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SZENT ISTVÁN NAP ÉS GYERMEKNAP A
SZENT IMRE KÖZÖSSÉGI HÁZNÁL
Több mint ezer év történelmét ünnepeljük augusztus 20-án,
Szent István Napján. Ezen a napon emlékezünk meg a magyarság hagyományairól, sikereiről és örömeiről, nem feledve népünk megpróbáltatásait és nehézségeit.
Szent István Napja az új kenyér ünnepe, amit a vidéki ember
az aratás utáni első, friss búzából sütve nemzeti színű szalaggal köt át. Mindszent város ünnepi új kenyerét Pribek András
pékmester és családja készítette el.
Mindszent Város Önkormányzata, a Szent Imre Közösségi
Háznál rendezett megemlékezést Szent István Napja alkalmából. Az ünnepi műsort Zsótér Károly polgármester köszöntő
beszéde nyitotta meg, majd a Városi Vegyeskar előadásában
hallhatott a közönség énekeket. A műsor az Alkony Népdalkör előadásával folytatódott, ez után a Szegvári Dobbantó
Néptáncegyüttes fergeteges műsorát tekinthették meg a jelenlévők. Az esemény tetőpontjaként Gats Éva és Sánta Zsolt
operett- és nótacsokorral szórakoztatta a közönséget.
A rendezvények, a Szent Imre Közösségi Háznál másnap is
folytatódtak. A „Dózsa Telepért” Egyesület szervezésében
gyermeknapot tartottak, a TOP-5.2.1-15-CS1-2016-00003 „A
mindszenti Dózsa- telep megújítása” elnevezésű projekt keretében. Kicsik és nagyok ingyenesen szórakozhattak, többek
között kézműves játékokkal, arcfestéssel, buborékfújással és
ugráló-várakkal. Fellépett, Csatai Gergő bűvész, lufi hajtogató
és a Csiga- Duó Gyermekzenekar.

A HÓNAP FOTÓJA

Fotó: Tóth Anett

Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Mindszent Város Képviselő-testülete augusztus 26-án
tartotta rendes testületi ülését, nyílt ülésen kilenc, zárt
ülésen egy napirendi pontot tárgyalt.
A testület elfogadta a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi működéséről szóló beszámolót.
Varga György, a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetője szintén beszámolási kötelezettségének tett eleget. Szóbeli kiegészítőjében megköszönte, hogy a Kft.
további tíz évre elnyerte a temető üzemeltetésének jogát, amelyet már 2010 óta gyakorol. 2019-ben 88 temetés volt, ez év augusztusáig 64. Jelenleg, a magas vízállás miatt csak urnás temetés lehetséges, a járványügyi
szabályok betartása érdekében pedig csak zárt koporsós. Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy egyre több az
elhanyagolt sír a temetőben, a gondozott sírok állapota
sínyli meg mások nemtörődömségét, hiszen sok helyen
átburjánzik a gyom. E téma kapcsán, illetve a sírhely
újraváltás témájában is felmerült, egy jól használható
temető kataszter elkészítésének igénye. Pálinkó György
Vince képviselő több kérdést is feltett a napirendi pont
kapcsán. Így érdeklődött a sírhely újraváltásról, a közös
kopjafa és kereszt tulajdonosáról, és annak rendben
tartásáról, a koszorútartó állványok elhelyezéséről, valamint a temetőben és előtte lévő balesetveszélyes és
kiszáradt fák sorsáról. Bizottsági és testületi ülésen
egyaránt elhangzott egy új ravatalozó építésének jogos
igénye, melynek megvalósulásához pályázati forrás
szükséges. A kiépített kamerarendszer viszont beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
A testület egyebek között döntött a Szegvári Kyokushin
Karate Dojo SE kérelméről, melyben a vírus miatt kérte
az általa használt önkormányzati ingatlan bérleti és rezsi díjának elengedését 2020. március 11-től augusztus
31-ig. A testület úgy döntött, hogy a bérleti díj elengedésének helyt ad, viszont a rezsi költséget az egyesületnek meg kell fizetnie.

KÉT PÁLYÁZATTAL NYERT TÁMOGATÁST
MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Mindszent Város Önkormányzatának
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
című felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-CS1-2020-00026
azonosítószámú támogatási kérelmét
749.990.357 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága. A pályázat
keretében 48 férőhelyes bölcsőde megépítése valósul
meg Mindszenten.
A növekvő születés- és házasságkötések száma a város
vezetősége szerint, optimizmusra ad okot és bíznak
abban, hogy ez a folyamat nem áll meg, így a bölcsőde
teljes kihasználtságban fog működni.
A „Trianon 100 éves évfordulója alkalmából
országzászló felállításának”
című projekt megvalósítására benyújtott egyedi kérelem
10.000.000 Ft
összegű támogatást nyert. A Mindszenti Polgármesteri
Hivatal épülete így, az eredeti tervek szerinti országzászló emlékművel egészül ki és válik teljessé.
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ADÓZÓK FIGYELMÉBE!
Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a második félévi helyi adók és a gépjárműadó
befizetési határideje: 2020. szeptember 15.
helyi iparűzési adó esetén a 2019. évi bevallás benyújtásának, valamint az adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözet megfizetésének határideje
2020. szeptember 30.
Helyi adó és gépjárműadó fizetési kötelezettség az alábbi
módokon teljesíthető:
 a Takarékbankban történő készpénz befizetéssel,
 átutalással, lakossági folyószámlát vezető pénzintézeténél
eseti megbízással,
 átutalással interneten, net-bankon keresztül.
Március első felében eljutattuk az adózók részére az értesítőket, melyek részletesen tartalmazzák az egyes adótárgyak
utáni adót, a hátralék, a túlfizetés, az első és a második féléves adó összegét.
Az előző évekhez hasonlóan, befizetési bizonylat, csekk kiállítására nem került sor. Amennyiben a takarékbankban történő befizetést választja, kérjük, a gyorsabb ügyintézés érdekében az értesítőt vigye magával.
A pénzintézet címe az alábbi:
Takarékbank, 6630 Mindszent, Csokonai u. 28.
Nyitvatartási ideje: Hétfő - Csütörtök: 7.30 – 16.00; Péntek: 7.30
– 13.30
Az átutaláshoz szükséges bankszámlaszámaink:
Építményadó beszedési számla: 57400255-11140973
Telekadó: 57400255-10007431
Helyi iparűzési adó beszedési számla: 57400255-11141008
Termőföld bérbeadásból származó bevétel számla:
57400255-11141015
Gépjárműadó beszedési számla: 57400255-11141022
Késedelmi pótlék beszedési számla: 57400255-11141039
Bírság beszedési számla: 57400255-11141046
Talajterhelési díj beszedési számla: 57400255-11141077
Kérjük, a közlemény mezőben tüntesse fel a befizető azonosítót. (Kettő-ötjegyű szám, amely az értesítőn kivastagítva
szerepel.)
Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink megtalálhatóak
Mindszent Város honlapján (www.mindszent.hu), illetve a
Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján lévő hirdetőtáblán. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi
adóztatással kapcsolatban, kérjük, keresse fel adócsoportunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 18-as és 19
-es szobájában, illetve telefonon a 62/527-017-es és a 62/527018-as telefonszámon.
dr. Végh Ibolya
jegyző

KÖSZÖNET A CSENDES
ÉLETMENTŐKNEK!
A Csongrád Megyei Magyar Vöröskereszt
Szentes - Csongrád Szervezete, a Csongrád
Megyei Dr. Bugyi István Kórház Vérellátó
Osztálya és Mindszent Város Önkormányzata nevében
szeretnénk megköszönni mindazoknak a véradóknak,
akik megjelentek Mindszenten a Művelődési házban
augusztusban tartott véradásokon.
A 133 fő véradó 388 ember életét mentette meg.
Köszönjük az önzetlen segítséget!
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ORVOSI ÜGYELETRŐL
Egészségház rendelési idők 2020. szeptember
Dr. Ávéd János - háziorvos

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

-

-

Dr. Gémes Csaba - háziorvos

8.00-11.30

8.00-11.30

8.00-11.30

8.00-11.30

8.00-11.30

-

-

Dr. Abdul Rahim - háziorvos

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

11.00-15.00

-

-

-

-

-

-

-

-

Dr. Borbély Judit Máriagyermek háziorovos
Üzemorvos - Dr. Ávéd János
Vérvétel, labor
(időpont egyeztetés)
Fizikoterápia
(időpont egyeztetés)
Védőnői
Szolgálat
Orvosi Ügyelet

8.00-11.00
8.00-11.00

11.00-15.00

8.00-11.00

15.00-17.00

15.00-17.00

6.00-10.00

6.00-10.00

6.00-10.00

6.00-10.00

6.00-10.00

-

-

6.00-10.00

6.00-10.00

6.00-10.00

6.00-10.00

6.00-10.00

-

-

8.00-10.00,
10.00-16.00
időpont
egyeztetés
16.00-7.00

8.00-10.00,
10.00-16.00
időpont
egyeztetés
16.00-7.00

8.00-10.00,
10.00-16.00
időpont
egyeztetés
16.00-7.00

-

-

Tanácsadás
11.00-15.00

8.00-11.00

15.00-17.00

8.00-15.00
16.00-7.00

8.00-10.00,
10.00-16.00
időpont
egyeztetés
16.00-7.00

000-24.00 0.00-24.00

Háziorvosi rendelésekre, szakrendelésekre kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet jelentkezni.
Az egészségház területén történő tartózkodás ideje alatt az orrot, szájat eltakaró eszköz (például orvosi szájmaszk, sál, kendő) viselése kötelező! Kérjük az intézménybe érkezőket, hogy a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt minden esetben használják, valamint egymástól a 1,5 méteres távolságot tartani szíveskedjenek!

FELHÍVÁS
A Kegyeleti Emlékparkban (Mindszent, belterület
306 hrsz.) található 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 hozzátartozójának még a Kegyeleti Emlékparkban található a sírja, az a
holttestmaradványok, valamint a fejfák máshol történő elhelyezési szándékát jelezze a Mindszenti Polgármesteri Hivatal
ügyintézője felé legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig, majd
az elszállításról intézkedjen 2020. október 31. napjáig.
Az illetékes ügyintéző elérhetősége:
Aradi Tibor - 21. iroda, telefon: 62/527-016

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

Zsótér Károly polgármester
következő fogadóóráját 2020. október 5-én (hétfő)
1600 órától tartja a Polgármesteri Hivatalban

Zsótér Gábor alpolgármester
következő fogadóóráját 2020. szeptember 23-án
(szerdán) 1600 órától tartja a Polgármesteri Hivatalban

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2
alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését
követően - a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő
elszállítását biztosítja.
A házhoz menő lomtalanítás a
+36 79 / 524-821
telefonszámon igényelhető. A lom elszállításának feltétele,
hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítási igény leadáshoz válassza a 4-es menüpontot (Lomtalanítás), azt követően tárcsázza a felhasználási
hely irányítószámát.
FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja továbbá a Tisztelt
Lakosságot, hogy a biológiailag lebomló hulladék gyűjtése minden héten, keddi napon történik.
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék
(szelektív edényből) elszállítása minden hó első teljes hetében szerdai, csütörtöki, pénteki napján történik. Az idei
évben ezek a napok: o k tó be r 7 - 9 . , n o v e m be r 4 - 6 . ,
d e c e m be r 9 - 1 1 .
A kommunális hulladék begyűjtésének napjai: szerda,
csütörtök, péntek.

ÉPÍTKEZNI SZÁNDÉKOZÓK
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
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
Részletekért érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal
Jogi Irodájában!

2020. szeptember
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NYÍLT NAP A BEKE MARI ALKOTÓ- ÉS
VENDÉGHÁZÁBAN
Szeptember 29-én, Beke Mari, az általa felújított „Angyal- Vár”-ban, tartalmas
programokkal várta az érdeklődőket. Nemezelők kiállítása mellett, helyet
kaptak a pedagógus tanítványainak munkái is. Az idelátogatók betekinthettek a mesterek és mesterségek néprajzi látványtárába, a „Gasztro-gang” látványkonyhája pedig vegetáriánus ételeket kínált a vendégeknek. A gyerekfoglalkozások igen népszerűnek bizonyultak, sokan megfordultak ezen a
napon a vendégházban. A napot a „Hogyan került a svájci villa Mindszentre?”, - a ház építészeti stílusáról szóló - filmvetítés zárta.
Beke Mari elégedetten nyilatkozott a napról, örömmel számolt be arról, hogy
a mindszentieken kívül a környező településekről, sőt egészen távolról is
érkeztek érdeklődők.

NÉMETH BENCE ASZTROFOTÓI
Júliusban adtunk hírt arról, hogy NÉMET BENCE nyerte a ROTARY
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT…
A nyereményből megvásárolt csillagászati teleszkóp és fényképezőgép segítségével megszülettek az első asztrofotós képek!

A Jupiterről, Szaturnuszról, és számos más égi látnivalóról is szeretne fényképeket készíteni, de még dolgoznia kell a felszerelés ehhez szükséges öszszehangolásán.
GRATULÁLUNK!

FELHÍVÁS
Mindszent Város Önkormányzata felhívja a városi köztemetőben
eltemetettek hozzátartozóit, hogy a lejárt megváltási idejű sírhelyeket szíveskedjenek 2020. december 31-ig újra váltani.
A lejárt és meg nem hosszabbított sírhelyek újra értékesíthetőek.
A temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000.(XII.15) Kvt sz. önkormányzati rendelet értelmében az egyszeri megváltás időtartama:
a./ egyes sírhelyek esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,
b./ kettős és hármas sírhelyek esetén 25 év, illetőleg az utolsó betemetés
napjától számított 25 év,
c./ sírbolt esetén 60 év
d./ urnafülke és urnasírhely esetén 10 év vagy 25 év emelt díjtétellel,
e./ urnasírbolt esetén 25 év
f./ egyes, kettős fojtott kripta esetén 60 év.
Az újraváltással kapcsolatosan bővebb információ személyesen - ügyfélfogadási dőban - a Polgármesrmesteri Hivatal Általános Igazgatási Irodáján,
vagy a 62/527-027 telefonszámon, vagy a mindszent@mindszent.hu e-mail
címen kérhető.
Kérjük továbbá a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a sírhely területén kívül
eső részen elhelyezett tárgyakat (virágtartó, koszorú tartó stb) szíveskedjenek eltávolítani, mert azok akadályozzák a sírok közötti terület karbantartását. Amennyiben szeretnék azokat jelenlegi helyükön megtartani, kérjük szíveskedjenek a körülöttük lévő terület takarításáról gondoskodni!
Segítségüket és megértésüket köszönjük!

Fotó: Beke Mari

A CSÚCSIAK ÖSSZEFOGTAK
Megújult ártézi kút
Szabó Imre Gábor emlékére
A Városvédő és Szépítő Egyesület idei tervei
között szerepelt egy ártézi kút felújítása településünkön, amely a nehézségek ellenére,
szeptember 2-án átadásra is került a Kossuth
utcán, a templom közelében.
A megújult kutat Szabó Imre Gábor tervezte,
aki sajnos a megvalósítás előtt, 36 évesen, tragikusan elhunyt. Születésnapján került sor az
avatásra. A tervező szoros kapcsolatban állt az
egyesülettel, szívügye volt a város múltja, értékeinek megőrzése.
Testvére Szabó Krisztián és fia Gergő, valósította meg a tervező elképzeléseit.
Tóth Imréné, az egyesület elnöke avató beszédében elmondta, hogy a csúcsiak kivették a
részüket a munkából, ki-ki a maga módján.
Köszönetet mondott Gyovai Jánosnénak egy
pihenőpad adományozásáért, valamint Bende
Lászlónénak, Lévai Tibornak, Torma Józsefnek, Tóth Imrének, Deli Rolandnak, Jószai
Tamásnak, Tóth Zoltánnak is megköszönte a
munkáját.
A felújítás költsége 250 000 Ft volt, melyből
127 000 Ft az adó 1%-ából folyt be, a többit az
egyesület költségvetéséből fedezték.
A kút előtt elhelyezett padon a következő idézet áll:
„Legyek én körötted valami szelíd, és nem
bántó emlék, olyan, akire jól esik gondolni, de
már nem könnyeztet meg, ne úgy jussak
eszedbe, hogy belerándulj a fájdalomba, hanem úgy, hogy elmosolyodj” (Szabó Magda)
Kedves Olvasók! Arra járva, merítsenek a finom ártézi vízből, pihenjenek meg a szép környezetben!
Köszönjük VÁROSVÉDŐK!

Fotó: Urbaniczki Magdi
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„KATECH"
HORGÁSZEGYESÜLET
CSALÁDI NAPJÁNAK
EREDMÉNYEI

2020. augusztus 08-án Szentesen, a
Kurcán rendezett versenyünkön
ifjúsági, felnőtt egyéni, családos és
páros kategóriákban versenyeztünk. A rendezvényen 86 fő vett
részt. Reggelivel vártuk az érkezőket, a versenyzőket üdítővel és
ebéddel is megkínáltuk. Két fő
ifjúsági, 13 egyéni versenyző, 14
családos, és 7 páros csapat versenyzett. Három kategóriában az
első hat helyezettet díjaztuk, és
természetesen a 2 ifi versenyzőt.
Az első három helyezett serleget is
kapott.
A díjazás összértéke 170.000 forint
volt.
Egyéni verseny:
1.Korom József 2630 gramm,
2. Ferenczi György 1790 gr,
3. Oláh Gábor 1530 gr.
Ifjúsági:
1. Balázs Adrián 1520 gr,
2. Terbán Zsolt 950 gr.
Családosok:
1. Pálinkás István és neje 5860 gr,
2. Szobácsi Zoltán és családja 3095 gr,
3. Laczkó Csaba és fia 2365 gr.
Páros verseny:
1. Ménesi László/Ménesi Zsolt
3070 gr,
2. Szabó Krisztián/Szabó Gergő
2415 gr
3. Borbás Marianna/Horváth
Gusztáv 2135 gr.
Tóth János (Fűrészes) emlékére, a
család által felajánlott különdíjat
Korom József nyerte el.
Kazy Csaba

2020. szeptember
2020. augusztus 15-én a
JÓTÉKONYSÁGI
GASZTRO NAP
délelőttjén beszélgettünk
JANCSOVICS ATTILA
települési képviselővel

Páros és a III. helyezett

Korom József

Szobácsi család
Fotók: Kazy Csaba

MOZGÁSOK ÉJSZAKÁJA
2020. augusztus 7-én a Mindszenti Testedző Sport- és Rekreációs
Egyesület szervezésében 15 lelkes sportolni vágyó 3 x 50 perces
edzésmaratonon vett részt. A megmérettetések: köredzés, aerobic és
pilates volt. Mindenki elszántan végig küzdötte mindhárom edzést!
Váljék egészségükre!

Szeretettel köszöntelek Attila!
Hogy érzed magad?
Köszönöm kérdésed, tökéletesen!
A 2019-es települési képviselő választáson bekerültél a mindszenti testületbe. Melyik bizottságban tevékenykedsz?
A szociális bizottság tagja vagyok. A Koronavírus
megjelenéséig rendszeresen összeült a testület,
becsülettel végeztük a munkánkat.
Sikerült beilleszkedni?
A választások után összeültünk a képviselőkkel,
megbeszéltük, hogy a pártpolitikai hovatartozás
nem fog szerepet játszani a tevékenységünkben.
Szokatlan a helyzet, soha nem végeztem hasonló
munkát. Szeretem a civil munkámat és a képviselőséggel járó feladatokat. Örömmel tölt el, hogy
bíznak bennem az emberek, sokan, egyre többen
fordulnak hozzám!
Felkaroltad „Berci ügyét”. Hogyan kezdődött?
2019 októberében, én kerestem meg a családot,
mert hallottam, hogy bajban vannak. Felajánlottam, hogy ha tudok segíteni, szóljanak. Akkor
még nem érezték ennek szükségességét, de másfél
hónapja már igen. Először júliusban a Tiszán jótékonysági vacsorát szerveztünk Berciért.
A mai nap is szép összefogásról tesz tanúbizonyságot! Olyan, mintha egy falunapra csöppentünk
volna.
Lelkileg felemelő, hogy ennyi ember megmozdul
egy ilyen nemes ügyért!
Színes programokat szerveztünk, az előre meghirdetett egész napos műsorok (Timbo Tánccsoport,
Dobbantó Néptáncegyüttes, Szilver Alapfokú
Művészeti Iskola versenytáncosai, Kiss István,
Csiga Duó, Dolce Dance Tánciskola szentesi csoportja, Szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület, Kovács Kincső, Friends Pole Dance, Seres
Antal, Kerozin, Coco Bongo, Meggyes Csaba, Polgár Peti) mellett volt rendőrségi, tűzoltó bemutató, szép számú csapat főz délelőtt és délután is, a
lelkes sütisütők is ismét összefogtak. Adományokkal, tombola tárgyakkal, karkötő vásárlással támogathatják Berci gyógykezelését. A legkisebb korosztály is jól érezhette magát, mert egész nap
ugrálóvár, csillámtetkó, arcfestés, hajfonás, élő
csocsó, pónilovaglás, lovaskocsikázás, lufibohóc,
horgászat várta őket.
Délelőtt a POSTÁSOKK lecsót, Makcsaliné Pannika néni táskalevest, az ÉHM Alapítvány lecsót és
kürtöskalácsot, az Árpád Agrár Zrt, a Katech Horgász Egyesülettel lecsót, a CSODACSIBÉK betyárlecsót, a Móricz Ovi csapata is lecsót, Füles csapata jótékonysági lecsót, a Jancsovics Művek grillezett zöldségeket, grillezett husikat, csirketálat, hot
-dogot, hamburgert készítettek. A Sada Művekben, a Sada-féle saslik nem hurkapálcára, hanem
gombával, lilahagymával, fehér paprikával összefűzve készült! Ezen kívül volt grilltál, pácolt csont
nélküli tarjával, pácolt császár, grillkolbász fűszeres zsírban sült vöröshagymával.
Az elkészült ételeket Erdős Hanna olimpiai és
világbajnok mestercukrász és szakács, Bihacsy
László, a Szabadtűzi Lovagrend lovagja, Varga
László mesterszakács, Tóth Sándor hagyományőrző és Megyeri László bírálja el.
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Délután lesz halsütés, zsíros kenyér lilahagymával. A Sada Művek – becsületkasszás medvehagymás grillkolbásszal
kedveskedik a rendezvényre látogatóknak.
Pörkölt is lesz bőven, hiszen Szabó Andi
– CSODACSIBÉK csirkepörit, Szűcs
Csaba - MOCORGÓ – csülökpörit, Tar
Márta – Máropity marhapörköltet,
Pázsitné
Edit
marhapörköltet,
Csibészke - marhapörköltet, Forgó Pista
és a Csipet csapat - marhapörköltet, Gál
Gyula – Mindszenti Veteránok csülökpörköltet, Fekete Emil – OTE disznópaprikást, Kissné Magdi – MKE marhapörköltet,
Samu
Dávidék
pacalcsülökpörköltet, és végül, de nem utolsó
sorban Burnyi - kecskepörköltet készítenek.
Úgy érzem, hogy minden készen áll,
hogy jól érezzük magunkat! EGYÜTT
BERCIÉRT!
Mindszent Város Önkormányzata ingyenes közterület használattal, az utak
lezárásának biztosításával támogatta a
rendezvényt, valamint a program teljes
ideje alatt ingyenes áramot szolgáltatott
a résztvevőknek.
Ezen felül Zsótér Károly polgármester
60.000 Ft értékben ajánlott fel vadhúst a
rendezvényre.
Köszönjük az interjút, az összefogást
Berciért. Kívánjuk, hogy terveid, álmaid váljanak valóra!
Köszönöm a dicséretet, a csapat nélkül
nem sikerült volna.
Ha csak ezt az egy dolgot, ügyet sikerül
végig vinnem, már nem hiába lettem
képviselő!
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EGYÜTT BERCIÉRT FOLYTATÓDIK AZ
ÖSSZEFOGÁS
Nemcsak Mindszent városából, hanem
a településen kívülről is érkeznek a
segíteni akaró emberek felajánlásai.
Ezek lapzártáig az alábbiak:
A szentesi Lendület Nyugdíjas Klub
anyagi segítséget nyújtott.
Fradi relikvia került árverésre.
Az FSC Band hozzájárult adományával
Berci gyógyulásához.
Győri Attila szebbé tette Berciék udvarát.
A Mindszenti Cipőüzem dolgozói is
támogatták Őt.
A horgászverseny résztvevői is adakoztak Berciért.
A Mindszenti Városvédő és Szépítő Egyesület is hozzájárult a gyógykezeléshez.
Callanetics torna csoport tagjai is adományoztak.
„Mecénások a Kultúráért Egyesület tagjai is segítő kezet nyújtottak.
„A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány kuratóriumának tagjai is összefogtak a jó ügy érdekében.
2020.08.14-én a Csongrádi Batsányi János Gimnázium pedagógusai, Berci diáktársai és a szülők, JÓTÉKONYSÁGI
GÁLÁT szerveztek Berciért. Abebe Dániel „BEBE”, Tanka Balázs - Turbó és a
helyi fellépők mellett az ALFÖLD NÉPTÁNCEGYÜTTES nemcsak műsorával,
hanem külön adománnyal kedveskedett
Bercinek.
2020.08.15-én Jótékonysági Gasztro Nap
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került megrendezésre Berciért, ami egy
színvonalas, egész napos programmá
nőtte ki magát Mindszenten.
A „Kispál - Team” a család autóinak
javításával és szervizelésével támogatta
Kereszteséket.
Egy különleges kezdeményezés látott
napvilágot! Gyovai Lajos főzni való kukoricát ajánlott fel becsületkasszás megoldással, a teljes bevételt Bercinek szánja.
Magánszemélyektől folyamatosan érkeznek adományok a család bankszámlaszámlájára.
Emellett a jótékonysági licit oldal továbbra is él, újabbnál újabb tárgyak kerülnek felajánlásra.
Berci eredményei megérkeztek, a kezelések megvalósulhatnak, amelyek közel 30 millió forintba kerülnek.
Jelenleg: 10 millió forint áll rendelkezésre.
Kérjük, amennyiben teheti segítsen Ön is!
Köszönjük!

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
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A kaktusz virága…
Vendégségben jártunk Nagy Györgynél (Gyurti),
aki egy valóságos kaktusz birodalom tulajdonosa
Köztudott, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, de miért éppen a kaktuszra esett a választásod? Hogyan
alakult ki ez a fajta gyűjtőszenvedély?
Mindenkinek más a gyöngéje, van, aki az orchideára esküszik, vagy más virágra, én a kaktuszra. Az úgy történt, hogy
középiskolás koromban ’77 környékén, a kollégiumi szobánk
díszítésére vittünk különféle virágokat. Egyik társam kaktuszt hozott. Már ott nagyon megtetszett ez a növény, és kértem egy hajtást belőle. Valahogy így kezdődött.
Hogyan tolerálja a családod ezt a fajta „hobbidat”? Gyerekeid is gyűjtők?
A családom megszokta, a fiamnak is van egy kis csoportja.
Megközelítőleg, hány darab, és hányféle növényed van?
Ezer féle legalább és kb. tízezer darab.
Évről-évre nő az állomány, lassan a házat, udvart, télikertet
is kinövik. Mikor gondozod őket?
Munka után, hétvégén. Engem kikapcsol a velük való törődés. Mindig van mit csinálni közöttük.
Mennyire igényesek a növények? Eléggé szúrósak, nem
lehet egyszerű a gondozásuk.
Nemzetségenként változó a gondozásuk. Van olyan faj, ami
napi gondozást is igényel, ezek kényes fajták. Nemzetségenként, fajtánként vannak elhelyezve.
Vannak télállóak? Esetleg kedvenc kaktusz?
A télállóak szúrnak. Napos helyet igényelnek, sódert kell tenni a növények alá. Tavasszal a kicsi kaktuszokat tápoldatozom, ha kinövik a cserepet, át kell ültetni. Nincsen kedvencem. Mindet, másért szeretem.
Mennyire vízigényesek?
Szerencsére öntözést 2-3 hetente igényelnek. Szárazságtűrőek!
Mindegyik virágzik?
Igen, minden kaktusznak van virága május, júniusban, de
csak rövid ideig lehet élvezni. Általában 1-2 napig pompázik.
Van olyan fajta, amely éjjel virágzik, de már reggelre elhervad.
Hogyan történik a szaporításuk?
Hajtásról és magról is egyaránt lehet szaporítani.
Különleges helyről származó kaktuszod van-e?
Igen, még hajdanán Mexikóból, Dél-Amerikából is voltak példányaim, de mára már elpusztultak.
Megvásárolhatóak vannak köztük?
Igen.
Drága a kaktusz?
Fajtától is függ és attól is, hogy kinek mi a drága.
Kiállításokra jársz?
Régebben Orosházán, Szegváron voltam kiállításon. Már nem
állítok ki. A Facebookon, “kaktusz csoportokban” szólok hozzá, tapasztalataimat írom meg.
Köszönjük, hogy megcsodálhattuk a kaktusz birodalmadat,
jó egészséget, további lelkes gyűjtést kívánunk!
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ÁTADÁSRA KERÜLTEK MINDSZENT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJAK, ELISMERÉSEK
Mindszent Város Önkormányzata hat kitüntetés létrehozásáról
döntött az évek során, amelyekkel elismerésüket kívánják kifejezni
mindazoknak, akik a sport, a kultúra vagy a közélet területén kimagasló eredményeket értek el, Mindszent város értékeit gyarapítják.
Dr. Pálinkó Mihály települési képviselő Korom Ferenc vezérezredest, a Magyar Honvédség parancsnokát javasolta a „Mindszent
Város Tiszteletbeli Polgára” címre.
Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka a
Kossuth Lajos Katonai Főiskola hallgatója volt Szentendrén
1983.08.26. – 1987.08.19. között. Zalaegerszegen, az MH 33. Gépesített
Lövészdandárnál 1987.08.20. – 1989.03.31. 2. gépesített lövészzászlóalj, 2. századparancsnokaként, majd 1989.04.01. – 1990.02.15. között a
Hadműveleti alosztály, hadműveleti tisztjeként szolgált. 1990 és 2004
között az MH 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandárnál először a 2. gépesített lövészzászlóalj törzsfőnökeként, majd parancsnokaként, illetve később az 1. gépesített lövészzászlóalj, zászlóaljparancsnokaként szolgált Hódmezővásárhelyen. 2004.09.01. – 2007.10.15. között a tatai MH 25. Klapka György Könnyű Lövészdandár
törzsfőnök támogató helyettesi beosztást látta el, amelyet követően
2007-2008 között Székesfehérvárra, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságra szólította hivatása, ahol a hadműveleti főnökségen, főtisztként látta el szolgálati feladatait. Az MH 5. Bocskai István Lövészdandárnál 2008 és 2011 között először törzsfőnökként, majd parancsnokhelyettesként szolgált, melyet követően több mint 6 éven át volt a
Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökségének csoportfőnöke.
2018 januárjától az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka
volt, majd májustól a Honvéd Vezérkar főnöke lett, altábornagyi
rendfokozatban. 2019 januárjában Korom Ferencet nevezték ki az
akkor megalakult Magyar Honvédség Parancsnokságának első vezetőjévé, azóta is ő a Magyar Honvédség parancsnoka. A parancsnok
gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Külföldi missziós tevékenysége során szolgált Cipruson, Irakban, Afganisztánban és Koszóvóban is.
Áder János köztársasági elnök 2020. március 15-ei hatállyal vezérezredessé léptette elő az 1964-ben Szentesen született és Mindszenten
megkeresztelt Korom Ferencet, a Magyar Honvédség parancsnokát.
Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka
Mindszent város jó hírnevét öregbítő, szellemi és kulturális értékeit gyarapító tevékenységéért vehette át a „Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára” címet.
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Szécsényi Józsefné a „Mecénások a Kultúráért” Egyesület
elnöke és Pölös Mihály a „Mecénások a Kultúráért” Egyesület alelnöke Németh Erika szobrászművészt javasolta a
„Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára” címre.
Németh Erika sokoldalú művész, gyermekéveit Mindszenten
élte, majd a Pécsi Tudományegyetemen szobrász-vizuális
nevelőtanári diplomát szerzett. Néhány évig Rómában olasz
nyelvet tanul, később sikeresen pályázott egy görögországi
kőfaragó szimpóziumra, ezt követően szobrászatra szakosodott. 2001-től a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium szobrászat gyakorlati, elméleti, rajz és művészettörténet tanára.
Művészetkritikus, a Vörös Postakocsi Művészeti és Irodalmi
Folyóirat, az Altikon Galéria művészeti vezetője, a Hadron
Művészeti Egyesület elnöke, 2017-től független kurátor, a
Nyíregyházi Városi Galéria és Pál Gyula terem művészeti
vezetője, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének
Szabolcs megyei képviselője, a 100 Thousand Poet for Change
mozgalom magyarországi szervezője, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Mindszenti vonatkozású
munkái a Keller Lajos plébános bronzból készült mellszobra a
városházát ölelő platánsoron, a Mindszent Városért Díj, a
Mindszent Város Közéletéért Díj, a Mindszent Város Ifjúsági
Díja és a Dr. Bene Ferenc emléktábla.
Németh Erika a település maradandó épített kulturális és
szellemi értékeinek terén nyújtott önzetlen, támogató tevékenységért vehette át a „Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára” címet.
Zsótér Gábor alpolgármester és Szécsényi Józsefné a
„Mecénások a Kultúráért” Egyesület elnöke Dr. Ávéd Jánost
javasolta a „Mindszent Városért” kitüntetésre.
A település I. körzetének betegeit Dr. Ávéd János címzetes
főorvos úr látja el. A szabad orvosválasztás következtében, a
benne megbízó és tőle gyógyító segítséget váró betegek száma igen magas. Dr. Ávéd János példamutató gyógyító munkát folytat. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi
Kar oktatója, vizsgáztató, körzete akkreditált oktató körzet.
Az év praxisa a Kárpát-medencében c. pályázat 2017. évi
„győztese”. Gyógyító, oktató munkája mellett aktívan részt
vesz a város kulturális, szellemi, társadalmi életében. Alapítója „A Mindszenti Alapfokú Művészeti Iskoláért” Alapítványnak. Tagja a helyi Városvédő Szépítő Egyesületnek, „A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány kuratóriumának, a Mindszenti Veteránjármű Egyesületnek, a mindszenti vadásztársaságoknak, a Csongrád Megyei Honismereti Egyesületnek.
Fővédnöke a város központjában szecessziós stílusban épült,
leromlott állapotban lévő Bankpalota felújításának. Összegyűjtötte és könyvben megjelentette a „Mindszenthez kötődő
orvosok, állatorvosok, gyógyszerészek életrajzai”-t. A III.
bővített kiadás 2018-ban jelent meg. Birtokában van az ország
egyik legnagyobb orvostörténeti magángyűjteménye, amelyből orvostörténeti kiállításokat, előadásokat szervez. Elhivatott hagyományőrző, ápolja, élőn tartja székely gyökereit. Dr.
Ávéd János Istenhívő, családcentrikus, szakmailag felkészült,
lelkiismeretes, fáradhatatlan, hatalmas munkabírású orvos.
Dr. Ávéd János a városban végzett több évtizedes kimagasló
közéleti, szellemi és gyógyító munkája elismeréséül vehette
át a „Mindszent Városért” kitüntetést.
Rácz Árpád a Mindszenti Horgász Egyesület elnöke Gál
Mihályt javasolta a „Mindszent Közéletéért Emlékérem”
kitüntetésre.
Gál Mihály 1959-től a Mindszenti Horgász Egyesület Tagja. A
közösségben és a közösségért végzett munkája folytán 1995től a megyei felügyelő bizottság tagja. A Mindszenti Horgász
Egyesületben 1999-től megbízott gazdasági vezető, majd 2000
-től gazdasági vezető, amely feladatát 2019-ig látta el. A
Mindszenti Horgász Egyesület, a Csongrád-Csanád Megyei
Horgászszövetség, valamint a Magyar Országos Horgász
Szövetség több elismeréssel, kitüntetéssel köszönte meg áldozatos munkáját, amelyet a horgász társadalomért tett. Gál
Mihály több éven keresztül végzett aktív és példaértékű
közéleti tevékenységéért vehette át a „Mindszent Közéletéért Emlékérmet”.
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Zsótér Gábor alpolgármester és Szécsényi Józsefné a
„Mecénások a Kultúráért” Egyesület elnöke Lucza Jánost
javasolta a „Dr. Barátosi Finta Dezső kiemelkedő közszolgálatért” kitüntetésre.
Lucza János általános és középiskolai tanulmányait Mindszenten végezte, majd a budapesti Egészségügyi Főiskola
Mentőtisztképző szakán szerzett szakképesítést. Tevékenyen
részt vett az orvosi ügyelet megszervezésében, az ideiglenes
helikopter leszállópálya kialakításában, értékes munkát végez
a Római Katolikus Egyházközségben, a Mindszenti Idősekért
Közalapítvány kuratóriumában és Mindszent Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottságában, elsősegély nyújtási ismeretek oktat, az önkormányzat
támogatásával 2010. évtől működő orvosi ügyeletnél, ügyeletszervező feladatot végez. Kiváló véradásszervező, a Magyar
Vöröskereszt Országos Vezetősége „Vöröskeresztes Munkáért
Kitüntetés”-t adományozott munkája elismeréséül. A rábízott
és önként vállalt feladatokat érdek nélkül, nagy felkészültséggel, szakértelemmel, időt, fáradtságot nem számítva végzi.
Tevékenysége példaként szolgálhat minden közszolgálati
munkát végző alkalmazott és a nyilvánosság számára egyaránt.
Lucza János a településen több évtizeden át végzett érezhető, igényes, a köz érdekében tett tevékenységéért vehette át
a „Dr. Barátosi Finta Dezső kiemelkedő közszolgálatért”
kitüntetést.
Erdei Sándor edző és Szécsényi Józsefné a „Mecénások a
Kultúráért” Egyesület elnöke Győri Dávidot javasolta a
„Mindszent Város Ifjúsági Díja” kitüntetésre.
Győri Dávid rendkívül szorgalmas, szerény, a sport iránt alázatos, elkötelezett, versenytársaival, tanáraival tisztelettudó.
A hódmezővásárhelyi Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola tanulójaként a szakma kiváló tanulója verseny
győztese. Tanulmányait jelenleg a Debreceni Egyetem Mezőgazdasági Karán végzi. A Szegvári Kyokushin Karate Dojo
Sportegyesület tagjaként, nagy kitartással és lelkiismeretesen
végzett edzéseknek köszönhetően több nemzetközi tornán is
kiváló eredményeket ért el. Dávid az edzői munkában is részt
vesz, és magatartásával példaképet jelent a sportág iránt érdeklődő fiatalok számára, akik alázattal követik.
Győri Dávid kimagasló sportteljesítményéért, sportszerűségéért, felülmúlhatatlan akaraterejéért, kiváló tanulmányi
eredményéért, példamutató közösségi munkáért vehette át
„Mindszent Város Ifjúsági Díját”.
Dr. Pálinkó Mihály települési képviselő a „Mindszent
Sportjáért” kitüntetésre javasolta Csatordai Lajost.
Csatordai Lajos öt éve vezeti elnökként a Mindszenti Lovas
Klubot. Az utóbbi három évben a Mindszenti Lovas Klub
szervezésében került megrendezésre a „C” kategóriás országos fogathajtó verseny, amelyen a kiemelkedő eredményeket
ért el. Csatordai Lajos emberi magatartása példamutató. Elnöki feladatai pozitív hozzáállást, sok szabadidőt, kreativitást,
önként vállalt társadalmi munkát jelentenek.
Csatordai Lajos kimagasló lovas sportvezetői, szervezői
tevékenysége elismeréseként vehette át a „Mindszent Sportjáért” kitüntetést.
Ivanovné Tóth Ágnes edző és Szécsényi Józsefné a
„Mecénások a Kultúráért” Egyesület elnöke Molnár Mátét
javasolta a „Mindszent Sportjáért” kitüntetésre.
Mátét a mindennapokban megbízhatóság, helytállás, minden
téren kiemelkedő teljesítmény és szerénység jellemez. Máté
tanulmányi munkája kimagasló. Általános iskolai tanulmányait Mindszenten végezte, több tanulmányi versenyen is
bizonyította felkészültségét. Jelenleg a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Tehetséggondozó Iskola tanulója,
tanulmányi eredményei kitűnőek. Máté rendszeres, eredményes sportteljesítményt nyújt több sportágban is, amellyel
országos döntőkig jutott, kiváló egyéni és csapatjátékos.
Molnár Máté kimagasló sporteredményeiért, sportszerűségéért, kitartó akaraterejéért, példamutató magatartásáért
vehette át a „Mindszent Sportjáért” kitüntetést.
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DR. ÁVÉD JÁNOS A
„MINDSZENT VÁROSÉRT”
KITÜNTETÉSBEN
RÉSZESÜLT
Az alábbiakban olvashatják,
Dr. Ávéd János az elismeréssel kapcsolatban, a díjátadóra megfogalmazott
gondolatait, érzéseit
Szeretnék néhány gondolatot megosztani
most Önökkel, bár tudom nagyon nehéz most
szólnom...
Hálásan köszönöm ezt a csodálatos elismerést Mindenkinek, aki gondolt rám, és úgy
látja, méltó vagyok erre a díjra. Köszönöm,
akik eljöttek, és velem, velünk együtt örülnek, ennek a mai napnak.
Drága szüleim réges régen elindítottak, egyféle lelkülettel és értékrenddel egy úton. Aztán az élet rendje szerint el kellett engedniük
a kezemet… Próbáltam, és próbálom a Tőlük
kapott örök érvényű útravalókat mindig a
tarisznyámban, lelkemben megtartani, megőrizni, és tovább is adni. Az útravalók közül
talán a legfontosabbak, a hitelesség, a tisztelet, és az alázat.
Az úton állandó útitársakra is leltem.
Egyikőjükkel 43 éve járom az utat kézen fogva, 38 éve a feleségem. Majd jöttek velünk
gyermekeink is. Ők, egyre bővülő nagy családom tagjaival mindig bátorítottak, segítettek,
mögöttem álltak, erőt adtak, és adnak ma is.
Örök hála, mikor elfogadták, ha a velük tölthető idő rovására voltam távol.
Köszönöm régi és jelenlegi munkatársaimnak, hogy segítettek abban, hogy jusson
időm, és energiám az ötleteim megvalósítására. Csodálatos csapatban dolgozok immár 38
éve (ahogy ma is mondják a mindszentiek) az
„SZTK”-ban.
A megkezdett utamon haladva sokakkal találkoztam, akik hasonlóan gondolkodnak.
Köszönöm nekik, hogy gondolataikhoz csatlakozhattam, és köszönet, azoknak is, akik az
én gondolataimhoz csatlakoztak, és így az
elképzeléseket megvalósíthattuk, azt remélve,
hogy ezzel Mindszent fejlődik.
Nagyon sokféle téma érdekel, és foglalkoztat.
Talán egy kicsit túl sok is…, de remélem,
hogy lesz még lehetőségem, időm, hogy terveimet megvalósíthassam.
Köszönöm még egyszer Mindenkinek, aki
hozzásegített ahhoz, hogy életemnek ezt a
kivételesen gyönyörű pillanatát megélhetem
és hogy most együtt tudunk ennek örülni.
Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak.
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NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN
NAGY DÓRA
1998.
A Mindszenti Központi Általános
Iskola tantestülete díszpolgári címmel
ismerte el azoknak a tanulóknak a
tevékenységét, akik 8 évig kitűnő
eredményt értek el, az iskola színeiben eredményesen versenyeztek, sokat tettek a közösségért, magatartásuk
példamutató volt. Később a díszpolgári címet 1998-tól a Nívódíj váltotta fel.
1998-ban Nagy Dóra kapta ezt a rangos kitüntetést. Hogyan alakult a kitűnő tanuló sorsa az évek alatt? Erről
kérdeztük Nagy Dórát, akit nem volt
könnyű rávenni az interjúra.
Mivel Anyukám egy ideje rágja a fülem, és Apukám is szerepel az újságban, íme az én Nívódíjas történetem:
Mire emlékszem: A Művelődési Házban megrendezésre kerülő Tátika című
műsor keretében jómagam és néhány
o s z tá l y tá r s a m , f e j ü n k b ú b j á i g
csokiszínű alapozóba mázolva, a Boney
M. egyik slágerére teljes beleéléssel
tátogunk, és lopva egymásra pillantva
próbáljuk nem elrontani a begyakorolt
koreográfiát.
A szertorna edzésekre, ahol századjára
is lelkesen csinálom végig ugyanazt a
gyakorlatsort, ugyanarra a zenére,
hogy minél tökéletesebb legyen a tigrisbukfenc, a kézenállás vagy a spárga.
Azóta is, ha meghallom ezt a zenét
automatikusan kihúzom magam, felszegem az állam, lábujjhegyre emelkedem és ha valóságban nem is, de a fejemben végig pörgetem a jól ismert
mozdulatsort (szerintem tornász társaim tudják, miről beszélek). Szeretteme? Igen. (Az ugrálóvárat is szerettem,
viszont ma már elég idétlenül néznék
ki benne...)
Kedvenc tanárok: szerintem egy pedagógus célja, kihozni a diákokból a legjobbat, formálni a személyiségüket.
Minden egykori tanárom adott valamit
ahhoz az emberhez, aki ma vagyok,
ezért hálával tartozom, és semmiképp
sem rangsorolnék, csak azt üzenem: Köszönöm!
További tanulmányok: A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium biokémia tagozatának elvégzése után az Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán szereztem gyógytornász
diplomát.
Hogyan élek, mik a terveim? Több,
mint tíz éve élek Franciaországban.
Kezdetben egy kis piros Renault-val és
egy bőrönddel utaztam körbe az országot, látogattam meg nevezetességeit, és
gyakoroltam a szakmámat. Párizs,
Mont-Saint-Michel, Bordeaux és az
Atlanti-óceán partja után egy DélFranciaországban található tengerparti
kisvárosban telepedtem le, és vezetek
magánpraxist.

2020. szeptember
Szabadidőmben
a világot járom,
vagy
rajzolok
és
aktív, önkéntes tagja vagyok egy nemzetközi szervezetnek, kiknek
célja a harmadik világbeli
országok gyermekeinek oktatást és
minőségi egészségügyi ellátást biztosítani a gyermekjogok hangsúlyozása és védelme mellett.
Mit üzenek? Természetesen nagyon
fontos a tanulás, de higgyétek el,
nem a kitűnő átlag tesz sikeressé,
boldoggá és életrevalóvá!

Maradj kíváncsi és nyitott, légy
kreatív és talpraesett, óvd a Földet,
segíts másokon, törekedj a jóra!

NAGY PÉTER
RÉSZT VETT
A „POKOL 120 ÓRÁJA
KIHÍVÁSON”
ELITE CHALLENGE az egyik
legkeményebb civilek számára is
elérhető ötnapos fizikai és pszichés terheléses program. Drasztikus alvás és kalóriamegvonás,
folyamatos mentális nyomás alatt
(96 óra alatt alig 4 óra alvás mellett) a megmérettetés fizikálisan
sikerült, a tereptan nem.
Jövőre ismét megméretteti magát!
NAGYON BÜSZKÉK
VAGYUNK RÁD!

2020. szeptember
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
2020. 07. 28. - Ferenczy Gábor és Molnár Nikolett
2020. 08. 01. - Kacziba Imre és Balogh Helga
2020. 08. 03. - Kurai Ádám és Katona Edit
2020. 08. 07. - Gábor Csaba és Tövisfalvi Andrea
2020. 08. 07. - Bozó Ákos és Feuerwerker Daniella
2020. 08. 15. - Jánosi Márió és Gulyás Réka
2020. 08. 15. - Ivanovic Nemanja és Téren Katalin
2020. 08. 17. - Mihály István és Tülkös Éva
2020. 08. 19. - Hegedűs Gábor és Csúri Kata Zsófia
2020. 08. 22. - Pap Máté és Forgó Anett
2020. 08. 26. - Szabó Dénes Gábor és Zsótér Evelin Ágnes
60 éve kötött házasságot
1960. 08. 18. - Takács Máté és Kovács Eszter
1960. 08. 27. - Pap József és Gémes Rozália
55 éve kötött házasságot
1965. 08. 19. - Barna Antal és Nagy Piroska
1965. 08. 19. - Borbíró László és Mihály Mária Piroska
1965. 08. 28. - Dóczi József és Ágoston Mária
50 éve kötött házasságot
1970. 08. 08. - Kelemen Ferenc István és Bozó Eszter
1970. 08. 08. - Balog Imre és Lehóczki Anna
1970. 08. 29. - Cserjési Lajos és Danicska Mária
45 éve kötött házasságot
1975. 08. 02. - Kovács Béla Ferenc és Gupcsi Eszter Erzsébet
1975. 08. 06. - Nagy-Géczi Benjamin és Marton Ibolya
1975. 08. 16. - Kanalas Mihály és Rozgonyi Katalin
1975. 08. 23. - Pap János és Gémes Anna
1975. 08. 30. - Kása János és Karkas Mária Eszter
40 éve kötött házasságot
1980. 08. 23. - Szalai Zsolt Antal és Hevesi Katalin Julianna
1980. 08. 30. - Kis Ferenc Sándor és Bíró Katalin Julianna
35 éve kötött házasságot
1985. 08. 03. - Losonczi István és Róvó Ágota
1985. 08. 03. - Dr. Zsolnai János Mihály és Somogyi Andrea
1985. 08. 17. - Csatlós Pál és Szűcs Erzsébet
25 éve kötött házasságot
1995. 08. 11. - Annus Gábor és Oláh Mónika
1995. 08. 19. - Gál Zsolt és Gál Anikó

SZÜLETETT
Pálinkó Máténak és Szabó Vivien Viktóriának
2020. 07. 29-én Balázs Máté, Eszter Anna utónevű gyermeke született,
Varga Lászlónak és Orsós Alexandrának 2020. 08. 02-án
Alexandra Lilien utónevű gyermeke született,
Sólyom Zoltánnak és Szegvári Ritának 2020. 08. 06-án Gréta utónevű gyermeke született,
Bereczki Lajosnak és Tisza Juliannának 2020. 08. 13-án
Milán utónevű gyermeke született,
Gémes Lászlónak és Fülöp Pompiliának 2020. 08. 22-én
Milla Kinga utónevű gyermeke született,
Nagy Zsoltnak és Pap Juditnak 2020. 08. 22-én Nolen utónevű gyermeke született.

ELHUNYT
Juhász Mihály (Téglás u. 48.) – 2020. 07. 25. –
64 éves volt,
Pálinkó Gábor (Erzsébet kir. u. 22.) – 2020. 07. 27. – 69 éves volt,
Blaskó Jánosné sz: Bánfi Ilona (Téglás u. 49.) - 2020.08. 05.
– 69 éves volt.
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„CSONGRÁD MEGYE
KULTÚRÁJÁÉRT ÉS KÖZNEVELÉSÉÉRT DÍJ”-BAN RÉSZESÜLT
MIHÁLY JÁNOSNÉ
Ildikó a Mindszenti Általános Iskola
Dózsa-Telepi Tagintézményének magyar-orosz-német szakos pedagógusa.
Munkájára mindig nagy gondot fordít. Szaktárgyait a lehető legnagyobb
szakmai tudásával, nagy-nagy lendülettel, becsülettel végzi. Korszerű, differenciált és digitális
módszerek változatosságával szélesíti a tanulók tudását. Tanítványai nemcsak a kötelező tananyag elsajátításában jeleskednek, hanem a nyelvi tanulmányi versenyeken is kiváló
eredményeket érnek el.
A szülőkkel való kapcsolatát a korrektség jellemzi, osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat szervez. Az intézmény tantestületének felső tagozatos munkaközösségét irányítja.
A Mindszent városi ünnepségekre tanítványaival színvonalas, tartalmas, látványos műsorokkal készül.
Jelentős szerepet vállalt Mindszent város és a németországi
testvértelepülés közötti kapcsolat kiépítésében, ápolásában, a
diákcsere programok megszervezésében, lebonyolításában.
Mihály Jánosné családcentrikus, lelkiismeretes, nagy teherbírású pedagógus. Szakmailag felkészült, elhivatott és céltudatos nevelő, akit tisztelet és megbecsülés övez.

GÉMES GERGŐ A
KYOKUSHIN KARATE
ŐSTEHETSÉGE
Edzője: Erdei Sándor
Gergő 5 éves kora óta űzi ezt a sportot,
hetente háromszor másfél órát edz, de
ha versenyfelkészülés van, általában hat
edzés is belefér a hétbe. Jelenleg barna
öves. 65 versenyen indult eddig. Jelenleg 42 győzelemnél tart, melyek között szerepel a hazai versenyeken kívül még Európa Kupa, Európa-bajnokság, Eurázsia Kupa is. Nagyon büszke az Ashihara VB-n elért második helyezésére. Versenyzései során több ízben is különdíjjal
jutalmazták sportszerűségéért, harciasságáért és technikai
tudásáért.
Eredményes munkája, kitartásának és edzőjének köszönhető, aki több pályázaton is megmérettette csapatát, és a tavalyi évben a MOL Tehetségtámogató Program felhívására
pályázott Gergő eredményeivel. 2020. június 16-án megjött
az értesítés: egyszeri háromszázezer forintos összeget nyert
Gergő, amelyet eszközvásárlásra fordíthat.
Gratulálunk! További töretlen sikereket kívánunk!
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2020. szeptember

A Mindszenti Művelődéi Központ
programajánlója
2020. SZEPTEMBER 13-ÁN 18 ÓRAKOR
a Köszönjük Magyarország program keretében

Osztrosits Eszter és Dani Imre kamarakoncertje
hegedűre és zongorára
Műsor:

Ludwig van Beethoven: F-dúr "Tavaszi" szonáta hegedűre és zongorára, op. 24
Johannes Brahms: G-dúr szonáta hegedűre és zongorára, op. 78

2020. SZEPTEMBER 14-ÉN
a Köszönjük Magyarország program keretében

Grecsó Zoltán kortárs táncművész és társulata
lesz a vendégünk
(Grecsó Krisztián szegvári származású híres író öccse)

2020. SZEPTEMBER 19-ÉN, SZOMBATON
14:30 ÓRAKOR

A Szent Kereszt felmagasztalása –Lelki délután
a Mindszenti Művelődési Központban
Tanítás-Salamon László plébános

Dicsőítés- Élővízforrás

Ebben az évben is
A MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
keretében az alábbiak a
Tervezett programjaink:
1. Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! Ezúttal a sok mindszenti felmenőjének otthont adó ÁNYÁSI és LEVELÉNYI részt fedezzük fel
2. Valódi és virtuális múzeumi látogatások keretében online szeretnénk megtudni:
Ki mit tud Mindszentről?
3. A múzeumi őszbúcsúztatón, Márton napján a Helytörténeti Gyűjteményben találkozzunk!
4. A pincétől a padlásig programon ezúttal a mártélyi templomot járjuk körbe.
5. Papírképek varázsa című programunk tekintetében pedig utánajárunk, hogy működik a camera obscura.
Kérjük, hogy figyelje plakátjainkat, a FACEBOOK felületünket.
Érdeklődni a 30/670-7580 telefonszámon lehet.

ÖNKÉNTESEK, KÖZÖSSÉGI
SZOLGÁLATOSOK FIGYELEM!
A Mindszenti Önkéntes Pont folyamatosan segíti az önkéntesek toborzását, közvetítését, az önkéntesség népszerűsítését. Az önkéntes tevékenység a társadalmi szolidaritás egyik legnemesebb megnyilvánulási
formája, amely szorosan összeforrt az aktív civil társadalom gondolatmenetével. Komoly kohéziós erőt biztosít az összetartó társadalom
kialakításához is.
TÖBB vagy, Ha Adsz mottóval,
Önkéntes akció-sorozatot szervez a településen.
Kérjük, hogy figyelje plakátjainkat, az intézményi FACEBOOK felületünket.
Érdeklődni a 30/670-7580 telefonszámon lehet.

A Mindszenti Művelődési Központ látogatói számára a
szájmaszk viselése, valamint a kézfertőtlenítő használata
KÖTELEZŐ!

EB BEFOGÓ
+ 36 30 / 894-8145
Hívható: munkanapokon: 8:00 - 14:00
hétvégén: 8:00 - 11:00

Egyedülálló személynek lakást
adnánk hosszabb időre,
kevés segítségért cserébe.
Tel.: 06-30/237-6035

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Mindszent Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a tulajdonában lévő,
 Mindszent, Köztársaság tér 12/A I.
em. 2. sz. alatti, 36,22 m2 alapterületű lakás, valamint a
 Mindszent, Köztársaság tér 12. sz.
alatti 4. sz., 23,11 m2 alapterületű
garázs
bérleti jogának megszerzésére.
A pályázattal kapcsolatos információk
a www.mindszent.hu honlapon, továbbá az önkormányzat hirdetőtábláján kerülnek közzétételre.
Zsótér Károly Sándor
polgármester
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Üzenet
Mindszentre
Írjak én is valamit?
Kaptam egy felkérést, hogy
írhatnék a túráimról az újságba,
mert olyan sok szép helyen
járok és kellene néhány kép is.
De hát én nem szoktam írni…, bár elég sokat túrázok-… fotózni meg nem tudok, és nem is
értek hozzá. Csak megpróbálom eltölteni azt az időt, ami
hirtelen szabadon maradt az életemben. Egyébként is érdekel
ez valakit?
1968-ban születtem – az életem Mindszenten kezdődött és ott
is folytatódott hosszú ideig.
Sokan azt mondják Mindszent a világ vége, és talán igazuk
van. De nekem Mindszent a hazám, a Tisza partja, ahol nekem a világ közepe van még ma is, pedig már nem ott élek.
Kemény, munkás éveimnek minden percét szerettem. Ott
születtem (na jó nem ott, hanem a szentesi kórházban), de ott
nőttem fel, ott kezdtem dolgozni (igaz nem sokáig), mert a
munka miatt a szomszéd városokba ingáztam
(Hódmezővásárhely és Szentes, majd végül Békéscsaba lett
az irány). A kilencvenes évek elején megszülettek a gyerekeim – és az életem nagy részét boldogan töltöttem Mindszent
városában. Minden napnak megvolt a maga szépsége, értéke.
Hiába való egy perc sem volt.
47 év, gyorsan elsuhant, csodás élet – gyönyörű gyerekeim,
családom. Minden az enyém volt – a nehézségek és mellette
néhány szabad pillanat. Akik ismertek tudták, hogy meló a
munkahelyen, vagy utána otthon, de szabadidőben futás,
biciklizés és csavargás a szabadban, meg a Tisza part, ez az
ÉLETEM.
Aztán hirtelen történt valami (lehet nem annyira hirtelen,
csak utólag könnyebb ezt mondani). 2015. július 04-én elhagytam ezt a hazát és próbáltam megkeresni a helyem a
világban.
A szokásos személyes holmi között egy utolsó ajándék lapult, amit magammal hoztam egy Nikon Coolpix L830, aminek a használatához
egyáltalán nem értettem.
A munkám már előtte Békés megyébe
szólított – a napi
ingázás nem volt túl
könnyű. Az elköltözéssel kaptam egy új
hazát – Békéscsaba
az a helyszín, ahol
naponta dolgozom
és Gyula az a város,
ami az új magánéletem színtere, ahova esténként hazatérek.
Nem volt itt rokon, ismerős, csak egy jó barát. Meg a vizek –
a Tisza helyett a Körösök!
Aztán 2015. november végén, a közvetlen környezetem megismerésén túl, egyszer csak a Gyulai Túrázók Csúcssüti Csoport által szervezett úton Romániában a Béli hegységben
találtam magam. A hegyi túrához nem szokott alföldi embernek, nekem, nehéz nap következett. De ez nem teljesen
igaz – hiszen magamnak kerestem, mert kellett a kihívás, és
itt megtaláltam. Nehezen indultam neki. Túrafelszerelés? Á
dehogy, nem volt nekem semmim. A fiam általános iskolában levetett bakancsa és dzsekije kísért el az első úton. Hátizsákból még most is, 5 év után a gyerekek hátizsákjait használom. Eláztam, elfáradtam, eleve betegen, köhögéstől gyötörve indultam (így adódott), de a végén a feltöltődés maximális volt. Sok kedves ember törődött velem. Bár az eleredő
eső és az eltévedés nehezítette utunkat, este sötétben értünk
le a hegyről. Sok energiát kaptam a társaimtól. Jó néhányan
életem sok-sok pillanatát azóta is végig kísérik. Barátokra

leltem. Először életemben, a túrán elkezdtem a növényekről,
a tájról képeket készíteni, a túrázókat akkor még nem mertem fotózni. Na ez már azóta megváltozott – sok vicces pillanatot megörökítek és sokszor anekdotázunk arról, hogy egy
– egy kép mikor készült és mi történt akkor épp.
Igazán nem egy túráról akartam mesélni – nem, nem, sokkal
többről. Arról, ami segített a nehézségeken túllépni – mert az
nekem is volt, rengeteg. Egy új élet, ami nem komfortos ….
egy új környezet, az ismeretlenség….. de mindig van megoldás.
Sokszor olvasok mindszenti híreket, és szomorúsággal tölt el
a sok elégedetlenség, amit látok. Nekem annyira sokat jelentett Mindszent. Amikor eljöttem, stílusosan zártam az életem
akkori szakaszát – cuccaim elszállítva, és az elköszönések
délutánján biciklivel hagytam el a várost – a legfontosabb
utolsó állomás volt a Tisza – ahol végképp elköszöntem
könnyeimmel küszködve, és néhány örök életre bevésődő
fotót készítve. Ma sem tudok a Mindszent felé vezető útra
gyomor összehúzódás nélkül rákanyarodni – az a hazám.
Lehetnék borzasztóan keserű, gondterhelt ember, hiszen új
életet kellett kezdenem, nem volt társaságom, gyerekeim
felnőttek – tőlem messze élnek. Ennek ellenére nem így indultam. Nyitottan álltam a helyzethez, emberekhez és próbáltam mindig adni. Én azt érzem most, hogy folyamatosan
kapok, és nem csak azoktól, akiknek én is adtam. A körforgás, amiről már sokan írtak, hogy mindent visszakapsz, amit
sugárzol, megvalósul. Rengeteg új barátot szereztem. A fényképezőgépem egyre többet használtam. Készítettem sok tájés makro fotót, és egyik pillanatról a másikra a fotóklub tagja
is lehettem. Az emberek szeretetre és törődésre vágynak –
annyira kicsi kell ahhoz, hogy szeretetet ébresszünk és ne
kötözködést és hálátlanságot tapasztaljunk.
Fontos, hogy figyeljünk magunkra, az elégedetlenség nem
segít, ha tovább akarunk lépni, törődjünk másokkal és szeressünk – ez működik!
Köszönöm.
Kovács Ibolya
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AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPÉN
„ Kenyér vagyok, mindennapi kenyér,
Lelki kenyér az éhező szíveknek,
Asztaláldás mindenki asztalán.”
(Reményik Sándor)

2020. szeptember

NYITNIKÉK
Trombitavirág
Ménesi Imréné (Kinizsi u. 12.)
fotógyűjteményéből

Kedves Olvasók!
Próbálják ki Zsótérné Ibolya nagyon finom,
egészséges kenyér receptjét, amelyet sok-sok
kísérletezés után tett véglegessé, majd adott
át nekünk.

Ezt szerezze be: öntöttvas edény!

Előző este el kell készíteni az öreg tésztát! Hozzávalók: 125 gr liszt; 125 gr víz;
1,5 dkg élesztő
Másnap: Minden szobahőmérsékletű legyen! 1 krumplit meg kell főzni, majd
levében összetörni, lehűteni.
Hozzáadni: 50 dkg tönköly fehér lisztet; 20 dkg réteslisztet; 1 dkg élesztőt; pici
cukrot; 1 nagy evőkanál tejfölt; 1 kanál zsírt. Ezután kezdődik a dagasztás,
szükség esetén víz hozzáadásával (amennyit felvesz a tészta), majd 1 evőkanál
só és 1 kávéskanál ecet. Ezután újra dagasztás következik. Szép, sima tésztát
kell, hogy kapjunk!
Kiolajozott tálba tesszük, 40 fokon kelesztjük, 20 percenként, háromszor áthajtogatjuk, utoljára formázzuk. Ekkor kerül a sütőtálba, amelyben addig kel,
amíg a sütőt előmelegítjük 250 fokra. Ezután bevagdossuk, bespricceljük vízzel, és rátesszük a tetőt, majd betesszük a sütőbe. Kb. 50 perc után megnézzük,
ha tetszik a színe, kivesszük az edényből, és még egy kicsit visszatesszük a
sütőnk rácsára. A sütő hőfokát közben csökkentsük 200 fokra.
Ha jónak találjuk, vegyük ki, újra spricceljük meg vízzel, és hallgassuk, hogy
„beszél” hozzánk! Ha kihűlt, legjobb abban az öntöttvas lábosban tárolni, amiben sütöttük.
Jó étvágyat hozzá!

ARATÓ ÜNNEP

Fotók Tóthné Pancsi képtárából

ELADÓ
2300 m2 belterületi szántóföld,
Ajax kalapács, fúrógép,
lánghegesztő és oxigénpalack,
daráló, morzsoló
+36 70 / 551-6183
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