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ADOMÁNYGYŰJTÉS A MINDSZENTI viseli városunk, és azon belül templomunk sorsát,
a lehetőségeihez mérten szánjon valamekkora öszTEMPLOM FELÚJÍTÁSÁRA
szeget a templomunk belső festésének befejezésére.

Adományaikat várjuk a plébánia OTP 1173510820001979 számú számlájára. A megjegyzés rovatA mindszenti templom felújítása elkezdődött, a ba kérjük az „adomány a templom felújítására”
munkálatok terv szerint haladnak. Sajnos a felújí- szöveget írják be.
tásra szánt összeg nem fedezi teljeskörűen az öszMegtisztelő figyelmüket köszönjük!
szes elvégzendő feladatot. A kivitelező a szerződés szerint a belső festést, az ablakok felső párká- Mindszent, 2020. június 27.
nyáig végzi el, a mennyezet festésére 15 millió Fo- Salamon László plébános, Szabó József, Szabóné
rint opcionális ajánlatot adott. Erre a plébániának Bacsa Mária, Nagy Kinga, Nagy László, Dr.
nincsenek forrásai. Társaimmal úgy gondoljuk, Ávéd János, Makó Endre, Zsótér Károly
nem történhet az meg, hogy a kivitelező félbehagyva a templom belső festését vonul le. Ebben
az esetben egy későbbi időpontban, esetleg másik
kivitelezőnek kell befejezni a munkát, ami többletköltséggel jár, hiszen a felvonulás és állványozás
költségeit ismét ki kell majd fizetni. Jelenleg keressük a lehetőséget, hogy a hiányzó összeget előteremtsük. Kérünk mindenkit, aki kicsit is szívén
Tisztelt Mindszentiek!

A HÓNAP FOTÓI

Fények és színek eső után
Fotók: Gál János

Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a
hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.
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Több hónapos szünet után ülésezett a
mindszenti képviselő -testület
Több hónapos szünet után
június 24-én tartotta meg rendes
testületi ülését a mindszenti képviselő-testület, amelyen 31 nyílt és 6
zárt napirendi pont került megtárgyalásra. A testületi ülést megelőző
bizottsági ülések június 22-én és 23án zajlottak.
Az ülés elején Zsótér Károly
polgármester megköszönte a képviselőknek a vírus ideje alatti emailes
kapcsolattartást, együttműködést.
A napirendi pontok tárgyalása
előtt, Erdősi Norbert projektmendzser
a folyamatban lévő pályázatokról
számolt be. Elmondta, hogy 21 az
aktív pályázatok száma, 1,4 milliárd Ft értékben. Az ipari csarnok
építése befejeződött, azonban a turisztikai pályázat 33%-a még nem
került felhasználásra, a ködszínház
létrehozása szeptemberre csúszik
át. A piacot felújították, augusztus
20-án kenyérsütéssel avatják fel az
új kemencét. A város fásítási programjának megvalósulását két pályázat is szolgálja, a faültetések feltétele, hogy azokban a lakosság aktívan
részt vegyen. Beszámolt arról is,
hogy hat gyermektábor kerül megszervezésre a nyár folyamán, illetve
az ívóvíz-minőségjavító program
megvalósulásához átadták a munkaterületet, amelynek 2021. augusztus 31-ig kell elkészülnie. Pályázati
támogatásból elkészült az alsó révház, 6 millió Ft értékben került felújításra a játszótér, 9 millió Ft-ért
vásároltak orvosi eszközöket. Folyamatban van az óvoda József Attila utcai épületének felújítása, az
országzászló ill. villamosítási pályázatok előkészítése.
A képviselő-testület módosította a 2019.évi költségvetési rendeletének 1. és 4. pontját, amelyre a
megszorítások és elvonások miatt
volt szükség a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében. A
koronavírus miatti gépjárműadóelvonás pl. a városnak 13-14 millió
Ft bevételkiesést jelent. Elfogadásra
került a 2019. évi zárszámadás és
belső ellenőrzési jelentés is.
A polgármesteri hivatal előző

évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz a város jegyzője szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy a hatékonyság növelése érdekében tervezik a hivatal szerkezeti átalakítását, továbbra is a lakosság és a képviselő-testület magas színvonalú
kiszolgálására törekszenek.
Az előző évi közfoglalkoztatási tevékenységről szóló beszámolóból megtudhattuk, hogy két startmunka program és egy hosszabbtávú program futott. Az előzőben 55
fő, az utóbbiban 9 fő vett részt 100%
-os bértámogatással 48 millió 600
ezer Ft értékben. Dologi kiadásokra
18 millió Ft támogatás érkezett. A
mezőgazdasági tevékenységgel a
helyi étkeztetéshez alapanyagokat
tudnak termelni. Szintén ebből a
programból valósult meg a Hódossy
utcai útburkolat, illetve egyes helyeken a
csapadékvíz elvezető árkok járdalappal való kirakása is.
Janó Kata elkészítette beszámolóját a tanyagondnoki tevékenységéről. 99 fő él a külterületen 42
tanyában, akik gyógyszer kiíratáshoz, rendelésre szállításhoz, bevásárláshoz, gyerekszállításhoz, banki, postai szolgáltatás igénybevételéhez kérik a tanyagondnok segítségét, akinek a munkáját a képviselőtestület elismerte.
Szintén beszámolási kötelezettségének tett eleget Draskovics
Artúr a komp üzemeltetője is. Szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy
tavaly megtörtént a komp feljárók
teljes felújítása, teljes festés, biztonsági eszközök cseréje, egységes
munkaruha beszerzése, látványos
területrendezések. Sajnos a baksi
oldalon, az utasok által felhalmozott szemét eltakarítása, továbbra is
gondot okoz. A képviselők elismeréssel szóltak az üzemeltetésről, a
komp és környezetének rendben
tartásáról.
A központi orvosi ügyelet beszámolóját Farkas Katalin egészítette
ki. Elmondta, hogy az ügyeleti
rendszerhez közel kétszáz önkormányzat tartozik, de szinte egyedülálló, hogy Mindszenten a helyi
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háziorvosok is részt vesznek az
ügyeleti munkában. Ennek is köszönhető, hogy hivatalosan nem
érkezett panasz a központba az
ügyelettel kapcsolatban. 2019-ben
2369 beteget láttak el. A vírus ideje
alatt is végezték a munkájukat az
alkalmazottak. Mindszent Város
Önkormányzata - szinte erőn felül
- évente 30 millió Ft-ot költ az
ügyelet fenntartására, a biztonságos egészségügyi ellátás érdekében.
Mindszenten két horgász
egyesület működik jelentős taglétszámmal. Pálinkó György Vince és
Tóth Csaba képviselők elismeréssel szóltak az egyesületek munkájáról, amely nem csak a horgászásban, de a szemléletnevelésben,
környezet tisztán tartásában is
megnyilvánul.
A képviselő-testület döntött
az óvodában indítható csoportok
számáról is. Így a központban 6
csoport, míg a Móricz Óvodában 3
csoport indul a 2020/21-es nevelési
évben. 18 fő óvónő munkáját 9 dajka és
3 pedagógiai asszisztens segíti.
A szociális étkeztetés díjának változtatásáról is döntött a testület ,
amelyre az ételek önköltségének
emelkedése miatt volt szükség.
A testületi ülést megelőző Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén
a tagok hosszasan tárgyalták a
Mindszenti Városgazda Nonprofit
Kft. I. negyedéves beszámolóját,
melyet a képviselő-testület elfogadott. Szintén elfogadásra került az
önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló, a képviselő-testület 2. félévi munkaterve, és
a lakásrendelet, valamint a közterület rendelet módosítása
Zsótér Károly
polgármester fogadóóráját
2020. augusztus 3-án (hétfő)
1600 órától tartja a
Polgármesteri Hivatalban.
Zsótér Gábor
alpolgármester fogadóóráját
2020. július 21-én (kedden)
1600 órától tartja a
Polgármesteri Hivatalban.
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TÁJÉKOZTATÁS
A mindszenti Tisza - strandon fizető
parkolási rendszer került bevezetésre.

Parkolási napi díjak:

Személygépkocsi,
busz
Motorkerékpár
Segédmotorkerékpár, kerékpár

Egész napra
(9 – 17 óráig) Ft/nap

17 óra
után

600,-

0,-

500,-

0,-

0,-

0,-

2020. július

KUTYABARÁT PARTSZAKASZ A
MINDSZENTI STRANDON
Értesítjük Önöket hogy ez idei évben is kijelöléséről
került a kutyabarát partszakasz. Az előző években megszokott helyen, a szabadstrand melletti területen egy kibővített, a
folyóig érő, megerősített kerítéssel ellátott futtatót kaptak a négylábúak.Kérjük, hogy a strandolás során alábbi néhány szabályt tartsák be :
- kutyával csak a kijelölt partszakasz látogatható, a strand többi része nem
- beteg, sérült, támadó természetű vagy tüzelő kutyával a terület nem
látogatható
- minden kutyatulajdonos vagy a kutyával tartózkodó személy felelős a
vele lévő kutyát olyan mértékben ellenőrzése alatt tartani, hogy az állat
más személyben, állatban, növényzetben vagy tárgyi berendezésben
kárt ne tegyen.

- a kutyaürülékkel feltakarítása és kijelölt helyre dobása a gazda
számára kötelező!

Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

ÉRTESÍTÉS
Mindszent Város Önkormányzata
azon ingatlantulajdonosok részére,
akik a strandi pihenő területen ingatlannal rendelkeznek, 2020. évben is ingatlanonként 2 db ingyenes parkolásra jogosító engedélyt biztosít.
I. 1. Az engedélyt az ingatlantulajdonos írásos
kérelmére a Polgármesteri Hivatal Jogi iroda
közterület-felügyelője adja ki.
2. Az engedély kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező nevét, lakcímét
(tartózkodási helyét), valamint a tiszai strand
területén lévő ingatlanának helyrajzi számát és a
gépjármű forgalmi rendszámát.
II. 1. A parkolási engedély 9 cm x 5 cm-es, kártya formátumú okmány. Érvényessége a kiadott
év utolsó napjáig tart.
2. A parkolási engedély tartalmazza: a tulajdonos nevét, lakcímét (tartózkodási helyét), a
gépjármű forgalmi rendszámát.
III. Az engedélyt a gépjárműben úgy kell elhelyezni, hogy annak megléte és érvényessége ellenőrizhető legyen.
Parkolási engedélyek igényelhetők:
Személyesen: Nagy Mihályné közterületfelügyelőnél
•
A Köztársaság tér 16. (volt okmányiroda)
14. számú irodájában, ügyfélfogadási időben.
•
A tiszai strandon: 2020. július 11-én
(szombat) 9-12 óra között.
Telefonon, e-mailen történő egyeztetés alapján: a
+36-62/527-029 számon vagy a
nagymihalyne@mindszent.hu címen.
Tisztelt Mindszenti Lakosok!
A Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft
tevékenység köreiknek folyamatos bővítését
tervezi. Szándékunk, hogy megindítjuk a
lakosság számára fűnyírás, fűkaszálási
szolgáltatásunkat.
Kérjük,hogy amennyiben érdekli Önt vagy
családtagját , jelezze a 6 2 / 8 5 0 - 1 2 5 -ös
telefonszámon!
Bizalmukat előre is köszönjük!

Tisztelt Lakosság!
Ezúton adunk tájékoztatást a városunk közterületeit
érintő legfontosabb tudnivalókról:
A közterületek használatáról szóló 37/2011. (XII. 20.) Ö. r. értelmében:
„17. § (6) Az ingatlan közterületről látható részén az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, haszonélvezője), illetőleg a bérleti jogviszonyon alapuló kötelezettsége szerint a bérlő köteles olyan rendezett állapot fenntartásáról gondoskodni, amely a városképet nem
rontja. A kötelezett személyek megállapításánál az ellenkező bizonyításig az ingatlan-nyilvántartási állapot, illetve a bérleti szerződés
az irányadó.
(7)Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlan közterületi határvonala és az útburkolat közötti közterület
tisztántartásáról, a zöldfelület gondozásáról. Ennek elmulasztása
esetén, a megfelelő póthatáridőt tartalmazó felszólítást követően,
helyette és költségére a szükséges munkák elvégeztetéséről a polgármester intézkedik.”
„(10) Az ingatlan előtti közterületet tilos a közlekedést akadályozó
módon elkeríteni vagy oda bármilyen dolgot, utcabútort elhelyezni.”
- ingatlan előtti közterület: az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv), valamint ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedő teljes terület, ideértve a nyílt szelvényű csapadékvíz-elvezető árkokat és azok műtárgyait (átereszek), továbbá a
kiépített kerékpárút és az úttest közötti területrészt is; tömb- és
úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület,
- ingatlan előtti közterület közlekedést akadályozó módon történő elkerítése:
ha két szemből érkező gépjármű az úttest tengelyétől azonos távolságot tartva az elkerítés (növényzet, utcabútor, stb.) miatt nem tud
egymás mellett elhaladni,
- ingatlan előtti közterület tisztán tartása: az oda illegálisan elhelyezett,
odakerült hulladék eltávolítása; a növényzet gondozása, a fák lehajló ágainak vágása, nyesése oly módon, hogy azok a biztonságos
gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalmat ne akadályozzák; fűnyírás; a csapadékvíz-elvezető árokszakasz és az áteresz(ek) tisztítása, a csapadékvíz-elvezető képesség folyamatos biztosítása; a járda
(ennek hiányában 1 m széles területsáv) folyamatos tisztán tartása,
téli időszakban a hó eltakarítása, síkosság-mentesítés.
A közterület használatának engedélyezésével, az engedély nélküli
vagy az engedélytől eltérő használattal kapcsolatos ügyekben, mint
önkormányzati hatósági ügyben, engedélyező hatóságként a polgármester jár el és hoz döntést.
Két jelentősebb módosítás történt a közelmúltban a rendeletben:
Rendeltetésellenes használatnak minősül a közművek karbantartása, az azonnali javítást meghaladó rekonstrukciós munka, valamint a hibaelhárítás és javítás, amennyiben az a 48 órát meghaladja. Ebben az esetben a közterület használatára engedélyt kell kérni
(formanyomtatványon a közterület-felügyelőknél), és díjat kell
fizetni: a munkavégzés 5. napjáig 2.000,- Ft, további 5 naponta
újabb 2.000,- Ft.
Az utóbbi időben elszaporodó gyomirtás a vegyszerek által generált
környezetszennyezés, valamint a kiégett, elsárgult és otthagyom
gyom látványa miatt került megtiltásra. Helyette fűnyírásra, kaszálásra kérjük a Tisztelt Polgárokat!
dr. Végh Ibolya, jegyző
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„Semmire sem cserélném el az általános iskolai éveket.”

ROTARY
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT
NYERT
NÉMET BENCE
„Higgy magadban, és kinyílik a világ”
Német Bence a Mindszenti Általános Iskola Nívódíjas
tanulója, két éve ballagott az intézményből. Jelenleg, a
HSZC Pollák Antal Szakgimnázium és Szakközépiskola
10. osztályos, informatika szakos tanulója.
A Szentes-Csongrád Rotary Club tehetséges fiataloknak
szóló ösztöndíjprogramjára Hajdu Zoltán tanár úr, osztályfőnöke hívta fel a figyelmét.
Benevezett a „Higgy magadban és kinyílik a világ” c.
pályázatra, amely egy pedagógusi, valamint 2 diáktársi ajánlólevelet és a saját tanulói bemutatkozó esszét tartalmazott.
A pályázat lényege, hogy a tehetséges és céltudatos diákokat segítsék a pályájukon való haladásban, egyszeri
pénzösszeggel. Nem akartak sorrendet felállítani a győztesek között, de Bencét úgy említették, mint fő díjazottat.
350.000.-Ft egyszeri pénzösszeg ütötte a markát, amit a
pályázatban ismertetett célokra fog fordítani.
Elsősorban egy új csillagászati teleszkópot szeretne a
győztes, új fényképezőgépet, amit a teleszkóppal kombinálva amatőr asztrofotózásra is felhasználhat, és nem
utolsó sorban a meglévő számítógépét fejlesztené belőle.
Megkérdeztük Bencét, hogyan emlékszik vissza a Mindszenten eltöltött iskolás évekre.
Melyek voltak a legkedvesebb élményeid?
Rengeteg szuper emlékem van arról a csodálatos 8 évről. Az érdekes tanóráktól, a bolondos szüneteken át az
emlékezetes osztálykirándulásokig, felsorolhatatlan,
mennyi élménnyel, emlékkel, barátsággal gazdagodtunk. Még csak kiemelni se tudnék közülük egyet, mert
mindegyik a legfontosabb a maga módján.
Szerettél a Mindszenti Általános Iskolába járni?
Semmire se cserélném el az általános iskolai éveimet.
Tényleg szerettem ide járni, minden nap valami érdekesség várt ránk akár órán, akár a szünetekben. Ha valamiben segítség kellett mindig megértő fülekre talált kérésem. Az órákat élveztem, köszönhetően annak a ténynek, hogy tanáraim szeretettel és jókedvvel adták le a
tananyagot, érezhető volt, hogy szerették, amit csináltak. És nevetésben sose volt hiányunk.
Kedvenc tanáraid?
Ha a kedvenc tanáraimat kellene felsorolnom, akkor
igen csak hosszú névsort kellene írnom. Nem volt olyan
köztük, akinek ne szerettem volna beülni az órájára; így
hát nem is tudok kiemelni közülük kedvencet. Csernák
János tanár úr, nevetéssel teli matek- és fizikaóráitól,
Márkus Imre tanár úr időutazással felérő töri óráin át,
Eta néni izgalmas földrajz és biológia óráiig, egy egész
oldalon át sorolhatnám az összes tantárgyat, az összes tanárt,
akivel általános iskolában megismerkedtem.
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Mit üzennél a most tanuló gyerekeknek?
A tanulást ne úgy fogjátok fel, mint nyűg vagy felesleges teher! Érdeklődéssel figyelve a tanórákon, sokkal több tudás ragad az emberre, mintha
„csakazértsem” hozzáállással beülve oda, száraz és
fárasztó jegyzeteléssé válna a tanulás. Nem szabad
elveszíteni a motivációt. Letörve, negatív hozzáállással még a legkisebb feladat is hatalmasnak tűnhet.
Felüdülve, pozitívan gondolkodva pedig a legbonyolultabb feladat is kisujjból kirázva mehet.
Oszd meg velünk a sikereidet!
Az általános iskolában szokásommá vált a tanulmányi versenyekre járás, középiskolában is folytatom.
Hol egyedül, hol csapatban vágunk neki a megpróbáltatásoknak, és próbáljuk a legjobb formánkat hozni. Legutóbbi eredményem, ami talán az egyik legkedvesebb számomra, az a Szentes-Csongrád Rotary
Club által meghirdetett „Higgy magadban, és kinyílik a világ” című ösztöndíj pályázat fődíjazott helyezése.
Terveid a középiskola után?
Következő célomnak a Budapesti Műszaki Egyetemet tűztem ki, ahol fizikát és csillagászatot szeretnék
tanulni.
Bence hisz magában, kitűnő tanuló, szorgalmas
diák. Sok sikert kívánunk céljai eléréséhez!

ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS
Mindszent Város Önkormányzata
elektronikai hulladékgyűjtést szervez a piacon.
A gyűjtés időpontjai:
2020. július 18. 1400 - 1800
2020. július 19. 800 - 1200
2020. július 20. 800 - 1600
A gyűjtés során bárki ingyenesen leadhatja feleslegessé vált elektromos árammal működő berendezését (hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép,
porszívó, elektromos konyhai berendezések, számítógépek, nyomtatók, fénymásolók, telefon,
rádió, video berendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek, játékgépek).
Ezekben az eszközökben veszélyes anyagok találhatóak, amelyek a csapadékvíz hatására kimosódhatnak vagy égetés során a levegőbe juthatnak, ezáltal pedig veszélyeztethetik a környezetet.
/Akkumulátort átveszünk, ha az eszköz tartalmazza
(pl. mobil telefon), önmagában azonban nem (pl. autóból kiszerelt)./
Hozza el feleslegessé vált berendezéseit!
Óvjuk együtt a környezetet!

VIDÉKHÁLÓ KFT, FELVÉTELT
HIRDET KÁBELTÉVÉ SZERELŐI
MUNKAKÖRBE
Villanyszerelői és/vagy informatikai ill. híradástechnikai végzettség előnyt jelent. B kategóriás jogosítvány szükséges a munkakör betöltéséhez.
Jelentkezni önéletrajz leadásával ügyfélszolgálati
irodánkban (Mindszent Csokonai u. 13 alatt) lehet.
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Köszönjük az egészségügyi dolgozók
áldozatos munkáját

2020. július
Csak az embertársait tisztelő, és
a hivatásáért élő válhat az egészségügy szolgálójává. Aki nem

Immár hagyomány, hogy évről

időhiány vagy a karantén miatt

tekint barátot és ellenséget, sze-

évre Semmelweis Ignác szüle-

saját családjukkal is alig, vagy

gényt és gazdagot, szépet és

tésének évfordulóján, a Magyar

egyáltalán nem találkozhattak,

csúfot, hanem csupán egyetlen

Egészségügy Napján, ünnep-

mégis hihetetlen erővel és ki-

vezérlő elvet: a gondjaira bízott

lésre gyűlünk össze, és hálán-

tartással vették fel a harcot a

beteg jólétének biztosítását.

kat fejezzük ki az egészségügyi

járvánnyal.

Az egészségügyben dolgozók

dolgozók áldozatos munkájá-

Az egészségügyi és a szociális

nem csupán a testet, hanem a

ért. Az idei évben azonban kü-

ellátórendszerben

dolgozók

lelket is gyógyítják, együtt örül-

lönösen nagy köszönettel tarto-

áldozatos munkájukkal mutat-

nek a jó híreknek, és ők azok,

zunk Nekik, hiszen az egés-

nak példát az emberségre, a

akik fogják a kezünket a nehéz

zségügyi rendszer olyan hatal-

másik ember tiszteletére és az

időkben.

mas megpróbáltatásokon ment

önzetlen szeretetre. Olyan em-

Köszönjük az egészségügyi ellá-

keresztül,

beri értékekre, amelyekre ott

tásunk magas színvonalát, fi-

nem volt példa.

van a legnagyobb szükség, ahol

gyelmességüket, szakmai felké-

A koronavírus járvány minden-

a legnagyobb a reménytelen-

szültségüket, a küzdelmet, a

ki életére nagy hatással van, de

ség, a szenvedés, az elkesere-

mindig tenni akarásukat, em-

egyértelműen az egészségügyi

dettség. Az egyik legszebb em-

berségüket, az éjszaka ébren töl-

dolgozók számára okozta a leg-

beri hivatás azért tenni, hogy

tött órákat, gyógyító mosolyu-

több nehézséget. Ők az egészsé-

valakinek az életét, az életbe

kat.

güket, életüket veszélyeztetve

vetett hitét, egészségét vissza-

küzdöttek a vírus ellen, és pró-

adják, valakit a mindennapi

Munkájukhoz továbbra is Isten
áldását kívánom!

bálnak minél több embert meg-

életvitelében segítsék, vagy az

gyógyítani. Sokan közülük az

elmúlás méltóságát biztosítsák.

amelyre korábban

“Itt születtem, itt akarok meghalni…”
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜT TETT
MOHA SÁNDOR

Fotó: Moha Sándorné Kis Irén

A polgármesteri hivatalból kaptuk
a hírt, hogy kisvárosunkban állampolgársági esküt tett MOHA SÁNDOR, akit otthonában kerestünk
fel. Szívélyes fogadtatásban részesültünk. Megtudtuk róla, hogy
1947-ben Mindszenten született.
1968-tól az akkori NDK-ban vendégmunkásként dolgozott, majd
esztergályos volt, később csomagkihordó. A végleges tartózkodási

engedélyt 2014-ben kapta meg,
azóta az Elege utcában él. 2015-ben
házasságot kötött Kis Irénnel, akire
mindenben számíthat. Mivel csak
német állampolgársággal rendelkezett, az év elején indította el a
visszahonosítási kérelmét, majd az
esküjére május 6-án került sor.
Jó egészséget, szép nyugdíjas éveket kívánunk!

Zsótér Károly, polgármester

AZ ORSZÁGOS
TÉRZENE
PROGRAM
keretében,
2020 júliusában minden
kedden és pénteken,
11 órakor
Mindszenten, a Szabadság téren,
a Művelődési Központ előtt
megszólaltatják hangszereiket
Csongrád-Csanád
megye neves előadóművészei
A komolyzenei koncerteken
közreműködnek vonós, fúvós,
billentyűs hangszereken.

Sétáljon ki Ön is hozzánk!
Legyen részese az élménynek!

2020. július
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KÉT PÁLYÁZATBÓL ÚJULT
MEG AZ EGÉSZSÉGHÁZ
Mindszent Város Önkormányzata az elmúlt időszakban két pályázat segítségével fejlesztette a helyi
egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális
feltételeit.
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00025 kódszámú „Közösségi
szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád
megyében” elnevezésű pályázat keretében az egészségházban burkolás és nyílászáró csere, valamint
babakocsi tároló kialakítása valósulhatott meg. A
pályázat bruttó 2.258.678. forintból jött létre.
A VP6-19.2.1.-84-2-17 kódszámú „A lakosság életminőségének és egészségi állapotának javítása” nevű
pályázat során, a szolgáltatáshoz szükséges eszköz
és gyógyászati csomagok beszerzése történt. Az eszközbeszerzés 1.250.000 forintnyi, míg az orvosi csomagok vásárlása 6.333.011 forintnyi értékben történt.
A pályázat segítségével a váróterem felszereltsége
kórtermi székekkel, várótermi padokkal és fogasokkal, míg az orvosi szoba íróasztalokkal, kartoték
szekrényekkel, orvosi székekkel és nővérasztallal
bővült. A gyógyászati csomagok keretében beszerzésre került egy csecsemő csomag, többek között
magzati szívhallgatóval, ultrahangos magasságmérővel, látásvizsgáló eszközökkel, tolósúlyos csecsemőmérleggel és gyógyszerhűtővel, egy sürgősségi
csomag, vénakereső lámpával, coaguláció mérővel,
vákuumos végtagrögzítővel, EKG készülékkel, betegellenőrző monitorral, hordágyas betegkocsival,
defibrillátorral és vérvételi székkel, valamint egy
szemészeti csomag, többek között dioptria mérővel,
kétoszlopos látásvizsgáló táblával, látásvizsgáló plexi lappal és réslámpával.
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A pályázatok célja a szolgáltatás nyújtás körülményeinek megfelelő, a lakosság részéről is
felmerülő igények kielégítésének, és a korszerű egészségügyi ellátások biztosítása volt.
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Ballagás a Károly Óvodában és a
„Lehet, hogy gyenge még a hangunk,
Lehet, hogy léptünk bizonytalan,
De indulunk, a szépet és jót akarjuk,
Érezzük, hogy hitünknek szárnya van.”
/Juhász Gyula/
2020. június 6-án a Károly Óvodában, június 7-én a
Móricz Zsigmond Utcai Tagintézményben rendeztük meg az óvodai ballagást.
A Székhely óvodában a Ficánka, Micimackó és a
Gomba nagycsoportosok, a tagóvodánkban a Sünik
búcsúztak kedves óvodájuktól.
Számunkra, óvónénik számára igazi büszkeséget
jelent, hogy eredményes munka után tanulásra éretten adhatjuk át a gyermekeket az általános iskolának. Bízunk benne, hogy olyan tudásbeli alapokkal
távoznak intézményünkből, mellyel magabiztosan
megállják helyüket a számok és betűk világában.
Gyorsan eltelt ez a 3, 4 év. Ez idő alatt igen alapos,
tudatos szakmai munka áll a csoportvezető
óvónénik és daduskák mögött, hiszen játékos tanulással igyekeztek a kis fejekbe a tudást beletáplálni
nap mint nap.
Reméljük, szeretetteljes munkánk révén a
gyermekek elnyerik méltó jutalmukat, s
értékes emberekké válnak.
Korom Éva Andrea, intézményvezető

2020. július
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Móricz Zsigmond Utcai Tagintézményben
Elballagtak a nagycsoportosok a Móricz
Zsigmond utcai Tagintézményből.
Június 7-én verőfényes napra ébredtünk, és
nagyon örültünk, hogy rendhagyó módon,
de megtarthattuk óvodánk udvarán a ballagó ünnepséget. Néhány gyermek járt ballagás előtt óvodába, velük tudtuk gyakorolni
a búcsúzó verseket, dalokat. A többiek otthon gyakorolgattak szülői segítséggel. Ezúton is szeretném megköszönni a szülőknek,
hogy partnerek voltak ebben a mögöttünk
álló nehéz időszakban és egy kicsit pedagógusokká válva otthon együtt a gyerekekkel
elvégezték a különböző általunk küldött
feladatokat. Meghallgatták meséinket, dalainkat, rajzoltak, barkácsoltak gyermekeikkel.
A búcsúzó ünnepség hangulatos, meghitt
volt. A gyerekek nagyon örültek a ballagó
tarisznyának és a sok-sok ajándéknak, amiket tőlünk és a másik két csoporttól kaptak.
Sok sikert, jó tanulást kívánunk a gyermekeknek az iskolában!
Hevesi Zoltánné,
tagintézmény vezető

Fotók: Balogh Gabi
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TARTALMAS HAT
ÉV MUNKÁJÁT
KÖSZÖNHETJÜK A
VÁROSVÉDŐKNEK!
A Mindszenti Városvédő és Szépítő Egyesületet 1996-ban
alapította Marton Istvánné, melynek célja, hogy összefogja
mindazokat, akik önzetlenül tevékenykedni kívánnak a
város építészeti és természeti értékeinek védelmében, a
település szépítésében, fejlesztésében. 2014-től új vezetőség irányítja az egyesület munkáját, melynek elnöke Tóth
Imréné, titkára Mihályné Gyapjas Nóra, gazdasági vezetője
Hevesi Jánosné.
Jelenleg 30 taggal működnek, általában évente 1-2 alkalommal tartanak közgyűlést, illetve szükség szerint találkoznak.
Az egyesületnek bárki tagja lehet, programjaikhoz várják
az érdeklődő lakosságot, különösen szeretnék, ha fiatalok
is csatlakoznának az egyesülethez.
Milyen terveket sikerült hat év alatt megvalósítani?
Erről kérdeztük az egyesület elnökét, Tóthné Pancsit.
2014-ben a II. világháborús emlékművet felújítottuk. A 65 m 2
műkő felület többszöri csiszolása, különböző vegyszerekkel
történő tisztítása, új betűk elkészítése és felrögzítése, nem
volt egyszerű munka. A csiszolás a horgászegyesület tagjainak a
segítségével valósult meg. Sajnos szűkös anyagi helyzetünk
nem tette lehetővé, hogy a hősi halottak neveit megörökítsük. 2014. augusztus 1-én megtörtént az emlékmű újra avatása.
2015-ben az ATIVIZIG engedélyével és segítségével kialakítottuk a Kurca-parti Tanösvényt 1857 m hosszúságban.
Tájékoztató táblák, padok, asztalok kerültek kihelyezésre. A
magaslest a Mindszenti Vadásztársaság készítette el. Jótékonysági vásárt szerveztünk két alkalommal a tanösvény javára, mely 2015. augusztus 2-án került átadásra. Nagyon sokan
látogatják, vidékről is érkeznek turisták. Elmondhatjuk, hogy
sikeres a tanösvény.
67 fő hátrányos helyzetű, alsós tagozatos kisgyermeket ajándékoztunk meg édességcsomaggal, a városvédők Mikulásával házhoz is vittük azokat.
Egy felajánlásnak köszönhetően 10 családhoz vittünk fenyőfát karácsonyra.
2016-ban a Kegyeleti Parkban felújítottuk a XIX. században
Mindszenten élő és itt dolgozó 3 tanító síremlékét. Felmértük
a többi síremlék állapotát, és dokumentáltuk az eredményeket. Szerettük volna, hogy az általunk listázott keresztek elkerülnek a Kegyeleti Parkból, de anyagi okok miatt ez nem
valósulhatott meg.
Fotók: Tóthné Pancsi

Fát ültettünk Dr. Ávéd László emlékére állított kopjafa mellé.
Rajzpályázatot hirdettünk iskolás gyermekeknek. A beérkezett
pályamunkákat értékeltük és jutalmaztuk.
2017-ben a Szabadság téri emlékhelyen lévő padokat lefestettük. Új táblákat készíttettünk a Pallavicini parkban lévő emlékfáinkhoz. Az I. világháborús emlékműről eltávolítottuk a
graffitikat, majd megtisztítottuk az emlékmű domborműveit
és viaszréteggel bevontuk. Így védőréteget képezve lassíthatjuk a bronz oxidálódását. Ezt a munkát évente megismételjük.
Júliusban Tóth Mihály mártélyi kőfaragó mester elkészítette a
mindszenti kubikosok emlékére a süttői mészkőből készült
„emlékművet”, melynek átadása 2018 júniusában volt. (A
Pallavicini parkban található, a volt gimnáziummal szemben).
2018-ban felújítottuk a Szabadság téren, a játszótérnél lévő
Szent-Rókus szobrot és kőkeresztet. Új kerítés is készült. 2018
októberében lett újra felszentelve.
Még ez évben lefestettük az Alsó- és a Felső-Ludasi Iskolák
helyét jelző kopjafákat.
Együttműködési megállapodást írtunk alá az ÉHM Alapítvánnyal a nyitott templomok napján, és kiállítást rendeztünk
régi kegytárgyakból a templomban.
Lapozgató címmel, kiállítást szerveztünk a Keller Lajos Városi
Könyvtárral közösen a helyi és országos kiadású régi napilapokból és képes folyóiratokból. Bemutattuk a múltban működő
helyi nyomdákat és nyomdatermékeiket.
2019-ben az SZJA 1%-ból kapott összegből a Károly Óvodában
taposó ösvény került kialakításra az egyesület anyagi támogatásával, a szülők segítségével. A nyár folyamán 31 db verses
táblát helyeztünk el a köztéri padokra, terveink között szerepel további 25 tábla elhelyezése.
Lefestettük a Polgármesteri Hivatal parkjában lévő román
katonák nyughelyének kerítését.
Az ÉHM Alapítvánnyal közösen felújítottuk a Miási úton lévő
Tábit keresztet. Vida Miska bácsinak tett ígéretemhez híven,
igyekszünk karbantartani az útszéli kereszteket és a kopjafákat.
Részt vettünk a „Közösségek adventjén”, ahol rövid műsort adtunk.
Évtizedes hagyomány az egyesület életében, az adventi koszorú elkészítése. Ebben az évben az iskolás gyermekek közreműködésével fenyőfát állítottunk a Kulturális Központ előcsarnokában. A díszeket a gyerekek készítették.
A felsorolt főbb munkáinkon kívül, évente 2 alkalommal, akciókban tavasszal és ősszel, szemetet szedünk a tanösvényen,
festünk, ahol szükséges, a világháborús emlékművek állag
megóvását elvégezzük, a Coop előtti liliomágyást évente 2-3
alkalommal rendbe tesszük, és elkészítjük az adventi koszorút. Ezeket a munkákat minden évben megcsináljuk.
2020. évre tervezett munkáink megvalósítása több ok miatt
nem a terveknek megfelelően alakultak. Lehetőségeinkhez
mérten próbáljuk pótolni ezeket a hiányosságokat. Egy-egy
munka elvégzéséről tájékoztatást adunk az egyesület
Facebook oldalán.
Köszönjük az egyesületnek, város szépítéséért, a természeti
és építészeti örökségünk megóvásáért végzett tevékenységét!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mindszent Város Önkormányzata a Szent Imre Közösségi Házban (6630 Mindszent, Észak u.13.) lévő
önkormányzati szociális bérlakás bérletére
A lakás 2 szoba, konyha, közlekedő, éléskamra, fürdőszoba helyiségekből áll, alapterülete 51,74 m2, összkomfortos, egyedi gázfűtéssel ellátott.
Lakáskérelmet az nyújthat be, illetve bérleti szerződés azzal a
nagykorú személlyel köthető, aki
 nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti jogával és nincs
részben vagy egészben a tulajdonában vagy haszonélvezetében
beköltözhető lakóingatlan
 lakóhelye a bérbevételi kérelem benyújtásakor, valamint az azt
megelőző három éven belül megszakítás nélkül Mindszenten volt.
A szociális bérlakás bérleti szerződése legfeljebb 5 éves időtartamra megállapított határozott időre szól.
A lakásba, annak alapterületére figyelemmel maximum 5 fő költözhet be.
A bérlőnek vállalnia kell az együttműködést a bérbeadó önkormányzattal a Szent Imre Közösségi Házat érintő, annak megvalósítását támogató projekt céljainak elérésében.
A kaució összege 40.000,- Ft, amelyet a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a bérlőnek meg kell fizetnie.
A lakbér havi összege: 15.520,- Ft/hó+rezsi.
A pályázatot írásban a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban
Mindszent Város Polgármesterének címezve, 2020. július 27.
napjáig, hivatali időben lehet benyújtani, avagy postai úton megküldeni.
A pályázatok elbírálásáról, a szociális bérlakáshoz jutásra való
jogosultságról a Képviselő-testület 2020. augusztusi ülésén dönt.
Amennyiben a lakásra több kérelmező is nyújt be érvényes pályázatot, a pályázók által önkéntesen szolgáltatott adatok és iratok, valamint a beszerzett környezettanulmány alapján a Képviselő-testület rangsorolja a pályázatokat.
A rangsorolás elvégzése során előnyt élvez az a pályázó, aki

 a lakáspályázat benyújtását megelőzően legalább egy éve Mindszent
szegregációval veszélyeztetett területén élő természetes személy,

 a lakásigénylő vagy vele együtt költöző családtag tartós beteg,
vagy súlyos fogyatékosságban szenved,

 a pályázó kiskorú gyermekét egyedül neveli,
 a pályázó családtagként vagy szívességi lakáshasználóként


lakik jelenlegi lakásában és a lakás nem haladja meg a 15m 2/fő
alapterületet,
a pályázó jelenlegi lakásában nincs sem lakbér-, sem
közüzemidíj-tartozása, valamint a lakást tiszta, rendezett állapotban tartja és az együttélés szabályait maradéktalanul betartja.

További információkat, a lakás megtekintési lehetőségének időpontjait a www.mindszent.hu honlapon tettük közzé.
Zsótér Károly Sándor, polgármester

11
CSALÁDI ESEMÉNYEK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
2020. 06. 04. Juhos Sándor és
Boldizsár Titanilla,
2020. 06. 04. Rozsos Sándor és Béres Viktória Éva,
2020. 06. 13. Vajnai József és Rajcsány Mária
2020. 06. 20. Szanyi Sándor és Babits Judit
2020. 06. 20. Gajdán Zsolt és Huszka Edit Ibolya
2020. 06. 26. Bakai Róbert és Szilágyi Katalin
2020. 06. 27. Losonczi Gábor és Oláh Alexandra
55 éve kötött házasságot
1965. 06. 26. Ménesi Lajos és Zilahy Mária
45 éve kötött házasságot
1975. 06. 07. Gémes János és Marton Magdolna
40 éve kötött házasságot
1980. 06. 14 Kovács László és Varga Zsuzsanna.
1980. 06. 14 Szeri Ferenc és Szécsényi Katalin
35 éve kötött házasságot
1985. 06. 08. Galambosi Lajos és Belovai Jusztina
1985. 06. 22. Szunyi Sándor és Magyar Etelka
30 éve kötött házasságot
1990. 06. 18. Rostás István és Balogh Adél
25 éve kötött házasságot
1995. 06. 03. Lantos Attila és Pálinkó Erika
1995. 06. 03. Veres Attila és Harmath Edit
1995. 06. 17. Molnár István és Zsótér Margit Tímea
1995. 06. 24. Jaksa Péter Miklós és Muzsik Edina

SZÜLETETT
Antal Ádámnak és Mészáros Brigittának
2020. 05. 29-én Norbert utónevű gyermeke,
Pulcz Péternek és Surányi Edinának 2020.
06. 01-én Hanna Polett utónevű gyermeke,
Nemes Lászlónak és Törzsök Valériának 2020. 06. 07-én
Sára utónevű gyermeke,
Gyovai Józsefnek és Szeri Szilviának 2020. 06. 08-án
Alexandra utónevű gyermeke,
Varró Gábor és Szunyi Adriennek 2020. 06. 12-én Botond
utónevű gyermeke,

ÚJ GUMISZERVÍZ NYÍLT
A DÓZSA-TELEPEN!
Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal várom régi és új megrendelőimet
a Thököly utca 12. sz. alatt!

Üzletvezető: Sinka Róbert
Tel: 06/30/697-1916
Nyitvatartás: telefonos
egyeztetés alapján

Domonkos Róbertnek és Árvai Katalinnak 2020. 06. 18án Dominik utónevű gyermeke,
Demeter Andrásnak és Ménesi Évának 2020. 06. 23-án
Dávid utónevű gyermeke született.

ELHUNYT
Fülöp Józsefné szn: Huszka Veronika
(Mátyás kir. 37.) – 2020. 05. 20. – 71 éves
volt,
Antal László (Somogy u. 20.) – 2020. 05. 29. – 79 éves volt,
Németh Lászlóné szn: Barna Jusztina (Köztársaság tér 5.
I/5.) – 2020. 05. 31. – 85 éves volt,
Papp Sándor (Horváth Gy. u. 98.) – 2020. 06. 02. - 77
éves volt,
Ács Pál (Kossuth u. 22/A.) - 2020. 06. 15. - 86 éves volt.
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Vár az
Angyalvár!

Interjúalanyunk Beke Mari, akit már sokan ismerhetnek, de úgy gondoljuk, nem elegen. Elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy felkeressük Őt, és életéről, megjelent legújabb könyvéről és a gyerektáborokról kérdezzük.
Hogyan kerültél Mindszentre?
Szerencsés lakáscsere lévén a szentesi lakásomat mindszentire cseréltem, így már teljesen mindszenti lettem.
Az Angyal-vár házat a Szabadság utcában több mint 10
éve vásároltam, akkor még budapesti lakosként. Szerelem volt első látásra. Édesanyám mindszenti származású, itt élnek a rokonaim is. Édesanyám lány korában járt
már ebben a házban, az akkori tulajdonos, módos
gazda felesége tanított lányokat varrni , lábbal hajtós varrógépen.
Rövid idő leforgása alatt eldöntöttem, hogy nem saját
lakóházként fogom hasznosítani, hanem mindenki által
látogathatóvá teszem – elsősorban gyerekeknek – alakítom ki táborhelynek. Az évek során alkotóházzá is bővült, szakmámhoz kapcsolódva. Az itt táborozó gyerekek mindenféle kézműves tevékenységbe belekóstolhatnak, pl. fazekassághoz minden rendelkezésre áll – égetőkemence, fazekaskorong, eszközök, szerszámok. Az
évek folyamán bővítettem, fejlesztettem. A házzal való
foglalkozást egy küldetésnek tekintem. Lehet, hogy sokan furcsán néznek rám, hogy ennyit foglalkozom az
épülettel, szépítem, újítom, gazdagítom, de úgy tekintek
rá, mint a gyerekemre.
Amikor megvettem, nem sokkal utána kezdeményeztem a ház, helyi védelem alá helyezését, mert felismertem azokat a helyi népi értékeket, amelyet egyedülállóan megőrzött. Már 10 évvel ezelőtt elterveztem, hogy a
lombfűrészelt oromzatot egyszer visszaállítom. Sok kutatást végeztem ezzel kapcsolatban, és 2 évvel ezelőtt
egy védett népi épületek felújítását célzó pályázaton
nyertem el azt a támogatást, amiből a faragott oromzat
elkészülhetett és a ház teljes rekonstrukciója, felújítása 2
éve történik.
Mitől angyalvár?
Brunszvik Teréz az első kisdedóvóját Angyalkertnek
nevezte, ennek analógiájára ébredt bennem a gondolat,
hogy legyen Angyal-vár. Azóta a házban léptennyomon „Angyalokba ütközik” a látogató. Az évek során összegyűjtött “Angyalkák
szálláshelye” is lett, az Én házam, ami nemcsak az én Váram!
Úgy látszik, dolgom van ezekkel
a régi népi paraszt házakkal,
mert Biatorbágyon is védetté
nyilváníttattam azt a 150 éves
házat, amiben hajdanán éltünk, a
történetét is feldolgoztam. Érdekes hír, hogy a kutatásaimat
alapul véve látnak neki jelenleg
a ház felújításának is.

2020. július

Miben változott az épület?
Az évek során nagyon sok egyéb új funkcióval is bővítettem a ház adta lehetőségeket. Így jött létre egy nyitottfedett foglalkoztató szín, és kialakítottam egy több száz tárgyból álló saját néprajzi látványtárat, ahol a tárgyakhoz a gyerekek hozzányúlhatnak, a régi szerkezeteket kipróbálhatják, működtethetik. A zsámbéki iskola - ahol tanítottam – nyári
táborai is mindig itt voltak, az Angyal-várban, a gyerekek
körében fogalom volt a „mindszenti tábor ”.

Fotók: Beke Mari

A legutóbbi megjelent két könyvemben - amelyek a
Corvina Kiadó gondozásában jelennek meg, immár
sorozatnak számító módon - a “77 magyar népi játék”
és “Az őskortól Leonardóig” című könyvekbe is nagyon sok gyerekek által itt készített tárgy, mindszenti
vonatkozású anyag került.

Az utóbbi könyv a “Szép magyar könyvdíj” kapujában
van, ifjúsági kategóriában jelölték, az ünnepi könyvhéten várható az eredmény, szeptemberben.
Rajztanárként, amire a legbüszkébb vagyok, hogy 2016
-ban BONIS BONA - A nemzet tehetségeiért díjat kaptam.
2019-ben az Oktatási Hivatal felkérésére az Új NAT
vizuális kidolgozója voltam.
Milyen programok megvalósítását tervezed?
2020. augusztus 29-én kerül megrendezésre a Vár az
Angyalvár, ahol minden érdeklődő bepillantást nyerhet ennek a háznak a titkaiba, mesterségek bemutatásával, kiállításokkal, kézművesek kirakodóvásárával, és
gyerekfoglalkozásokkal tarkítva.
A megnyitást követően aktív módon szeretnék működtetni gyerek- és felnőtt szakköröket. Igénybe lehet venni születésnapokra, osztálykirándulásokra, osztályfőnöki órákra, kézműves foglalkozásokra, szabadidős
tevékenységekre, jeles napok alkalmából is.
A Keller Lajos Művelődési Házzal egy különleges Cirkusztábort szervezünk július 20-25-ig. Szeretném a
helyi iskolásokat is bevonni az alkotóház életébe.

2020. július
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Jelenleg Mártélyon Mancs nevű gyerekszakkört és
közkívánatra felnőtteknek a KREálom Műhelyt vezetem. A Mancs alkotókörrel, az elmúlt fél évben már
több országos pályázaton is kiemelkedő díjat kaptunk.
További terveimen folyamatosan dolgozom. Készül a
cirkuszkönyv a Fővárosi Nagycirkusszal és munkatársaival karöltve, az újrahasznosítással foglalkozó
Fából vaskarika munkacímű, a világ népeinek művészetéből merítő, Játék hetedhét országból, a művészettörténeti korok feldolgozását folytató Leonardotól
Hundertwasserig művek.
Köszönjük az interjút, gratulálunk munkásságodhoz,
sok sikert kívánunk!

CIRKUSZTÁBOR ÚJRATERVEZÉS!
Támogatást kaptunk!

Az Angyal-vár alkotóház
(Beke Mari művészetpedagógus) és a
Mindszenti Művelődési Központ
közös szervezésében,
2020. július 20-24.(5nap) 8:00-17:00 óráig a
Mindszenti Művelődési Központban
(6630 Mindszent, Szabadság tér 37.)
Várjuk 7-12 éves korú fiúk, lányok jelentkezését, akiknek
lételeme a mozgás, akik szeretnék kipróbálni magukat
artistaként, zsonglőrként, egyensúlyozóként és megtapasztalni mekkora öröm rejlik a cirkuszművészet közös
gyakorlásában!
Vezeti: ZOLTÁN ANGELIKA
akrobatika-, aerobik sportedző, fitball tréner,
az Állami Artistaképző Intézet volt növendéke és segítői.
Programok: Naponta edzések, csapatjátékok, kézműves foglalkozások (stb.), és utolsó
nap lesz a nyilvános bemutató a szülők,
barátok részére.
Soha vissza nem térő alkalom!
Csak most: 33000,-Ft helyett
12 000,-Ft-ért,
amely összeg tartalmazza a napi 4 étkezést, a támogató logójával
ellátott ruhadarabot, az edzések, és a foglalkozások díját.
Érdeklődni és jelentkezni a 30/670-7580 telefonszámon
lehetséges, legkésőbb 2020. július 13-ig(hétfő), a létszámtól függően. Vidékiek is jelentkezhetnek.
Kedves szülő! AZ EGYEDÜLÁLLÓAN KÜLÖNLEGES
TÁBORI LEHETŐSÉG hihetetlen áron!
Kedves Gyermek! Igyekezz, hogy le ne maradj! Ne otthon
cirkuszolj, cirkuszolj velünk, és hívd el a barátaidat is!

MESTERSÉGEM CÍMERE…. AVAGY
MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?
nyári tábor a Művelődési Központban
általános iskolás fiúk és lányok részére

2020. augusztus 3-7 között.
Tűzoltó leszel, rendőr, postás, vagy katona?
Vadász, állatorvos vagy éppen pékmester?
Traktoros, íjász vagy fogathajtó?
Ékszerkészítő, boltos, vagy kozmetikus, pedagógus,
könyvtáros, vagy rendezvényszervező?
A választás megkönnyítéséhez nyújtunk tartalmas
foglalkozásokat, játékokat, alkotóműhelyeket.
A tábor szervezés, a részvételi díj kidolgozás alatt van.
DE július 15-ig még ötletével, kéréseivel segítheti a
tábori program kialakítását.
Süssünk kenyeret, ülhessünk fel traktorra, alkossunk
csodálatos tárgyakat!
Igény szerint biztosítunk napi háromszori étkezést!
Érdeklődni és jelentkezni a Művelődési Központban
lehet, valamint a 30/670-7580-s telefonszámon.
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JÚLIUSI HABVERŐ ROVAT
MINDSZENTI KUBIKOS
KRUMPLIS TÉSZTA
Makcsaliné Pannika néni konyhájából került elő egy
igen egyszerű és
nagyszerű recept.
Édesapja - Mihály
Lajos bácsi - hajdanán a kubikos
brigádnak
főzte
bográcsban. Ezzel
az étellel, Pannika
néni kétszer volt díjnyertes! Először 2004. május 1-jén.
A hozzánk látogató német vendégek nagyon dicsérték.
Másik alkalommal a sportpályán főzte meg a civil szervezeteknek.
Hozzávalók:
A kubikos tarisznyából megmaradt darabka kolbász,
szalonna, sonka, tepertő és a bőr.
3 fej hagymát bográcsban félig megdinsztelünk, beletesszük az apróra vágott maradék sonkát, kolbászt és
együtt dinszteljük tovább. Hozzáadunk 3 paprikát, 3
paradicsomot, borsot, sót, köménymagot, 5 gerezd fokhagymát. Amikor elkészült, akkor kb. 1 kg burgonyát is
hozzáadunk, majd felengedjük vízzel, félig megfőzzük.
Közben külön edényben lebbencstésztát pirítunk, amit
összeöntünk a bográcsban fővő hozzávalókhoz. Ha
megissza a levét, kicsi vizet öntünk hozzá, hogy megfőjön a tészta. Nem szabad összekeverni a slambuc bográcsossal, amely hajdúsági étel.

BETYÁROS SLAMBUC
A betyáros slambuc Ormándiné Juliska néni receptje,
Püspökladányból való. Juliska néni 92 éves, Pannika
néni szomszédja. Édesapja a Hortobágyon volt gulyás.
Hozzávalók: füstölt szalonna; hagyma; 3 gerezd fokhagyma; lebbencstészta; só; őrölt paprika; krumpli
A szalonnát kockára vágjuk, megpirítjuk, a hagymát
rátesszük dinsztelni, majd a fokhagymát, krumplit, törtpaprikát is. Annyi vizet teszünk rá, hogy megfőjön a
krumpli, utána beletesszük a tésztát, együtt főzzük tovább. Ha kevés a lé, akkor öntsünk hozzá vizet, hogy
puha legyen a tészta is.
Pannika néninek rengeteg különleges receptje maradt
még a tarsolyban. Ígérjük, hogy visszatérünk hozzá. (Pl.
szíve-nyelve leves, táskaleves, töltött kelkáposzta és
társai…)
Mindszenti Hírek
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Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet vehetett át
Hevesi Zoltánné
Hevesi Zoltánné (szül.: Varga
Éva) tagintézmény-vezető óvodapedagógus 2020. június 19én megtartott nevelési értekezleten vehette át az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést.
Hevesi Zoltánné (szül.: Varga Éva), szakirányú szakközépiskolai
végzettségét a szegedi Tisza-parti Gimnázium óvónői tagozatán
szerezte meg 1980.-ban.
18 évesen kezdte óvónői pályafutását.
1980. augusztus hó 16. napjától egy éven át a Mindszenti Központi Óvodában dolgozott, majd 1981. év szeptemberében áthelyezték a Móricz Zs. Utcai Tagóvodába.
Áthelyezését követően 2005. novemberéig csoportvezető óvodapedagógusként nevelte-oktatta az óvodásokat, 2005. november
hó 07. napjától- a csoportvezetői tevékenység mellett- napjainkig
- tagintézmény-vezetőként dolgozik.
A Tessedik Sámuel Főiskola óvodapedagógusi szakán felsőfokú
szakképzettséget szerzett, óvodapedagógusi diplomáját 2001.
június 29.-én vehette át Szarvason.
Az óvodáskorú gyermekek nevelés-oktatása területén hosszú
éveken át eredményesen tevékenykedett.
Több évig volt gyermekvédelmi felelős egy olyan óvodában,
ahová a település hátrányos szociális helyzetű családjaiból kerültek fel a gyermekek, általában ingerszegény környezetből. Ő
azonban mindig megtalálta a közös hangot a szülőkkel, nevelőszülőkkel, a gyermekek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva.
Mind szakmailag, mind emberileg mindig készen állt az elég
gyakran változó körülményekhez, a szülő, a gyermeki elvárásokhoz való megfelelésre.
Mindig erre a pályára készült. Célja volt, hogy a gyermekek óvodai életét szebbé és tartalmasabbá tegye, a lehető legjobb és leghatékonyabb módszerekkel segítse őket életkoruknak megfelelően a fejlődés útján.
Nagy szeretettel bánt a gyermekekkel. Tiszteletben tartotta a
családi nevelést, a gyermekek személyiségének kibontakoztatása
érdekében mindig igyekezett együttműködni a családi házzal.
Közel 40 éve nevelte az első óvodás gyerekeket, akik mára már
anyukák, apukák, esetleg nagyszülők.
Vezetői munkájában folyamatosan ösztönözte a megújulást és a
továbbfejlődést.
2011. óta mentorálta a gyakornok óvodapedagógusokat, lelkiismeretesen, szeretettel igyekezett őket bevezetni az óvodapedagógusi munka rejtelmeibe. A gyakornok óvodapedagógusok
mindegyike sikeres minősítő vizsgát tett az ő szakmai felkészítésének köszönhetően.
Tagóvoda-vezetőként a döntésekben és a feladatok megvalósításában fiatalos lendület, tenni akarás jellemezte munkáját. A
gyermekek és munkavállalók igényeit és érdekeit tartotta szem
előtt, folyamatosan fejlesztette az óvoda tárgyi felszereltségét.
Munkatársakkal nagyon megértő, toleráns volt, ötleteivel szívesen segítette mások munkáját is.
Kiváló közösségi, kreatív, nyitott ember, a magánéletben jó feleség, családanya és nagymama.
Kedves Éva óvó néni!
Az emlékérem átvétele, és nyugdíjba vonulásod alkalmából a
Károly Óvoda dolgozói nagyon jó egészséget, nyugodt, szép
éveket kívánnak!
Mindszent, 2020. június 19.
A Károly Óvoda dolgozói nevében:
Korom Éva Andrea, intézményvezető
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MINDSZENTI MOCORGÓ UFC
FELHÍVÁSA
Üdvözlöm a Mindszenti Hírek Olvasóit!
Újra jelentkezünk a Mindszenti Mocorgó UFC részéről.
Az elmúlt időszakban folytatódtak és erre az idényre be
is fejeződtek az edzések, amelyek majd augusztusban
kezdődnek újra, minden korosztállyal. Most azonban
egy más jellegű esemény miatt írok.
Az egyesületünkben nevelkedett futballistánk és kedves sporttársunk, a 16 éves Keresztes Bertalan súlyos
betegséggel küzd. A napokban tartottunk egy megbeszélést a Mocorgó edzőivel és arra az elhatározásra
jutottunk, hogy Berci gyógyulásáért szervezünk egy
futballtornát, hogy így segítsük őt és a családját. Bár
csak pár napja hirdettük meg, a résztvevő csapatok
száma már meghaladja a 10-et, de szeretnénk Mindenkinek megadni a lehetőséget, aki segítene.
Az egész napos esemény 2020. július 19-én, vasárnap
lesz a Sportpályán, Mindszenten, amelyre várunk minden kedves szurkolót, sporttársat, barátot, ismerőst,
érdeklődőt, hogy tegyünk együtt, közösen Berci gyógyulásáért! A helyszínen lesznek különböző programok, étel-, italárusok és persze a torna, részleteket és
friss információkat az esemény facebook oldalán találhatjátok az "Együtt Berciért Mocorgós kispályás labdarúgó torna 2020" néven. Gyertek, várunk Mindenkit
Szeretettel!
Üdvözlettel: Balogh Árpád

Együtt Berciért!
Számlaszám: OTP Bank
11773353-00086981
Számlatulajdonos:
Keresztes Róbert
IBAN: HU46 1177 3353
0008 6981 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB
Közlemény rovatba kérjük
írják be: Adomány Berci
gyógyulásáért

VIDÁM VASÁRNAP AZ FSC BANDDEL
…csak hogy ne légy egyedül
FRANK SMUT COLLECTIVE
KONCERT
2020. július 19. 14-16 óráig
(vasárnap),
A Mindszenti Művelődési Központ előtt
Partnerünk a Mindszenti Művelődési Központ
Facebook.com/fscband
info: www.fscband.hu tel:30/302-7726
NO Playback – INGYENES
A zenekar tiszteletdíját Berci gyógyulásáért
ajánlja fel!
VUJITY TVRTKO MÉGIS
MINDSZENTEN!
2020. Július 16-án
(csütörtökön) 1900 órától
TVRTKO,
TÚL MINDEN HATÁRON,
A BÚCSÚ, MINDSZENT♥
A Jegyárusítást megkezdtük a Mindszenti Kulturális Központban. Info: 06/30/670-7580

2020. július
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Köszöntjük a Mindszenti Általános Iskola díjazottjait
8 ÉVIG
KITŰNŐ:
Oláh Réka 8.b
Berta Nelli 8.b
JELES
TANULÓ:
Tóth Szonja 8.a
Pável Zétény 8.b
Tőkési Noémi 8.c

KULTÚRÁÉRT
DÍJ:
Oláh Réka 8.b
Ajtai Szimonetta 8.c
Boldizsár Piroska 8.c
Tőkési Noémi 8.c

KÖZÖSSÉGI
MUNKÁÉRT DÍJ:
Tóth Szonja 8.a
Kiss Dorina 8.b
JÓ TANULÓ,
JÓ SPORTOLÓ: Bereczki Dóra 8.c
Gyovai Ivett 8.c
Tóth Szonja 8.a
Nagy Mihály Noel 8.c
Berta Nelli 8.b
Kispál Lili 8.b
OKLEVÉL KÖZÖSJÓ SPORTOLÓ:
8.a osztály:
Losonczi Lili
Molnár Dézi Zsuzsanna
Sajben Levente
8.b osztály:
Juhász Tamás
8.c osztály:
Soós Lili
Urbán Csaba

TERMÉSZETTUDOMÁNYOKÉRT DÍJ:
Pável Zétény 8.b
Berta Nelli 8.b
DÍSZPOLGÁRI CÍM:
Papp Beáta Katalin
Oláhné Cseh Boglárka

ELISMERŐ OKLEVÉL
(SZÜLŐ):
Kispál-Barna Tímea
Kiss Zoltán
Oláh Miklós
Csupor Csilla
Bereczkiné Fábrik Margit
Geráné Borsi Martina
Görbe Ozminné
Ménesi Éva
Lantos Angelika
Soósné Nagypál Mária

SÉGI MUNKÁÉRT:
Karácsony Renátó 8.a
Tóth Evelin 8.a
Hemző Polett 8.b

Fotók: Tóth Ilona, fényképészmester

16

Mindszenti Hírek

Búcsúzunk a Mindszenti Általános Iskola
ballagó diákjaitól

2020. július

