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AZ ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATAIRÓL
RÖVIDEN
Az ipari park elkészült, hamarosan átadásra kerül - tudtuk meg Erdősi Norbert projektmenedzsertől. Gazdasági
udvar költözik oda jövőre, helyüket terveink szerint a
bölcsőde foglalja el, 48 férőhellyel. Egyébként a bölcsőde
pályázat eredménye legkésőbb az év végéig várható, bízunk a pozitív elbírálásban.
A strand pályázat megnyert pénzösszegéből még további
fejlesztések lesznek. A ködszínház előkészületeinek utolsó
fázisa következik hamarosan. Ennek a költsége 35 millió
Ft. Remélhetőleg nem lesz akadálya, hogy az idén már
működjön a színház. Elkészült a játszótér is a parton.
Most kerül benyújtásra egy pályázat, melynek célja a
kemping rendbetétele, mely magába foglalja pl. új kerítés
létesítését, tereprendezést. Továbbá értékmegőrző dobozok beszerzésén is gondolkodnak.
Benyújtás előtt áll egy pályázat, mely a nagyrév környékének rendbetételéről szól.
A projektmenedzser elmondta, hogy a civil szervezetek a
programokra kapott pályázati pénzeiket a járvány miatt
nem tudják felhasználni, mint ahogyan a 4 nyári táborozásra szánt összeget sem. Így a közösségi ház beindítása is
akadályokba ütközik, pedig a szükséges felszerelések,
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berendezések már rendelkezésre állnak.
Az egészségház eszközbeszerzése most zárul le, beszerzésre került pl. sürgősségi csomag, szemészeti eszköz. A
rendelkezésre álló összeg 5 millió Ft. A váróterem is új
burkolatot kapott.
A kisvárosi program az igényfelmérésnél tart. Mindszent
esetében a legfontosabb, a belterületi utak rendbetétele hangsúlyozta Erdősi Norbert..
Erre az időszakra jellemzőek még a garanciális bejárások,
az eddig elkészült projektek tekintetében.
Eljutott a kivitelezési fázisig az ivóvízminőség-javító program.
Májustól várhatóak vízhálózatot érintő fejlesztések, amelyről az
érintett ingatlantulajdonosok értesítést fognak kapni.

A HÓNAP FOTÓJA

Ányás
Fotó: Papp István

Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a
hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.
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ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ

Mindszent Város Önkormányzata a
koronavírus járvány terjedése miatt
kihirdetett rendkívüli jogrendre, veszélyhelyzetre
való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt
lakosságot.
Mindszent Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Károly Óvoda és tagintézményében viszszavonásig rendkívüli szünet van érvényben, azonban gyermekfelügyeletet és ügyeletet biztosítunk,
kis létszámú csoportokban, az Óvoda Szabadság tér
4. szám alatti épületében.
Gyermekétkezést biztosítunk, azon ingyenesen
étkező iskolás gyerekek számára, déli ebéd formájában, házhozszállítással, akik a felmérés során igényelték és jelezték. Az óvodai felügyeletet kérő
gyermekek az előírásoknak megfelelően 3-szori ellátást kapnak (tízórai, ebéd, uzsonna).
Mindszent Város Önkormányzata által működtetett szociális étkeztetést a megszokott, változatlan
formában biztosítjuk. Minden ellátottnak házhoz
szállítjuk a déli meleg ételt.
Önkormányzatunk gondoskodik a koronavírusjárvány elterjedésének megelőzése érdekében a városunkban élő 70. életévet betöltött, arra rászoruló időskorú polgártársainkról a Mindszenti Gondozási Központ munkatársainak segítségével. A mindszenti 65 év feletti lakosok számára az óvónők által
készített, illetve az Önkormányzat által beszerzett
mosható maszkokat juttatunk el. A Család- és
Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve segítünk
a rászoruló családok részére juttatott segélycsomagok házhozszállításában.
Mindszent Város Önkormányzata által 2 db ózongenerátor került beszerzésre, amelyek folyamatos
használatban vannak az egészségház, az ügyeleti
gépjármű, óvodák épületének, valamint az ételeket
szállító járművek fertőtlenítésére.
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a
település több pontján rendszeres fertőtlenítést
végzünk. A fertőtlenítés permetezőgéppel, fertőtlenítő hatású oldattal történik a boltok, az orvosi rendelő, a gyógyszertárak, a posta, valamint azon intézmények környezetében és járdaszakaszain, ahol a
legtöbb ember fordul meg. Rendszeresen permetezzük továbbá a kerékpártárolókat, a buszmegállókat,
illetve a forgalmasabb köztereket és környéküket. A
fertőtlenítőszer emberre, állatra és növényre nem
veszélyes, allergiás reakciót nem okoz.
A mindszenti városi piac 2020. május 9-étől fokozott biztonsági intézkedések mellett megnyitásra
kerül. A piac területén árusításra szabadtéren kerülhet sor. Értékesíteni csak zöldséget, gyümölcsöt,
élelmiszert, tejterméket, virágot és palántát lehetsé-
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ges, egyéb termék árusítása tilos! A piac területén
arcmaszk vagy orrot és szájat eltakaró kendő, sál
viselése kötelező. Saját és családja érdekében a 65 év
feletti személyek a piacot reggel 9 óra és 11 óra között látogathatják, ebben az időszakban a piac területén az árusítók kivételével, kizárólag 65 évnél idősebb személy tartózkodhat. Kérjük, hogy a piac látogatása alkalmával tartsák be az ajánlásokat: tartsák a
legalább 1,5 méteres távolságot mindenkitől, ne csoportosuljanak!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az aktuális korlátozó intézkedéseket továbbra is tartsák be, illetve kerüljenek minden személyes találkozást. A
kapcsolattartásra válasszanak egyéb módozatokat,
kommunikációs formát.
Önkormányzatunk a veszélyhelyzettel kapcsolatban
folyamatos tájékoztatást végez szórólapokon, hangosbemondón, a városi honlapon és facebookon.
Kérjük, hogy ezeket a felületeket továbbra is figyeljék.
Mindszent Város Önkormányzata a város minden
lakosát a lehető leghatékonyabb módon kívánja óvni. Kérjük türelmüket és megértésüket, hiszen olyan
helyzettel állunk szemben, amelyre korábban nem
volt példa, és amelynek leküzdését csak összefogással érhetjük el.
Vigyázzunk egymásra!

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
Az avar és egyéb kerti hulladék égetésére vonatkozó általános szabályt az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése rögzíti, melynek értelmében – ha jogszabály másként nem rendelkezik - a
belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti
ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Ez tehát egy általános tilalom, melytől a gondolatjelek közötti fordulat értelmében jogszabály, azaz adott
esetben önkormányzati rendelet rendelkezhet eltérően.
Mindszenten azonban jelenleg nincs hatályban
olyan rendelet, amely ettől az általános tilalomtól
eltérően rendezné a szabadtéri égetés szabályait,
így településünkön ez az általános tilalom van érvényben. Ennek alapján mindenféle kerti hulladék égetése tilos, azokat a hulladékkezelési közszolgáltató cég zöldhulladékként szállíthatja el
kötegelve vagy zsákokba rakva.
Fontos rendelkezése még az OTSZ-nek, hogy az
ingatlan tulajdonosa, használója köteles az adott belterületi vagy külterületi ingatlant az éghető hulladéktól és
további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani.
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DR. VÉGH IBOLYA JEGYZŐ
BEMUTATKOZÁSA

Fotó: promenad.hu

A Mindszenti Polgármesteri Hivatal jegyzői munkakörének feladatait 2020. március közepe óta látom el.
Közel negyven esztendeje dolgozom a közigazgatásban, a köz szolgálatában, amely élethivatásommá vált.
Örömmel tölt el, hogy munkámat számomra oly kedves településen, Mindszenten folytathatom.
A gimnázium elvégzése után a budapesti Államigazgatási Főiskolán végeztem, majd a budapesti Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán folytattam tanulmányaim. 2001-ben a Szegedi Tudományegyetem Jogtudományi Karán szereztem diplomát.
1981 óta dolgozom közigazgatásban, az itt eltöltött
több mint 39 év alatt 28 évig polgármesteri hivatalban,
illetve annak jogelődjénél láttam el feladataimat. A
foglalkoztatásom ideje alatt 25 éven át hivatalvezetői
pozíciót töltöttem be. Pályafutásom során 1996 és 2002
között Szegváron dolgoztam jegyzőként, ahol a Polgármesteri Hivatal vezetése mellett, részt vettem egy
optimális hivatali struktúra kialakításában és a lakosság irányában nyújtott hatósági feladatellátás magasabb szintű megteremtésében, a helyi közszolgáltatások megszervezése érdekében. 2002-től Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál aljegyzőként és a közigazgatási iroda vezetőjeként elsősorban a pénzügyekért, a finanszírozásért és a városfejlesztésért voltam felelős. A jegyző helyetteseként részt
vettem a Polgármesteri Hivatal vezetésében és a köztisztviselők vonatkozásában a munkáltatói jogok gyakorlásában. Közvetlenül irányítottam a közgazdasági
irodát, ezen belül a helyi adókkal, a költségvetéssel és
pénzügyi beszámolással kapcsolatos feladatokat, a
napi pénzügyeket és a számvitelt. Aljegyzőként felügyeletet gyakoroltam a Városüzemeltetési és a Városfejlesztési Iroda tevékenysége felett is és napi kapcsolatban voltam az önkormányzati cégekkel, felügyeltem pénzügyi tevékenységüket, segítettem munkájukat. Részt vettem a helyi jogalkotásban, a Közgyűlés
munkájának előkészítésében, döntéseik végrehajtásában. 2018-tól a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának hivatalvezető
feladatai láttam el. Kiemelt járási hivatal vezetőjeként
290 ember munkáját irányítottam, koordináltam. Agrárigazgatási, agrár- és vidékfejlesztési területen megyei hatáskörben, népegészségügyi, élelmiszerlánc
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biztonsági, állategészségügyi, valamint építéshatósági
feladatkörben több járásra kiterjedő hatáskörben végeztük tevékenységünket.
A munkámat mindig a köz érdekében, a lehető legnagyobb szakmai alapossággal igyekeztem ellátni,
Mindszent Város Polgármesteri Hivatalában is ezt
kívánom folytatni. Jegyzőként legfontosabb feladatomnak a képviselő-testület döntéseinek szakmai
megalapozását, a hatósági és az önkormányzati feladatellátás törvényességének biztosítását tekintem. A
Mindszenti Polgármesteri Hivatal vezetőjeként törekszem a hatékony és eredményes működésre, a gyors,
egyszerű, emberközpontú és ügyfélbarát ügyintézésre
minden, a hivatalhoz forduló ügyfél számára. Munkám során a régi értékek megőrzése mellett, újabbak
teremtését is igyekszem előmozdítani.

A RENDSZERESEN FELMERÜLŐ
ADÓZÁSI KÉRDÉSEKRŐL ÉS
AKTUALITÁSOKRÓL
Építményadó
Bármilyen építményadót, telekadót érintő változásról, így különösen a tulajdonosváltozásról, adásvételről, építmény bontásáról, építésről, telekösszevonásról
a változást követő év január 15. napjáig kell adatbejelentést benyújtani. A Földhivatali Osztály az adásvételről tulajdoni lapot nem küld az adóhatóságnak.
Többször szembesülünk azzal, hogy valamennyi az
ingatlan átíratáshoz kapcsolódó ügyet elintézik a tulajdonosok, ügyvédek, azonban a helyi adóhatóságnál
a bejelentés már nem történik meg. Ez a hatályos jogszabályok alapján az adózó kötelezettsége. Természetesen a jogszabályban előírt határidőt megelőzően
is megtehető a bejelentés, így jobban elkerülhető a
sorban állás is. Munkatársaink a nyomtatványok kitöltésében készséggel segítenek.
Amennyiben mégis elmarad vagy hiányos a bejelentés, egyszer tizenöt napos határidő tűzésével felszólítjuk a tulajdonost, tulajdonosokat annak megtételére. Ennek eredménytelensége esetén az önkormányzati adóhatóság köteles magánszemélyek esetén 50.000 Ft,
jogi személyek esetén 100.000 Ft bírságot kiszabni és
egyúttal az adatbejelentésre ismételten 15 napos határidőt adni. Ha a megszabott határidőn belül megtörténik a bejelentés, az adózó kérelmezheti a bírság mérséklését, elengedését. Ha a bírságolást követően sem
érkezik be a dokumentum az adatbejelentésre ismételten 15 napos határidő adása mellett kötelesek vagyunk a magánszemély tulajdonost 200.000 Ft, jogi
személy tulajdonost 500.000 Ft bírsággal sújtani, melynek mérséklésére azonban már nincs lehetőség.
Az építményadó rendelet mentességet biztosít a települési összkép javítását célzó járdafelújítás, homlokzat
felújítás esetén. Az eljárás egy adózói adat bejelentéssel kezdődik, melyhez csatolni kell költségkalkulációt is. A műszaki ügyintéző jegyzőkönyvet vesz fel és
fényképfelvételt készít a felújítás előtti állapotról. A
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felújítás elvégzését követően az adózónak ismételten bejelentést kell tennie és csatolnia kell a felmerült költségekről
szóló számlát. Ezt követően ismételten jegyzőkönyv és fotó
készítését írja elő a helyi rendelet. Fontos, hogy az első bejelentésnek még a felújítás előtt meg kell történnie, hiszen
csak így kap reális képet a hatóság arról, hogy milyen felújítás történt. A költség adóból történő elszámolhatóságának
feltétele, hogy a számlák az adóalany nevére szóljanak, illetve csak az adózói saját kiadás számolható el. Adómentesség a
kiállított számlák erejéig, de legfeljebb a felújítás évét követő
öt adóév végéig jár. Állami, önkormányzati támogatásból
megvalósult felújítás nem számolható el. További feltétele a
mentesség megadásának, hogy az adóalanynak az önkormányzat, illetve intézményei felé ne legyen köztartozása.
Gépjárműadó
A gépjármű adásvétel, üzembentartó személyének bejelentése a kormányablakban történik. Az adócsoportnál csupán
az egyesületek, alapítványok mentességéhez szükséges nyilatkozat tehető meg, illetve itt kell intézni a személygépkocsik egészségügyi állapotra tekintettel igénybe vehető mentességét. Rendszeresen előforduló kérdés, hogy ki az adózó
gépjármű adásvétel esetén. Az adó alanya az üzembentartó,
illetve, ha üzembentartó nincs bejegyezve a hatósági nyilvántartásba, akkor a tulajdonos. Alapesetben az adófizető
egész évben az, aki január elsején üzembentartó, tulajdonos.
Kivéve ez alól azt az esetet, amikor valamely oknál fogva a
gépjárművet kivonják a forgalomból. Ebben az esetben a változás következő hó első napjától következik be. Ha valaki
lecseréli személygépkocsiját, a régi forgalomban lévőt eladja
év közben és vásárol egy újat, amit ő helyez forgalomba, akkor a régi után egész évben ő lesz az adófizető, az új után
pedig a vásárlást követő hónap első napjától lesz adóalany.
Azonban, ha forgalomban lévőt vásárol, akkor egész évben a
régi tulajdonos az adózó.
Talajterhelési díj
A talajterhelési díj bevallás önadózással történik, amely azt
jelenti, hogy az adózó – vizet fogyasztó – állapítja meg a
tényleges fogyasztás alapján, vallja be és fizeti meg. Talajterhelési díj azokat a lakosokat érinti, akik a közcsatornára nem
kötöttek rá. A talajterhelési díj bevallásának határideje a
vízfogyasztást követő év március 31-e. Valamennyi évben
azt tapasztaljuk, hogy kevés bevallás érkezik be. Ebben az
esetben is egyszeri felszólítást küldünk a bevallás megtételére. Ezt követően az Alföldvíz Zrt. adatai alapján ellenőrzés
keretében határozatban írjuk elő a díjat.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a talajterhelési díj vízfogyasztás alapján elfogyasztott m3-ként 1.800 Ft, míg azoknál, akik rákötöttek a csatornahálózatra az Alföldvíz Zrt.
239 Ft szennyvíz díjat számláz jelenleg. Tehát egy 60 m3-es
éves fogyasztásnál 93.660 Ft plusz költség merül fel azért,
mert a fogyasztó nem kötött rá a hálózatra. A talajterhelési
díjak befolyt összegét környezetvédelmi célokra kell fordítani. A képviselő-testület megalkotta a házi szennyvíz bekötések létesítési költségeinek támogatásáról szóló 10/2019.
(IV.25.) számú rendeletét, amely alapján az önkormányzat
támogatást nyújt a csatornahálózatra való rákötés esetén.
Helyi iparűzési adó
Helyi iparűzési tevékenységet végzőkről, a cégadatokban
vagy a vállalkozók nyilvántartásában tett bejegyzésekről a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal naponta adatot szolgáltat az
önkormányzati adóhatóság felé. A jogszabályi előírás szerint
az adózó bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettség
ezáltal teljesítettnek kell tekinteni. Azonban vannak bejelentések, melyet az adózónak kell az önkormányzati adóhatóság felé teljesítenie. Ilyen a kisadózó vállalkozások tételes
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adója hatálya alá történő bejelentkezés, az adózó adóhatóság
előtti képviselőjéről, meghatalmazottjáról történő bejelentés,
illetve az adóelőleg bejelentése.
A cégek kivételével az adózók 500.000 Ft alatti adótartozás
esetén évente egyszer, maximum tizenkét hónapra kérhetnek
részletfizetést. Az adóhatóság ebben az esetben nem vizsgálja
az adózó jövedelmi, vagyoni viszonyát, hanem ezek vizsgálata nélkül a kérelmet engedélyezi. Azon adózók, akik pénzügyi zavarba kerülnek, keressék fel az adóhatóságot, legyenek együttműködők, mert egy esetleges behajtás többletköltségekkel jár. Minden végrehajtás esetén kötelesek vagyunk
5.000 Ft végrehajtási költségátalány felszámítására, illetve
hatósági átutalás (inkasszó) esetén a számlavezető bank külön költséget számít fel. Az automatikus részletfizetés pótlékmentes. Felhívjuk a figyelmet egyúttal arra is, amennyiben az
adózó nem tesz eleget a részletfizetési kötelezettségének, a
tartozás egy összegben, az eredeti időpontban esedékessé és
egyúttal végrehajthatóvá válik.
Sajnálatos módon az elmúlt években megszaporodott azon
banki átutalások száma, melyeknek a közlemény mezőjébe a
számlatulajdonos nem tüntet fel semmilyen, az adózó beazonosítására alkalmas információt. Munkatársaink ilyen esetekben megpróbálják kideríteni az adózó személyét, azonban a
szigorú banki előírások miatt pár esetben ez nem jár sikerrel.
Kérjük, hogy a közleménybe a befizető-azonosítót írják be.
Sokan nem tudják, hogy az adóhatósági levelek, határozatok,
végzések akkor is véglegessé válnak, ha azokat nem veszik
át. Így annak ellenére is végrehajthatóvá válik, ha valamely
oknál fogva kétszeri kézbesítési megkísérlés esetén sem veszik át azokat, vagy az átvételt megtagadják. Csak a levelek
tartalmának megismerése esetén tudnak tanácsot, segítséget,
részletfizetést kérni az adóhatóságtól, ezért kérjük, hogy a
levelinket – saját érdekükben - vegyék át, ebben is legyenek
együttműködőek.
2018. január 1. napjától a vállalkozóknak, jogi személyeknek kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A hatóságok
az érintettek ügyfélkapujára, cégkapujára küldik meg a dokumentumot és nekik is ily módon kell velük tartani a kapcsolatot. Annak érdekében, hogy valamennyi iratról, fizetési
határidőről időben értesüljenek, célszerű legalább hetente egyszer megnézni az ügyfélkaput, cégkaput. Az iratok
számítógépre lementhetők vagy tartós tárba helyezhetők.
Vállalkozók esetén valamennyi dokumentumot így kézbesítünk függetlenül attól, hogy az a vállalkozásával vagy például a magáncélra használt építményével kapcsolatos. Magánszemélyek esetén is lehetőség van erre, ebben az esetben neki
kell kérelemmel élni az adóhatóság felé.
A lakosság részére több modern elektronikus felület áll rendelkezésre, hogy az adóügyeit figyelemmel kísérje, bevallást,
adatbejelentést tegyen vagy az adóját befizesse. Az iparűzési
tevékenységet végzők számára bevallás megtételére rendelkezésre állnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kifejlesztett, általános nyomtatványkitöltő keretprogramba (ÁNYKba) betölthető nyomtatványok. Az önkormányzat által valamennyi publikált – nem csupán vállalkozók által használt nyomtatvány megtalálható az e-önkormányzati portálon,
melyek kitölthetőek, nyomtathatóak és elektronikusan beküldhetőek. Ehhez mindössze egy ügyfélkapura van szükség,
melyet e-mail cím megléte esetén a kormányablakban tudnak
intézni. Le tudják kérni adófolyószámla kivonatukat, illetve
áprilistól az adójukat is be tudják fizetni ugyanezen a felületen. Egyéni beadványok benyújtására az e-papír nyújt lehetőséget. Az egyszerű felület kitöltése mellett csatolmány feltöltése is lehetséges, melynek elküldése után a beadvány közvetlenül a hivatali kapura érkezik. Adóhatósági nyomtatványaink továbbra is megtalálhatóak a település honlapján. A
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pdf dokumentumok nyomtatás után kézzel tölthetőek ki.
Már nem támogatott és kérjük ne használják az önkormányzat által kifejlesztett, korábban a honlapon megtalálható elektronikus, ÁNYK-ba betölthető nyomtatványt.
A járvány miatti veszélyhelyzet miatt a Kormány hozott
olyan intézkedéseket, melyek az önkormányzati adóhatóságra, ügyintézésre is kihatással vannak. Ezek időlegesen a
veszélyhelyzet végéig felülírják a szokásos határidőket,
ügymenetet. A 2019. évi helyi iparűzési adó bevallási és az
adókülönbözet befizetési határideje az idei évben 2020.
szeptember 30-a. A 2020. szeptember 15-ig esedékes előleg
összege a 2019. évi bevallás tényleges beadásának időpontjától függ. Ha szeptember 15. előtt sor kerül a bevallás beadására, akkor a szokásos módon a bevallás alapján kell
kiszámítani azt, ha ezt követően, akkor a március 15-én
esedékes összeggel lesz egyenlő. Mivel a helyi iparűzési
tevékenységet végzők önadózók, ezért kérjük, hogy erre a
szabályra különösen figyeljenek oda. A veszélyhelyzet
megszűnését követő 15. napig szünetelnek a végrehajtások.
Az egyesületeket, alapítványokat érintő, adómentesség
igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtásának határidejét is módosították május 31-ről szeptember 30-ra.
Végezetül néhány fontosabb internetes felület:
Helyi rendeletek: https://mindszent.hu/helyi-rendeletek/
Önkormányzati adóhatóság számlaszámai, nyomtatványai:
https://mindszent.hu/az-adoiroda-nyomtatvanyai/
Ügyfélkapu: https://ugyfelkapu.gov.hu; https://tarhely.gov.hu
E-önkormányzati portál elérhetőségei:
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu
https://ohp.asp.lgov.hu
E-papír szolgáltatás: https://epapir.gov.hu/

Az ANGYAL-VÁR
április 25-ére tervezett megnyitója a rendkívüli
helyzetre való tekintettel elmaradt.
A programok és a kiállítások az aktuális rendeleteknek
megfelelően, új
időpontban
kerülnek megtartásra!
Az új időponttal
kapcsolatban
kérjük
figyeljék a
hirdetőtáblákat
és a
Facebook
felületet!

VÉRADÁS
Időpont: 2020. május 19. 1400 -1800
2020. május 26. 1400 -1800
Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ
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EBEK HARMINCADJA ÁLLATTARTÁSI SZABÁLYOK
A kedvtelésből nevelt állatot úgy kell tartani,
hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat
tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell.
Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak.
A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek
kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása
útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.
Tilos kistestű (20 kg alatt) ebet 10 m2-nél, közepes testű (20-40
kg) ebet 15 m2-nél, nagytestű (40 kg felett) ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani. Ebet nem szabad felügyelet nélkül közterületre bocsátani vagy kóborolni hagyni.
Az ebek vezetéséhez használt eszközöknek az állatra történő
rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse.
Az állatokat – köztük az ebeket - úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.
Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak
olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és
féken tartására képes.
Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb
sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Szájkosarat használni - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag
az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.
A 2012. évi II. törvény szerint szabálysértést követ el, aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön
- segítő kutya kivételével - szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe,
közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével beengedi, illetve beviszi.
Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve
tartható. Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalmazásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az állatot
azonosító mikrochippel történő megjelölése után lehet. A
mikrochippel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az új
tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az országos elektronikus ebadatbázisban regisztráltatni. A mikrochippel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az országos elektronikus ebadatbázisban regisztráltatni.
Az eb tartója köteles az állata állategészségügyi felügyeletét
ellátó szolgáltató állatorvosnak bejelenteni, ha az állata a három
hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került. Az ebtartó köteles minden három hónaposnál
idősebb ebet veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint: a
három hónapos kort elérteket 30 napon belül, az első oltást
követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként. Az oltási
könyvet meg kell őrizni, illetve tulajdonátruházás esetén az új
tulajdonosnak át kell adni. Az oltási könyv megrongálódása,
elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól 8 napon belül az
oltási könyv pótlását kell kérni. A veszettség ellen történő immunizálás során az ebet széles spektrumú féreghajtó szerrel is
kezelni kell.
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Tudta-e?
H

ogy Dr. Pósfai György összegyűjtötte Magyarország
legnagyobb famatuzsálemeit, sőt – mint igazi precíz
természettudós - kidolgozott egy módszert, amellyel a
lehető legpontosabban lehet megmérni a fák átmérőjét.
Interneten az alábbi oldalon keresztül érhető el: dendromania.hu
(3379 fa adata található ezen az oldalon.)

Tudta-e, hogy Mindszenten van a legöregebb fekete nyárfa?
A gáton biciklizve a szivattyútelep után kb. 1-2
km-re található Dr. Ávéd László kopjafája a gát
jobb oldalán. A kopjafával szemben a gát bal
oldalán (tehát a Tisza felöl) levő lejáró vezet el a
„száz éves fához”. 886 cm a körmérete, az idén is
kihajtott, tehát ÉL!

a Dózsa- telepen Dr. Horváth István
Tudta-e, hogy
egykori háza udvarán található egy gyönyörű mocsári ciprus? Védett fa, a ’60-as évek közepén ültették, mikor
a doktor úr odaköltözött.

Tudta-e,
hogy a művelődési
ház mellett levő
amerikai juharfa az
országban a 3. legnagyobb juhar !
„Tudományosan”
mérőszalaggal megmértük, 546 cm a
kerülete.

Tudta-e,

N

hogy a Károly Óvoda udvarán
látható tölgyfa is elmúlt 100 éves?

agy élmény volt személyesen kutatni a fák után, főleg a
Tiszán! Gyönyörű a táj! A madarak csivitelése, az állatok, az ébredő természet csodálatos!
Reméljük felkeltettük olvasóink érdeklődését! A veszélyhelyzet elmúlta után javasoljuk, hogy túrázzanak, kiránduljanak, fedezzék fel a környék szépségeit! Akár interneten, akár gyalogosan, vagy kerékpárral.
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Anyák napja
A királyfi három bánata

Fotó: Balogh Gabi

Fotó: Balogh Gabi

Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
Messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín palástot kerített.
Ma is így úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekelnek,
Mert az édesanyám izent a köveknek,
Szíve ment eIőttem előre követnek.
Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon.
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: miért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok királyfi,
úgy, hogy az anyjuk tudja őket látni?
A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
Fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
Senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
Minden tavasszal rügy legtisztább volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna,
S ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem úgyis kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.
/Mécs László/

Fotó: Urbaniczki Gyuláné
Máriás Magdolna

Fotó: Balogh Gabi
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Ellopott pillanatok

Tóth Imréné (Pancsi) fotógyűjteményéből

Tóth Imréné (Pancsi) fotógyűjteményéből

Tóth Imréné (Pancsi) fotógyűjteményéből
Tóth Imréné (Pancsi) fotógyűjteményéből

Fotó: Marton Ferenc
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Folynak a munkálatok, szépül a templomunk,
működik a lelki-segély szolgálat.

Salamon László Plébános Úrral
beszélgettünk
Március 16-án elindultak a mindszenti templom
felújítási munkálatai. Mekkora összeg áll rendelkezésre?
140 millió Ft. Nagy összegnek tűnik, de sajnos a teljes rekonstrukció ennyi pénzből nem valósulhat
meg, hiszen nagyon régen nem történt felújítás az
épületen. Belső festés pl. a 70-es években volt, Deák
József plébános ideje alatt, külső a 80-as években.
2000-ben a tetőt újították fel.
Ki a kivitelező?
A kivitelező az Építészmester Zrt. A céget a püspökség választotta ki, bízta meg és tárgyalt a részletekről is.
Milyen munkálatok folynak az
elkövetkezendő hónapokban?
A munkások március óta folyamatosan dolgoznak. Sor kerül a
falak szigetelésére, aljzatbetonozásra, járólap lerakására, külső
és belső festésre, kisebb javításokra. Az említett összegből
ennyit lehet elvégezni. Nagyon
sok állványozásra van szükség,
sajnos a mennyezet festése már
nem valósulhat meg.

Önkéntes munka segíthet-e abban, hogy mielőbb befejeződhessen a felújítás?
Speciális feladatokkal kell megbirkózni, csak a ki- és bepakolásban tudnak segíteni önkéntesek, mint ahogy ezt már részben meg is tették.
Mi a befejezés határideje?
A dokumentáció szerint november 30.
Reméljük, sikerül a határidőt tartani, és ismét megtelik városunk
egyik építészeti öröksége, az egyre nagyobb létszámban templomba
járó emberekkel. Örömmel vettük a hírt, hogy elindult a lelki-segély
szolgálat. Kik vehetik igénybe?
Minden önkormányzattól elvárás lehet a szolgálat működtetése. Bárki
jelentkezhet, aki szeretné a szolgáltatást igénybe venni, megteheti hétfőtől péntekig 9-től 12 óráig a megadott telefonszámon: 06 20 551 0973.
Zökkenőmentes felújítási munkálatokat kívánunk!
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tom számom az iskolai éveim darabjait. Örömmel gondolok vissza a
boldog diákévek gondtalanságára
Számos kisebb és nagyobb ünnep és a tengernyi ismeretre, amelyeket
ad alkalmat az emlékezésre, tisztel- tanáraink igyekeztek átadni szágésre, embertársaink iránti megbe- munkra és amelynek segítségével
csülésünk kinyilvánítására. Minden jellemünk és természetünk formáév júniusának első vasárnapján lódik, alakul. Hiszen a pedagógus
köszöntjük a köznevelésben dolgo- hivatás nem csupán munkát jelent,
zókat, akik páratlan alázattal dol- hanem a diákok fejődésére is hatásgoznak minden nap valamennyiünk sal van. A pedagógus ott van diáközös jövőjéért: a magyar ifjúsá- kok gondolatiban, szavaikban és
gért. Hiszem, hogy a magyar ifjú- cselekedeteikben. Sokunk számára
ság a nemzet jövőjének záloga és örökös mércét, soha nem halványuhogy színvonalas oktatás nélkül ló példát jelentenek. Véleményem
nincs nemzeti felemelkedés. A szerint az értékek továbbadása a
minőségi oktatás alappillére, következő generációnak a legszebb
pedig az elkötelezett és áldo- küldetések egyike, amit ember válzatkész pedagógus.
lalhat.
Az irodalomban számos példa mu- Általában is igaz, de egy kistelepütatja be az oktatás területén dolgo- lésen még inkább, hogy egy iskola
zók sokoldalú munkáját. Vas Gere- sokkal több, mint egy oktatási inben „a nemzet napszámosának” tézmény, egy pedagógus pedig
nevezi a pedagógusokat, Németh jóval többet tesz annál, minthogy
László a „gyémánt csiszoló” kifeje- megtanítja írni, olvasni és számolni
zéssel a tehetséggondozást emeli ki a gyermekeket. A pedagógusok
feladataik közül, míg Gárdonyi napjait erőfeszítés és küzdelem
Géza Lámpás című kisregénye a jellemzi, mert a legnagyobb feladat
pedagógiai küzdelmeket írja le és a a szeretettel szeretetre nevelés és a
nevelőkre értékátadóként tekint.
tudásvágy felébresztése. Azonban
Június első vasárnapja 1951 óta egy jókor, jól megfogalmazott monünnep: pedagógus nap. Ez a nap dat, egy mosoly, vagy csak az egyegy lehetőség, hogy a gyermek és a szerű meghallgatás életre szóló
szüleik megköszönjék az óvónők, hatással lehet minden gyermekre.
nevelők, tanítók és tanárok munká- A pedagógus emberségével, figyelját. Mindszenten minden évben mességével példaként jár elől, gyerműsorral és apró ajándékkal kö- mekeinket tudásra és szívbéli jóságszöntjük a pedagógusokat, az idén ra tanítja, akikből így tiszta lelkű,
azonban ezt - mint oly sok más felelősségteljes emberek válhatnak.
tervünket – keresztül húzza a rend- Családunk mellett az óvónők, taníkívüli helyzet, ezért szeretném itt a tók, tanárok, a nevelést és oktatást
Mindszenti Hírek hasábjain kö- segítők tanítanak meg, a minket
szönteni a pedagógusokat.
körülölelő világ elfogadására, a
A nevelők és oktatók munkája talán szabályok, törvények, szokások és
még soha nem szólt ennyi küzde- az erkölcs leckéire. Ezért "a gyerlemről, alkalmazkodó készségről és meknevelés művészet, ugyanúgy,
türelemről, mint napjainkban. Fela- mint egy kőből kibontani a benne
dataik végrehajtása során, valószí- levő szobrot, vagy hegedűből előnűleg soha nem kellett ennyi pró- csalni a muzsikát, … a jövőbe vetett
bát kiállniuk, mint most, amikor a hit legnemesebb formája.”
digitalizáció oly gyorsan változtatja Munkájuk gyümölcseire, sikereikre
meg a hétköznapokat. Önök, pedig a közelgő pedagógusnap alkalmásorra veszik az akadályokat, legyen ból is nagy tisztelettel tekintek.
szó új eszközök bevezetéséről vagy
Köszönöm gyermekeinkkel,
egyik napról a másikra
unokáinkkal való
történő távoktatás
áldozatos és színkialakításáról.
vonalas törődéTöbbek között ezért
süket,amelyhez
is tartom különösen
továbbra is Isten
fontosnak azt, hogy a
áldását és jó
pedagógusnap közeegészséget kívánok
ledtével köszönetet
Mindannyijuknak.
nyilvánítsak Önöknek.
Zsótér Károly
Emlékeim legbepolgármester
csesebbjei között tar-

KÖZELGŐ PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL
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ÜNNEPRE HANGOLÓ
PÜNKÖSD
A pünkösd a keresztény egyház egyik jelentős ünnepe, és a húsvét időpontjához kötődik. Így ez az ünnep is mozgó ünnep,
amelynek napja május 10. és június 13. közé
esik. A pünkösd szó a görög pentekosztész
szóból ered, jelentése ötvendik, utalva arra,
hogy ez az ünnep a húsvétot követő 50.
napon kezdődik.
Mit ünneplünk pünkösdkor?
Jézus mennybemenetele után az 50.napon
összegyűltek az apostolok, vagyis Jézus
kiválasztott 12 tanítványa, Mária és Jézus
közeli hívei, majd közösen ünnepelték az
aratás, az első gyümölcsök és a tízparancsolat adományozásának napját. Hirtelen hatalmas szél támadt, betöltve a házat, ahol az
összegyűltek tartózkodtak, majd lángnyelvek jelentek meg, melyek szétoszlottak és
leszálltak a jelenlévőkre. Ekkor teltek meg
mindannyian a Szentlélekkel. Ezután mindegyikük beszélni kezdett, de különféle
nyelveken, ahogy a Lélek ezt adta nekik.
Először Péter prédikált, és akik értették szavát, azok hozták létre az első keresztény
egyházakat. Tehát pünkösd a Szentlélek
eljövetelének és az egyház születésének a napja.
Pünkösdi szokások
Pünkösd szombatján virrasztással készültek
a Szentlélek eljövetelére. Régebben a Tisza
vidékén általános volt, hogy szombatról
vasárnapra virradó hajnalon megfürödtek
az emberek a folyóban. Ilyenkor a Tiszához
menet, a fürdés alatt és visszafelé jövet sem
szólaltak meg, mert azt gondolták, így nem
fog majd rajtuk a rontás, és egészségesek
maradnak egész évben. Ugyanezért más
helyeken pünkösdirózsát tettek a mosdóvízbe. A templomokban ezen a napon fehér
galambokat engedtek szabadon a Szentlélek
jelképeként. A házak kapujába, az ablakokba nyírfaágat, bodzaágat vagy friss gyümölcságat tettek, hogy távol tartsák az ártó
szellemeket.

1948. Pünkösdi búcsú az Apró Balázs keresztnél.
Csák Lajos plébános (Mindszenti Múltidéző)

RMB TRANSZ KFT
Mórahalmi székhelyű magas- és
mélyépítő cégünk hosszú távra
keres jogosítvánnyal rendelkező
segédmunkás munkatársat.
Jelentkezés:
iroda@rmbtransz.hu
Telefon: + 36 70 381 8657
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INTERJÚ ZSÓTÉR GÁBOR
ALPOLGÁRMESTERREL
Kedves Alpolgármester Úr! Hogy
érzed magad ebben a tisztségben?
Köszönöm, jól vagyok. Öt évig voltam képviselő, de ez valamilyen
szinten más, összetettebb dolog.
Már a választásokkor is elmondtam,
hogy a jövőképem egy élhető kisváros megteremtése, amelynek meglátásom szerint három pillére van. A
nevelés-oktatás, az egészségügy és a
sport, valamint a turisztika. Mindezekhez pályázatok is kapcsolódnak.
Az oktatás-nevelés terén meg kell
említeni a bölcsőde létrehozását.
Nagyon bízom benne, hogy a pályázatunk pozitív elbírálásra kerül.
Ugyanilyen fontos az óvoda, iskola
fenntartása, ez a fiatalok itt tartásának egyik eleme. Sokszor elhangzik
az, hogy mennyire lényeges Mindszent szempontjából a munkahelyek
teremtése, de én ezt nem az első
helyre sorolnám. Persze legyen
munkahely, de a városunk adottságából eredően, körbe vagyunk véve
nagyvárosokkal, ehhez tudnunk kell
alkalmazkodni. Ezért találom fontosabbnak az élhető kisváros megvalósítását, hogy próbáljunk a lakosságnak olyan települést biztosítani,
ahol jól érzik magukat. A gyerekeket el tudják helyezni bölcsődébe,
óvodába, megfelelő szintű iskolába,
és a szülők nyugodtan el tudnak
innen menni dolgozni.
Melyek azok a feladatok, amelyekkel legtöbbet foglalkozol?
Az előző öt évben a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke voltam, de befolyásoló az is, hogy tizennyolc éve mentőzök. Én nagyon
büszke vagyok rá, hogy ezt a szakmát űzhetem, és nagyon jó érzéssel

Mindszenti Hírek
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tölt el, hogy azt csinálom, amit szeretek. Egy mentős folyamatosan
segít a rászorultakon, ezt a hozzáállást úgy érzem behoztam ide az önkormányzatba is. Nekem nagyon
fontos az orvosi ügyelet, az egészségház fejlesztése. Most is folyamatban van egy 6,5 milliós eszközbeszerzés, nemrég volt burkolatcsere és további fejlesztések szerepelnek a tervek között. Ami még nagyon foglalkoztat az egészségügyhöz kapcsolódva, az a sport, amely
kihatással van az egészségünkre,
lelkiállapotunkra is. A sportot önkormányzati szinten előtérbe kell
helyezni és támogatni kell! Lényeges kitörési pont még a strandunk,
az idegenforgalom, az élhető kisváros szempontjából is. Úgy kell fejleszteni, hogy a mindszentieknek és
környező településen élőknek elérhető és vonzó legyen. Egy fejlesztési
pályázatunk még nem fejeződött be,
a ködszínház még folyamatban van.
A Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. megkezdte a partszakasz
rendezését, az ügyvezető igazgatónak, Pataki Sándornak, további jól
megvalósítható tervei vannak a fejlesztések tekintetében.
Hogyan áll a város költségvetése?
Hallható lehetett a hírekből, hogy
gépjármű adó helyben maradó része
a vírus miatt elvételre került az önkormányzatoktól, ami nálunk 12,5
millió Ft-ot jelent, ezért a költségvetést módosítani kell. Továbbá látható, hogy a védekezésre is kell költeni, pl. védőruhákra, vegyszerekre.
Azzal is tisztában vagyok, a piac
bezárása is gondokat okoz. Egészségügyi dolgozóként tudom, hogy
a vírusnak milyen hatása és következményei vannak. Én azt szeret-

ném megélni, hogy a járvány ideje
alatt senki ne veszítse el a családját.
Amint lehetőség lesz rá, ki lesz nyitva a piac. Az egészségnél fontosabb
nincs!
Van-e olyan fejlesztés, amit gátolt
a járvány?
A bölcsőde pályázatnál halasztás
várható, de a pályázatok pozitív
elbírálását nem befolyásolja.
Jelenleg nincsenek testületi ülések.
Hogyan működik a döntéshozatal?
A képviselők tájékoztatása megtörténik, a polgármester hozza meg a
döntéseket, elsősorban a járvány
kapcsán. A nem sürgős témák tárgyalása később valósul meg.
Mennyire fegyelmezettek a mindszenti emberek a vírus kapcsán?
Többnyire azok. De figyelni kell
arra, hogy a továbbiakban is be kell
tartani a szabályokat, az enyhítések
után is. Mindszent szempontjából
veszélyforrásnak a strandot látom,
hiszen régóta be vannak zárva a
családok. Itt is be kell tartani a korlátozásokat.
Alpolgármester, mentős, családapa.
Sikerül összeegyeztetni a dolgokat?
Ez nem egyszerű kérdés. A fontossági sorrend a lényeg. A feleségem
azt mondja, hogy a pörgés a lételemem. Se hivatali dolgot, sem a mentőzést nem tekintem munkának,
nagyon szeretem, szívesen csinálom
mindkettőt. A legfontosabb és a legelső a család és az egészség mondta Bozó nagyapám. Ehhez tartom én is magam.
Sok sikert, jó egészséget kívánunk!

Tisztelt Mindszenti Lakosok!
A Mindszenti Városgazda NKft. tervezi tevékenységi köreinek folyamatos bővítését.
Célunk, hogy a helyi közösség további olyan magas színvonalú szolgáltatásokban
részesüljön, melyek még inkább élhetőbb körülményeket teremtenek polgártársaink számára.
Szándékunk, hogy a COVID-19 koronavírus fertőzés járványszintű megszűnését
követően többek között megindítsuk a lakosok, lakóközösségek, cégek számára lakóépületek takarítási-fertőtlenítési-háziasszonyi szolgáltatási tevékenységünket,
továbbá a cégek és lakossági igények kielégítése céljából asztalosbútor és nyílászáró készítési, bútorösszeszerelési és villanyszerelési szolgáltatásunkat.
Kérjük, hogy amennyiben érdekli Önt vagy családját, hozzátartozóját a fenti szolgáltatási lehetőség igénybevétele, illetve mint társaságunk leendő munkatársa szívesen
dolgozna takarítói munkakörben, esetleg asztalosi, villanyszerelői munkakörben a
helyi közösségünk érdekében, úgy azt írásban jelezze az alábbi címen:
Mindszent, Szabadság tér 31. vagy e-mail címen: info@mindszentikft.hu
Amennyiben jelzéssel él a fenti szolgáltatások kapcsán, úgy munkatársunk akár telefonon akár személyesen is megkeresi Önt a szolgáltatások részletes ismertetése céljából.
Várjuk szíves jelentkezését és a járványveszély elmúltával keressük Önt! Bizalmukat
előre is köszönjük!
MINDSZENTI VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT.

2020. május
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NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN
SÁNDOR SAROLTA
1995.
A Mindszenti 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.
1995-ben Sándor Sarolta kapta ezt a rangos kitüntetést. Hogyan alakult a kitűnő
tanuló sorsa az évek alatt?
Erről kérdeztük Sándor Saroltát.
Milyen emlékeid vannak az
általános iskoládról?
Ahogy Takács Gábor sorait
olvastam a Mindszenti Hírek
hasábjain, úgy egyre több emlék „előjött” nekem is. A sok
játék az iskolaudvaron, a gyakorlókert, ahova a nyári szünet ideje alatt is be kellett járnunk, tavasszal pedig a retket
árultuk az iskolaudvaron. A technika órák, ahol a
lányok és a fiúk külön voltak. Ott tanultam meg a
varrógéppel varrás alapjait, sőt, még csalamádét is
raktunk üvegbe. Ezek szerintem a mai gyerekeknek
is fontos és érdekes alapismeretek lennének, nem
mindenki lát ilyet otthon.
Szerettél ide járni?
Nagyon jó emlékeim vannak, szerettem. Szerettem
az iskolába vezető utat,
amit mindig gyalog tettünk meg, bár, mi nem is
laktunk messze a sulitól.
Hazafelé pedig, hogy többet tudjunk beszélgetni,
sokszor kerülő úton mentünk.
Kik voltak a kedvenc
tanáraid?
Két osztályfőnököm maradt meg a leginkább az emlékezetemben. Antalné Losonczi Erzsébet, akit kis
elsősként nagyon szigorúnak láttam. Sokszor játszottam otthon "Antalnésat", amikor én voltam a tanító
néni. Felsős osztályfőnököm Forrai Mihályné volt.
Azt gondolom, nagyon jó osztályközösségünk volt,
pedig emlékeim szerint, nem voltunk kevesen,
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mégis mindketten jól összefogták az osztályt.
Mit üzennék a mai gyerekeknek?
Talán azt, hogy legyenek minél többet a szabadban, ahogy azt mi is tettük. A benti játékok
megvárnak, jók lesznek az esős napokon.
Milyen sikereid voltak az általános iskolás
évek alatt?
Konkrét sikerekre nem emlékszem. Ami nagy
emlék viszont, azok a néptánc fellépések - többek között május 1-jén - és a tornaversenyek.
Tanulmányaidról is mondj néhány szót!
Hódmezővásárhelyre jártam, a Bethlen Gábor
Református Gimnázium magyar-történelem
szakára, utána pedig Budapestre, a Pető Intézetbe, ahol konduktor-tanítóként végeztem.
Hol élsz jelenleg?
A családommal, férjemmel és két fiammal 2 éve
lakunk Makón, előtte 15 évig külföldön éltünk.
Büszke vagyok arra, hogy 17 éve a szakmámban dolgozom. Ez a tervem a jövőben is, illetve
ezáltal a lehető legtöbb segítséget megadni a
környéken élő mozgássérült gyermekeknek és
az őket nevelő családoknak.
Nagyon szép hivatásod van, sok sikert kívánunk a munkádban, örömet a gyermekeidben.

HIRDETÉS
13 év munkatapasztalattal rendelkezem,
ebből 4 évet Németországban
töltöttem

Szolgáltatásaim: festés,
mázolás, tapétázás,
parkettázás, burkolás,
emellett tisztasági
festés komplett
felújítás ablakcsere utáni
javítás vagy hasonló munkák
Akár előzetes online
felmérés
képek alapján!
Szentes és környékén
ELÉRHETŐSÉGEM:
06 70/678-2607
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IM MEMORIAM
„Izgalmas, emlékezetes, szép idők
voltak.”

ELHUNYT VARGÁNÉ MOLNÁR VERONIKA
TANÍTÓ NÉNI /1936 - 2020/
Halálhíre megrázott mindannyiunkat.
Elment, nem köszönt, nem búcsúzott.
A sors nem volt kegyes hozzá.
Mi, akik itt maradtunk mindenkor tisztelettel fogunk
emlékezni RÁ.
Arra az emberre, aki tudta miért él, aki minden időben példásan teljesítette kötelességét, akinek az élete
volt a Mindszenti Dózsa-Telepi Általános Iskola.
Támasza volt több évtizeden át a reá bízott gyermekközösségeknek, segítője kollégáknak, barátainak.
Érző szívével, odaadó életével, a bizalom és a szeretet légkörét teremtette meg környezetében.
Szerettük nyíltságáért, lelkiismeretes, önzetlen, példaértékű munkájáért.
Munkáját soha nem a dicsőségért végezte, hanem
azért az örömért, amit csak mások boldogítása adhat
az embernek.
Tisztelettel emlékezünk arra a tanítóra, aki 36 éven
át tanította betűvetésre, számtanra, sportra, a jóra,
pályája során a több ezer tanítványát, és kartársként
segítette munkatársait.
Búcsúzunk a barátok, a kollégák, a munkatársak, a
tanítványok, a szülők, és mindazok nevében, akik
ismerték, szerették, tisztelték.
Egykori tanítványa, kollégája – Nagy Margit ELHUNYT SZÉCSI FERENCNÉ
ÓVÓ NÉNI /1933 - 2020/
Tercsi óvó néni 1933-ban született. Az általános iskolát Szegváron, gimnáziumi tanulmányait a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban folytatta. Dolgozott tisztviselőként az akkori tanácsházán, postán, majd képesítés nélküli óvónőként a
Központi Óvodában. 1962-ben államvizsgázott a
Szarvasi Felsőfokú Óvónőképzőben.
Dolgozott csoportvezető és délutános óvónőként,
vezetőként is. Több csoportot készített fel az iskolai
életre. Az ének, a mese-vers, gyermektánc, a gyermek műsorok szervezése a kedvencei közé tartoztak.
Nevelő-oktató munkáját lelkiismeretesen végezte.
Elismeréseként Miniszteri Dicséretben is részesült.
Nyugdíjas éveiben új tevékenységként megtanulta a
gépi hímzést, ami sok feladatot adott számára. Alakulásától tagja volt a Kézimunka Szakkörnek. Közvetlen kapcsolatteremtő képességével a gyermekek,
munkatársak, szülők, közösségek elismerését, szeretetét élvezte. Méltán büszke volt fiára, menyére, unokáira, dédunokáira. Az utolsó hónapjait velük töltötte, márciusban bekövetkezett haláláig.
Élt 87 évet.
Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!
Gál Balázsné

2020. május
CSALÁDI ESEMÉNYEK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
2020. 04. 03. - Pap Gábor Sándor és
Takács Mónika Irén
2020. 04. 15. - Oláh Csaba és Tamás Brigitta
2020. 04. 18. - Mikle Zoltán és Gál Bianka Hajnalka
2020. 04. 28. - Brunnbauer Maximilian Benjamin és
Pölös Viktória
45 éve kötött házasságot
1975. 04. 05. - Bubori István és Köblös Zsuzsanna Erzsébet
1975. 04. 19. - Csatlós János László és Németh Rozália
40 éve kötött házasságot
1980. 04. 26. - Ágoston János és Gyebnár Ilona
1980. 04. 26 - Sándor József és Dani Piroska
35 éve kötött házasságot
1985. 04. 20. - Szabó József és Bacsa Mária
30 éve kötött házasságot
1990. 04. 14. - Szobácsi István Gáspár és Zombori Julianna
1990. 04. 29. Szeri József és Kiss Ildikó
25 éve kötött házasságot
1995. 04. 08. - Szenti Sándor és Pálinkó Mária Anna
1995. 04. 15. - Balogh László és Tülkös Erzsébet
1995. 04. 29. - Nemes Péter és Bozó Márta
1995. 04.29. - Dr. Gémes Csaba és Korom Katalin

SZÜLETETT
Bíró Győzőnek és Bereczki Katalinnak
2020. 04. 18. Benett utónevű gyermeke született,
Horváth Gábornak és Kiss Tímea Alexandrának 2020. 04. 19-én Janka utónevű gyermeke született.

ELHUNYT
Répás Ferencné sz.: Bali Katalin (Tóalja
sor 9.) - 2020. 03. 16. - 62 éves volt
Kulcsár Lajos (Vasút u. 5/B) - 2020. 03.
19. - 62 éves volt
Patai Lajos Jánosné sz.: Boldizsár Rozália (Thököly u. 34.)
- 2020. 03. 20. - 67 éves volt
Szarvas István (Viharsarok u. 18.) - 2020. 03. 21. - 67 éves volt
Buda-Nyíri Éva sz.: Nyíri Éva (Iskola u. 41.) - 2020. 03.
27. - 41 éves volt
Vargáné Molnár Veronika (Kun u. 7.) - 2020. 04. 01. - 83
éves volt
Zsótér Istvánné sz.: Gyovai Anna (Kossuth u. 8.)- 2020.
04. 03. - 89 éves volt
Kovács Sándorné sz.: Szunyi Julianna (Iskola u. 99.)2020. 04. 05. - 67 éves volt
Bódai Endre Zoltán (Kossuth u. 81.) - 2020. 04. 05. - 54 éves volt
Jenei Antal (Vörösmarty u. 15.) - 2020. 04. 06. - 70 éves volt
Nagy László (Móricz Zs. u. 61.) - 2020. 04. 13. - 77 éves volt
Mészáros János - (Elege u 77.) - 2020. 04. 13. - 46 éves volt

2020. május
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A gyógyszerésznő
süteményes könyve
Hevesiné Dr. Losonczi
Zsuzsannával beszélgettünk
Szeretettel köszöntelek a Mindszenti
Hírek szerkesztősége nevében. Abból
az alkalomból kerestelek fel, hogy
facebookon láttam kislányod bejegyzését, miszerint anyukájának megjelent a Házi sütemények receptkönyve.
Mondanál erről nekünk pár szót?
Ennek a története, - mint minden anyuka - a lányomat mindig süteményekkel
fölszerelve engedtem vissza. Ezeket a
munkahelyén, a Corvina Kiadóban
pillanatok alatt elkapkodták, és a kiadó
munkatársai és vezetője úgy döntöttek,
hogy ezeket a recepteket gyűjtsem öszsze, és kiadják egy könyv formájában.
Röviden ez a története.

Most, hogy belelapoztál a kiadványba
látom, hogy gyönyörűen van 1-1 recept illusztrálva.
Ha az én illusztrációimra gondolsz,
ahhoz fér némi kétség.
Igen, ez is nagyon ötletes, hogy nemcsak fénykép készült a süteményről,
hanem az is le van rajzolva, hogyan
Gondolom, szeretsz régóta süteméhajtogatod, hogyan nyújtod ki…
nyeket sütni. Kislánykorod óta?
Sőt, a macskánk is meg van örökítve!
Kislányként, nagylányként nem sütöttem. Anyukám nagyon jól süt-főz, így Ki készítette a képeket?
nem is próbálkoztam. Felnőttként kez- Vékony Dorottya, ő a kiadó fotóművédett érdekelni a dolog, volt ami elsőre sze. Egyik hétvégén itt voltak Judittal
nem, vagy nem úgy sikerült, ahogy és ők döntötték el, hogy mit süssünk,
szerettem volna (ma is előfordul ez és miről készülnek képek.
még) ilyenkor anyukámtól kértem ta- Hol lehet majd megvásárolni?
nácsot. Ő is próbálkozott a recept elké- Igaziból úgy gondolom, hogy a Líra
szítésével, és tökéletesítette azt. Szóval: minden boltjában és interneten.
a gyakorlat sokat számít!
A Patikában is felkereshet a közönség?
Miben más ez a süteményeskönyv,
Az az igazság, hogy megrendeltük
mint egy másik?
azoknak, akik jelezték, hogy szeretnéElőször is: egyszerűbb szerintem. Úgy
nek belőle. Ha összejön egy bizonyos
próbáltam a recepteket összeállítani,
hogy az én lányaim is ennek alapján el darabszám, akkor rendelünk újra. Az
tudják készíteni. Mindig arra gondol- előjegyzéses ára 2400.- Ft, amit visszatam, hogy vajon boldogulnának-e vele? igazoltak nekem. Eredeti ára: 2990.-Ft.
Bevallom, hogy amióta ezeket a recep- Könnyen kézben tartható, nagyon
teket összeszedtem, azóta én is és a tetszetős, olyan mint egy notesz.
könyv szerkesztője is, mindig a leírt
Úgy gondolom, hogy minden háznak,
receptek alapján sütöttünk, azért, hogy
családnak megvan a maga kis receptes
nincs-e benne valami elírás, eltérés,
valóban így működik-e. Semmi negatív gyűjteménye. Abban a szerencsés helyzetben vagyok/voltam, hogy megjelenvisszajelzés nem érkezett.
Nem olyan különleges sütemények hetett. Családom, barátok, ismerősök
ezek. Errefelé igencsak minden háznál „bevált” receptjei vannak csokorba
sütik. Inkább az az értéke, hogy össze szedve.
vannak gyűjtve.
A Mindszenti Hírek májusi
Kiknek ajánlod?
„Habverő” rovatában a Te kedvenc
Elsősorban kezdőknek (talán). Külön süteményedet szeretnénk közzétenni.
szedtük a vendégvárókat, külön a kré- Melyik az?
mes süteményeket, külön az élesztő- Nincs kedvencem. Judit lányomnak a
sökből egy csokrot, külön a sós sütemé- keksztekercs a kedvence, Ancsi nem
nyeket, folyós pitét. Tehát abszolút süteményes, de mindenevő. Mindig az
mindennapi sütik vannak benne.
a jó, ami éppen van. A kisunokámnak a
mami sajtos tallérja a kedvence.
Akkor könnyen elkészíthetők?
Igen, kérés volt, hogy ne legyenek kü- Köszönjük, hogy rendelkezésünkre
lönlegesek, inkább házi jellegűek legye- álltál, jó egészséget kívánunk, hogy
nek, mint a cukrászdai másolatai.
nagyon sokat tudjál még sütni.
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LAKOSSÁGI ÉS
APRÓHIRDETÉSEK
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. május 27.) 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.

TÁ JÉK O Z TA TÁ S
AZ
ÉVES LEOLVASÁSSAL
KAPCSOLATBAN
A koronavírus terjedésének
csökkentése, valamint munkatársaink és
ügyfeleink egészségének védelme érdekében március 20-tól felfüggesztettük a fogyasztásmérők személyes, helyszíni leolvasását.
Az NKM Áramhálózati Kft. területén lévő
felhasználási helyeken a hálózati elosztó
társaságok külső partnere, a DL Kft. elkezdi az éves elszámoláshoz szükséges
mérőállások begyűjtését. Azokat az ügyfeleinket fogják a megbízott DL Kft. munkatársai megkeresni, akik következő leolvasásának várható időpontja 2020. április
1. után esedékes. A DL Kft. munkatársai
kizárólag a mérő adatait kérik, semmilyen
ki- és befizetéssel járó tevékenységet nem
végeznek! Kérjük, segítsék partnerünk
munkáját!
Azon ügyfeleink részére, akiket telefonon
vagy e-mail üzenetben nem érnek el, az
éves elszámoló számla becslés alapján
készül.
NKM Áramhálózati Kft.

Mindszent, Köztársaság tér
12. szám alatt
27 m2-es üzlethelyiség
KIADÓ!
Érd.: 30/645-3949
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MÁJUSI HABVERŐ ROVAT
SAJTOS TALLÉR
Losonczi Zsuzsa HÁZI SÜTEMÉNYEK receptes könyvéből,
amelyet picit megreformált a szerző, ezért eltér a könyvben
leírtaktól. (Gurzó Lea – unoka - kedvence)
Hozzávalók:
50 dkg liszt
12,5 dkg margarin
1 tojás
½ csomag sütőpor
½ csomag élesztő
1 evőkanál só
12,5 dkg zsír
12,5 dkg reszelt sajt
2-3 evőkanál tejföl
kb. 1-1,5 dl langyos tej
(amennyit felvesz)
ízlés szerint őrölt kömény (fél csomag),
római kömény (egy mokkáskanál)

2020. május

(mert feltekeréskor a krémből jutni fog a szélére is).
Gazdagon megszórjuk kókuszreszelékkel, majd
nagyon szorosan feltekerjük.
A nyújtás előtt papírra szórt kókusztól a külseje is
kókuszos lesz, de szórhatunk is rá. Sütőpapírba
tekerve hűtőbe tesszük. Másnap szeleteljük.

KEKSZTEKERCS MÁSKÉNT
Hozzávalók a töltelékhez:
20 dkg vaj
15-20 dkg porcukor (ízlés szerint)
1/2-3/4 üveg mandulaaroma
Elkészítés:
Ezt a tölteléket akkor használom, ha több nappal
előbb készítem a süteményt, vagy szállítom és nem
tudom hűteni.

Fotó: Vékony Dorottya

Elkészítés:
A lisztet a sütőporral, sóval összekeverjük, majd a margarinnal,
zsírral elmorzsoljuk. Ezután a tojást, a reszelt sajtot, tejfölt, kevés langyos tejben felfuttatott élesztőt is hozzáadjuk, ízlés szerint őrölt köményt, római köményt. Annyi langyos tejet adunk
hozzá, hogy jó ragacsos legyen a tészta. Ostyasütőben sütöm
azonnal. (nem kell pihentetni). Elektromos ostyasütőben nem
macerás az elkészítése, bátran ajánlja Zsuzsa.

A kekszes alap nem változik.
A vajat a porcukorral és a mandulaaromával habosra keverem. Utána rákenem a kekszes alapra, feltekerem, hűvös helyre teszem, és másnap felszeletelem.

NYITNIKÉK
Sinka Róbert leandere

KEKSZTEKERCS
Losonczi Zsuzsa HÁZI SÜTEMÉNYEK receptes könyvéből
(Hevesi Judit kedvence)
Hozzávalók:
50 dkg darált háztartási keksz;
15 dkg porcukor; 15 dkg margarin; 4 evőkanál kakaó; 1 dl
feketekávé, helyettesíthető
részben/egészben tejjel; 1 dl
rum; 5-6 evőkanál baracklekvár; szükség esetén pár evőkanál tej
A töltelékhez:
5 evőkanál liszt; 2,5 dl tej; 2
csomag vaníliás cukor; 25 dkg
margarin; 20 dkg porcukor
A megszóráshoz:
20 dkg kókuszreszelék
Fotó: Vékony Dorottya

Elkészítés:
A darált kekszet meglocsoljuk a kávé és a rum keverékével,
majd összedolgozzuk a kakaó, a puha margarin és a porcukor
keverékével.
Hozzáadjuk a baracklekvárt. Ha még nem találjuk elég lágynak (nyújthatónak), 1-2 evőkanál tejet adunk hozzá. Ha túl
lágynak találnánk, hűtőbe tesszük, amíg a tölteléket készítjük.
A töltelékhez a lisztet a vaníliás cukorral és a tejjel krémmé
főzzük. Kihűtjük, majd elkeverjük a cukros margarinnal.
A kekszmasszát 2 részre osztjuk. Sütőpapíron kinyújtjuk az
egyik részt. A papírra egyenletesen kókuszreszeléket szórunk,
mielőtt a masszát nyújtani kezdjük. A kinyújtott lapra kenjük
a krém felét úgy, hogy az egyik szélénél nem kenjük végig

Várjuk kerti virágaikról készült fotóikat a
hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.
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