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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Mindszenti Polgárok!
Az év, ami előttünk áll rengeteg újat,
ismeretlent hordoz. Kihívásokat, ame‐
lyekkel szembe kell nézni. Feladatokat,
amelyeket meg kell oldani. Fejlődést,
újdonságokat, előrelépést, amelyhez fel
kell tudni nőni. És gondokat, nehézsé‐
geket is, amelyekre fel kell készülni.
Ez utóbbi említése talán nem is illik egy
újévi köszöntőbe, de túlzottan utópisz‐
tikus elgondolás lenne csak a várható
jóról szólni. Hiszen az elmúlt évek, ha
visszatekintünk akár közösségi, akár
egyéni életünkre, mind‐mind maguk‐
ban hordoztak jót és rosszat egyaránt.
A kérdés az mindig ilyenkor, hogy a jót
elraktároztuk‐e, tudunk‐e rá emlékezni,
feltöltekeztünk‐e belőle; a rosszból
pedig tudtunk‐e tanulni. A feladatunk
nem az, hogy elkerüljük, ne említsük,
sőt becsukjuk a szemünk a nehézségek‐
kel szemben állva, hanem az, hogy egy
emberként álljunk oda és egy ember‐
ként küzdjünk, dolgozzunk azért, hogy
2019 mérlegének nyelve a jó felé billen‐
jen.
Nehéz ezen a mérlegen kimérni a siker
és a nehézség arányát visszatekintve
2018‐ra, de úgy vélem, hogy egyet
érthetünk abban, hogy régóta nem
látott, régóta várt fejlődés felé indul‐
tunk el itt, Mindszenten. A korábbi
évek sokkal inkább a kisebb lépésekről
szóltak, de ezek készítették elő, tervez‐
ték meg azt az utat, amelyre 2018‐ban
ráléphetett városunk.
Tavaly – gondos előkészítés, tervezés,
iránykijelölés után – odaálltunk a start‐
hoz. Idén pedig célba érünk.
Kérek mindenkit, hogy ne csak nézői –
jobb esetben szurkolói, de olykor akár
ellenei – legyenek ennek az előremene‐
telésnek, hanem aktív résztvevőivé
lépjenek elő 2019‐ben!

Úgy gondolom, hogy lejárt az az idő,
amikor a tervezés, útkeresés során újra
és újra feltűntek, majd el azok a polgár‐
társak, akik nagy felbuzdulással, állan‐
dóan szembenálló, válogatatlan stílusú,
igazságot nem kereső hozzáállással
csak a rosszat látva igyekeztek a mind‐
szenti embereket befolyásolni, kákán
csomót keresni, gáncsot vetni… sorol‐
hatnám közhelyes kifejezéseinket, de
mondjuk ki magyarán: újra és újra elbi‐
zonytalanítani, viszályt szítani.
Tisztelettel kérem őket, hogy a sokszor
már‐már a kereskedelmi csatornák
valóságshow‐inak szintjéhez hasonlatos
megnyilvánulásaikat hagyják maguk
mögött 2018‐ban, és vegyék komo‐
lyabban az életet, az életünket, a min‐
dennapjainkat.
De ezen túllépve sokkal fontosabb az,
hogy köszönetet mondjak azoknak, akik
tesznek Mindszentért, akik ott vannak,
ha kell, segítik a fejlődést, az előrelé‐
pést, a boldogulást.
Intézmények, civil szervezetek, cégek,
vállalkozók, magánemberek – saját
tudásuk és lehetőségeik szerint – állnak

újra és újra a jó ügyek mellé kisváros‐
unkban. Idejüket, energiájukat, kreati‐
vitásukat, erőforrásaikat áldozzák, ha
kell, de előremutató javaslatokra és
akár jószándékú kritikákra is számíthat‐
tunk, amelyért hálás vagyok.
Tiszta szívből köszönöm nekik mind
magam, mind Mindszent minden lako‐
sa nevében, hogy hozzájárultak telepü‐
lésünk gazdasági, kulturális, társadalmi
és infrastrukturális fejlődéséhez.
Nélkülük, nem lennénk ma itt, a fejlő‐
dés útján.
Ehhez az úthoz, ami előttünk áll 2019‐
ben kívánok Mindszent Város Képvise‐
lő‐testülete nevében mindenkinek erőt,
akaratot, kitartást, hitet, biztos családi
hátteret, és legfőképp jó egészséget!
Ha tanulunk 2018 hibáiból, és felelős‐
séggel, hittel, józan ésszel, becsületes,
lelkiismeretes munkával tesszük a dol‐
gunk és éljük magán‐ és közösségi éle‐
tünk, akkor 2019 végén bizonyos, hogy
elmondhatjuk majd: a biztonság és a
megújulás éve volt.
Zsótér Károly polgármester

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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2019. január

CSALÁDI ESEMÉNYEK
Házasságot között:
‐ 2018. 12. 28.
Tirpák Tamás és Bakacsi Mária
Született:
‐ Ferenczi Pálnak és Kovács Beáta Melindának 2018. 11. 30‐
án Veronika utónevű gyermeke született,
‐ Veszelovszki Lászlónak és Pálinkó Erzsébetnek 2018. 12.
03‐án Vivien utónevű gyermeke született,
‐ Póth Rolandnak és Rárósi J. Biankának 2018. 12. 05‐én
Dominik Nimród utónevű gyermeke született,
‐ Apró Istvánnak és Szunyi Brigittának 2018. 12. 10‐én Alina
Viktória utónevű gyermeke született,
‐ Juhász Károlynak és Szin Ágnesnek 2018. 12. 16‐án Kamil‐
la utónevű gyermeke született,
‐ Koncsek Bálintnak és Tóth Mónikának 2018. 12. 22‐én
Benedek Ferenc utónevű gyermeke született,
‐ Kovács Róbertnek és Nagy Dorinának 2019. 01. 06‐án
Netta utónevű gyermeke született.
Elhalálozott:
‐ Szabó Istvánné sz: Dénes Zsuzsanna
2018. 12. 01.
Hársfa u. 3.
75 éves volt
‐ Borsi József
2018. 11. 07.
Hunyadi u. 30.
63 éves volt
‐ Ormándi Péter Miklós
2018. 12. 09.
Vörösmarty u. 3.
70 éves volt
2018. 11. 29.
‐ Bada Mártonné sz: Nagy‐Illés Katalin
89 éves volt
Köztársaság tér 1‐3. II/28.
‐ Elekes Imréné sz: Kis Mária
2018. 12. 08.
Andrássy u. 8.
60 éves volt
‐ Illés János
2018. 12. 06.
Téglás u. 84.
66 éves volt

ELÖLJÁRÓBAN
A 2019. évi költségvetésünk tervezési szakasza előtt is már
kirajzolódik előttünk, hogy pályázataink, fejlesztéseink
megvalósításához az eddigieknél is szigorúbb, takaréko‐
sabb irányelveket kell megszabnunk a nem kötelező ön‐
kormányzati feladatok ellátásába tartozó területeken.
Egyes ilyen önként vállalt feladatoknál éppen ezért még
inkább érdemes fejlettebb technikai megoldások felé nyit‐
nunk.
A Mindszenti Hírek utódjaként 2019 januárjától Mindszent
Város Önkormányzata egy lakossági tájékoztatót ad közre
minden hónapban, amely elsősorban a közlemények, in‐
formációk, felhívások közreadását szolgálja. Ez a tájékozta‐
tó a kevésbé mobilabb, idősebb, informatikai eszközöket
nem igazán használó mindszenti polgároknak készül.
A tájékoztató füzet négy A4‐es oldalon közli a tudnivalókat,
és Mindszent több pontján kihelyezzük, illetve a mozgásuk‐
ban korlátozott lakosok felé továbbra is eljuttatjuk.
Terveink szerint az összlakosság felé elektronikus úton (a
honlapunk és egyéb technikai újítások révén) jut el majd
minden fontos információ.
A Mindszenti Hírek eddigi készítőinek, valamint a szerkesz‐
tőség minden résztvevő munkatársának ezúton is köszö‐
nöm a megbízási viszonyunk során végzett lelkiismeretes
munkát.
Zsótér Károly polgármester

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel várja Önt, családját és barátait

2019. JANUÁRI PROGRAMJAIRA
Újévköszöntő Gálaműsor
2019. január 19‐én (szombat) 16 órakor,
a Kulturális Központ színháztermében.
Közreműködnek: a Péczely Attila AMI mindszenti színjátszó és zeneművészeti tanszakának növendékei;
Mindszent Város Önkormányzata nevében pohárköszöntőt tart Zsótér Károly polgármester úr.
A „Mecénások a Kultúráért" Egyesület és a Mindszenti Kulturális Központ munkatársai szeretettel várják
Önt, Családját és Ismerőseit
2019. január 26‐án (szombat) 16 órakor,
A Magyar Kultúra Napi rendezvényükre.
 Ünnepindító beszélgetés: CSALÁD, KULTÚRA, CSALÁDKULTÚRA címmel,
 Adományozóink köszöntése,
 Néprajzi‐népviseleti kiállítás és ételkóstoló az Ávéd‐Molnár család gyűjteményéből.
A rendezvényen közreműködik többek között a Városi Vegyeskar Száraz Nagy Györgyné vezetésével.
A kiállítás megtekinthető az intézmény nyitva tartási idejében, 2019. február 9‐ig.
2019. februári előzetes:
2019. február 1. 19 óra: Zsákbamacska c. zenés vígjáték Mindszenten, Esztergályos Cecília szereplésével.
A Körúti Színház vendégjátékára már megvásárolhatóak a színházjegyek.
2019. február 15‐17.: Kultúrházak éjjel‐nappal Országos rendezvénysorozat „Minden nap értéket adunk” címmel.
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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MINDEN, AMIT A KÉMÉNYSEPRÉSRŐL TUDNI KELL
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz‐
gatóság tájékoztatása szerint város‐
unkban 2019. január 1‐jétől a kataszt‐
rófavédelem szakemberei végzik a
lakossági tulajdonú ingatlanok és a
társasházak égéstermék‐elvezetőinek
rendszeres felülvizsgálatát.
Amennyiben családi házban él és a
házba nincs bejegyezve gazdálkodó
szervezet, akkor a kéményseprés in‐
gyenes. A kéményseprő akkor jön, ami‐
korra a kéménytulajdonos időpontot
foglal.
Ha a katasztrófavédelem szakemberei‐
vel időpontot kíván egyeztetni,
• ezt
megteheti
online
a
www.kemenysepres.katasztrofavedel
em.hu honlap ügyfélszolgálati olda‐
lán, az Időpontfoglalás elektronikus
űrlap
kitöltésével,
itt:
http://kemenysepres.katasztrofavede
lem.hu/ugyfelszolgalat
• Telefonon az előhívó nélkül, ingyene‐
sen működő 1818‐as számot hívják.
(Rövid adatvédelmi információk után
válasszák a 9‐es, 1‐es majd ismét az 1‐
es gombokkal az Időpontfoglalás me‐
nüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a
hívó adatainak felvételével elindítja a
vizsgálati időpont egyeztetési folya‐
matát. A katasztrófavédelem munka‐
társa visszahívja az ügyfelet, és meg‐
beszélik az ellenőrzés napját és ide‐
jét.)
• E‐mailben,
a
levelet
a
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved
.gov.hu címre küldve.
• Postai úton a BM OKF GEK részére
címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314.
címre küldve.
• Személyesen a Csongrád Megyei
Ellátási Csoport, azaz a Hódmezővá‐
sárhelyi Tűzoltó‐parancsokság irodá‐
jában, hétfőnként 8‐20, a hét többi
munkanapján 8‐14 óra között. Címe:
6800 Hódmezővásárhely Szent István
tér 1.
• A külföldön tartózkodó állampolgárok
a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással
hívható telefonszámon érik el az ügy‐
félszolgálatot.

Amennyiben családi házban él és a
házba be van jegyezve gazdálkodó
szervezet, akkor a kéményseprést egy‐,
vagy kétévente kötelező megrendelni
egy kéményseprőcégtől.
Bővebb információ: www.mindszent.hu
Amennyiben társasházban él és a la‐
kásba nincs bejegyezve gazdálkodó
szervezet, akkor a kéményseprő értesí‐
tést követően magától fog érkezni és
ingyenesen elvégzi a sormunkát.
Mindszent esetében erre 2019. márci‐
us 1. és 2019. április 30. között kerül
sor.
Amennyiben társasházban él és a la‐
kásba be van jegyezve gazdálkodó szer‐
vezet, akkor a kéményseprő magától
érkezik, de a munka díját ki kell fizetni.

2019. január

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

PÁLYÁZATI FOGADÓÓRA
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.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Az FBH‐NP Nonprofit Kft.
 a Búzavirág – Kiss Ernő utca sarkán.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
Amennyiben a nem rendeltetésszerű
hogy a zöld hulladék elszállítása to‐ használat folytán szeméttároló teleppé
válik a gyűjtőedények környezete, ak‐
vábbra is minden hét keddjén történik.
kor az üveghulladék elhelyezésének ezt
A házhoz menő szelektív gyűjtési na‐
a lehetőségét megszüntetik.
pok pedig a következők szerint alakul‐
Fenyőfagyűjtés rendje
nak januárban (szerdától péntekig,
Az
FBH‐NP
Nonprofit KFT ezúton kíván‐
attól függően, hogy az adott utcában
mely napokon történik a kommunális ja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2019. január és február hónapban
hulladék elszállítása):
2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűj‐
2019. január 9‐10‐11.
Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a sze‐ tést szervez.
lektív és a zöld hulladékot reggel 6
órára az ingatlan elé kihelyezni szíves‐
kedjenek.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterü‐
letre szíveskedjenek kihelyezni a gyűj‐
tési napon reggel 7 óráig és az elszállí‐
tás időpontjáig az ingatlan előtt kint
hagyni, oly módon, hogy azt a begyűj‐
tést végző gépjármű meg tudja közelí‐
teni és kézi erővel mozgatható legyen.

Üveg csomagolási hulladék az alábbi
helyszíneken található üveggyűjtő
konténerben helyezhető el:
 a Dózsa György utcán a Téglás és
Iskola utca közötti szakaszon,
Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
 a Köztársaság téren a volt OTP fiók‐
2019. január 15.
kal szemben,
2019. február 5.
GRATULÁLUNK!
A 160 éves Horváth Mihály Gimnázium az idei tanévben is meghirdette hagyomá‐
nyos rendezvényét, a Horváth Mihály Emlékversenyt.
A Mindszenti Általános Iskolából Oláh Réka 7.b osztályos tanuló matematikából 5.
helyezést, Zsótér Csaba 8.a osztályos tanuló német nyelvből 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Csernákné Kiss Ildikó, Nagy Zita
Gratulálunk az elért eredményekhez!
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ADÓZÓK FIGYELMÉBE!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
SEGÉLYHÍVÓ: 112
MENTŐK: 104
Központi ügyelet:
Egészségház, Csokonai u. 2.
Rendelési idő:
hétfőtől ‐ péntekig: 16:00 ‐ 07:00
hétvégén, ünnepnap: 07:00 ‐ 07:00
Ügyelet 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
Kompközlekedés:
A Mindszent és Baks közötti révátkelő‐
nél a komp január hónapban várható‐
an reggel 6 óra 30 perctől este 16 óráig
üzemel, folyamatos átkelést biztosítva.
Az üzemelési nyitva tartásról az alábbi
elérhetőségeken érdeklődhet:
Dream‐Matic Kft.
www.facebook.com/revatkelo
06‐30/385‐81‐11

2019. január

RENDŐRSÉG: 107
TŰZOLTÓSÁG: 105
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
NKM Áram:
Telefonos ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06‐62/565‐600
Hálózati és mérési hibabejelentés
A felmerülő elosztóhálózatot érintő
hibák bejelentését a 06‐62/565‐881
számon teheti meg.
Mérőállás bejelentés
Interneten:
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06‐62/565‐780
vagy a 06‐80/82‐81‐80
Mobilról: 06‐62/565‐780
NKM Földgáz:
Telefonos ügyfélszolgálat
(hibabejelentés, mérőállás bejelentés,
egyéb) 06‐(1/20/30/70)‐474‐99‐99
Alföldvíz Zrt.:
Telefonos ügyfélszolgálat
06‐80/922‐334
Műszaki hibabejelentés
06‐80/922‐333
Mérőállás bejelentés
06‐80/922‐334
Kéményseprés:
1818 (Rövid adatvédelmi információk
után válasszák a 9‐es, 1‐es, majd ismét
az 1‐es gombokkal az Időpontfoglalás
menüt)

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy
a telekadó és építményadó adónem‐
ben az adókötelezettség keletkezését,
változását január 15‐ig formanyomtat‐
ványon be kell jelenteni.
Adóköteles az, aki január 1‐jén az ingat‐
lan tulajdonosa vagy haszonélvezeti jog
jogosultja. 2019. január 15‐ig mind‐
azoknak bevallást kell tenni, akik a
2018. évben ingatlant adtak el, vásárol‐
tak, építményt bővítettek, bontottak le,
művelési ág változott vagy egyéb a
hasznos alapterületet, tulajdoni vi‐
szonyt érintő változás következett be.
Az adatbejelentéshez szükséges for‐
manyomtatványaink elérhetőek a
www.mindszent.hu honlap Nyomtat‐
ványok – Adóiroda nyomtatványai me‐
nüpont alatt.
Az adatbejelentések ügyfélfogadási
időben személyesen is leadhatóak a
Polgármesteri Hivatal Adócsoportjá‐
nál.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 – 18.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 7.00 – 11.45
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 7.30 – 11.45
Amennyiben a nyomtatvány kitöltésé‐
vel kapcsolatban kérdése merülne fel,
kérjük, keresse fel adócsoportunkat a
Polgármesteri Hivatal 9‐es, 11‐es, 12‐
es irodájában vagy telefonon, az 527‐
017‐es, 527‐018‐as, 527‐028‐as tele‐
fonszámon.
Dr. Megyeri Szilvia jegyző

HTKT KAPCSOLAT KÖZPONT KAGYLÓHÉJ CSALÁD‐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai bárki számára elérhetőek és önkéntesek,
kivéve, ha a törvény együttműködésre kötelez.
Szolgáltatások:
 Pszichológiai tanácsadás csütörtökön 8.30‐11.30‐ig előzetes bejelentkezés alapján.
 Ruhaadományok, játékok, bútorok közvetítése.
 Minden hétfőn 9‐11 óráig élelmiszer adomány osztás a Magyar Élelmiszer Bank
felajánlásában.
 Mediációs (konfliktus kezelési) segítségnyújtás Hódmezővásárhelyen, szükség
esetén Mindszenten.
 Információnyújtás és közvetítés, tanácsadás (életvezetési, gyermeknevelési,
egyéb), álláskeresési segítségnyújtás.
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Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13‐17 óra
8‐12 óra
13‐16 óra
8‐12 óra
nincs ügyfélfogadás

Elérhetőségek:
6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.
(a Rendőrség épülete)
06‐62‐527‐024, cs.segito@gmail.com

