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34. évfolyam 1. szám 2021. január 

TOVÁBBI AJÁNLÓ 

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság 

SAJTÓKÖZLEMÉNYE 
a téli időszakra jellemző közúti közlekedési 

balesetek megelőzésére 

Télen a közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjár-

művezetők nem az időjárási-, látási- és útviszonyoknak 

megfelelően vezetik járműveiket. Ebben az évszakban a 

legtöbb problémát a csúszós út és a romló látási viszonyok 

okozzák, ezért lényeges, hogy minden járművezető megfe-

lelően felkészítse járművét - és természetesen saját magát - 

ezekre a körülményekre. 

1. A köd, a szitáló hó, a csúszós utak mindennapossá vál-

nak. A száraz és csúszós utak hirtelen válthatják egymást, 

mely különös óvatosságot és figyelmet kíván. 

2. A pára, a köd erősen rontja a távolságbecslő képességet, 

ezért a tárgyakat a valóságosnál távolibbnak látjuk. 

3. Nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell ve-

zetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, a 

rossz manőverezés esetén pedig a hibák könnyebben korri-

gálhatóak. 

4. A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű 

és a gumik kifogástalan állapota. A nyári gumi 7 C0 fok 

alatt már nem teljesíti feladatát. 

5. Utazást megelőzően tájékozódjunk, hogy az érintett, és a 

célállomás szerinti országban vezettek-e be olyan jellegű 

korlátozást, amely pl. a téli gumik, vagy éppen a hólánc 

kötelező használatára irányul. 

6. Havas, latyakos időben nehéz az úttesten átkelni. A gya-

logos ilyenkor jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen a tócsá-

ba. Az autósnak számítania kell arra, hogy a járda szélén 

leszegett fejjel álló gyalogos a következő pillanatban az út-

testre, a jármű elé kerülhet. 

7. Egyes utakon számítani kell arra, hogy megjelenhet állati 

erővel vont járművek, mezőgazdasági gépek által felhor-

dott sár, amely csúszóssá teheti az utakat! Semmit ne csi-

náljunk hirtelen! 

8. Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, me-

legebb ruhadarabokra, vontatókötélre, fagymentesítő zár-

olajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is. 

Érdemes tájékozódni az Útinformnál az út - és időjárási 

viszonyokról. 

A megváltozott közlekedési környezet váratlan helyzet elé 

állíthatja a járművezetőket, éppen ezért időben fel kell ké-

szülni arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan időjárási 

és útviszonyokkal találkozhatunk, amelyek a nyári vezetés-

technikától lényegesen eltérő vezetéstechnikát igényelnek. 

Kulcsszavak ilyenkor: türelem, tolerancia, és körültekintő 

közlekedési magatartás. 
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A HÓNAP FOTÓJA 

Fotó: Zsótér Károly Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a 

hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre. 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 

Papp Sándorné 

szépkorú lakosunkat 95. születésnapja alkalmából! 

2021. január 1-én ünnepelte 90. születésnapját 

Kun Szabó Tamás, 

ez alkalomból Zsótér Gábor alpolgármester köszöntötte. 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Tamás bácsi  a köszöntést követően 

váratlan hirtelenséggel örökre megpihent. 

Nyugodjon békében! 

„Nem foghatjuk már dolgos kezed, nem simogathatjuk 
őszülő fejed. Nem tekint ránk aggódó szemed, marad a 

csend, mindent köszönünk neked.”  

Hálával és elismeréssel kívánunk jó egészséget 
és további boldog, békés éveket!  
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ZSÓTÉR KÁROLY 
POLGÁRMESTER 
ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE 

Úgy gondolom, hogy nagyon sokan várták már a 2020-
as esztendő végét, hiszen eddigi életünk egyik legnehe-
zebb éve volt, és sokan vannak azon a véleményen, 
hogy a 2021-es év jobb, könnyebb és boldogabb lesz.  A 
tavalyi év valóban tragédiák sorát és gazdasági nehé-
zséget hozott, mégis a viszontagságok mellett rengete-
get tanulhattunk 2020-ban. 
Megtudhattuk, hogy a mindszentiek számíthatnak egy-
másra és önzetlenül segítenek a bajban. Rájöttünk, hogy 
a problémák megoldása érdekében, képesek vagyunk 
új lehetőségeket kipróbálni és nyitni a virtuális tér felé. 
Megtanultuk beosztani, értékelni és hálát adni azért, 
amink van. 
Sajnos a problémák nem érnek véget 2020-szal, azok 
tovább gyűrűznek 2021-re, minden bizonnyal idén is 
lesznek megpróbáltatásaink, anyagi gondjaink. 
Mindezek ellenére hiszem, hogy továbbra is erősek ma-
radunk és összefogásunk, egymásra odafigyelésünk 
töretlen marad. 
Hálás szívvel mondok köszönetet az egészségügyi dol-
gozóinknak, a Károly Óvoda és a Mindszenti Általános 
Iskola nevelőinek, pedagógusainak és minden dolgozó-
jának, a Mindszenti Kulturális Központ munkatársai-
nak, a Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat dolgozóinak, a Mindszenti Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak, partnereinek, minden munkatár-
samnak, a Mindszenti Polgárőr Egyesületnek, az Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületnek, a Városvédő és Szépítő 
Egyesületnek, a sportegyesületeknek és minden további 
civil szervezetnek, valamint az egymásra odafigyelő 
lakosoknak az összefogásért és munkájukért. 

Kívánom, hogy az új esztendőben, értő odafigyeléssel 
tudjunk fordulni egymás és közösségünk felé, és a 
széthúzás helyett a megoldásra törekedjünk. 

Kívánok minden mindszenti polgárnak sikereket, jó 
egészséget, boldog családi életet és Isten áldását az új 
évben! 
 Zsótér Károly 
 polgármester 

BIZALOM AZ ÚJ ESZTENDŐBEN 

Részlet, 2021. január 1-jén a Mindszenti Római Katoli-
kus Templomban megtartott online miséből. 

Salamon László plébános gondolatai: 

Biztosan mindannyiunkat foglalkoztat, hogy milyen 
lesz az új esztendő. Önbecsülésünket megcincálgatta a 
vírus, és ami vele jár. Észrevettük, hogy szorongunk, 
félünk. Nem kell hozzá különösebb parancs és vezény-
szó, visszavonulunk, hiszen féltjük az életünket. Miu-
tán eltelt az óév, és itt vagyunk az újév kapujában, az 
emberben felötlik azonnal a kérdés, hogyan kellene él-
nünk az új esztendőben. Azt látjuk, hogy sok esemény-

nek nem vagyunk urai, az intézkedések fölött nincs 
jogunk dönteni. Hogyan álljunk hozzá ehhez az új esz-
tendőhöz? Érdemes-e a szívünkben ápolgatni az aggó-
dást, a félelmet? Érdemes-e nagy terveket gyártani, 
mondván, hogy úgyse vagyunk maradéktalanul urai az 
életünknek.  
Mondok nektek egy jó példát, egy történetet, hogy ho-
gyan kellene ehhez az évhez hozzáállni. Volt egyszer 
egy öregember, aki szörnyen rövidlátó volt. Nagyon 
vastag szemüvege volt. Nagyszerű műértőnek, műkriti-
kusnak tartotta magát. Egy napon feleségével és né-
hány barátjával elment a múzeumba. Azonban leesett a 
szemüvege és összetört. Nem is merte bevallani, hogy 
semmit se látott. Persze ez nem akadályozta meg ab-
ban, hogy hangot adjon a hozzáértésének. Ahogy be-
léptek a terembe, szemüveg nélkül elkezdte kritizálni a 
műalkotásokat. Végül megállt az egyik előtt, amit egy 
egész alakos portrénak látott. Hosszan elkezdte fejte-
getni: „Hát ez a keret egyáltalán nem illik a képhez. A 
férfi ruházata rendetlen és elhanyagolt. A művész meg-
bocsáthatatlan hibát követetett el, amikor ilyen közön-
séges modellt választott a festmény tárgyához. Micsoda 
tiszteletlenség ez a közönség felé!” Majd odaállt mellé a 
felesége, és azt mondta: „Apukám, egy tükör előtt 
állsz!”  
Miért mondtam el ezt Nektek? Azért, hogy vegyétek 
észre, hogy az idő nem egy élőlény. Az újév nem egy 
élőlény, akitől félni lehetne. Az újév, olyan, mint egy 
tükör. Amit megmutatsz, azt fogja visszamutatni.  
Gyönyörűen fogalmazza Weöres Sándor: Ki minek 
gondol, az vagyok annak… c. versében. 

Ki minek gondol, az vagyok annak… 
Mért gondolsz különc rokontalannak? 

Jelet látsz gyűlni a homlokomra: 
Te vagy magad, ki e jelet vonja. 

S vigyázz, hogy fénybe vagy árnyba játszik, 
Mert fénye-árnya terád sugárzik. 

Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról: 
Rajtam látsz törvényt saját magadról. 
Okosnak nézel? Hát bízd magad rám. 
Bolondnak nézel? Csörög a sapkám. 
Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz; 
Ha oroszlánnak, nem menekülhetsz. 

Szemem tavában magadat látod: 
Mint tükröd, vagyok leghűbb barátod. 

Milyen az új esztendő? Szerintem, olyan, mint egy tü-
kör. Ebbe a tükörbe, ha félelmet viszek, félelmet fog 
mutatni, ha okosat játszok, okosat fog visszamutatni. 
Azt a gondolatot szeretném nektek elmondani, hogy 
nincs értelme félni, szorongani. Akkor mi kell ehhez? 
Kell hozzá remény, szeretet, imádság… De mi a legfon-
tosabb? A bizalom. Ahhoz, hogy ez az újévi tükör jó 
dolgokat mutasson, bizalom kell. Éppen ezért, amit 
adhatok és kívánhatok, az a feltétlen bizalom. Isten is 
ezt várja tőlünk! 

Mindszenti Hírek 
A lapot alapította 1987-ben Jenei Sándor 

Kiadja: Mindszent Város Önkormányzata 
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. 

Tel: (62) 527-015 
Felelős kiadó: Zsótér Károly polgármester 
Email cím: hirekmindszenten@gmail.com 

Szerkesztők: Bagitáné Szécsényi Mária, Atkári Zoltánné, Szabó Anita 
Megjelenik: havonta egy alkalommal, 2700 példányszámban 

Nyomda: Norma Nyomdász Kft., Hódmezővásárhely 
ISSN 1589-3642  
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A VÁNDORLÓ SZERETET KARITATÍV 
EGYESÜLET KARÁCSONYI TITKOS 

MEGLEPETÉSE 

Az idei karácsony más lesz, mint a többi… A Vándorló Sze-
retet Karitatív Egyesületnek is nagy fejtörést okozott az idei 
karácsonyi projekt megszervezése, végül megszületett a 
terv! Csongrád-Csanád megye 5 településén 5 intézmény-
ben titokban karácsonyfát állítottak, a fák alá ajándékokat 
helyeztek el.  

A szeretet első karácsonyfája: 2020. de-
cember 5-6.  

Első útjuk a szentesi Dr. Bugyi István 
Kórház csecsemőosztályára vezetett, 
ahová meleg takarókat, mosószert és 
légzésfigyelőt vittek. Másnap a gyermek-
osztályra látogattak el. Az ott felállított 
fát rendhagyóan apró plüssökkel díszí-
tették, a fa alá pedig lázmérőket, irodai 
széket, a kis betegeknek pedig színező-

ket, könyveket és szaloncukrot tettek, hogy gyorsabban re-
püljön a kórházban töltött idő. 

A szeretet második karácsonyfája: 2020. december 10. 

Második állomásként az Egyesület kis autója december 10-én 
a szegvári Katica Mini Bölcsődéhez érkezett. A szépen feldí-
szített fának és az alatta elhelyezett ajándékoknak a gyerekek 
másnap nagyon örültek. Boldogan bontották ki és vették bir-
tokba az új játékaikat.    

A szeretet harmadik karácsonyfája: 2020. december 11. 

Útjuk december 11-én Mindszentre vezetett a Károly Óvoda 
Móricz Zsigmond Utcai Tagintézményébe.  
Az egyesület a gyerekek nagy örömére, feldíszített és ajándé-
kokkal körülölelt fával lepte meg a helyi ovisokat. A képek 
magukért beszélnek. 

A szeretet negyedik karácsonyfája: 2020. december 16. 

A „kisautó” negyedik útja ezúttal Hódmezővásárhelyen járt. 
A hatósági zár alatt lévő Észak Utcai Óvoda helyett az intéz-
ményvezető a Magvető Utcai Óvodában fogadta a csapatot. A 
fenyőnek most az ottani gyerekek örülhetnek, de januárban, 
ha majd az Észak Utcai Óvoda újra kinyithatja kapuit, a nekik 
szánt játékok is kibontásra kerülhetnek. A fát pedig az intéz-
mény udvarán fogják elültetni. 

A szeretet ötödik karácsonyfája: 
2020. december 19. 

Az ötödik napon a Csongrád-Csanád 
Megyei Gesztenyeliget Otthon Derekegy-
házi Ápoló Otthonába látogatott el a csa-
pat, ahová a feldíszített fa alá plüssöket, 
szaloncukrot, gyümölcsöket tettek. A 
lakók öröméről a későbbiekben tudósí-
tunk majd. 

A szeretet +1 karácsonyfája 

Köszönhetően magánszemélyek nagylel-
kű adományainak, az egyesületnek lehe-
tősége nyílt megyén kívül is egy kará-
csonyfát állítani. Így az Orosháza Városi 
Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda 
Bajcsy Utcai Tagintézményében elhelye-
zett nordmann fenyő alá is kerülhetett 
szaloncukor és gyümölcs a gyerekek 
nagy örömére.      

Hálás köszönet az adományokért! 

A Mindszenti Horgász Egyesület nevében kívánom  
mindenkinek, hogy a 2021-s évben legyen boldog, 
egészséges, szerencsés és teljesüljön minden álma.  

Köszönjük mindazoknak a magánszemélyeknek és  
vállalkozóknak, akik valamilyen formában támogatták 

egyesületünket! 
Rácz Árpád  

 

2021. februá r 16. 
2021. má rcius 5. 
2021. má jus 18. e s 2021. má jus 25. 
2021. áugusztus 17. e s 2021. áugusztus 24. 
2021. november 16. e s 2021. november 26. 

Várható helyszín: Mindszenti Mu velo de si Ko zpont 

VÉRADÁS 

A 2021-es e vben áz álá bbi ido pontokbán 
vá rháto  Mindszenten ve rádá s, de lutá n 14 
e s 18 o rá ko zo tt. 
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A HOLOKAUSZT 
NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJA 

Január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjá-
vá nyilvánította az ENSZ közgyűlése. Ez a nap a legnagyobb má-
sodik világháborús megsemmisítő tábor, az auschwitzi koncentráci-
ós tábor felszabadításának évfordulója. Ezen a napon világszerte 
megemlékeznek a népirtás áldozatairól. 

Felkerestük Fukszberger Imrét, Csehimindszent polgármes-
terét, Mindszent város Tiszteletbeli Polgárát, aki Mind-
szenty József unokaöccse. 

Mindszenty Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros. A ma-
gyar katolikus egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja. 
Az emléknap alkalmából tesszük közzé a Polgármester Úr írását. 

Mindszenty meggyőzött antiszemita 
vagy nemzeti hős? 

Ismerjük-e, jól ismerjük-e XX. századi történelmünk egyik 
legfontosabb személyiségét?  
Paksy Zoltán történész levéltáros „Mindszenty egy megrög-
zött antiszemita egy merev és maradi főpap.”  

Ezt olvashatjuk 2016. április 
24-ei Magyar Nemzetben Pet-
hő Tibor tollából. A szerző 
válaszol is erre a fontos kér-
désre.  
Mindszenty faji antiszemitiz-
musának soha nem adta tanú-
jelét. Mindszenty zsidókriti-
kája nem egy kirekesztő fajbi-
ológiai szemléletből, hanem a 

keresztény antijudaizmusból és bibliai zsidóbírálatból fakad.  
Mindszenty esetében igazolható a folyamatos változás. A 
zsidóság gazdasági, társadalmi korlátozását szükségesnek 
vélte, de nem olyan radikálisan, mint a szélsőjobboldal és e 
tekintetben is változott.  
1944 nyarán egy gyűlésen azt is hallgatósága értésére adta, 
hogy ami a zsidósággal történik az nem nemzetvédelem, 
hanem a tízparancsolatba ütköző gyilkosság!  
1949-ben maga ismerte el, hogy több mindent másképp fo-
galmazna meg, mint ahogyan fiatal fővel tette. 
 Még néhány tényt szeretnék megállapítani, ami úgy gondo-
lom nagyon fontos a fent említett kérdés megítélésében.  
1942-ben változtatja meg nevét Pehm Józsefről Mindszenty 
Józsefre, ezzel is tiltakozik a náci Németország és a hazai 
szélsőjobboldal ellen, habár a Zala megyei újságban már a 
harmincas évek közepétől komoly küzdelmet folytat a náci 
eszmék ellen.  
Hitler csapatai 1944. március 19-én szállták meg Magyaror-
szágot.  Mindszenty ez időben lett Veszprém püspöke. Hitler 
nyáron elrendelte, hogy a magyar kormány is deportálja a 
zsidókat.  
A Sztójay- kormány 1944 júniusában gettóba záratta a zsidókat.  
Apor Vilmos győri és Mindszenty veszprémi püspökök fellé-
pésére a magyar püspöki kar is tiltakozott. Idézem Endrei 
Lászlónak, a zsidó ügyek kormánybiztosának 1944. június 21
-én írt jelentését a minisztertanácsnak. 
„A zsidóság mentésében sajnos első helyen állnak a keresz-
tény hitfelekezetek minden rangú és rendű lelkészei.  A köz-
benjárás még soha ilyen méreteket nem öltött, mint ma. A 
lelkészek keresztény felebaráti szeretetre hivatkozva végzik 
zsidóság mentési akciójukat.” 
A deportálások kegyetlensége nagy hatást gyakorolt Mind-
szentyre is.  1944 szeptemberében már megtiltja papjainak, 
hogy az elhagyott zsidó otthonokat kiigényeljék plébániájuk 
számára. 
A püspöki kar tiltakozásának köszönhetően a budapesti zsi-
dóság nagy része megmenekül a gázkamrától.  
Mindszenty Veszprém püspökeként azzal is kifejezte náci 

ellenességét, hogy megtiltotta, hogy Te Deum-os misét 
mondjanak a zsidóság Veszprémből történő elhurcolásának 
alkalmából.  
Ezért 1944. november 27-én letartóztatják és Sopronkőhidára 
hurcolják paptársaival együtt.  
Befejezésül idézem zalaegerszegi búcsúzó beszédét és a Cook 
bíborosnak adott válaszát: 
„Én Jézus útján igyekeztem szolgálni minden társadalmi 
réteg lelkében. Ha hibáztam, azt felejtsétek el az Úr Jézus 
nevében. Ha valakit megbántottam, azt a jónak szenvedélyes 
akarata idézte elő. Ha pedig túloztam, azt igyekeztem jóvá-
tenni.” 
New York érsekének így válaszolt: „Csak a békét akarom 
szolgálni a népek között. De azt a békét, amely az emberi 
jogok tiszteletbetartására épül, nem azt, amely burkolt vagy 
nyílt elnyomás…” 

BALOG ÁRPÁD A MOCORGÓ 
EREDMÉNYEIRŐL 

Üdvözlöm a Mindszenti Hírek Olvasóit!  

Igazán mozgalmas őszi idényen van túl a Mo-

corgó UFC, Szűcs Sándor elnök beszámolót tartott nekem az 

egyesület életéről, erről írok most egy rövid összefoglalót. 

Versenyszerűen három korosztályban indultunk, ezek az 

U17 és U14 fiú, illetve U19 női bajnokság. A vírushelyzet 

szerencsére nem hátráltatta a csapataink felkészülését, miat-

tunk mérkőzések nem maradtak el, az egészségügyi és higié-

niás szabályokat pedig végig betartottuk, betartjuk. Lássuk, 

hogyan szerepeltek a fiatalok!  

Az U17-es csapatunk remek eredményeket hozott, egyelőre 

csak rosszabb gólarányuk miatt szorulnak a harmadik helyre 

a Csengele mögött a 9 csapatos bajnokságban. Az eddig leját-

szott 8 mérkőzésből 6 győzelem és 2 vereség a mérleg. Ki kell 

emelni, hogy az első 5 találkozót kivétel nélkül megnyerte a 

Molnár Milán által irányított gárda, ahol a csapategység is 

kiválónak mondható. Házi gólkirály Vida Dominik, aki 7 

találattal zárta az őszt. 

A Párkányi László által dirigált U14-es csapatunk az „A” 

osztályban kapott idén helyet, ami azt jelenti, hogy a megye 

legjobb korosztályos csapataival játszanak. Nem okoznak 

idén sem csalódást, az eddigi 7 találkozójukból 5 győzelmet 

arattak, két vereség mellett. Kiemelném az első, Csongrád 

elleni mérkőzésüket, ahol a vendégek már 0-2-re vezettek, de 

Nagy Péter mesternégyesének és a csapat küzdeni tudásának 

köszönhetően 4-3-ra végül megnyerték a rangadót. Az emlí-

tett játékos a házi gólkirály is a maga 22 találatával.  

Női U19-es csapatunk a tavalyi őszi menetelést követően 

idén gyengélkedik, akaratból, csapategységből jelesre vizs-

gáztak, de az eredmények egyelőre nem jöttek. A Bereczki 

Mihály-Balogh Árpád edzőpáros által irányított mindszenti 

lányok rendre megmutatták mérkőzéseiken, hogy küzdeni 

tudnak, s bár a győzelmekre tavaszig várni kell, de akkor 

viszont a befektetett munka meg fogja hozni gyümölcsét. 

A fiatalabb korosztályaink Bozsik tornákon vettek részt Sza-

bó Mihály vezetésével, ahol fejleszthették tudásukat, szok-

hatták a szereplést és ismerkedhettek más csapatokkal, játé-

kosokkal. 

Összességében sikeres őszi szezont zárt az egyesületünk, 

bízunk benne, hogy tavaszra ezeken még inkább lehet javíta-

ni és természetesen abban is, hogy a sportélet is visszakerül-

het a rendes kerékvágásba és újra nézők előtt rendezhetünk 

mérkőzést. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Auschwitzi_koncentr%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1bor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Auschwitzi_koncentr%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1bor
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJAI 
MINDSZENTEN 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, 
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le a Himnusz kéziratát. 
Anno, a Tisza Művelődési Ház működése idején, Fekete Emil 
igazgatósága alatt kezdődött a megünneplése, és a ma napig 
is tart. Tisza Zoltán ötletére minden egyes esztendőben mind-
szenti, illetve Mindszenthez kötődő alkotó mutatkozik be 
kiállítóként. Évente más-más oldalról közelítjük meg a ma-
gyar kultúrát az ünnepi beszédekben (népi kultúra, sport, 
egészség, tánc, vagy éppen építészet kultúrája).  2021-re azt 
terveztük a Mecénások a Kultúráért Egyesülettel, hogy az 
„Én Mindszentem” címmel meghirdetett alkotópályázat 
munkáit mutatjuk be a galériánkon. Erre a jelenlegi helyzet-
ben nincs lehetőségünk, ezért fogadjanak egy kis összeállítást 
az elmúlt évekből. 

A MAGYAR HONVÉDSÉG 
FELHÍVÁSA 
Jelentkezz a Magyar Honvédség fél éves 
önkéntes tartalékos katonai szolgálatára! 

A kormány által indított gazdaságvédelmi akcióterv 
munkahelyteremtési intézkedéseihez a Magyar Honvédség is 
csatlakozott. A honvédség az ország egyik legnagyobb és leg-
biztosabb munkáltatója, amely egy új, speciális önkéntes terü-
letvédelmi tartalékos (SÖTT) katonai szolgálati formát vezet be. 

A szolgálati forma a munkahelyüket elveszítő, elhelyezked-
ni szándékozó, 18. életévüket betöltött, erkölcsi bizonyít-
vánnyal rendelkező magyar állampolgároknak kíván segíte-
ni. A speciális tartalékos szolgálat lehetőséget nyújt a jelentke-
zőknek, hogy hat hónapon keresztül képezhesség magukat, 
szert tegyenek honvédelmi ismeretekre és emellé anyagi 
támogatásban részesüljenek. 
A Magyar Honvédség életre szóló karrierlehetőséget és kiszá-
mítható életpályát biztosít. 

Az érdeklődőket a Szegedi Toborzó Irodába várjuk, itt kaphat-
nak részletes tájékoztatást, illetve jelentkezésüket is itt tehetik meg. 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: személyi okmá-
nyok (jogosítvány is, ha van), iskolai végzettséget igazoló do-
kumentumok, bankszámla szerződés. 

A személyes megjelenést megelőzően a várakozás elkerülése 
érdekében ajánlott időpont foglalás, mely a 62/554-070 tele-
fonszámon lehetséges. 

A Szegedi Toborzó Iroda címe és ügyfélfogadási ideje: 
Szeged, Dr. Boross József u. 5. 
Telefonszám: 62/554-070 
e-mail: csongrad.toborzo@mil.hu 
Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 8.00-15.30, péntek 8.00-12.00  

2017. Az egészég – kultúra - egészségkul-
túra témakörben Dr. Ávéd János mondott 
ünnepi beszédet, valamint Urbán Gergő 
Feketén-fehéren címmel készült grafikáit 
lehetett megtekinteni. 
2018. A család témakörben Takácsné Bá-
nyai Ildikótól hallhattuk az ünnepi beszé-
det. Boldizsár Istvánt festő-grafikus mű-
vészt a mindszenti családokhoz való kötő-
désein keresztül mutattuk be. 
2019. Dr. Ávéd Jánost és családját, Dr. Gémes Csabát és csa-

ládját és Szabóné Dr. Szo-
kol Gabriellát és családját 
beszélgetésre invitáltuk 
Család, Kultúra, Családkul-
túra címmel. Az Ávéd- 
Molnár család néprajzi-
népviseleti gyűjteményéből 
kiállítás nyílt, amelyet a 
közönség számára átadta 
Magyar Imre együttes-

vezető - néptáncpedagógus (Szegvár, Dobbantó Néptánc-
együttes). Közreműködött a Dobbantó Néptáncegyüttes 
Szegvárról. 
2020. A mindszenti építke-
zés kultúrája címmel ün-
nepi beszédet mondott 
Szabó Zolltán. Kiállítás 
nyílt „Mindszenti épületek 
a mindszentiek szemével” 
címmel az  építkezési 
szokások tárgyi emlékei-
ből. Előadást tartott Be-
ke Mari művészetpeda-
gógus Hogy került a svájci villa stílus Mindszentre? címmel. 

Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepsége-
ken került sor a „Mindszent Kultúrájáért” kitűntetések 
átadására, a helytörténeti gyűjtemény és a városi könyvtár 
számára tárgyakat, dokumentumokat adományozók kö-
szöntése. Az eseményeken közreműködött a Városi 
Vegyeskar, Száraz Nagy Györgyné vezetésével. 
2011. Korom Éva Andrea óvodavezetőtől 
hallhattuk az ünnepi beszédet, fotókiállí-
tás nyílt Urbaniczkiné Máriás Magdolna 
és Urbaniczki Zoltán fotóiból. Közremű-
ködtek az ovisok. 
2012. Sportkultúra volt a központi téma. 
Az ünnepi beszédet Gyarmati Mihály 
mondotta és Hevesi Éva képzőművész 
mutatkozott be. Közreműködtek a 
SZILVER TSE mindszenti versenytáncosai. 

2013. A valláskultúra került 
az ünnepség központjába. 
Répás Éva mondott ünnepi 
beszédet, Zsingellér József 
(Zsiga) mutatkozott be al-
kotóként, és Szabó János 
nyitotta meg a kiállítást. 
Közreműködött Kulbert 
György. 
2014. Az ünnepi beszédet 

Dr. Nagyillés László tanszékvezető, egyetemi docens 
mondta a magyar nyelvi kultúra témában. Mindszent értéke-
it homály ne fedje címmel válogatást 
mutattunk be Tóth Imréné amatőr 
helytörténész fotógyűjteményéből és 
a magyar Himnusz kultuszának nyo-
mában kamara kiállítás nyílt Dr. 
Nagy Ádám muzeológus magángyűj-
teményéből. 
2015. A természeti kultúra fontos sze-
repéről mindszenti képviselője Dr. 
Kiss Timea SZTE, Természeti Földraj-
zi és Geoinformatikai Tanszék docen-
se mondott ünnepi beszédet. 
„Generációk vonalai” családi kamara-kiállítás nyílt Kiss 
Jánosné, Kis Bernadett, Dr. Kiss Tímea, Fejes Zsófia alkotá-
saiból. Vendégünk volt a Kávészünet zenekar megzenésí-
tett versekkel. 
2016. A közösségi élet kultúrájáról Lupityka Gáborné Pely-

va Sára a Mindszenti Civi-
lek Tanácsa, és Mindszent 
Város Önkormányzata 
Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottságának elnöke 
mesélt. Gránicz Péter fa-
szobrász 40 év címmel mu-
tatta be alkotásait. Közre-
működtek a Péczely AMI 
mindszenti növendékei. 
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Sólyom Gréta 

Máriás Nándor Vígh Eliza Tompai Vendel 

Bereczki Milán Nagy Nolen Ménesi Hédi 

Bende Inez 

Zsolnai Anna Némedi Marcell 

Tóth Dániel Orosz András 
Gergő 

Gémes Milla Kinga 

Varga Alexandra 
Lilien 

Lakatos Léna 
Szófia 
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Antal Norbert Zsótér Natasa Lea Szabó Balázs 

Tatár Bella Varró Botond Domonkos Dominik Demeter Dávid 

Gyovai Alexandra Nemes Sára 
Tóth Csaba 

Tóth Barnabás Szabó Lóránd Fülöp Ádám 

Gajdos Sándor 

Tirpák Dorina 
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Bíró Benett 

Kulcsár Tímea Zsófia 

Erdősi Petra Elekes Lotti Pulcz Hanna Polett 

Kiss Emma Tóth Fanni Szabó Léna Nóra Horváth Janka 

Máriás Júlia 
Szőke Kincső 

Szunyi Bence  
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Sánta Vencel Szabolcs Ungi Balázs 

Grundic Gréta Losonczi Bence Törzsök  Ákos 

Szobácsi Milán 

Kovács Liza 

Pap Róza 
Nagy Ambrus Zalán 

Jánosi Emese 

Szabó Mihály 
Marcell 

D. Pap Bella 

Dzurdzik Annabell 

Abou - Ghazalèh Àron  

Szarvas Bendegúz  
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POLLÁK ANTAL JÁRÁSI 
INFORMATIKA VERSENY 
5-8. ÉVFOLYAMOS DIÁKOK SZÁMÁRA 

A Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum 
2020. november 9-29. között rendezte meg az 5-8. osztályos 
tanulók számára kiírt Pollák Antal Járási Informatika Ver-
senyt. Az idei esztendőben az online levelező versenyre re-
kordszámú, 78 tanuló nevezett. 

A verseny témakörei: 
5-6. évfolyam: internethasználat, netes keresés; programozási 
feladat; technológiai tudás – okos eszközök 
7-8. évfolyam: szövegszerkesztés, prezentációkészítés, általá-
nos tananyaghoz kapcsolódó programozási feladat  
A versenyfeladatok típusai:  
Önálló keresőmunka eredményeként komplex feladat és 
Szövegértésen alapuló kreatív feladat 
A lelkiismeretes javítótanári munkát követően 2020. decem-
ber 9-én megtartották  az online eredményhirdetést a Pollák 
facebook oldalán.  

A szoros versenyben a Mindszenti 
Általános Iskola diákjainak 
eredményei az alábbiak: 

6. évfolyam: 
1. helyezett: Annus Máté  

7. évfolyam: 
1. helyezett: Hérány Emma  

8. évfolyam: 
1. helyezett: Annus Kitti  
2. helyezett: Terbán Kamilla  
3. helyezett: Sinka Balázs  

Felkészítő nevelő: 
Csernákné Kiss Ildikó 

Gratulálunk a diákoknak és a 
felkészítő nevelőnek! 

TELEKI PÁL KÁRPÁT-MEDENCEI 
FÖLDRAJZ-FÖLDTAN VERSENY 

Köszönöm a lehetőséget, hogy tanítványaim földrajz eredmé-
nyeit megoszthatom a Mindszenti Hírek olvasóival.  
A XXVIII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan ver-
seny 2020-as tavaszi fordulója a pandémia miatt elmaradt. 
Négy tanulóval készültünk erre a komoly felkészülést igénylő 
versenyre. (elmélet, terepgyakorlat, szóbeli) 
A versenyt 2020 októberében, online bonyolították le, melynek 
a megyei fordulóján a nyolcadikosok már nem tudtak részt 
venni. A hetedikes anyagból Terbán Kamilla 8.b osztályos 
tanuló III.helyezést, Kovács Marcell 8.a osztályos tanuló 

I.helyezést ért el, így Ő képviselte Csongrád-Csanád megyét a 
nemzetközi megmérettetésen, ahol XVI.helyezést ért el. 

Szeretnék emlékezni ennek a versenynek a „történelmére is”, 
1999-től versenyeztetek. 
Országos döntősök voltak:   
Gál István, Fekete Csanád, Dancs István, Márki Sándor 7. és 8. 
osztályosként is versenyzett, Szécsényi Ferenc, Gémes Ágnes, 
Ménesi Eszter, Vigh Martin, Molnár Máté, 2020-ban Kovács 
Marcell. Samu Félix egy szombahelyi országos földrajz döntőn 
képviselte iskolánkat. 

Csatlósné Répás Etelka 

Gratulálunk a csodás eredményekhez, a továbbiakban is 

sok sikert kívánunk! 
(Szerkesztőség) 

Zsótér Károly polgármester 
2021. február 1-én, hétfőn 15 és 17 óra között, 

Zsótér Gábor alpolgármester 
2021. február 15-én, hétfőn 15 és 17 óra között 

lakossági fogadóórát tart a 
Mindszenti Polgármesteri Hivatalban. 

A fogadóórán kizárólag előzetes telefonos 
időpont-foglalás után vehetnek részt, amelyet a 

62/527- 015-ös telefonszámon tehetnek meg. 

Fotón: Annus Máté 

Fotón: Hérány Emma Fotón: Terbán Kamilla 

Fotón: Annus Kitti Fotón: Sinka Balázs 

Fotón: Kovács Marcell és 
Csatlósné Répás Etelka 
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A Mindszenti Központi Általános 
Iskola tantestülete díszpolgári cím-
mel ismerte el azoknak a tanulók-
nak a tevékenységét, akik 8 évig 
kitűnő eredményt értek el, az isko-
la színeiben eredményesen verse-
nyeztek, sokat tettek a közösségért, 
magatartásuk példamutató volt. 
Később a díszpolgári címet 1998-
tól a Nívódíj váltotta fel. 
2002-ben Pap Éva kapta a rangos 
díjat. Hogyan alakult a kitűnő ta-
nuló sorsa az évek alatt? Erről kér-
deztük  Dr. Sebestyén-Pap Évát. 

1988. március 27-én születtem Hód-
mezővásárhelyen. Általános iskolai 
tanulmányaimat Mindszenten a 
Központi Általános Iskolában vé-
geztem. A hódmezővásárhelyi Beth-
len Gábor Református Gimnázium-
ban érettségiztem 2006-ban. Ezt kö-
vetően a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Általános Orvostudomá-
nyi Karára kerültem, ahol 2012-ben 
diplomáztam. Ezután a Csongrád 
Megyei Egészségügyi Ellátó Köz-
pont Hódmezővásárhely-Makó 
hódmezővásárhelyi tagintézményé-
nek Csecsemő- és Gyermekosztá-
lyán kezdtem meg munkámat, mint 
csecsemő- és gyermekgyógyász re-
zidens. 
2014 szeptemberében mentem férj-
hez, a szintén mindszenti származá-
sú Sebestyén Tamáshoz. 2016. 04. 30
-án született meg Tamás nevű fiunk, 
majd 2019. 12. 24-én kislányunk 
Fruzsina. Jelenleg Mindszenten 
élünk, a jövőben Hódmezővásár-
helyre tervezünk költözni. A mun-
kába való visszatérést követően a 
csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakvizsgámat szeretném megsze-
rezni, majd reményeink szerint a 
családunkat tovább bővíteni. 
Nagyon szerettem óvodába, iskolá-
ba járni. Elsősorban ez a közösség-
nek volt köszönhető, melynek építé-
sében osztályfőnökeim Gyapjasné 
Hegedűs Éva és Hevesiné Ludányi 
Mária nagy szerepet játszottak. 
Megtanítottak minket arra, hogyan 
kell egy közösség részének lenni, 

mit kell azért tenni, hogy ez jól mű-
ködhessen. A kötelező iskolai órá-
kon kívül is rengeteg időt töltöttünk 
együtt az angolórákra várva, a szín-
játszó szakkörben, vagy a zeneisko-
lában. Sokat készültünk együtt fellé-
pésekre, versenyekre. Ami igazán 
nagyszerű volt, hogy ezekben soha-
sem kényszerből vettünk részt, ha-
nem mert részesei akartunk lenni 
egy új élménynek. Sohasem felejtem 
el azt, amikor jelmezbe öltözve, ke-
zünkben égő gyertyával, hószállin-
gózás közepette sétáltunk az idősek 
otthonába, hogy betlehemi játékun-
kat előadjuk nekik. A Kis gyufaárus 
lány színdarabbal a Szegedi Nemze-
ti Színházban is volt szerencsénk 
eljutni. 
A nyarak sem maradhattak el közös 
program nélkül. Osztályfőnökeink 
szervező munkájának és lelkesedé-
sének köszönhetően nyári táborok 
keretében eljuthattunk az Őrségtől 
kezdve a Balatonon át a Börzsönybe.  
A tanáraim közül nehéz kiemelni 
egyet, aki kedvencem lett volna. 
Nagy hatással volt rám kereszt-
anyám Szecskó Józsefné Pataki Má-
ria és Csatlósné Répás Etelka tanár-
nő lelkesedése és kifogyhatatlan 
energiája. Volt szerencsém ősszel 
keresztfiam biológia óráján részt 
venni, mondhatom Etelka tanárnő 
semmit sem változott az elmúlt 
években, ugyanolyan lendülettel 
tanít.  
A mai gyerekeknek azt üzenném, 
hogy kellő alázattal, kitartással és 
akarattal elérhetitek, amit célul tűz-
tök ki magatoknak. Akarjatok egy 
közösség részévé válni, mert ezek 
az élmények egész életetekre nagy 
hatással lesznek. A tanulásban 
gyengébb képességű társaitokat ne 
krtitizáljátok, gúnyoljátok, hanem 
karoljátok fel őket. Ezzel csak ti lesz-
tek többek, s az élet más területén 
vissza fogjátok kapni a segítséget. 

Köszönjük, hogy bepillantást nyer-
hettünk az életedbe, a továbbiak-

ban is sok sikert kívánunk! 

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

PAP ÉVA 

2002. 

HELYESBÍTÉS 

A 2020. decemberi lap-
számunkban, a születéseknél téve-
sen közöltük Dzurdzik Zoltán ne-
vét, helyesen Dzurdzik Zsoltnak 
és Ocskó Máriának született 2020. 
11. 16-án Annabell utónevű gyer-
meke, valamint Mihály Lászlóné  
nem 88, hanem 82 éves, osztályfő-
nöke pedig Tóth Emmike volt. 

A tévedésekért elnézést kérünk! 

UGRAI PANNA 
ÚJABB EREDMÉNYEI 

2020. december 8 - 12. között Kapos-
váron megrendezett úszó országos 
bajnokságon Ugrai Pannának, 16 
évesen sikerült dobogós helyezést 
elérnie! 

Eredményei:  

100 m női hátúszásban 4. helyezés 
200 m női vegyesúszásban 3. helyezés 
4x100 m női gyorsváltóban 6. helyezés 
100 m pillangó 5. helyezés 
50 m hátúszásban 4. helyezés 
4x100 m női vegyesváltóban 4. helyezés 

Szívből gratulálunk! 

Tisztelt Lakosság! 

A hatályos kormány-
rendeletben foglaltak 
alapján Mindszent Vá-

ros Önkormányzata, a koronaví-
rus-járvány elterjedésének meg-
előzése érdekében, továbbra is 
gondoskodik a városunkban élő, 
arra rászoruló polgártársainkról. 
A segítségnyújtásra irányuló 
kérésükkel első sorban Hevesi 
Ágneshez és a Mindszenti Gon-
dozási Központ munkatársai-
hoz forduljanak.  

Elérhetőség: 
+36 30/463-4692 
+36 62/226-089 
hevesiagi0424@gmail.com 

Kérésüket a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársai is továbbítják, 
amelyeket a 06-62/527-010-es 
telefonszámon vagy a mind-
szent@mindszent.hu e-mail cí-
men fogadjuk. 
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CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT:  
2020. 12. 11. – Zsótér István és 
Gyermán Dominika Zsuzsanna 

2020. 12. 19. - Dohanics Pál János és dr. Török Fanni 

2020, 12. 28. – Huszka Csaba és Jenei Dóra Mária 

2020. 12. 29. – Liska Tibor Pál és Kovács Nikolett 

60 éve kötött házasságot 

1960. 12. 10. Somogyi Antal és Apró Terézia Magdolna 

50 éve kötött házasságot 

1970. 12. 12. Csupor Ferenc és Belovai Irén 

45 éve kötött házasságot 

1975. 12. 20. Szombathelyi László István és 

Horváth Lídia Julianna 

1975. 12. 24. Fülöp József és Tóth Mária Matild 

40 éve kötött házasságot 

1980. 12. 26. Sebők Ferenc és Bubori Zsuzsanna 

35 éve kötött házasságot 

1985. 12. 26. Korom Ernő Bálint és Hartman Katalin 

30 éve kötött házasságot 

1990. 12. 15. Pusztai Zoltán és Mészáros Edit 

1990. 12. 22. Sándor József Benedek és Szűcs Ilona 

SZÜLETETT 

Szarvas Gábornak és Jaksa Renátának 
2020. 12. 13-án Bendegúz utónevű gyer-
meke született,  

Szunyi Zoltánnak és Koncsek Évának 2020. 12. 18-án 
Bence utónevű gyermeke született,  

Abou - Ghazaléh Hanannak 2020. 12. 29-én Áron 
utónevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Németh János (Köztársaság tér 24.) - 
2020. 11. 20. – 71 éves volt,  

Bereczki Andrásné sz: Bereczki Erzsébet (Szent László 
u. 20.) - 2020. 11. 22. – 84 éves volt,  

Kőhalmi István (Hunyadi u. 2.) – 2020. 11. 27. – 82 
éves volt,  

Tatár István (Petőfi u. 18.) – 2020. 11. 28. – 73 éves 
volt,  

Mihály Istvánné sz: Pintér Julianna (Téglás u. 23.) – 
2020. 12. 02. – 56 éves volt,  

Németh Pál (Horváth Gy. u. 92.) – 2020. 12. 04 – 80 
éves volt,  

Udvary János György (Ludas u. 38.) – 2020. 12. 13. – 
69 éves volt,  

Fülöp Jenő (Szent István u. 62.) – 2020. 12. 14. – 95 
éves volt,  

Gulyás Mihály (Szántó K. J. u. 89.) – 2020. 12. 19. – 73 
éves volt. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Répás Ferencné Bónus Etelka 

elvesztésekor mellettünk voltak,részvétüket 
kifejezték valamilyen formában,ezzel 
elvesztésének fájdalmát enyhítették. 

Köszönjük a temetésén való részvételt, a sírjára 
helyezett virágokat, koszorúkat. 

Gyászoló család 

Hálás szívvel  köszönjük meg mindazoknak, akik 

Nagy-Géczi Benjámin  

temetésén való részvétükkel fejezték ki 
együttérzésüket, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, fájdalmunkat bármilyen módon 

enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 

ELEKTROMOS KERÉKPÁR, VAGY 
MÉGSEM? 

Az elektromos meghajtással rendelkező kerékpár-
ok egyre nagyobb számban jelennek meg a közle-

kedésben. Ez a fajta közlekedési mód jellemzően az idősebb 
korosztály körében népszerű. Néhány szabályt azonban nem 
árt tisztázni a járművekkel kapcsolatban. 
A hagyományos kerékpárok mellett az előírásoknak jelenleg 
az olyan elektromos kerékpárfajta felel meg, melynél csak 
akkor működik az elektromos rásegítés, amikor pedálozik a 
vezető. A kerékpár nem rendelkezhet gázkarral, mint a motor, 
hanem egy szenzor „figyeli” a fordulatot vagy a nyomatékot, 
és ennek megfelelően segíti a haladást. A rásegítés max. 25 
km/h sebességgel működhet, és pedálozás befejezése után 
azonnal meg kell szűnnie. Fontos tudni, hogy kerékpárként 
olyan, legalább kétkerekű jármű használható, amelyet emberi 
erővel hajtanak, és ezt legfeljebb 300W teljesítményű motor 
segíti. 
Ennek megfelelően: azon elektromos vagy robbanómotoros 
kerékpár, amely motorjának a teljesítménye nagyobb, mint 
300W, illetőleg amely eszközt emberi erővel történő hajtás 
nélkül, kizárólag csak motor hajtja, az a jármű már segédmoto-
ros kerékpárnak minősül. 
Illetőleg, ha a kerékpárra szerelt motor teljesítménye ugyan 
300 W alatt van, de a jármű anélkül, hogy a vezető hajtaná, 
képes önállóan elindulni, felgyorsulni, tartani a sebességét, 
már nem kerékpárnak minősül. Annak vezetéséhez már ve-
zetői engedély, bukósisak és felelősségbiztosítás szükséges, 
illetve a vezető utast sem szállíthat! 
Kérjük az időseket, illetve a családtagokat, hogy vásárlás előtt 
komolyan mérlegeljenek, és kérjék ki az eladó segítségét, mi-
lyen kerékpárral szabályos a közúton közlekedni annak a sze-
mélynek, aki azzal biztonságosan szeretne biciklizni. A KRESZ 
szabályai szerint a járművezető felelőssége, ha nem a jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelő járművel vesz részt a közúti forga-
lomban! 
Forrás:  ht tp: / /www.police.hu/hu/hirek -es-in formaciok/
balesetmegelozes/aktualis/elektromos-kerekpar-vagy-megsem 
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INTERJÚ 
BACSA ZSÓFIÁVAL 

A 2020 áprilisi Mindszenti Hírekben 
megjelent Alkotó Nők Tárlatán Bacsa 
Zsófia is bemutatkozott különleges 
„madaras” festményeivel. 
A minap felfigyeltünk az interneten 
megjelent szerteágazó tevékenységei-
re. Többek között novellákat ír, il-
lusztrál, publikál, képregényt és akril 
festményeket készít, akár megrende-
lésre, akár csak saját szórakoztatására. 

Felkerestük otthonában és egy szívélyes beszélgetés keretében bepil-
lantást nyertem művészi tevékenységébe.  

Hogyan kezdődött? 

Szüleim elmondása szerint hamarabb tanultam meg a ceruza-
fogást, mint a járást, de 3 éves koromtól kezdtem el jobban 
rajzolni.  Kiskoromban a fehérre meszelt falat zöld zsírkrétá-
val firkáltam nagy csendben. 3 éves korom után édesapám 
kezdett tanítani lovakat rajzolni. Sose felejtem el, ültünk a 
szobában, először a lónak a fejét, lábát, aztán a farát rajzoltuk 
és úgy állt össze egésszé. Édesapám mezőgazdasági gépész, 
lakatos. Nagyon ért a műszaki rajzhoz. Emlékeim szerint óvo-
dában mindig lovat rajzoltam. Általános iskolában 
Miklósfalviné Mihály Magdolna tanított a rajzra, tartott rajz-
szakkört is, ahova lelkesen jártam. Később Törökné Ágoston 
Margit Alapfokú Művészeti Iskolájában tanultam 3 évig (2006-
ig) rajzolni. Az Általános Iskola elvégzése után a Tömörkény 
István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola grafikusi/
divattervező szakára jelentkeztem, de nem nyertem felvételt. 
Ez kedvem szegte, és egy évig nem ragadtam ceruzát. 
Ezután a szentesi Horváth Mihály Gimnázium általános tago-
zatára nyertem felvételt, 2010-ben érettségiztem. Itt már pró-
bálkoztam rajzolgatni, a negatív élmények hatására mindig 
arctalan figurákat rajzoltam. Vánkai Sarolta irodalom tanárom 
keze alatt kezdtem el akkor rövid prózákat írogatni. Kedvenc 
könyveim egyike, amely rám a legnagyobb hatással volt Ma-
dách Imre: Az ember tragédiája. Legalább 10 alkalommal kiol-
vastam, innen indult az írás szeretete. 
Gimnázium után nem a művészeti pályát választottam. Azzal 
az indokkal, hogy nem ad biztos megélhetési forrást. Mivel 
családi gazdaságunk van, így a mezőgazdaság egy biztos 
pontnak tűnt az életemben. A SZTE Mezőgazdasági Karára 
nyertem felvételt, 2015-ben mezőgazdasági mérnökként vé-
geztem. 

Itt jutott időd a művészetekre? 

Igen, itt találkoztam egy pesti lánnyal, aki jó barátnőm is lett, 
tőle tanultam autodidakta módon rajzolni, az íráskészségem 
Ő általa fejlődött még jobban. 
Ezekben az időkben voltak időszakos kiesések, hol írtam, hol 
nem, itt még nem volt annyira kiforrott bennem a szándék, a 
stílus és a téma. 
2015 őszén felvételiztem a Debreceni Tudományegyetem Me-
zőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 
Karára. Növénytermesztő mérnökként végeztem 2019. decem-
ber 4-én. A szakmába nem sikerült még elhelyezkednem, de a 
családi gazdaság körüli papírmunkákba szoktam néha segíte-
ni. 2017 júniusában a magyar íróképző kezdő tanfolyamán 
vettem részt, ahol Zsiga Henrik tanított és utána mélyültem el 
jobban a könyvkiadás részleteibe. Még ebben az évben véletle-
nül bukkantam rá arra a vers megnevezésre, hogy „apeva” és 
még egy közös antalógiában is megjelent Szimeonov Todor 
által.  
Hogy mi is az az Apeva? 
Olyan versforma, amely öt sorból áll, a sorokban pedig rendre 
1, 2, 3, 4 és 5, tehát összesen 15 szótag van benne. Ami erőssé-
ge ennek a műfajnak, hogy könnyedén magához engedi a 
kísérletezni vágyókat, és sok pozitív visszacsatolást ad. Folya-
matosan jelennek meg munkáim egy kiadott antológiákban. 
Lelkes rajongójává váltam ebben a rövid időben. 

TÁJÉKOZTATÁS HELYI 
IPARŰZÉSI ADÓRÓL 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy 2021. 
január 1-től a helyi iparűzési adóról szóló adó-

bevallási kötelezettségüket – ideértve az adóbevallás kijaví-
tását, az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőleg-
ről szóló bevallási kötelezettségüket kizárólag az állami adó-
hatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által 
rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthetik. 
A fentiek alapján megszűnnek az E-önkormányzati portálon 
korábban a célra rendszeresített nyomtatványok. Bevallási 
kötelezettségüknek az általános nyomtatványkitöltő 
(ÁNYK) segítségével, ügyfélkapun/cégkapun történő be-
nyújtással tudnak eleget tenni. 
Tájékoztatom továbbá, hogy a koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében tett 
intézkedés eredményeképpen a mikro-, kis-, és középvállal-
kozásoknak a 2021. évi helyi iparűzési adóelőleg 50%-át kell 
megfizetni, valamint a 2021. évben végződő adóévben alkal-
mazandó helyi iparűzési adó mértéke 1%. 

Ennek feltétele, hogy a vállalkozó 2021. február 25-ig a szék-
helye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számá-
ra nyilatkozatot nyújtson be arról, hogy a vállalkozása mik-
ro-, kis és középvállalkozásnak minősül. 

A nyilatkozat a NAV-on keresztül, elektronikus úton, az 
állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus 
nyomtatványon nyújtható be, mely a későbbiekben lesz elér-
hető. 
 dr. Végh Ibolya 

 jegyző  

TÁJÉKOZTATÁS 
GÉPJÁRMŰADÓRÓL 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadó ügyintézést 
2021. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál veszi át. 
A 2021. évre esedékes adót a NAV számlájára kell befizetni, 
a korábbi évek elmaradásait – melyről várhatóan az adócso-
port 2021. február hónapban küld értesítést – az önkormány-
zat számlaszámára kell megfizetni. 

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fize-
tendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gép-
járműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak 
értesítést a NAV-tól, akiknél valami adásvétel, üzembentar-
tó változás történt vagy a gépjárműadója változott. 

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második 
részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adó-
nemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi 

gépjárműadó bevételi számlára. 

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli men-
tességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet 
és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alap-
ján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az 
adó kivetésénél. 

Mentességet, Szüneteltetést és adókedvezményt is a GJADO 
„adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/
kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű 
adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Onli-
ne Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be 
a NAV-hoz. 

A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV köz-
ponti ügyfélszolgálatain. 
 dr. Végh Ibolya 
 jegyző  
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Bacsa Zsófia: Perverzió 
A fehérre meszelt szoba sarkában ott ült a kisfiú egy díszte-
len széken, a falnak fordítva. Csendben gondolkozott el a 
tettén, melyet néhány órával ezelőtt követett el. Kisírt szemei 
vörösben úsztak. Csillogott a könnytől, mitől zöld írisze, csak 
még nagyobb lett, de az a dacos, huncut árny ott kúszott el 
benne, ahányszor csak valaki bement a szobába.  
A mai nap különleges volt, hiszen messziről jött rokonok 
érkeztek a vidéki kis házikóhoz. Végre újra összeállt a nagy-
család. Nagymama, nagypapa, fia, lánya unokája. Gyerek egy 
zsákra való. Elég volt a nap végén a ricsajból. Átlagos família 
lévén, minden a legnagyobb rendben zajlott. Ettek, ittak, 
nosztalgiáztak, ahogy azt illik is. Idilli kis momentum min-
den család életében. 
Az apa éppen nevetett, szájában még a félig megrágott sült-
tel, amikor megtörtént a baj. Egy váza? Vagy valamelyik érté-
kes porcelán csókolta meg a hideg parkettát a zsivaj közepet-
te. Hangja a füleket hasította, így azonnal csend lett. A fiú 
nem mert mit tenni. Ez a csend volt a végzete.  
Hallotta, amint apja lecsapja az asztalra az evőeszközöket, és 
a szék hangja vészes csikorgással távolodott el az asztaltól, 
majd dőlt el. Az anyja halkan könyörgött, hogy kíméletesen 
büntesse meg őt, de a ház urának nem lehetett parancsolni, 
ha fegyelmezésről volt szó. 
Akár egy hurrikán. Átviharzott a másik szobába, hol a fiú 
volt, közben már a szíj lekerült karimás hasáról, majd az ajtó 
becsukódott. Mindenki csendben evett tovább, de az előbbi jó 
hangulatnak már nyoma sem volt. A szíj suhogott a levegő-
ben, majd csattant a gyengéd bőrön újra és újra. Az apa elmé-
je meghasadt, amikor végzett, mert ahogy kilépett az ajtón 
teljes komolyság uralkodott el rajta. Nyoma sem volt az egy-
kori jókedvnek, amit semmi sem tudott visszahozni. Teltek 
az évek, a verések pedig rendszeressé váltak. A fiú lelke kí-
vánta a kínt, már-már perverz módon. Ballagott a csendes 
utcán, fülében tombolt a zene és a sérelmek peregtek le lelki 
szemei előtt. Néha megnyalta a szája szélét. Érezte az emlé-
kek ízét szájában és kívánta még. Így mikor hazaért, egy pár 
perc erejéig szemezett a bejárati ajtóval, és hallotta apja óbé-
gató hangját. A fájdalomból vált megszokás, a megszokásból 
vált szenvedély nyomott hagyott a házon. Nincs kiút.  

2020-ban jött az áttörés, a COVID-helyzet adta a lendületet, a 
lehetőséget. 2020 tavaszán a Magyar Irodalmi Rovat interne-
tes magazinban érdeklődtem publikálási lehetőség iránt. 
Először a vers rovatban Budai Orsolya által közölték le ver-
seimet, utána a novella rovatban Baráth Zoltán közölte le a 
hosszabb-rövidebb írásaimat, aki mára már a társszerzőm 
lett. Ő általa bekerültem a Pesti Mesék internetes írói cso-
portba. 

További terveid? 

2021-re tervezzük a DARK FANTASY trilógiánk első köteté-
nek a kiadását, amelynek a címe: HATRED (gyűlölet). A 
borító grafikai megoldását Nagy Sándorral (mindszenti gra-
fikussal) készítettem. A trilógiánál nem állunk meg, sok ter-
veink vannak még! Könyvünk az azenkonyvem.hu oldalán 
megtekinthető, illetve rendelhető is lesz. További oldalaink: 
bacsaart.hu, illetve facebookon a Bacsa_Art, ahol épp készü-
lő festményeimet és illusztrációimat mutatom be és a Bacsa-
Baráth szerzői oldalunkon is nyomon lehet követni a könyv 
alakulását. 
Még 2020-ban a Holnap magazin weboldalán is publikálok, 
ill. meg fog jelenni egy novelláskötet az ottani írók munkájá-
ról, három írásom jelenik meg benne. 
Egy mesepályázat kapcsán – melynek témája a környezettu-
datosság volt - bekerült egy mesém a nyomtatott könyvbe. 
Címe: Nugát és Pörc kalandjai.  Alcíme - A tiszta környezet. 
Ez a két kutyánkról szól, egy foxiról és egy tacskóról. 

Mivel foglalkozol jelenleg? 

Radics Virág: A betűk háborúja c. könyvét illusztrálom. 
Rhorer Viktor: Szú utazásai c. mesekönyvét is illusztráltam. 
Bízom a folytatásban. Jelenleg saját könyvünk képregény 
terveivel foglalatoskodom. Festmény megrendelésekre is 
készen állok. 

Mikor jut időd ennyi mindenre? 

Napközbeni lopott percek és legfőképpen éjszaka dolgozom. 
Mire vagy a legbüszkébb? 
Életem „fő műve” kisfiam Olivér. 2018. 04. 08-án született, 
azóta minden percemet bearanyozza. Párom mindenben 
támogat, minden őrült festményemet, munkámat imádja. 
Nagyon várjuk az áttörést! 

2021-es terveid? 

2021-ben a könyvkiadáson kívül szeretnék még önálló kiállí-
tást létrehozni a grafikáimból, illusztrációimból, festménye-
imből. Bízom benne, hogy sikerül még egy szintet megugra-
ni, továbblendülni.Január 22-én van a magyar kultúra napja. 
Lehet egy kívánságom? 

Egyik novelládat szeretnénk az újságban leközölni. Bele-
egyezel? Nagy örömmel! 

Nagyon tehetséges vagy! Kívánjuk, hogy az „áttörés” mi-
nél előbb jöjjön, terveid váljanak valóra! 
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MINDSZENT HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDJE 
2021. JANUÁR 1. - 2021. ÁPRILIS 30. KÖZÖTT 
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Április 

A biolo giáilág lebomlo  hulláde k gyu jte se minden héten, keddi napon történik, Mindszent vá ros ege sz teru lete n. 

A biológiailag lebomló hulladék gyűjtését az alábbi naptárban zöld színnel jelöltük.  

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (szelektí v ede nybo l) elszá llí tá sá minden hó első teljes hetében 
szerdai, csütörtöki, pénteki nápjá n to rte nik. 
A szelektí v hulláde k gyu jte si nápokát áz álá bbi náptá rbán sá rgá, náráncs e s ke k szí nnel jelo ltu k. 

Ke rju k keresse ki utcá já t á listá bo l e s ne zze meg á náptá rbán, mely nápokát jelo ltu k áz utcá vál ázonos szí nnel.  

A kommuná lis hulláde k begyu jte se nek nápjái: szerda, csütörtök, péntek. Ke rju k keresse ki áz álá bbi listá bo l, mely 
náp vonátkozik áz Ö n utcá já rá. Ezek á nápok áz álá bbi náptá rbán nem keru ltek ku lo n feltu ntete sre. 

Jelmágyárá zát: 

Ady E. u. (Bu závirá g u. - 
Ho dosy I. u. ko zo tt) 
Andrá ssy u. 
Arány Já nos u. 
Bábits Mihá ly u. 
Bájcsy Zsilinszky u. 
Bárto k Be lá u. 
Bá thori u. 
Bátthyá ny u. 
Bem u. 
Bene u. 
Bercse nyi u. 
Bereczki Jo zsef u. 
Bethlen Gá bor u. 
Bocskái u. 
Botos Lo rincz u. 
Dámjánich u. (Peto fi u. - Ko -
ro si Csomá Sá ndor u. ko zo tt) 
Deá k Ferenc u. 
De li u t 
Do zsá Gyo rgy u t 
Elege u. 
Erzse bet kirá lyne  u. 
(Szábádsá g u. - Bájcsy Zsi-
linszky u. ko zo tt) 
E szák u. 
Gárámi u. 
Go rbe u. 
Ho dosy Imre u. 
Hold zug 

Horvá th Gyulá u. (Vádnái u. - 
Mo rá F. u. ko zo tt e s Szábád-
sá g u. - Ká polná u. ko zo tt) 
Hunyádi u. 
Iskolá u. 
Jo kái u. 
Ká polná u. 
Kinizsi Pá l u. 
Klápká u. 
Ko lcsey u. 
Kun u. 
Liliom zug 
Ludás u. 
Málom zug 
Mikszá th Ká lmá n u. 
Mo rá Ferenc u. 
Mo ricz Zsigmond u. 
Munká csy u. 
Munká s u. 
Öncsá sor 
Ro zsá u. 
Szá nto  Ková cs Já nos u. 
Sze chenyi u. 
Te glá s u. 
Tho ko ly Imre u. 
Ú j u. 
Vádnái u. 
Vájdá u. 
Vihársárok u. 
Zrí nyi u. 

Szerda 

A chim Andrá s u. 
A rpá d u. 
Bájcsy Zsilinszky u. 
(Ko ztá rsásá g te r - Budái Nágy 
Antál u. ko zo tt e s Erzse bet 
kirá lyne  u. - A chim Andrá s u. 
ko zo tt) 
Budái Nágy Antál u. 
Csokonái u. 
Erzse bet kirá lyne  u. (Bájcsy 
Zsilinszky u. - Nyomá s sor 
ko zo tt) 
Ko ztá rsásá g te r 
Má tyá s kirá ly u. 
Nyomá s sor 
Rá ko czi Ferenc u. 
Szent Istvá n u. 
Szent Lá szlo  u. 
Vásu t u. 

Csütörtök 

Ady Endre u. (Ko ztá rsásá g te r - 
Bu závirá g u. ko zo tt) 
Aká cfá u. 
A rví z u. 
Bu závirá g u. 
Dámjánich u. (Peto fi S. u. - Vo -
ro smárty u. ko zo tt) 
Dobo  u. 
Esze Támá s u. 
Há rsfá u. 
Horvá th Gyulá u. (Vádnái u. - 
Ká polná u. ko zo tt) 
Jo zsef Attilá u. 
Kiss Erno  u. 
Kodá ly Zoltá n u. 
Kossuth Lájos u. 
Ko ro si Csomá Sá ndor u. 
Mezo  u. 
Nápkelet u. 
Peto fi Sá ndor u. 
Somogy u. 
Szábádsá g te r 
Szábádsá g u. 
Szo lo  u. 
Tá ncsics Mihá ly u. 
Tiszá u. 
To áljá sor 
Vo ro smárty u. 

Péntek 

: biológiailag lebomló hulladék 
   gyűjtési napjai 

: szelektív hulladék gyűjtési napok 


