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TÁJÉKOZTATÁS 
 

Tisztelt Mezőszentgyörgyiek! 

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy településünkön nincs koronavírusos beteg regisztrálva. 3 

személy járványügyi megfigyelését rendelte el a járási tisztifőorvos. A járványügyi megfigyelés 

mindhárom esetben külföldről történő hazaérkezés miatt került elrendelésre.  

 

Eltelt pár hét amióta országunkban megjelent a koronavírus. Mindenkinek köszönetet szeretnék 

mondani, mert szinte a teljes lakosság betartja a kiadott rendelkezéseket. Fegyelmezetten, féltve 

a szeretteinket követjük az utasításokat. Bármekkora is a veszély, a legnagyobb esélyünk akkor 

van, ha összefogunk.  

 

Megkezdődött a maszkok gyártása. Az önkormányzat által vásárolt anyagokat a közmunka 

programban dolgozó 1 személy szabja, 2 személy varrja. Az óvodában dolgozók, a háziorvos, 

a hivatali dolgozók, a közmunka programban résztvevők már megkapták a védőeszközöket. A 

gyártás folyamatos.  

Szeretnénk minden háztartást ellátni maszkkal, de ehhez nagyon kevés a kapacitásunk, ezért 

várjuk azon önkéntesek jelentkezését, akik – más településekhez hasonlóan – segítenének a 

maszkok elkészítésében. Várjuk olyan személyek jelentkezését, akik varrógéppel rendelkeznek, 

és szabadidejüket nem sajnálva tennének a településünkért, hogy minél előbb tudjunk a 

lakosság részére is biztosítani maszkot. Fogjunk össze, tegyünk együtt a védelmünkért. 

 

Szeretném megköszönni, minden családnak, minden Mezőszentgyörgyi embernek, aki segíti a 

munkánkat. Azzal, hogy bevásárol a családtagjának, hogy segít a gyógyszerek kiváltásában, 

hogy jelzik, ha valahol segíteni kell.  

 

Felhívom az óvodás és iskolás korú gyermeket nevelő szülők figyelmét, hogy aki az óvodában, 

iskolában ingyenesen étkezett, annak most is ingyenes jár a gyermekétkeztetés keretében az 

ebéd, ezért arra bíztatok mindenkit, hogy vegyék igénybe az étkeztetést, hisz ez a járvány nem 

múlik el gyorsan, hosszú folyamat lesz míg véget ér, és az egyszeri meleg étkezés is nagy 

segítséget jelent véleményem szerint. Kérem jelezze, aki igényt tart rá.  

Ezzel a lehetőséggel azon szülők is élhetnek, akik térítési díjra kötelezettek, neki a menzás 

térítési díj szerint számított étkezési költséget kell megfizetniük az eddigiek szerint. 

 

Mint már tapasztalhatták, főleg a Köztársaság utcában élők, a kátyúzás megtörtént. Tudom nem 

tökéletes, és vannak, akik másként csinálták volna, de itt elmondanám, hogy erre a szakaszra 

az Önkormányzat nem nyert pályázatot. Önerőből és saját anyagból valósítottuk meg. 

Szándékunkban áll erre az útszakaszra ismét pályázatot beadni.  

 



Megkezdődött az önkormányzat épületének energetikai felújítása is, amelyet néhányan 

sérelmeztek, hogy miért pont most kerül rá sor. A beruházást egy TOP-os pályázatból valósítjuk 

meg, amit csak erre a célra fordíthatunk és ha nem készül el, akkor a megnyert pénzt vissza kell 

fizetni, ezt másra nem költhetjük el.  

Tudom ez most nagyon nehéz helyzet mindenkinek. Lehet, hogy úgy látszik, hogy nincs jobb 

dolgunk, mint felújítani, mikor nagyon sok ember épp most veszti el a munkáját, de az élet nem 

állhat meg, a munkát folytatni kell és bízom benne, hogy a járványhelyzet elmúltával már egy 

szépen felújított hivatali épületben fogadhatjuk az ügyfeleket. 

 

A település vezetőségének is a járvány elleni védekezés, a kiadott rendelkezések betartása és 

betartatása az elsődleges, de vannak kötelezettségeink is, amit teljesíteni kell. 

 

Kérek mindenkit vigyázzon magára, vigyázzanak egymásra, családjukra, és ha tehetik 

maradjanak otthon, megvédve ezzel magukat, és a környezetükben élőket. 

 

 

Mezőszentgyörgy, 2020. április 6. 

 

Lánginé Csík Angéla sk. 

polgármester 

 

 

 


