel településünket, és az itt élő emberek
komfortérzetét javíthatjuk.

Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság:
Elnök: Kiss Péter

A tavasz beköszöntével kezdődnek az út felújítások,
megkezdődnek az óvoda, önkormányzat épületének
energetikai
felújítása,
padok
kihelyezése,
energiatakarékos világítások kihelyezése, tesztelése.
Erről az alábbi cikkekben bővebb felvilágosítást
adunk.

Tag: Boldog Ádám
Tag: Borsos György

Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság:

Segítjük a település fiataljait vállalkozásuk
beindításában. Megnyílt a Mindenki Boltja.
Megnyitott a Dohánybolt. Mivel koncesszió alapján
nem volt biztosítva a dohánytermék árusítás, ezért a
Nemzeti dohányfelügyelet engedélyt adott ki
koncesszió nélküli dohánytermék árusításra.

Elnök: dr. Babják Zoltán
Tag: Boldog Ádám
Tag: Tóth Viktória családgondozó
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Iskolai beszámoló az első félév
eseményeiről

Nagy örömünkre szolgált, hogy alapítványi, és
magánszemély által adott adományokból meg
tudtunk
ajándékozni
214
gyermeket
mikuláscsomaggal, karácsonyra ajándékcsomaggal,
bébiétel csomagot kaptak a 4-12 hónap közötti
gyerekek, 40 család kapott tartós élelmiszer
csomagot.

A Mezőszentgyörgyi Eötvös Károly Általános Iskola
ebben a tanévben is megrendezte a hagyományossá
vált programjait. Augusztus 30-án a kis elsősöket
tanítóik Gólyanapra várták az iskolába, ahol
megismerkedtek az iskola épületével, tanítóikkal, az
iskola szokásaival.

80 család kapott családonként 10 mázsa tűzifát, ami
közel 20%- a Mezőszentgyörgy lakosságának.

Szeptemberben a sportnapon akadályversenyt
szerveztünk az osztályoknak, ahol 8 állomáson kellett
mozgásos, ügyességi feladatokat megoldaniuk a
gyerekeknek.

A rendezvényeink egyre látogatottabbak. Nagy sikert
aratott, és nagyon jó hangulatban teltek az adventi
hétvégék. Jól sikerült a kolbásztöltő és fánk fesztivál.
Itt azonban meg kell említenem azt a sajnálatos
esetet, ami miatt a rendezvény végén intézkedni
kellett. Kérem, mindenki gondolja át érdemes-e
felhevült állapotban bármire is reagálni. Úgy
gondolom, hogy az ott lévők közül mindenki megtett
mindent, hogy a fiatalember ellátásra kerüljön.
Szándékosan nem írok nevet, mielőtt valakinek ez
szemet szúr. A dologról viszont beszélni kell, mert
annak nincs értelme, hogy a szőnyeg alá söpörjünk
dolgokat. Kívánok neki mielőbbi gyógyulást,
felépülést.

Októberben két ünnepséget is tartottunk. 4-én a
hatodik osztályosok műsorával emlékeztünk meg az
aradi vértanúkról, majd 22-én a nyolcadikosok
segítségével Nemzeti ünnepünkről.
Novemberben elkezdtünk készülni az adventi
műsorra és vásárra, amelyet december 8-án
tartottunk a Művelődési Házban.

Felhívnám a lakosság figyelmét a környezetünk
védelmére. Mezőszentgyörgy településen szelektív
hulladékgyűjtők vannak kihelyezve a szociális
szövetkezet boltjának udvarán. Kérem, az összegyűlt
szelektív hulladékot a megfelelő konténerben
helyezzék el. Sem a konténerekbe, sem az udvarra
veszélyes hulladékot lerakni nem lehet, tilos.
Gondot okoz még a kutyák nem megfelelő tartása.
Nagyon sok panasz érkezik, hogy az utcákon kint
vannak a kutyák. Ez veszélyezteti a járókelőket, és a
kerékpárosokat. Megkérek minden kutya tulajdonost,
tartsák be az eb tartási rendeletet.

December 6-án megérkezett hozzánk a Mikulás,
akit a harmadik osztályosok köszöntöttek kis
műsorukkal, melynek címe a Mikulás sapkája volt.

A közmunka program folytatódni fog. Minden
munkavállalónak, aki eddig részt vett a programban
tudunk helyet biztosítani.
Szeretném megköszönni a lakosság részéről érkezett
segítségeket, szívesen fogadjuk és kérjük, aki szeretne
segíteni, jelezze ez után is.
Tegyünk
együtt
Mezőszentgyörgyért,
ahol
szolgáltatunk, gondoskodunk, közösséget, egységet
teremtünk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy végig
olvasták.
Tisztelettel: Lánginé Csík Angéla polgármester
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A karácsonyi ünnepségen a negyedik osztály
szerepelt, műsoruk címe Karácsonyi varázslat volt.

járó testvérek mindegyikével együtt tudjanak vigadni
a Szülők, így külön napokra szerveztük az
ünnepségeket.

Januárban a Mobil Planetárium előadásait néztük
meg a tornateremben, ahol a planetárium kupolájára
vetített filmeket csodálhattuk meg.
Februárban megrendeztük a farsangot, ahol szép és
ötletes jelmezeket láthattunk.
Helyezést ért el: Horváth Hella 1. o. Páva jelmez,
Hanák Ádám 2. o. Dzsinn, Csókás Lili 4. o. Gésa,
Kovács Nóra 4. o. Michael Jackson, Márton Flóra 6.
o. Fekete özvegy, Hupikék törpikék 5. osztály,
Macskák 1. osztály
A jelmezverseny után kézműves foglalkozások,
vetélkedők, DISCO várta a tanulókat.

A vendégeinket mindhárom csoportban vidám
versikékkel, zenével, tánccal, télűző mondókákkal
örvendeztettük meg. A jelmezes bemutatkozásokon
kívül volt eszem-iszom, dínom-dánom, egész délelőtt
a jókedvvé, az önfeledt játéké, a szórakozásé volt a
főszerep. A gyermekek készíthettek álarcokat,
kedvére kreatívkodhatott az óvoda apraja-nagyja.
Üres kézzel senki sem távozott az óvodából. A
három napig tartó mulatozással, pizsama partival
igyekeztünk elűzni a hideg telet, reménykedve a
mielőbbi tavasz megérkezésében.

Félévi tanulmányi eredmények: kitűnő tanuló: 10
fő, jeles tanuló: 8 tanuló, elégtelen osztályzatot
szerzett: 8 tanuló.
Versenyeredmények:
A Könyvtár által megrendezett Hétpróba mesés
akadályverseny győztes csapatának tagjai: Oládi
Kristóf, Ónodi Dominik, Surner Valentin, Szalkai
Szabolcs 8. osztályos tanulók.
Mesemondó verseny első helyezettjei: Nyári Virág
felső tagozat, Kovács Nóra alsó tagozat.
Nádasdladány tanulmányi verseny: Baka Lili 5.
osztály -j-ly verseny- 1. helyezés.
Batthyányi Nap Enying: Német verseny Tóbiás
Boglárka, Földesi Dorina, Márton Flóra 2. helyezés.
Természetismeret verseny: Teichel Kevin, Varga
Emília 3. helyezés.
A második félévben is folytatjuk programjainkat,
eseménydús tavasznak nézünk elébe.
Tóthné Ujhelyi Marianna

Ez a mulatság a Szülők együttműködése és aktív
részvétele nélkül nem valósulhatott volna meg,
melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!

„Itt a farsang, áll a bál…”
Óvodánkban
február
folyamán
kerültek
megrendezésre a gyermekek körében már nagy
izgalommal
várt
hagyományőrző
Farsangi
mulatságok. Idén rendhagyó módon tartottuk a
vigasságokat, mind a Pitypang, a Százszorszép és a
Tulipán csoportokban. Igyekeztünk nagyobb
figyelmet szentelni annak, hogy a külön csoportokba

A farsangi népszokások ápolása kiemelten is fontos
feladatunk az óvodában, melybe a Szülőket is
bevonva igyekszünk maradandó élményeket nyújtani,
ezzel is elősegítve a helyi értékeink megőrzését.
Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda
Nevelőtestülete
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Óvodai beíratás a 2020/2021-es
nevelési évre

projektek megvalósítása folyamatosan történik,
elősegítve ezzel a térség fejlődését.

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a
Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvodába a gyermekek
beíratását a következő időpontokban tartjuk:

Érintett település
Dég

db

Elnyert összeg

6 db

31 575 816 Ft

2020. április 23-án

8.00-16.00-ig

Enying

11 db

57 809 483 Ft

2020. április 24-én

8.00-16.00-ig

Kisláng

5 db

16 791 958 Ft

Lajoskomárom

5 db

17 468 568 Ft

11 db

60 582 669 Ft

Beíratás helye: Mezőszentgyörgyi Gesztenyés
Óvoda Mezőszentgyörgy, Kossuth u. 50.

Lepsény

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya
• a
szülő
(gondviselő)
személyazonosító
igazolványa, valamint lakcímet igazoló hatósági
igazolványa

Mátyásdomb

0 db

-

Ft

Mezőkomárom

0 db

-

Ft

Mezőszentgyörgy

3 db

10 872 319 Ft

Polgárdi

7 db

32 080 525 Ft

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Szabadhídvég

1 db

1 999 965 Ft

49 db

229 181 303 Ft

8. § (1) * Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha
a felvételi körzet több településen található, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.

Összesen:

(2) * A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz
részt.
Sok szeretettel várunk minden leendő kis óvodást!
Baka Gáborné
Óvodavezető

Végéhez közeledik a MEZŐFÖLD
Helyi Közösség támogatásai
forrásainak lekötése
Egyesületünkhöz összesen 72 kérelem érkezett
be idáig, amiből 49 darab pályázat került
támogatásra eddig. Ez a szám növekedni fog,
mert további támogatói okiratokra várunk az
Agrárminisztérium
Fejlesztéspolitikai
Osztályától. A kifizetési kérelmek beadása, a

Tóth Balázs, munkaszervezet vezető
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Ajánlattételi felhívás

keretében engedjék meg, hogy számot vessünk
ezekről.

Mezőszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
17/2020.(II.24.)
számú
határozatával a tulajdonában lévő IDD-160 forgalmi
rendszámú, Volkswagen Golf típusú gépjármű
árverés útján történő értékesítéséről határozott.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Mezőszentgyörgyön – 10.995.737 Ft
A beruházás keretében a védőnői szolgálat teljes
belső felújítása valósult meg: új váróterem és vizsgáló
került kialakításra, külön védőnői irodával és
mosdóval.

A további részleteket a mezoszentgyorgy.hu oldalon
találják meg.

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális
fejlesztése Lepsényben – 1.300.000 Ft

Ajánlatot postai úton 2020. április 15-ig lehet tenni.

Konzorciumi együttműködésben Lepsényben,
Szabadhídvégen és Mezőszentgyörgyön is új
bútorokkal és informatikai eszközökkel gazdagodott
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. A beruházás
részként két autó is beszerzésre került, amely egy
Mezőszentgyörgyön és Szabadhídvégen teljesít
szolgálatot.

Tájékoztatás útfelújításról
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2020
tavaszán a település legrosszabb útszakaszain –
elsősorban a Köztársaság utcában, valamint a
Bocskai utcában – az önkormányzat kátyúzást fog
végezni, illetve a padkán található hibákat is igyekszik
javítani a rendelkezésre álló eszközök és alapanyag
segítségével.

Orvosi eszköz pályázat – 2.859.829 Ft
A Magyar Falu Program keretében a házi orvosi és
védőnői szolgálat új bútorokkal és orvosi
eszközökkel gazdagodott.

A felújítási munkálatokban az önkormányzat,
valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is részt
vesz, és várjuk a lakosok önkéntes segítségét is.

A mezőszentgyörgyi önkormányzati hivatal
energetikai korszerűsítése – 17.578.642 Ft

A tavasz folyamán a Magyar Falu Program keretében
az Eötvös utca teljesen meg fog újulni (a Petőfi és a
„Kukollai” utca közötti szakaszon), illetve az
újonnan induló programban a Köztársaság utca teljes
felújítására is pályázunk, mivel a korábban beadott
belügyminisztériumi pályázat nem részesült
támogatásban.

Március végén végre elindulhat a hivatal épületének
korszerűsítése. A beruházás előreláthatólag júniusban
zárul. A projekt keretében az épület teljes
hőszigetelést, új nyílászárókat és új tetőt kap,
valamint részleges akadálymentesítés is megvalósul.
Óvoda és óvodaudvar felújítás – 37.000.000 Ft

A új pályázat előkészítése folyamatban van, április 8tól adható be. Bírálat júliusban várható. Pozitív
döntés esetén akár még ebben az évben a
Köztársaság utca is megújulhat.

A nyár folyamán az óvoda tetőszerkezete és
homlokzati szigetelése is el fog készülni, valamint a
Magyar Falu Program keretében a játszóudvar is meg
fog újulni.

Támogatásukat és megértésüket köszönve:

Eötvös utca felújítása – 29.937.087 Ft

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának

A tavasz folyamán az Eötvös utca teljeskörű felújítása
is meg fog valósulni a Magyar Falu Program
keretében.

Képviselő-testülete

Művelődési ház eszközbeszerzése – 7.177.082 Ft

Pályázati hírek

Szintén a Magyar Falu Program keretében a
rendezvények megtartásához szükséges eszközök és
gépek kerülnek beszerzésre a tavasz folyamán:
sörpadok, pavilonok, kültéri székek többek között.

Az elmúlt időszakban számos pályázati sikert ért el
településünk, amelyek közül egy-kettő már befejezett,
de nagy részük még csak most fordul át a
megvalósítás szakaszába. Egy rövid összefoglaló
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A pályázatok megvalósításának látványos szakaszai
most indulnak, több projekt esetében az Önök
türelmére is szükségünk van (pl. útfelújítás), de
reméljük, hogy a végeredmény minden itt élő
megelégedettségét elnyeri.

mesevilág, amelyet ő szőtt körénk. A mesefiguráit
magára hagyta, akik történetein számos generáció
nőtt fel. Keménykalap és krumpliorr, Süsü, MirrMurr, Oriza-Triznyák, Pom Pom , a Nagy Ho-ho-hohorgász, A legkisebb ugrifüles – csak néhány
mesealak a zseniális mesélő, Csukás István gyermekei
közül. Mert ő minden alakját saját gyermekének
tartotta, és úgy szerette őket, ahogy azokat a
gyermekeket is, akiknek műveit írta.

Sok probléma megoldásra vár még, ezeket
igyekszünk megoldani és a pályázatok folyamatos
figyelésével és beadásával minél több forrást
kívánunk megszerezni a település további fejlődése
érdekében.

Egy régebbi könyvének új
kiadására hívnánk fel a
figyelmet! Csukás Istvánnak
Az én játékoskönyvem című
művével, az volt a célja, hogy
a
gyerekek
könnyen
megérthessék,
megtanulhassák a játékokat.
Milyen az író játékoskönyve?
A Süsü írója komolyan veszi
a komolytalan játékokat is.
Tudja-e valaki, hogy ötvenkilencféle játékot is lehet
játszani egy labdával? És nemcsak labdával, hanem
madzagdarabbal, facövekkel vagy a sapkánkkal is? S
ha semmi sincs nálunk, azzal is jól elszórakozhatunk,
ha ügyességünket, gyorsaságunkat, erőnket mérjük
össze.

Kiss Péter

Eötvös Károly Községi Könyvtár
Könyvajánló
A New York-i metróban
összeesik egy fiatal nő, és még
mielőtt a mentő a kórházba érne
vele, meghal. A súlyos fertőzés
okozta
haláleset
elgondolkodtatja Jack Stapleton
törvényszéki szakértőt, aki a száz
évvel korábbi, világméretű
spanyolnátha-járvány veszélyétől
tartva alaposabb vizsgálatba
kezd. Mint kiderül, a nő szívátültetésen esett át, de
semmi nem indokolta, hogy szervezetét vírus támadja
meg. Két újabb, hasonló haláleset igazolja a
patológus gyanakvását, s nyomozásai hamarosan a
génmódosítás és a genomszerkesztés ingoványos
területére, s egyúttal a szervkereskedelem sötét,
kegyetlen
világába
vezetnek.
Jack
olyan,
megalomániás törekvésekkel szembesül, amelyek
emberéleteket
kockáztatva
feszegetik
az
orvostudomány legvégső határait. És ha nem elég
óvatos, hamarosan ő maga lehet a következő áldozat.

A könyv régi és új, városi és falusi játékokból válogat.
Akár a szabadban akarjuk kifutkározni magunkat,
akár szobai játékokhoz keresünk ötletet - lapozzuk
föl bátran!
Márkus Lajosné, intézményvezető

DJP Pont szolgáltatásainak
szüneteltetése

Robin Cook a rá jellemző kíváncsisággal boncolgatja
a legkorszerűbb vívmányokkal élő és visszaélő ember
morális felelősségét, miközben újra feszült és
izgalmas orvosi thrillerrel lepi meg rajongóit.

Csukás István emlékére!
Februárban búcsút vettünk az ország nagy
mesemondójától. Csukás István nevére mindenkinek
felcsillant a szeme, legyen az gyermek vagy felnőtt:
egyformán magával ragadott mindenkit a varázslatos
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A Településfejlesztési Bizottság
javaslatairól

Szépkorút köszöntöttünk

A településfejlesztési Bizottság februárban ülésezett
és több, a település fejlesztésével kapcsolatos
javaslatot fogalmazott meg, és terjesztett a képviselőtestület elé.
Ezek közül hadd emeljem ki a helyi lakosok igényeire
reagáló ötleteket, amelyek már több alkalommal is
felvetésre kerültek.
Az egyik ilyen igény a padok és szemétgyűjtők
számának növelése a településen. Saját padminta
alkalmazásával, itt helyben készítenénk új padokat és
helyeznénk el a településen, olyan helyeken, ahol
igazán szükség van rá: védőnői szolgálat, könyvtár,
Kukollai út melletti járda, hirdetőtáblák környéke.
Minden pad mellé szemétgyűjtő elhelyezése is
tervezett, amit szintén saját kivitelezésben kívánunk
megoldani.

Március 13-án, 90. születésnapja alkalmából
köszöntöttük Gyöngyösi Jánosné, Mariska nénit.
Önkormányzatunk nevében Lánginé Csík Angéla
polgármesterasszony tolmácsolta településünk és
Orbán
Viktor
miniszterelnök
jókívánságait
Mezőszentgyörgy harmadik legidősebb hölgyének.
Bár – elmondása szerint - lábai már nem a régiek, ma
is derűs és aktív.

Kátyúzások a település útszakaszain a rendelkezésre
álló eszközök, gépek, és alapanyag felhasználásával.
A
tervezett
munkálatokról
egy
korábbi
tájékoztatóban már írtunk.

Isten éltesse erőben, egészségben!

Közvilágítás fejlesztése a településen. Számos
bejelentés érkezett a település közvilágítás
szempontjából fekete foltjainak számító helyekkel
kapcsolatban a lakosság részéről. Ilyen például a
Kukollai út, vagy a Bocskai utca temető felőli vége.
Tesztelésre már egy napelemes lámpa beüzemelésre
került az orvosi rendelőnél. A tájékoztatóban leírt
paramétereket egyelőre úgy látszik, hogy teljesíti, így
ha hosszú távon is beválik, akkor az említett
szakaszokon hamarosan telepítésre kerülnek ilyen
lámpák. A napelemeknek köszönhetően a telepítési
költségük jóval alacsonyabb, működésük nem jelent
plusz
költséget
az
önkormányzatnak.
Energiatakarékosak, hiszen alkonykapcsolóval és
mozgásérzékelővel felszereltek, így csak mozgást
érzékelve kapcsolnak 100%-os teljesítményre, 30
másodperc után pedig visszaállnak 30%-os
hatásfokra.

Ebösszeírás
A Mezőkiáltó mellékleteként minden háztartásba
eljuttatjuk az idei ebösszeírás tájékoztatóját és
adatlapját.
Az ebösszeírással kapcsolatban minden háztartásnak
nyilatkoznia kell, 2020. április 30-ig.
További információk a tájékoztatóban.

IMPRESSZUM
Kiadja: Mezőszentgyörgy Község
Önkormányzata
Felelős szerkesztő: dr. Tóth Andrea
jegyző

Az ülés során számos egyéb ötlet és javaslat is
született, ezekről azonban most nem adunk
tájékoztatást. A most felsorolt javaslatok
előreláthatólag még a tavasz és nyár folyamán
megvalósulhatnak.

Szerkesztő: Kiss Péter
E-mail: szentgyorgymedia@gmail.com

Kiss Péter
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JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET

A Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. március 16. napjától csökkentett ügyfélfogadási
idővel működik, ami azt jelenti, hogy kizárólag azon
ügyekben biztosítjuk a személyes ügyfélfogadást,
ahol jogszabály írja elő a személyes megjelenés
szükségességét. Kérjük az ügyfeleket, hogy lehetőség
szerint telefonon vagy elektronikusan intézzék az
ügyeiket.

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUSSAL
KAPCSOLATBAN

Tisztelt Mezőszentgyörgyi Polgárok!
Magyarország Kormánya 40/2020.(III.11.) napján
vészhelyzetet hirdetett, melynek következtében
intézkedéseket fogalmazott meg.

Kérjük, hogy a személyes ügyintézésről szíveskedjen
telefonon egyezteti a hivatal ügyintézőivel a
következő elérhetőségeket:

Mezőszentgyörgy Község Polgármestere, mint
Polgári Védelmi Parancsnok az alábbiakról
tájékoztatom Önöket:
1. Oktatási intézmények
Orbán Viktor miniszterelnök úr 2020. március 13-án
21.15-kor tett bejelentésében tájékoztatta a
lakosságot az iskolák 2020. március 16. napjával
történő bezárásáról. A bejelentés a helyi általános
iskolára is vonatkozik, tehát hétfőtől a gyermekek
nem látogathatják az iskolát, az oktatás további
formájáról a tantestület fog dönteni és erről
tájékoztatni fogják a szülőket.

Hivatal:

+3622585-095

Jegyző:

+36203160029

Email:

jegyzo@mezoszentgyorgy.hu
igazgatas@mezoszentgyorgy.hu
ado@mezoszentgyorgy.hu
gyamugy@mezoszentgyorgy.hu

4. Megelőzés, teendő fertőzésgyanú esetén

A Mezőszentgyörgyi Gesztenyés Óvoda bezárásáról
– egyeztetve az Óvodavezetővel – egyelőre nem
hoztunk intézkedést. Aki ezen időszakban nem
szeretné óvodába vinni a gyermekét, kérem, hogy
írásban jelezze az óvodavezetőnek, hogy a hiányzás
igazolt legyen. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy
az óvoda náthás, beteg gyermeket nem fogad!

A www.koronavirus.gov.hu
protokollt kell követni.

oldalon

közzétett

Kedves Mezőszentgyörgyiek!
Kérek mindenkit, hogy az ajánlásokban,
tájékoztatókban rögzített óvintézkedéseket tegyék
meg mindannyiunk egészsége érdekében.

2. Művelődési intézmények
Az Eötvös Károly Művelődési Ház 2020. március 16.
napjától (hétfőtől) határozatlan ideig ZÁRVA tart.
2020. május 31-ig tervezett rendezvények,
kereskedelmi vásárok és családi események
lemondásra kerülnek. Kérjük, hogy a korlátozásokról
az intézmény alábbi elérhetőségein tájékozódjanak:

Nagyon fontos, hogy most partnerként tudjunk
együttműködni és nincs helye a felesleges
pánikkeltésnek. Mindenkitől türelmet és megértést
kérek a vészhelyzet idején.
Az önkormányzat folyamatosan látja el feladatát és
megteszi azokat a szükséges intézkedéseket,
amelyeket a jogszabály előír számunkra.

06 22 911 014 vagy
mezoszentgyorgyikonyvtar@gmail.com.

Kérem, hogy akinek bármi problémája van, keressen
bennünket a megadott elérhetőségeket e-mail-ben
vagy telefonon.

Az Eötvös Károly Könyvtár továbbra is nyitva tart,
de 2020. március 16-tól a tervezett nem kötelező
feladatot képező szolgáltatások és foglalkozások
elmaradnak, továbbá a Digitális Jóléti Program
szolgáltatásai is szünetelnek határozatlan ideig.

További információk a facebook oldalunkon és a
mezoszentgyorgy.hu/koronavirus oldalon.

3. Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati
Hivatal

Lánginé Csík Angéla
polgármester
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