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„Ne jöjj el sírva síromig,
Nem fekszem itt, nem alszom itt;
Ezer fúvó szélben lakom
Gyémánt vagyok fénylő havon,
Érő kalászon nyári napfény,
Szelíd esőcske őszi estén,
Ott vagyok a reggeli csendben,
A könnyed napi sietségben,
Fejed fölött körző madár,
Csillagfény sötét éjszakán,
Nyíló virág szirma vagyok,
Néma csendben nálad lakok
A daloló madár vagyok,
S minden neked kedves dolog...

SZENT IMRE KÖZÖSSÉGI NAP ÉS
EGÉSZSÉGNAP A DÓZSA-TELEPEN ........ 6. OLDAL

Síromnál sírva meg ne állj;
Nem vagyok ott, nincs is halál.”
(Mary Elizabeth Frye)

Fotó: Tóthné Pancsi

A MINDSZENTI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ
EGYESÜLET NEM TÉTLENKEDETT AZ ELMÚLT 3
HÉT ALATT SEM ............................................ 6. OLDAL

TOVÁBBI AJÁNLÓ
TÁJÉKOZTATÓ A BELTERÜLETI KÖZÚTHÁLÓZAT
KARBANTARTÁSÁRÓL A KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN .......................................... 4. OLDAL
NÉGY KATEGÓRIÁBAN RENDEZETT
FOGATHATÓ VERSENYT A MINDSZENTI
LOVASKLUB ................................................. 6. OLDAL
FELÚJÍTÁSOK A KOMPON ÉS
KÖRNYEZETÉBEN ............................... 10. OLDAL

XXX. ELEGEI TALÁLKOZÓ ....................... 7. OLDAL
BESZÉLGETÉS UGRAI PANNÁVAL ÉS TESTVÉRÉVEL UGRAI BENDEGÚZZAL .................. 15. OLDAL
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UTÁNA JÁRTUNK…

mentes
időszakban engedély
nélkül is végezhető, a fejlesztett
töltésszakaszon is.

Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” c. projekt
megvalósítása a végéhez közeledik. A beruházás egyik eleme a
Mindszent város közigazgatási
területét is érintő töltésfejlesztés a
Tisza bal parton. 5442 folyóméter
hosszú töltésszakasz az előírásoknak megfelelő méretekkel épült
ki, és a töltéskorona aszfalt burkolatot is kapott.

Járművek használhatják-e ezt a
szakaszt?
Előre kiváltott ATIVIZIG engedély vagy érvényes üzemeltetői
hozzájárulás birtokában, a vonatkozó szabályok és előírások
betartásával lehet majd járművekkel közlekedni az új töltéskoronán, annak műszaki átadását követően, melynek várható
időpontja 2020. november.

2020. október
közlekedés szabályozásáról” c. dokumentum a
vonatkozó előírásokat részletesen tartalmazza.
A tájékoztató az ATIVIZIG honlapon (http://
www.ativizig.hu/Szabalyzatok) elérhető.

A használatért kell-e fizetni?
Igen. Az engedélyesnek mind a
A mindszenti emberek örömmel stabilizációval, mind az azzal
vették birtokukba az új töltéssza- nem rendelkező töltés járművel
kaszt. Kerékpározók, túrázók, történő igénybevételéért fenntargörkorisok, fiatalok-idősek, egya- tási hozzájárulási díjat kell firánt használják.
zetni. Ennek díjai: 6000 Ft/év,
nyugdíjasoknak 3000 Ft/év.
Megkérdeztük és megtudtuk,
Lesz-e olyan szabályozás, amehogy…
A továbbiakban is lehetőségük lesz lyet mindenkinek be kell tartania?
az embereknek arra, hogy az aszfalt A „Tájékoztató az ATIVIZIG
burkolaton közlekedjenek?
működési területéhez tartozó
A túrázás és a kerékpározás árvíz- árvízvédelmi töltéseken való

A HÓNAP FOTÓJA

Tisza ősszel
Fotó: Papp István

Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a
hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A
JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRŐL ÉS
INTÉZKEDÉSEKRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy kialakult járványügyi készültség miatt, a megbetegedések megelőzése érdekében az alábbi intézkedések vannak érvényben.
A hatodik évét be nem töltött kiskorú kivételével, mindenki
köteles maszkot viselni az üzletek és a tömegközlekedési
eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban.
Korábban a maszkot sállal és egyéb ruhadarabbal is helyettesíteni lehetett, most már azonban csak orvosi-, munkavédelmi-, illetve textil maszkok az elfogadottak, azonban az állra,
vagy orr alá lehúzott maszk szabálytalannak minősül.
Köznevelési intézménybe - iskolák, óvodák – történő belépéskor, mindenki köteles magát testhőmérséklet ellenőrzésnek
alávetni, a lázas gyermeket el kell különíteni, és a szülőt,
gondviselőt haladéktalanul értesíteni kell.
Látogatási és intézményelhagyási tilalom van érvényben az
ország minden szociális intézményében, valamint teljes körű látogatási tilalom a kórházakban, illetve az ország összes
egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményében.
500 fő feletti zenés, táncos rendezvény továbbra sem tartható,
a rendezvény helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni.
A vendéglátóhelyeken és szórakozóhelyeken 23.00 és 06.00
óra között az ott foglalkoztatottak kivételével, csak élelmiszer elvitelre történő rendelés, átvétel és fizetés céljából és
időtartamára lehet tartózkodni.
Az egyszerűsített receptkiváltás megmarad, vagyis TAJszám megadásával továbbra is ki lehet váltani a gyógyszereket a patikában. A távoli gyógyszerfelírás szolgáltatása,
továbbá a távkonzultáció lehetősége is megmarad az egészségügyben. Ez azt jelenti, hogy az orvos személyes jelenlét
nélkül, infokommunikációs eszközökkel (pl. telefon) is tarthat orvos-beteg találkozót, emellett a szakorvos, illetve szakdolgozó diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel, tanácsadást, konzultációt végezhet, beutalót adhat, valamint
gyógyszert, illetve elektronikus vényen rendelhető gyógyászati segédeszközt írhat fel.
Külföldi állampolgár nem léphet be Magyarországra, a
külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig hatósági házi karanténba kell vonulni, amelyet csak önköltségesre elvégzett 2 db negatív PCR-laboreredmény esetén lehet
feloldani. A PCR-tesztek árát a kormány hatósági árassá tette.
A szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. Szintén beléphetnek az ebben a 30 kilométeres sávban élő magyarok is, ha
24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szomszédos állam határától számított 30 kilométeres sávban. Az üzleti céllal érkezők bármely állam területéről beléphetnek Magyarországra.
Fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus tüneteire,
amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom,
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus fertőzés egyik jellegzetes tünete az ízés a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor
az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli magán, akkor kérjük, hogy maradjon otthon, ne menjen közösségbe. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, hanem telefonon hívja fel. Ha a háziorvos telefonos kikérdezése alapján
felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja, de a tünetek alapján
a beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba
kerül. Ha a tünetek súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás),
akkor a háziorvos intézkedik a beteg kórházi elhelyezéséről.
Kérjük továbbra is tartsák a szociális távolságot, gyakran és
alaposan mossanak kezet!
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ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND ÉS
SZIGORÍTOTT BELÉPÉS A
MINDSZENTI POLGÁRMESTERI
HIVATALBAN
A Mindszent Város Polgármesteri Hivatalában
2020. október 1-től új ügyfélfogadási rend lépett életbe.
Mindszent Város Polgármesteri Hivatalában az
ügyfélfogadás rendje a következő:
Nap

Ügyfélfogadás

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

kezdete
vége
00
8
1700
nincs ügyfélfogadás
800
1545
nincs ügyfélfogadás
800
1200

Mindszent Város Polgármesteri Hivatal - Adócsoport
ügyfélfogadási rendje a következő:
Nap

Ügyfélfogadás

Hétfő
Kedd

kezdete
vége
800
1700
nincs ügyfélfogadás

Szerda
Csütörtök

800
1200
nincs ügyfélfogadás

Péntek

800

1200

Az ügyfelek kizárólag
maszkban, testhőmérséklet mérést
és kézfertőtlenítést követően
tartózkodhatnak az épületben.
Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Mindszent Város Önkormányzata értékesítésre
meghirdeti a tulajdonában álló, Mindszent belterület 3080/2/A/11 hrsz. alatt felvett, 6630
Mindszent, Köztársaság tér 11. szám alatt található ingatlant (volt OTP bankfiók).
A pályázati hirdetmény a www.mindszent.hu
honlapon valamint az önkormányzat hirdetőtábláján érhető el.
További információ a Mindszenti Polgármesteri
Hivatal Jogi Irodáján (tel.: 62/527-318) kérhető.

EBBEFOGÓ
+ 36 30 / 894-8145
Hívható: Hétfő - péntek: 8.00 - 18.00 óráig
Szombat: 8.00 - 11.00
Vasárnap: -
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ÜLÉSEZETT A TESTÜLET
Mindszent Város Képviselő-testülete szeptember 29-én
tartotta rendes ülését, amelyen 7 fővel határozatképes
volt.
A Polgármester két testületi ülés közötti beszámolója
kapcsán Tóth Csaba képviselő Gémes Lászlóval, a
Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnökével való találkozásról érdeklődött. Zsótér Károly tájékoztatójában
elmondta, hogy az elnök látogatása kettős célt szolgált.
Átadott egy emlékérmet a városnak, a megye névváltoztatása alkalmából, illetve a TOP-os pályázatok koncepciójának előkészítéséről folyt tárgyalás. Szóba került, többek között a Mindszent - Szentes közötti kerékpárút terve, közutak fejlesztése, ravatalozó, csapadékvíz, idősek
napközi otthonának témája is. Pálinkó György Vince
hangsúlyozta a Csokonai utca mindkét oldalán a kerékpárút kialakításának igényét, a Szabadság utcai kerékpárút felújításának szükségszerűségét.
A Testület beszámolót hallgatott meg az ivóvíz- és
szennyvízszolgáltatás helyzetéről. Módosításokkal elfogadta az ivóvíz- és szennyvíz vízi közmű ágak Gördülő
Fejlesztési Tervét a 2021-2035 közötti időszakra vonatkozóan. Beszámolási kötelezettségének tett eleget az NKM
Áramhálózati Kft., valamint a Mindszenti Római
Katolikus Egyházközség is.
Mindszent Város Önkormányzata, a tulajdonában lévő
veterán tűzoltó autót eladásra jelölte ki. A járművet a
Mindszenti Veteránjármű Egyesület vásárolta meg
150 000 Ft értékben.
A város részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2021. évi „A” és „B” típusú fordulóján. A megpályázható összeg 8000 Ft/
hallgató/hónap lesz. A pályázati felhívás az önkormányzat honlapján olvasható. Beadási határidő: november 5. Döntés határideje: december 4.
Testületi döntés születetett arról, hogy a 2020/2021-es
tanév őszi és téli szünetében a gyermekek védelméről
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/C § (1) bekezdés a) pontjába foglalt személyi kör részére az önkormányzat biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést, a kötelezően előírt munkanapokon, az ételek elvitelével.
Mindszent Város Önkormányzata sikeresen pályázott a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Trianon 100
éves évfordulója alkalmából, országzászló felállításához
szükséges költségek finanszírozására bruttó 10 millió Ft
értékben, melynek kivitelezési pályázatát Németh Erika
művész nyerte meg.

ÚJRA INDULT A
FIZIKOTERÁPIÁS ELLÁTÁS
MINDSZENTEN
Szeptembertől újra indult a fizikoterápiás ellátás
Mindszenten. Szeptember folyamán heti 20 órában
tudott foglalkoztatni Mindszent Város Önkormányzata egy fizikoterápiás szakembert, októbertől pedig
heti 30 órában látja el ezt a feladatot. A fizikoterápiát
házi orvosi beutalóval, előzetes időpont egyeztetéssel lehet igénybe venni.
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TÁJÉKOZTATÓ A BELTERÜLETI
KÖZÚTHÁLÓZAT
KARBANTARTÁSÁRÓL
A KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN
A „Belterületi közúthálózat karbantartása”elnevezésű
projekt keretében a település déli részén található Bereczki József utca és a Babits Mihály utca még földes szakaszának a szilárd burkolattal történő lezárása valósult
meg 270 méter hosszúságban és 3,25 méter szélességben
összesen 880 m2 felületen.
A projekt részeként Mindszent Város Önkormányzata
belterületen 6.855 méter hosszban végezte el az utak padkázását az útkereszteződések benőtt növényzetének karbantartását az alábbiakban részletezett helyszíneken: Szőlő utca, Árvíz utca, Kodály Zoltán utca, Táncsics Mihály
utca, Somogy utca, Petőfi Sándor utca, Ady Endre utca,
Kiss Ernő utca.
A településen 2019. évben a Csokonai utcán új kerékpárút
hálózat épült meg. A megnövekedett kerékpár és gyalogos forgalom miatt a balesetveszély elkerülése érdekében
szükségessé vált a Csokonai utca és a Mátyás király utca
kereszteződésében található mély csapadékvíz elvezető
árok burkolása, zárt szakasz kiépítése, valamint a Mátyás
király 2. számú ingatlan előtti útpályához tartozó nemesített útpadka építése 40 méter hosszúságban 120 m2 felületen.
A kerékpárút külterületi szakaszán mintegy 5400 méter
hosszban végezték az utak karbantartását, a benőtt növényzet kezelését. Az utak mellől kitermelt növényzetet
aprítékolás után, az intézmények fűtésére használják fel.
Mindszent Város Önkormányzata továbbra is nagy figyelmet fordít a közlekedési táblák ellenőrzésére, az útkereszteződések beláthatóságát akadályozó veszélyes benőtt növényzet folyamatos karbantartására, és a kerékpárutak tisztítására. Fontos része a programnak a parlagfű
mentesítés, melyet május 15-től október 15-ig végeznek,
valamint a főutak mellett található 16 darab buszmegálló
és környezetének a tisztán tartása is a program része.

Zsótér Károly polgármester
következő fogadóóráját
2020. november 2-án (hétfő) 1600 órától
tartja a Polgármesteri Hivatalban

Zsótér Gábor alpolgármester
következő fogadóóráját
2020. október 20-án (kedden) 1600 órától
tartja a Polgármesteri Hivatalban

ÉPÍTKEZNI SZÁNDÉKOZÓK
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
Mindszent Város Önkormányzata beépítetlen
lakótelkeket kínál eladásra Mindszenten
Hódosy Imre utcában lévő, 8728. helyrajzi számú,
1378 m2 területű, ingatlan eladási ára 920.000,- Ft
Hódosy Imre utcában lévő, 8723. helyrajzi számú,
900 m2 területű ingatlan eladási ára 700.000,- Ft
Részletekért érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal
Jogi Irodájában!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójára
Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket (felsőoktatási hallgatókat,
érettségi előtt álló tanulókat), hogy Mindszent Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.
Erre tekintettel az Önkormányzat az ösztöndíj elnyerésére „A”
és „B” típusú pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:
1) A pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a felsőoktatásban résztvevő
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján a város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, az Ösztöndíjpályázat elfogadott helyi támogatási szabályzata alapján szociálisan rászoruló fiatalok részesülhetnek.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
doktori (PhD) képzésben vesz részt,
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/
vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az „A” típusú pályázatra azok, az Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben, hallgatói jogviszony keretében teljes idejű (nappali
munkarend szerinti), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú pályázatra azok, az Önkormányzat közigazgatási
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű, a 2020/2021 tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett
pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022 tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend
szerinti) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2021/2022 tanévben ténylegesen megkezdik.
2) A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelő és
Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa elektronikus rendszerben) kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva,
papír alapon kell a Polgármesteri Hivatalhoz személyesen vagy
postai úton benyújtani (személyesen a Hivatal földszint 20-as
szobájában leadva, levelezési cím: 6630 Mindszent, Köztársaság
tér 31.).
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
(levélben történő benyújtás esetén a postabélyegző dátuma).
A pályázat benyújtásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
3) Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2020/2021 tanév második féléve, és a 2021/2022
tanév első féléve).
„B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022 tanév, a 2022/2023 tanév és a
2023/2024 tanév).
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
4) A pályázat kötelező mellékletei:
„A” típusú pályázat:
a felsőoktatási intézmény által kiadott hallgatói jogviszony-
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igazolás a 2021/2022 tanév első félévéről, igazolás(ok) a pályázó
és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről,
nyilatkozat az egy háztartásban élőkről,
vagyonnyilatkozat, lakcímkártya másolata.
„B” típusú pályázat:
igazolás(ok) a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők
havi nettó jövedelméről, nyilatkozat az egy háztartásban élőkről,
vagyonnyilatkozat, lakcímkártya másolata.
Az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és onnan kinyomtatott
pályázati űrlap csak a fenti mellékletekkel együtt érvényes, bármelyik melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
5) A pályázat elbírálása:
Az ösztöndíj pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázatok támogatásáról, illetve esetleges elutasításáról
Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága dönt.
Az Oktatási Bizottság legkésőbb 2020. december 4-ig meghozza
döntését, és azt az EPER-Bursa rendszerben szintén legkésőbb
ezen időpontig rögzíti.
6) Adatkezelés:
A pályázók a következő személyes és egyéb adataikat kötelesek
a pályázatban megadni.
„A” típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési hely és
idő; lakóhely; felsőoktatási intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése és a felsőfokú képzésre vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím.
„B” típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési hely és
idő; lakóhely; adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati
űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati
űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat
tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a
Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt
kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. Az
adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa
igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás
található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/
adatkezelesi_tajekoztato_3_sz__melleket.pdf
Fentieken túlmenően „B” típusú pályázat esetén a pályázók
büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati
űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz,
hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezésük
eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működéséért
felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a helyi önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei:
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő
változásról haladéktalanul értesíteni a Támogatáskezelőt és a
folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítést követően a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi
adatok változásakor:
- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kara, szak megadásával),
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási
forma) változása,
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési
cím) változása.
A részletes („A” és „B” típusú) pályázati kiírások, valamint a
hozzájuk kapcsolódó mellékletek Mindszent város honlapján az
alábbi link segítségével érhetők el:
https://mindszent.hu/palyazatok/bursa-hungarica/
Mindszent Város Önkormányzata
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NÉGY KATEGÓRIÁBAN
RENDEZETT FOGATHATÓ
VERSENYT A
MINDSZENTI LOVASKLUB

Csatordai Lajossal,
az egyesület elnökével beszélgettünk
Gratulálunk a Mindszent Közéletéért kitüntetéshez!
Nagyon köszönöm, szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem
az én érdemem, hanem a csapaté. Az elnökségem elején
elhatároztuk, hogy az egyesületnek vissza kell térnie a
fogathajtás világába. Az volt az ötletem, hogy próbáljunk
országos versenyt Mindszentre hozni. Az első a „C” kategóriás kettes fogathajtás volt. Ezután országos és régiós
versenyek sora következett, évente 3-4 rendezvénnyel. Öt
éve vagyok az egyesület elnöke.

2020. október

SZENT IMRE KÖZÖSSÉGI NAP ÉS
EGÉSZSÉGNAP A DÓZSA-TELEPEN
A Mindszenti Dózsa-Telepért Egyesület szervezésében Közösségi Napot tartottak a Szent Imre Közösségi Háznál. A
délelőtti programokat a Mindszenti Horgászegyesület hallé
főző versenye, a Mocorgó Utánpótlás Nevelő Futball Club
és Mindszenti Polgárőr Egyesület Közhasznú Szervezet akadályversenyei színesítették. Délután Kis Grófo fergeteges
műsorát tekinthették meg a jelenlévők, az est további részében pedig a Coco Bongo Zenekar szórakoztatta a közönséget.

Az idei programok hogyan valósultak meg?
Gyakorlatilag a vírus miatt, ez az egy versenyünk volt. A
járvány felülírta a megszokott rendet, a lovasbálat még
megrendeztünk, de a városi gyermeknap, a „Lovak lóerők
felvonulása”, az országos, regionális fogathajtó versenyek
elmaradtak. Tavalyi évben indítottuk útjára a lovas családi
napot, sikerrel. Sajnos ezt sem sikerült megrendezni.
Mennyien neveztek a versenyre?
A teljes fogatszám 48 volt, amely több kategóriából tevődött össze. Országos egyes fogathajtáson 15-en vettek
részt, a pónisok 13-an voltak. Megyei, régiós versenyt két
kategóriában hirdettük meg.
Hogyan sikerült a rendezvény?
Pozitívak a visszajelzések.
Az előkészítési munkákban nagy hangsúlyt fektettünk az
egészségügyi előírások betartására. A járvány befolyásolta
a nevezéseket is, hiszen sokan nem vállalták a megmérettetést,
hiszen a folyamatos felkészülésük nem volt biztosított.
Covid szempontjából most már megnyugodhatunk. Sajnos
állandó labilitás a jellemző a vírus miatt, amely az emberi
kapcsolatokra is hatással van.
Milyen anyagi és egyéb források álltak rendelkezésre?
Teljesen önálló forrásból valósult meg a rendezvény. Nagyon köszönjük az Önkormányzat segítségét pl. a pálya
karbantartásában, hulladék elszállításban.
Milliós nagyságrendű egy ilyen verseny költségvetése.
Sokat változott a lovaspálya az elmúlt években.
Igen, történtek beruházások. Négy éve felújítottuk a korlátrendszert, majd a lelátókat. Extra a raktárunk, a versenyiroda, főzőhely. Tervezzük a vizesblokk felújítását.
Beszereztünk sátrakat, áramfejlesztőt, készítettünk saját
dobogót. Felépítettünk egy akadályparkot. Legjobban felszerelt pálya a mienk a környékben.
Vannak az egyesületnek is versenyzői?
Apró Virág egyes fogathajtó kategóriában, Ternai Attila
kettes fogathajtásban, Balla Evelin az elit kategóriában,
póni fogathajtásban versenyzik. Megmérettetik magukat
Tiszakécskéről, Szentesről, Hódmezővásárhelyről is. Sikerült visszaintegrálódnunk a lovas életbe, viszont a pozitív
eredmény folyamatos munkát igényel.
Vírusmentes, további eredményes munkát kívánunk!

A nap folyamán az EVP Egészségfejlesztési Iroda és a
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hódmezővásárhely, Makó – munkatársai ingyenes egészségszűréseket végeztek a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi
Tagintézményében. Az idei évben a kialakult járványügyi
helyzet miatt, a szakemberek 50 fő vizsgálatát tudták végrehajtani. A vizsgálatok között szerepelt többek között vércukorszint és koleszterinszint mérés,
dohányzásról való leszokás támogatása érdekében kilégzési szénmonoxid szint megállapítása,
anyajegy vizsgálat bőrgyógyász
szakorvos által. Tanácsadás történt a keringési rendszer betegségeit befolyásoló tényezőkről és a
változó korban lévő hölgyeket
érintő csontállomány csökkenés
megelőzéséről, valamint beszélgetések folytak a lelki egészség fontosságáról mentális egészségfejlesztővel. A Domján Optika jóvoltából ingyenes látásellenőrzés,
zöldhályog- és szürkehályog szűrésen is részt vehettek a
jelenlévők, továbbá a Magyar Vöröskereszt Szentes-Csongrád
Területi Szervezete véradást rendezett az eseményen.

2020. október
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XXX. ELEGEI TALÁLKOZÓ
1991 óta minden évben megtartjuk Mindszent-Elege egykori
lakóinak találkozóját. (A hajdan volt elegei tanyavilág Mindszent város Mártéllyal határos külterülete.)
Az első években a szokásos szervezési munkák mellett az
elszármazottak felkutatását is meg kellett oldani. Megérte a
fáradtságot, mert jó volt látni, hogy az egykori iskolatársak,
szomszédok több évtized után örömmel üdvözlik egymást.
Személyes dolog, hogy Édesanyám és az ő kortársai Herczeg
Gyula tanító úr özvegyét - Gizike nénit - tekintetes asszonynak szólították. Ahogy ez az ő diákkorukban dukált.
Két - akkor még életben lévő - tanítót sikerült vendégül látnunk: Kispál Sándort és Csordás Ferencet. Varga Sándor sokára került a látótérbe, pedig ő volt a legközelebb, Szentesen.
Sajnos már nem élt, amikor mindez kiderült, így az özvegyét
- Esztert - tudtuk meghívni 4 évvel ezelőtt.
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A MINDSZENTI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ
EGYESÜLET NEM TÉTLENKEDETT AZ
ELMÚLT 3 HÉT ALATT SEM
28 táblát helyeztek el a köztéri padokon, további 4
majd a templom körüli padokra kerül, a felújítás után.
A Kegyeleti emlékpark síremlékeit még 2016-ban feltérképezték, 68 ismert közéleti személyiség, hősi halott
keresztjének áthelyezésére tettek javaslatot a Képviselő
-testület felé, azonban mindez anyagi nehézségek miatt nem valósulhatott meg. Most az egyik képviselő
kérte meg a csapatot a felmérésre. 51 keresztet ismét
dokumentáltak.
A tanösvényen 7 korlátot festettek le.
A Kossuth utcai új kúthoz is elkészült a korlát. Szabó
Krisztián felajánlásának köszönhető a faanyag, Tóth
Imre összeállította a korlátot, majd azt közösen felállították. A sóder és a cement Bende László adománya.
2020. tavaszán elmaradt a virágbörze, de 2020. október
09-én a Szabadság téren 13:00-16:00-ig tervezik az esemény megtartását.
Hálásan köszönjük a felajánlásokat és a tevékeny
munkájukat!

Mivel az iskola épületét az 1970-es években lebontották, így
már az első találkozón felvetődött az emlékoszlop állításának
ötlete. Munkához is láttunk. Nagy István mártélyi fafaragó
vállalta a kopjafa elkészítését. Bereczki Károly műköves végezte a kereszt helyreállítását. Az alapozási munkálatokban az
önkormányzat segített. A Szentesi Levéltárban sikerült felkutatni a tanítók nevét, akik 1885-től oktatták az elegei diákokat.
Az emlékoszlop avatása 1994-ben történt. Az ünnepi beszédet
Dr. Csihás Gábor, a Mindszenti Központi Általános Iskola
nyugalmazott igazgatója mondta. A felszentelést Kopasz István atya végezte.

2013-ban került sor az emlékhely felújítására, szintén közös
összefogással. Az időtálló tégla tartópillér Simon Sándor építőmester munkája. A kopjafa 'míves' részének konzerválásában
Annus Gábor amatőr szobrász és Szabó János restaurátor segített.
A tanítók neveit tartalmazó emléktáblát 2018-ban - az iskola
bezárásának 50. évfordulóján - helyeztük el. A lista helyességét Vida Mihály helytörténész kutatásai is megerősítették.
A találkozó korábbi résztvevői közül sajnos sokan már nincsenek köztünk. Viszont az idei, 30. találkozón is voltak olyan
résztvevők, akik első alkalommal jöttek el az ünnepségre.
Várjuk őket jövőre is!
Gál János

Fotók: Tóthné Pancsi
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”De nehéz az iskolatáska ilyen szép napos délelőtt” …
(Demjén Ferenc)

A MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
ELSŐ OSZTÁLYOS DIÁKJAI

2020. október

2020/
2021-ES
TANÉV

2020. október
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1. A OSZTÁLY

1. B OSZTÁLY

1.C OSZTÁLY

Osztályfőnök: Kovács Terézia

Osztályfőnök: Kuhár Józsefné

Osztályfőnök: Csernák Lajosné

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ágoston Botond Henrik
Csongeto Hanna
Dobandi Bence Szilveszter
Fekete Kristof
Gemes Nimrod
Gog Belian
Horvath Roland
Jochim Erik Milan
Juhasz Katinka Maria
Koncsek Balint Mate
Korosi David Imre
Nagy-Banyai Szonja
Nyisztor Sandor Viktor
Orso-Csermely Maja
Ordog Panna
Paksi Bella
Rostas Janos
Rostas Seron Sanel
Sipka Oliver Florian
Szoke Romeo Gabor
Szunyi Bettina Eva
Takacs Nora Inez
Terban Izabella
Ungi Marcell

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Balazs Áron
Barta Daniel
Bíro Mark
Boldizsar Koppany
Boldizsar Tamas
Burai Roland
Csernak Csenge Edua
Deak Istvan
Ferenczi Jazmin Gabriella
Herke Hanna Olga
Herke Henrik Kevin
Hevesi Ágnes
Hevesi Szabolcs
Kis Zeteny
Lakatos Ánnamaria Jazmin
Lantos Natasa
Mihaly Tibor
Nagy Zsanna Gyongy
Olah Ámin Szabolcs
Orso-Csermely Imre
Pataki Zsombor
Rudalic-Gemes Hadassa
Szabo Erno
Vajnai Zoe
Vigh Lola

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ántoni Viktoria
Boldizsar Gyula
Boldizsar Mirella
Boldizsar Rafael Gyorgy
Demeter Zsuliett Csilla
Dobi Mate Norbert
Fazekas Daniella Vanda
Halal David
Kulkis Bendeguz
Malik Ádam
Malik Barnabas
Nagy Ors David
Nagygyorgy Gergo
Rostas Ádel Ámira
Solyom Lia
Szabo Sandor Árnold
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2020. október

„KATECH” HORGÁSZEGYESÜLET GYERMEKNAP
Olyan vizet kerestünk, ahol várhatóan élmény lesz a horgászat, és nincs törpeharcsa. Így esett a választásunk a Hómezővásárhely határában lévő Csongi-tóra, ahol 2020. szeptember
13-án 15 gyermek és 18 felnőtt találkozott. A szalámis
vajaskenyér, paradicsom és zöldpaprika elfogyasztása után a
gyerekek elfoglalták horgászhelyeiket, és szülői segítséggel
felkészültek a versenyre. Csalit, etetőanyagot adtunk és természetesen mi is segítettünk a szerelékeket összeállítani.
Kategóriánként az alábbi fogásokat mérlegeltük:
Óvodások:
1. Szobácsi Sára

430 gramm

Alsó tagozatos iskolások:
1. Csengery Ádám 3700 gramm;
2. Szabó Benjamin 1710 gramm;
3. Szobácsi Gergő 1700 gramm.
Felső tagozatos iskolások:
1. Szabó Gergely 5520 gramm;
2. Szobácsi Balázs 2680 gramm;
3. Kis Tifani
1970 gramm.
Egyedül Laczkó Edvárd fogott pontyot, Szabó Gergely 1 db
aranykárászt, a többiek pedig csak ezüstkárászt, összesen
29170 grammot.
A dobogós helyezettek az értékes tárgyjutalmak mellett serleget, illetve érmet, a 4-7. helyezettek tárgyjutalmat nyertek.
Mindenki kapott bőséges, az alkalomhoz illő ajándékot és
édességet, amiket Felvidéki Sándornak és Horváth Ferencnek
köszönhetünk.
Ehhez az eseményhez ugyan nem kapcsolódik, de visszatérek
a családi napi rendezvényünkhöz. Ezúton magam és egyesületünk nevében megköszönöm Tóth Jánosné Aninak, az általa és
ismerősei által felajánlott összeget, melyből elhunyt férje tiszteletére Tóth János emlékdíjat adtunk át az egyéni első helyezett Korom Józsefnek.
Kazy Csaba

Fotó: Horváth Ferenc

FELÚJÍTÁSOK A KOMPON ÉS
KÖRNYEZETÉBEN
Mindszent Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Magyarország 2019.
évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 3. melléklet II.1 pontja
szerinti „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására”. A
teljes beruházás értéke 9.174.846 Ft +
ÁFA, aminek jelentős részét a kompfeljáró felújítása teszi ki. A felújítást az alacsony vízállás mellett lehetett megvalósítani. Az ezzel járó bontási és betonozási munkák szükségessé tették a kompközlekedés szüneteltetését, illetve korlátozását. A beruházás műszaki ellenőrzése és átvétele után a kompközlekedés
újraindulhatott.
A pályázat továbbá az alábbi munkálatok megvalósulását tette lehetővé: alsó
révház kialakítása, távirányítós sorompó
rendszer kialakítása, valamint eszközbe-

szerzés, amely során a komp biztonságos működéséhez szükséges
mentőcsónak csónakmotor beszerzése történt meg.
Az üzemeltető kéri a lakosságot, hogy az elkövetkezendő időszakban
figyeljék a Mindszenti Révátkelő-Mindszent Ferry Facebook oldalt,
mivel változik az üzemelési idő, a nappalok rövidülése miatt.
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TÁJÉKOZTATÓ A LAKOSSÁGI 
KUTAK VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI
ELJÁRÁSÁRÓL
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján
a kutak vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi
engedély szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra egyaránt
meg kell kérni az engedélyt.
A lakossági felhasználási célú kutak döntő többsége a
jegyző engedélyezési hatáskörébe tartozik. Mindszent
vonatkozásában, azoknak a kutaknak az fennmaradási
engedélyezését, amelyek legfeljebb 500 m3/év víz igénybevételűek, kizárólag talajvízkészletet használnak fel és
nem gazdasági célúak, a település önkormányzatának
jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság.
Új, legfeljebb 500 m3/év víz igénybevételű, kizárólag
talajvízkészletet felhasználó, nem gazdasági célú kutak
létesítésére Mindszenten, a település jegyzője adhat
engedélyt.
A települési önkormányzat jegyzője talajvizet és parti
szűrésű vizet kitermelő kutakra adhat engedélyt.
A fúrt kút fennmaradásának engedélyezése abban az esetben lehetséges, amennyiben nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.
A kutakról a jegyző nyilvántartást vezet.
A kiadott engedélyek kérelemre vagy hivatalból módosíthatóak vagy visszavonhatóak, ha megváltoznak azok a
körülmények, amelyek az engedély alapjául szolgálnak.
Az engedélyezés egyik célja a kutak regisztrálása,
amelyre a vízkészletek mennyiségével való fenntartható
gazdálkodás (vagyis ne használjunk többet, mint amennyi
víz utánpótlódik, mert az hosszútávon a vízadó rétegek és
ezzel a kút kimerüléséhez is vezet) miatt van szükség.
Másrészt felszín alatti vizeink minőségi viszonyainak,
esetleges szennyeződésének nyomon követése is kiemelt cél annak érdekében is, hogy a megfelelő célra a
megfelelő minőségű vizet használjuk. Egy rosszul megépített kút a szennyeződés terjedését nagymértékben
elősegítheti. A már elszennyeződött felszín alatti vizeink
minőségének javítása, a szennyeződés terjedésének megállítása költséges, hosszú folyamat. A kutak olyan műszaki létesítmények, amelyek az emberi szem elől rejtve nyerik ki a vizet a felszín alól, építésük hozzáértést igényel.
Az engedélyezés másik célja, hogy a kutak hatósági felügyelet mellett létesüljenek, azokat megfelelő tudással rendelkező kútfúró szakember készítse, így az engedély egyfajta minőségi garanciát is jelent.
A kút használatához kapcsolódó fontos szabályok:

 Szennyvizet, csapadékvizet a kútba vezetni tilos! A
kitermelt víz használata során keletkező szennyvizeket
a környezetet nem veszélyeztető módon kell elhelyezni.
 Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízellátó létesítménnyel összekötni
tilos, mert a talajvízben esetlegesen jelen lévő kórokozók az ivóvíz hálózatba kerülve tömeges megbetegedést okozhatnak.
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A nem víziközműből származó víz azon mennyiségének mérésére, amelyet a felhasználó a közüzemi
szennyvízhálózatba vezet be, vízmérőt kell beépítenie,
és kérnie kell annak a leszerelést megakadályozó zárral
vagy plombával történő ellátását a víziközműszolgáltatótól.

 A jegyzői hatáskörbe tartozó fúrt kutak utólagos engedélyezésekor
jogszabály
szerinti
szakember
(vízkútfúró, vagy szakirányú felsőfokú végzettségű
szakember) közreműködése szükséges. Új fúrt kút
létesítése esetében a kivitelezést csak vízkútfúró szakember végezheti.
A kútra az ingatlan tulajdonosának az üzemeltetési vagy
fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha
úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja (ez alól a
kút lefedése sem jelent kivételt). Amíg a vízilétesítmény
létezik (nem történik meg a szakszerű eltömedékelés, a
megszüntetés), addig az engedélyezési eljárást le kell folytatni.

TÁJÉKOZTATÁS A
GYÓGYSZERTÁRAK
KÉSZENLÉTI IDEJÉRŐL
Mindszent
Város
Önkormányzata
a
megyei
tisztigyógyszerész ismertetése alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot:
Mindszent városában a tisztifőgyógyszerész kijelölése
valamint a gyógyszertárak működési engedélye alapján
gyógyszertári készenléti idő biztosított. A patikák kéthetente történő váltásban adnak készenlétet, amelynek időtartamában sürgős, indokolt esetben a gyógyszertár
gyógyszerészének legfeljebb 30 percen belül a beteg rendelkezésére kell állnia (tehát a gyógyszerész nem köteles
a gyógyszertárban tartózkodni).
A készenléti idő a gyógyszertári nyitvatartási időn túl
(ideértve a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is)
veszi kezdetét. A gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál
jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a
készenléti rendet és a készenlétet ellátó gyógyszerész
elérhetőségét. A telefonszámon ebben az esetben a készenlétet ellátó gyógyszerészt lehet elérni, és az nem feltétlenül egyezik meg az adott gyógyszertár telefonszámával.
Fontos tudni, hogy indokolt esetnek nem kizárólag a
vényköteles termékek kiadása minősül. Ugyanakkor a
megyei tisztigyógyszerész kiemelte, nélkülözhetetlen,
hogy felelősséggel legyünk önmagunkért, tehát legyen
otthon egy házi patika, főként akkor, ha gyermek van a
családban. Az otthoni készletben tartsuk egyrészt azokat
a gyógyszereket, amelyeket valamilyen krónikus betegség miatt rendszeresen kell szedni. Emellett lehetőség
szerint mindig legyen otthon láz- és fájdalomcsillapító,
köhögéscsillapító, köptető, hasmenés elleni gyógyszer,
vitaminok, steril kötszerek, ragtapasz, sebfertőtlenítő,
adott esetben külön a felnőtteknek, külön a gyerekeknek.
Mindszent Város Önkormányzata kéri a
Tisztelt Lakosságot a fentiek figyelembe vételére és
betartására.
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ZSÓTÉR KÁROLY
POLGÁRMESTER ÚR
KÖSZÖNTŐLEVELE
IDŐSEK NAPJA
ALKALMÁBÓL
Idősek Napja alkalmából szeretettel
gondolunk azokra, akik hosszú élet
örömeit, megpróbáltatásait és munkáját tudják maguk mögött. 1991 óta
minden év október 1-én köszöntjük
az időseket, de szeretetüket, bölcsességüket és tenni akarásukat az év
minden napján érezzük.
A mi életünk Önökkel, szüleink,
nagyszüleink életével kezdődött.
Önök építették fel számunkra a jelent,
hozták létre azt a világot, amelyben
szerethetünk, alkothatunk és amelyet
majd mi is tovább adhatunk.
Mindennapi feladataink elvégzéséhez, nehézségeink legyőzéshez, az
Önök példájából meríthetünk erőt és
hitet. Az Önök gondoskodása teszi
lehetővé számunkra, hogy megéljük a
boldog pillanatokat, sikereket és álmokat. Fontosnak tartom, hogy meghallgassuk elődeink történeteit és tanácsait, mert az Ő tapasztalataik érhetnek bennünk hasznos tettekké.
A megérdemelt pihenés éveiben a
család gondoskodása mellett, a társadalomnak is mindent meg kell tenni
azért, hogy időseink biztonságban
érezhessék magukat, vigyáznunk kell
rájuk, segíteni Őket. Nekünk az idősek megbecsülését, a velük való törődést szívünkből fakadó kötelességünknek kell tartanunk életünk során.
Szüleink, nagyszüleink mosolya felbecsülhetetlen kincs számunkra, gondoskodásunk, szeretetük minden
mozdulatunkban jelen van.
Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy városunk minden idős
polgára jó egészségben, derűsen, családja gondoskodó karjaiban töltsön
még hosszú éveket.
Zsótér Károly
polgármester

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN
TÓTH ANETTA
1995.
A Mindszenti Központi Általános
Iskola tantestülete díszpolgári címmel ismerte el azoknak a tanulóknak a tevékenységét, akik 8 évig
kitűnő eredményt értek el, az iskola
színeiben eredményesen versenyeztek, sokat tettek a közösségért, magatartásuk példamutató volt. Később a díszpolgári címet 1998-tól a
Nívódíj váltotta fel.
1995-ben Tóth Anetta kapta ezt a
rangos kitüntetést. Hogyan alakult a
kitűnő tanuló sorsa az évek alatt?
Erről kérdeztük Tóth Anettát
Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról?
Nagyon sok emlékem van az iskolai
évekről, kirándulások, előadások,
ünnepségek. A legkedvesebb emlékeim az iskolai kirándulásokhoz kötődnek. A körtvélyesi tábor, ahova biciklivel mentünk, ami egy nagy kaland
volt az erdő közepén 1 hétig
(mobiltelefon nélkül). Amikor elbiciklizett a felső tagozat Ópusztaszerre
megnézni a Feszty-körképet, és utána
vetélkedőt szerveztek nekünk a tanárok
az
emlékparkban.
A
mátramindszenti tábor, ahol a hoszszúra-sikerült gyalogtúra után, arra
értünk
vissza,
hogy
„tábori
szivatásként” összekötözték a ruháinkat. És persze minden iskolatábor és
osztálykirándulás szuper volt.
Sokat készültünk a Gálákra, ahol
minden évben szoros verseny volt az
első helyért, és mi mindegyiken indultunk az egész osztállyal. A legemlékezetesebb előadás a Kölyök című
musical részlet volt ötödikben, ahol
még a Hairt előadó nyolcadikosokat
is megelőztük.
Az iskolai és városi ünnepségekre is
műsorral készültek a tanárok, melyben többször részt vettem. Számomra
a legemlékezetesebb a millecentenáriumi előadás volt, melyet annyiszor
gyakoroltunk, hogy oda-vissza tudtuk az egész előadás szövegét /nem
csak sajátunkat/, és még tollasozás
közben is azt szavaltunk hétvégén.
Szerettél ide járni?
Igen, szerettem.
Kik voltak a kedvenc tanáraid?
Én a reál tantárgyakat jobban szerettem, így talán egy kicsit kedvesebbek
voltak számomra az ezeket a tantár-
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gyakat
tanító
tanárok. Így matekból Csernák
tanár úr, fizikából
Szecskóné
tanárnéni, rajzból
Törökné
Ágoston Margit és kicsit
kilógva a sorból a környezetismeret - biológia
volt, melyet Szunyiné Marton Edit
majd később Csatlósné Répás Etelka tanított.
A mai gyerekeknek mit üzennél?
Csodálatos és veszélyes a mai virtuális világ, az igazi valóságot is
meg kell élni. És legyenek igazi
barátaik.
Milyen sikereket értél el?
Több
iskolai
tanulmányi versenyen
részt
vettem
viszonylag
jó
eredménnyel,
onnan tovább
jutva párszor
voltunk képviselni iskolánkat megyei versenyeken, de kiemelkedő eredményre nem emlékszem.
Egyszer ÁFEOSZ Ki-mit-tud vetélkedőn tánc kategóriában Kovács
Gáborral I. helyezést értünk el.
Az általános iskola befejezése
után melyik középiskolában végeztél?
SZTE Ságvári Endre Gyakorló
Gimnázium speciális fizika szak,
Szeged.
Melyik felsőoktatási intézményben tanultál?
PTE Pollack Mihály Műszaki Kar
Építészmérnöki szak, építészmérnök-mérnöktanár végzettséggel
Hogyan élsz, mik a terveid?
Férjemmel és 2 gyermekemmel
Mindszenten élünk. Jelenleg gyermekneveléssel töltöm napjaim.
Tanulmányaim befejezése után
vásárhelyi, majd szegedi tervezőirodában dolgoztam, majd itthon
letelepedve építéshatóságnál helyezkedtem el. Terveim a közeli, s
távoli jövőben: tisztességgel nevelgetni a gyermekeimet, megnézni
Rómát és a leégett Notre Dame-ot
(vagy az újat).
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:
2020. 08. 29. – Mesina Endre és Balogh Diána
2020. 09. 03. – Kis Dániel és Olasz Ágnes
2020. 09. 17. – Kardos Krisztián Sándor és Nagy Katalin
2020. 09. 18. – Sajben Olivér és Tóth Helga
2020. 09. 19. – Terbán András és Szecskó Dóra
2020. 09. 26. – Lengyel Zoltán és Molnár Renáta
2020. 09. 30. – Forgó László Csaba és Dékány Tamara
60 éve kötött házasságot
1960. 09. 03. – Szécsényi István és Felvidéki Mária
1960. 09. 10. – Varga Balázs és Bereczki Veronika
1960. 09. 24. – Szeleczkei Antal és Lantos Margit
55 éve kötött házasságot
1965. 09. 04. – Seres István és Kis Rozália
50 éve kötött házasságot
1970. 09. 12. – Kallai László Miklós és Tóth Erzsébet

ELHUNYT
Varga István (Bene u. 57.) – 2020. 08.
05. – 59 éves volt,
Kurgyis László (Szent László u. 48.) –
2020. 08. 16. – 50 éves volt,
Kovács Sándor Károly (Rózsa u. 10.) – 2020. 09. 05.
– 53 éves volt,
Debreczeni Lajosné szn: Kujber Etelka (Oncsa sor
4.) – 2020. 09. 06. – 79 éves volt,
Balázs Ferenc Istvánné sz: Kopasz Erzsébet
(Táncsics M. u. 17.) 2020. 09. 06. – 87 éves volt,
Keresztes Bertalan (Kölcsey u. 7.) – 2020. 09. 14. –
16 éves volt,
Tóth László (Árvíz u. 20.) – 2020. 09. 16. – 64 éves volt.

Kerékpározás az emlőrák elleni
küzdelem jegyében
2020.

45 éve kötött házasságot
1975. 09. 06. – Puskás János László és Kispál Ágnes
1975. 09. 13. – Hevesi Lajos és Szécsényi Mária
1975. 09. 20. – Kenderesi István és Gyovai Piroska Anna
1975. 09. 27. – Tóth László és Hauer Éva
40 éve kötött házasságot
1980. 09. 13. – Becsei Ferenc és Szobácsi Rozália
1980. 09. 13. – Marton László és Gémes Erzsébet
1980. 09. 27. – Hevesi János és Borka Gabriella
1980. 09. 27. – Gyapjas Lajos és Hajdú Ildikó
35 éve kötött házasságot
1985. 09. 26. – Suti László és Zsingellér Anna
1985. 09. 28. – Dénes Sándor és Szobácsi Ibolya
30 éve kötött házasságot
1990. 09. 08. – Kiss János és Ormándi Ildikó Szilvia
25 éve kötött házasságot
1995. 09. 02. – Nemes Zoltán és Blaskó Renáta
1995. 09. 12. – Szeri Ferenc és Szilágyi Erika
1995. 09. 16. – Kiss Antal és Sátor Gabriella Sára
1995. 09. 19. – Blaskó József Lajos és Gémes Judit Erzsébet

SZÜLETETT
Vígh Csabának és Kovács Elzának 2020. 08. 27én Eliza utónevű gyermeke született,
Zsolnai Zsoltnak és Rabi Renátának 2020. 09. 07-én Anna
utónevű gyermeke született,
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Az elmúlt évek hagyományait folytatva Mindszenten ismét megrendezésre kerül az a kerékpáros megmozdulás, melynek célja, hogy felhívjuk
a figyelmet az emlőszűrő vizsgálat fontosságára.

Kérjük, vegyen részt az eseményen Ön is –
fogjunk össze az emlőrák ellen!
Indulás és érkezési hely:
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ

Indulás:
2020. október 09. (péntek)
16 óra 30 perc

LAKOSSÁGI ÉS APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel:
hirekmindszenten@gmail.com
Díjszabás:
egynegyed oldalas
5250,- Ft + Áfa
egynyolcad oldalas
2625,- Ft + Áfa
apróhirdetés
50,- Ft/szó + Áfa*
* a névelő nem számít önálló szónak
Az önkormányzat intézményei, a civil szervezetek, valamint a
Mindszenti Általános Iskola városi rendezvényeihez kapcsolódó
hirdetései, tájékoztatói térítésmentesek.
Hirdetés megrendelőlapot személyesen kérhetnek a Mindszenti
Polgármesteri Hivatal (6630 Mindszent ,Köztársaság tér 31.) portáján vagy letölthetik elektronikus úton Mindszent város honlapjáról (www.mindszent.hu). További információ: 62/527-015– es
telefonszámon kérhető.

Máriás Ferencnek és Pikó Ágnesnek 2020. 09. 16-án
Nándor utónevű gyermeke született,

ALMA VÁSÁR !
300 Ft/ kg

Orosz Attilának és Antal Mártának 2020. 09. 16-án András
Gergő utónevű gyermeke született,

A MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 1/A SZÁM
ALATT ( VOLT RENDŐRSÉG ÉPÜLETÉBEN)

Bende Marcellnak és Császi Bernadettnek 2020. 09. 18.
Inez utónevű gyermeke született,

HÉTFŐTŐL- CSÜTÖRTÖKIG: 8.00 - 12.00 ÉS
13.00 - 15.00 ÓRÁIG

Ménesi Ákosnak és Szunyi Enikőnek 2020. 09. 27-én Hédi
utónevű gyermeke született.

PÉNTEKEN: 8.00 - 11.00 ÓRÁIG
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A Mindszenti Művelődési Központ Programajánlója
ÖNKÉNTESEK, KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOSOK
FIGYELEM!
A Mindszenti Önkéntes Pont folyamatosan segíti az önkéntesek
toborzását, közvetítését, az önkéntesség népszerűsítését.
2020. OKTÓBER 8-11.

Csatlakozunk a 72 óra kompromisszum nélkül
Országos Önkéntes akcióhoz
TÖBB VAGY, HA ADSZ mottóval.
Az esemény programjai:
október 9. Kerékpározás az emlőrák ellen
Feladat: regisztráció és frissítő készítése
október 10. Levelénybe KÉKTÚRA program
Feladat: csoportkísérés és történetmesélés
október 11. Tök-jó délután
Feladat: helyszínberendezés, foglalkozásvezetés (töksütés, kézműves- ,
játszó foglakozások)
2020. OKTÓBER 11-ÉN DÉLUTÁN 14:30 ÓRAKOR

A MÚZEUMKERTBEN CSALÁDI TÖK-JÓ
DÉLUTÁNRA INVITÁLJUK
Illatos, kemencében sült tök kóstolása
Múltidéző: kukoricafosztás, népdalok, népmesék
Tökös akadályverseny
Kézműves műhelyek a természet adta alapanyagokból
(terményképek, csuhé)
Töklámpás, és „iciri-piciri” tök-ház készítése. „Tökkorzó”
Hozz tököt!
Mindenben Zene! - Kovács Gábor muzsikus előadása
gyerekeknek, családoknak, a muzsika kedvelőinek.
Mit jelent az, hogy "hét mérföldes" a zenész tarisznyája? Miben rejlik varázsereje?
Hogy lehet az, hogy ha egy verset belerakunk, az a következő pillanatban dalként
kerül elő belőle? Ha belepottyan a tarisznyába egy fakanál - hipp-hopp! - egyszeriben hangszer lesz belőle. Ugyanígy csodaszámba megy, hogy a biciklipumpából furulyát, a szívószálból klarinétot, a portörlőből fuvolát, és szinte hihetetlen! - az üdítős palackból gyönyörűen szóló szájorgonát varázsol a muzsikus tarisznyája.
(A „Köszönjük Magyarország program” keretében valósul
meg.)
A “mezítlábas ösvény” felavatása (Kubinyi pályázat)
2020. OKTÓBER 17-IG TEKINTHETŐ MEG

PETE LILLA VIKTÓRIA
FESTMÉNYEIBŐL NYÍLT KIÁLLÍTÁS
2020. NOVEMBER 14.

PAPP ISTVÁN TERMÉSZETFOTÓ
KIÁLLÍTÁSA
a Művelődési Központ kiállítótermében

2020. OKTÓBER 26-31 KÖZÖTT
ŐSZI SZÜNETI PROGRAMOK

BETEMETETT NYOMOK
– MÚLTUNK NYOMÁBAN
Időpont: 2020. október 10. 13 óra
Egy kerékpártúra keretében felkeressük az
egykor élettel teli, Mindszent történetében
jelentős szerepet játszó uradalmi területeket.
Kutatjuk az Ányási és Levelényi major nyomait. (A
KÉKTÚRA napján, a Kéktúra útvonalán közlekedünk)

PAPÍRKÉPEK VARÁZSA – HOGYAN MŰKÖDIK
A CAMERA OBSCURA
Időpont: 2020. október 17. 14 óra
Helyszín: Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár
Van olyan ember, akit nem varázsolnak el a
régi megsárgult fotók, melyek letűnt időkről, egykor élt emberekről mesélnek? Reméljük, hogy kevesen vannak. Programunk
keretében ezek a fotók és elkészítésükhöz
szükséges eszközök kerülnek a középpontba. A program során természetesen megismerhetjük,
hogyan működik egy lyukkamera, képet készítünk vele,
melyet elő is hívunk.

KI MIT TUD A MINDSZENTI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNYRŐL
Időpont: 2020. október 16-tól
Helyszín: az intézmény facebook oldala
A program során, egy online játék keretében kiderül, mennyire ismerik a résztvevők Helytörténeti Gyűjteményünket?

MÁRTÉLYI TEMPLOM - PINCÉTŐL A PADLÁSIG
Időpont: 2020. október 24. 14 óra
Helyszín: Mártély
Egy kerékpártúra keretében felkeressük a
mártélyi templomot és plébániát, melynek
alapkövét éppen 110 esztendeje szentelték
meg. Megismerjük történetét, felfedezzük az
épületet.

SZENT MÁRTONNAK ÜNNEPÉN...
Időpont: 2020. november 7. 14 óra
Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény
Márton napi vigalomra várjuk a mindszenti gyűjtemény és a hagyományőrző
programok szerelmeseit. Őszbúcsúztató
programunk keretében minden korosztály
számára igyekszünk tartalmas, hagyományőrző elemekkel színesített élménydús, igazi közösségi programot kínálni.

Az eseményeken csak a magát egészségesnek érző ember vehet részt, szigorúan maszkban és a
kézfertőtlenítő szer használata után.
Kérjük, hogy figyelje plakátjainkat, a FACEBOOK felületünket.
Érdeklődni a 30/670-7580 telefonszámon lehet.

2020. október
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BESZÉLGETÉS UGRAI PANNÁVAL ÉS
TESTVÉRÉVEL UGRAI BENDEGÚZZAL
A Koronavírus felülírta mindenki életét. Panna, Te hogyan töltöd/töltötted mindennapjaidat?
Itthon szárazföldi edzéseket végeztem. Ez az úszás nélküli időszak
arra volt jó, hogy olyan izomcsoportokat erősítsek meg, amiben kicsit gyengébb vagyok. Anyukám nagyon sokat gondolkodott, hogy
hol tudnék esetleg 5-6 méteres medencében úszni, hogy a vízérzés
azért ne menjen el annyira. Szerencsére Németh Józseféknál tudtam
vízi edzést végezni. Ezúton is nagyon köszönöm a segítséget és a
lehetőséget!
Ezért nekem nem volt annyira vízmentes a felkészülésem. Nem sok
idő múlva a Magyar Úszószövetség is tábort hirdetett, ami megszervezésre is került. A tábor 2 hetes volt Balatonfűzfőn, természetesen
szigorú szabályok betartása mellett.
Ahogy hazajöttem a táborból, a vásárhelyi uszoda az elsők között
nyitott ki, így újra megkezdtük a felkészülést.
Újabb eredményeid?
A vírus óta a Pesten megrendezett 4 nemzet verseny volt, amelyen
indultam. Ott 100 pillangón, közel tudtam úszni az egyéni legjobbamhoz, az 50-es számokban sikerült egyéni csúcsokat elérni. 200
vegyesen az „A” döntőbe kerültem, és ott 5. lettem a felnőtt mezőnyben.

Fotó: Derencsényi István

Az Ugrai családban nemcsak Panna élsportoló.
Bátyja Bendegúz is sikeres focista. Erről kérdeztük Őt.
Mióta sportolsz?
4 éves korom óta focizok
Hetente hány edzés van?
Általában 5 foci edzésem
van egy héten, és hétvégén
mérkőzés, de emellett heti
2 vagy 3 alkalommal erőnléti edzéseket is végzek.
Hol tanulsz? Tanulmányaiddal össze tudod
egyeztetni a sportot?
Eddig Kecskeméten tanultam, idén érettségiztem.
Szeptembertől Szentesen, a
HSZC Pollák Antal Szakgimnáziumában folytatom
tanulmányaimat.
Eddig
nem volt probléma az
edzések és a tanulás összehangolásával, remélem a jövőben sem lesz.
Fotó: HFC
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Mely egyesületekben játszottál, és jelenleg hol rúgod a
bőrt? Milyen posztot töltesz be a pályán?
A Mindszenti Mocorgóban kezdtem a pályafutásomat.
Ezután Hódmezővásárhelyre kerültem, ahol pár év eltöltése után megkeresett a Vasas Akadémia, így Pestre költöztem és egy évet töltöttem ott.
A Vasas után Kecskemét következett, ahol 3 és fél évet
töltöttem. Érettségi után szerettem volna közelebb költözni
az otthonhoz, így a választás Hódmezővásárhelyre esett.
A csapatomba belső védőként számítanak rám és ezen a
poszton érzem a legjobban magam.
Terveid a jövőre nézve?
A tanulás terén szeretném magam képezni. A fociban
nincs ilyen meghatározott jövő, mert bármilyen sérülés
közbe avatkozhat, de ha lehetőségem adódik, szeretnék
minél magasabb osztályban focizni.
Köszönjük az interjút, sok sikert kívánunk!

DR. ÁVÉD LÁSZLÓ SZÜLETÉSÉNEK
100. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTEK
100 éve született dr. Ávéd László, emlékére a
Mindszenti Polgármesteri Hivatal épülete előtti
parkban, a Doktor Úr mellszobránál tartottak
megemlékezést és koszorúzást.
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OKTÓBERI HABVERŐ ROVAT
HAGYOMÁNYOS TÁSKALEVES
BOGRÁCSBAN

2020. október
ŐSZRE HANGOLÓ
Indulni kell...

Makcsaliné Pannika néni receptje
Hozzávalók 4 személyre:







1 kisebb sárgarépa, kockára vágva
ugyanakkora gyökér, kockára vágva
1 kis fej zellergumó kockára vágva
1 kis fej hagyma
petrezselyem, zeller
só, bors, ételízesítő

Az apróra vágott hagymát, pici zsíron a zöldségekkel megdinszteljük, 1 csapott kanál lisztet,
tört paprikát rászórunk, és vízzel felengedjük. 1
csokor petrezselymet, zellert lehet beletenni, sóval, borssal, ételízesítővel ízesítjük, szép lassan megfőzzük.

Tészta:
 1 tojás
 1 csapott evőkanál tejföl
 kb. 3 evőkanál langyos, sós
víz
 amennyi lisztet felvesz

 20 dkg zsemlemorzsa a kinyújtott tészta lekenéséhez
 pici olvasztott zsír a kinyújtott tészta lekenéséhez

A tojást, a tejföllel, sós vízzel habosra keverjük, és hozzáadunk annyi
lisztet, hogy jól nyújtható legyen.
2 mm vastagságúra nyújtjuk a tésztát, zsírral megkenjük. A zsemlemorzsát kevés zsíron megpirítjuk, borssal ízesítjük és a kinyújtott tésztára
rászórjuk.
Ujjnyi vastagságúra feltekerjük a tésztát, elvágjuk. Kb. 7 cm-es darabokat készítünk belőle, és ellentétes mozdulattal egyet csavarunk rajta,
picit összenyomjuk, hogy ne nyíljon szét. Ez a mozdulatsor kb. 5 rúdnyi
tésztát tartalmaz.
Mikor a zöldség megfőtt a levesben, belerakjuk a tészta betétet, és kb. 5
percig főzzük. Ha feljön a leves tetejére a tészta, akkor elzárjuk a gázt,
és lefedve hagyjuk kicsit hűlni.

Jó étvágyat kívánunk!

TEJFÖL LEPÉNY RECEPT

Szabó Pálné receptje
2020. szeptember 2-án, a Kossuth utca 54/a előtt felújított
ártézi kút átadó ünnepségen volt kínálós sütemény.

Hozzávalók:

Aljához: 25 dkg liszt; 1 ek. zsír; 1 tojás; 1
mk. só; 1 mk. cukor; 1 mk. sütőpor; 1 ek.
tejföl
Teteje: 1 kisvödör tejföl (800 gr-os); 4 tojás
sárgája; 1 mk. só; cukor ízlés szerint; 4 ek.
gríz; 3 ek. liszt; 4 tojásfehérje
ízlés szerint citromhéj, vaníliás cukor

Összeállítás:

Először az alját készítjük el. Minden hozzávalót kimérünk, és egy tálban összedolgozzuk úgy, hogy nyújtható tésztát kapjunk. Kinyújtjuk,
majd zsírozott tepsibe rakjuk.
Ezután megcsináljuk a tetejét. A hozzávalókat kimérjük és a tojásfehérje kivételével mindent összekeverünk. Állni hagyjuk, míg a tojásfehérjét
kemény habbá fel nem vertük, majd óvatosan belekeverjük a masszába.
Ezek után a tésztára ráöntjük a krémet. Szép pirosra sütjük 180 fokon 30
-40 percig.
(Túrós változata is nagyon finom!)

Fotó: Tóthné Pancsi

Szívből termelt burgonya

Értesítjük a vonattal
közlekedő lakosainkat, hogy
2020. október 1-től
a 147 Orosháza – Szentes –
Kiskunfélegyháza
vasútvonalon és
a 130 Szentes – Hódmezővásárhely vasútvonalon
ismét a közforgalmú menetrendben meghirdetettek
szerint közlekednek
a vonatok.
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