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FARSANGI MULATSÁG AZ
ISKOLÁBAN ÉS AZ ÓVODÁBAN
(2. és 15. oldal)

Andrea
rom Éva
Fotó: Ko

Fotó: Ördög Cintia

Fotó: Gémesné Wittich Szilvia

MEGRENDEZÉSRE
XXIV. DÓZSA BÁL

KERÜLT

A

(10. oldal)

TOVÁBBI AJÁNLÓ

Fotó: Kalotai Ica

„TISZTA VÍZ, BOLDOG TISZA”
(8-9. oldal)

Az egészségügyben a praxisközösség az új alapellátási
forma ..................................................................... 3. oldal

A Mindszenti Testedző Sport- és Rekreációs Egyesület
beszámolója ............................................................ 11. oldal

Két rendkívüli, egy rendes ülést tartott februárban a
Képviselő-testület ................................................ 4. oldal

Nívódíjasok nyomában ........................................ 12. oldal
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„FARSANGOLUNK,
VIGADUNK, HAJNALIG
CSAK MULATUNK!”
Január 31-én és február 7-én a Károly Óvoda
Székhelyén, február 14-én pedig a Móricz Zsigmond Utcai Tagóvodában 9 csoportban, közel
200 ovis sikeresen elűzte a telet, farsangi jelmezbe öltözve. A szülők által készített sütiket és a
szakács nénik kézügyességét dicsérő fánkot
jóízűen falatozták kicsik, nagyok egyaránt. Az
idén sem volt másképp, mint az eddigi esztendőkben: mindenki kedvenc jelmezében mutatkozhatott be, a kis műsorokat vidám táncos mulatság, vetélkedő színesítette.
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Fotó: Korom Éva Andrea

A Mindszenti Óvodásokért és
Óvodákért Alapítvány
tisztelettel köszöni az adózóknak
az eddigi 1%-os felajánlásokat,
mellyel nagyban hozzájárultak az
alapítványi célok folyamatos
megvalósításához, a mindszenti
óvodás gyermekek érdekében.
Tisztelettel köszönjük, ha 2020-ban
is támogatják alapítványunkat!
Adószámunk: 18464922-1-06

Fotó: Gyovai Evelin

A HÓNAP FOTÓJA

A Tisza
Fotó: Tatár Attila

Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a
hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.
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ÜNNEPRE HANGOLÓ
MÁRCIUS 15.

MINDSZENT—vegyes tartalmú hetilap 1887. január 23-ai számából.

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A PRAXISKÖZÖSSÉG AZ ÚJ ALAPELLÁTÁSI
FORMA
Dr. Gémes Csabát kérdeztük a mindszenti
praxisközösségről.
Az egész egészségügyi ellátás változások előtt áll. Egyik kiemelt
cél, a népegészségügyi jelentőségű érrendszeri és rosszindulatú
betegségek korai felismerése. Az átalakítások érintik az alapellátás
részeit alkotó háziorvosi praxisokat is. A jelenlegi modell szerint
egy orvos dolgozik egy körzetben, egy vagy kettő nővérrel. A betegek választanak egy háziorvost. Ez a választási lehetőség továbbra
is megmarad. Viszont az orvosokat arra ösztönzik, hogy egymással
együttműködve 5-10 fős csoportpraxisokat alkossanak. Jelenleg az
országban lévő háziorvosi praxisok 6-8%-a tartozik ilyen csoportokhoz, és az egyik Mindszenten van. A csoportoknak – plusz finanszírozás bevonásával – lehetőségük van egyéb egészségügyi
szakemberek alkalmazására. Nyilvánvalóan egy-egy háziorvos, a
mostani finanszírozásából, önállóan képtelen kigazdálkodni például egy dietetikus alkalmazását, de egy-egy praxisban túlzott is lenne ilyen kapacitás kialakítása. Viszont több körzet számára ez már
megengedhetővé válik, sőt szakmailag kívánatos is. A mi praxisközösségünkben 6 orvos dolgozik. Mindszentről: Dr. Abdul Rahim,
Dr. Ávéd János, Dr. Borbély Judit és én. Mivel a csoportokat legalább 5 orvos együttműködése esetén fogadják el, ezért két kollégát
kértünk fel csatlakozásra Hódmezővásárhelyről: Dr. Kovács Andreát és Dr. Szabó Évát.
Az említett dietetikuson
túl
gyógytornászt,
gyógytestnevelőt, védőnőt, népegészségügyi
koordinátort és elsősegély oktatót alkalmazunk. Törekedtünk arra,
hogy lehetőleg helyi
munkaerőket vonjunk be,
sajnos nem minden tekintetben sikerült.
A kezdeti nehézségeket az jelentette, hogy a bürokratikus akadályokon túl, az elvégzett tevékenységeket a megfelelő módon dokumentálva, tájékoztassuk a finanszírozó Állami Egészségügyi Ellátó
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Központot, de ezeken már túl vagyunk.
A programnak két kulcs gondolata van:
az egyik a megelőzés-szűrés, a másik az,
hogy a lehető legtöbb eseményt a lakossághoz közelebb kell vinni.
Példával illusztrálva: egy túlsúlyos embernél előbb utóbb jelentkezik a cukorbetegség. Megfelelő táplálkozási tanácsadással és mozgáskultúrával ez megelőzhető, de legalábbis elodázható. Ha pedig
kialakult már a betegség, akkor ideális
esetben a gyógyszeres kezelés mellett
ezeknek is jelentős szerepük kellene,
hogy legyen. Könnyebb ilyen foglalkozások részvételére rábírni a betegeket, ha
azokhoz nem kell utazniuk. A cukorbetegség érrendszeri szövődményei sokáig
tünetmentesek. Megfelelő, helyben elvégzett szűrővizsgálatokkal, ezeket idejében
felismerve, sokkal eredményesebben kezelhetőek.
Az emberi erőforrásokon túl új eszközökkel is gazdagodtunk. Minden háziorvosi
praxis rendelkezik már Mindszenten 24
órás vérnyomásmérővel, telemedicinális
EKG készülékkel. Az ezzel készített felvételeket elektronikusan rögzítjük, és azonnal továbbítjuk a balatonfüredi kardiológiai intézetbe, ahol szakember azonnal
értékeli. Szívritmus zavart, koszorúér
betegség gyanúját tudjuk kiszűrni. A kimutatott, panaszt még nem okozó állapotok korai felismerésével, szélütéses epizódokat, szívinfarktust tudunk megelőzni.
Közösen rendelkezünk egy alsó végtagi
érszűkület kimutatására szolgáló eszközzel, ennek segítségével pedig amputációkat tudunk reményeink szerint megelőzni. A programba belépni kívánó betegekkel a körzeti ápolónők átbeszélik az életkorhoz, nemhez, rizikófaktorokhoz köthető rosszindulatú betegségek korai kimutatására elérhető szűrővizsgálatokat.
Úgy mint mammográfia, méhnyak rák,
vastagbél rák, prosztata szűrés, sőt elérhetővé vált szűrővizsgálati (!) szinten,
megfelelő kritériumok esetén, alacsony
sugárdózisú mellkas CT tüdőrák szűrése.
Tervezünk egy hepatitis C szűrő kampányt a következő hónapokban. A szűrővizsgálatokra, dietetikai tanácsadásra,
gyógytornára, mindenki a saját háziorvosánál jelentkezhet. Ha kis lépésekkel is,
de valóban érdemben elindult valami jó
irányban az alapellátásban.

Várjuk betegeinket, ne feledjék! A
panaszmentes állapotban felismert
betegségek kezelése sokkal
eredményesebb!
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KÉT RENDKÍVÜLI, EGY RENDES ÜLÉST TARTOTT
FEBRUÁRBAN A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A februári rendkívüli testületi
ülést előkészítendő, a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság február 14-én
tanácskozott. A bizottság meghallgatta a Mindszenti Városgazda
Nonprofit Kft. 2019. évi IV. negyedéves, valamint éves beszámolóját, és a Kft. 2020. évi üzleti tervét. A beszámolók kapcsán Hevesi
István bizottsági tag szorgalmazta
az állati hulladéklerakó telepen
kamera elhelyezését, az illetéktelen
használók és a járványvédelem
megelőzése miatt. A bizottsági tagok a felvetéssel egyetértve, szorgalmazzák a mielőbbi kamera felszerelést. Az ülésen döntés született arról is, hogy a bölcsőde pályázat előkészítő tanulmányát a
Csongrád Megye Fejlesztéséért
Nonprofit Kft. készítse el.
A bizottság döntéseit a testület
egyhangúan elfogadta. A testületi
ülés végén Korom Éva Andrea

képviselő kért szót. A Csokonai
utcai csapadékvíz elvezetés problémáját vetette fel. Zsótér Károly
polgármester válaszában kifejtette,
hogy az igazi megoldást egy
komplett beruházás jelentené,
amelyhez az anyagi forrást pályázati úton kell megszerezni, hiszen
az több mint 1 milliárd Ft. A közmunkaprogramban a kritikus helyek tisztítása megtörténik, a kereszteződéseknél lévő vízállásokat
a kerékpárút építésénél nem tudták megszüntetni, ugyanis arra a

pályázati összeget nem lehetett
felhasználni.
A Képviselő-testület február 19-én
rendkívüli ülésen, a vízi látványosság létesítésére kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánította, győztes a Kraft HD
Zrt. lett. A beruházás költsége nettó 34 982 000 Ft. Az ülés végén Dr.
Pálinkó Mihály sajnálattal közölte,
hogy állati tetemeket lehet találni
az utcán, a városközpontban is.
Rácz Árpád az elektronikai hulladékok elszállítására tett javaslatot,
amely valószínűleg a tavasz folyamán valósul meg.
A február 24-én megtartott Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ülésén a bizottsági tagok elfogadták a
város 2020. évi rendezvénytervét.
Az ülésen javaslatként elhangzott,
hogy a terv kerüljön fel a város
honlapjára. A nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva, Pálinkó
György Vince elmondta, hogy abban bízik, hogy legalább az országzászló alapjait sikerül lerakni.
Az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság a szociális rendelet módosításával foglalkozott,
amely a babautalványok 10 000 Ftra történő felemeléséről szólt. Elfogadták a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes étkezéséről szóló
határozati javaslatot, a tavaszi és a
nyári szünet idejére. A gyermekek
ingyenes étkezését a szülő kérvényezheti. A továbbiakban - zárt
ülésen - rendkívüli települési támogatásokat és tüzelőtámogatási
kérelmeket bírált el a bizottság.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
február 25-én tartotta ülését. Először a 2019. évről szóló piac üzemeltetéséről szóló beszámolóval
foglalkozott. Tóth Csaba bizottsági
elnök véleményében elmondta, hogy
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fejlődés tapasztalható a piac működésében. A következő napi testületi ülésen, Pataki Sándor ügyvezetőigazgató hangsúlyozta, hogy az egyik
legfontosabb feladat az árusítás körülményeinek javítása. Szintén egyhangúan fogadta el a bizottság a közterület-felügyelők előző évi munkájáról
szóló beszámolót, munkájukat elismerték. Pálinkó György Vince a fűtés
során keletkező, egészségkárosító
anyagokat tartalmazó füst megszüntetésének kérdését vetette fel. A probléma megoldása összetett, a lakos élhet bejelentéssel a polgármesteri hivatal, illetve az illetékes kormányhivatal
felé, tudtuk meg a jegyző és az aljegyző válaszaiból. Korom Éva Andrea az
ebtartás szabályait megszegők hatékony odafigyelésére hívta fel a figyelmet. A képviselő-testületi ülésen a
helyszíni bírság kiszabásának lehetőségét szorgalmazta. Hevesi István elmondta, hogy a szabályok, a tanyán
élő eb tulajdonosokra is vonatkoznak.
A következő lapszámunkban a fűtéssel és az ebtartással kapcsolatos szabályokkal bővebben foglalkozunk.
A bizottság részletesen foglalkozott a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával. A 2019 májusában
hozott önkormányzati rendelettel egy
egységes, minden helyiségre kiterjedő
rendelet került elfogadásra, ezzel
összhangban történik a bérleteztetés.
A Mindszenti Testedző Sport és Rekreációs Egyesület bérleti igény nyújtott be a gimnázium földszinti helyiségeire, melyet a bizottság elfogadásra javasolt a képviselő-testületnek.
A Mindszenti Óvodásokért és Óvodáért Alapítvány a sportcsarnok báli
terembérleti díjának támogatását kérvényezte, melyet 36 000 Ft-os értékben
meg is kapott az önkormányzattól.
Mindszent Város Képviselő-testülete
február 26-án tartotta rendes testületi
ülését. A beszámolók sorában először
tájékoztatót hallgatott meg a Kurca
mindszenti szakaszán lévő fejlesztésekről, a folyó állapotáról.
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Az írásos anyagot, az ATIVIZIG Szentesi Szakaszmérnökség vezetője, Jászné Gyovai Ágnes
egészítette ki, majd válaszolt a képviselők kérdéseire. A kiegészítésben a vezető asszony elmondta, hogy a Kurcának „két élete” van, egy
őszi-téli és egy tavaszi-nyári időszak. Így a víz
kétszer cserélődik évente, kétféle vízminőséggel. Tavasszal, a Hármas-Körösből nyerik a vizet, ősszel, termálvízzel töltődik fel.
Tápanyagdús vízben jól megél a zöld növényzet. Augusztus második felében megáll az öntözővíz kivétele. Ez egy problémás időszak, a vízminőség szempontjából. Igazából az ökológiai
víz oldaná meg a helyzetet. Rácz Árpád képviselő aggodalmát fejezte ki a szennyvíztisztítókból esetlegesen bekerülő gyógyszer, vegyi anyagok, halakra és emberre való hatása miatt. Az
előadó válaszában hangsúlyozta, hogy a szakaszmérnökség vagyonkezelési feladatokat lát
el, ők öntözés szempontjából vizsgálják a vizet.
Viszont a szennyvíztisztító üzemelése teljes körű környezetvédelmi tanulmányt követel, valamint hatósági ellenőrzéseket. A képviselő továbbiakban a folyó kotrásáról érdeklődött. A válaszból kiderült, hogy a kotrást szakaszosan lehet elvégezni, az a jobb parton történt meg. A
jogszabályokban pozitív változás, hogy az iszap
most már bárhová elkerülhet. Pálinkó György
Vince a vízbe kerülő vegyi anyagok hatásáról
szólt, a békalencse éjszakai leengedéséről érdeklődött. Jászné Gyovai Ágnes válaszában kifejtette, hogy a komp miatt engedik le éjszaka a
békalencsét, kiszedni azt, drága pénzért lehet.
Zsótér Károly polgármester megköszönte a szakaszmérnökség munkáját és együttműködését.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, valamint a gimnázium épületének bérleteztetése kapcsán, alakultak ki eltérő vélemények.
A további napirendi pontokat, a bizottsági határozatoknak megfelelően fogadta el a testület.

KÖSZÖNET A CSENDES
ÉLETMENTŐKNEK!
Mindszenten február hónapban két
alkalommal nyílt lehetőség véradásra, amelyen településünkről 104 önkéntes vett
részt.
Önzetlen segítségüket megköszönve, kívánunk
jó egészséget a szervezőknek és a véradóknak.

5
FOGADÓÓRA
Zsótér Károly polgármester

áprilisi fogadóóráját 2020. április 6-án (hétfőn) 16 órától
tartja a Polgármesteri Hivatalban.
Zsótér Gábor alpolgármester
márciusi fogadóóráját 2020. március 16-án (hétfőn) 16
órától tartja a Polgármesteri Hivatalban.

LAKOSSÁGI ÉS APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: hirekmindszenten@gmail.com
Díjszabás:
egynegyed oldalas
5250,- Ft + Áfa
egynyolcad oldalas
2625,- Ft + Áfa
apróhirdetés
50,- Ft/szó + Áfa*
* a névelő nem számít önálló szónak
Az önkormányzat intézményei, a civil szervezetek, valamint a
Mindszenti Általános Iskola városi rendezvényeihez kapcsolódó
hirdetései, tájékoztatói térítésmentesek.
Hirdetés megrendelőlapot személyesen kérhetnek a Mindszenti
Polgármesteri Hivatal (6630, Mindszent Köztársaság tér 31.) portáján, letölthetik elektronikus úton Mindszent város honlapjáról
(https://mindszent.hu) vagy kérhetnek elektronikus postán keresztül a hirekmindszenten@gmail.com címre küldött elektronikus levelükkel.
Hirdetésüket lapzártáig (következő lapzárta: 2020. április 2.) adhatják fel. A megrendelőlapot kérjük postai úton megküldeni
(Mindszenti Polgármesteri Hivatal 6630, Mindszent Köztársaság
tér 31.), vagy személyesen behozni a polgármesteri hivatalba, Szabó Anita polgármesteri asszisztens részére vagy elektronikus formában (aláírt példány másolatát csatolva) elküldeni a
hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.

Adózók figyelmébe!
Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az első félévi helyi
adók és a gépjárműadó befizetési határideje: 2020. március 16.
Helyi adó és gépjárműadó fizetési kötelezettség az alábbi
módokon teljesíthető:
- a Takarékbankban történő készpénz befizetéssel, átutalással, lakossági folyószámlát vezető pénzintézeténél eseti megbízással, - átutalással interneten, net-bankon keresztül.
Március első felében eljuttatjuk az adózók részére az értesítőket, melyek részletesen tartalmazzák az egyes adótárgyak
utáni adót, a hátralék, a túlfizetés, az első és a második féléves adó összegét. Az előző évekhez hasonlóan befizetési
bizonylat, csekk kiállítására nem került sor. Amennyiben a
Takarékbankban történő befizetést választja, kérjük, a gyorsabb ügyintézés érdekében az értesítőt vigye magával. Kérjük, a közlemény mezőben tüntesse fel a befizető azonosítót.
(Kettő-ötjegyű szám, amely az értesítőn kivastagítva szerepel.) Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink megtalálhatóak Mindszent Város honlapján (www.mindszent.hu), illetve a Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján lévő hirdetőtáblán. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi
adóztatással kapcsolatban, kérjük, keresse fel adócsoportunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 17-es, 18as, 19-es szobájában, illetve telefonon a 62/527-017-es, 62/527-018-as és 62/527-028-as telefonszámon.
dr. Késmárki-Szabó Olga, jegyző
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A települési képviselő a civilek összefogásán,
a Kurca vízminőségének javításán fáradozik.

Rácz Árpáddal
beszélgettünk.
Köszöntünk szeretettel. Gratulálunk az adventi rendezvényekhez, amely a civil szervezetek összefogásával valósult meg a szervezésedben. Úgy tudom,
további kezdeményezéseket tettél az egyesületek
összefogásában.
Valóban, tanácskoztunk ez ügyben. Az én elképzelésem az, hogy támogassuk egymást az elkövetkezendő
időben. Konkrétan azt jelentené, ha valamilyen programot szervez egy egyesület, a többiek segítsék annak
megvalósulását, mindenki olyan módon, ami a profiljába illő, annak érdekében, hogy minél színvonalasabb
legyen egy-egy rendezvény. Vállalom az összekötő
szerepét az egyesületek között.
Te magad is egy nagy egyesület vezetője vagy. A
Mindszenti Horgász Egyesület február 16-án tartotta
közgyűlését. Született-e kiemelt jelentőségű döntés?
Adója 1%-a nagy segítség a
Mindszenten szükségben élők számára
Kérjük ajánlja fel adójának 1%-át
Adószám
184-778475-01-06
Köszönettel:
„A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány

www.tobbminthaz.hu
VILANYSZERELÉS
Lakossági és ipari villanyszerelés, vezérléstechnika, karbantartás,
hibaelhárítás. Látvány-, és célvilágítások tervezése, kivitelezése. Új
és meglévő létesítmények kivitelezése, átalakítása.
info@tobbminthaz.hu
+36 30 862 5184
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A tagjaink száma több mint 300. A közgyűlésen 80-an
vettek részt. Ez a részvételi arány jónak mondható. Mivel a tagok száma csökken, kezdeményeztem a
halasítási pénz elengedését. Egyébként nagyon nagy
mennyiségű halat szeretnénk a Kurcába telepíteni.
Terveink szerint megrendezésre kerül a 2. jótékonysági
horgászbál április 11-én. A bevétel egy részét az
„Iskolabarát Alapítvány” javára szeretnénk felajánlani.
Hogyan vagy megelégedve a Kurca vízminőségével?
Rossznak tarom. Történtek munkálatok a szemét felszámolásával és az iszaposítás megszüntetésével kapcsolatban, de még mindig nincs megoldva a probléma.
Hallatom a szavam fórumokon, megkerestem biológust, szakembert, mezőgazdászokat, országgyűlési
képviselőt, hogy a helyzet javuljon. Nagy összefogásra,
komoly munkára lenne szükség, és persze pénzre.
Második ciklusban vagy önkormányzati képviselő.
Milyen feladatok megoldását látod a legfontosabbnak?
Akkor tudunk valamit megvalósítani, ha ahhoz van
pályázat, ezáltal anyagi forrás is, és tenni akarás. Önerőből kevés dolgot lehet létrehozni. Úgy érzem, mi
valahogyan kimaradunk sok mindenből. A legsürgetőbb az utjaink rendbetétele, nagyon aggasztó a helyzet. Vannak még a településen olyan helyek, ahol a belvíz veszélyt jelent az ingatlanokra. Sok a megoldásra
váró feladat, de a pályázatok diktálnak, hogy mire lehet pénzt szerezni.
Kívánok szép eredményeket! Őszinte vélemény- nyilvánításodra, korrekt hozzáállásodra, minden fórumon
szükség van.

Felhívjuk a Tisztelt Mindszentiek figyelmét,
hogy a Tisza-strandon az Önkormányzat beruházásában megújult, korszerűsített vendéglátóhely hosszú távú bérleteztetés útján történő hasznosítására, a vagyonkezelő Mindszenti Városgazda Np. Kft. pályázati felhívást tett
közzé, amelynek a részletei tekintetében, kérjük keressék fel Mindszent Város Önkormányzatának honlapját!
Tisztelt Sportbarátunk!
2013. év óta sikerrel végezzük a mindszenti
férfi felnőtt és ifjúsági labdarúgók edzését,
versenyeztetését
Tisztelettel kérjük Önt, hogy
adójának 1%-val segítse a
Mindszenti Sport Club Sport Egyesület
további működését, fejlődését.
Adószámunk: 18514333-1-06
Sportolóink nevében köszönjük
önzetlen segítségét!
MSC SE elnöksége
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KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉBEN

Fotó: Tóth Zoltán

2019 decemberében a két ünnep
között egy alkalommal, illetve január elején még egy délután Zsótér Gábor városunk alpolgármestere, Mihály Ferenc települési képviselő és jómagam szemétgyűjtési
akciót folytattunk MindszentSzegvár közötti útszakasz mentén,
a Ludas-éri csatornáig. Sajnos rengeteg szemét gyűlt össze, több
mint 25 zsák. Kézzel minden hulladékot nem is lehetett összeszedni
(gondolunk itt az apróra összetört
szélvédőcserepekre stb). Elszomorító volt látni a rengeteg műanyag
flakont, sörösdobozt, reklámtáskát,
zsákokban kidobott állati maradványt és egyéb hulladékot, melyek
nem csak károsítják, hanem csúfítják is a környezetünket, de talán
még elszomorítóbb volt azt tapasztalni, hogy a szemétszedésből viszszafele gyalogolva „frissen” eldobott energiaitalos dobozba botlottak a résztvevők. Ámulatba ejtő ez
a felelőtlenség, nemtörődömség,

melyet tapasztalhatunk, főleg annak a tükrében, hogy az Önkormányzat immár sokadik éve ingyenesen biztosítja a települési
gyűjtőhelyen az állati eredetű melléktermékek elhelyezését. 2020
februárjában folytatódott városunk
bevezető útjainak megtisztítása,
csak ekkor Mártély irányába gyűjtötték a szemetet. A csapat a korábban említett személyek mellett
kiegészült Rácz Árpád képviselővel, valamint Tóth Zoltán külsős
bizottsági taggal. Érdekes volt,
hogy ebben az irányban valamelyest kevesebb szemét volt eldobálva, mindösszesen kb. 15 zsáknyi. Vajon megérjük-e azt a kort,
amikor az emberek rájönnek arra,
hogy a legtöbbször fogyasztásból
képződött hulladékot nem kell
kivinni a természetbe, nem kell az
autóból kidobni, hanem hasznosabb és egyáltalán nem drágább az
otthoni kukába, vagy közterületi
szemétgyűjtőkben
elhelyezni?
Hogy elősegítse az Önkormányzat
a háztartásokban felhalmozott
elektronikai hulladék és gumiabroncsok szakszerű megsemmisítését, a Város – előreláthatóan ebben
az évben több alkalommal is –
szervezett és ingyenes hulladékátvételt fog szervezni. Talán így kevesebb
veszélyes
hulladék
„landol” a természet lágy ölén. A
fentebb már említett szemétszedési

akcióktól nem sok idő telt még el,
de mindenki láthatja, hogy akár
újra is lehetne kezdeni a szemétszedést, mert felelőtlen személyek
sekélyes örömüket lelik környezetünk szennyezésében, károsításában, elcsúfításában.
Ezek a személyek talán meg sem
tanulták az örökérvényű indián
közmondást, mely szerint:
„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk
kölcsön.”
Mennyi pénzt, energiát lehetne
megspórolni, másra, hasznosabb
dologra fordítani, ha nem kellene
egy évben akár többször is összeszedni, elszállítatni és megsemmisíteni
az
illegális
szemétlerakóhelyeken, valamint az erdők
szélén, a fák tövében, vagy éppen
a csatorna partján kidobott hulladékot… Talán jobb ebbe bele sem
gondolni. Addig is örüljünk annak, hogy nagyon sokan vannak,
akik nem dobálják el az általuk
keletkezett szemetet, sőt, a legegyszerűbb módon, a házuk elől vitetik el a „kék” és „sárga” kukákban.
A szemétgyűjtési akciók során öszszegyűjtött hulladék elszállításában a Mindszenti Városgazda
Nonprofit Kft. közreműködött,
köszönet ezért a dolgozóknak.
Pálinkó György Vince
települési képviselő

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017 óta minden magánszemély részére – így az Ön

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017 óta minden magánszemély részére – így az Ön
részére is – külön kérés nélkül elkészíti az adóbevallási tervezetét.
részére is – külön kérés nélkül elkészíti az adóbevallási tervezetét.
A tervezet a tárgyévet követő adóév március 15. napjától kezdődően online elérhető az adóhatóság eSZJA Portálján.

A tervezet a tárgyévet követő adóév március 15. napjától kezdődően online elérhető az adóhatóság eSZJA PortálHa szeretne élni ezzel a lehetőség- Ha Ön az adóbevallási
tervezetben Ha az adóév során több munkáltatója
ján.
gel, a következőket kell tennie:
1. Nyisson ügyfélkaput! Ügyfélkapu
nyitására személyesen van lehetősége
a Kormányablakoknál, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatain, okmányirodákban, egyes postai
ügyfélszolgálatokon, illetve a külképviseleteken is nyitvatartási időben.
2. Lépjen be a NAV eSZJA portáljára!
https: / /eszja.nav.gov.hu/app/
login/#login útvonalon keresztül.
3. Egyeztesse az adatokat! A tervezetben szereplő adatokat vesse össze a
munkáltatójától kapott igazoláson
szereplő adatokkal.

szereplő adatokkal
Egyetért: nincs további teendője
Nem ért egyet: online kiegészítheti,
módosíthat ja a tervezetét és a módosítások rögzítését követő- en azonnal
beadhatja a bevallását.
A jóváhagyás megtehető okos telefonra telepített mobilalkalmazáson is
(NAV-Mobil)
Miért jó ez Önnek?
M e g kí m é lh e ti ma gá t fe l e s le ges kiadásoktól! A legegyszerűbb
módon rendelkezhet személyi jövedelemadója 1+1%-áról.

is volt, nem kell az egyes igazolásokon szereplő adatokat külön összesítenie.
Kérjük, fontolja meg, hogy az általunk ajánlott korszerű elektronikus
megoldással tegyen eleget kötelezettségének.
Amennyiben bizonytalan, kérje munkatársaink segítségét, akik ügyfélszolgálatainkon készséggel segítenek
bemutatni, hogy milyen egyszerűen
használható az eSZJA Portálunk.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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éve történt...

Fotó: Urbaniczki Gyuláné
Forrás: Mindszenti Művelődési Központ

„ A felhők mégis egymásnak estek,
zúdult alá a ciános oldat,
Kimért, kemény hóhérlegények
törték kerékbe a változó holdat.”
(Vári Fábián László)

Forrás: Mindszenti Művelődési Központ

Fotó: Urbaniczki Gyuláné
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Semmi keresnivalónk a természet fölött. Benne,
vele együtt kellene élnünk. (Vavyan Fable)

Fotó: Kalotai Ica

„Megállok felhős tavaszég alatt
S míg megy a víz és az idő szalad,
Érzem, hogy az öreg Tisza felett
Az örök élet csillaga remeg.”
(Juhász Gyula)
Fotó: K

alotai
I

ca

Fotó: Tóthné Pancsi
Fotó: Kalotai Ica
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FORRÁSTÓL TORKOLATIG EXPEDÍCIÓ: A TISZA
TELJES HOSSZÁBAN FELTÉRKÉPEZIK IDÉN A HULLADÉKHELYZETET A PET KUPA SZAKEMBEREI
A PET Kupa hét éves története alatt 70 tonna hulladéktól mentesült a Tisza és annak ártere. A természeti értékek védelme és az újabb környezetvédelmi eredmények
érdekében a szakemberek határokon átnyúló programot hirdettek.
A Nemzetközi Beruházási Bank támogatásával, a
„TISZTA VÍZ, BOLDOG TISZA” program keretében a
PET Kupa a Tisza teljes hosszára kiterjedő expedíciót
indít. A program célja a teljes folyóra kiterjedő hulladéktérkép létrehozása, amelynek segítségével hatékonyabbá tehetőek a folyótisztítási akciók.
A támogatásról 2019 őszén döntöttek, a PET Kupa szervezői 2019 november-decemberben kérték fel a programban együttműködő szakértőket és kutatókat. A
program 2020 decemberéig tart.
A 4P expedíció a Tisza forrásánál, Kárpátalján, Ukrajnában veszi kezdetét. A cél, hogy 2020 őszéig a teljes
folyót végighajózzák, és közben felméréseket végezzenek. Elsődleges célja, hogy a szabad szemmel is látható
műanyag lerakódások pontos helyét, méretét részletesen feltáró Tiszai Hulladéktérképet kiterjesszék a teljes
folyóra. (makroplasztik, mikroplasztik vizsgálatok)
Az expedíció nyilvános, megfelelő vízi jártassággal bármelyik szakaszához lehet csatlakozni. A zászlóvivők a
PET Kupa önkéntesei, szervezői közül kerülnek ki, túráik nyilvánosak lesznek, bárki csatlakozhat hozzájuk,
aki érez magában elég erőt, hogy a téli hidegben neki-

vágjon az ártéri erdőnek. Az elkészülő Tiszai Hulladéktérkép az interneten követhető, és egy ingyenes applikáció letöltésével bárki csatlakozhat az adatgyűjtő közösséghez.
Az eredményt egy összefoglaló tanulmányban fogják
közzé tenni.
Az önkénteseknek tervezett időpont:
 Algyő-Szeged, 2020. február 28.
Szeged-Röszke táv is lesz a közeljövőben
A Facebookon kell figyelni az eseményeket, (PET Kupa
Facebook esemény) itt tudják részvételüket jelölni az
önkéntesek, illetve itt lesz megadva találkozási pont és
időpont is.
2020. május 8-tól kezdődik a forrásnál az expedíció, a
magyar szakaszon pedig folyamatosan zajlik a területek
előzetes feltérképezése.

Fotó: PET

MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A
XXIV. DÓZSA BÁL
Hajnalig tartó mulatsággal támogatta
a Mindszenti Általános Iskola Dózsatelepi tagintézményét a város szórakozni vágyó lakossága február 15-én.
Az iskola alapítványa, szülői szervezete és tantestülete idén 24. alkalommal rendezte meg hagyományos,
télvégi mulatságát. A bál témája idén
a vadnyugat világa volt, ez nem csak
a tornacsarnok dekorációjában jelent
meg, hanem a műsorban is. A
tagintézményvezető köszöntője után
Fotó: Gémesné Wittich Szilvia
a nyolcadikosok bécsi keringője nyitotta meg az estet, majd az első osztályosok boci-tánca szórakoztatta a közönséget. A versenytáncosok latin bemutatóját követően pedig egy népes csapat country tánca alapozta meg a hajnalig tartó hangulatot. A koreográfiában közel negyven gyerek lépett fel elsőtől hetedik osztályig együtt ropták a párok. A hagyományos marhapörkölt vacsora után a vajdasági Eridanus zenekar gondoskodott a bálazók másnapi izomlázáról, a táncfolyamot
csak a szülők meglepetés tánca szakította meg rövid időre, amely szintén illeszkedett az est western tematikájához. A bál bevételét, és a támogatói felajánlásokat idén év végi jutalmazásra, tanulmányi kirándulásokra, a szabadidő hasznos eltöltésére és a felső tagozatosok udvarának fejlesztésére fordítja az alapítvány.
Köszönjük támogatóinknak!
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ÉVET ÉRTÉKELT A MINDSZENTI TESTEDZŐ SPORT- ÉS
REKREÁCIÓS EGYESÜLET
Nagy Péter és Sulyok Renáta tájékoztatja a lap olvasóit
az elért eredményekről
Egyesületünk megalakulása, 2016 óta,
talán a 2019-es év volt a legmozgalmasabb. Január elején szerződést kötöttünk az Egészségfejlesztési Iroda
Hódmezővásárhelyi Kirendeltségével
(EVP). Lehetőséget kaptunk heti egy
óra ingyenes pilates edzés tartására,
amelyre nagy igény mutatkozott. A
féléves felülvizsgálat után, az iroda
nagyon pozitívan értékelte a munkánkat, és felemelte a heti óraszámot egyről háromra, ami mindszenti viszonylatban, azt gondolom, nagyon szép
eredmény. Lelkiismeretes és kitartó
munkánk elismeréseként a hódmezővásárhelyi irodavezető felkért bennünket, hogy a Magyar Nemzeti
Egészségügyi Közhasznú Alapítvány
szervezésében biztosítsunk helyet a
“Motiváció a szabadidősportban”
című sportszakmai workshopnak,
amelynek örömmel tettünk eleget.
Ezen az előadáson olyan szakembereket ismerhettünk meg, akik segítségével kora tavasszal “Életmódváltás”
címmel ismét előadásra invitáljuk a
helyi lakosokat. Ezen felül keresni
fogjuk a lehetőségét, hogy minél több
mozgáshoz, egészséges életmódhoz kapcsolódó előadást tudjunk szervezni.
Az év elején csatlakoztunk a
Terepakadályfutó Szövetséghez. Egyesületünk egy tagja kiváltotta a versenyzői licenckártyát, így bajnoki futamokon mérettetheti meg magát.
Második éve vesz részt az egyesület
az ország legnehezebb katonai terepakadály futóversenyén a Military
Survival
Run-on. Minden óvodás
csoport számára instabil mozgás órát
hirdettünk, melyre örömmel érkeztek a gyermekek. A telepi ovisokhoz
helyszínre mentünk. Néhány csoport
kézműves foglalkozáson is
járt
nálunk. Természetesen mindezt térítés nélkül vehették igénybe a gyermekek. Április 30-án egyesületünk a
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ
felkérésére részt
vett az éjszakai kalandtúra lebonyolításában.
Az egyesülethez tartozik, de külön
csoport a Spartan Training Group
Mindszent. A megalakulás óta töretlen lelkesedéssel, heti két edzéssel segítjük egymást felkészülni a
versenyekre. Az edzésekre Mindszenten kívül, Mártélyról és Hódmezővásárhelyről is járnak sportolni
vágyók. A tagok, az idei évben is

részt vettek az ország különböző
pontjain megrendezett Spartan Race
terepakadály futó versenyeken, és
sikeresen teljesítették azokat. A
Spartan csoport második alkalommal
rendezte meg a háromnapos rekreációs edzőtábort Mártélyon, amelyen
közel 20 fő vett részt.
Novemberben hangfürdőre invitáltuk
a lakosságot. 19 fő volt jelen, ami abszolút teltházat jelentett, ezért folytatás ígérkezik az év elején. A hangfürdő vezetője Seres Krisztián, aki elmondta, hogy egyszerre ennyi embernek még nem szólaltatta meg a gongokat és a hangtálakat. Nagyon elégedett volt a terem színvonalával, valamint a mindszentiek hozzáállásával.
Tavaly harmadik alkalommal szerveztük meg a “Töklámpások Utcája” rendezvényt. Első alkalommal nyertünk
pályázaton pénzt a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. -től, és így színvonalas, ingyenes programot tudtunk
nyújtani. Az este folyamán közel 300
fő látogatott el hozzánk, nemcsak
Mindszentről, hanem a környékbeli
településekről is. Rengetegen álltak
mögénk, segítettek munkával, felajánlással. Bízunk benne, hogy idén ismét
létrejöhet ez a program.
A Mindszenti Veteránjármű Egyesület felkérésére örömmel segítettünk
megszervezni
a városi szintű
“Mikulás les” című programot gyerekeknek, a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ együttműködésével. Ismét rengeteg segítséget
kaptunk más civil szervezetektől, magánszemélyektől, vállalkozóktól. Hatalmas sikerrel zárult a rendezvény,
közel 250 fő részvételével.
Egyesületünkben a következő edzésformák érhetők el: Trx, pilates, funkcionális és gyermek edzés. Az edzéseken való részvételt sok minden befolyásolja: évszak, fizetés, közelgő ünnepek, lustaság... Még ezek függvényében is kb. 250 embert mozgatunk meg
havonta, valamilyen formában, amire
nagyon büszkék vagyunk.
Ezt az eredmény 4 év alatt értük el,
rengeteg munkával és alázattal. Talán
most érkeztünk el odáig, hogy látjuk:
az emberek nyitnak a mozgás, az
egészséges életmód felé, amit—
valljuk be - jó érzés tapasztalni. Most
látjuk, hogy volt és van értelme az
erőfeszítésnek.
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FELHÍVÁS!
Az ISKOLABARÁT
ALAPÍVÁNY
ebben az évben is jogosult a
személyi jövedelemadó
1%-ának fogadására.
Hálásan köszönjük,
ha alapítványunkat, iskolánkat
eddig bármilyen formában
támogatta és
a továbbiakban is segíteni
tudja.
ADÓSZÁMUNK:
18463426-1-06

MŰANYAGMENTES
HIVATAL
A Mindszenti Polgármesteri Hivatal
célkitűzése, hogy előrelépést tegyen a
természetvédelem érdekében. A hivatalban már leállították az egyszer
használatos műanyagok beszerzését,
így tevékenységük műanyagmentessé
válik. Magyarországon évente körülbelül 3.8 millió tonna háztartási hulladék keletkezik, melyből közel 50 ezer
tonnát az egyszer használatos műanyag csomagolások tesznek ki. Sajnálatos módon ennek az óriási menynyiségű műanyag hulladéknak mindössze alig 15%-a kerül újrahasznosításra. A műanyagok bekerülve a környezetünk természeti körforgásába
számtalan veszély forrásaivá válhatnak. Településünk önkormányzatának polgármesteri hivatala a helyi
közügyek legfontosabb fóruma, ezért
az itt megjelenő példák és megoldások jól tükrözik a település elköteleződésének irányait. A
Mindszenti Polgármesteri Hivatalban
az eldobható palackok helyett
népszerűsítik a
csapvizet, illetve az egyéb újra felhasználható
eszközöket alkalmazó alternatív megoldásokat úgy,
mint az üvegből készült tárolási
formák, amelynek
Eredményeként
mentesül a hivatal
a PET hulladéktól.
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SIKERÜLT, AMIÉRT
MENTÜNK!
NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN
TAKÁCS GÁBOR
1994.
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület és
a Mindszenti Kyokushin Karate Klub versenyzői az
IBKHF szervezet országos versenyén vettek részt január 19-én. A 14 fős csapat négy különböző kategóriában mérte össze tudását az ország legjobbjaival.
Tanítványaim 11 db első, 9 db második és 10 db harmadik helyezést szereztek! Legeredményesebb mindszenti versenyzők Gémes Gergő egy első és egy második, valamint Győri Dávid egy első helyezéssel voltak!
Versenyzőink január 25-én Győrben versenyeztek az
I. Összetartás Knock Down Kyokushin Karate Versenyen - CBA kupán, ahová 25 sportegyesületből 237en érkeztek megszerezni az első
helyezéseket!
Tőlünk
Gémes
Gergő
kezdte
meg elsőnek a
szereplést.
Három győzelmet
ért el. Mindegyiket teljes értékű
találatokkal fejezte be, amivel újabb értékes sikert
könyvelhetett el. Gyermán Lili is fontos győzelemmel kezdett, ami az önbizalma erősítése miatt volt
jelentőségteljes. Következő küzdelmében olyan erős
ütéseket, rúgásokat viselt el, ami megerősített abban,
hogy ebben a lányban sokkal több van, mint amit
elhisz magáról. Sajnos ez a küzdelem teljesen kimerítette és az elszenvedett találatok a harmadik küzdelem közben kezdtek igazán fájni. Ezzel az érzéssel
most még nem tudott mit kezdeni.
Károlyi Raul is győzelemmel kezdett, majd következett az a kisfiú, akivel a megelőző hétvégén
superfight küzdelemben jelentős különbséggel maradt alul. Nos, ez a különbség óriásit csökkent. Ilyen
ütemű fejlődéssel két-három összecsapás után teljesen esélyesként állhatunk fel a tatamira. A harmadik
küzdelmében is bátran harcolt fél fejjel magasabb
ellenfele ellen. Egy támadás sikeres levédekezése
után ellenfelünk olyan fájdalmat érzett, ami után nem
tudta folytatni a küzdelmet. Ezzel a győzelemmel
Raul második lett. Lili bronzérmet, Gergő pedig
aranyérmet szerzett.
Gratulálok a mutatott teljesítményhez!
Köszönjük támogatóinknak!
Erdei Sándor

A Mindszent Központi Általános Iskola tantestülete
díszpolgári címmel ismerte el azoknak a tanulóknak a
tevékenységét, akik 8 évig kitűnő eredményt értek el,
az iskola színeiben eredményesen versenyeztek, sokat tettek a közösségért, magatartásuk példamutató
volt. Később a díszpolgári címet 1998-tól a Nívódíj
váltotta fel.
Az első díjat Takács Gábor kapta 1994-ben. Hogyan
alakult a kitűnő tanuló sorsa az évek alatt? Erről kérdeztük Gábort.
Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról?
Sokáig tartana mindet felsorolni, végül is szinte a teljes
gyerekkoromat lefedik az általános iskolai évek. Nekünk is biztos sokat kellett tanulnunk, de emellett volt
időnk délutánonként játszani az udvaron. Úgy emlékszem, hogy a fiúk általában labdáztak vagy bújócskáztak, a lányok meg mindig ugráló gumiztak. A múltkor
felismertem magam az interneten egy képen, ahol a
szakács nénik főzik ősszel a szilvalekvárt az udvaron és
kenik a lekváros kenyereket a gyerekeknek. Volt olyan
is, amikor kisdobos szakkör keretében letekertünk biciklivel a Pintér-hídhoz, közben feltankoltunk az almáskertnél almával, vagy amikor hidat építettünk a major
mellett egy csatornán, ami beszakadt alattunk és csurom vizesek lettünk. Ezek után nagyon sajnáltam, hogy
már nem lehettem piros nyakkendős úttörő a 4478.sz.
II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapatban… ;)
Emlékszem, hogy akkoriban a fiú- és a lányiskola minden tantermében állt egy nagy cserépkályha. Hetedikes
korunkban nekünk kellet a gimiben a büfét üzemeltetni, akkoriban a legnagyobb sláger a papírzacskós tejpor
volt. Akkor úgy tűnt, hogy rengeteg gyerek jár a suliba
(évfolyamonként három osztály), de a fegyelemmel
nem volt gond. Szerintem most is mindenki emlékszik
ki volt az 2-3 férfi tanár, aki tudta, hogy kell rendet tartani…
Sokat kirándultunk, voltunk Balatonszárszón, Egerben.
Mostanában folyton hallom a rádióban az egyik zeneszám feldolgozását, ami akkor volt nagy sláger, amikor
épp Zánkán táboroztunk 1993-ban.
Ballagás után még néhány évig összejártunk az egykori
osztálytársakkal, de az utóbbi osztálytalálkozók már
elmaradtak, sokukról nem hallottam régóta, viszont
többünknek azóta ugyanúgy ide jár iskolába a gyereke.
Szerettél ide járni?
Igen, nagyon szerettem ide járni.
Kik voltak a kedvenc tanáraid?
Mindig is a reáltantárgyakat szerettem jobban, talán
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emiatt vártam inkább a fizikaórákat Szecskóné
Marika nénivel, vagy a matekot Herceg Imrénével. Hamar László nemcsak a tesi tanárunk volt,
ő tartotta az evezős szakkört és a nyári evezős
táborokat is, amik szintén nagyon meghatározó
emlékeim, ahogy a rajzszakkörök is Törökné
Ágoston Margittal.
A mai gyerekeknek mit üzennél?
Próbálják ki magukat több mindenben, biztos
találnak valamit, amiben jók. Bár tudom, hogy
nehéz elképzelni milyen lehetett, amikor még
hétfőnként TV adás sem volt, de higgyék el, a
képernyőkön (TV, telefon, tablet) kívül is van
élet, lehet pl. beszélgetni, vagy csak lógni a haverokkal a parkban.

Milyen sikereket értél el?
Az általános iskolában a matematika, de leginkább a fizika versenyeken jöttek a jó eredmények, ahogy később a középiskolában is. A gimnáziumi színpadi szakkörrel volt több sikeres
előadásunk, egyszer egy területi versenyt is
megnyertünk.
Az általános iskola befejezése után hol tanultál tovább?
Bethlen Gábor Református Gimnáziumban,
majd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Karán végeztem.
Hogyan élsz, mik a terveid?
Mindszentre visszaköltözve alapítottunk családot a szintén mindszenti születésű feleségemmel, ami az egyetem elvégzése után még nem
volt magától értetődő, de ma is azt gondolom,
hogy jó választás volt. A napi munka mellett
próbálok minél több időt szakítani a családra, a
három gyermekemre. Idén fogom befejezni a
településtervezői szakmérnöki képzést, szintén
a Műegyetemen. Építészként mindig találok
magamnak kihívást. Szerencsére a munkám
részben a hobbim, de mások elképzeléseinek
megvalósítása mellett nem sok idő jut a saját
terveimmel foglalkozni. Ha egy kicsivel több
szabadidőm lesz, szívesen csatlakozom olyan
közösséghez, ami a helyi épített és természeti
környezet megóvásáért és fejlesztéséért tevékenykedik. Itt van nekünk a Tisza, a strand, a
köztereink és olyan épületek, melyek a használatuk során csak kellő odafigyelés mellett maradnak fenn az utánunk következő generációknak.
Köszönjük az interjút!
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
Házasságot kötött
2020. 02. 10. R.Nagy Zoltán és Oláh Márta
2020. 02. 13. Tóth Gábor és Tóth Melinda
2020. 02. 22. Szabó Róbert és Mihály Ágnes Flóra
55 éve kötött házasságot
1965. 02. 27. Klímó László és Nagy Piroska
45 éve kötött házasságot
1975. 02. 28. Faragó János és Telek Terézia
40 éve kötött házasságot
1980. 02. 23. Annus Ferenc József és Blaskó Terézia

Született
Kiss Gergelynek és Aradi Renátának 2019.
december 16-án Emma utónevű gyermeke
született,
Grundic Gábornak és Tóth Anetta Gyöngyinek 2020. január 21-én Gréta utónevű gyermeke született,
Elekes Jánosnak és Gábor Adriennek 2020. január 24-én Lotti
utónevű gyermeke született,
Szabó Zoltánnak és Szeberényi Diánának 2020. február 17én Lóránd utónevű gyermeke született.

Elhalálozott
Bíró Jánosné sz: Kosztolányi Ilona
(Szabadság u. 15.) 2020.01. 01. - 81 éves volt
Szabó Imre Gábor (Akácfa u. 41.) - 2020. 01.
02. - 35 éves volt
Gémes László (Kőrösi Cs. S. u. 9.) 2020. 01. 04. - 78 éves volt
Farkas János (Bajcsy-Zs. u. 13.) 2020. 01. 13. - 65 éves volt
Serbán György (Szőlő u. 10.) 2020. 01. 20. - 86 éves volt
Pataki Péterné sz: Murányi Mária (Horváth Gy. u. 21.) 2020.
01. 23. -83 éves volt
Gönczi László (Tanya 31.) 2020. 01. 23. - 50 éves volt
Galambosi Jánosné sz: Bacsa Mária (Áchim A. u. 4.) 2020. 01.
26. - 85 éves volt
Buknicz János (Kőrösi Cs. S. u. 11.) 2020. 01. 27. - 70 éves volt
Csatordai Mihály (Tanya 127.) 2020. 01. 27. - 44 éves volt
Zsótér György (Hold zug 1.) 2020. 01. 30.- 89 éves volt
Antal Istvánné sz: Kispál Ágnes (Táncsics M. u. 66.) 2020. 02.
02. - 81 éves volt
Lantos Istvánné sz: Szalkai Terézia (Kiss E. u. 6.) 2020. 02. 04.87 éves volt
Kovács Ferencné sz: Bottyán Katalin Franciska (Szőlő u. 31.)
2020. 02. 09. - 75 éves volt

Tisztelt Mindszentiek!
A Mindszenti Napokért Hagyományőrző,
Kulturális és Rendezvényszervező Egyesület
jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására.
Kérjük, amennyiben egyet ért tevékenységünkkel,
támogassa egyesületünket!
ADÓSZÁM: 18516665-1-06
Köszönettel:
Bagitáné Szécsényi Mária, elnök
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A Keller Lajos Művelődési Központ és
Könyvtár Programajánlója
2020. MÁRCIUS 8. 15 ÓRAKOR
A VII. Mindszenti Alkotó Nők Tárlatának Megnyitó
Ünnepsége
Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja: Makó Endre,
a Mindszenti Vadásztársaság elnöke.
Közreműködnek: Seres Antal (zenész, zeneszerző-, alapító) és növendékei (Zenével a Rákos Gyermekekért
Alapítvány)
A kiállítás látogatható: 2020. március 22-ig
MÁRCIUS 13. 14 ÓRAKOR
Népdaléneklési verseny az 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc
emlékének tiszteletére
Jelentkezési határidő 2020. március 9.
MÁRCIUS 14. 15 ÓRAKOR
Pilvax kávéház
Ki mit tud „48”-ról? – játék, okos
eszközökkel (telefon, tablet)
Varázsmadár varrása Beke Marival

MÁRCIUS 14 –ÉN ÉS MÁRCIUS 21-ÉN
10 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT
Csatlakozzunk a 11. ORSZÁGFUTÁS-hoz
MINDEN HATÁRON TÚL! mottóval.
Az országhatár hossza 2.246 km. Célunk az, hogy minél
többször végigfussunk az „országon”, gyűjtsük a kilométereket Mindszenten is.
Hogy vehetsz részt?
A vállalj egy szakaszt, minimum 5 km legyen! Egy-egy
szakaszt többen is teljesíthettek, lehetőség van csoportos regisztrációra.
Mozdulj rá Mindszent!

MÁRCIUS 28. 16 ÓRAKOR
Tóth Hunya Anna keramikus kiállítás-megnyitója.
A köszöntőt Ormos Zsuzsanna nyugdíjas művésztanártól hallhatjuk.

ÁPRILIS 10.
Virgonckodó Húsvétváró
Nyuszi-hopp játék, nyuszifészek műhely, nyuszi simogató, apró kezek
nagymama konyhájában, tojásdíszítés
(tojást hozz magaddal)

2020. MÁJUS 9. 19 ÓRA
VUJITY TVRTKO ÚJRA MINDSZENTEN!
Tvrtko, Túl minden határon,
A BÚCSÚ, MINDSZENT
Lebilincselő utazás a Föld körül
Csernobiltól Észak-Koreáig, a Szaharától a Jégszigetig, megannyi
meglepetéssel és Vujity Tvrtkoval.
Egy lenyűgöző kalandozás, ami
felemel, és sokkal erősebbé tesz.
EZ LESZ A BÚCSÚ, amit soha nem fog elfelejteni…
Jegyárusítás csak a Mindszenti Művelődési Központban.
Információ: 06/30/670-7580
Részletes program a plakátokon, illetve a Keller Lajos
Művelődési Központ és Könyvtár intézményi facebook
felületén olvasható.
Szeretettel várjuk Önt és családját, barátait, ismerőseit
rendezvényeinkre.
A programokról bővebb információt kérhetnek intézményünkben személyesen és telefonon: 62/526-080,
30/670-7580, illetve a kellermindszent@gmail.com
címen.

Meghívó
Tisztelt Adózó!
Kérjük, a személyi jövedelemadó 1%-ával támogassa az
Együtt a Mindszenti DózsaTelepi Általános Iskolások
Jobb Jövőjéért Alapítványát.
Adószám:
18461383-1-06
Köszönjük!

Mindszent Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját,
2020. március 15-én 10 órai kezdettel
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett
VÁROSI ÜNNEPSÉGÉRE
Program: Ünnepi műsor és Koszorúzás
Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ,
majd a Városháza előtti tér
Beszédet mond: Mihály Ferenc települési
képviselő
Közreműködnek: a Mindszenti Általános
Iskola diákjai és
az Alkony Népdalkör

Megalakult a
MINDSZENTI FÉRFIKÓRUS!

Várjuk a jelentkezőket
minden kedden 16 45-kor a
kultúrház pinceklubjában!
30/2396523
Bekerített gyümölcsös,
hobbykert kisházzal,
fúrtkúttal, árammal
eladó!
06-62/226-224

2020. március
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Farsang a Mindszenti Általános Iskolában
Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák
Járják a bolondját.
Dínom-dánom vigalom,
Nincs a táncra tilalom!
Maskarások, bolondok:
Rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél,
Örvendezzen aki él!
A farsang január 6-tól (Vízkereszttől) a húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdetéig, hamvasztó szerdáig tart.
A farsang a tavaszvárás, a pogánykor ünnepeiből nőtt

Fotó: Ördög Cintia

ki, a zajos mulatozás, bolondozás, eszem-iszom, a párkeresés időszaka. Legjellemzőbb mozzanata az álarcos,
jelmezes alakoskodás. A farsang utolsó napja a húshagyó kedd, ekkor temették a farsangot, szalmabábot
égettek. A hagyományok szerint a mulatságok végén a
telet is elűzzük, majd a tavasz közeledtét ünnepeljük.
A Mindszenti Általános Iskolások ezt a mulatságot
2020. február 21-én tartották a művelődési házban.
Az elsős tanulók PINOKKIÓ-ként léptek színpadra.
Felkészítő: Gyapjasné Hegedűs Éva, Schwarcz Péter. A
másodikosok vidám táncukkal próbálták jókedvre deríteni a jelenlévőket. Ki ne
álmodta volna
gyerekként,
hogy milyen jó
lehet óriásnak
lenni? Felkészítő: Nagyillés
Lászlóné, Farkasné Lőrincz
Fotó: Ördög Cintia
Anita,
Győri
Andrea, Nagyné Korell Erika. A harmadik osztályos
diákok NINDZSÁK-ként vették birtokba a pódiumot.
Felkészítő: Mihályné Gyapjas Nóra. A 4.b osztály BANYATÁNCOT adott elő. Felkészítő: Semperger Lászlóné, Schwarcz Péter. A 4.a osztályos tanulók BÖRTÖN-ROCK-kal kápráztatták el a közönséget. Szökésüket segítette: Kovács Terézia és Tóth Istvánné.
Néhány kispajtás EGYÉNI JELMEZESKÉNT is bemu-

tatkozott a nagyérdemű közönségnek.
Az 5.a osztály diákjai karácsonyi dallamokkal visszarepítettek az időben, koreográfiájuk címe: TÉLI
ÁLOM. Felkészítő: Csernák János. A 6.b osztály is a
FEGYHÁZBÓL SZABADULT. Ivanovné Tóth Ágnes és
Kissné Cseh Gyöngyi segítségével garázdálkodtak a színpadon. Baloghné Tenkei Csilla 6.a osztályosai egyenesen
GÖRÖGÖRSZÁGBÓL érkezett művészeket láttak vendégül. A görögök után az OROSZOK is benyújtották
fellépési szándékukat, Őket Raszputyin vezeti, fordít
nekik Soósné Balázs Katalin és a 7.b osztály. Az 5.b osztályos tanulók Zsótér Judit „törzsőrmester” osztályfőnök vezetésével KATONAI TÁNCOT mutatott be. A ZENE
TÖRTÉNETÉT a 7.a osztályosok vitték színpadra Csatlósné Répás Etelka segítségével.
A mulatság zárásaként következett a várva várt tombolahúzás!
Mindenki nagyon jól szórakozott, kellemesen kikapcsolódott. Reményeink szerint elűztük a telet!

A Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézményében 2020. február 7-én rendezték meg farsangi
mulatságukat. Az idei
évben a szervezésnek
egy új formát adtak.
Az alsó tagozatosak 14
órától forgószínpad szerűen játékdélutánon vettek
részt,
Fotó: Gémesné Wittich Szilvia
mely során,
a zsűri tagjai már felfigyelhettek a jelmezesekre. Majd az
egyik teremben bemutatkozásra is lehetősége volt a
beöltözött gyermekeknek. Az elő osztály tanulói közül
mindenki beöltözött, a felsőbb osztályok körében, már
nem volt ilyen népszerű az „álarchúzás”. A zsűri a
„legeket” emelte ki a beöltözöttek közül. Oklevéllel
jutalmazta őket. A játékdélután során sütemény-, üdítő
vásárlási lehetősége is volt a gyerekeknek, a szülői
munkaközösség jóvoltából. A nap végén sok-sok tombolaajándékkal térhettek haza.
A felső tagozatosok már nem ilyen jellegű farsangra
vágytak, így számukra egy farsangi bulit szerveztek a
felsős tanárok táncos és játékos feladatokkal. Sokan a
társaság kedvéért jelentek meg, ők inkább kisebb társasságokban beszélgettek kötetlenül.
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KATI MAMA PILLEKÖNNYŰ
CITROMOS KUGLÓFJA

2020. március
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
HASZNÁLATI TÁRGYAK
FÜLÖP ZOLTÁN UDVARÁBÓL

Hozzávalók:
3 tojás szétválasztva
18 dkg kristálycukor
18 dkg liszt
1 dl olaj
1 dl víz
1 citrom reszelt héja
1 mokkáskanál sütőpor
1 mokkáskanál
szódabikarbóna

Fotó: Papp
Istvánné

Ekekapa – virágtartó

Felturbózott változathoz pluszban 2 evőkanál
barna cukor, de jól működik kristálycukorral
is, valamint félmaréknyi darabolt dióval.

Elkészítés:
Kerek kuglófformát
alaposan
kikenünk
margarinnal,
megszórjuk darabolt dióval, majd a 2 evőkanálnyi cukorral. Ha
ezzel megvagyunk,
bátran bekapcsolhatjuk a sütőt 180 C fokra. A tojások fehérjét
a cukor felével kemény habbá verjük.
A sárgákat kikeverjük a cukor másik
felével, én hozzáadom a sütőport és a
szódabikarbónát, ezeFotó: Papp Istvánné
ket megcsepegtetem ½
citrom levével, így biztosan feloldódnak. Kis idő múlva
hozzáadagoljuk az olaj és a víz keverékét, és közben a liszt
felét is. Az összekeverést fakanállal folytatjuk. Belekerül a
reszelt citromhéj, a tojások kemény habja, valamint a maradék liszt. Belecsurgatjuk a formába, 180 C fokon 30 percig
sütjük. Rácson hagyjuk kihűlni.

Öntvény fürdőkádból kerti kanapé
„könyöklővel”
Lovas
vetőgép
kereke
újragondol
-va –
virágtartó
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