
KÖZÖSSÉGEK HETE 
A
rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt
alábbi eseményekre:
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Részletek
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
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Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k
zött.
Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.
 

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada
dunk természetesen. 
Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
meg náluk, jelentkezzenek 
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 Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
ben 2019. május 8

 A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
nos órája 
kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

 Könyvtár? Színház? Mese?
Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 
né J

 A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)
május 11
XVIII. DÉL
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műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 
sával.

 A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
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rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt
alábbi eseményekre:

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
ben 2019. május 8
A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
nos órája 
kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus
Könyvtár? Színház? Mese?
Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)
május 11
XVIII. DÉL
2019. május 12
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
intézmény 

2019. május 16

2019. május 27

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada
dunk természetesen. 
Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
meg náluk, jelentkezzenek 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

KÖZÖSSÉGEK HETE 
Közösségek

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt
alábbi eseményekre:

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
ben 2019. május 8
A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
nos órája 2019. május 9. 15:00
kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus
Könyvtár? Színház? Mese?
Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)
május 11-én, szombaton 14 órára 
XVIII. DÉL-
2019. május 12
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
intézmény 

2019. május 16

2019. május 27

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada
dunk természetesen. 
Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
meg náluk, jelentkezzenek 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

KÖZÖSSÉGEK HETE 
Közösségek 

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt
alábbi eseményekre:

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
ben 2019. május 8
A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 

2019. május 9. 15:00
kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus
Könyvtár? Színház? Mese?
Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
-ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

2019. május 12
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
intézmény nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

2019. május 16

2019. május 27

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada
dunk természetesen. 
Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
meg náluk, jelentkezzenek 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

KÖZÖSSÉGEK HETE 
 Hete

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt
alábbi eseményekre:

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
ben 2019. május 8
A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 

2019. május 9. 15:00
kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus
Könyvtár? Színház? Mese?
Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

2019. május 12
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

2019. május 16-

2019. május 27-

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada
dunk természetesen. 
Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
meg náluk, jelentkezzenek 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

A 

KÖZÖSSÉGEK HETE 
Hete

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt
alábbi eseményekre:

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
ben 2019. május 8
A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 

2019. május 9. 15:00
kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus
Könyvtár? Színház? Mese?
Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

2019. május 12
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

-án, 15 órakor

-én a

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada
dunk természetesen. 
Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
meg náluk, jelentkezzenek 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

KÖZÖSSÉGEK HETE 
Hete

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt
alábbi eseményekre:

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
ben 2019. május 8
A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 

2019. május 9. 15:00
kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus
Könyvtár? Színház? Mese?
Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

2019. május 12
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

án, 15 órakor

én a

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada
dunk természetesen. 
Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
meg náluk, jelentkezzenek 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

KÖZÖSSÉGEK HETE 
Hete

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt
alábbi eseményekre:

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
ben 2019. május 8
A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 

2019. május 9. 15:00
kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus
Könyvtár? Színház? Mese?
Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

2019. május 12-
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

án, 15 órakor

én a

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada
dunk természetesen. 
Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
meg náluk, jelentkezzenek 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

KÖZÖSSÉGEK HETE –
Hete 

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt
alábbi eseményekre:

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
ben 2019. május 8
A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 

2019. május 9. 15:00
kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus
Könyvtár? Színház? Mese?
Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

-én 
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

án, 15 órakor

én a

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada
dunk természetesen. 
Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
meg náluk, jelentkezzenek 

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

– 2019. Mindszenten MÁJUS 6
 országos

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt
alábbi eseményekre: 

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
ben 2019. május 8
A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 

2019. május 9. 15:00
kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus
Könyvtár? Színház? Mese?
Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

én 
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

án, 15 órakor

én a SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada
dunk természetesen. 
Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
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kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus
 

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

(vasárnap) 14
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

HÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
án, szerdán

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
2019. május 9. 15:00

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

(vasárnap) 14
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
án, szerdán

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
2019. május 9. 15:00

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

(vasárnap) 14
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
án, szerdán 

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
2019. május 9. 15:00-

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

(vasárnap) 14
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret
 

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
-16:30

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

(vasárnap) 14-
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
16:30

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor 

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
A Mindszenti Alkony Népdalkör 
Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)

én, szombaton 14 órára 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

-17 óráig Tűzvarázslat címmel 
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
16:30

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
teken10:00, 14:00 és16:00 órakor Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
 és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 

Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)
én, szombaton 14 órára a Kulturális Központ színháztermébe a 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

M

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
16:30

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 

Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)
a Kulturális Központ színháztermébe a 

ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.
17 óráig Tűzvarázslat címmel 

műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

M

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
16:30

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 

Kulturális Központ (Szabadság tér 37.)
a Kulturális Központ színháztermébe a 

ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.
17 óráig Tűzvarázslat címmel 

műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent.

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

M

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
16:30-ig

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 

Kulturális Központ (Szabadság tér 37.) szeretettel meghívja Önöket 
a Kulturális Központ színháztermébe a 

ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.
17 óráig Tűzvarázslat címmel 

műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b
kapcsolódó újoncok, így Pinkamindszent. 

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

MINDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
ig

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével
és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 

szeretettel meghívja Önöket 
a Kulturális Központ színháztermébe a 

ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.
17 óráig Tűzvarázslat címmel 

műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

 

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

30/535

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
ig a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

ancsó Irén könyvtárosok vezetésével 
és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 

szeretettel meghívja Önöket 
a Kulturális Központ színháztermébe a 

ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.
17 óráig Tűzvarázslat címmel 

műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

30/535

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

 
és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 

szeretettel meghívja Önöket 
a Kulturális Központ színháztermébe a 

ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.
17 óráig Tűzvarázslat címmel 

műhelymunka a Tűzzománc műhelyben 

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné

30/535

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
műhelymunka a Tűzzománc műhelyben Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Szécsényi Józsefné 

30/535

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019.

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű felada

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
 Margó

30/535

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019.

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

: plakátokon és az intézményi facebook felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

Ennyi személy elszállásolása nem könnyű feladat, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Margó

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
30/535

INDSZENT 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019.

2019. Mindszenten MÁJUS 6
rendezvénysorozat,

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Margó

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
30/535

INDSZENT 

L

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019.

2019. Mindszenten MÁJUS 6-
, 

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Margó

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
30/535-90

INDSZENT 

L

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019.

-12. „ADJ ESÉLYT…!”
 a

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA.

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Margó

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
90

INDSZENT 

LAKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019.

12. „ADJ ESÉLYT…!”
a közösségek

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

Nyitott könyvtári nap (nem csak) gyermekeknek 2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 
ALFÖLDI NÉPDALKÖRI TALÁLKOZÓRA. 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
Margónál:

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
90-

INDSZENT 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

2019. 

12. „ADJ ESÉLYT…!”
közösségek

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 
 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
nál:

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
-78; 

INDSZENT 

AKOSSÁGI 

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

 MÁJUSI

12. „ADJ ESÉLYT…!”
közösségek

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
nál:

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
78; 

INDSZENT 

AKOSSÁGI 

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

MÁJUSI

12. „ADJ ESÉLYT…!”
közösségek

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
nál:

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
78; 

INDSZENT 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

MÁJUSI

12. „ADJ ESÉLYT…!”
közösségek

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

felületen.
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉ

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
nál: 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
78; szecsenyine1@gmail.com

INDSZENT 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

MÁJUSI

12. „ADJ ESÉLYT…!”
közösségek

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

felületen. 
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

ÁROMSZÁZHETVEN VENDÉGET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 
 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

INDSZENT V

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

MÁJUSI

12. „ADJ ESÉLYT…!”
közösségek

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

 
Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526

Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

V

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

MÁJUSI

12. „ADJ ESÉLYT…!”
közösségek

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

VÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

MÁJUSI

12. „ADJ ESÉLYT…!”
közösségek

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

ÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

MÁJUSI PROGRAMJAIRA

 
12. „ADJ ESÉLYT…!”

közösségek
rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

 

GET VÁRUNK A 
 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

  

ÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

PROGRAMJAIRA

 
12. „ADJ ESÉLYT…!”

közösségek
rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt!

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

Bővebb információ: intézményünkben személyesen vagy 62/526-080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

 

GET VÁRUNK A 
 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

 

ÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

PROGRAMJAIRA

 
12. „ADJ ESÉLYT…!”

közösségek ünnepe
rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
nyitva tartási idejében. Várunk minden érdeklődőt! 

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

 

ÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

PROGRAMJAIRA

12. „ADJ ESÉLYT…!”
ünnepe

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

17 óráig Tűzvarázslat címmel Nyilvános 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 
 

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

ÁROS 

AKOSSÁGI 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

PROGRAMJAIRA

12. „ADJ ESÉLYT…!”
ünnepe

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

2019. május 10-
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

Nyilvános 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

ÁROS 

AKOSSÁGI T

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

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

PROGRAMJAIRA

12. „ADJ ESÉLYT…!”
ünnepe

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek 
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus

-én pé
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

Nyilvános 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

ÁROS 

T

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

PROGRAMJAIRA

12. „ADJ ESÉLYT…!”
ünnepe

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

A Péczely AMI mindszenti színjátszó tagozatos növendékeinek nyilv
a Kulturális Központban. A tev

kenységet bemutatja: Mezeiné Bodnár Henriette drámapedagógus 

én pé
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

Nyilvános 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

ÁROS Ö

T

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

PROGRAMJAIRA

12. „ADJ ESÉLYT…!” 
ünnepe

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 
örömét kívánja láthatóvá tenni. Ezen gondolatok tükrében Várjuk Önt 

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

nyilv
a Kulturális Központban. A tev

 

én pé
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
szeretettel meghívja Önöket 2019. 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

Nyilvános 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

Ö

TÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

PROGRAMJAIRA

 
ünnepe

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 

 is az 

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

nyilv
a Kulturális Központban. A tev

én pé
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
2019. 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

Nyilvános 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

PROGRAMJAIRA

 
ünnepe.

rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 

is az 

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program keret

nyilv
a Kulturális Központban. A tev

én pé
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Varg

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
2019. 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

Nyilvános 
Marton Péterné iránymutat

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 

a Péczely AMI hangszerbemutató koncertje 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

GET VÁRUNK A M

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

PROGRAMJAIRA

. 
rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 

is az 

Okos eszközök, telefonok használata a Digitális Jólét program kereté-

nyilvá-
a Kulturális Központban. A tevé-

én pén-
Mihályné Bányai Zsuzsanna és Vargá-

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
2019. 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

Nyilvános 
Marton Péterné iránymutatá-

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 

 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

M

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

PROGRAMJAIRA

 A 
rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 

is az 

é-

á-
é-

n-
á-

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
2019. 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

Nyilvános 
á-

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 

 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

M

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

PROGRAMJAIRA

A 
rendezvénysorozat a közösségekben rejlő értékekre hívja fel a figyelmet, s a 
közösségi kezdeményezések erejét, a lakosság aktív szerepvállalásának 

is az 

é-

á-
é-

n-
á-

és a Keller Lajos Városi Könyvtár és 
2019. 

a Kulturális Központ színháztermébe a 

Nyilvános 
á-

A MI MOZINK című kiállítás megtekintése kérésre, idegenvezetéssel, az 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

080, 30/670-
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

MINDSZENTI 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

PROGRAMJAIRA

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

-7580 és 
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

INDSZENTI 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindsze
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.;
szecsenyine1@gmail.com

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

PROGRAMJAIRA 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

7580 és 
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

INDSZENTI 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

Magyarországról, Szerbiából. Romániából és Szlovákiából érkeznek a „Mindszentek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

6630 Mindszent, Kossuth u. 5.; 
szecsenyine1@gmail.com

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

7580 és 
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

INDSZENTI 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

 

szecsenyine1@gmail.com

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a 

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

7580 és 
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

INDSZENTI 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

szecsenyine1@gmail.com

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
Tájékoztatóban közölteken túli bővebb információ elérhető a www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

7580 és 
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

INDSZENTI 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

szecsenyine1@gmail.com

Kedves Családok, 

játékos

 

 

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

 

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

7580 és 
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

INDSZENTI 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

szecsenyine1@gmail.com. 

Kedves Családok, 

játékos

 

 

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

 

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

7580 és 
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

INDSZENTI 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

 

Kedves Családok, 

játékos

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

7580 és kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

INDSZENTI 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

 

Kedves Családok, 

játékos

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

INDSZENTI N

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Kedves Családok, 

játékos

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

N

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Kedves Családok, 

játékos

2019

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

SZILVER Táncsport Egyesület mindszenti növendékek TÁNC vizsgája  

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

NAPOKRA

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Kedves Családok, 

játékos

2019

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

APOKRA

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Kedves Családok, 

játékos kedvű gyermekek!

2019
május 25

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

APOKRA

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Kedves Családok, 

kedvű gyermekek!

2019
május 25

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

APOKRA

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;

Kedves Családok, 

kedvű gyermekek!

2019-
május 25

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

APOKRA

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;

Kedves Családok, 

kedvű gyermekek!

-ben a 
május 25

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

ÁJÉKOZTATÓJA 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

APOKRA

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;

Kedves Családok, 

kedvű gyermekek!

ben a 
május 25

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

APOKRA

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Kedves Családok, 

kedvű gyermekek!

ben a 
május 25

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

APOKRA

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Kedves Családok, 

kedvű gyermekek!

ben a 
május 25

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

APOKRA 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Kedves Családok, 

kedvű gyermekek!

ben a 
május 25

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre

 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Kedves Családok, 

kedvű gyermekek!

ben a Városi gyermeknapot

május 25

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit rendezvényeinkre.

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Kedves Családok,  

kedvű gyermekek!

Városi gyermeknapot

-én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
. 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

 

kedvű gyermekek!

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com
 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

kedvű gyermekek!

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

kedvű gyermekek!

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

kedvű gyermekek!

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

NKORMÁNYZATÁNAK 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

kedvű gyermekek!

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
www.mindszent.hu weboldalon.

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

kedvű gyermekek!

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

kedvű gyermekek!

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

szeretettel várja Önt, családját és barátait 

kellermindszent@gmail.com

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

kedvű gyermekek! 

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét.
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

szeretettel várja Önt, családját és barátait  

kellermindszent@gmail.com

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

 

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
akrobatáját, állatszelidítőjét. 
Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

2 0 1 9.

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

 

kellermindszent@gmail.com

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra.

2 0 1 9.
május

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

 

kellermindszent@gmail.com

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

a Lovas pályán 

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással.

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 
 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
tornászokat, egy közös játékra. 

2 0 1 9.
május

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

kellermindszent@gmail.com 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

 

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
civil összefogással. 

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
 

2 0 1 9.
május

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,
 

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé
 

2 0 1 9.
május

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé

2 0 1 9.
május

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg

CIRKUSZOLJ velünk! címmel,

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé

2 0 1 9.
május

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Városi gyermeknapot

én rendezzük meg 

CIRKUSZOLJ velünk! címmel, 

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé

2 0 1 9.
május

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Városi gyermeknapot

 

 

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé

2 0 1 9.
május

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Városi gyermeknapot

 

 

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé

2 0 1 9.
május 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon.

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Városi gyermeknapot 

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé

2 0 1 9. 
 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
weboldalon. 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. k

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszaj
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először b

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosk

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

 

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé

 
 

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
 

Tizenkét településről mintegy 370 vendég érkezik hozzánk a XVI. Mindszenti Napok rendezvényre 2019. június 28. és 30. kö-

ntek és a Testvérek”. Van közöttük régi visszajá-
ró település, mint például Muzslya, Csíkmindszent, Mátramindszent, rég nem látottak, mint Buzias és Horgos, és először be-

t, de bízunk a mindszenti emberekben. A vendégek étkeztetéséről gondosko-

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lé

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 
 

ö-

á-
e-

o-

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata;
Mindszenti Napokért Egyesület

Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

Várjuk az erőművészeket, bohócokat, lég-

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 

ö-

á-
e-

o-

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

Mindszent Város Önkormányzata; 
Mindszenti Napokért Egyesület 

 
Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

g-

Mindszent Város Önkormányzatának további hírei, közleményei és felhívásai, valamint a Lakossági 

Akik tudnak vendégeket fogadni vagy már meglévő kapcsolat, ismeretség révén leegyeztették, hogy kik és hányan szállnak 

 

 

 
Keressük mindszent legügyesebb zsonglőrét, 

g-



 

 

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 
T

 

Polgárőrség
Bereczki Lajos 
 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 
 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 
06
www.facebook.com/mindszentikft
 

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 
06

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

16 órától tartja a Polgármesteri Hiv
talban
 

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester
jusi 

16 
talban
 

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a
lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

 

 

 

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 
Telefonszáma: 70/37

CSAK
 

Polgárőrség
Bereczki Lajos 
 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 
 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 
06
www.facebook.com/mindszentikft
 

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 
06

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

16 órától tartja a Polgármesteri Hiv
talban
 

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester
jusi 

16 
talban
 

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
a 
lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

 

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

CSAK

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 
06
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 
06

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

16 órától tartja a Polgármesteri Hiv
talban

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester
jusi 

16 
talban

és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 

 
lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

CSAK

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 
06-30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 
06-30/894

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

16 órától tartja a Polgármesteri Hiv
talban

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester
jusi 

16 
talban

és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 

 Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

CSAK

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 

30/894

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

16 órától tartja a Polgármesteri Hiv
talban

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester
jusi fogadóóráját 

16 órától tartja a Polgármesteri Hiv
talban

és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 

Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

CSAK 

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 

30/894

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

16 órától tartja a Polgármesteri Hiv
talban

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 

órától tartja a Polgármesteri Hiv
talban

és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban,
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 

Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

 SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 

30/894

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

2019. 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv
talban. 

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 
2019. 

órától tartja a Polgármesteri Hiv
talban. 

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
talban, 
lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 

Mindszent Városban folyamatban 
lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 

30/894

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

2019. 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

 

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 
2019. 

órától tartja a Polgármesteri Hiv
 

P

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

 
Központi ügyelet
Egészségház
hétfőtől -
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó
Hívható munkanapokon 
hétvégén 

30/894

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

2019. 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

 

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 
2019. 

órától tartja a Polgármesteri Hiv
 

PÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
 ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

 
Központi ügyelet
Egészségház

- péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

30/63-63
www.facebook.com/mindszentikft

Eb befogó:
Hívható munkanapokon 
hétvégén 8

30/894

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

2019. 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 
2019. 

órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

Központi ügyelet
Egészségház

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

63
www.facebook.com/mindszentikft

: 
Hívható munkanapokon 

8:00 
30/894-8145

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

2019. 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 
2019. 

órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MENTŐK: 104

Központi ügyelet
Egészségház, 

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Polgárőrség: 
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

63-
www.facebook.com/mindszentikft

 
Hívható munkanapokon 

:00 
8145

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját 

2019. 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 
2019. június 17

órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MENTŐK: 104

Központi ügyelet
, Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

:  
Bereczki Lajos 

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

-092
www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
:00 
8145

F

Zsótér Károly polgármester
fogadóóráját  

2019. június 3
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 
június 17

órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MENTŐK: 104

Központi ügyelet
Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

 
Bereczki Lajos 06

Tűzoltó parancsnok: 
Szokol József 06
Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

092
www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
:00 –
8145

FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester
 
június 3

16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 
június 17

órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MENTŐK: 104

Központi ügyelet
Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

06

Tűzoltó parancsnok: 
06

Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

092
www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
–

8145

OGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester

június 3
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 
június 17

órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MENTŐK: 104

Központi ügyelet
Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

06

Tűzoltó parancsnok: 
06-30/454

Tűzoltó parancsnok
Miskolczi László 06

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, 

092 
www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
– 1

8145 

OGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester

június 3
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját 
június 17

órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MENTŐK: 104

Központi ügyelet: 
Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

06-30/621

Tűzoltó parancsnok: 
30/454

Tűzoltó parancsnok
06

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
6630 Mindszent, Szabadság tér 31

 
www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
11
 

OGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester

június 3
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

fogadóóráját  
június 17

órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MENTŐK: 104

 
Csokonai u. 2.

péntekig: 16:00 
hétvégén, ünnepnap: 07:00 

elefonszáma: 70/37
Az ügyeleti ellátás

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

30/621

Tűzoltó parancsnok: 
30/454

Tűzoltó parancsnok
06-

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31
 

www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
1:00

OGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester

június 3
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

 
június 17

órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

 
 
 

MENTŐK: 104

Csokonai u. 2.
péntekig: 16:00 

hétvégén, ünnepnap: 07:00 
elefonszáma: 70/37

Az ügyeleti ellátás
SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

30/621

Tűzoltó parancsnok: 
30/454

Tűzoltó parancsnok-
-30/859

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
:00

 

OGADÓÓRA
 
 

Zsótér Károly polgármester

június 3
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

június 17
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA
 

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

 

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

 

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

 
 
 

MENTŐK: 104

Csokonai u. 2.
péntekig: 16:00 

hétvégén, ünnepnap: 07:00 
elefonszáma: 70/37-

Az ügyeleti ellátás
SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

30/621

Tűzoltó parancsnok:  
30/454

-helyettes
30/859

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
:00

OGADÓÓRA
 

Zsótér Károly polgármester

június 3-
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

június 17-
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

 

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

 

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MENTŐK: 104

Csokonai u. 2.
péntekig: 16:00 

hétvégén, ünnepnap: 07:00 
-03

Az ügyeleti ellátás
SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

30/621

 
30/454

helyettes
30/859

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
:00 

OGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester

-án 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

-é
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MENTŐK: 104

Csokonai u. 2.
péntekig: 16:00 

hétvégén, ünnepnap: 07:00 
03

Az ügyeleti ellátás
SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

30/621

30/454
helyettes

30/859

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 
 

OGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester

án 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

én 
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MENTŐK: 104

Csokonai u. 2.
péntekig: 16:00 

hétvégén, ünnepnap: 07:00 
03-

Az ügyeleti ellátás
SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

30/621

30/454-43
helyettes

30/859

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 

OGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester

án (
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária
ter és Tóth Csaba alpolgármester

n 
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

M

MENTŐK: 104

Csokonai u. 2.
péntekig: 16:00 -

hétvégén, ünnepnap: 07:00 
-104

Az ügyeleti ellátás
SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

30/621-62

43
helyettes

30/859

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

Hívható munkanapokon 8

OGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester

(hétfő
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

Bagitáné Szécsényi Mária 
ter és Tóth Csaba alpolgármester

n (hétfő
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

M

MENTŐK: 104 

Csokonai u. 2. 
- 07:00

hétvégén, ünnepnap: 07:00 
104

Az ügyeleti ellátás
SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

62

43
helyettes

30/859-

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

8:00 

OGADÓÓRA 

Zsótér Károly polgármester

hétfő
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

 alpolgárme
ter és Tóth Csaba alpolgármester

(hétfő
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

MINDSZENT 

 

Csokonai u. 2. 
07:00

hétvégén, ünnepnap: 07:00 -
104

Az ügyeleti ellátás
SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

62

43-65
helyettes

-19

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

:00 

 

Zsótér Károly polgármester

hétfő
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

alpolgárme
ter és Tóth Csaba alpolgármester

(hétfő
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

INDSZENT 

 

 
07:00
- 07:00

104 
Az ügyeleti ellátás 

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

62-38

65
helyettes

19

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

:00 

Zsótér Károly polgármester

hétfő
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

alpolgárme
ter és Tóth Csaba alpolgármester

(hétfő
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe.

INDSZENT 

07:00
07:00
 
 

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

38

65
helyettes: 

19-

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

:00 

Zsótér Károly polgármester

hétfő
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

alpolgárme
ter és Tóth Csaba alpolgármester

(hétfő
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
Pályázati Fogadóórát 

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
zati fejlesztéseink részleteibe. 

INDSZENT 

07:00
07:00

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

38 

65 
:  
-29

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

:00 –

Zsótér Károly polgármester 

hétfőn
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

alpolgárme
ter és Tóth Csaba alpolgármester

(hétfőn
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
 

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály
 

INDSZENT 

07:00 
07:00

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

 

 
 
29

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31

www.facebook.com/mindszentikft

– 

 

n) 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

alpolgárme
ter és Tóth Csaba alpolgármester

n)
órától tartja a Polgármesteri Hiv

ÁLYÁZATI FOGADÓÓRA 

Zsótér Károly polgármester 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától
 

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály

INDSZENT 

 
07:00

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

 

29 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
Szabadság tér 31.

www.facebook.com/mindszentikft

 1

 májusi 

 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

alpolgárme
ter és Tóth Csaba alpolgármester

) 
órától tartja a Polgármesteri Hiv

 

Zsótér Károly polgármester  
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály

INDSZENT 

 
07:00 

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

 

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
. 

www.facebook.com/mindszentikft  

14

májusi 

 
16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

alpolgárme
ter és Tóth Csaba alpolgármester 

 
órától tartja a Polgármesteri Hiv

 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály

INDSZENT 

 

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.
 

 

4:00, 

májusi 

16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

alpolgárme
 m

órától tartja a Polgármesteri Hiv

 
és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
ahol az érdeklődő mindszenti 

lakosok bővebb betekintést nyerhetnek 
Mindszent Városban folyamatban 

lévő, elnyert, valamint tervezett pály

INDSZENT 

SÜRGŐS esetben vehető igénybe.

Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft.

 

:00, 

májusi 

16 órától tartja a Polgármesteri Hiv

alpolgárme
m

órától tartja a Polgármesteri Hiv

és Erdősi Norbert projektmenedzser

minden hónap első hétfőjén 15 órától

tart a Mindszenti Polgármesteri Hiv
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nél
tóan reg
mel, folyamatos átkelést biztosítva.
Az 
elérhetőségeken érdeklődhet:
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Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

nél 
tóan reg
mel, folyamatos átkelést biztosítva.
Az üzemelési nyitva tartásról az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhet:
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Szilárd hulladékszállítás
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családjánál
helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy

Irénke néninek j

Mindszent Város Önkormányzata.

Ö

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között
 a komp 

tóan reg
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

30/385

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett 

pokon
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
Család
6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)
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1929
záné, akit otthonában köszöntött fel a 
képviselő
csolva 
Irénke
családjánál
helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy

Irénke néninek j

Mindszent Város Önkormányzata.

K

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp 
tóan reg
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
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Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett 

pokon
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
Család
6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)
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ISTEN ÉLTESSE 

9. 
, akit otthonában köszöntött fel a 

képviselő
csolva 
Irénke
családjánál
helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy

Irénke néninek j

Mindszent Város Önkormányzata.

K

NKORMÁNYZATÁNAK

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp 
tóan reg
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
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Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett 

pokon 
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
Család-
6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)

-17, 

-527

STEN ÉLTESSE 

. május 1
, akit otthonában köszöntött fel a 

képviselő
csolva Zsótér Károly 
Irénke 
családjánál
helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy

Irénke néninek j

Mindszent Város Önkormányzata.

KÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp 
tóan reg
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
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Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett 

 15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
- és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)
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527

STEN ÉLTESSE 

május 1
, akit otthonában köszöntött fel a 

képviselő
Zsótér Károly 
 néni

családjánál
helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy

Irénke néninek j
születésnapja alkalmából

Mindszent Város Önkormányzata.

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp 
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mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
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, akit otthonában köszöntött fel a 

képviselő
Zsótér Károly 
néni

családjánál
helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy

Irénke néninek j
születésnapja alkalmából

Mindszent Város Önkormányzata.

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp 
gel 6:0

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

30/385

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett 

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)

17, K

527-

STEN ÉLTESSE 

május 1
, akit otthonában köszöntött fel a 

képviselő-testület jókívánságait tolm
Zsótér Károly 
néni

családjánál
helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy

Irénke néninek j
születésnapja alkalmából

Mindszent Város Önkormányzata.

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp 
gel 6:0

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
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Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett 

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)

K

-024, 

STEN ÉLTESSE 

május 1
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
Zsótér Károly 
néni

családjánál, 
helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy

Irénke néninek j
születésnapja alkalmából

Mindszent Város Önkormányzata.

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp 
gel 6:0

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
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Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett 

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)

K: 

024, 

STEN ÉLTESSE 

május 1
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
Zsótér Károly 
néni hét éve él Mindszenten fia 

, 
helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy

Irénke néninek j
születésnapja alkalmából

Mindszent Város Önkormányzata.

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

a komp március
gel 6:0

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
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Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett 

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)

: 8

024, 

STEN ÉLTESSE 

május 1
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
Zsótér Károly 

hét éve él Mindszenten fia 
, de

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy

Irénke néninek j
születésnapja alkalmából

Mindszent Város Önkormányzata.

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

március
gel 6:0

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

81-11

Szilárd hulladékszállítás
kihelyezett ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)
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024, 

STEN ÉLTESSE 

május 1-
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
Zsótér Károly 

hét éve él Mindszenten fia 
de

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K
unokája és egy 

Irénke néninek j
születésnapja alkalmából

Mindszent Város Önkormányzata.

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

március
gel 6:0

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
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Szilárd hulladékszállítás
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
LOMTALANÍTÁS: 

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)
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024, cs.segito@gmail.com

STEN ÉLTESSE 

-j
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
Zsótér Károly 

hét éve él Mindszenten fia 
de 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

 dédunok
Irénke néninek j

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ÖZÉRDEKŰ 

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés
Mindszent és Baks között

március
gel 6:00 

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo
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Szilárd hulladékszállítás
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

: 80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)
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cs.segito@gmail.com

STEN ÉLTESSE 

jén született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
Zsótér Károly 

hét éve él Mindszenten fia 
 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

dédunok
Irénke néninek j

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ÖZÉRDEKŰ 
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SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Kompközlekedés: 
Mindszent és Baks között

március
0 

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

 

Szilárd hulladékszállítás
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)
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cs.segito@gmail.com

STEN ÉLTESSE 

én született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
Zsótér Károly 

hét éve él Mindszenten fia 
 fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

dédunok
Irénke néninek j

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ÖZÉRDEKŰ T

NKORMÁNYZATÁNAK
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SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

 
Mindszent és Baks között

március
0 és

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

 

Szilárd hulladékszállítás
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)

, Sze:
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STEN ÉLTESSE 

én született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
Zsótér Károly 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

dédunok
Irénke néninek jó egészséget kíván 

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.
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2

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

 

 
Mindszent és Baks között

március
és

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

Szilárd hulladékszállítás
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)

Sze:

cs.segito@gmail.com

STEN ÉLTESSE I

 

én született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
Zsótér Károly polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

dédunok
ó egészséget kíván 

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK

2 

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

 

Mindszent és Baks között
március 

és 1
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

Szilárd hulladékszállítás
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete)

Sze:

cs.segito@gmail.com

IRÉNKE NÉNIT

 

én született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

dédunok
ó egészséget kíván 

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK

 

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks között
 hónapban 
18:00 

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

Szilárd hulladékszállítás
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
(a Rendőrség épülete) 

Sze:

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT

 

én született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

dédunok
ó egészséget kíván 

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks között
hónapban 
8:00 

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

Szilárd hulladékszállítás
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
 

Sze: 13

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT

én született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

dédunok
ó egészséget kíván 

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks között
hónapban 
8:00 

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

Szilárd hulladékszállítás: 
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

80/931-004

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

13

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT

én született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

dédunokája
ó egészséget kíván 

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

NKORMÁNYZATÁNAK 

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks között
hónapban 
8:00 

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

 
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

004

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

13-

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT

én született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

ája
ó egészséget kíván 

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

 L

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks között
hónapban 
8:00 

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

 
ügyfélfogadás

15 és 16 óra között
Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

004

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

13-16

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT

én született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. K

ája 
ó egészséget kíván 

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

LAKOSSÁGI 

SEGÉLYHÍVÓ: 112
RENDŐRSÉG: 107

Mindszent és Baks közötti
hónapban 
8:00 között

mel, folyamatos átkelést biztosítva.
üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

ügyfélfogadás
15 és 16 óra között

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
004

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

16

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT

én született 
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 
cukorgyárban dolgozott. Két 

 született
ó egészséget kíván 

születésnapja alkalmából
Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

AKOSSÁGI 

SEGÉLYHÍVÓ: 112 
RENDŐRSÉG: 107 

i 
hónapban 

között
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhet:
www.facebook.com/revatkelo

ügyfélfogadás 
15 és 16 óra között 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
004 

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

16, 

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT

én született Bagita G
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

ét 
született

ó egészséget kíván 
születésnapja alkalmából

Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

AKOSSÁGI 

 
 

 révátkel
hónapban 

között
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 
elérhetőségeken érdeklődhet: 
www.facebook.com/revatkelo 

 keddi n
 történik 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában
 

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

, 

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT

Bagita G
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

ét 
született

ó egészséget kíván 
születésnapja alkalmából

Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

AKOSSÁGI 

 

révátkel
hónapban 

között
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 
 
  

keddi n
történik 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

, Cs:

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT

Bagita G
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

ét fi
született

ó egészséget kíván 
születésnapja alkalmából

Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

AKOSSÁGI 

révátkel
hónapban 

között
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

 

keddi n
történik 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

Cs:

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT

Bagita G
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

fia, négy 
született

ó egészséget kíván 
születésnapja alkalmából 

Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

AKOSSÁGI 

révátkel
hónapban várh

között
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

keddi n
történik 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

Cs: 

cs.segito@gmail.com

RÉNKE NÉNIT!

Bagita G
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester. 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

a, négy 
született

ó egészséget kíván 
 

Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

AKOSSÁGI 

révátkel
várh

között 
mel, folyamatos átkelést biztosítva.

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

keddi n
történik 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
és Gyermekjóléti Szolgálat 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 
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cs.segito@gmail.com

! 

Bagita G
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
polgármester.  

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

a, négy 
született

ó egészséget kíván 

Mindszent Város Önkormányzata.

ELEFONSZÁMOK

AKOSSÁGI 

révátkel
várh

 üz
 

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

keddi n
történik 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában

HTKT Kapcsolat Központ Kagylóhéj 
 

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16. 

8-

cs.segito@gmail.com

 

Bagita G
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm
 

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

a, négy 
született.

ó egészséget kíván 

Mindszent Város Önkormányzata.

 

AKOSSÁGI 

révátkel
várh

üz
 

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

keddi n
történik 

Köztársaság tér 16. 14. sz. irodájában.

6630 Mindszent, Köztársaság tér 16.  

-12, 

cs.segito@gmail.com 

 

Bagita G
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolm

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

a, négy 
. 

ó egészséget kíván 

Mindszent Város Önkormányzata. 

 

AKOSSÁGI T

révátkelő-
várha-

üze-

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

keddi na-
történik a 
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12, 

 

Bagita Gé-
, akit otthonában köszöntött fel a 

testület jókívánságait tolmá-

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

a, négy 
 

ó egészséget kíván  

 

T

ő-
a-
e-

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

a-
a 
 

12, 

é-
, akit otthonában köszöntött fel a 

á-

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

a, négy 

 

TÁJÉKOZTATÓJA

ő-
a-
e-

üzemelési nyitva tartásról az alábbi 

a-
a 

12, 

é-
, akit otthonában köszöntött fel a 

á-

hét éve él Mindszenten fia 
fiatal korát születési 

helyén, a szlovákiai Gútán töltötte, 
majd Pitvaroson élt és a mezőhegyesi 

a, négy 
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NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés
06
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06
vagy a 06
Mobilról: 06
 

NKM Földgáz
(hiba
06
 

Alföldvíz Zrt.
06
Műszaki hibabejelentés
06
Mérőállás bejelentés
06
 

Kéményseprés
1818 (
ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

 

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az 
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.
 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.
 

ÁJÉKOZTATÓJA
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A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az 
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.
 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.
 

ÁJÉKOZTATÓJA

 
 
 

NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés
06
Mérőállás bejelentés
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Mobilról: 06
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Alföldvíz Zrt.
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Műszaki hibabejelentés
06
Mérőállás bejelentés
06

Kéményseprés
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ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az 
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.
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(24 órában, hétvégén is) 06
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06-62/565
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
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vagy a 06
Mobilról: 06

NKM Földgáz
(hiba
06-(1/20/30/70)

Alföldvíz Zrt.
06-80/922
Műszaki hibabejelentés
06-80/922
Mérőállás bejelentés
06-80/922

Kéményseprés
1818 (
ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261
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A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az 
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.

ÁJÉKOZTATÓJA

NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

62/565
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06
vagy a 06
Mobilról: 06

NKM Földgáz
(hiba

(1/20/30/70)

Alföldvíz Zrt.
80/922

Műszaki hibabejelentés
80/922

Mérőállás bejelentés
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ELÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az 
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.

Megrendelés: +36
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80/922

Mérőállás bejelentés
80/922

Kéményseprés
1818 (
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Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az 
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.

Megrendelés: +36
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NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

62/565
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06
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Mobilról: 06

NKM Földgáz
-, mérőállás bejelentés, egyéb) 

(1/20/30/70)

Alföldvíz Zrt.
80/922

Műszaki hibabejelentés
80/922

Mérőállás bejelentés
80/922

Kéményseprés
1818 (Időpontfoglalás menü
ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az 
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36

ÁJÉKOZTATÓJA

NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

62/565
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06
vagy a 06
Mobilról: 06

NKM Földgáz
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

(1/20/30/70)

Alföldvíz Zrt.
80/922

Műszaki hibabejelentés
80/922

Mérőállás bejelentés
80/922

Kéményseprés
Időpontfoglalás menü

ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az 
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36

ÁJÉKOZTATÓJA

TŰZOLTÓSÁG: 105
 

NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

62/565
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06
vagy a 06
Mobilról: 06

NKM Földgáz
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

(1/20/30/70)

Alföldvíz Zrt.
80/922

Műszaki hibabejelentés
80/922

Mérőállás bejelentés
80/922

Kéményseprés
Időpontfoglalás menü

ismét az 1
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo
kodni az ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36

ÁJÉKOZTATÓJA

TŰZOLTÓSÁG: 105
 

NKM Áram
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

62/565
Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06
vagy a 06-80/82
Mobilról: 06

NKM Földgáz
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

(1/20/30/70)

Alföldvíz Zrt.
80/922

Műszaki hibabejelentés
80/922

Mérőállás bejelentés
80/922

Kéményseprés
Időpontfoglalás menü

ismét az 1-
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36
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Műszaki hibabejelentés
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Mérőállás bejelentés
80/922-334

Kéményseprés
Időpontfoglalás menü

-es gombok
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36

ÁJÉKOZTATÓJA  

TŰZOLTÓSÁG: 105

 ügyfélszolgálat
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Alföldvíz Zrt.
334 

Műszaki hibabejelentés
333

Mérőállás bejelentés
334

Kéményseprés
Időpontfoglalás menü

es gombok
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

Megrendelés: +36
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Alföldvíz Zrt. ügyfélszolgálat
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Műszaki hibabejelentés
333

Mérőállás bejelentés
334

Kéményseprés
Időpontfoglalás menü
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Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is.
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36
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ügyfélszolgálat
334 

Műszaki hibabejelentés
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Mérőállás bejelentés
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Kéményseprés
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es gombok
Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról
gondozását is. 
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36
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LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról

 
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36
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LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36
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LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

81-
62/565

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

474

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

Mérőállás bejelentés

Időpontfoglalás menü
es gombok

Szép Endre: 30/261
Farkas István: 30/261

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében 
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

Mérőállás bejelentés
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

-80
62/565-

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

474

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

Mérőállás bejelentés

Időpontfoglalás menü
es gombok

Szép Endre: 30/261-40
Farkas István: 30/261

 

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re
delet értelmében az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m
 

Megrendelés: +36
 

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

Mérőállás bejelentés 
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

80
-780

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

474-99

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

Mérőállás bejelentés 

Időpontfoglalás menü
es gombok

40
Farkas István: 30/261-

 

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m
 

Megrendelés: +36
 

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

 
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

80 
780

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

 

Időpontfoglalás menü
es gombok megnyomásával)

40-
-55

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

Megrendelés: +36-30/636
 

 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

 
www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

 
780

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés

 

Időpontfoglalás menü
megnyomásával)
-77
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LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvé
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

30/636
 

2019.  

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

780 

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99-99

ügyfélszolgálat

Műszaki hibabejelentés 

Időpontfoglalás menü
megnyomásával)

77
55-

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről az 
önkormányzat intézkedik.

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

30/636
 

2019. 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

 

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99

ügyfélszolgálat

 

Időpontfoglalás menü
megnyomásával)

77 
-04

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 
önkormányzat intézkedik. 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m

30/636
 

2019. 

TŰZOLTÓSÁG: 105

ügyfélszolgálat 
(24 órában, hétvégén is) 06
Hálózati és mérési hibabejelentés

www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99

ügyfélszolgálat

Időpontfoglalás menü
megnyomásával)

 
04

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁS

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 
 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

10 Ft+ÁFA/m2 

30/636
 

2019. 

TŰZOLTÓSÁG: 105 

 
(24 órában, hétvégén is) 06-62/565
Hálózati és mérési hibabejelentés

www.nkmaram.hu/meroallas
Vezetékes telefonról: 06-62/565

ügyfélszolgálat
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

99 

ügyfélszolgálat

Időpontfoglalás menü: 
megnyomásával)

 
04 

LÉRKEZETT A FŰNYÍRÁSI SZEZON

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

 

30/636

2019. 

 

 
62/565

Hálózati és mérési hibabejelentés

www.nkmaram.hu/meroallas 
62/565

ügyfélszolgálat 
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

 

ügyfélszolgálat 

: 
megnyomásával)

 

I SZEZON

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

30/636

2019. 

62/565
Hálózati és mérési hibabejelentés

 
62/565

 
, mérőállás bejelentés, egyéb) 

 

: 9
megnyomásával)

I SZEZON

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

30/636-30

2019. 

62/565
Hálózati és mérési hibabejelentés

 
62/565

, mérőállás bejelentés, egyéb) 

9-es, 1
megnyomásával)

I SZEZON

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

30

2019. május

62/565
Hálózati és mérési hibabejelentés

62/565

, mérőállás bejelentés, egyéb) 

es, 1
megnyomásával)

I SZEZON

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll
a lakosság rendelkezésére:

30-

május

62/565
Hálózati és mérési hibabejelentés

62/565

, mérőállás bejelentés, egyéb) 

es, 1
megnyomásával)

I SZEZON

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
fűnyírási szolgáltatással áll 
a lakosság rendelkezésére: 

-92

május

62/565-
Hálózati és mérési hibabejelentés 

62/565

, mérőállás bejelentés, egyéb) 

es, 1
megnyomásával)

I SZEZON

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.
 
 

92

május

-600
 

62/565-780 

, mérőállás bejelentés, egyéb)  

es, 1-
megnyomásával)

I SZEZON

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni.

A Mindszenti Városgazda Np Kft.

92 

május

600

780 

 

-es
megnyomásával)

I SZEZON 

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati re

az ingatlanok tula
donosai, használói kötelesek gondo

ingatlan közterületi határvon
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 
fűnyírást elvégezni vagy elvégeztetni. 

A Mindszenti Városgazda Np Kft. 

 

május

600

780 

 

es
megnyomásával)

 

A közterületek használatáról szóló 
37/2011. (XII. 20.) önkormányzati ren-

az ingatlanok tulaj-
donosai, használói kötelesek gondos-

ingatlan közterületi határvona-
la és az útburkolat közötti közterület 

, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

 

 

 

május 

600 

780 

es,
megnyomásával) 

 

A közterületek használatáról szóló 
n-
j-
s-
a-

la és az útburkolat közötti közterület 
, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

 

 

 

780 

, 
 

A közterületek használatáról szóló 
n-
j-
s-
a-

la és az útburkolat közötti közterület 
, ideértve a növényzet 

Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő 
póthatáridőt tartalmazó felszólítást 
követően, helyette és költségére a 

geztetéséről az 

A bírság elkerülése érdekében tehát 
érdemes a felszólítást megelőzve a 

 



 

 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!
 

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 
 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület
adja ki. 
 

     
lemnek tartalmaznia kell: a 
nevét
valamint
ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát
 

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 
tart.
 

     
za: a 
tózkodási helyét), 
rendszámát.
 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.
 

Parkolási engedé
 

Személyesen
let

 

Telefonon történő egyeztetés alapján
a 
 

 

 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!
 

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 
 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület
adja ki. 
 

     
lemnek tartalmaznia kell: a 
nevét
valamint
ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát
 

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 
tart.
 

     
za: a 
tózkodási helyét), 
rendszámát.
 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.
 

Parkolási engedé
 

Személyesen
let

•

•

 

Telefonon történő egyeztetés alapján
a 
 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület
adja ki. 

     
lemnek tartalmaznia kell: a 
nevét
valamint
ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 
tart.

     
za: a 
tózkodási helyét), 
rendszámát.

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen
let

• 

• 

Telefonon történő egyeztetés alapján
a 62/527

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület
adja ki. 

     2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 
nevét
valamint
ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 
tart.

     2.   A parkolási engedély tartalma
za: a 
tózkodási helyét), 
rendszámát.

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen
let-felügyelőnél

 

 

Telefonon történő egyeztetés alapján
62/527

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület
adja ki. 

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 
nevét
valamint
ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 
tart. 

2.   A parkolási engedély tartalma
za: a 
tózkodási helyét), 
rendszámát.

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen
felügyelőnél

 

 

Telefonon történő egyeztetés alapján
62/527

K

A 

TÁMOGATÓI

a 2019. 

S

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület
adja ki. 

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 
nevét, 
valamint
ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

 

2.   A parkolási engedély tartalma
za: a 
tózkodási helyét), 
rendszámát.

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen
felügyelőnél

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
2019. jún
2
között.

Telefonon történő egyeztetés alapján
62/527

KÖSZÖNET A

A 

TÁMOGATÓI

a 2019. 

S

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület
adja ki. 

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

, 
valamint
ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
za: a tulajdonos nevét, lakcímét (ta
tózkodási helyét), 
rendszámát.

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen
felügyelőnél

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
2019. jún
2019. jún
között.

Telefonon történő egyeztetés alapján
62/527

ÖSZÖNET A

A Mindszenti Horgász Egyesület

TÁMOGATÓI

a 2019. 
Jótékonysági 

STRANDI 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület
adja ki.  

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

, lakcímét (tartózkodási helyét), 
valamint
ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), 
rendszámát.

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen
felügyelőnél

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
2019. jún

019. jún
között.

Telefonon történő egyeztetés alapján
62/527

ÖSZÖNET A

Mindszenti Horgász Egyesület

TÁMOGATÓI

a 2019. 
Jótékonysági 

TRANDI 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

 

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
valamint 
ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), 
rendszámát.

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen
felügyelőnél

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
2019. jún

019. jún
között.

Telefonon történő egyeztetés alapján
62/527-

ÖSZÖNET A

Mindszenti Horgász Egyesület

TÁMOGATÓI

a 2019. 
Jótékonysági 

TRANDI 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
 a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), 
rendszámát.

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen
felügyelőnél

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
2019. jún

019. jún
között.

Telefonon történő egyeztetés alapján
-010/316

ÖSZÖNET A

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

TÁMOGATÓI

a 2019. 
Jótékonysági 

TRANDI 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), 
rendszámát.

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen
felügyelőnél

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
2019. jún

019. jún
között.

Telefonon történő egyeztetés alapján
010/316

ÖSZÖNET A

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

TÁMOGATÓI
hogy hozzájárultak 

a 2019. 
Jótékonysági 

TRANDI 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), 
rendszámát.

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen
felügyelőnél

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
2019. jún

019. jún
között. 

Telefonon történő egyeztetés alapján
010/316

ÖSZÖNET A

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

TÁMOGATÓI
hogy hozzájárultak 

a 2019. április 20
Jótékonysági 

TRANDI 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), 
rendszámát. 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

Személyesen: Nagy Mihályné 
felügyelőnél

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
2019. jún

019. jún
 

Telefonon történő egyeztetés alapján
010/316

ÖSZÖNET A

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

TÁMOGATÓI
hogy hozzájárultak 

április 20
Jótékonysági 

TRANDI 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), 
 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

: Nagy Mihályné 
felügyelőnél

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
2019. jún.

019. jún

Telefonon történő egyeztetés alapján
010/316

ÖSZÖNET A

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

TÁMOGATÓI
hogy hozzájárultak 

április 20
Jótékonysági 

TRANDI P

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

: Nagy Mihályné 
felügyelőnél 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
. 

019. jún. 

Telefonon történő egyeztetés alapján
010/316

ÖSZÖNET A

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

TÁMOGATÓI
hogy hozzájárultak 

április 20
Jótékonysági 

PARKOLÓ 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedé

: Nagy Mihályné 
 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
 1.
 8

Telefonon történő egyeztetés alapján
010/316

ÖSZÖNET A 

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

TÁMOGATÓINAK, 
hogy hozzájárultak 

április 20
Jótékonysági 

ARKOLÓ 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

Parkolási engedélyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
1.
8.

Telefonon történő egyeztetés alapján
010/316

ÖSZÖNET A T

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

TÁMOGATÓINAK, 
hogy hozzájárultak 

április 20
Jótékonysági 

ARKOLÓ 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

tózkodási helyét), a 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

lyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
1. (szombat) 9

. 

Telefonon történő egyeztetés alapján
010/316-os 

TÁMOGATÓKNAK

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

NAK, 
hogy hozzájárultak 

április 20
Jótékonysági 

ARKOLÓ 

 
Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

a 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

lyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
(szombat) 9

 (szombat) 9

Telefonon történő egyeztetés alapján
os 

ÁMOGATÓKNAK
 

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

NAK, 
hogy hozzájárultak 

április 20
Jótékonysági B

ARKOLÓ 

 
Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

a gépjármű forgalmi 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

lyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon:
(szombat) 9
(szombat) 9

Telefonon történő egyeztetés alapján
os 

ÁMOGATÓKNAK

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

NAK, 
hogy hozzájárultak 

április 20-
Bál

ARKOLÓ 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes 
sító engedélyt biztosít. 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

gépjármű forgalmi 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

lyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

A tiszai strandon: 
(szombat) 9
(szombat) 9

Telefonon történő egyeztetés alapján
os melléken.

ÁMOGATÓKNAK

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

NAK, SEGÍT
hogy hozzájárultak 

-án
ál

ARKOLÓ 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl
nonként 2 db ingyenes parkolásra jog
sító engedélyt biztosít.  

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

gépjármű forgalmi 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

lyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

 
(szombat) 9
(szombat) 9

Telefonon történő egyeztetés alapján
melléken.

ÁMOGATÓKNAK

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

SEGÍT
hogy hozzájárultak 

án
ál sikeréhez.

ARKOLÓ 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl

parkolásra jog
 

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

gépjármű forgalmi 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

lyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

  
(szombat) 9
(szombat) 9

Telefonon történő egyeztetés alapján
melléken.

ÁMOGATÓKNAK

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

SEGÍT
hogy hozzájárultak 

án megtartott 
sikeréhez.

M

ARKOLÓ K

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl

parkolásra jog

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

gépjármű forgalmi 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

lyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

 
(szombat) 9
(szombat) 9

Telefonon történő egyeztetés alapján
melléken.

ÁMOGATÓKNAK

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

SEGÍT
hogy hozzájárultak 

megtartott 
sikeréhez.

M

K

Tisztelt Üdülőtulajdonosok!

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl

parkolásra jog

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

gépjármű forgalmi 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

lyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú
ügyfélfogadási időben

 
(szombat) 9
(szombat) 9

Telefonon történő egyeztetés alapján
melléken.

ÁMOGATÓKNAK

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

SEGÍT
hogy hozzájárultak 

megtartott 
sikeréhez.

MINDSZENT 

KÁRTYA

Tisztelt Üdülőtulajdonosok! 

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl

parkolásra jog

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv
tal Jogi Iroda közterület-

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

gépjármű forgalmi 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

lyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
mányiroda) 11. számú irodájában,
ügyfélfogadási időben. 

(szombat) 9
(szombat) 9

Telefonon történő egyeztetés alapján
melléken.

ÁMOGATÓKNAK

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

SEGÍT
hogy hozzájárultak 

megtartott 
sikeréhez.

INDSZENT 

ÁRTYA

 

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl

parkolásra jog

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv

-felügyelője 

2.  Az engedély kiadása iránti kér
lemnek tartalmaznia kell: a kérelmező 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
tulajdonos nevét, lakcímét (ta

gépjármű forgalmi 

III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell 
elhelyezni, hogy annak megléte és é
vényessége ellenőrizhető legyen.

lyek igényelhetők

: Nagy Mihályné 

A Köztársaság tér 16. (volt o
irodájában,
 

(szombat) 9
(szombat) 9

Telefonon történő egyeztetés alapján
melléken.

ÁMOGATÓKNAK

Mindszenti Horgász Egyesület
HÁLÁSAN KÖSZÖNI

SEGÍTŐ
hogy hozzájárultak 

megtartott 
sikeréhez.

INDSZENT 

ÁRTYA

 

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a 
strandi pihenő területen ingatlannal 
rendelkeznek, 2019. évben is ingatl

parkolásra jog

I. 1.  Az engedélyt az ingatlantulajdonos 
írásos kérelmére a Polgármesteri Hiv

felügyelője 

2.  Az engedély kiadása iránti kér
kérelmező 

lakcímét (tartózkodási helyét), 
a tiszai strand területén lévő 

ingatlanának helyrajzi számát és a 
gépjármű forgalmi rendszámát

II. 1.  A parkolási engedély 9 cm x 5 cm
es, kártya formátumú okmány. Érv
nyessége a kiadott év utolsó napjáig 

2.   A parkolási engedély tartalma
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lódása, feltöltődése közös érdekünk 
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 
A nyitó, pénteki napon már déltő
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 
Város Képviselő
átadják. 
ival egy
dezteti meg közönségét 
Színház 
is, hogy aztán utcabálba
A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 
Csor
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván
múlhat el
A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona
kalandtúra
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 
én Mindsz
település
választott technikával készülhet, 
A
biztat: 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve
senyt hirdetünk, melyb
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 
miben létét.
legyen.
jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

Mindszent város rendezi meg 
Kárpát
nevű településeinek találkozóját, a 
Mindszenti Napokat 2019. június 28
között.
Az
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs
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könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj
gálát rendezni. 

dezteti meg közönségét 
két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 

is, hogy aztán utcabálba
A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

Fiesta) 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

tűzugrás nélkül
A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

választott technikával készülhet, 
ös Mindszenti Napok 

minden résztvevő települést 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve
senyt hirdetünk, melyb
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
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lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

Mindszent város rendezi meg 
medence Mindszent elő

nevű településeinek találkozóját, a 
Mindszenti Napokat 2019. június 28

ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

NKORMÁNYZATÁNAK

3

ÁRPÁT

lódása, feltöltődése közös érdekünk 
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 
A nyitó, pénteki napon már déltő
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Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

választott technikával készülhet, 
ös Mindszenti Napok 

minden résztvevő települést 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
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készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve
senyt hirdetünk, melyb
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 
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település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve
senyt hirdetünk, melyb
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 
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könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj
gálát rendezni. Még ezen a napon o

dezteti meg közönségét 
két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 

is, hogy aztán utcabálban végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 
A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

Fiesta) 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

tűzugrás nélkül
A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
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készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
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Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
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A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 
A nyitó, pénteki napon már déltő
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
dezteti meg közönségét Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

Fiesta) és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

tűzugrás nélkül.
A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

választott technikával készülhet, 
ös Mindszenti Napok 

minden résztvevő települést 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

Mindszent város rendezi meg 
medence Mindszent elő

nevű településeinek találkozóját, a 
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ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

 L

MEDENCE 

lódása, feltöltődése közös érdekünk 
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 
A nyitó, pénteki napon már déltő
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

. 
A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

választott technikával készülhet, 
ös Mindszenti Napok 

minden résztvevő települést 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé
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ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

LAKOSSÁGI 

S
MEDENCE 

lódása, feltöltődése közös érdekünk 
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 
A nyitó, pénteki napon már déltő
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

 
A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

választott technikával készülhet, 
ös Mindszenti Napok 

minden résztvevő települést 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

Mindszent város rendezi meg 
medence Mindszent elő

nevű településeinek találkozóját, a 
Mindszenti Napokat 2019. június 28

ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

AKOSSÁGI 
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MEDENCE 

lódása, feltöltődése közös érdekünk 
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 
A nyitó, pénteki napon már déltő
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

választott technikával készülhet, 
ös Mindszenti Napok 

minden résztvevő települést 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé
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könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
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közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

Mindszent város rendezi meg 
medence Mindszent elő

nevű településeinek találkozóját, a 
Mindszenti Napokat 2019. június 28

ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

AKOSSÁGI 

ZŰK K

MEDENCE 

lódása, feltöltődése közös érdekünk 
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 
A nyitó, pénteki napon már déltő
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

választott technikával készülhet, 
ös Mindszenti Napok nagysikerű „

minden résztvevő települést 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

Mindszent város rendezi meg 
medence Mindszent elő-

nevű településeinek találkozóját, a 
Mindszenti Napokat 2019. június 28

ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

AKOSSÁGI 

ZŰK K

MEDENCE 

lódása, feltöltődése közös érdekünk 
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 
A nyitó, pénteki napon már déltől várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

választott technikával készülhet, de a mű
nagysikerű „

minden résztvevő települést 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

Mindszent város rendezi meg 
- 

nevű településeinek találkozóját, a 
Mindszenti Napokat 2019. június 28

ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

AKOSSÁGI 

ZŰK KÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

MEDENCE M

lódása, feltöltődése közös érdekünk 
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

de a mű
nagysikerű „

minden résztvevő települést 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

Mindszent város rendezi meg idén 
 és ut

nevű településeinek találkozóját, a 
Mindszenti Napokat 2019. június 28

ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

AKOSSÁGI 

ÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

M

lódása, feltöltődése közös érdekünk 
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

de a mű
nagysikerű „

minden résztvevő települést 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

idén 
és ut

nevű településeinek találkozóját, a 
Mindszenti Napokat 2019. június 28

ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

AKOSSÁGI 

ÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

MINDSZENTJEI ÉRKEZNEK

lódása, feltöltődése közös érdekünk –
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet 
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

de a mű
nagysikerű „

minden résztvevő települést –
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

idén 
és ut

nevű településeinek találkozóját, a 
Mindszenti Napokat 2019. június 28

ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

AKOSSÁGI T

ÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

INDSZENTJEI ÉRKEZNEK

– 
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
Ünnepét nem feledve a Mindszentet újraalapí
hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

de a mű
nagysikerű „

– 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
Persze, ha valaki dalszerzői vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

idén 
és ut

nevű településeinek találkozóját, a XVI. 
Mindszenti Napokat 2019. június 28-30. 

ilyen nagy érdeklődésre számító re
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcs

T
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 és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
újraalapí

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

de a mű
nagysikerű „

 így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

idén 
és utó-

XVI. 
30. 

ilyen nagy érdeklődésre számító ren-
dezvények sikere, és általa térségünk, 
lakosaink, családjaink öröme, kikapcso-
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és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
újraalapí

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

de a mű
nagysikerű „

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

idén a 
ó-

XVI. 
30. 

n-
dezvények sikere, és általa térségünk, 

o-
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és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. 

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
újraalapí

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

de a mű 
nagysikerű „

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

a 
ó-

XVI. 
30. 

n-
dezvények sikere, és általa térségünk, 

o-
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és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
lási lehetőség is várja az érdeklődőket. A délután színpadára lép

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
újraalapí

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

 kasírozott mérete A2 legyen. 
nagysikerű „

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

a 

XVI. 
30. 

dezvények sikere, és általa térségünk, 
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és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyit
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon o
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
újraalapí

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
nagysikerű „

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

ÁJÉKOZTATÓJA

ÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

INDSZENTJEI ÉRKEZNEK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
XVI. Mindszenti Napok ünnepélyes megnyitása követ
"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

Még ezen a napon operett
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
újraalapí

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
nagysikerű „

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

ÁJÉKOZTATÓJA

ÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

INDSZENTJEI ÉRKEZNEK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
ása követ

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

perett
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
újraalapí

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
nagysikerű „barátfü

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

ÁJÉKOZTATÓJA

ÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

INDSZENTJEI ÉRKEZNEK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
ása követ

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

perett
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

és fellép a Stolen Bea
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
újraalapító hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
barátfü

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

ÁJÉKOZTATÓJA

ÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

INDSZENTJEI ÉRKEZNEK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
ása követ

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

perett
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

és fellép a Stolen Beat is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
barátfü

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

ÁJÉKOZTATÓJA

ÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

INDSZENTJEI ÉRKEZNEK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
ása követ

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

perett
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

t is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
barátfü

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

ÁJÉKOZTATÓJA

ÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

INDSZENTJEI ÉRKEZNEK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
ása követ

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

perett
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

t is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
barátfü

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

ÁJÉKOZTATÓJA

ÉT HÓNAP ÉS ISMÉT

INDSZENTJEI ÉRKEZNEK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
ása követ

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

perett- 
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

t is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

, véradási lehetőség és kutyabemutató 
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
barátfü

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

ÁJÉKOZTATÓJA
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INDSZENTJEI ÉRKEZNEK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 
nagyon színes három nap vár június végén mindenkire. 

l várjuk majd a 12 település 
ása követ

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

 és musical
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

t is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

 is kerül a programba. A re
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
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település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
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Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
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és musical
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

t is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

is kerül a programba. A re
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
összefogása” új kihívásra 

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé
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és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 

l várjuk majd a 12 település 
, ahol közreműködik majd a 

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

és musical
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

t is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

is kerül a programba. A re
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat v
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
összefogása” új kihívásra 

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

 

HOZZÁNK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 

l várjuk majd a 12 település vendégeit, melyet a 
, ahol közreműködik majd a 

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

és musical
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

t is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

is kerül a programba. A re
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

entem” címmel, melyre olyan pályamunkákat várunk, amelyeken a 
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
összefogása” új kihívásra 

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

 

HOZZÁNK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 

vendégeit, melyet a 
, ahol közreműködik majd a 

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

és musicalrészletekkel örve
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

t is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

is kerül a programba. A re
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

árunk, amelyeken a 
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
összefogása” új kihívásra 

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

 

HOZZÁNK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 

vendégeit, melyet a 
, ahol közreműködik majd a 

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

részletekkel örve
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

t is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

is kerül a programba. A re
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

árunk, amelyeken a 
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
összefogása” új kihívásra 

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma.
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

 

HOZZÁNK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 

vendégeit, melyet a 
, ahol közreműködik majd a 

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekara, akiktől egyébként a délutánban még 
könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 

testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj

részletekkel örve
Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 

két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 
n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 

A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport
A délután színpadára lép

t is. A tűzijáték is hagyományos 
eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

is kerül a programba. A re
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

árunk, amelyeken a 
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
összefogása” új kihívásra 

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
készítsenek el annyi darabot, amennyi a település lélekszáma. Í
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé

 

HOZZÁNK

és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 

vendégeit, melyet a 
, ahol közreműködik majd a 

"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
délutánban még 

könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 
testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 

Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj
részletekkel örve

Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 
két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 

n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 
A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport

A délután színpadára lép
t is. A tűzijáték is hagyományos 

eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

is kerül a programba. A re
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

árunk, amelyeken a 
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

kasírozott mérete A2 legyen. 
összefogása” új kihívásra 

így a mindszentieket is arra kérjük 
település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 

Így mutatjuk be 
hasonló, ám mégis egyedi mivoltunk, mi Mindszentek és Testvéreink. 
Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
lésére. Őrizzük meg a rendezvény tisztaságát annak minden elemé
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és majdan közös sikerünk lehet.
A rendezvény programjairól folyamatosan tájékoztatást kap majd a lakosság 
plakátok és Mindszent Város honlapja által, de elöljáróban elmondható, hogy 

vendégeit, melyet a 
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könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 
testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 
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Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 
két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 

n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 
A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport

A délután színpadára lép
t is. A tűzijáték is hagyományos 

eleme már a Mindszenti Napoknak, így lesz ez idén is, de Szent Iván

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
tó hét halász családra

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.
Mindemellett kiállítások a természet témájában, városjáró kisvona

is kerül a programba. A re
dezvény versenyeiről, felhívásairól tájékoztatással leszünk, ám addig 
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

árunk, amelyeken a 
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Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
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"Forgatós" Táncegyüttes Makóról és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 
délutánban még 

könnyedebb dallamok is felhangzanak majd. A nyitóünnepségen a Mindszent 
testülete által alapított és odaítélt díjakat és elismeréseket is 

Erre az alkalomra szeretnénk a résztvevő települések néptánc csoportj
részletekkel örve

Kónya Krisztina és Szélpál Szilveszter, a Szegedi Nemzeti 
két művésze, de fellép a mulatós zene koronázatlan királya, Kaczor Feri 

n végződjön a nap az Orosházi Hangulat Együttessel. 
A szombati napon idén is lesz sárkányhajós teljesítménymérés, de egyéb sport

Náray Erika, 
t is. A tűzijáték is hagyományos 

éje sem 

A vasárnap természetesen a katolikus templomnál veszi kezdetét, ahol az Ősök 
mlékezünk, 

hogy a szentmise után szintén régi hagyományt felelevenítve közösen a Tiszához, 
a komphoz sétáljunk, megemlékezve eleinkről és elbúcsúzva az útra kelőktől.

t, éjszakai 
is kerül a programba. A re

ízelítőül
Kézműves/rajz pályázatot hirdetünk óvodások és általános iskolások részére „Az 

árunk, amelyeken a 
épített és természeti értékei jelennek meg. A pályamunka szabadon 

összefogása” új kihívásra 
 hogy a 

település jellegzetes perecéből (legyen az bármilyen formájú, méretű, ízesítésű) 
gy mutatjuk be 

Szeretnénk, ha megalkotásra kerülne, sőt elhangzana, sőt tovább is álmodtuk: 
közösen egy emberként énekelhetnénk a Mindszentek Dalát. Így szövegíró ve

en a szerzői jogokat tisztelve, egy népi dallamra várjuk a 
jobbnál jobb szövegeket, amelyek visszaadják a testvériségünk és barátságunk 

Egy a fontos, a dal alapja egy jól ismert gyors, vidám, magyar népdal 
vénával is rendelkezik, nem szabunk olyan 

jellegű gátat, hogy ne álmodhatna meg egy minden ízében saját dalt. Annyit 
kérünk csupán, hogy nagyon figyelmes legyen az esetleges plágiumgyanú elker
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Elhalálozott:
-
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Házasságot kötött: 
- 2019. 04. 06. 
  Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
- 2019. 04. 18. 
  Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
50 éve kötött házasságot
- 1969. 05. 15. 
   Varga G
- 1969. 05. 17. 
  
- 1969. 05. 24. 
  
- 1969. 05. 31. 
  
45 éve kötött házasságot 
- 1974. 05. 11. 
 Kis István 
 Fülöp László József és Tóth Etelka
 Serkedi István és Zagyva Eszter
40 éve kötött házasságot
- 1979. 05. 19. 
   Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
- 1979. 05. 26. 
   Bozó Lajos és Mihály Veronika
35 éve kötött házasságot
- 1984. 05
   Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
   Hevesi Zoltán és Varga Éva
- 1984. 05. 26. 
  
30 éve kötött házasságot
- 1989. 05. 06.
 Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
 Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
- 1989. 05. 13. 
  
- 1989. 05. 27.
  
25 éve kötött házasságot
- 1994. 05. 21. 
   Fekete Emil és Tégla Szilvia  
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- Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8

Maximilián Zoltán 
- Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

utónevű gyermeke született, 
- Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

Hanna, Barbara
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- Blaskó Imre
  Napkelet u. 28. 
- Nagy Lászlóné sz
  Vörösmarty u. 6
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30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06.
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13. 
Ko

1989. 05. 27.
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21. 
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Született:
Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

Elhalálozott:
Blaskó Imre
Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
2019. 04. 06. 
Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
2019. 04. 18. 
Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

50 éve kötött házasságot
1969. 05. 15. 
Varga G
1969. 05. 17. 
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

1969. 05. 24. 
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

1969. 05. 31. 
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
1974. 05. 11. 
Kis István 
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
1979. 05. 19. 
Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
1979. 05. 26. 
Bozó Lajos és Mihály Veronika

35 éve kötött házasságot
1984. 05
Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva
1984. 05. 26. 
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06.
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13. 
Kozma János és Varga Marianna

1989. 05. 27.
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21. 
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Született:
Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

Elhalálozott:
Blaskó Imre
Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
2019. 04. 06. 
Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
2019. 04. 18. 
Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

50 éve kötött házasságot
1969. 05. 15. 
Varga G
1969. 05. 17. 
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

1969. 05. 24. 
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

1969. 05. 31. 
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
1974. 05. 11. 
Kis István 
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
1979. 05. 19. 
Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
1979. 05. 26. 
Bozó Lajos és Mihály Veronika

35 éve kötött házasságot
1984. 05
Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva
1984. 05. 26. 
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06.
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13. 

zma János és Varga Marianna
1989. 05. 27.
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21. 
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Született:
Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

Elhalálozott:
Blaskó Imre
Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
2019. 04. 06. 
Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
2019. 04. 18. 
Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

50 éve kötött házasságot
1969. 05. 15. 
Varga G
1969. 05. 17. 
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

1969. 05. 24. 
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

1969. 05. 31. 
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
1974. 05. 11. 
Kis István 
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
1979. 05. 19. 
Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
1979. 05. 26. 
Bozó Lajos és Mihály Veronika

35 éve kötött házasságot
1984. 05
Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva
1984. 05. 26. 
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06.
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13. 

zma János és Varga Marianna
1989. 05. 27.
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21. 
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Született:
Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

Elhalálozott:
Blaskó Imre
Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
2019. 04. 06. 
Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
2019. 04. 18. 
Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

50 éve kötött házasságot
1969. 05. 15. 
Varga G
1969. 05. 17. 
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

1969. 05. 24. 
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

1969. 05. 31. 
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
1974. 05. 11. 
Kis István 
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
1979. 05. 19. 
Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
1979. 05. 26. 
Bozó Lajos és Mihály Veronika

35 éve kötött házasságot
1984. 05
Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva
1984. 05. 26. 
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06.
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13. 

zma János és Varga Marianna
1989. 05. 27.
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21. 
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Született:
Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

Elhalálozott:
Blaskó Imre
Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
2019. 04. 06. 
Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
2019. 04. 18. 
Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

50 éve kötött házasságot
1969. 05. 15. 
Varga György Mihály és Szabó Margit Veronika
1969. 05. 17. 
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

1969. 05. 24. 
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

1969. 05. 31. 
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
1974. 05. 11. 
Kis István 
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
1979. 05. 19. 
Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
1979. 05. 26. 
Bozó Lajos és Mihály Veronika

35 éve kötött házasságot
1984. 05
Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva
1984. 05. 26. 
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06.
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13. 

zma János és Varga Marianna
1989. 05. 27.
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21. 
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Született:
Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

Elhalálozott:
Blaskó Imre
Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
2019. 04. 06. 
Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
2019. 04. 18. 
Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

50 éve kötött házasságot
1969. 05. 15. 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika
1969. 05. 17. 
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

1969. 05. 24. 
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

1969. 05. 31. 
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
1974. 05. 11. 
Kis István 
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
1979. 05. 19. 
Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
1979. 05. 26. 
Bozó Lajos és Mihály Veronika

35 éve kötött házasságot
1984. 05. 05. 
Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva
1984. 05. 26. 
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06.
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13. 

zma János és Varga Marianna
1989. 05. 27.
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21. 
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Született: 
Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

Elhalálozott:
Blaskó Imre
Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
2019. 04. 06. 
Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
2019. 04. 18. 
Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

50 éve kötött házasságot
1969. 05. 15. 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika
1969. 05. 17. 
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

1969. 05. 24. 
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

1969. 05. 31. 
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
1974. 05. 11. 
Kis István János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
1979. 05. 19. 
Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
1979. 05. 26. 
Bozó Lajos és Mihály Veronika

35 éve kötött házasságot
. 05. 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva
1984. 05. 26. 
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06.
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13. 

zma János és Varga Marianna
1989. 05. 27.
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21. 
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

 
Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

Elhalálozott:
Blaskó Imre
Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
2019. 04. 06. 
Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
2019. 04. 18. 
Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

50 éve kötött házasságot
1969. 05. 15. 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika
1969. 05. 17. 
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

1969. 05. 24. 
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

1969. 05. 31. 
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
1974. 05. 11. 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
1979. 05. 19. 
Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
1979. 05. 26. 
Bozó Lajos és Mihály Veronika

35 éve kötött házasságot
. 05. 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva
1984. 05. 26. 
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06.
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13. 

zma János és Varga Marianna
1989. 05. 27.
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21. 
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

Elhalálozott: 
Blaskó Imre 
Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
2019. 04. 06. 
Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
2019. 04. 18. 
Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

50 éve kötött házasságot
1969. 05. 15. 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika
1969. 05. 17. 
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

1969. 05. 24. 
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

1969. 05. 31. 
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
1974. 05. 11. 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
1979. 05. 19. 
Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
1979. 05. 26. 
Bozó Lajos és Mihály Veronika

35 éve kötött házasságot
. 05. 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva
1984. 05. 26. 
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06.
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13. 

zma János és Varga Marianna
1989. 05. 27.
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21. 
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

 
 

Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
2019. 04. 06.  
Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
2019. 04. 18.  
Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

50 éve kötött házasságot
1969. 05. 15.  

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika
1969. 05. 17.  
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

1969. 05. 24.  
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

1969. 05. 31.  
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
1974. 05. 11.  

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
1979. 05. 19.  
Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
1979. 05. 26.  
Bozó Lajos és Mihály Veronika

35 éve kötött házasságot
. 05.  

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva
1984. 05. 26.  
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
1989. 05. 06. 
Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet
1989. 05. 13.  

zma János és Varga Marianna
1989. 05. 27. 
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
1994. 05. 21.  
Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

 
 

Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 
 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza
 

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
50 éve kötött házasságot

 
yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

 
Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

 
Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

 
Bába János és Bereczki Julianna 

45 éve kötött házasságot 
 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot
 

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika
 

Bozó Lajos és Mihály Veronika
35 éve kötött házasságot

 
Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

 
Szarka József és Horváth Éva

30 éve kötött házasságot
 

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

 
zma János és Varga Marianna

 
Szűcs Ferenc és Harmath Éva

25 éve kötött házasságot
 

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara

Napkelet u. 28. 
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6

Házasságot kötött: 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
50 éve kötött házasságot

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 
45 éve kötött házasságot 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
35 éve kötött házasságot

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

Szarka József és Horváth Éva
30 éve kötött házasságot

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva
25 éve kötött házasságot

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
Hanna, Barbara 

Napkelet u. 28.  
Nagy Lászlóné sz
Vörösmarty u. 6 

C

Házasságot kötött: 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
50 éve kötött házasságot

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 
45 éve kötött házasságot 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
35 éve kötött házasságot

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

Szarka József és Horváth Éva
30 éve kötött házasságot

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva
25 éve kötött házasságot

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

 utónevű gyermekük született.  

 
Nagy Lászlóné sz.: Németh Anna

 

C
 

 

 

 

 

Házasságot kötött:  

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
50 éve kötött házasságot

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 
45 éve kötött házasságot 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
35 éve kötött házasságot

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

Szarka József és Horváth Éva
30 éve kötött házasságot

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva
25 éve kötött házasságot

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán 
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

CSALÁDI 
 

 

 

 

 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
50 éve kötött házasságot

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 
45 éve kötött házasságot 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
35 éve kötött házasságot

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

Szarka József és Horváth Éva
30 éve kötött házasságot

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva
25 éve kötött házasságot

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
Maximilián Zoltán utónevű gyermeke
Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SALÁDI 

 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
50 éve kötött házasságot

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 
45 éve kötött házasságot 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
35 éve kötött házasságot

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

Szarka József és Horváth Éva
30 éve kötött házasságot

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva
25 éve kötött házasságot

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SALÁDI 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
50 éve kötött házasságot

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 
45 éve kötött házasságot 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
35 éve kötött házasságot

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

Szarka József és Horváth Éva
30 éve kötött házasságot

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva
25 éve kötött házasságot

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SALÁDI 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
50 éve kötött házasságot

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 
45 éve kötött házasságot 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
35 éve kötött házasságot

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

Szarka József és Horváth Éva
30 éve kötött házasságot

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva
25 éve kötött házasságot

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SALÁDI 

M

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
50 éve kötött házasságot 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 
45 éve kötött házasságot 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

40 éve kötött házasságot 

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
35 éve kötött házasságot 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

Szarka József és Horváth Éva
30 éve kötött házasságot 

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva
25 éve kötött házasságot 

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SALÁDI 

M

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 
45 éve kötött házasságot  

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

 

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

Szarka József és Horváth Éva
 

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva
 

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SALÁDI 

MINDSZENT 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka
 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 
 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

 

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva

Szarka József és Horváth Éva
 

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva
 

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SALÁDI E

INDSZENT 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
Hevesi Zoltán és Varga Éva 

Szarka József és Horváth Éva

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva

Fekete Emil és Tégla Szilvia  

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

ESEMÉNYEK

INDSZENT 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna
 

Szarka József és Horváth Éva

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva

Fekete Emil és Tégla Szilvia   

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született, 
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SEMÉNYEK

INDSZENT 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika
 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna

Szarka József és Horváth Éva 

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

Szűcs Ferenc és Harmath Éva 

 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
utónevű gyermeke született,  
Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SEMÉNYEK

INDSZENT 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

Farkas Dániel és Kósik Hajnalka 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

Bozó Lajos és Mihály Veronika 
 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna

 

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet

zma János és Varga Marianna

 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
 

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SEMÉNYEK

INDSZENT 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna 

János és Szabó Terézia
Fülöp László József és Tóth Etelka
Serkedi István és Zagyva Eszter 

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika

 
 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
Szabó Mihály és Csábi Erzsébet 

zma János és Varga Marianna

 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10
 

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna

SEMÉNYEK

INDSZENT 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén

Bába János és Bereczki Julianna  

János és Szabó Terézia 
Fülöp László József és Tóth Etelka

 

Kispeti Imre és Kakuszi Veronika 

 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin
 

zma János és Varga Marianna 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

: Németh Anna 

SEMÉNYEK

INDSZENT 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

Bánfi Mihály és Bakay Mária Irén 

 

 
Fülöp László József és Tóth Etelka 

 

 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin

 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

 

SEMÉNYEK

INDSZENT 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

 

 

Ménesi János és Kakuszi Zsuzsanna 

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

SEMÉNYEK

INDSZENT V

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

 

Juhász István és Kékesi Ildikó Katalin 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

SEMÉNYEK

V

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia

 

 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
utónevű gyermeke 

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

SEMÉNYEK

VÁROS 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Urbán János Ferenc és Huszka Terézia 

 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
 született,

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

SEMÉNYEK 

ÁROS 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
született,

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

 

ÁROS 

Szőke Krisztián Szilveszter és Szabó Lujza 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
született,

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

2019. 03. 14. 
71 éves volt
2019. 03. 16.
83 éves volt

ÁROS 

 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
született,

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

2019. 03. 14. 
71 éves volt
2019. 03. 16.
83 éves volt

ÁROS 

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
született,

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

2019. 03. 14. 
71 éves volt
2019. 03. 16.
83 éves volt

ÁROS Ö

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
született,

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

2019. 03. 14. 
71 éves volt
2019. 03. 16.
83 éves volt

Ö

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
született,

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

2019. 03. 14. 
71 éves volt
2019. 03. 16.
83 éves volt

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
született,

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.  

2019. 03. 14. 
71 éves volt
2019. 03. 16.
83 éves volt

NKORMÁNYZATÁNAK

yörgy Mihály és Szabó Margit Veronika 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
született, 

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
utónevű gyermekük született.   

2019. 03. 14. 
71 éves volt
2019. 03. 16.
83 éves volt

NKORMÁNYZATÁNAK

 

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8
 

Bódi Lászlónak és Szűcs Anettnek 2019. április 10-

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
 

2019. 03. 14. 
71 éves volt
2019. 03. 16.
83 éves volt

NKORMÁNYZATÁNAK

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8

-én, 

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13
 

2019. 03. 14. 
71 éves volt
2019. 03. 16.
83 éves volt

NKORMÁNYZATÁNAK

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8

én, 

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

2019. 03. 14. 
71 éves volt
2019. 03. 16.
83 éves volt

NKORMÁNYZATÁNAK

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8

én, 

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

2019. 03. 14. 
71 éves volt 
2019. 03. 16.
83 éves volt 

NKORMÁNYZATÁNAK

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8

én, Áron

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

2019. 03. 14. 
 

2019. 03. 16. 
 

NKORMÁNYZATÁNAK

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8

Áron

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13

 

 

NKORMÁNYZATÁNAK

Suba Zoltánnak és Mészáros Viktóriának 2019. április 8-án 

Áron

Boldizsár Tibornak és Tóth Piroskának 2019. április 13-án 

 

NKORMÁNYZATÁNAK

án 

Áron

án 

NKORMÁNYZATÁNAK

án 

Áron

án 

NKORMÁNYZATÁNAK

án 

Áron 

án 

NKORMÁNYZATÁNAK

4

NKORMÁNYZATÁNAK

4

 

NKORMÁNYZATÁNAK

4 

NKORMÁNYZATÁNAK

 

Április 6
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 
oszt
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju
ban. 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
szóló 
megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.
 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12
527

hogy a 
keddjén
 

A 
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
kot 

NKORMÁNYZATÁNAK

Április 6
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 
oszt
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju
ban. 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
szóló 
megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.
 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12
527

hogy a 
keddjén
 

A 
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
kot 

NKORMÁNYZATÁNAK

Április 6
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 
oszt
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju
ban. 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
szóló 
megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12
527

hogy a 
keddjén

A házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
kot 

NKORMÁNYZATÁNAK 

Április 6
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 
oszt
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju
ban. 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
szóló 
megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12
527-

hogy a 
keddjén

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
kot reggel 6 órára

 L

Április 6
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 
osztályos tanuló
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju
ban. 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
szóló 
megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

-018

hogy a 
keddjén

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
kot reggel 6 órára

LAKOSSÁGI 

Április 6
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ályos tanuló
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju
ban. A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
szóló helyi iparűzési adóbevallás
megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

018

hogy a 
keddjén

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

Április 6
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ályos tanuló
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

018

hogy a 
keddjén

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

Április 6
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ályos tanuló
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

018-

hogy a 
keddjén 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

Április 6-
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ályos tanuló
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

-as telefonszámon.

hogy a zöld hulladék elszállítása 
 történik.

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

-án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ályos tanuló
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ályos tanuló
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ályos tanuló
A nyolcadikos
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 
Gratulálunk! 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

H

zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ályos tanuló
A nyolcadikoso
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

  

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd: 
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

H

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

AKOSSÁGI 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ályos tanuló
ok közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
támogatásával. 
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 

 
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

AKOSSÁGI T

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ályos tanuló 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
támogatásával.  
Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
adó különbözet megfizetésének határideje

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
 
 

Szerda: 
Csütörtök:
Péntek: 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

T

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

 VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 
 

Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
  
  

  
Csütörtök:

  

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 
történik.

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak 
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára

TÁJÉKOZTATÓJA

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
 
 
 

Csütörtök:
 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 
történik. 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
szerint alakulnak márciusban
gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
reggel 6 órára az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

A

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál.

Ügyfélfogadás:
 
 
 

Csütörtök: 
 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 
 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
márciusban

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

 

F

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

ADÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv
tal Adócsoportjánál. 

Ügyfélfogadás:
 
 
 

 
 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
márciusban

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

 

FÖLDRAJZ 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

Csatlósné Répás Etelka
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

 
Ügyfélfogadás:

 
 
 

 
 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
márciusban

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

 

ÖLDRAJZ 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

Csatlósné Répás Etelka 
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

Ügyfélfogadás:
 
 
 

 
 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
márciusban

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

ÖLDRAJZ 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

 földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

Ügyfélfogadás: 

 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
márciusban

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

ÖLDRAJZ 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére. 

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

 
8.00 
nincs ügyfélfog
8.00 

 nincs ügyfélfogadás
7.30 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12

as telefonszámon.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

Az FBH-
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
márciusban

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

ÖLDRAJZ 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve
seny országos döntőjére.  

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

8.00 
nincs ügyfélfog
8.00 
nincs ügyfélfogadás
7.30 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 
Polgármesteri Hivatal 12-es irodájában vagy telefonon, az 

as telefonszámon.

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

-NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
márciusban

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

2019. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

ÖLDRAJZ 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

 

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével
keresztül tudnak benyújtani.

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

8.00 
nincs ügyfélfog
8.00 
nincs ügyfélfogadás
7.30 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 
as telefonszámon. 

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
márciusban

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

2019. május 8

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

ÖLDRAJZ 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 
18HIPA bevallás kitöltésével, melyet ügyfélkapun, cégkapun 
keresztül tudnak benyújtani. 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

8.00 
nincs ügyfélfog
8.00 
nincs ügyfélfogadás
7.30 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 
  

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
márciusban

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

május 8

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

ÖLDRAJZ 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 
 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

8.00 –
nincs ügyfélfog
8.00 –
nincs ügyfélfogadás
7.30 –

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 
 

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
márciusban 

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása): 

május 8

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

ÖLDRAJZ 
 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

 

DÓZÓK FIGYELMÉBE
 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.
 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 
 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

–
nincs ügyfélfog

–
nincs ügyfélfogadás

–

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 
 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

 

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
 (szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
munális hulladék elszállítása):  

május 8
 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA

 

ÖLDRAJZ V

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.
 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

– 18.00
nincs ügyfélfog

– 12.00
nincs ügyfélfogadás

– 12.00

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

 

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko
 

május 8
 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

ÁJÉKOZTATÓJA  

VERSENY

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

18.00
nincs ügyfélfog

12.00
nincs ügyfélfogadás

12.00

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

május 8

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

ERSENY

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

18.00
nincs ügyfélfog

12.00
nincs ügyfélfogadás

12.00

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

ULLADÉKSZÁLLÍTÁSI 

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

május 8

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

ERSENY

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

18.00
nincs ügyfélfog

12.00
nincs ügyfélfogadás

12.00

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

T

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

május 8-9

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

ERSENY

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el. 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

18.00
nincs ügyfélfog

12.00
nincs ügyfélfogadás

12.00

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

TÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

zöld hulladék elszállítása továbbra is 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

9

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

ERSENY

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

VIII. helyezést ért el.  
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31.

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

18.00 
nincs ügyfélfog

12.00 
nincs ügyfélfogadás

12.00 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

9-10

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

ERSENY

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

2019. május 31. 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

 
nincs ügyfélfog

 
nincs ügyfélfogadás

 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

10

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

ERSENY

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

 
k közül Juhász Réka V., Moln

Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

nincs ügyfélfogadás

nincs ügyfélfogadás

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

10.

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSENY 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

k közül Juhász Réka V., Moln
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

DÓZÓK FIGYELMÉBE!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

adás

nincs ügyfélfogadás

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

házhoz menő szelektív gyűjtési napok 
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

. 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

k közül Juhász Réka V., Moln
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

! 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

adás

nincs ügyfélfogadás

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

 pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

 

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

k közül Juhász Réka V., Molnár Máté I. lett. 
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
megfizetésének határideje 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

adás

nincs ügyfélfogadás

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

ÁJÉKOZTATÓ

NP Nonprofit Kft. 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ár Máté I. lett. 
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 
 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó-
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

adás 

nincs ügyfélfogadás 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

ÁJÉKOZTATÓ

 
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

2019.  

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ár Máté I. lett. 
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a 2018. adóévről 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 

- 
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

 

 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

ÁJÉKOZTATÓ

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

továbbra is 

pedig a következők 
(szerdától péntekig, attól fü

gően, hogy az adott utcában mely napokon történik a ko

Kérik a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív és a zöld hullad
az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

2019. 

án került megrendezésre az országos Teleki Pál 
földrajz és földtani verseny megyei fordulója Szentesen. 
A Mindszenti Általános Iskola tanulói közül Oláh Réka 7. 

ár Máté I. lett. 
Így Máté képviseli nemcsak az iskolát, Mindszentet, de 
Csongrád megyét is az országos döntőben Egerben, máju

A döntőn való részvételt a város önkormányzata is segíti 

földrajz tanárnő 10. tanítvá
akivel eljutott pályája során, erre a neves tanulmányi ve

2018. adóévről 
benyújtásának, 

megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges 

 és Vámhivatal 
honlapján megtalálható ÁNYK program segítségével a 

, melyet ügyfélkapun, cégkapun 

A kitöltött nyomtatvány nyomtatást és aláírást követően az 
őstermelők személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hiv

 

 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban ké
dése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a 

es irodájában vagy telefonon, az 

Dr. Megyeri Szilvia jegyző

ÁJÉKOZTATÓ
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