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Február 1. - Civilek napja
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Ez alkalomból köszöntjük a mindszenti civil szervezetek, egyesületek, alapítványok
minden vezetőjét és tagjait.
Köszönjük településünkért végzett önzetlen kezdeményezéseiket, munkájukat, együttműködésüket!
„Ha Dorottya locsog, akkor Julianna kopog"
Egykori farsangi fotók Tótné Pancsi gyűjteményéből:

TOVÁBBI AJÁNLÓ
MINDSZENTI
EMLÉKEIM ................4. OLDAL
MEZEI ANTALNÉ MARIKA
KEZE NYOMÁN SZÉPÜL A
KÁPOLNA ............. 6-7. OLDAL
RUDOLF NAGY KATALIN
TEXTIL FEJLESZTŐ JÁTÉKAI
................................... 8-9. OLDAL

A TISZA FOLYÓNK FEKETE NAPJA .............. 10. oldal

HÚSZ ÉV UTÁN ISMÉT A
RAGADVÁNYNEVEKRŐL
.....................................11. OLDAL
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Növekedett a születések és a házasságkötések
száma településünkön
Az elmúlt három évben folyamatosan növekedett a születésszám Mindszenten. 2018-ban 51, 2019-ben 58, tavaly pedig 60
gyermeknek született településünkön. A városvezetés célja a
népességfogyás mérséklése, amelynek érdekében számos intézkedést hozott a képviselő-testület. Az újszülöttek utalványát, amely a család részére nyújtott támogatás, a 4/2020. (II.
27.) önkormányzati rendelettel 10.000.- Ft-ra növelték, a támogatás összege az év első újszülöttje esetén 20.000.- Ft. A
gyermekek születése a város
számára is nagy öröm, ezért
Zsótér Gábor alpolgármester
személyes juttatja el a családok részére a „babautalvá nyokat”.
A népességfogyás csökkentése
szempontjából fontosak az
életminőséget javító fejlesztések, ide tartozik például a
futópálya kialakítása, az orvosi rendelő megújítása, játszóterek kialakítása, rendezése és a
strandfejlesztés. Lényeges az
iskolák, valamint az önkormányzat intézményeinek ma-

A HÓNAP FOTÓJA

Vizsla
Fotó: Csatlós Lajos
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gas színvonalú működése. Az idén induló bölcsőde beruházás
is a családok kényelmét, az életminőség javulását fogja szolgálni.
A gyermekszületésekhez hasonlóan a házasságkötések száma
is emelkedett az elmúlt esztendőkben. 2018-ban 35, 2019-ben
47, 2020-ban, pedig 59 fiatal kötötte össze az életét. A növekvő
születés és házasságkötési szám pozitivizmusra ad okot.
Mindszentről több nagyváros rövid idő alatt, könnyen megközelíthető, ezért sok fiatal költözik örömmel a településre, egyre több ház épül vagy újul meg.

Bozó Balázs és Vörös Dóra 2020. augusztus 15-én született
Lili utónevű gyermeke.

Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a
hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.
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EMBÖRBÁL, ASSZONYBÁL, BATYUBÁL,
PADKAPOROS BÁL ...
Sajnos a vidám farsangi rendezvényekről, bálakról is le kellett mondanunk az idén, pedig hordunk bőven maszkot. Legfeljebb az utcán
találgatjuk, hogy ki is köszönt ránk, ki van a maszk mögött.
Azonban érdekes lehet, hogyan vigadtak egykor a mindszentiek farsang idején.
1889 márciusában, két maszkokkal megrakott kocsi fülsüketítő hangszerek kíséretében indult végig a főutcán, jelezve,
hogy este bál lesz. A színigazgató rendelkezésre bocsátott
ruhatárát felhasználva, ügyesen maszkírozott hölgyek és férfiak tartották fenn a közönség víg kedélyét. Fél 12-kor előadták
a „Holt házaspár” című darabot, amelyet végighallgatni a
közönségtől nagy áldozat volt. A táncnak a késő hajnali órák
vetettek véget.
120 évvel ezelőtt a jelmez estélyt a mindszenti „Polgárőr kör”
tartotta meg. Több, mint húsz jelmezes és álarcos volt, kiknek
személyazonosságára számos fogadás esett. A közönség hangulatát különösen fokozta a konfetti dobálás és a „világpósta”
levelezőlap iránti érdeklődés. A lapokat Farkas Erzsike és
Ivanics Teréz kisasszonyok postás jelmezben árusították. A
kedélyeket legjobban felhangolta a dominó négyes, amelyet
negyven pár táncolt, rendezője Lőwy Gyula volt. Szünórakor
a rendezőség sült malaccal, borral, fakanalakkal jutalmazta a
legsikeresebb jelmezeseket, Seres Balázsné és Apró Balázsné
úrnőket, Farkas Erzsike, Szobotka Irénke és Ivanics Teréz kisasszonyokat, valamint Keresztes József urat. A tánc világos
virradatig tartott, a közönség igen jó hangulatban tért haza. A
jelmez estély bevétele 259 korona, kiadása 127 korona volt.
Az 1920-as esztendőkben volt szokás a maszkabál rendezése,
amelyet először az iparos fiatalok, a Katolikus Legény Egylet,
később a leventék rendezték meg Mindszenten.
Az 1930-as évek nagy divatja volt a batyubálnak. A barátok,
rokonok egy-egy családnál jöttek össze. Sütemény, bor mellett
beszélgettek, nótázgattak. Az embörbálban a férfiak, asszonybálban az asszonyok vigadtak. A fiatalok padkaporos bálban,
a cécóban citera, hegedű, harmonika hangjára ropták a táncot.
Sok helyen padkapénzt szedtek, mert a világítás sokban került és a padkát, a cécó után újra kellett meszelni.
A mindszenti farsangi étrendből nem hiányozhatott a tyúkhúsleves, kocsonya, szalagos fánk, csőrege, tyúkláb.
Források: Mindszenti Lap 1901. február 24.
Mindszent-Szegvár és Vidéke vegyes tartalmú hetilap 1889. március 20.
Mindszent története és népélete 1996.
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BALOGH ÁRPÁD
BESZÁMOLÓJA
Üdvözlöm ismét a Mindszenti Hírek
Olvasóit!
Gőzerővel zajlanak a benti teremlabdarúgó futsal bajnokságok, ahol a Mocorgó UFC négy korosztályban is képviselteti
magát: U11, U17 és U19 fiúk, valamint U19 lányok. Lassan
féltávnál tartanak a pontvadászatok, lássuk, hogyan szerepeltek eddig a fiatalok.
U11-ben eddig egyetlen forduló zajlott le, ott három mérkőzést játszottak le a csapatok. A mindszentiek fiatalabbak,
mint a többi csapat korosztálya, ezért eddig nem sikerült
nyerni, de az Apátfalva ellen majdnem összejött a pontszerzés (2-3). Viszont bizakodásra adhat okot a 3 meccsen eddig
lőtt 4 gól.
Az U17-es fiúk a 7 csapatból jelenleg 5. helyen állnak 2 győzelemmel és 4 vereséggel. Egyik pozitívum az, hogy a Hódmezővásárhely csapatát 11-1-re, az Apátfalvát 11-3-ra győzték le, látványos, támadófocit játszva, összesítésben második
legtöbb gólt szerezve a bajnokságban. A másik pedig, hogy
Szűcs Dániel az összesített góllövőlistát is vezeti 13 találattal.
Az U19 srácok a tavalyi ezüstérmet követően most az A osztályban kaptak helyet, de a korosztály miatt több játékost is
veszítettek, így az idei bajnokság nehezebb számukra. A 8
csapat közül jelenleg 7. pozícióban találhatóak, viszont külön
öröm, hogy a 3. helyen álló Makót itthon 5-3-ra legyőzték,
valamint most hétvégén egy nagyon izgalmas találkozón a
rivális Székkutast 8-7-re verték meg. Házi gólkirály Szilvási
Martin 8 találattal.
Az U19 lányok eddig 6 mérkőzést játszottak le a 9 csapatos
versenyben és 4 vereség mellett nekik is 2 siker van a nevük
mellett. A nagypályás bajnokság második helyén álló Makó
gárdáját győzték még le decemberben 4-2-re, valamint a rivális SZEOL csapatát nagy csatában, 1-0-ra. Az itt győztes gólt
szerző, a makóiaknak kettőt lövő Keresztes Izabella 5 találatával vezeti a házi góllövőlistát.
Összességében az eddigi szereplés – bár lehetne jobb is –
nem mondható rossznak, azonban a pontvadászatok több
mint fele még most következik, megvan az esély, hogy jobb
helyeken, előrébb végezzenek majd csapataink. Mindazonáltal a cél továbbra is az, hogy fejlődjenek, sportoljanak, versenyezzenek a fiatalok minél többet, szervezett keretek között.
Hajrá Mindszent, hajrá Mocorgó!

ZÖLD BÉKA KUPAKGYŰJTŐ AKCIÓ A GEMMA KÖZPONTÉRT
A GEMMA KÖZPONT Szegeden 120 fő fogyatékossággal élő gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó intézmény. Mindszent város két éve csatlakozott a „Zöld béka kupakgyűjtő akcióhoz”.
Mindszenten a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtárban lehet leadni a kupakokat Tóth Anettnak, aki egy kedves barátja - Gyaraki Zsuzsa által került kapcsolatba a központtal.
Bármilyen műanyag kupakot lehet gyűjteni (mosóporos, öblítős, üdítős, ásványvizes, tejes doboz kupakja stb.) ömlesztve.
A gyűjtés folyamatos, a vírus alatt is várja Anett a különféle kupakokat!

Balogh Árpád

4

Mindszenti Hírek

MINDSZENTI EMLÉKEIM
A következő lapszámokban „Mindszenti emlékeim” címmel indítunk új rovatot.
Elsőként - a sokak által ismert - Szentes-Bíró
Ferenc írását közöljük. A „vasút ékesszóló
sajtósa”- írta a MÁV kommunikációs területi
vezetőjéről a Délmagyar, nyugdíjba vonulásakor. Igazi lokálpatrióta, szülőhelye, szerettei, a
múlt történései iránti tisztelete sugárzik írásaiból.
Egy szegedi időskorúaknak meghirdetett novella pályázaton első
helyezést ért el a következő írásával.

A hal feje
Áldott emlékű Édesanyámnak, szeretettel
Hol volt, hol nem volt, talán a Duna folyón innen, de a Tisza
folyón azért túl, élt egy nagy család. Az Édesapa pék volt,
messze földön híres kenyereket sütött. Alkalmanként akkorákat, hogy a kemence száján is alig fért ki. Péksüteményeinek
csodájára járt az egész környék. Nem tudott annyit sütni,
hogy a helybéliek már kora délelőttre az egészet el ne kapkodják.
Szájról-szájra járt a mondóka a faluban és a környező királyi
birtokokon:
- Aki jó kenyeret akar enni, Bíró pékhez el kell menni.
Az egész család apraja-nagyja a péküzletben dolgozott. Az
Édesanya a család összetartása, a gyerekek nevelése a sütésfőzés és a mosás-takarítás mellett elvégezte a péküzem működéséhez szükséges liszt, só, cukor, tojás, tüzelő- és fűtőanyag
beszerzésének - akkoriban szinte lehetetlennek tűnő – feladatát is, de a sütödében és az árudában is kivette részét a munkából.
A gyermekek, mint az orgonasípok születtek egymás után.
Ebben a nagy családban hat gyerek élt együtt az Édesapa idős
szüleivel; szóval legalább tízen ültek asztalhoz egyszerre.
Nem voltak szegények, de be kellett osztani minden fillért.
Telt-múlt az idő, a gyerekek egyre nagyobbak lettek. A nagy
királysági változások egy napon tragédiát hoztak a család
életébe: bekövetkezett az, amitől akkoriban annyian, annyira
rettegtek. A keserves munkával fenntartott, majd újjáépített
pékműhelyt és a kemencéket fel kellett ajánlani a királynak.
Nehéz napok következtek, de bizakodtak, hiszen az immáron
kincstári pékségbe visszavették dolgozni a nagyszülőket és az
Édesapát – robotolni – egy rövid időre. A rabszolgamunka és
a keserűség azonban kikezdte egészségét, így az Édesanya
vállalt munkát a királyi pékségben, hogy a mindennapi betevőt biztosíthassák a családnak. A négy fiúnak és a két kislánynak a szülők mindent előteremtettek, a szűkös anyagiak
ellenére is. Volt friss kenyér, tej és hús az asztalon, igaz vajat,
szalámit keveset ettek. Mint akkoriban minden nagy családban, egymás kinőtt, de még használható ruháit, lábbelijeit is
örökölték a gyerekek.
Egy időben külhonból, nyugati császárságoktól is kaptak –
jószándékú, segítőkész és szabadságszerető emberektől – ruhát, cipőt, élelmet, tejport, csokoládét, hiszen ilyesmikre csak
nagy ritkán jutott pénz.
Igazi nagy ünnepük a karácsony volt. Ilyenkor előző nap
disznóvágás volt, ahol a gyerekek a „kis tűz” mellett melegedve találgatták: mit hoz majd nekik a Jézuska. A szentestén
még a meghívott rokonok is énekelték a gyönyörű katolikus
énekeket és a Himnuszt, meg egy furcsa, de nagyon szép dallamú éneket, amit a szülők Székely Himnusznak hívtak. Majd
Édesanyjuk kiosztotta az ajándékokat és a vacsora után egész
este játszhattak, nevetgélhettek. Nem kellett korán ágyba bújniuk, sőt sütit és befőttet is lakmározhattak kedvükre.
A nagy bajuszú, dörgő hangú doktor bácsi – az Édesapa székely-országbeli földije és testvéri jó barátja - is havonta járt
hozzájuk. Kicsit féltek, amikor sorba állította őket és megvizsgálta a csapatot, vagy adott egy szurit, de Édesanyjuk mindig
ott volt mellettünk és úgy már nem is féltek annyira.
A nyarat is nagyon szerették: a nagyobb fiúk pecáztak és
rendszeresen halat is fogtak a kincstári halastóban, így azután
sokszor volt sült hal is ebédre. Édesanyjuk aggódó, de mindig
szeretetteljes hangját sokszor hallották, amikor együtt indultak fürödni a - minden évben egyre több áldozatot követelő –
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több királyságon átszelő folyópartra:
- Ha belefulladtok, haza ne gyetek!
A legkisebb fiú sokat segített Édesanyjának a takarításban,
bevásárlásban, a konyhakert művelésében, de a háziállatok
etetésében is. Észrevette egy hascsikarásos, álmatlan éjszakán,
hogy Édesanyja az asztalnál ülve alszik. Kérdésére azt a választ kapta, hogy majd ha nagy lesz, ő is sokszor fog így elaludni és meglátja milyen kényelmes széken ülve szunyókálni. Ezek után már nem is merte megkérdezni Édesanyját arról, hogy mikor aludt, amikor hetekig ápolta rajongásig szeretett, nagybeteg „anyuskáját” éjjel. Este elutazott a szomszéd
városba, reggel pedig – mintha semmi sem történt volna ismét csatasorba állt.
- Egyik lábam itt, a másik ott! Mire felébredtek már itthon is
vagyok – mondta Édesanyja, és nem vette észre egyszer sem a
könnycseppet a szemében.
A fiúnak az is feltűnt, hogy Édesanyja mindig a maradékokat
és a kenyér héját eszi, de kikaparja utánuk még a dinnye –
általuk - zöldre csupaszított, szinte átlátszó burkát is. Meg is
kérdezte egy alkalommal, nagy merészen:
- Édesanyám, miért eszi csak a maradékot és a kenyér meg a
dinnye héját?
- Kisfiam, ezekben van a legtöbb vitamin, de csak a felnőttek
szervezetében hat.
A fiú belenyugodott a válaszba, hiszen szeretett Édesanyja
szavában hogyan is kételkedett volna. Ám amikor egy nagyobb halfogás után sült halat lakmározott, ismét felfigyelt
valamire. Az Édesanyja azokat a halfejeket ette jóízűen, amelyeket a gyermekei már a leselkedő macskáknak akartak odaadni.
- Ki ne dobjátok! – szólt rájuk szelíden Édesanyjuk, hiszen az
a hal legfinomabb része. Abban van a felnőtteket éltető legtöbb vitamin!
Azt is megfigyelte, hogy míg testvéreivel sportolni, zeneórára,
szórakozni járt, Édesanyja ásta a kertet, takarította a
baromfiólat, cipelte a fölmosóvizet és a mosóteknőt: helyettük. Azt is látta, hogy Édesanyjuk péntekenként csak vizet
iszik, és este sem rohan a konyhába enni, mikor már lefeküdt
a sok apróság: Inkább csendben imádkozik és szeretettel végigsimogatja szemeivel lassan álomba szenderedő gyermekeit.
- Kell egy kis mozgás, és amúgy is elég duci vagyok! – hangzott Édesanyjuk válasza.
Sok év telt el azóta. A régi királyok helyett újak jöttek. A gyerekek felnőttek, valamennyien jól tanultak, érettségiztek, főiskolát végeztek, és már csak a legkisebb fiú él a hat testvér
közül. A szeretett Édesanya és Édesapa régen meghaltak már,
de még egészségben megérték kilenc unokájuk születését.
Most együtt pihennek a királyi városi rangra emelt egykori
falu temetőjében: a nagyszülőkkel. Sírjukon mindig van friss
virág. A legkisebb fiúnak két gyermeke született: kislányai
már férjezettek, két-két gyermekük szépen cseperedik. Nem
kell fogukhoz verni a garast, becsületes munkával keresik
meg a királyi kancellária szolgálatába állva – harmonikus
házasságban élve – a családjuk tisztességes megélhetéséhez
szükséges anyagiakat.
Amikor havi rendszerességgel a nagyszülők otthonában – no
meg hagyományosan karácsony második napján – összejön a
nagy család, a legkisebb fiú a kenyér megszegése előtt, még
mindig keresztet rajzol a mindennapi betevőre késével, úgy,
ahogyan mélyen vallásos Édesanyjától annyiszor látta. És már
régen tudja és tudják mindannyian, hogy a kenyér héjában, a
hal fejében, a dinnye kikapart, papírvékony, megmaradt belsejében terem az, amit édesanyai szeretetnek és önfeláldozásnak, egy egész életre szóló, átörökítésre váró vitaminnak hívnak. Az unokák gyakran kérdezik a nagyszülőket a régi királyokról, a történelmi időkről, no meg a dédiről is.
- Hogy is volt az nagyapa, amikor a Te Édesanyád a kenyér
héját és a hal fejét ette? Meséld el megint!
És a nagyapó ismét nekifog a régi történetnek és már azt sem
bánja, ha unokái észreveszik a könnycseppet a szeme sarkában.
És ha a hal feje el nem fogyott volna, az én mesém is tovább
tartott volna.
Aki nem hiszi, ússzon utána!
Jelige:
Nagyapó meséi
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A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR AJÁNLÓJA
Intézményünk jelenleg leginkább ONLINE kulturális tartalommal jelentkezik, hétről-hétre, ami ugyan nem pótolja a személyes találkozások varázsát, de hiszünk abban, hogy így is meg
tudjuk őrizni a kötődéseket és akár online-követőink száma is
továbbemelkedik.
Kínálatunkból: kulturális tartalmakhoz kötődő quiz-játék,
keresztrejtvény, helytörténeti kisokos, jeles napok-ünnepi szokások. Fényképes összeállítások zenei aláfestéssel a helyi kulturális életünkből, könyvajánló, kézműves alkotóműhely, mesefelolvasás személyesen munkatársaink közreműködésével.
Sétálva, vagy sportolva a Szabadság téren a főbejáratunkra
továbbra is vessenek egy-egy pillantást, mert ott is jelentkezünk például farsangi hangulatelemekkel, információkkal.
Örömmel fogadjuk az Ön és a te ötletedet is az alábbi elérhetőségek egyikén:
Facebook: Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár
E: mail: kellermindszent@gmail.com, kellerkonyvtar@tanet.hu,
Telefon: 62/526-080 és 30/670-7580
Köszönjük az érdeklődő figyelmet, a megosztásokat.

KÖNYVTÁR-PONT
Ne maradjon olvasnivaló nélkül!
A koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzet miatt
könyvtárunk zárva tart.
Lehetőséget biztosítunk azonban a zárva tartás alatt is a kölcsönzésre.
Az előzetesen online vagy telefonon történt megrendelés után a
könyvtár előtt rövid idő alatt lebonyolítható a könyvek visszaadása és átvétele.
A szolgáltatás az alábbi időpontokban vehető igénybe:
hétfő-péntek: 10:00-12:00 és 13:00-15:00 óra között.
A kölcsönzés menete:

 Az átadás-átvétel az épület előtti külső átvevőponton történik.
 Gyűjtse össze az igényelt könyvek listáját. Kölcsönzésre csak
előzetes megrendelés alapján van lehetőség, ami e-mailben,
üzenetben vagy telefonon történik.
 A kért olvasmányokat kigyűjtjük és átadásra összekészítjük.
 A megjelölt időpontban a bejárati ajtóval szemben állva kopogjon balról a második ablakon.

Kedves Közösségvezető, Egyesületi,
Alapítványi- , Kuratóriumi tag, Elnök!
2020 telén "Hangot adunk gondolatainknak" címmel
megkezdtük a közösségek életét, üzenetét, jókívánságait egyfajta bemutatkozásként is videó-üzenet formában az intézményünk FACEBOOK felületén közzétenni.
Most szeretnénk folytatni a Te közösséged számára is
lehetőséget kínálva. Ha érdekel, akkor arra kérünk,
hogy készítsetek egy-egy néhány perces összeállítást
a tevékenységetekről. Jó lenne, ha kép és hanganyag
is szerepelne benne. A video-üzenetet a Keller Lajos
Művelődési Központ és Könyvtár E: mail címére
(kellermindszent@gmail.com), vagy az intézményi
Facebook felületre az üzenetek közé kérjük szépen
megküldeni. Ha több időre van szükségetek, akkor
önálló megjelenés lesz, ha több szerveződéstől és több
kisebb video üzenet érkezik, akkor összefűzzük azokat és csokorba kötve osztjuk meg oldallátogatóinkkal, amit majd Ti is tovább tudtok osztani, ha kedvelni kezditek a felületünket.
Természetesen, ha segítségre van szükség, akkor jelezzétek, mert tudunk az összeállításában közreműködni, zenét alátenni, hanganyagot felvenni (30/6707580 jelenleg hétfőtől-péntekig 8-16 óráig vagyunk
elérhetőek). Az intézmény továbbra is zárva van
ugyan, de megoldható a hatályos rendelkezések betartásával.

Átvételkor kérjük az egészségvédelmi intézkedések – távolságtartás, szájmaszk – betartását!

Eddig jó szívvel kínálták a közösségek és vezetőik
gondolataikat az érdeklődők számára. Nyilván egyrészt „hogy, s mint”? -kérdésre keressük a választ,
másrészt pedig hozzásegíti közösségeteket életének
bemutatása, egy új felületen való megjelenésen keresztül csatlakozók felkutatására, és esetleg visszahódítására.

A visszahozott könyvek karanténba kerülnek, mielőtt újra kölcsönözhetőek lesznek.

Kérjük, hogy 2021. február 10-ig szóljatok, hogy kívántok-e élni a lehetőséggel.

Elérhetőségeink:

Érdeklődéssel és kíváncsisággal várjuk bejelentkezéseteket. Bízunk abban, hogy akár új értékekkel, információkkal leszünk nézőként, hallgatóként, online felületünk látogatóiként gazdagabbak. Legyetek ebben
is a partnereink.

Telefon: 06 30/670-75 80 vagy 06 62/526 -080
E-mail: kellermindszent@gmail.com vagy
kellerkonyvtar@tanet.hu
Figyelje Facebook-oldalunkat,
könyvajánlóval segítjük a választást!
A Könyvet házhoz -szolgáltatásunk továbbra is működik,
kérje elérhetőségeinken.

Jó egészséget kívánnak
közösségetek minden tagjának a
Mindszenti Művelődési Központ munkatársai!
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MEZEI ANTALNÉ
MARIKA KEZE
NYOMÁN SZÉPÜL A
KÁPOLNA
A 2020-as év más volt mint a
megszokott a templomba járók
életében is. Annak ellenére,
hogy a pandémia miatt a misék
online módon történnek, a kápolna csodaszépen díszített. Ünnepi ruhába öltöztette karácsony tiszteletére Mezei Antalné Marika, aki már három éve
szívügyének tekinti a Szent Imre Kápolnát.
Erről kérdeztük őt.
Mióta van szorosabb kapcsolatban az egyházzal?
2001-2002 óta. Gyerekkoromban voltam elsőáldozó, bérmálkoztam, templomban esküdtünk a férjemmel. Mikor nagyobbak lettünk a testvéreimmel, már nem jártunk templomba.
Ahogy férjhez mentem, a férjem családja nem volt vallásos.
Magam részéről mindig hittem Istenben, imádkoztam is itthon, de nem jártam templomba.
Pontosan hogyan kezdődött?
Úgy alakult az életem, hogy nagyon súlyos problémák nyomták a vállamat, amit egyedül kellett viselnem. Mikor már anynyira összecsaptak a fejem fölött a gondok, éjszaka sem tudtam már aludni. Akkor éreztem, hogy Isten hív és nyújtja felém a kezét. Kerekesné Ellát kértem meg, jöjjön el velem a
templomba és együtt imádkoztunk. Ő nagyon sokat segített
nekem. Ettől nem tűnt el a probléma, félre ne értse senki, csak
megtanultam kezelni a helyzetemet. Az Istenbe vetett hitem
talpra állított, később még jöttek sokkal nehezebb gondok is,
de Isten segítségével mindig megoldódtak. Az évek során
sokat tanultam, teljesen megváltozott az életem.
Hány éve díszíti a kápolnát?
A Szent Imre Kápolnát három éve díszítem. Mikor Szőkéné
Marika megkérte Kerekesné Ellát, hogy vállalja el a kápolnát,
akkor én is ott voltam. Az Ő férje akkor volt nagyon beteg.
Úgy éreztem, az Ő helyzete nagyon nehéz, meg messzebb is
lakik, segítek neki, ha elvállalja. A szentmisénél nem kellett
segítenem, ezért úgy gondoltam, hogy megcsinálom a virágozást, azt úgy is előző nap, de mindenképp mise előtt kell, így
nem kell neki a faluból kétszer kijönni. Ez lesz az én feladatom, szolgálatom. Először Pünkösdre készítettem egy díszítést. Azt láttam, hogy az emberek örültek neki. Ez kedvet
adott, hogy minden szentmise előtt készítsek valami újat. Minél jobban örültek az emberek a szép virágoknak, annál nagyobb lelkesedéssel csináltam. Senkitől nem kértem pénzt,
sem virágot. Magam finanszíroztam, ahogy tőlem telt. Később
csodálatos módon, hol az egyik asszony jött oda, hogy virágra
ad pénzt, hol a másik. Már volt virágpénzünk. Nyíltak a kertben a kerti virágok, egyre többen ajánlották, hogy adnak virágot. Van aki el is hozza, van ahova én megyek el érte nagyon
szívesen. Ma már ott tartunk, hogy egy-egy nagyobb ünnep
előtt már megvan a virágra való és még virág is. Az utolsó
búcsúnál annyi virágot hoztak a hívek, hogy nem kellett venni, sőt már annyi virág gyűlt össze, hogy helyet kellett neki
keresni, hogy hova tegyük. Mindenki nagy szeretettel hozza,
hogy együtt szebbé tegyük az ünnepet.
Nagy megtiszteltetés számomra, megkeresnek esküvő, keresztelő alkalmával, hogy készítsem el a virágdíszítést. Nem vagyok virágkötő, nem is tanultam, nem is dolgoztam virágüzletben. Egyszerű varrónő vagyok, akit megtisztelnek a bizal-

2021. február

mukkal, hogy szebbé tegyem a család ünnepét. Csodálatos
érzés ez.
Nagy kihívás volt számomra, mikor eldöntöttem, hogy készítek egy betlehemet, mert a mi kis kápolnánknak nem volt,
csak az a kicsi kis bolti. Cérnacsévéből, hungarocellből, ruhadarabokból, játék babákból raktam össze. Nagy öröm volt,
mikor karácsonykor fel tudtam állítani a betlehemet.
Másik ilyen kihívást csináltam magamnak, mikor egy kis virágszőnyeget terveztem és a magam módján, elképzelésem
szerint el is készítettük. Szent Imre napon az elsőt, majd utána
Úr napjára.
A templomban is segít, vagy csak a kápolnában?
Volt idő, mikor a templomban is segítettem, amikor oda jártam szentmisékre, de most, hogy a kápolnába járok, itt segítek. Két helyen már nem tudok ott lenni.
Takarítja is a kápolnát?
A virágozás után szoktam összesöpörni, ha szükséges feltörölni, elmosni a kellékeket, ha kell. Nagyobb takarítást a Mária
légió tagjai végeznek Kerekesné Ella vezetésével. Ha van
időm részt veszek a takarításban is, de inkább a mosást, vasalást végzem. Munkámnál fogva jobb vasalóm van erre a célra,
szebben ki lehet vele vasalni, mint kis háztartásival, ezért a
mosást vállaltam magamra.
Hogyan készül a díszítésre?
Legmegfelelőbb talán József Attila írása:
„Dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.”
Mikor hozzáfogok, mindig kérem a Szűzanya segítségét, hogy
meg tudjam csinálni. Lassan tudom, mivel nincs szaktudásom, de annál nagyobb türelemmel és szeretettel csinálom.
Ilyenkor nem nézem az órát, nem számít az idő, csak egy a
fontos: szép legyen, amennyire tőlem telik.
Isten mindenkinek adott talentumot, kinek egyszerű munkát,
kinek rangosabbat, de ami számít az az, hogy milyen módon,
mennyire végzi legjobb tudása szerint az ember.
Az én munkám sosem ér fel egy virágkötőjével, de nagy szeretettel és a legjobb tudásom szerint végzem. Hol jobban sikerül,
hol nem annyira. Türelmesen átrakom kétszer, háromszor is,
ha egy virágnál nem látom jónak ahova teszem, addig rakosgatom, még olyan nem lesz, amilyennek képzeltem.
Előre tervezi, hogy milyen anyagból, hogyan fog kinézni az
oltár, a templom/kápolna?
Ünnepekkor előre tervezek, hetekkel korábban elgondolom,
hogy milyenre szeretném csinálni, milyen virágokat használjak. Előre meg is rendelem a virágüzletben, hogy biztos meg
legyen a virág. Mikor nincs ünnep, csak akkor gondolom ki a
díszítést, amikor veszem a virágot vagy összeadják az asszonyok.
Vannak-e segítői?
Lennének segítőim biztos, többen is. Ella mindig felajánlja, de
jobban szeretem, ha nem kell igazodnom senkihez. Ahogy az
időm engedi, akkor megyek. A másik pedig az, hogy el kell
viselni az én rigolyáimat, azt, hogy lassan, türelmesen csinálom a díszítést. Budenszkyné Évike nagyon készségesen segít,
van jó ötlete, amit megvalósítunk. Úr napján, búcsúkor, karácsonykor eltelik 3-4 óra is, mire ketten elkészülünk.
Mint említettem nagyon sokan adnak virágot nyáron, ősszel.
Ők mindannyian, bizonyos értelemben a virágozást segítik,
Ők is a segítőim.
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A 2020-as karácsonyi készülődés hogyan zajlott? Mivel díszített? Mi volt a különlegessége?
A 2020-as év sajnos rendhagyó volt mindannyiunk számára.
A járvány miatt online misére került sor, amiért nagy hálával
tartozunk Salamon László plébános atyának, de a karácsony
az karácsony, ha ott vagyunk a templomban, vagy ha csak
otthon hallgatjuk a szentmisét, az ünnep az akkor is ünnep. A
legfontosabb, hogy a szívünkben ünnepeljünk. Jézus születésének az ünnepe, erre díszítünk. Így a 2020-as karácsonyán is
a szokásos díszítésre került sor. Szobácsiné Ilike adta a fát.
Minden évben tőle kapjuk a kápolna számára a készlet legszebb fáját.
Mindig szeretném a karácsony hangulatát idézni a virágokban is. Már két alkalommal vásároltam mikulás virágot, de
sajnos ez a virág nem szeret a kápolnában, pár nap után tönkremegy, így az idén helyette piros gerberát tettem, fehérrel
vegyítve.
A fát Évikével díszítettük, sőt vendégsegítőnk is volt, az akkor Mindszenten tartózkodó édesanyja személyében.
Reméljük, hogy majd csak véget ér a járvány, és visszaáll a
megszokott rend a szentmisék megtartásában is.
Itt szeretném megemlíteni, hogy az idén a mi kis kápolnánk
egy mécsestartóval gazdagodott Makcsaliné Pannika jóvoltából. Ha valaki szeretne a halottaiért mécsest gyújtani, arra is
van lehetőség.

Fotó: Urbaniczki Gyuláné

Tanulta ezt valahol Marika néni?
Nem tanultam virágkötést, nem is dolgoztam virágüzletben.
Egyszerűen csak szeretem csinálni. Isten adott egy kézügyességet, hajlamot erre, hogy így tudjak szolgálatot teljesíteni az
Ő házában.
A természet szebbnél szebb virágokat ad nekünk, amivel
szebbé, barátságosabbá, szeretet teljesebbé tehetjük környezetünket.
Hobbija van-e?
Valamikor régen kézimunkáztam, de vállalkozóként sokat
dolgoztam, elmaradtak a hobbik. Szeretem a virágokat, a lakást díszíteni.
Köszönöm a lehetőséget! Minden kedves olvasónak kívánok
az egész esztendőre nagyon jó egészséget, békét és sok-sok
szeretetet!
Köszönjük a tartalmas interjút, eddigi áldozatos munkáját!
Kívánjuk, hogy Isten segítségével még nagyon sokáig erőben-egészségben díszítse kisvárosunk kiskápolnáját, mindenki nagy örömére.
Fotók: Mezei Antalné
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A játék jutalmát, örömét maga gerjeszti, nem
kell hozzá „eredmény”, jutalom.
(Vekerdy Tamás)

RUDOLF NAGY KATALIN
TEXTIL FEJLESZTŐ JÁTÉKAI

Rudolf Nagy Katalin az „Alkotó Nők Tárlatán”mutatkozott be először munkáival szülővárosában. A kreatív gyógypedagógus több száz játékot készített már, és még rengeteg terve van.
Kati, férjével 11 éve telepedett le Bólyban, ahol három csodálatos gyermeket nevelnek. Kislányuk 8 éves, fiaik pedig 5 és 1
évesek.

Gyógypedagógusként és logopédusként 2009-ben diplomázott Kaposváron, azóta több téren szerzett szakmai tapasztalatot. Először egy képességfejlesztő játszóházban helyezkedett el, ahol a játékterápián keresztül
vezetett az út a gyermekek fejlődéséhez. Itt tanulta
meg, hogy a tanulási képességek és a beszéd is nagyon
hatékonyan fejleszthető játékos keretek között úgy,
hogy a gyermekek észre sem veszik, hogy a foglalkozásokon nem csak játék zajlik.
Ezt követően utazó gyógypedagógusként kamatoztathatta tudását, általános iskolákban és óvodákban.
Második gyermekünk születését követően kapcsolódott össze a varrás, mint hobby és a hivatása. Olyan
játékokat kezdett készíteni, melyeket hiányolt a fejlesztő eszköz palettáról. Magánpraxisában sok-sok gyermek fejlesztése során tökéletesedtek a játékok. Nagyon
fontos szempont volt számára, hogy sokféleképpen
használható eszközöket alkosson.
A Hallgatózó és Tapogató játékok készültek először,
mert nagyon hiányolta őket a fejlesztőjáték piacon
megtalálható eszközparkból. Rengeteg változtatást követően érték el a készletek végleges formájukat. A Hallgatózóban 10 pár különböző hangot adó párnácska

van, a Tapogatóban pedig 20 pár különböző tapintású
zsák. Mindkét készlet ötletgyűjteménnyel együtt kerül
a családok és szakemberek kezébe, melyek irányt mutatnak számukra a kreatív használatra.
Több mint 300 játék indult útjára az elmúlt 2,5 évben
családokhoz, szakemberekhez, gyógytorna rendelőkbe,
óvodákba és iskolákba.
Csecsemőkortól az általános iskolás kor közepéig, végéig használhatóak az eszközök. Van néhány, amely
csak egy korosztálynak készült. Ezek a babáknak való
felfedező játékok. Ezeken kívül, a többi termék 3 éves
kortól 12-14 éves korig játszható.
A sérülés mértékétől függően, természetesen hátránynyal küzdő gyermekek is tudják használni a játékokat.
Kati hangsúlyozta, hogy mindegyik eszköznél nagyon
fontos a felnőtt jelenlét és aktív részvétel. Ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiaknázzák az eszközökben
rejlő lehetőségeket.
A használati útmutató nem szentírás, hanem egy folyamatosan bővülő ötletgyűjtemény. Ha kreatívan használják, akkor még sok-sok felhasználási lehetőség rejlik
bennük.
Mint megtudtuk a gyógypedagógus gyermekei a Hallgatózó és Tapogató játékokat nagyon kedvelik. Sokszor
előveszik őket. Használják a dobókockákat is. A legkisebb gyermekük szívesen használja a felfedező labdát
és kendőt, és már a Hallgatózó hangjait is szívesen próbálgatja.
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Mindegyik játék valamilyen céllal készült, és sok tervezgetés, próbálgatás, alakítgatás van a háttérben. A megszületési folyamat és a tökéletesítgetés miatt az összes a szívéhez nőtt. Mindig az a kedvence, amit éppen használ,
vagy készít.
Rengeteg pozitív visszajelzést kap a pedagógus a szülőktől és szakemberektől egyaránt. Nagyon nagy örömmel
tölti el, amikor megosztják vele tapasztalataikat, élményeiket a vásárlók, és látja az általuk küldött képeken, videókon gyermekeiket, tanítványaikat, betegeiket játszani a
játékokkal.
Jelenleg a RuNaKa textil fejlesztő játékok Facebook oldalon keresztül vásárolhatók meg az eszközök, készleten
lévő termékek közül tudnak vásárolni az érdeklődők,
vagy az oldalnak írt privát üzenetben egyedi rendelést
leadására van lehetőség.
Katinak rengeteg terve van a jövőre nézve. Szeretne eljutni minél több emberhez a termékeivel. Többek között az
iskolák, óvodák, oktatási intézmények, fejlesztő házak,
gyógytorna rendelők szakembereinek tartandó játékbemutatókra, szülőknek tartandó ismertetőkre, játékok kreatív használatáról szóló workshopokra.
Fontosnak érzi, hogy olyan játékok kerüljenek a „piacra”,
melyek támogatják az együtt töltött időt, nem versenyre,
hanem a játék élvezetére ösztönzik a gyermekeket és a
felnőtteket úgy, hogy közben jótékonyan támogatják a
fejlődést.
A szakember nagyon nagy vágya, hogy oktatási segédeszközként elfogadottak legyenek a termékek, és sok-sok kolléga, gyermekekkel foglalkozó szakember használja őket.
Ennek első lépése a CE minősítés megszerzése.
A háromgyermekes édesanyának, pedagógusnak kívánjuk,
hogy a keze nyomán minél több terve keljen életre, szerezzen alkotásaival örömet, szórakozást minden korosztálynak, gyermekeit nevelje egészségben, szeretetben.
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„In memoriam Elek József ” 1947-2021

Valamiért nem látom rendesen a betűket, nehezen
jönnek a szavak, nem formálódnak a mondatok. Január elején érkezett a hír: Jóska bácsi örökre elaludtál.
Hirtelen tudatosult bennem, hogy valakinek s valaminek örökre vége. Huszonöt-huszonhat éve találkoztunk talán először. Hol másutt, mint a Tisza hátán. Hangosan rám köszöntél. Én lekötve süllőztem,
Te 10-15 méterre tőlem csorogtál, s szólt kezedben a
hangszered a kuttyogatófa. Egyet se hibáztál sose…
Kérdeztem a kompnál a révészektől. Ki ez az ember?
Az öreg jugó! Jött a válasz… „Öreg júúúgó”- Te mindig így ejtetted. Nem voltál talán még 50 se akkor.
Pár nap múlva a parton találkoztunk s bemutatkoztunk. A 90-es évekbeli délszláv háború nyomására
jöttetek Adorjánból Magyarországra, és Mindszentet
választottátok új otthonotoknak. Később érdemesnek
tartottál arra, hogy beengedj a csónakodba, megosztottad a trükkjeidet, titkaidat… Csendben meséltél.
Szülőföldedről, Tiszáról, halakról. Jókedvűen, néha
sírdogálva… Remélem megszolgáltam a bizalmat.
Azóta akármikor leértem a kikötőbe, mindig Téged
keresett a szemem. Megbízható, hiteles forrás voltál
mindig annak, aki jó szándékkal kérdezett. Ritka jó
ember, s talán elmondhatom, hogy ritka jó barát…
Egyszer a sírástól fojtogatva megrendülten beszéltél
egy rokonodról, vagy ismerősödről, aki Ausztráliába
költözött és sejtette, hogy nem jön haza többé. Megkért Téged rá, hogy ha leérsz a Tisza partjára, helyette
is emeld meg a kalapodat köszönésképpen a folyónak. Ma reggel értettem meg, hogy mit is akartál ezzel sugallni… Néhány napja kerestek szomorú barátok, kedves arcok, vízi emberek. Megbeszéltük, hogy
csinálunk emlékül Neked valamit. Pár napja a mindszenti révészeknél - egyik kedves őrhelyeden - vigyázza egy pad a Tiszát… Kicsi pad, kicsi táblával…
egy nagyon jó Embernek… Mindent köszönünk!
Nyugodj békében…
Lantos Attila

Fotók: Lantos Attila
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A TISZA FOLYÓNK FEKETE NAPJA
Hol, mikor, miért?
Nagybánya (Románia) szomszédságában, 2000. január 30án, este 10 óra. Az Aurul bányavállalat ülepítőjéből, mely
aranymosással foglalkozik, több mint 100 ezer köbméternyi cianid- és nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult ki az
ülepítőből, gátszakadás miatt. A mellékfolyók: Zazar, Lápos, Szamos a mérget a Tiszába juttatták.
Ez a vízszennyezés két hét alatt vonult le a Tisza magyar
szakaszán, felmérhetetlen károkat okozva. Mi mindszentiek döbbenettel, fájdalmat érezve néztük a partra sodort és
terelt haltetemeket, melyeket folyamatosan elszállítottak.
Óriási volt a veszteség!
Februárban égő mécsesekkel, virágokkal a kezünkben
léptünk a kompra, temetni a folyónkat.
Az akkori természetismeret szakköröseim negyedikesek
voltak. Mellettem álltak néhányan, és tudták mi a tét. Az
önfeledt strandolás, horgászás, vizsgálódás, búvárkodás
elvesztése. Ma már felnőtt férfiak, akik ma is szeretik a
szőke folyót, vágynak látni azt. Többek között Szilágyi
Viktor és Máriás Ferenc.
A cián február 12-én hagyta el hazánk területét. A pusztítás nagyságára a következő adat világít rá: 2000. áprilisi
becslés szerint 1241 tonna hal pusztult el. És mennyi alacsonyabb rendű élőlény?
De a folyónk megrázta magát, életre kelt!
A tiszavirágok rajzását csodálni egymást invitáltuk, és
boldogan mentünk a nagyrévhez. ÉL A TISZA! A tiszavirágok vígan járták násztáncukat. Szeressük, vigyázzunk rá!
A Magyar Országgyűlés - a tragédiára emlékezve - 2020.
június 16-án döntött arról, hogy február 1-jét a Tisza élővilágának emléknapjaként tartjuk számon.
Csatlósné Répás Etelka

Fotó: Csatlósné Répás Etelka
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HÚSZ ÉV UTÁN ISMÉT A
RAGADVÁNYNEVEKRŐL
A mindszenti emberek és közösségeik remek fantáziájának
és kifogyhatatlan humorának köszönhetően rengeteg ragadványnévről tudunk kisvárosunkban, utaljanak ezek
testalkatra, vidámságra, szójárásra vagy származásra, foglalkozásra, akár valamely belső tulajdonságra. Különösen
érdekesek, amelyek generációkon keresztül fenn maradtak,
„ráragadtak” a családokra, személyekre. A nevek színes
világa hozzátartozik településünkhöz.
A Mindszenti Hírek 2001 decemberében tette közzé Pölös
Mihály gyűjteményét. Azóta jelentősen kibővült a lista.

Következzen a névjegyzék első része.
A
Anyám, Apa, Anyám küldött, Amál
B
Baba, Bagoly,
Banglades, Bankos Miska, Bajusz,
Batyu, Betmen, Bejzel, Bémsz kapitány, Berő, Biga,
Bika, Bivalyos, Birkás, Blúz, Bódés Maca néni, Bognár, Bodzám, Boglya, Bogyó, Bombázó, Botond, Borisz, Bőnye, Brédi, Broki, Bronzon, Buba, Búbán,
Búcó, Bufurc, Bulgár Karcsi, Bumm, Bundér, Bútoros,
Büki, Bűnöző, Bürge, Bajusz király, Bandika, Bazsó,
Bazsa, Bárkai, Beló, Bika, Bodri, Boros, Borszívó, Bognár, Bödi, Bögre, Buculi, Buba, Bunkó, Bulihordó,
Bogdán, Basa, Bütyök, Brédi, Böre
C
Capál, Capi, Cérkó, Cicu, Cigány, Cila, Cilik, Ciha,
Cina, Cipő, Citrom, Cirmos, Cofi, Cukrász, Cula, Cumi, Cupa, Cecil, Cékmán, Ciceró, Cicke, Cifra, Cimet,
Cina, Cinege, Cinke, Combi, Cökém, Cuki, Cukor,
Cukros Véca, Citera
CS
Csacsara, Csárli, Csecse, Csernobil, Cséger, Cséplő
Gyuri, Csibészke, Csiga, Csigolya, Csillagszemű,
Csillámlik, Csikó, Csimi, Csinos, Csirke, Csiri, Csomó, Csocsó, Csolem, Csoki, Csombé, Csosza, Csődör,
Csöme, Csönki, Csöpi, Csöre, Csörgő, Csuberda,
Csúcsi, Csucsó , Csuka, Csukamáj, Csutak, Csuszli,
Csacsi Pista, Csecsen, Csettögő, Cséja, Cséka, Csókos,
Csörös, Csébla, Csola, Csutka, Csola
D
Dada Maca, Dakota, Darálós, Dikó, Dilinka, Diplomata, Dizse, Dodó, Doki, Dorkó, Dosea
Drót, Drótos Bözse, Döbrögi, Döcke
, Dönci, Dudán, Dumi, Dücski, Düdü, Dadri, Doxa, Duci, Duda,
Dugi bácsi, Dudva, Dűlt bajuszú, Düzi , Dísznó
E
Egér, Egon, Eke, Énekös, Ecet
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AKCIÓTERV: ISMÉT MEGNYÍLIK AZ

ELEKTROMOS KERÉKPÁROK KEDVEZMÉNYES VÁSÁRLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
2021. február 1-jétől újra lehet jelentkezni az Innovációs és Technológiai Minisztérium elektromobilitást
ösztönző pályázatára. Az 1 milliárd forint keretöszszeggel kiírt pályázat harmadik fordulójában február 5-éig lehet jelentkezni. A kiírás változatlan, ezúttal is magánszemélyek juthatnak hozzá kedvezményesen az elektromos rásegítésű kerékpárokhoz.
Pályázatot legalább három hónapos folyamatos
munkaviszonnyal, megbízási jogviszonnyal vagy
vállalkozói jövedelemmel rendelkezőknek lehet
benyújtani, személyenként maximum egy bicikli
támogatására.
A támogatás maximális mértéke a pedálszenzoros
rásegítésű kerékpárok esetében a maximum 400.000
forintos eladási ár 50 százaléka, de legfeljebb 90.000
forint, a nyomatékszenzoros kerékpárok esetében a
maximum 900.000 forintos eladási ár 50 százaléka,
de legfeljebb 150.000 forint.
A tervek szerint a pályázat negyedik körében 2021.
március 1-je és március 5-e között lehet majd benyújtani a kérelmeket.
A pályázatról bővebb információk az alábbi oldalon érhetők el.
https://kerekpar2020.elektromobilitas.ifka.hu/login
Zsótér Károly polgármester
2021. március 1-én, hétfőn 15 és 17 óra között,
Zsótér Gábor alpolgármester
2021. március 16-án, kedden 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.

FELHÍVÁS
Mindszent Város Önkormányzata az
alábbi kitüntetések, díjak felhívásait
tette közzé.
 „Mindszent Közéletéért Emlékérem” kitüntetés
 “Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára” cím
 “Dr. Barátosi Finta Dezső kiemelkedő Közszolgálatért” elismerés
 “Mindszent Sportjáért” kitüntetés
 “Mindszent Város Ifjúsági Díja” kitüntetés

A felhívásokat az alábbi linken érhetik el.
https://mindszent.hu/felhivas-javaslattetelre/
A díjazottakra vonatkozó javaslatokat
2021. március 31-ig várjuk.
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HEPATITISZ C SZŰRÉSI
LEHETŐSÉG MINDSZENTEN!

Mindannyian megtapasztaltuk, hogy az utóbbi hónapokban az egészségügyi ellátások során a koronavírusos esetek felismerése és kezelése nagy erőforrásokat
leköt, azonban az eddigi betegségek sem tűntek el.
Bár nem is a leggyakoribb, és nem is a legsúlyosabb betegség a hepatitis C fertőzés, most nyílt lehetőségünk egy erre
a betegségre irányuló szűrővizsgálatra. Magyarországon
100.000 főre teszik a jelenleg nem ismert hordozók számát.
A nem alkoholos eredetű májzsugornak és az elsődleges
májráknak leggyakori rizikója. A betegség vérrel terjed,
és akár évtizedekig lappanghat. A fő rizikócsoportokba
tartoznak akik 1992 előtt kaptak vért, akik intravénás kábítószer élvezők, akik nem megfelelően fertőtlenített tetováló, akupunktúrás, manikűrös készlettel találkoztak.
A rizikófaktorok felmérése még személyes megjelenést
nem igényel, egy országosan egységes kérdőív telefonon
történő néhány perces megválaszolását jelenti.
A kérdések megválaszolására telefonon jelentkezni Korom Gyöngyinél lehet a 06 62 225 004 /105 vagy 108 mellékeken munkanapokon 8-14-ig. A válaszok kiértékelése
azonnal megtörténik egy egyértelmű pontrendszer alapján. Maximum 10 pont érhető el, és aki már legalább 2
pontot elért, annak elvégezhető a vérvételes teszt.
A vérvétel előre egyeztetett időpontban történik a laborunkban, így elkerülhető a betegek nagy számú egymással
történő találkozása és a várakozás. A vérvételre nem szükséges éhgyomorra jönni, és akár délelőtti, akár délutáni
időpontot is lehet kérni. Az eredmény néhány percen belül helyben megszületik, és a kiszűrt egyéneket kiemelt
hepatológiai centrumba tudja irányítani mindenkinek a
háziorvosa. A már Magyarországon is elérhető fejlett kezelési lehetőségeknek köszönhetően 90% feletti a gyógyulási
arány.
A szűrővizsgálati lehetőség ingyenes, önkéntes, várhatóan 2021. 03. 31-ig tart, és 200 teszttel rendelkezünk.
Tisztelt Támogatónk!
Az ISKOLABARÁT ALAPÍTVÁNY ebben az évben is
jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának fogadására.
Hálásan köszönjük, ha alapítványunkat, iskolánkat
eddig bármilyen formában támogatta
és a továbbiakban is segíteni tudja.
ADÓSZÁMUNK: 18463426-1-06
Köszönjük!

Tisztelt Adózó!
Kérjük, a személyi jövedelemadó 1%-ával támogassa az
EGYÜTT A MINDSZENTI DÓZSA-TELEPI
ISKOLÁSOK JOBB JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNYÁT!
ADÓSZÁMUNK: 18461383-1-06
Köszönjük!

2021. február
FELHÍVÁS
Tisztelt Kisgyermekes Szülők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket,
hogy 2021. február 1. napjától megváltozik a csecsemő tanácsadás rendje!
2021. február 1. napjától a csütörtök délutánonkénti
házi gyermekorvossal "közös" tanácsadás
MEGSZŰNIK!
TANÁCSADÁS RENDJE 2021. február 1-től:
VÉDŐNŐI VIZSGÁLAT
Először a szülőnek a gyermeke védőnőjéhez kell
mennie mérésre, státusz vizsgálatra, a védőnő által
megadott IDŐPONTBAN. (Az időpontok a már
megszokott hétfői, keddi, szerdai napokra lesznek
osztva, ahogyan eddig is történt.)
Védőnői tanácsadások:
Hevesiné Balog Aranka - hétfő
Időpont kérés a 06-30/535-9553-as telefonszámon
ill. az egyéb (megszokott) elérési módokon.
Kissné Tábit Mária - kedd
Időpont kérés a 06-20/345-1934-es telefonszámon
ill. az egyéb (megszokott) elérési módokon.
Szabó Katalin - szerda
Időpont kérés a 06-30/416-5167-es telefonszámon
ill. az egyéb (megszokott) elérési módokon.
ORVOSI VIZSGÁLAT
A védőnői státusz vizsgálat után a szülőnek
IDŐPONTOT kell kérnie a Gyermekorvosi
Tanácsadáshoz (dr Borbély Judit Máriához).
A gyermekorvosi tanácsadás továbbra is
CSÜTÖRTÖKÖN délután, 12.00 és 15.00 között lesz
megtartva.
A házi gyermekorvosi tanácsadáshoz IDŐPONT
egyeztetésre SZERDÁNKÉNT 12.00 órától 14.00
óráig van lehetőség, a 06-62/225-536-os telefonszámon! EGYÉB IDŐPONTBAN NINCS LEHETŐSÉG
ilyen jellegű egyeztetésre!
A házi gyermekorvosi tanácsadásra az egyeztetett
időpontban, a Gyermekegészségügyi kiskönyvvel
és a védőnői státusz lap másolatával (akinek esedékes) KELL érkezni.
Ezen intézkedések részben a covid-járvány miatt
kialakult, hosszú ideig tartó, udvaron történő várakozást igyekeznek kiváltani.
Segítő együttműködésükre számítva bízunk abban,
hogy gyors és sikeres lesz az átállás a megújult
rendszerre!
Köszönettel:
a védőnők és a gyermekorvosi rendelő dolgozói

2021. február
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TÁJÉKOZTATÁS
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN
KISS VIRÁG
2004.
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 1998tól a Nívódíj váltotta fel.
2004-ben Kiss Virág kapta ezt a rangos kitüntetést.
Hogyan alakult a kitűnő tanuló sorsa az évek alatt?
Erről kérdeztük Dr. Kiss Virágot.
A Mindszenti Általános Iskolában eltöltött nyolc évről szép
emlékeket őrzök. Az írást, olvasást, számolást Kovács Terézia
osztályfőnök tanítótól tanultam
meg. A felső tagozatban Apró
Mária osztályfőnök tanárnő
egyengette tanulmányaimat. A
sok tanulmányi- és sportverseny mellett az iskolai kirándulások is sok élménnyel gazdagítottak. Nagyon hálás vagyok az iskolának, tanáraimnak, hogy stabil alapokat kaptam a továbbtanuláshoz.
Az általános iskola befejezése után tanulmányaimat
a szentesi Horváth Mihály Gimnázium biológia fakultációján folytattam.
2016-ban diplomáztam a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán. Az egyetemen orvosi mikrobiológiából folytattam tudományos
diákköri munkát, de az
egyetem befejeztével érdeklődésem a mozgásszervi gyulladásos autoimmun
betegségek felé fordult.
Budapesten a Honvéd Kórházban vagyok reumatológus szakorvos jelölt, későbbiekben, terveim között
immunológia szakvizsga megszerzése is szerepel.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy céljaim
elérésében szerető családom mindenben támogatott.
VÉRADÁS
Időpont: 2021. 02.16. - 14:00-18:00
2021. 02.23. - 14:00-18:00
Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy 2021. január 1-től a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségüket – ideértve az adóbevallás kijavítását, az önellenőrzéssel
való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségüket kizárólag az állami adóhatósághoz 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 benyújtással tudnak
eleget tenni.
Tájékoztatom továbbá, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében tett intézkedés eredményeképpen a mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak a 2021. évi helyi iparűzési adóelőleg 50%-át kell megfizetni,
valamint a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó helyi
iparűzési adó mértéke 1%.
Ennek feltétele, hogy a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára
nyilatkozatot nyújtson be arról, hogy a vállalkozása mikro-, kis
és középvállalkozásnak minősül.
A 21NYHIPA nyilatkozat a NAV-on keresztül, elektronikus
úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

GÉPJÁRMŰADÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadó ügyintézést 2021.
január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. A 2021.
évre esedékes adót a NAV számlájára kell befizetni, a korábbi
évek elmaradásait – melyről várhatóan az adócsoport 2021. február hónapban küld értesítést – az önkormányzat számlaszámára kell megfizetni.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó
-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a
NAV-tól, akiknél valami adásvétel, üzembentartó 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 adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján 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 Online
Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a
NAV-hoz.
A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi
ügyfélszolgálatain.
dr. Végh Ibolya
jegyző
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
2021. 01. 16-án Szeri Gergő és
Hevesi Beáta
45 éve kötött házasságot
1976. 01. 17. - Bába Ambrus és Felvidéki Zsuzsanna
1976. 01. 19. - Bozó László Lajos és Nagy Ilona

35 éve kötött házasságot
1986. 02. 09. - Török Zoltán és Kis Angelika
1986. 02. 22. - Szauter László és Prohászka Hilda
1986. 02. 22. - Szőke János és Szabó Ildikó

25 éve kötött házasságot
1996. 02. 06. - Bardóczi Attila és Lajtár Mária Etelka

SZÜLETETT
A januárban született gyermekek
neveit a következő lapszámban
van lehetőségünk közölni.

ELHUNYT
Koczka Gábor (Bene u. 8.) – 2020. 12.
03. – 75 éves volt,
Tóth Jánosné sz: Bacsa Veronika (Kőrösi Cs. S. u.
10.) – 2020. 12. 18. – 82 éves volt,
Nagy-Géczi Benjámin (Szántó K. J. u. 47.) – 2020.
12. 26. – 68 éves volt,
Farkas Mihály (Damjanich u. 44/A) – 2020. 12. 31.
– 77 éves volt,
Nagypál Ferencné sz: Gémes Anna (Kossuth u. 45.)
– 2020. 12. 31. – 94 éves volt,
Kruzslicz Péter (Árvíz u. 40.) – 2021. 01. 03. – 74
éves volt,
Kun Szabó Tamás (Árvíz u. 32.) – 2021. 01. 04. – 90
éves volt,
Varga György (Szabadság tér 12.) – 2021. 01. 04. –
72 éves volt,
Németh Pálné szn.: Antal Katalin (Széchenyi u. 3.)
– 2021. 01. 11. – 77 éves volt,
Borsi Jánosné szn.: Nagy Katalin (Tisza u. 32.) –
2021. 01. 13. – 88 éves volt,
Korom János (Bajcsy-Zs. u. 53.) – 2021. 01. 14. – 88
éves volt,
Korom Jánosné sz: Bozó Piroska (Thököly u. 56.) –
2021. 01. 18. – 78 éves volt,
Varga István József (Erzsébet királynő u. 20.) 2021.01.20.—70 éves volt.

2021. február

MÁR 2021-BEN IS ÉLETEKET
MENTETT A SZÉN-MONOXID
ÉRZÉKELŐ
Az ország több pontján, többek között Makón és Szegeden is életet mentett az utóbbi napokban a szénmonoxid-érzékelő. Makón egy vízmelegítőt kellett leválasztani a gázhálózatról, Szegeden pedig a kémények ellenőrzésére hívták fel a lakók figyelmét a szakemberek. A legfontosabb, hogy egyik esetben sem történt személyi sérülés, az érzékelőknek köszönhetően a
lakók a mérgezés legenyhébb tüneteit sem észlelték.
A hidegebb időjárás miatt fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem
rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak
kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.
A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében
gondoskodnunk kell a lakás rendszeres szellőztetéséről. A mérgező gáz akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű
fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és
nem biztosított a levegő-utánpótlás. Emellett az egyéb
épületgépészeti berendezéseket is figyelembe kell venni a kazán üzemelése során. A lakás levegőjét használja például a páraelszívó, a motoros szagelszívó ventilátor, valamint a szárítós mosógép is.
Fontos, hogy ne fűtsünk háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek amellett,
hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen
lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, visszaáramolhat a füst a házba. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására
izzani kezdhet, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.
A katasztrófavédelemhez a szén-monoxid miatt érkező
segélyhívások évről évre növekvő számából is jól látszik, hogy egyre többen használnak szén-monoxidérzékelőt Magyarországon. Érzékelőt csak megbízható
forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű
használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket. Az ajánlott készülékek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető.
Forrás: BM OKF

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága szerettünk

Elek József
búcsúztatásán megjelentek, részvétet nyilvánítottak,
bármilyen formában kifejezték együttérzésüket,
gondolatban velünk voltak!
Köszönjük mindenkinek!
Gyászoló család

2021. február
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FEBRUÁRI HABVERŐ ROVAT

TÚRÓTYÚKLÁB

Makra Mihályné Marika néni

Hozzávalók:

finomságai

25 dkg tehéntúró,
1 kispohár tejföl,
4 tojás,
4 evőkanál cukor,
1 csomag vaníliás cukor,
1 teáskanál szódapor,
pici só,
annyi liszt (kb. 50-60 dkg),
hogy könnyű tészta legyen
belőle.

Kérésünkre, az e havi habverő rovatunkat könnyen elkészíthető, nagyon ízletes, februárra (is) jellemző finomságokkal iskolánk közel 25 éve nyugdíjba vonult kitűnő
szakácsa, Makra Mihályné Marika néni töltötte meg tartalommal.
Fogadják szeretettel!

KOCSONYA

Hozzávalók 4 személyre:
2-3 kg sertéshús vegyesen (fül, farok, bőrke, köröm, színhús, ízlés szerint füstölt hús is)
20 dkg fokhagyma,
só, szemesbors,
1-1 db közepes nagyságú gyökér, sárgarépa

A fenti hozzávalókat alaposan kidolgozzuk. Nem kell
pihentetni, a tésztából nagyobb nudli formákat sodrunk, egyforma méretűre vágjuk, a végeket hosszában bevágjuk, majd bő forró olajban sütjük. Vaníliás
porcukorral meghintjük. Melegen ajánlom, de hidegen is kiváló csemege!

Hideg vízbe feltesszük a húst főni legalább annyi vízzel,
hogy 1 tenyérnyivel felette legyen a húsnak a lé. Ha felforrt lehabozzuk, majd ízesítjük a felsorolt hozzávalókkal. Fontos, hogy ne forraljuk, gyöngyözve, lassú tűzön
főzzük puhára. Jó ízű legyen, ha sótlan, akkor nem alszik
meg, ha túlsózzuk, akkor sem lesz jó.
Mélytányérokba tálaljuk, a tányérok közepébe fél főtt
tojást rakunk és a húst vegyesen, arra szedjük a levét.
Hideg kamrában gyorsan megdermed.

CSÖRÖGE FÁNK

Hozzávalók:
25 dkg liszt,
csipet só,
kevés cukor,
1 egész tojás + 2 tojás sárgája,
1 teáskanál ecet,
annyi tejföl, hogy jól nyújtható
tésztát kapjunk. (kb. 2 nagy evőkanálnyi)
A fenti hozzávalókat jól kidolgozzuk, vékonyra nyújtjuk,
derelyevágóval rombuszokat formázunk a tésztából,
közepén hosszában bevágjuk, forró olajban/zsírban sütjük. Lekvárral, porcukorral tálaljuk.

TEPERTŐS POGÁCSA

Hozzávalók:
60 dkg liszt, 1 kispohár tejföl, 10 dkg RAMA margarin, 25 dkg darált tepertő, 3 dkg élesztő, 1 evőkanál
só, 1 tojás a tésztába
A lisztet elmorzsoljuk a RAMA-val, hozzáadjuk a
többi anyagot. Hagyjuk kelni, majd nyújtjuk, tetejét
beirdaljuk, (esetleg tojással megkenjük,) szaggatjuk.
Előmelegített sütőben 10 percig nagy lángon, majd
közepes tűzön sütjük.

Jó étvágyat kívánok!

Marika néni február 13-án ünnepli 78. születésnapját,
ez alkalomból szeretettel köszönti a szerkesztőség!
Kívánjuk, hogy jó egészségben szerettei körében még
nagyon sokáig ünnepelhesse ezt a szép napot!
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AUTÓBUSZ MENETREND
MINDSZENT - HÓDMEZŐVÁSÁRHELY KÖZVETLEN
JÁRATOK
Naponta: 04:40; 05:55; 07:05; 07:40; 08:10; 08:27; 09:15;
10:00; 10:27; 12:27; 12:50; 13:40; 14:27; 15:30; 16:15;
16:42; 17:40; 20:05
Munkaszuneti napok kivetelevel naponta: 14:10
Naponta, de nem kozlekedik XII. ho 24-en: 18:32; 20:55;
23:01
Munkanapokon: 04:45; 05:10; 11:40; 17:20; 19:15
Tanev tartalma alatt munkanapokon: 06:24; 06:25;
06:33; 15:01; 16:13
Iskolai eloadasi napokon: 06:55; 07:05; 15:01
Nyari tanszunetekben munkanapokon: 06:25; 15:05
Szabad- es munkaszuneti napokon: 06:27; 11:10; 17:20
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY - MINDSZENT KÖZVETLEN
JÁRATOK
Naponta: 04:37; 05:10; 06:30; 07.35; 08:35; ; 09:25;
10:35; ; 11:00; 11:55; 12:35; ; 13:35; 14:30; 14:35; 18:00;
18:35
Munkaszuneti napok kivetelevel naponta: 14:45
Naponta, de nem kozlekedik XII.ho 24-en: 19:15; 20:25;
22:35
Munkanapokon: 05:50; 06:35; 12:15; 15:50; 16:15;
16:40; 17:20
Tanev tartama alatt munkanapokon: 05:45; 05:50; 08:00;
13:40; 15:35; 16:45
Iskolai eloadasi napokon: 06:10; 13:00; 14:25
Nyari tanszunetben munkanapokon: 06:05; 15:40
Szabad- es munkaszuneti napokon: 05:50; 15:50; 16:35
MINDSZENT – SZENTES KÖZVETLEN JÁRATOK
Naponta: 04:40; 05:03; 05:40; 07:00; 08:05; 09:04; 09:55;
11:04; 11:30; 12:25; 13:04; 14:05; 15:00; 15:04; 17:04;
18:30; 19:04
Munkaszuneti napok kivetelevel naponta: 15:15
Naponta, de nem kozlekedik XII. ho 24-en: 19:45; 20:55;
22:59
Munkanapokon: 06:20; 07:04; 12:45; 16:20; 17:10
Tanev tartalma alatt munkanapokon: 06:15; 08:30; 14:09
Nyari tanszunetekben munkanapokon: 06:35
Szabad- es munkaszuneti napokon: 06:20; 16:20; 17:05
SZENTES -MINDSZENT KÖZVETLEN JÁRATOK
Naponta: 04:10; 05:20; 06:30; 07:05; 07:35; 08:00; 08:40;
09:25; 10:00; 12:00; 12:15; 13:05; 14:00; 14:55; 15:40;
16:15; 17:05; 19:30
Munkaszuneti napok kivetelevel naponta: 13:35
Naponta, de nem kozlekedik XII. ho 24-en: 18:05; 20:20;
22:30

2021. február

Munkanapokon: 06:00; 11:05; 16:45; 18:30; 18:40
Tanev tartalma alatt munkanapokon: 05:55; 14:35;
14:35
Nyari tanszunetekben munkanapokon: 05:50; 14:35
Szabad- es munkaszuneti napokon: 06:00; 10:35; 16:45
MINDSZENT - SZEGED KÖZVETLEN JÁRATOK
Naponta: 04:37; 08:10; 08:27; 10:27; 12:27; 13:40;
14:27; 16:42; 17:40
Naponta, de nem kozlekedik XII.ho 24-en: 18:32
Munkanapokon: 05:10; 06:27; 11:40
Tanev tartama alatt munkanapokon: 06:25; 06:33
Szabad- es munkaszuneti napokon: 06:27; 11:10
SZEGED - MINDSZENT KÖZVETLEN JÁRATOK
Naponta: 08:00; 10:00; 11:15; 12:00; 14:00; 16:10;
18:00
Naponta, de nem kozlekedik XII.ho 24-en: 19:45
Munkanapokon: 05:15; 06:00; 15:15
Tanev tartama alatt munkanapokon: 16:10
Szabad- es munkaszuneti napokon: 05:15; 15:15
Felhívjuk figyelmüket, hogy a menetrend változhat, indulás előtt kérjük
tájékozódjon a szolgáltató weboldalán!

LAKOSSÁGI ÉS APRÓHIRDETÉSEK
Hirdetésfelvétel: hirdetésmegrendelő lap
kitöltésével és leadásával
Díjszabás:
egynegyed oldalas
7.875,- Ft + Áfa
egynyolcad oldalas

3.938,- Ft + Áfa

apróhirdetés

75,- 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.hu/wp-content/uploads/2020/05/MindszentiHirek_hirdetes-megrendelo-lap-1.pdf).
Hirdetésüket lapzártáig (következő lapzárta: 2021. február
25.) adhatják fel.
A megrendelőlapot kérjük postai úton megküldeni
(Mindszenti Polgármesteri Hivatal 6630, Mindszent Köztársaság tér 31.), vagy személyesen behozni a polgármesteri
hivatalba, Szabó Anita polgármesteri - asszisztens részére
vagy elektronikus formában (aláírt példány másolatát csatolva) elküldeni a hirekmindszenten@gmail.com és/vagy a
mindszent@mindszent.hu e-mail címre.
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