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TOVÁBBI AJÁNLÓ 

ELINDULT A STRANDSZEZON ...............  2. OLDAL 

ÖSSZEFOGTAK A MINDSZENTIEK  ....  10. OLDAL 

TELI TERVEKKEL A MINDSZENTI DÓZSA-

TELEPÉRT EGYESÜLET  ..................................  3. OLDAL 

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT A MINDSZENTI ÁLTA-

LÁNOS ISKOLA NÉGY PEDAGÓGUSA  ...  4. OLDAL 

ALOMSZÓRÓ ROBOTOT ÉPÍTETT KÉT MAGYAR 

GAZDA ...................................................................  6. OLDAL 

„ AZ ARATÁSNAK ÜNNEPNEK KELLENE 

LENNIE!”  ............................................................  6. OLDAL 

NYITNIKÉK, A LEANDER SZAPORÍ-

TÁS FORTÉJAI  ........................16. OLDAL 

FOLYNAK A TEMPLOM FELÚJÍTÁSI 

MUNKÁLATAI 

Adományaikat várjuk a plébánia OTP 

11735108-20001979 számú számlájára. A 

megjegyzés rovatba kérjük az „adomány a 

templom felújítására” szöveget írják be.  

Köszönjük! 
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A HÓNAP FOTÓJA 

Bihar-hegység, Pádis 

Fotó: Kovács Ibolya Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre. 

A változékony időjárás, a jelentős eső 
és a Tisza áradása nem tette lehetővé 
július folyamán a strand nyitását, 
azonban a nyár második felében már 
élvezhetjük a fürdőzőhelyet. A város 
vezetősége kiemelt figyelmet fordít a 
strand tereprendezési és kotrási mun-
kálataira és a rövid nyári időszak 
alatt igyekeznek elérni, hogy a strand 
adta lehetőségeket minél több lakos 
ki tudja használni. A szúnyogok in-
tenzív elszaporodása miatt rendsze-
res szúnyoggyérítés történik a part-
szakasz egész területén. 
Az üzemeltető Mindszenti Városgaz-
da Np. Kft. a fürdőzőhelyen a tavalyi 
évhez hasonlóan elkülönített kutyá-
soknak fenntartott részt alakított ki, 
napernyőket helyezett el, bérelhető 
napozóágyakkal, kajakokkal és ke-
nukkal teszi kellemesebbé az odaláto-
gatók pihenését. 
A vízpart újdonsága az elkerített ját-
szótér mellett a hajó orrát formázó 
vendéglátóhely. A BárKa egyszerre 
egy hangulatos bár és street food fa-
latozó, amely az újrahasznosítható 
szívószálakkal és repohárral a kör-
nyezettudatosságra is törekszik. Az  

egyedi dizájnnak, a raklapbútorok-
nak és a napvédő vitorláknak kö-
szönhetően remek hangulatban 
lehet részünk a BárKa teraszán. A 
vendéglátóhely több rendezvény-
nyel is várja az odalátogatókat, a 
strand egész területén, alapelveik 
közé tartozik a minőségi kiszolgá-
lás, illetve fontos küldetésüknek 
tekintik, hogy színt vigyenek a víz-
part mindennapjaiba. 

ELINDULT A SZEZON A STRANDON 
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TELI TERVEKKEL A MINDSZENTI 
DÓZSA-TELEPÉRT EGYESÜLET 

Az egyesület annak érdekében alakult, hogy a Dózsa
-telep közösségét megmozdítsa, összekovácsolja. A 
tagok létszáma 14, olyan mindszenti emberek, akik 
szűkebb környezetükért tenni akarnak. 
- Folyamatos tevékenységeink közé tartozik, hogy 
rendbe tartsuk a telepi bölcsőde környékét, a Szent 
Imre Kápolna udvarát, valamint a telepi iskola játszó-
terét. 2020-tól a ránk bízott Szent Imre Közösségi házat 
próbáljuk élettel megtölteni - tudtuk meg Szabó József 
elnöktől. 
- A Károly Óvoda Móricz Zsigmond Utcai Tagintéz-
ményének óvodásainak kirándulásokat szerveztünk. 
Lovas kocsival bejárták a tanösvényt, voltak a stran-
don, a játszótéren, és július hónapban egyesületi ta-
gunk, Pataki Sándorné Marika óvó néni vezetésével 45 
gyermeket és kísérőiket, busszal elvittünk a Szegedi 
Vadasparkba. Célunk az volt, hogy élményhez juttas-
suk a mindszenti gyermekeket, ezáltal szüleikhez is 
közelebb kerüljünk - sorolta a megvalósult eseménye-
ket az elnök. 
Szabó József tájékoztatott bennünket az elkövetkezen-
dő időszak terveiről is. 
- Kétévente rendezünk Dózsa-telepi napot, és minden 
páratlan évben egészségnapot, ahol véradást, szűrő-
vizsgálatokat bonyolítunk le egészségügyi szakembe-
rek segítségével. Az idei egészségnapos év, és mivel 
közben a TOP 5.2.1.15 „A Mindszenti Dózsa-Telep 
megújítása” pályázaton rendezvények szervezésére 
támogatásban részesültünk, így a Dózsa-és Egészség-
nap egyszerre kerül megrendezésre. 
A Szent Imre Közösségi Házban augusztus hónaptól 
felpezsdül az élet. 
2020. augusztus 21-én a közösségi háznál ingyenes 
gyereknapot tartunk, melyre mindenkit szeretettel 
várunk. Ugrálóvár, különféle programok, árusok lesz-
nek ott.  
Sokféle témában hívunk előadókat, lesznek beszélge-
tős, főzős, barkácsolós, ismeretterjesztő rendezvények 
a közeljövőben.   
2020. szeptember 12-én lesz az Egészségnap, remé-
nyeink szerint az iskolánál, és párhuzamosan a Szent 
Imre Közösségi Háznál a Dózsa-nap. A részletes prog-
ram szervezés alatt van, aminek sikere érdekében ösz-
szefogtunk a Mocorgó UFC-vel, a Mindszenti Horgász 
Egyesülettel és a Mindszenti Polgárőr Egyesülettel. 
A tervezett rendezvénynaptár szeptember végéig a 
következő: 

2020.08.04. - Adósságkezelési és pénzügyi tanácsadás 
 klubfoglalkozás 
2020.08.06. - „Légy fontos önmagadnak” - önsegítő 
 csoport szervezése 
2020.08.21. - Gyereknap 
2020.08.25. - Adósságkezelési és pénzügyi tanácsadás - 
 klubfoglalkozás 
2020.08.31. - Beszélgetés Pálinkó György Vince íróval 
2020.09.01. - Adósságkezelési és pénzügyi tanácsadás - 
 klubfoglalkozás 
2020.09.08. - Kisboldogasszony napi szentelés 
2020.09.12. - Egészség- és sportnap a Dózsa-telepen 
2020.09.22. - „Légy fontos önmagadnak” - önsegítő 
 csoport szervezése 
2020.09.28. - Intimfitness 
2020.09.29. - Adósságkezelési és pénzügyi tanácsadás - 
 klubfoglalkozás 
- Reményeink szerint a Szent Imre Közösségi Háznál 
lévő pince szeptemberre tetőfedést kap. Szeretnénk 
egy színpadot építeni a daráló helyére, és a rendezvé-
nyek hangosításához elegendő elektromos csatlakozó 
kialakítása is folyamatban van. Az önkormányzat se-
gítségével adtunk be pályázatot a fásításra, parkosítás-
ra, várjuk az eredményét.  
Teli vagyunk tervekkel, reméljük a koronavírus máso-
dik hulláma elkerül minket, és megvalósíthatjuk álma-
inkat! - hangsúlyozta az egyesület vezetője. 

Fotó: Szabó József 

Bereczki András 1957-ben kezdett dolgozni a Nagy-
községi Tanácsnál. Volt hat évig VB titkár, egy évig 
tanácselnök, majd polgármester. A Polgármesteri 
Hivatalból 1994-ben ment nyugdíjba. 
Egy rövid beszélgetés alkalmával szívesen emléke-
zett vissza azokra az évekre, amikor VB titkár, ta-
nácselnök és polgármesteri tisztséget töltött be, ame-
lyek ugyan sok munkával jártak, de szép eredmé-
nyeket hoztak. A település várossá nyilvánításának 
elindítása is a nevéhez fűződik, melynek megvalósu-
lása után könnyebb volt ügyeket intézni az akkori 
Tanácsnál, és nagyobb állami támogatást kapott 
Mindszent. Az emberek büszkék voltak arra, hogy 
városi emberek lettek. Erre az időszakra esett a gáz-
vezetés, sőt a sportcsarnok építése is ekkor történt. 
Több mint 6-7 km út aszfaltozása valósult meg la-
kossági összefogással - emlékezett vissza az egykori 
polgármester. 

85. születésnapja alkalmából 
jó egészséget kívánunk! 

Tisztelettel 
köszöntjük a 85 

éves 

BERECZKI 
ANDRÁST, 

Mindszent város 
díszpolgárát! 
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A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL 
TISZTELETÉRE RENDEZTEK 
MEGEMLÉKEZÉST 

1456. július 22-én a Nándorfehérvárt védő magyar sereg 
megsemmisítő vereséget mért II. Mehmed török szultán 
hadaira. 2011-ben a győ-
zelem 555. évfordulója 
alkalmából július 22-ét a 
nándorfehérvári diadal 
emléknapjává nyilvání-
tották. 
Mindszent Város Önkor-
mányzata és a Mindszen-
ti Római Katolikus Egy-
házközösség 2020. július 
26-án rendezett megemlé-
kezést a Nándorfehérvári  
tiszteletére. Az ünnepi 
szentmisére a templom 
felújítási munkálatai mi-
att a Mindszenti Művelő-
dési Központban került 
sor. A győzelem emlékére Mindszent Város Önkor-
mányzata emlékfát ültetett el a Pallavicini parkban. 
Ezt követően, az ünnepi megemlékezés keretében 
Pálinkó György Vince települési képviselő mondott be-
szédet. A diadal tiszteletére ültetett emlékfánál Zsótér 
Károly polgármester és dr. Végh Ibolya jegyző helyezett 
el koszorút. A nándorfehérvári diadal emléknapja a ha-
zafiasság, az emberi helytállás, az összefogás és a ke-
resztény hit máig élő példaképe. 

SIKERES VOLT AZ ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYŰJTÉS 

Rekord mennyiségű feleslegessé vált elektronikai hulla-
dék gyűlt össze annak a háromnapos gyűjtőakciónak 
köszönhetően, amelyet Mindszent Város Önkormányza-
ta szervezett a piacon. 
Sokan éltek a leadás lehetőségével, folyamatosan érkez-
tek a már használhatatlanná vált elektromos kisgépek, 
háztartási eszközök, számítógépektől, a mosógépeken át 
a hűtőszekrényekig. 
Ezekben az eszközökben olyan veszélyes anyagok talál-
hatóak, amelyek, ha a talajba vagy a levegőbe jutnak, 
veszélyeztetik a környezetet, ezért fontos az összefogás 
és a környezettudatos gondolkodásmód.  
A gyűjtés sikere azt igazolja, hogy nagy az igény a szer-
vezett elektronikai hulladékgyűjtésre, ezért a következő 
évben várható annak megismétlése. 

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT A 
MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
NÉGY PEDAGÓGUSA 

Semperger Lászlóné és Feketéné Senyei Ágnes 40 év 
szolgálati idő után, nyugdíjba vonulásuk alkalmából, 
„Pedagógus Szolgálati Emlékérmet” vehettek át. 
Semperger Lászlóné 1982-ben kezdett dolgozni a Dó-
zsa-Telepi Általános Iskolában, majd 1992-től a Köz-
ponti Általános Iskolában tanította az alsó tagozatos 
gyerekeket. 
Munkáját a nagyfokú igényesség, szakmai tudás, az 
új iránti fogékonyság jellemezte. A pedagógusközös-
ség aktív, segítőkész tagjaként volt ismert évtizede-
ken keresztül. Tanulók százai kerültek ki a keze alól, 
akiket sok-sok türelemmel, toleranciával, hozzáértés-
sel, szeretettel oktatott-nevelt.  
Feketéné Senyei Ágnes 1981-ben került a Dózsa-
Telepi Általános Iskolába, 1988-tól a Központi Általá-
nos Iskolában tanított magyar-történelem szakos ta-
nárként. Nagy szakmai tudással oktatta a rábízott 
tanulókat. Sikeres irodalmi műsorokat, megemléke-
zéseket köszönhetünk a Tanárnőnek iskolai és városi 
szinten egyaránt. 

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából jó egészséget, 
boldog, gondtalan éveket kívánunk a pedagógusoknak! 

„Kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért” kapott 
elismerést Kovács Terézia és Mihály Jánosné. 
Kovács Terézia 1989-ben kezdett tanítani a Mindszen-
ti Általános Iskolában. A munkájára igényes pedagó-
gus változatos pedagógiai módszerekkel, nagy preci-
zitással, korrektséggel, a tanulók képességeihez iga-
zodva oktat. Osztályfőnök, az alsó tagozatos munka-
közösség vezetője hosszú évek óta.  
Mihály Jánosné 37 éve pedagógus a Dózsa-Telepi 
tagintézményben. Magyar-orosz-német szakos tanár-
ként pozitív hozzáállással, sokoldalúan neveli-oktatja 
a rá bízott osztályközösségeket. Jó kapcsolatot ápol a 
szülőkkel, így hosszú évekig sikeresen vezette a szü-
lői munkaközösséget. Osztályfőnökként, a felső tago-
zatos munkaközösség vezetőjeként is hatékony peda-
gógiai munkára törekszik.  

Gratulálunk a kitüntetett pedagógusoknak, további 
munkájukhoz sok sikert kívánunk! 

ÉPÍTKEZNI SZÁNDÉKOZÓK FIGYELMÉBE ! 

Mindszent Város Önkormányzata beépítetlen 
lakótelkeket kínál eladásra Mindszenten: 

Hódosy Imre utca 1. sz. alatti, 1378 m2 területű 
ingatlan eladási ára 920.000,- Ft 

Hódosy Imre utca 11. sz. alatti, 900 m2 területű 
ingatlan eladási ára 700.000,- Ft 

Hódosy Imre u.12. sz. alatti, 900 m2 területű 
ingatlan eladási ára 740.000,- Ft 

Részletekért érdeklődjön a Polgármesteri 

Hivatal Jogi Irodájában! 
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TÁJÉKOZTATÁS AZ 
ORVOSI ÜGYELETRŐL 
Mindszent Város Önkormányzata a VP6-19.2.1

-84-2-17 sz. „A lakosság életminőségének és egészségi álla-
potának javítsa” megnevezésű pályázat nyerteseként többek 
között a sürgősségi betegellátást segítő eszközöket, berende-
zéseket vásárolt.  
Az orvosi ügyeletet jelenleg ellátó Országos Orvosi Ügyelet 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel tör-
ténő kiváló együttműködés eredményeként, a képviselő-
testület 68/2020. (VI. 24.) Kt. számú határozatával a beszer-
zett eszközök közül az EKG készüléket, betegellenőrző mo-
nitort, defibrillátort, vénakereső lámpát ingyenes használat-
ba adta az orvosi ügyletet jelenleg ellátó szolgáltató részére. 
Ezek az eszközök nagyban hozzájárulnak a mindszenti sürgőssé-
gi betegellátás hatékonyabb és biztonságosabb ellátásához. 
Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft. tájékoztató levelében felhívta a figyel-
met arra, hogy az elmúlt időszakban Covid gyanús esetet 
nem regisztráltak, azonban tekintettel arra, hogy az aktuális 
hírek alapján a környező országokban ismételten emelkedik 
a koronavírus megbetegedések száma, s a híradások a vírus 
második hullámának közelgő megjelenéséről szólnak, a tár-
saság már most elkezdte az újabb felkészülést. 

Mindszent Város Önkormányzata továbbra is kéri a Tisz-
telt Lakosságot, hogy az aktuális korlátozó intézkedéseket 
és a higiénés előírásokat tartsák be. 

MIKOR GONDOLJON 
KÖTŐHÁRTYA-GYULLADÁSRA 
GYERMEKÉNÉL? 
A kötőhártya vékony átlátszó hártya, mely biztosítja a szem 
mozgását és védi a szemgolyót a külső behatásoktól. A kötő-
hártya-gyulladás (conjunctivitis) gyakran gyógyszeres kezelés 
nélkül is gyógyuló, gyakori betegség, de a megfelelő kezelés 
lerövidíti a betegség időtartamát, csökkenti a szövődményeket. 
A kiváltó okok között leggyakrabban bakteriális vagy vírusos 
fertőzés, valamint allergiás reakció áll. Érintheti az egyik, vagy 
mindkét szemet. 
A vírusos kötőhártya-gyulladás jelentkezhet önállóan, de gyak-
ran felső légúti hurutos betegséget kísérhet. A gyerekeknél 
sokkal nagyobb a tovább fertőzés, visszafertőzés veszélye, mint 
felnőtteknél. Ezért a gyermekeket a csak teljes gyógyulás után 
lehet visszaengedni közösségbe, különösen fontos ez a vírus-
fertőzések esetén! 
Gyermekeknél az alábbi tünetek utalhatnak rá: sírás, nyűgös-
ség, szemdörzsölés, fénykerülés, hunyorgás. 
Óvodás kor fölött már fájdalomra, homályos látásra, szúródás-
ra, viszketésre panaszkodnak a gyerekek. 
Bakteriális eredetű gyulladásnál kifejezett szemvörösség, sár-
gás-zöldes váladékozás, csipa, a szemhéjszélek összeragadása, 
szemhéjduzzanat hívja fel a bajra a figyelmet. 
Vírusfertőzés esetén a könnyezés, a viszketés, az erős szemhéj-
duzzanat jelzi, a szemből ürülő váladék pedig inkább vizes, áttetsző. 
Allergiás reakciónál áttetsző, nyákos a váladék, és apró, fonal-
darabra emlékeztető 
hámsodralékok is megfigyelhetőek a kötőhártyán. A tünetekért 
ilyenkor valamilyen allergén (pl. pollen, állati szőr, parfüm, 
kozmetikum, füst) felelős, és a szempanaszok mellett orrvisz-
ketés, tüsszögés, orrfolyás is felléphet. 
Kezelés: A cseppek alkalmazása mellett a váladékot steril, míg 
a leragadt szemhéjakat felforralt és lehűtött vízbe mártott géz-
lappal kell letörölgetni, három-négy napon át, a szemsarokból 
kiindulva, kifelé. A szemkörnyék kamillázása nem ajánlott, 
mivel arra érzékenyeknél a szemvörösséget fokozhatja, duzza-
dást, viszketést okozhat! Bakteriális kötőhártya-gyulladás ese-
tén antibiotikumos szemcseppet, szemkenőcsöt fog felírni orvosa. 

FELHÍVÁS! 
Kérjük a lakosságot, hogy aki igénybe vette 
az ingyenes gyógyászati segédeszköz köl-
csönzést, és már nincs rá szüksége 
(felgyógyult, vagy elhunyt a hozzátartozó) 
önerőből szervezze meg visszaszállítását a 
volt OTP hátsó udvarában lévő raktárba! 
Előzetes telefonos egyeztetés szükséges: 
Tóth Pálnét kell keresni a 06/30/292-4263-
as telefonszámon. 

Indokolatlanul visszatartott eszközökre 
kötbért számítunk fel! 
 MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT 

VÉRADÁS 

  Időpont: 2020. augusztus 18. 1400 -1800 

   2020. augusztus 25. 1400 -1800 

  Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ 

A BUDAKALÁSZ GIMNÁZIUM 
MINDSZENTI TAGINTÉZMÉNYE 
FELVÉTELT HIRDET A 2020/21-ES TANÉVRE 
A 10. 11. 12. ÉVFOLYAMOKRA 

Jelentkezni, előzetes telefonos egyeztetés után 
lehetséges: 06 30 231 24 34 

Szükséges okmányok: személyi igazolvány; lakcímkártya; 
TAJ kártya; iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok 

TISZTELT LAKOSSÁG! 

Ezúton adunk tájékoztatást a városunk 
közterületeit érintő legfontosabb tudniva-
lókról: 

A közterületek használatáról szóló 37/2011. (XII. 20.) Ö. r. 
értelmében:  
- 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, ide-
értve a nyílt szelvényű csapadékvíz-elvezető árkokat és 
azok műtárgyait (átereszek), továbbá a kiépített kerékpárút 
és az úttest közötti területrészt is; tömb- és úszótelken a kü-
lön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésé-
re és körüljárására szolgáló terület. 
- Ingatlan előtti közterület közlekedést akadályozó módon történő 
elkerítése: ha két szemből érkező gépjármű az úttest tengelyé-
től azonos távolságot tartva az elkerítés (növényzet, utcabú-
tor, 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 mó-
don, hogy azok a biztonságos gyalogos, kerékpáros és gép-
jármű forgalmat ne akadályozzák; fűnyírás; a csapadékvíz-
elvezető árokszakasz és az áteresz(ek) tisztítása, a csapa-
dékvíz-elvezető képesség folyamatos biztosítása. 
A közterület használatának engedélyezésével, az engedély 
nélküli vagy az engedélytől eltérő használattal kapcsolatos 
ügyekben, mint önkormányzati hatósági ügyben, engedé-
lyező hatóságként a polgármester jár el és hoz döntést.  
Az ingatlan közterületről látható részén az ingatlan tulajdo-
nosa (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 megállapítá-
sánál az ellenkező bizonyításig az ingatlan-nyilvántartási 
állapot, illetve a bérleti szerződés az irányadó.  
Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni 
az ingatlan közterületi határvonala és az útburkolat közöt-
ti közterület tisztántartásáról, a zöldfelület gondozásáról. 
Ennek elmulasztása esetén, a megfelelő póthatáridőt tar-
talmazó felszólítást követően, helyette és költségére a 
szükséges munkák elvégeztetéséről a polgármester intézkedik. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentebb felsorolt tevékeny-
ségek folyamatos végzésére! 

dr. Végh Ibolya, jegyző 
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Szijjártó Ádám és 
Gál Jenő több éves 
kísérletezés után, 
egy olyan alomszóró 
robotot fejlesztettek 
ki, amit a  baromfi-

tartóknak feltétlenül meg kell ismernie!  Erről kérdeztük 
Szijjártó Ádám mindszenti gazdát. 

Mit kell tudni a robotról? 
Alapvetően folyamatos probléma a mezőgazdaságban, az 
élő munkaerő. Ez indukálta azt, hogy megoldjuk a baromfi 
telepünkön a legtöbb munkát igénylő feladat automatizá-
lását. Szinte minden automata nálunk, viszont jelenleg élő 
munkaerő nélkül önálló működésre nem képes.  
Telepi munkáink közül időbeni legnagyobb hányadot az 
alom kezelése tölti ki. Amikor felmerült a gondolat, hogy 
mi magunk oldjuk meg a problémát, még mi sem hittük el, 
hogy ezt megcsináljuk. Hobbi szinten, munka mellett neki-
kezdtünk a gép megtervezésének. A kezdeti fejlesztések, 
keresztapám Gál Jenő telepén kezdődtek Bordányban, 
amely ma már a mindszenti telephez tartozik.  
Csapatunk 3 főből áll. A programozó kollégánk Nagy Ta-
más, aki a robot, általunk vélt elgondolását automatává 
formálta, aki a működést megoldotta.  
 A fejlesztés első két évében mindent ketten, -Jenő és én- 
csináltunk a tervezéstől kezdve a fizikai kivitelezésig egya-
ránt. Ez  a munka szinte minden szabadidőnket felemésztett. 
A működést tekintve – ami miatt egyedülálló a gép -  az 
elektromos motorok miatt minimális a hangja, szinte sem-
mi, ezért nem okoz stresszt az állományban. Képes arra, 
hogy saját magát elektromos árammal és alomanyaggal is 
töltse, mivel akkumulátorokkal, 24 V-ról működik a robot, 
valamint azt is figyeli, hogy a tartályban lévő alomanyag 
az ól melyik pontján fogy el, és a kívánt munka elvégzésé-
hez automata módon újratölt, és visszakeresi azt a pozíci-
ót, ahol abbahagyta a munkát, és onnan folytatja! Ez volt 
számunkra a legfontosabb ahhoz, hogy emberi munkaerő-
re, a feladat elvégzéséhez ne legyen szükség. 
A rendszer saját oltalmunk alatt áll, jelenleg a telepünk 
minden tartásterét tervezzük felszerelni a robotokkal, a 
telep folyamatos működése mellett. 
Célunk az, hogy elsősorban Magyarországon más termelők 
is tudjanak vásárolni ill. elérhessék az általunk kitalált 
alomszóró rendszert, amely a jelenlegi tudásunk szerint a 
hamarosan kiírásra kerülő ÁTK (Állattartó Telepek Kor-
szerűsítése) pályázatban egyedi gépként pályázható ter-
mék lesz. 
Az alomszóró elsősorban baromfi tartáshoz– és azon belül 
minden fajtához -  előnyös lehet, pl. kacsa, pulyka, liba.  
A meglévő robot mellett folyamatosan gondolkodunk 
újabb fejlesztéseken. Jelenleg is fejlesztés/tervezés alatt áll 
az alomszóró robot kerekeken guruló változata, melynek 
bemutatását jövő év elejére tervezzük.   
Az Agroinform.hu-n már megjelentek Szijjártó Ádámék. 
(Poultry Matic Kft) 
 Bővebben a  honlapjukon: poultrymatic.hu videóval, átfo-
gó információval szolgálnak. 

Köszönjük a tájékoztatást, gratulálunk a fejlesztéshez! 

ALOMSZÓRÓ 
ROBOTOT 
ÉPÍTETT 

KÉT MAGYAR 
GAZDA 

„AZ ARATÁSNAK ÜNNEPNEK 
KELLENE LENNIE!” 
Ezen a nyáron sokat emlegetjük a medárdi népi 
jóslást, hiszen van eső bőven, amely a mezőgaz-
dasági munkálatokat igen megnehezíti a mind-
szenti határban. Erről kérdeztük Hevesi István 
agrárvállalkozót. 
Az idén Medárd napjáig kb. 100 mm-nél kevesebb 
csapadék esett, már mutatkoztak az aszály jelei is. 
Emiatt például fűszénából nagy a hiány keletke-
zett. Őszi vetésű gabonák nagyon szép képet mu-
tattak ősszel és télen, tavasszal viszont sínylődni 
kezdtek. Ezután kezdődtek a nagy esőzések.  Már 
több, mint 350 mm-nél tartunk június 8. óta, pedig 
felénk az országos éves átlag 500 mm - tudtuk meg 
a gazdálkodótól. 
Ünnepnek kellene lennie az aratásnak, hiszen a 
munka gyümölcse most érik be, de sajnos ez most 
nem így van. Zajlik a betakarítás, ahogy az időjárás 
engedi. Az árpa aratása 13 napot vett igénybe. A 
kombájnok többnyire el tudnak menni a földön, 
azonban a magszállító gépek nem, így a föld végé-
re ki kell hordani a termést. A nagyobb gond akkor 
van, amikor a kombájn is elakad. Így egy-két gaz-
datárs, gumihevederes kombájnokkal dolgozik.  
Nehezen haladunk, nem elég hatékonyak a gépe-
ink. Nehezíti a helyzetet, hogy a napraforgó, kuko-
rica kifőtt, nincs talajtakarás, ilyenkor fellép a má-
sodlagos gyomosodás veszélye. A gyomirtó szerek 
elfáradtak, elveszítették a hatásukat. A talaj mecha-
nikai sérüléseit is nehéz lesz helyre hozni – tájékoz-
tatott bennünket aggódva Hevesi István. 
Meg kell védeni a rovaroktól, a gombabetegségek-
től a növényeket. Azonban a nagy gépekkel lehe-
tetlen belemenni a földekbe. A vizekből a növé-
nyek nem sokat tudnak hasznosítani, mert hirtelen 
zúdul le a csapadék. Ha nagyon meleg lesz, félő, 
hogy kifőnek a növények. 
A környező települések közül Eperjesen és 
Fábiánsebestyénben még több csapadék hullott, itt 
a gazdák elővették a régi rizskombájnokat, hogy el 
tudják végezni a betakarítást. 
Kérdésünkre, hogy várható-e valamiféle felsőbb 
segítség, a mezőgazdász azt válaszolta, hogy már 
annak is örülne, ha nem büntetnék meg a gazdákat, 
ugyanis lekerül a takarás a földekről, a gyomirtók 
elfáradtak, gazosak a táblák.  Ezzel tisztában van-
nak, de nem tudnak a földeken dolgozni. Kukorica, 
napraforgó táblákban a vízfoltok szintén megközelíthetet-
lenek. A repce utáni másodvetés sem érne már be. 
Aránylag jó termés várható, jelenleg nincs gond az 
értékesítéssel. A durumbúza Olaszország helyett 
az idén Mindszentről Gyermelyre kerül. Azonban 
a vírus áthúzhatja a számításokat, hiszen pl. a meg-
szokott növényvédő szerekhez sem lehetett hozzá-
jutni az elmúlt időszakban. 
A jövőt illetően Hevesi István elmondta, hogy több 
pályázatuk is fut, pl. a sertéstelepre beadott ered-
ményét is várják. 
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Szeretettel köszöntünk Böbe! Régóta ismerünk, 
tavalyelőtt decemberben kerültünk veled és az 
alkotásaiddal kapcsolatba. Akkoriban télapó-
kat, angyalkákat árusítottál, de már 1-2 Böbe 
baba is megjelent a garabolyodban. Azóta töret-
lenül alkotsz, szebbnél-szebb mesterművek 
születnek kezeid által, melyhez gratulálunk!  

Mióta foglalkozol az agyaggal? Mesélj a kezde-
tekről! 

Körülbelül 20 éve annak, hogy szerettem volna 
megtanulni a fazekas mesterséget, de akkoriban 
nem volt rá lehetőségem. Később úgy hozta az 
élet, hogy megismerkedhettem egy nagyon ked-
ves mártélyi népi szobrászművésszel – Borsodi 
Kati nénivel, - aki felajánlotta, hogy szívesen 
megtanít engem az alap dolgokra. Sajnos rövid 
ideig járhattam hozzá, de így is születtek abból az 
időből nagyon szép szobrok. Sajnos, az élet úgy 
hozta, hogy sok évre abbahagytam az alkotást. 
Egyszer aztán egy betegség kapcsán, Dr. Ávéd 
János eljött hozzánk. Amíg írta a receptet, észre-
vette a régi szobraimat. Nagyon megtetszett neki. 
Kérdezte, hogy hogyan csinálom őket. Mondtam, 
hogy már nem foglalkozom vele. Ő meg rám pa-
rancsolt, hogy kezdjem el! Attól kezdve, ahány-

szor csak találkoztunk, mindig messziről kiabált, 
hogy készülnek-e már? Én pironkodva mondtam, 
hogy még nem!  
– Akkor csinálni kell! – mondta Ő. Tessék elkez-
deni! Addig-addig, hogy tényleg elkezdtem. A 
Doktor Úr nem is tudja, mennyire hálás vagyok 

neki ezért, mert az Ő határozott biztatása is hoz-
zájárult ahhoz, hogy most itt tartok. 
Köszönöm neki! 
Így igazán 2 évvel ezelőtt újból elővettem az 
agyagot. Hát mondanom sem kell, először még 
szörnyecskék kerültek ki a kezeim közül. 
Azután az 50. szülinapomra, megleptem magam 
egy kerámia égetőkemencével. Onnantól kezdve 
nem volt visszaút. Próbálgattam mindenhogy, de 
elejében nem ment, csúnyák voltak, nem sikerül-
tek az égetések. Emlékszem, hogy sírtam a ke-
mence mellett, amikor kinyitottam és ott volt ben-
ne tönkre menve a több heti munkám. Égetéskor 
szétrepedtek, eltörtek. Szóval nagyon sok kudarc 
volt. Sokszor abba akartam hagyni, de aztán a 
lányaim biztatására, meg az én konokságom, 
hogy „azért sem hagyom, hogy kifogjon rajtam!” 
Újból és újból elkezdtem. Aztán már egyre szeb-
bek és jobbak lettek a kis szobrocskák. Egy idő 
után a lányaim azt mondták, hogy ezeket már 
talán meg is lehetne mutatni másoknak is, netán 
még árulni is lehetne. Na akkor jött a nagy kér-
dés, hogy hogyan is kellene? 
Szentesen a „Garaboly” kézműves vásárban 
kezdtem el árulni, nem is remélve, hogy akkora 
sikere lesz. Óriási kételyekkel indultam neki a 
vásározásnak. Kell ez az embereknek? Fog ez tet-
szeni? Azután a visszajelzések, a pozitív kritikák, 
no meg, hogy sorban sikerült őket eladnom, szó-
val ezek megnövelték az önbizalmamat. 
Azóta töretlenül csak ezzel foglalkozom. Most 
már szinte nem kell vásárokba járnom, mert galé-
riákban vannak a babáim, és ott árulják magukat. 
Megtalálhatóak Szentendrén, Győrben, Tatabá-
nyán, Gödöllőn, Pécsen. A galéria tulajdonosok 
személyesen jönnek hozzám vásárolni. 
Most már kialakult a saját stílusom, ezen már vál-
toztatni nem akarok, úgyhogy néhány szobromat 
zsűriztetni is szeretném, hogy még értékesebbek 
legyenek. 

 Csernák Erzsébet alkotásai 

Azok a csodálatos 

BÖBE BABÁK  

„A Doktor Úr azt mondta, 

hogy tessék elkezdeni!” 
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Kitől tanultál? Esetleg örökölted a tehetséged? 

Tudom, hogy furcsán hangzik, de az internetről 
tanultam sok mindent a kerámiázásról, és ha el-
akadok valamivel, akkor is onnan informálódok, 
és hát szerintem ezt a fajta alkotást tanulni nem 
lehet, mert ez vagy benne van valakiben, vagy 
nincs. Az agyagot szeretni kell, csak akkor szület-
nek szép munkák. 

Honnan jött az ötlet, hogy babákat formázz? 

Nem is tudom! Valahogy szerettem volna olyan 
szobrokat készíteni, amelyekre jó ránézni, meleg-
séget árasztanak, színesek, vidámak, bájosak és 
mosolyt csalnak az emberek arcára, ha ránéznek. 

A nevük: BÖBE BABÁK. A Te becenevedről az 
elnevezés? 

Igen. Ennek is története van. Van nekem egy na-
gyon kedves gyerekkori barátnőm, Ócsai Hajnal-
ka, akinek elmondtam egy találkozásunk alkalmá-
val, hogy mivel foglalkozom. Őt nagyon érdekel-
te, kért, hogy mutassam meg neki a szobrokat. 
Meglátta őket, és csak ennyit mondott: - Ezek a 
BÖBE BABÁK! 

A Babák nekem nagyon hasonlítanak a lányaid 
alap arcvonásaihoz.  

Ez nagyon kedves észrevétel. Büszkén állítom, 
hogy a legszebb babáim, a lányaim. Ők tökéletesre 
sikerültek. Nekik sokat köszönhetek! Ők biztattak, 
amikor kellett. A nagyobbik lányom – Niki – sokat 
segít a reklámozásban és az eladásban. A kisebbik 
lányom – Heni – pedig örökölte a tehetséget, mert 
gyönyörűen fest. Csodálatos képei vannak. Na-
gyon büszke vagyok rájuk! 

Vannak-e másféle alkotásaid? Kívánságra mást 
is készítesz?  

Igen, vannak megrendeléseim, készítek egyedi 
babákat is. Most például újdonság, hogy egyedi 
házszám táblákat is rendelnek tőlem. Kicsit más, 
de ezt is szeretem. 

Hol és hogyan alkotsz? Mennyi idő, mire egy 
baba elkészül? 

Egy baba elkészítése több órát vesz igénybe, na-
gyon aprólékos munka. Nincs nagy segédeszköz-
táram, csak egy fogpiszkáló, kés és a kezeim. Egy-
szer egy „látó” azt mondta, hogy áldás van a ke-
zemen. Akkor nem is foglalkoztam ezzel, de mos-
tanában elgondolkodtam rajta. Hmmmm…..lehet, 
hogy fentről irányítják a kezeimet? ☺ 

Hogyan tovább? 

Nagy tervem az, hogy az udvarban kialakítsak 
egy nyitott műhelygalériát, ahol méltó módon len-
nének kiállítva a babák. Aki ellátogatna hozzám, 
annak egy szép élményt tudnék nyújtani. Remé-

lem hamarosan megvalósul, és akkor bárki betér-
het nézelődni, esetleg vásárolni. 

Kívánjuk, hogy mielőbb valósuljon meg a ter-
ved, reméljük nemsokára meglátogathatjuk a 
galériát és nagyon szép BÖBE BABÁKban gyö-
nyörködhetünk! 
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EGYÜTT BERCIÉRT! 

Az interneten futótűzként terjed a hír, hogy Keresztes 
Bertalan (Berci) 16 éves mindszenti focista fiú gyógyu-
lása érdekében fogjunk össze! 10 hónapig Budapesten 
kezelték a csontrákban szenvedő kamasz fiút, jelenleg 
külföldi gyógykezelés lenne a cél. Bámulatos a család 
felé áradó szeretet és tenni akarás ereje Mindszenten!  
S hogy mi indította el az összefogás lavináját? Az édes-
anya – Detti – „Együtt Berciért” személyes blogot ír, 
ahol leírja a történetüket, a 10 hónap eseményeit, ami 
egyszerre volt küzdelmes és szívszorító, egyedi és hősies.  
Hogyan is alakult az összefogás a beteg fiúért. 
Először 2020. június 27-én a BárKa Terasz nyitónapján 
merült fel az ötlet, hogy becsületkasszával támogassák 
a mindszenti focistát.  
Ördög Andrea (Berci anyukájának kolleganője) felhívá-
sa jelent meg a Facebookon. Együtt Berciért - Jóté-
konysági licit oldalon különböző dolgokra, festmé-
nyektől kezdve használati tárgyakig, süteményekre, 
italokra, különféle illatszerekre, kézműves termékekre, 
szolgáltatásokra lehet licitálni, amely már több mint 
négy hete töretlenül zajlik.  
A Birkacsárda – Losi – felajánlása volt július 10-én, 
hogy minden eladott pizza árából 100 Ft-ot  juttattak el 
Bercinek. 
Jótékonysági vacsorát szervezett Jancsovics Attila tele-
pülési képviselő és lelkes csapata a Tiszán, július 11-én. 
Marha- és vaddisznópörkölt, valamint kézműves ham-
burger volt a menüválaszték. Több mint száz adag étel 
került eladásra. 
Jótékonysági futás- és séta valósult meg 12-én a Mind-

szenti Testedző Sport- és Rekreációs Egyesület szerve-
zésében– Nagy Péter és Sulyok Renáta vezetésével- és a 
Mindszenti Művelődési Központ segítségével. 350 em-
ber sportolt együtt ezen a napon. A táv 5 km volt. 
Az Alkony Népdalkör is összefogott Berciért. 
Július 18-án, szombaton, a Dózsa- Telepi Idősek klub-
ja Berciért gyújtotta be a kemencéjét. Reggel 5 és este 
17 óra között 65 tepsi lekváros buktát sütöttek. 55 kg 
liszt, 2 kg élesztő, 30 liter tej, 60 tojás, 35 üveg szilvalek-
vár fogyott el. 
Együtt Berciért Mocorgós Kispályás labdarúgó torna 
és családi nap került megrendezésre július 19-én. Az 
eső ellenére, töretlen lelkesedéssel rúgta a bőrt 15 csa-
pat. A csapatok a nevezési díjat,  a rendezvényre kitele-
pült szolgáltatók (étel, ital, tombola, ugrálóvár, arcfes-
tés, csillámtetoválás) a bevételüket ajánlották fel Berci 
gyógyulásáért. A Vándorló Szeretet Karitatív Egyesü-
let zsákbamacskával, limonádéval, ügyességi játékok-
kal színesítette az eseményt. Jótékonysági sütivásárra 
is lehetőség nyílt, melynek koordinátora Ördög Andrea 
volt. Köszönet a megszámlálhatatlanul sok lelkes, ön-
zetlen süti sütőnek és segítőnek! 
Blond Print- Csatári Marianna, Minden EGYÜTT 
BERCIÈRT póló rendelése esetén,  az alapanyagár felet-
ti összeget Berci gyógyulására ajánlja fel, folyamatosan 
lehetséges a vásárlás. 
Többen pénzadománnyal is segítették és segíthetik a 
továbbiakban is Berci gyógyulását. 

A LELKESEDÉS TÖRETLEN!!! 
EGYÜTT SIKERÜLHET! 

„Minden segítség egy közös szívdobbanás: 
Együtt Berciért!” 
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A Mindszenti Általános Iskola 
tantestülete nívódíjjal ismerte el 
azoknak a tanulóknak a tevékeny-
ségét, akik 8 évig kitűnő ered-
ményt értek el, az iskola színeiben 
eredményesen versenyeztek, sokat 
tettek a közösségért, magatartásuk 
példamutató volt. 2016-ban Vigh 
Martin kapta ezt a rangos kitünte-
tést. Hogyan alakult a kitűnő tanu-
ló sorsa az évek alatt? Erről kér-
deztük Vigh Martint. 
Milyen emlékeid vannak egykori 
iskoládról? 
Jó szívvel emlékszem vissza az álta-
lános iskolai éveimre. Élénken él 
bennem az iskola épülete, a termek, 
amelyekben a legtöbb időt töltöt-
tem. A közösség, az egész miliő, 
kellemes emlékeket hagyott bennem.  
Szerettél ide járni? 
Persze. Bár hazudnék, ha azt mon-
danám, hogy nem voltak nehéz 
napjaim, mint ahogy valószínűleg 
mindenkinek vannak, ám mindent 
összevetve szerettem ide járni, hoz-
zátett a személyiségemhez.  
Kik voltak a kedvenc tanáraid?  
Mindenképpen ki kell emelnem 
alsós osztályfőnökömet, Semperger 
Lászlónét, aki türelmével és empá-
tiájával segített át a kezdeti nehé-
zségeken. Felsőből Márkus Imre, 
osztályfőnököm emelhető ki, akivel 
talán nem túlzás azt állítani, hogy 
baráti viszony alakult ki. Rengete-
get tett hozzá a személyiségemhez, 
bármilyen problémámmal felkeres-
hettem őt. Csatlósné Répás Etelkát, 
„Eta“nénit és Ivanovné Tóth Ágnes 
tanárnőt mindenképpen szeretném 
kiemelni, ők is azok közé a tanárok 
közé tartoztak, akik a tanórán kívül 
is foglalkoztak a diákokkal. 
A Fekete házaspár óráira is szíve-
sen emlékszem vissza, de tényleg 
nem szeretnék senkit kihagyni, 
nagy szerencsém volt a tanárokkal.  
A mai gyerekeknek mit üzennél? 
Azt, hogy már a kezdetektől ve-
gyék komolyan az iskolát, és vi-
szonylag hamar jelöljenek ki egy 
célt, egy irányt, melyhez tartják is 
magukat. Ugyanis, ha vannak ter-
veink, akkor sokkal könnyebb össz-

pontosítani. 
Melyek az eddigi sikereid? 
Már általános iskolában részt vet-
tem több országos versenyen, töb-
bek között a Bendegúz Tudásbaj-
nokság történelem versenyén egy-
szer első, majd harmadik lettem. 
Középiskolában megkaptam a 
„Sátoraljaújhelyért“ emlékérmet, 
mely az Édes Anyanyelvünk verse-
nyen kapható legmagasabb rendű 
kitüntetés. Németből felsőfokú, angol-
ból középfokú nyelvvizsgát szerez-
tem, emellett remek százalékokkal 
fejeztem be az érettségi vizsgát. 
Megkaptam, az idén második alka-
lommal átadott Horváth Mihály-díjat.  
Az általános iskola befejezése 
után, melyik középiskolában vé-
geztél?  
A szentesi Horváth Mihály Gimná-
ziumba, földrajz tagozatra jártam.  
Melyik felsőoktatási intézményben 
fogod a tanulmányaidat folytatni?  
Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Kommunikáció és Médiatudo-
mány szakán fogok tanulni szep-
tembertől.  
Milyen további terveid vannak? 
Jelenleg a családommal élek, ám 
szeptembertől a fővárosban fogok 
lakni. Ahogy az az egyetemi szak-
választásomból is látszik, a média 
világa az, amely igazán érdekel, 
jelenleg is több weboldalon jelen-
nek meg cikkeim sportos és kultu-
rális témákban, a továbbiakban ezt 
szeretném profi szintre fejleszteni. 
Emellett nagy álmom, hogy kipróbál-
jam magam a televíziózás világában.  
A facebookon láttuk, hogy a kö-
zépiskola elvégzése után a legran-
gosabb elismerésben – a Horváth 
Mihály emlékdíjban részesültél. Be-

szélnél erről is néhány mondatban?  
Ezt a díjat tavaly adták át először, 
azok a diákok kapják, akik mind 
tanulmányi eredmény, mind pedig 
magaviselet, példamutatás szem-
pontjából kiemelkedőek. Minden 
évben egy diák kaphatja meg. Az 
idén engem választottak! 

Köszönjük az interjút, úgy érez-
zük, még nagyon sokat fogunk 
rólad hallani! Álmaid megvalósí-
táshoz sok sikert kívánunk! 

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

VIGH MARTIN 

2016.  

Színezd újra 2020 és a LZ 

Solar Kft. Csapata: 

Festő, burkolás, ács, kőmű-

ves, ajtó-ablak berakást válla-

lunk. Valamint homlokzatok, 

térkő és kőpor nemes vakola-

tok tisztítását is vállaljuk. 

Keressen bizalommal. 

Bacsa Gábor: Színezd újra 

2020: Festés , parkettázás, ajtó

-ablak javítás. 

Elérhetőség: 06 70 678 2607 

Lakatos Zoltán: LZ Solar 

Kft.: ács munkák, vakolás, 

falazás, betonozás, térkövezés. 

Elérhetőség: 06 30 947 2590 

Egyedülálló személynek lakást 

adnánk hosszabb időre, kevés 

segítségért cserébe. 

Tel.: 06-30/237-6035 
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CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:  

2020. 07. 02. - Nikolic Dragan és Raffael Szilvia 
2020. 07. 04. - Molnár Imre és Budai Julianna 
2020. 07. 11. - Tóth Dávid és Csatlós Tünde 
2020. 07. 11. - Sánta József Szabolcs és Horváth Beáta 
2020. 07. 15. - Tóth József Krisztián és Albert Piroska Lídia 
2020. 07. 15. - Barna Miklós és Vida Eszter  
2020. 07. 17. - Szobácsi Roland és Ördög Andrea  

60 éve kötött házasságot 

1960. 07. 23. - Bozó Lajos és Bozó Veronika 

50 éve kötött házasságot 

1970. 07. 18. - Török László Lóránd és Ágoston Margit. 
1970. 07. 25. - Galambosi Ferenc és Vígh Margit Mária 

45 éve kötött házasságot 

1975. 07. 05. - Fülöp Zoltán és Sztojka Erzsébet 
1975. 07. 19. - Mihály Béla és Rideg Terézia 
1975. 07. 26. - Sándor László és Magyar Rozália 

40 éve kötött házasságot 

1980. 07. 19. - Bartucz István és Sándor Eszter 

35 éve kötött házasságot 

1985. 07. 01. - Kovács Sándor és Janita Mária 
1985. 07. 06. - Ajtai István és Németh Ildikó Piroska 
1985. 07. 06. - Szécsényi József és Pásztor Erzsébet 
1985. 07. 20. - Csernák Sándor és Szegi Julianna 
1985. 07. 27. - Gyugel Mihály és Gyapjas Gabriella   

30 éve kötött házasságot 

1990. 07. 21. - Tompai János és Losonczi Veronika 

25 éve kötött házasságot 

1995. 07. 08. - Purgel Mihály és Ménesi Mária 
1995. 07. 15. - Kormány János és Takács Orsolya 
1995. 07. 22. - Sléger Mihály és Kis Renáta 
1995. 07. 29. - Bottyán Sándor és Marton Ilona 

SZÜLETETT 

Rácz Krisztiánnak és Zsótér Tímeának 2020. 06. 23
-án Bence utónevű gyermeke született,  

Tompai Zsoltnak és Kiss Anita Leilának 2020. 07. 02-án Ven-
del utónevű gyermeke született,  

Némedi Lászlónak és Rácz Krisztinának 2020. 07. 03-án 
Marcell utónevű gyermeke született,  

Tóth Dávidnak és Csatlós Tündének 2020. 07. 16-án Dá-
niel utónevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Farkas Jenő (Rózsa u. 13.) – 2020. 06. 17. – 66 
éves volt, 

Vida László (Horváth Gy. u. 20/A.) – 2020. 06. 27. – 66 éves volt,  

Mészáros Jánosné szn: Bozó Éva Erzsébet (Mikszáth K. u. 
36.) - 2020. 06. 29. – 72 éves volt,  

Tóth Dezső (Rákóczi u. 12.) - 2020. 07. 02. – 65 éves volt,  

Szalai Ferencné szn: Tóth Eszter Rozália (Elege u. 106.) – 
2020. 07. 11. – 90 éves volt, 

Répás Lászlóné szn: Bába Mária Erzsébet (Szántó K. J. u. 
103. – 2020. 07. 11. – 71 éves volt,  

Pósz Péter Pálné szn: Enyedi Mária Julianna (Tisza u. 26.) – 
2020. 07. 12. – 72 éves volt,  

Paku Gábor (Szent László u. 15.) - 2020. 07. 14. – 67 éves volt, 

Balázs Ferencné szn. Kis Mária (Elege utca 68.) - 2020. 07.21 
- 89 éves volt. 

VÁR AZ ANGYAL - VÁR ! 

Augusztus 29-én, szombaton egész napos 
nyitott nap a megújult alkotó- és vendégházban 

Mindszenten a Szabadság utca 62-ben 

KÉZMŰVESEK UTCÁJA 
Szabad a vásár a Szabadság utcában! 
a ház előtt kézművesek kirakodó vására 

KiÁLLÍTÁSOK 
"NemezelŐK" c. Deákné Palásti Ágnes, Kiss Gab-
riella és Gálfi Tamás nemezelők bemutatkozása 
élő mesterségbemutatóval 

"Kéznyomok" c. válogatás Beke Mari művészet-
pedagógus tanítványainak alkotásaiból 

GASZTRO GANG 
Őrangyal az Angyal-várban!  
 a  szegedi Őrangyal vegetáriánus látványkonyha kínálata 
 gasztro árusok, fűszerészek portékáinak vására 

KEMENCÉS FINOMSÁGOK 
péklángos sül az udvari kemencében 
italozás a "szörpintő-hörpintőben" 

MESTERSÉGEK UDVARA 
mesterek és mesterségek 
betekintés a néprajzi látványtárba 

GYEREKFOGLALKOZÁSOK A SZÍNBEN 
SZÍNspiráció:  agyagozás, korongozás, kitűző készítés, 
hűtőmágnes festés, fonalgrafika  ( 300,-Ft/ foglalkozás 
anyagköltséggel) 

TOMBOLA   17 órakor 

ESTI MESE 18 órakor 
"Hogy került a svájci villa Mindszentre?"c. előadás 
a ház építészeti stílusáról, mindszenti vonatkozásairól 

 Minden érdeklődőt,  
 kicsiket és nagyokat  
 szeretettel vár az 
 Angyal-Vár! 

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 
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PROGRAMAJÁNLÓ  

Szent István Napja alkalmából  

Mindszent Város Önkormányzata 

szeretettel  várja Önt és családját 

rendezett ünnepségeire 

2020. AUGUSZTUS 20. 

SZENT ISTVÁN NAP 
9.00 ÓRA ÜNNEPI SZENTMISE 
Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ 

15.30 ÓRA KENYÉRSZENTELÉS ÉS 
ÜNNEPI MŰSOR 
Helyszín: Szent Imre Közösségi Ház 

Köszöntőt mond: Zsótér Károly polgármester 
Közreműködik: Városi Vegyes Kar 
és az Alkony Népdalkör 

Fellépnek: 
Szegvári Dobbantó Néptáncegyüttes 
SÁNTA ZSOLT és GATS ÉVA operettművészek 

2020. AUGUSZTUS 27. 

17.00 ÓRA 

DÍSZKÖZGYŰLÉS 
Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ 

MINDSZENT VÁROS 2020. ÉVI 
EMLÉKÉRMEINEK ÁTADÁSA 

Közreműködik: Szeged Classic Trió 
és Lucza Eszter 

A KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG 

PROGRAM KERETÉBEN 

2020. aug. 25-én,  este 19 órakor  

KOZMA ORSI - 

TALÁLKOZÁSOK 

koncert 

a Mindszenti 
Művelődési Központban 

Kozma Orsi a hazai jazzélet meghatározó alak-
ja, az egyik legsokoldalúbb, egyedi hangú éne-
kesnő. Országos ismertséget a Jazz+Az, később 
a Cotton Club Singers tagjaként szerzett. 

2020. szeptember 8-án 10:30 órakor  

a Mindszenti 
Művelődési 
Központ 
vendége lesz 

BIZEK EMI ÉS AZ ÁLOMSZÉP  
ZENEKAR 

ÁLOMSzép című koncertje 

„Az Álomszép koncertet az egy évtized alatt 
született Álomszép lemezek legszebb 

dalaiból állítottuk össze.” 
Klasszikus hangzásvilág könnyedén – koncert 
kicsiknek és nagyoknak Bizek Emi és az 
Álomszép Kamarazenekar előadásában: 

A KÖRÚTI SZÍNHÁZ BEMUTATJA  

2020.szeptember 5-én este 7 órakor 

RAY & MICHAEL COONEY 

Minden lében három 
kanál című – komédiát 

a Mindszenti Művelődési 
Központban 

Tom Kerwood - Beleznay Endre 
Linda Kerwood - Placskó Emese 
Dick Kerwood - Oroszi Tamás 
Harry Kerwood - Szabó Kristóf 
Andreas - Kaluczky Zsombor 
Mrs. Potter - Gyebnár Csekka 
Downs - Pecsenyiczki Balázs 
Katerina - Karaivanov Lilla 
Rendezte - Galambos Zoltán 

A megváltott bérletek érvényesek. 
Érdeklődni lehet: 30/670-7580 telefonszámon. 

TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00003  
„A mindszenti Dózsa- telep megújítása” 

A DÓZSA TELEPÉRT EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 

Gyermeknap 
A SZENT IMRE KÖZÖSSÉGI HÁZNÁL 

2020. AUGUSZTUS 21-ÉN 14 ÓRÁTÓL 

JÁTÉKOK, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK, 

UGRÁLÓ - VÁR, ÉDESSÉG, LUFI HAJTOGATÁS, 

BŰVÉSZ, MÓKA, KACAGÁS! 

FELLÉP A CSIGA – DUÓ GYERMEKZENEKAR                                            

Ha regisztrálsz, minden játék INGYENES! 

Kedves Mindszenti Gyermekek! 

Várunk Benneteket sok szeretettel! 

Bizek Emi – zongora, ének; Szabó Ágnes – fuvola; Schild 
Evelin – hegedű; Molnár Dániel / Ládi Zsuzsanna – brácsa; 
Rádli Ramóna – cselló 
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ELŐSZÖR CIRKUSZTÁBOR 
MINDSZENTEN 
Ász négyes, Tornászcicák, 
Akrokocsik, Csajok túlerőben 

Zoltán Angelika és Beke Mari 5 napos cirkusz-
tábort szerveztek a Művelődési Központ támo-
gatásával, az Erzsébet-program keretében. 6-14 
éves korosztályból 22 fő vett részt a táborban. 
Zárásként egy órás, hangulatos bemutatóval 
kedveskedtek a gyerekek szüleiknek, ismerő-
seiknek. 
Hogyan teltek a napok, hogyan sikerült felké-
szülni az egy órás bemutatóra? - erről kérdez-
tük a szervezőket.  
Ez egy olyan műsor, ami rengeteg előszervezést 
igényel. Erre már készítettem egy stratégiát, 
amit minden ilyen jellegű táborban használok. 
Vannak olyan részek, ahol a gyerekek koreogra-
fálják a kis műsorszámaikat, és így kerülnek a 
produkciók az előadásba. Az a cél, hogy min-
denki sikerélményhez jusson! - tudtuk meg An-
gelikától, aki már sok éve szervezi az effajta 
táborokat.  
Angelika egyébként hat gyermekes anyuka, két 
kislánya segítőként volt jelen. Artiskaképzőbe 
járt, de sérülése miatt abbahagyta. Nem bánta 
meg, hogy edző lett, hiszen nagyon élvezi a gye-
rekekkel való foglalkozást. 
Beke Mari nemcsak hogy idehozta a tábort 
Mindszentre, de aktív résztvevője is volt annak, 
még a színpadon is fellépett a gyerekekkel. Egy 
könyv megírása kapcsán és Budainé Marika 
segítségével jött a megvalósítás ötlete. 
A bemutatón láttunk akrobatikus mutatványo-
kat, de előkerültek az olyan cirkuszi eszközök is, 
mint a labda, a buzogány, tányér, karika. 
Az izgalom akkor látszott igazán a gyerekek 
arcán, amikor a saját maguk által koreografált 
számukat adták elő kiscsoportokban, amelyek-
nek maguk választottak neveket. A zárásként 
elhangzott, megható közös éneklés utáni búcsú-
zás a szervezőktől és a társakról tanúskodott 
arról, hogy az eltelt egy hét rengeteg élményt 
nyújtott a résztvevőknek. Még azok is megvál-
toztak, akiknek az első napokban „uncsi” volt a 
tábor. Ezek a fantasztikus pillanatok - mondja 
mosolyogva Angelika és Mari.  
Reméljük, jövőre ugyanitt találkozunk! 

Hatalmas érdeklődés mutatkozott a 
napközis jellegű táborok iránt 2020 
nyarán is. Ebben az esztendőben 
előzetes igényfelmérés zajlott a 
településünkön. Az Önkormányza-
ti - EFOP-1.5.3.-16-2017-00025 - pá-
lyázati támogatás segítségével 
négy, majd a nyár elején meghirde-
tett ERZSÉBET alapítványi tábo-
rokra való sikeres pályázat eredmé-
nyeként még két tábort tudtunk 
meghirdetni. A Művelődési Köz-
pont csoportja a Művészsarok kép-
zőművészeti alkotótáborba invitál-
ta az érdeklődőket, a Mocorgó UFC 
pedig a mozogni vágyó gyerekek-
nek biztosított tartalmas progra-
mot. A Mindszenti Általános Isko-
la pedagógusai két tábort szerveztek. 
Az előzetes igényekre reagálva, el-
sősorban a négy önkormányzati 
tábor tekintetében arra kértük a szü-
lőket, hogy állítsanak fel fontossági 
sorrendet. Ugyanis a cél az volt, 
hogy legalább egy táborba eljuthas-
son minden jelentkező.  
A szervezési feltételeknek megfelel-
ve ezen a nyáron csak kis létszámú, 
20-25 fős csoportokban lehetett 
programot szervezni. 
Elmondható, hogy a mindszenti 
táborok mindegyike a maga nemé-
ben különleges, egyedülálló, illetve 
a témákat tekintve még soha ezelőtt 
meg nem valósulók. 
Az Erzsébet táborokhoz elkészült 
VIROLÓGIAI (fertőzés terjedését 
megelőző) gyermek animációs fil-
met minden tábor elején védőnői 
közreműködéssel vetítjük le. 
EXPEDÍCIÓ – Kalandos Küldeté-
sek Tábora 25 fővel 2020.06.29-
07.03. között a Mindszenti Általános 
Iskola szervezésében zajlott, 
Lupityka Gáborné Pelyva Sára, 
Mezeiné Bodnár Henriette és Párká-
nyi László vezetésével. Helyszíne a 
Mindszenti Művelődési Központ és 
a Hét Halász Háza, de a programok 
jórészt a természetben zajlottak. 
Minden nap új kihívás részesei le-
hettek a táborlakók, melyben helyet 
kapott a mozgás, csapatjáték, kincs-
vadászat, a nyomozás, kézműves 
f o g l a l k o z á s o k ,  l o v a g l á s , 
természetközeli élmények. A tábor 
záró napján még egy kis 
"hegymászásra" is sor került, vala-
mint vendégünk volt Cseuz László, 
aki a kerékpáros expedíciókra és egy 

kitartó, sportos életre mutatott pél-
dát a tábor lakóknak. 
Barangolás a mesék birodalmában 
„ V A R Á Z S L Á D A ”  –  t á b o r 
2020.07.13-07.17. között valósult 
meg. A szervezők Vargáné Jancsó 
Irén, Mezeiné Bodnár Henriette, 
Mihályné Bányai Zsuzsanna, Tóth 
Anett voltak. Molnár Ildikó színmű-
vész volt a vendég a „Köszönjük 
Magyarország” program keretében. 
A gyermekek megtapasztalták a 
mesék, a közösségi együttlét meg-
tartó erejét. Újfajta kezdeményezés-
ként, Én Könyvtáram programon ke-
resztül, különböző kompetenciákat fej-
lesztettek. A mesék segítségével haladtak 
a színpadra állítás felé úgy, hogy a drá-
mapedagógiai eszköztárat használva, a 
díszletek nagy részét és a jeleneteket is a 
gyermekek állították össze. A bábozás 
nagy szerepet kapott Kondacs Mihályné 
és Kecskeméti Jánosné közreműködésé-
vel. A varázsládába, a tábor elején kí-
vánságok kerültek, majd az utolsó délu-
tánon derült ki, hogy mi valósult meg 
az elvárásokból.  
KÉKVIRÁG EXATLON – 2020-
.07.27-07.31. között kerül megrende-
zésre a Mindszenti Művelődési Köz-
pont Kékvirág klubjának vezetésé-
vel már huszonnégy éve. Az animá-
torok a környezetüket cselekvésre 
serkentik, kinevelik saját utánpótlá-
sukat. Jelenlegi vezetőjük Olasz An-
na. Az Exatlon tábor vezetői: Olasz 
Anna, Olasz Janka, Fülöpné Bánfi 
Anna és Megyeri Erna. Sportos, ki-
hívásokkal teli tábor, amely kiegé-
szül játékos és kézműves tevékeny-
ségekkel. Helyszíne a Városi sport-
csarnok, amit hálásan köszönnek a 
Mindszenti Városgazda Nonprofit 
Kft.-nek, és a sporteszközök haszná-
latának lehetőségét a Mindszenti 
Általános Iskolának. A nagy érdek-
lődésre tekintettel még egy 
EXATLON tábor kerül megszerve-
zésre. 
HORGÁSZ TÁBOR – 2020.08.10-től 
14-ig lesz Bacsa Veronika, Köteles 
István, Gyurkovics Lászlóné vezeté-
sével. A programok között szerepel 
természetesen a horgászat, de a kör-
nyezetvédelem, a mozizás, vetélke-
dő, horgászélethez kapcsolódó 
programok, kirándulások is helyet 
kapnak. A Mindszenti Horgász 
Egyesület önkéntesei segítik a prog-
ramok megvalósulását. 

TÁBOROZNI JÓ! 

Kovács Ildikó - a Keller Lajos Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője - egyedülálló és sokszínű táborokról szá-
molt be a Mindszenti Híreknek.  

Fotó: Beke Mari és KLMKK 
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Fotók: KLMKK, Beke Mari, Szűcs Sán-
dor, Expedicó tábor vezetőség, Kék 
Virág Klub 

CIRKUSZOLJ VELÜNK! – Erzsébet 
napközis táborban (részletes interjú 
Zoltán Angelikával és Beke Marival) a 
gyerekek a cirkuszi akrobaták, a zsong-
lőrök és egyensúlyozók tevékenységé-
vel ismerkedhettek meg. A pihenő idő-
ben pedig játszhattak óriás társasjáték-
kal, ismerkedtek Mindszent természeti 
értékeivel, a településen áthaladó KÉK-
TÚRA útvonal helyi szakaszával, gya-
korolták az együttműködést, például a 
színpompás kooperációs ernyő segítsé-
gével, és saját zsonglőrlabdát is készít-
hettek. Az Erzsébet Alapítvány logójá-
val ellátott pólót kaptak, a tábor vezetői 
által sok-sok meglepetésben részesültek. 
MŰVÉSZSAROK ALKOTÓTÁBOR 2020. 
július 20-24 között a „múzeumkertben” 
zajlott 13 résztvevővel, Török Lászlóné 
Ágoston Margit, a Művészsarok veze-
tője, nyugdíjas rajztanár szakmai veze-
tésével. A táborozók között a felnőttek 
mellett ezen a nyáron sok gyermek is 
alkotott. Rajzoltak, festettek, és végül 
az alkotásokból alkalmi kiállítást készí-
tettek. Örömteljes öt nap alkotó munká-
val telt. A táborlakók csodálatos alkotá-
saikkal lepték meg egymást is, és a hoz-
zájuk látogatókat is elbűvölték.   
Zöld tábor 2020. július 6-10-ig a Mind-
szenti Általános Iskola tábora volt. An-
talné Kardos Csilla, Csatlósné Répás 
Etelka és Szunyiné Marton Edit szerve-
zésében 32 kisdiáknak nyújtottak egész 
heti programot. Játékos feladatlappal 
felfedezték Mindszent környékét, a 
Vadasparkban földkörüli utazáson vet-
tek részt, a növény- és állatvilág megis-
merése céljából. Mártélyon piknikeztek, 
”batyuspalacsintát” készítettek a gyere-
kek, amit együtt elfogyasztottak. Átke-
rékpároztak Ópusztaszerre is, ahol 
megtekintették a Csillagösvényt. Sokat 
kézműveskedtek: barátságkarkötőt 
csomóztak, kavicsot festettek, batikol-
tak. Egy batikolt pólót Berci javára aján-
lottak fel. Zárásként a szentesi fürdő-
ben pihentek. 
Mocorgó napközis foci edzőtábor 
2020. június 22-26. között valósult meg 
a MOCORGÓ UFC szervezésében a 
futballpályán 22 fő 6-12 éves gyerme-
kek részvételével. A tábor vezetősége: 
Balogh Árpád és Szabó Mihály edzők 
és Szűcs Sándor voltak. A Mocorgóban 
nevelkedett középiskolás fiúk és lányok 
közösségi szolgálatosként működtek 
közre. Napi két edzést kiegészítették 
különböző programelemekkel: vetélke-
dővel, biciklis ügyességi versennyel, 
mártélyi kirándulással. Pénteken a 
Szentesi Üdülőközpontban zárták a jó 
hangulatban eltelt napokat. Az intéz-
ményünkben dolgozó fiatalok itt is 
közreműködtek. 
Egy tábor kakukktojás a többiek között. 
Tóth Anikó és családja azzal az ötlettel 
érkezett hozzánk, hogy a mesterségek-

ről is szólhatna egy tábor. Így született 
az önköltséges „MESTERSÉGEM CÍ-
MERE” -, avagy Mi leszek, ha nagy 
leszek? című program, mely 2020.08.03
-08.07. között fog megvalósulni. A 
gyerekek megismerkedhetnek a régi és 
az új mesterségekkel, foglalkozásokkal, 
pénzkereseti lehetőségekkel. Játékosan, 
múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a 
Helytörténeti Gyűjteményben, szemé-
lyes találkozásokkal a település több 
helyszínén (pl. a lovas pályán a lovas 
élethez kapcsolódó foglalkozásokkal a 
lovas klub tagjainak közreműködésé-
vel). Megvalósulhat majd pl. kenyérsü-
tés, fotózás, sminkelés, ékszerkészítés, 
de eljutunk a révészek, a mezőgazdasá-
gi élet és az állattartáshoz kapcsolódó 
munkalehetőségekhez is. A résztvevők 
tábori költőpénzükön, a tábori fityin-
gen keresztül is gyakorolhatják a gaz-
dálkodást, „vásárolhatnak”.  
A programok lebonyolításban szinte 
kivétel nélkül minden esetben a Mind-
szenti Művelődési Központ nyári diák-
munkásai és közösségi szolgálatos fia-
talok segítettek. 

MINDEN SEGÍTŐNEK, ÖNKÉNTES 
TÁMOGATÓNAK NAGY KÖSZÖ-
NET A KÖZREMŰKÖDÉSÉRT! 
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Mindszent Város Önkormányzata a hatá-
lyos vagyonrendelete alapján,  Mindszent 
Város Önkormányzata Képviselő - testüle-
tének 83/2020. (VI. 24.) Kt. sz. határozata 
értelmében versenyeztetési eljárást hirdet 
az önkormányzat tulajdonát képező alábbi 
ingatlanok értékesítésére: 
Mindszent belterület 3080/2/A/10 hrsz. alatt 
felvett, és Mindszent belterület 3080/2/A/11 
hrsz. alatt felvett, 6630 Mindszent, Köztár-

saság tér 11. sz. alatti ingatlanok egésze. 

A pályázattal kapcsolatos további 
információk a www.mindszent.hu 

honlapon valamint az önkormányzat 
hirdetőtábláján kerültek közzétételre. 

 Zsótér Károly Sándor polgármester 

Hozzávalók: 4-5 fő részére 
1 sertés szíve, nyelve, amiket megabálunk úgy, mint disznóvágás-
kor, majd megtisztítjuk és kockára vágjuk; 2 nagy fej hagyma; 2 kö-
zepes sárgarépa; ugyanannyi gyökér (ízlés szerint karikára vagy 
hosszúra vágjuk); 20 dkg kockára vágott burgonya 

Elkészítése: A hagymát összevágjuk, 
megdinszteljük 1 kanálnyi zsiradé-
kon, hozzáadjuk a zöldségeket, só, 
bors, köménymag, ételízesítő, 1 kanál 
törtpaprika, majd 2 csapott kanál 
liszt. Kicsit dinszteljük, majd felen-
gedjük kb. 2 l vízzel. Beleteszünk 1 
babérlevelet, 1 csokor zeller- és petre-
zselyemzöldet, hozzáadunk 3 gerezd 
fokhagymát. Mikor kezd forrni, ak-
kor hozzáadjuk az előzőleg összeda-
rabolt szíve-nyelvet. Amikor kezd 
puhulni, akkor adjuk hozzá a burgo-
nyát. Lehet beletenni 1 dl nyers rizst. 
Amikor elkészült, 3 kockára vágott 

főtt tojást beleteszünk, és savanyítjuk (alma)ecettel, tejföllel. 

„VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA”… 

Töltött padlizsán, főzőtök, cukkini, csillagtök 

Egy közepes nagyságú sárgarépát, ugyanannyi gyökeret, zellert, 
karalábét megpucolunk, és nyersen lereszeljük almareszelőn. 
Egy közepes nagyságú vöröshagymát megdinsztelünk 1 tojás nagy-
ságú zsíron, hozzáadunk 3 közepes nagyságú közepes gombát koc-
kára vágva. Együtt dinszteljük, ízesítjük sóval, borssal, 3 gerezd fok-
hagymával, hozzáadjuk a reszelt zöldséget, és fedő alatt puhára pá-
roljuk. Mikor készen van, akkor 3 apró darabokra vágott főtt tojást 
hozzáadunk. A tököket héjától és a belsejétől megtisztítjuk, zsírozott 
tepsibe tesszük. A tölteléket a kikapart mag helyére halmozzuk, tej-
föllel, sajttal megszórjuk és alufóliával lefedjük. Kb. 25-30 percet kell sütni. 

Töltött kelkáposztalevél 

Hozzávalók: 1 közepes érett kelkáposztát torzsájától kivágunk, étel-
ízesítős vízben megabáljuk. Leszűrjük, a töltött padlizsán zöldségkö-
retével betöltjük (mintha töltött káposztát készítenénk). Lisztbe, to-
jásba, zsemlemorzsába mártjuk, és zsírban kisütjük. 

                                     Jó étvágyat kívánunk! 
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SZÍVE-NYELVE LEVES 

Makcsaliné Pannika néni recepttárából 

NYITNIKÉK 
Ibolyától megtudtuk a leander 

szaporítás fortélyait 

Ibolya elmondta, hogy háromféle módon teszi ezt: 
magról, gyökereztetéssel vagy tőosztással. 
A magokat tél végén veti el, meleg helyen tárolja, 
ügyel arra, hogy kellő fényt kapjanak, rendszeres lo-
csolás is szükséges. Amikor 5-6 cm-esek, akkor kirakja 
őket kis cserepekben a szabadba, ha a hőmérséklet 
eléri a 10-15 fokot. Nagyobb cserépbe a következő év 
elején kerülnek a leánderek. Az első virágzásig titok 
marad, hogy milyen színű virágot hoznak. 
Ha gyökereztetéssel szaporít, a 20-25 cm-es ágakat 
vízbe rakja, előtte felvágja a végeit. Egy pár hét alatt, 
amikor nagy, sűrű gyökeret eresztenek, cserépbe kerülnek. 
Itt is fontos a fény, az optimális hőmérséklet biztosítása.  
A tőosztásos szaporításnál kiborítja a cserépből a nö-
vényt, majd kettévágja. Ezután rögtön elülteti a virá-
got, úgy, hogy a föld alá szerves trágyát rak. 

Jó kertészkedést mindenkinek! 

FELHÍVÁS 
A Kegyeleti Emlékparkban (Mindszent, belterület 306 hrsz.) ta-
lálható fejfák egy része, a megfelelő rögzítés hiányában ki- vagy 
eldőlt, másik részük a beton elöregedése miatt repedezetté vált, 
széttöredezett, összességében balesetveszélyt jelentenek, ezért a 
sérült fejfák kiemelésre, majd ezt követően deponálásra kerülnek. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek elhunyt hozzá-
tartozójának még a Kegyeleti Emlékparkban található a sírja, 
 az a fejfák máshol történő elhelyezési szándékát 

jelezze a Mindszenti Polgármesteri Hivatal műsza-
ki ügyintézője felé (fsz. 21 szoba vagy 016-os mel-
lék),  legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig, 

 majd az elszállításról intézkedjen 2020. október 31. 
napjáig. 

Zsótér Károlyné Ibolya gyönyörűen gondozott 
kertje csodálatos, teli szebbnél szebb növényekkel. A 
sokféle színben pompázó leándereit nagy szakértelem-
mel, élvezettel gondozza. 
Megkérdeztük, hogyan szaporítja a növényeket.  

Zsótér Károly 

polgármester fogadóóráját 2020. szeptember 7-én 
(hétfő) 1600 órától tartja a Polgármesteri Hivatalban. 

Zsótér Gábor 

alpolgármester fogadóóráját 2020. augusztus 18-án 
(kedden) 1600 órától tartja a Polgármesteri Hivatalban. 


