MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA
MINDSZENT RENDEZI MEG
A XVI. MINDSZENTI NAPOKAT
25 évvel ezelőtt indult útjára a Mind‐
szenti Napok rendezvénysorozat a
Kárpát‐medence Mindszent elő‐ vagy
utónevű települései összefogásával,
amelybe folyamatosan bekapcsolódtak
Mindszent határon túli testvértelepülé‐
sei is. Ehhez hasonló rendezvény még
soha sehol nem volt.
A Mindszenti Napok 2019‐ben XVI.
alkalommal kerül megrendezésre, ezút‐
tal ismét az anyavárosban, Mindszen‐
ten
2019. június 28. és 30. között.
A szervezők ezúttal is szeretnék, ha a
mindszentiek, a helyiek nem csupán
vendéglátók lennének június végén,

hanem számukra is igazi szórakozás
lehetne a rendezvény. A cél az, hogy
Mindszent lakossága is jól érezze magát
a három nap programjain.
Ám természetesen idén is számítunk a
lakossági összefogásra: elsősorban a
meghívott települések delegációinak
elszállásolásában.
Így folyamatosan várjuk azok jelentke‐
zését,

akik vendéget tudnak fogadni
és nekik szállást adni ezen a három
napon,

de azok jelentkezését is, akik
már meglévő kapcsolat, ismeretség
révén leegyeztették, hogy kik és hányan
szállnak meg náluk.
Kérjük, jelentkezzenek Szécsényi Jó‐
zsefné Margónál, az alábbi elérhetősé‐

2 0 1 9.
február

gek valamelyikén:
6630 Mindszent, Kossuth u. 5.; 30/535‐
90‐78; szecsenyine1@gmail.com.
Célunk, hogy a XVI. Mindszenti Napok is
méltó legyen a hagyományokhoz, és
hogy a Kárpát‐medence minden égtájá‐
ról hozzánk, településünkre és me‐
gyénkbe vendégül érkező mintegy 350‐
400 „mindszenti”, illetve „testvér” úgy
térjen vissza otthonába, hogy elmond‐
hassa: „itthon” voltam, és most hazain‐
dulok.
Nem könnyű feladat ez, de megéri.
Nem csupán a közös pillanatokért, az
élményekért vagy épp a büszkeségért,
hanem azért is, mert ezek a kapcsola‐
tok, amelyek ekkor kialakulnak, talán
egy életre szólnak.
Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

ADUNK A VÉLEMÉNYÉRE!
Tisztelt Mindszenti Lakosunk!
Településünkön a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP‐1.3.1‐15‐2016‐0001 kódszámú kiemelt projekt,
valamint a „Helyi identitás és kohézió erősítése Mindszent és Mártély vonatkozásában” TOP‐5.3.1.‐16‐CS1‐2017‐00018 kódszámú
pályázati program keretében interjú készült 118 fő mindszenti lakossal.
Az interjú során 3 alapvető kérdésre kerestük a válaszokat:
– Mit jelent mindszentinek lenni, mi a jó az itteni életben?
– Min változtatnának, és hogyan?
– Mivel tudna hozzájárulni az esetleges változásokhoz?
Ezt követően közösségi beszélgetéseken átbeszéltük az interjúk során elhangzott legfontosabb témákat. További, részletesebb
kérdéseket fogalmaztunk meg (melyekről úgy gondoljuk, hogy az Ön érdeklődését is felkeltheti), és előkészítettük kérdőív formá‐
jában.
Mondja el Ön is a véleményét!
Számít, hogy Ön hogyan gondolkodik a település jelenlegi helyzetéről és a jövőjét illetően!
A kérdőívek hamarosan online formában elérhetőek lesznek a www.mindszent.hu oldalon, Mindszent Város Önkormányzatának
facebook felületén, illetve a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ facebook felületén.
A Kulturális Központban segítséget is adunk a kitöltéshez azoknak, akik igénylik.
Ha papír alapon szeretné kitölteni, elérheti a Kulturális Központban, illetve egyéb intézményekben, valamint kérésre házhoz is
eljuttatjuk.
A témák: közbiztonság, kommunikáció, párbeszéd, fiatalok, a szabadidő hasznos eltöltése, az idegenforgalom, városiasodás,
munkahelyteremtés
A kérdőív azzal a szándékkal készült, hogy megismerjük a település lakosságának igényeit, felmérjük és feltárjuk a hiányzó
közösségi eseményekre és programra vonatkozó kéréseket, igényeket, elképzeléseket. Utána szeretnénk járni a közösségi élet
szokásainak.
Szeretnénk, ha kiderülne, hogy a település fejlődéséért mely mindszenti lakosok tennének szívesen lépéseket, végeznének szel‐
lemi vagy akár kétkezi munkát.
Bővebb információ: 62/526‐080, 30/670‐7580
Együttműködését előre is köszönjük!
Mindszent Város Önkormányzata

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a www.mindszent.hu weboldalon.
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
Házasságot között:
‐ 2019. 01. 19.
Bába Norbert és Gyovai Zsanett
40 éve kötött házasságot
1979. 02. 17.
‐ Galambosi Sándor és Bálint Erzsébet
30 éve kötött házasságot
1989. 02. 06.
‐ Elekes József Sámuel és Losonczi Irén
25 éve kötött házasságot
1994. 02. 12.
‐ Torma Norbert és Szabó Klára
1994. 02. 21.
‐ Boldizsár János József és Varga Mária
Született:
‐ Gácsi Zoltánnak és Huszka Reginának 2019. január 9‐én
Kornél Dávid utónevű gyermeke született,
‐ Szabó Róbertnek és Lajos Zsuzsának 2019. január 14‐én
Máté Áron utónevű gyermeke született,
‐ Elekes Péternek és Szécsényi Anettnek 2019. január 23‐án
Márk utónevű gyermeke született.
Elhalálozott:
2018. 12. 22.
‐ Csajbók Lajos
58 éves volt
Búzavirág u. 23. sz.
‐ Simondán Jánosné sz: Rostás Klára
2019. 01. 04.
Kinizsi P. u. 70/A.
59 éves volt
‐ Rozgonyi Istvánné sz: Pálinkó Zsuzsanna 2019. 01. 12.
Bajcsy‐Zs. u. 62.
62 éves volt
‐ Barna János
2019. 01. 22.
Szántó K. J. u. 99.
74 éves volt
‐ Német István
2019. 01. 22.
Hunyadi u. 18.
66 éves volt
‐ Dr. Pereczár György
2019. 01. 22.
Bp. XIII. ker. /volt mindszenti lakos/
68 éves volt

FELHÍVÁS
a magáningatlanok előtti közterületek tisztántartására
A közterületek használatáról szóló 37/2011. (XII. 20.) önkor‐
mányzati rendelet értelmében
az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek gondoskodni
az ingatlan közterületi határvonala és az útburkolat közötti
közterület tisztántartásáról, ideértve
az oda illegálisan elhelyezett, odakerült hulladék eltá‐
volítását; a növényzet gondozását, a fák lehajló ágai‐
nak vágását, nyesését oly módon, hogy azok a bizton‐
ságos gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalmat ne
akadályozzák; fűnyírást; a csapadékvíz‐elvezető árok‐
szakasz és az áteresz(ek) tisztítását, a csapadékvíz‐
elvezető képesség folyamatos biztosítását; a járda
(ennek hiányában 1 m széles területsáv) folyamatos
tisztán tartását.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő póthatáridőt tartal‐
mazó felszólítást követően, helyette és költségére a szüksé‐
ges munkák elvégeztetéséről a polgármester intézkedik.
Téli időszakban az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója,
haszonélvezője köteles gondoskodni az ingatlanok előtti,
illetve az ingatlanok megközelítését szolgáló járdák, lépcsők
síkosság‐mentesítéséről. Az ingatlan előtti közterület tisztán‐
tartása során a síkosság mentesítésre használt anyagok te‐
kintetében törekedni kell a környezetkímélő anyagok haszná‐
latára.
Kérem, hogy az ingatlan tulajdonosok a fenti rendelkezések
szerint járjanak el.
Zsótér Károly polgármester

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Az FBH‐NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a zöld hulladék elszállítása to‐
vábbra is minden hét keddjén törté‐
nik.
A házhoz menő szelektív gyűjtési
napok pedig a következők szerint
alakulnak februárban (szerdától pén‐
tekig, attól függően, hogy az adott
utcában mely napokon történik a
kommunális hulladék elszállítása):
2019. február 6‐7‐8.

2019. február

A szelektíven gyűjtött hulladék elszállí‐
tása az első félévben is havonta egy
alkalommal az alábbi naptár szerint
történik:
Március 6., 7., 8.
Április 3., 4., 5.
Május 8., 9., 10.
Június 5., 6., 7.
Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a sze‐
lektív és a zöld hulladékot reggel 6
órára az ingatlan elé kihelyezni szíves‐
kedjenek.

Üveg csomagolási hulladék az alábbi
helyszíneken található üveggyűjtő
konténerben helyezhető el:
 a Dózsa György utcán a Téglás és
Iskola utca közötti szakaszon,
 a Köztársaság téren a volt OTP
fiókkal szemben,
 a Búzavirág – Kiss Ernő utca sar‐
kán.
Amennyiben a nem rendeltetésszerű
használat folytán szeméttároló telep‐
pé válik a gyűjtőedények környezete,
akkor az üveghulladék elhelyezésének
ezt a lehetőségét megszüntetik.

Felhívás!
Ismét megrendezésre kerül a Mindszenti Alkotó Nők tárlata.
Keressük azokat a Hölgyeket, akik otthon, saját és környezetük örömére alkotnak bármilyen technikával, és szívesen megmu‐
tatnák elkészült alkotásaikat, hogy mások is gyönyörködhessenek bennük. Kérjük, ha Önnek van olyan ismerőse, akit szívesen
ajánlana figyelmünkbe, keressen bennünket személyesen a Kulturális Központban, illetve a 30/670‐7580‐as telefonszámon.
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ADÓZÓK FIGYELMÉBE!
Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy
az első félévi helyi adók és a gépjár‐
műadó
befizetési határideje:
2019. március 18.
Helyi adó és gépjárműadó fizetési köte‐
lezettség az alábbi módokon teljesíthe‐
tő:
‐ a 3A Takarékszövetkezetben történő
készpénz befizetéssel,
‐ átutalással, lakossági folyószámlát
vezető pénzintézeténél eseti megbí‐
zással,
‐ átutalással interneten, net‐bankon
keresztül.

FOGADÓÓRA

Februárban eljuttatjuk az adózók részé‐
re az értesítőket, melyek részletesen
tartalmazzák az egyes adótárgyak utáni
adót, a hátralék, a túlfizetés, az első és
a második féléves adó összegét.
Az előző évekhez hasonlóan befizetési
bizonylat, csekk kiállítására nem kerül
sor.
Amennyiben a takarékszövetkezetben
történő befizetést választja, kérjük, a
gyorsabb ügyintézés érdekében az
értesítőt vigye magával.

PÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Az átutaláshoz szükséges bankszámlaszámok:
Megnevezés
Bankszámlaszám
Építményadó beszedési számla
57400255‐11140973
Telekadó
57400255‐10007431
Helyi iparűzési adó beszedési számla
57400255‐11141008
Termőföld bérbeadásból származó bevétel számla 57400255‐11141015
Gépjárműadó beszedési számla
57400255‐11141022
Késedelmi pótlék beszedési számla
57400255‐11141039
Bírság beszedési számla
57400255‐11141046
Talajterhelési díj beszedési számla
57400255‐11141077

Helyi adó rendeleteink, nyomtatványa‐
ink megtalálhatóak Mindszent Város
honlapján (www.mindszent.hu), illetve
a Polgármesteri Hivatal földszinti folyo‐
sóján lévő hirdetőtáblán.

Zsótér Károly polgármester márciusi
fogadóóráját 2019. március 4‐én (hét‐
főn) 16 óra kezdettel tartja a Polgár‐
mesteri Hivatal Tanácstermében.
Bagitáné Szécsényi Mária alpolgármes‐
ter és Tóth Csaba alpolgármester már‐
ciusi fogadóóráját 2019. március 18‐án
(hétfőn) 16 óra kezdettel tartja a Pol‐
gármesteri Hivatal Tanácstermében.

A pénzintézet címe az alábbi:
3A Takarékszövetkezet, 6630 Mindszent, Csokonai u. 28.
Ügyfélfogadás
Munkanapok
és pénztári órák
Hétfő
7.30 – 16.00
Kedd
7.30 – 16.00
Szerda
7.30 – 16.00
Csütörtök
7.30 – 16.00
Péntek
7.30 – 13.30

Kérjük, a közlemény mezőben tüntesse
fel a befizető azonosítót. (Kettő‐ötjegyű
szám, amely az értesítőn kivastagítva
szerepel.)

2019. február

Amennyiben bármilyen kérdése merül‐
ne fel a helyi adóztatással kapcsolat‐
ban, kérjük, keresse fel adócsoportun‐
kat ügyfélfogadási időben a Polgármes‐
teri Hivatal 9‐es, 11‐es, 12‐es szobájá‐
ban, illetve telefonon a 62/527‐017‐es,
62/527‐018‐as és 62/527‐028‐as tele‐
fonszámon.
Dr. Megyeri Szilvia jegyző

VESD BELE MAGAD! ‐ PROGRAM
címmel kisiskolás korú gyerekeknek és családjuknak indított
programot a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA.
A program részeként ingyenes vetőmag csomagot lehet igényelni, benne kilenc féle
zöldség magjával. A programra 2019. február 15‐ig lehet jelentkezni. A részletes
feltételeket, információkat a www.mindszent.hu honlapon megtalálható felhívás
tartalmazza.
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Zsótér Károly polgármester
és Erdősi Norbert projektmenedzser
minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát
tart a Mindszenti Polgármesteri Hiva‐
talban, ahol az érdeklődő mindszenti
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek
a Mindszent Városban folyamatban
lévő, elnyert, valamint tervezett pályá‐
zati fejlesztéseink részleteibe.

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG
ANNUSKA NÉNIT!

1924. január 19‐én született a mind‐
szenti Bocsinecz Sándorné, akit ottho‐
nában gyermekei körében köszöntött
fel a képviselő‐testület jókívánságait
tolmácsolva Bagitáné Szécsényi Mária
alpolgármester.
Annuska néninek, aki két gyermek,
négy unoka és 5 dédunoka születésé‐
nek örülhet,
ezúton is jó egészséget kíván
születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
MENTŐK: 104
Központi ügyelet:
Egészségház, Csokonai u. 2.
hétfőtől ‐ péntekig: 16:00 ‐ 07:00
hétvégén, ünnepnap: 07:00 ‐ 07:00
Telefonszáma: 70/37‐03‐104
Az ügyeleti ellátás
CSAK SÜRGŐS esetben vehető igénybe.
Polgárőrség:
Bereczki Lajos 06‐30/621‐62‐38
Tűzoltó parancsnok:
Szokol József 06‐30/454‐43‐65
Tűzoltó parancsnok‐helyettes:
Miskolczi László 06‐30/859‐19‐29
Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.
06‐30/63‐63‐092
www.facebook.com/mindszentikft
Eb befogó:
Hívható munkanapokon 7:00 – 19:00,
hétvégén 7:00 – 15:00
06‐30/894‐8145

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107
Kompközlekedés:
A Mindszent és Baks közötti révátkelő‐
nél a komp február hónapban várható‐
an reggel 6:30 és 16:30 között üzemel,
folyamatos átkelést biztosítva.
Az üzemelési nyitva tartásról az alábbi
elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
06‐30/385‐81‐11
Szilárd hulladékszállítás:
A kihelyezett ügyfélfogadás keddi na‐
pokon 15 és 16 óra között történik a
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában.
LOMTALANÍTÁS: 80/931‐004
HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj
Család‐ és Gyermekjóléti Szolgálat
6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.
(a Rendőrség épülete)
H: 13‐17, K: 8‐12, Sze: 13‐16, Cs: 8‐12,
P: ‐
06‐62‐527‐024, cs.segito@gmail.com

TŰZOLTÓSÁG: 105
NKM Áram ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06‐62/565‐600
Hálózati és mérési hibabejelentés
06‐62/565‐881
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06‐62/565‐780
vagy a 06‐80/82‐81‐80
Mobilról: 06‐62/565‐780
NKM Földgáz ügyfélszolgálat
(hiba‐, mérőállás bejelentés, egyéb)
06‐(1/20/30/70)‐474‐99‐99
Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálat
06‐80/922‐334
Műszaki hibabejelentés
06‐80/922‐333
Mérőállás bejelentés
06‐80/922‐334
Kéményseprés:
1818 (Időpontfoglalás menü: 9‐es, 1‐es,
ismét az 1‐es gombok megnyomásával)

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel várja Önt, családját és barátait
2019. FEBRUÁRI PROGRAMJAIRA
2019. február 9‐én 16 órakor
Kiállítászáró eseményre invitáljuk
Az Ávéd‐Molnár család Néprajzi‐népviseleti gyűjteményéből készült kiállításban,
A széki lakodalmi szokások címmel Dr. Ávéd János előadása.
Kultúrházak Éjjel‐Nappal „Minden nap értéket adunk” címmel
ismét csatlakozunk az országos közművelődési akcióhoz, amelyben az ország számos művelődési háza várja az érdeklődőket.
2019. február 15‐én 14:30 órakor Móricz Ovi farsangi rendezvénye
2019. február 16‐án, szombaton 9:30‐tól 12‐ig Bolhapiac kicsiknek és nagyoknak
Ezen a napon 14 órától a Tűzzománc Műhely nyílt délutánjára várjuk az érdeklődőket, lehetőséget biztosítunk a kipróbálására is.
2019. február 16‐án (szombat) 15 órakor,
Az ajtód előtt állok címmel Kulbert‐Takács Hajnalka festő és Kulbert György faszobrász kiállítás‐megnyitója
Közreműködik: Kulbert György. A kiállítás megtekinthető az intézmény nyitva tartási idejében, 2019. március 2‐ig.
2019. február 23‐án 1900 órától
Vadászbál kerül megrendezésre a Mindszenti Kulturális Központban. Jegyek vásárolhatók: Makóné Kiss Ildikó 30/570‐15‐88,
Hevesiné Balog Aranka 30/535‐95‐53, Berki Dávid 20/427‐81‐90
2019. márciusi előzetes:
2019. március 2. szombaton 15 órai kezdettel Téltemető‐tavaszköszöntő mulatság
FORRALTBOR‐FŐZŐ versenyt hirdetünk, elégetjük a kiszebábot, és vele együtt a bajt és bánatot. Hozzanak magukkal zajkeltő esz‐
közöket, jöhetnek lábasok, tepsik, fakanalak, kereplők, minden, amivel el tudjuk űzni végre ezt a hideg telet.
2019. március 10. Mindszenti Alkotó Nők Tárlata
2019. március 13. népdaléneklési verseny
2019. március 16. Ünnepi tekergés
Részletes program: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526‐080, 30/670‐7580 és kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre.
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