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„Az egy örök Istennek dicsőségére
Mindenszentek tiszteletére
Mindszent helysége községének költségével
Régiségéből újra felépíttetett
Felséges II-dik Ferntz
Róma tsászár és magyar király idejében
Az 1800-dik esztendőben.”
/Felirat a templom bejárata felett elhelyezett márványtáblán/

MEGTARTOTTÁK AZ ELSŐ SZENTMISÉT A
FELÚJÍTOTT TEMPLOMBAN
Február 28-án 9 órakor a Mindszenti Római Katolikus Templom padjai zsúfolásig megteltek a felújított épületben megtartott első hálaadó szentmisén.
Salamon László köszönő szavaiban elmondta, hogy egy évvel ezelőtt
kezdődtek meg a 220 éves templom felújítási munkálatai a rendelkezésre álló 170 millió Ft-ból, amely pályázati, állami, egyházi támogatásból, magán adakozásokból gyűlt össze.
Megtörtént az épület falazatainak szigetelése, a tető renoválása, a
templomhajó aljzatának felbontása, majd újraépítése. Új festést kaptak a belső terek az eredeti színezéssel, valamint a templom homlokzatai a vakolatjavítási munkálatokat követően. Elektromos padfűtés
az első nyolc sorban valósult meg. Az elektromos hálózat felújítása
mellett napelemes villamosenergia termelő berendezés került telepítésre.
A Plébános Úr hálaadó szentmisén elhangzott gondolatainak egyike
mindannyiunk számára megszívlelendő lehet.
„Az önző és elfogult ember nem képes elviselni a jóságot, mert nem
akarja, hogy az elhallgattatott lelkiismerete felébredjen. Látjuk ezt a
mai társadalmi, közösségi életünkben. Milyen könnyű otthon a fotelból, Facebookon és más fórumokon keresztül kritizálni, leszólni mindent, mindenkiről lehúzni a keresztvizet. Magyarország a 10 millió
bíró, igazságügy szakértő, futball szakértő, közgazdász, oltakozás
szakértő országa. Valahogy az elmúlt évtizedekben elfelejtettük azt,
hogy mit jelent felelősséget vállalni a szavainkért, mit jelent tisztelni a
másikat, a másik eredményét. Érzékelem, hogy nagyon nagy erővel
tombol a meg nem értés, gyűlölet, irigység, és ha valaki jó példát mutat, mit képzel? Miről szól ez? Az elhallgattatott lelkiismeretnek a
felébredése. Könnyebb otthon maradni, könnyebb csak úgy szóban
hősnek lenni. Ez a mi emberi sorsunk, hogy teszünk valami jót, adunk
valami szépet, követünk valami igazat, és a környezet rögtön ránk
szól. Nagyon nehéz egy ilyen közegben magunk által jónak lenni.
Jézus Krisztus megmutatja, hogy ebben a világban is lehet szeretni,
jónak lenni, igazat beszélni, Isten parancsait megtartani, kísértéseknek
ellenállni. Megmutatja, hogyan lehet önmagamat legyőzni, hogyan
lehet féktelen kritizálási hajlamomat félretenni, hogyan lehet pusztán
valaminek örülni.”
„Olyan végtelen áhitat fog el, mintha erdőben néznék csillagot,
ahol az örök, ős csend ünnepel, pedig – csupán egy templomban vagyok.”
/Reményik Sándor/

Méltán lehetünk büszkék templomunkra! Legyen ez a hely továbbra is a mindszenti hívek számára
az öröm, a megnyugvás, az elcsendesedés, a megfáradt lelkek gyógyító helye.

2021. március

Mindszenti Hírek

Nemzetközi Nőnap
alkalmából
Március 8-án ünnepeltük a Nemzetközi
Nőnapot, melynek története több évtizedre nyúlik vissza. Ma, amikor a nőnap arról
szól, hogy virággal a kezünkben mondunk
köszönetet, mindazért a jóért, amit mi férfiak kapunk a nőktől távolinak tűnhet,
hogy március 8-a eredetileg a nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával
kapcsolatos demonstratív nap volt. Azonban sajnos, a történelem során a nőknek
folyamatosan küzdeni kellett: harcoltak
azért, hogy elismerjék őket, azért hogy
dolgozhassanak és azért is, hogy szavazhassanak.
Ha erre a hosszas küzdelemre gondolok,
akkor mindig Szent Ágoston szavai csengnek a fülemben: „Ha az Isten a nőt a férfi
urává akarta volna tenni, Ádám fejéből vette
volna. Ha a rabszolgájává, a lábából. Ámde
oldalából vette, mert élettársává, egyenlő párjává akarta.”
A nőknek nemcsak az egyenlőséget kell
kivívniuk maguknak, a hétköznapokban is
megannyi szerepben kell helyt állniuk:
dolgozó nőként, gondoskodó otthonteremtőként, anyaként és társként. A nők
tanítók, szakácsok, logisztikai szakemberek, gyógyítók egy személyben. Törődésük az élet minden területére kihat, kecsességük és bájuk színt visz a hétköznapokba, gyengédségük vigaszt nyújt a komor
időkben, szépérzékük felragyogtatja a
gondterhelt arcot, kitartóak és bármit képesek elérni.
A férfiak a világot kapják a nőktől, mert
Ők ajándékozzák számunkra az életet és
Ők adnak értelmet és célt számunkra. Mi
férfiak pedig nap, mint nap ráébredünk
arra, milyen nagy szükségünk van rá,
hogy szerető nő támogasson bennünket
életünk során, mert azokban a különleges
pillanatokban, amikor egy hölgy ránk mosolyog, úgy érezhetjük, mintha valaki leemelné a napot az égről és beletenné a szívünkbe.
Köszönöm minden nőnek, anyának, nagymamának, feleségek, lánynak, testvérnek
és barátnak kedvességüket, odaadásukat,
egész lényüket és kívánom, hogy a hölgyek ne csupán március 8-án érezzék a
feléjük áradó tiszteletet és szeretetet.
Kívánok jó egészséget, figyelmes társat,
sok örömöt és sok szeretetet!

Zsótér Károly
polgármester

ÁPRILISBAN NYIT A
DOMJÁN OPTIKA
MINDSZENTEN

A Domján Optika 2018 májusában
nyílt Szentes szívében a Kossuth tér
4. szám alatt. Tulajdonosa Domján
Ilona progresszív lencse tanácsadó,
20 éves szakmai tapasztalattal döntött a saját üzlet indítása mellett. Kezdetektől a magas szintű szakértelmet
és precizitást tűzte ki célul, hogy
vásárlóinak és pácienseinek a legtöbbet nyújthassa. Nem csupán szemüveget kínálnak, hanem az éleslátás
komplex élményét, a megbízhatóságot és a kényelmet a szemüveg vagy
kontaktlencse viselése során. Megoldásokat minden problémára, minden
élethelyzetben. Ehhez keresett megfelelő partnereket és 3 év távlatában
elmondható, hogy megtalálták azokat a beszállítókat, akikkel szolgáltatásaik színvonalát folyamatosan biztosíthatják, sőt, emelhetik.
Csapata magasan képzett optometristakontaktológusokból és szakképzett,
nagy tapasztalattal rendelkező látszerészekből áll. Ő maga azt érzi, vérében van a kereskedelem, a szakma
iránti tisztelet és szeretet. Fő szakterülete a progresszív lencsék illesztése, de stílustanácsadóként a megfelelő keret kiválasztásában nem csak
optikai szempontból tud segítséget
nyújtani hanem segít megtalálni a
megrendelő karakteréhez, egyéniségéhez és napi életritmusához leginkább illő modellt.
Munkatársai, akik a kezdetektől a
csapat tagjai voltak, Paksi Dorina
üzletvezető látszerész, 7 éve van Ilona mellett. Elhivatottsága nap mint
nap megmutatkozik munkájában.
Egy értékesítés során nagy felelősség
hárul az optikusra, és a naprakész
ismeretek mellett szükség van az
empátiára is, hiszen egy szemüveg
helyes kiválasztásával és elkészítésével életminőséget javíthatunk. Fiatal
kora ellenére remekül helytáll a vezetői feladatok ellátásában is.
Domján Georgina látszerész,
optometrista. 6 éve dolgozik az optika szakmában, de édesanyja mellett
kiskorától magába szívta a szakma
szeretetét. A Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Karának végzős
hallgatója, jelenleg diplomamunkáját
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írja, emellett látja el feladatait az optikában.
Azt tapasztalják, hogy a vásárlók
értékelik, hogy rendszeresen részt
vesznek minden olyan szakmai képzésen, amivel tudásukat gyarapítva
még többet nyújthatnak. Domján
Ilona szerint ez a felkészültség a mai
változó életformánk miatt elkerülhetetlen, hiszen az optikai piac folyamatosan követi a változásokat, de az
újdonságokat a látszerészeknek kell
közvetítenie a felhasználók felé.
Szemüvegeik a legrövidebb határidővel a legprecízebben készülnek, de a
készítés mellett javítással, karbantartással, szervizzel is állnak rendelkezésre.
Kollégáik, akik a szemészeti vizsgálatokat végzik Kántor Katalin
optometrista-kontaktológus, binokuláris szakértő és Varga Tícia látszerész, optometrista-kontaktológus.
Katalin a fénytörési hibák általános
korrigálása mellett 2017-ben a szemészet egyik különleges részét, a binokuláris vizsgálat módszereit is elsajátította, mellyel az ún. heterofória
( ismertebb nevén rejtett kancsalság)
korrigálható.
Az Optikának erre a vizsgálati módszerre speciális polateszt készülék áll
rendelkezésére, ami országos szinten
is ritkaságnak számít.
2021 áprilisától Mindszenten az
Egészségházban is megkezdik a
látásvizsgálat, szemüvegfelírás és
szemüvegkészítés tevékenységet,
melyre szeretettel várják a lakosságot.
Vizsgálati időpont egyeztetésért vagy
érdeklődés esetén hívja munkatársaikat, vagy keressen minket személyesen Szentesen, a Kossuth tér 4. szám
alatt (a Dr. Bugyi Gyógyszertárral
szemben) vagy facebook oldalunkon
(domjanoptika).

Vizsgálatok:
 Látásvizsgálat, szemüvegfelírás,
kontroll

 Munkaalkalmassági vizsgálat, igazolás

 Vizsgálat vezetői engedélyhez,







igazolás
Cataracta (szürkehályog) szűrés,
állapotfelmérés, kontroll; színlátás
vizsgálata
Könnyszervek vizsgálata: Schirmer
teszt, Fluorescein teszt
Szemmozgások vizsgálata
Szemnyomásmérés: NCT vizsgálat
(noncontact tonometria)
Réslámpás vizsgálat: A szemfelszín
és a szem törőközegeinek vizsgálata.
Kontaktlencse illesztés, betanítás,
gondozás.
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Mindszenti emlékeim
Néhány évvel ezelőtt Marsovszki Viktória a Facebook
„Mindszenti Múltidéző” csoportjában keresgélve gyűjtött öszsze mindszenti történeteket, valamint közzé tett egy pályázati
kiírást, amelyben hasonlóakat várt az anekdotázó kedvű mindszentiektől, lehetőleg „ő”-ző nyelvjárásban. A felhíváshoz többen csatlakoztak.
„Jóízű történetek”-ből most Ecseki András írását közöljük,
melyet Szeri Pál elbeszélése szerint jegyzett le.

Az első mögveretésöm
Figyeljetök ide, mer elmesélök égy történetöt. Azzal
kezdöm, hogy éngöm kétször vert mög Édösapám egész
életömbe. Égyször gyerökkoromba, löhettem olyan kilenc éves, később mög amikor nősülés előtt álltam, de
akkor mög mán harminc éves vótam. Az első
mögveretésöm története úgy kezdődött, hogy Bardóczi
tanító úrnak el köllött valahová sűrgősen mönnije, oszt
minket az udvarra kűdött, hogy ott rosszalkoggyunk.
Még égy labdát is dobott közénk, hogy jobban teljön az
idő rajtunk. Mi osztán rúgtuk, vágtuk, hajigáltuk a labdát, de asztán történt égy kis galiba! A labda beleesött az
iskola udvarán lévő gémöskútba. Körbeálltuk hát a
kútat, oszt a kávájára támaszkodva, mán úgy értöm,
hogy mi nagyobbak, mögtárgyaltuk, hogy most mi
lögyön. De köztünk vót a Toncsi is, a tanító úr fia. Na
köll az hozzá, hogy a nagy tanakodásnak az lött a vége,
hogy valaki lémögy a kútba a labdájér. Rövid tanakodás
után énrám esött a választás, mer mégis csak az ősszel
mán negyedikös, végzős löszök. Elég az hozzá, hogy fölhúztuk a vödröt, kivül töttük a káván a fődre, oszt én
mög bele kucorodtam. A többiek, ahogy mögbeszéltük,
fölemeltek a gémmel a fődrül, át a káván, oszt szépen,
óvatosan léengedtek a kútba. A kútba léérve attul féltem,
hogy a vödör fölborul, én mög a vízbe pottyanok, oszt
még úszni sé tudok! De nem lött ilyen baj, a labdát kihalásztam, az ölembe töttem, oszt fölkiáltottam, hogy húzhattok! Ezök mög lassan, óvatosan fölhúztak, kiemeltek a
káván kivülre. De ekkor mégint probléma adódott, mer
mögjelent a tanító úr! Nagyon nagy csönd lött, még a
légy zümmögésit is mög löhetött hallani, mer légy az vót
bőven. No, szóval mögjelönt, oszt éngöm úgy kirántott a
vödörbül, mint a hajderménkű! Visszaengedte a tanító úr
a vödröt a kútba, oszt neköm azt mondta, hogy:
- Palcsi! Délután hazakisérlek.
Úgy is történt. A tanítás után ballagott utánnam a tanító
úr, de nem szólt az énhozzám égy szót sé. Odaértünk a
tanyáhon. Láttam Apukám, mint mindig most is az ajtó
előtt pipázott, oszt csak nézött, hogy a tanító úr is velem
érközött. Hellyel kínálta a tanító urat, de az nem tétovázott, hanem elmondta, hogy miér gyütt. Vagyis, hogy
mibe keverödtem! Azzal elköszönt, én mög ott maradtam Apukámmal, aki léakasztotta az ustort a tanya falárul, úgy elvert vele, hogy csak úgy rángatóztam, ugrabugráltam, mint égy fejevesztött kiscsikó! Na így adódott, hogy a hátralévő égy évben én a szorgalmasság
mintapéldája löttem! De azúta sé felejtöm el, hogy
Édösapám mikor vert mög életömbe először, ilyen
cudarú.

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN
BALOGH ÁRPÁD
2005.
A Mindszenti Központi Általános Iskola
tantestülete díszpolgári címmel ismerte
el azoknak a tanulóknak a tevékenységét, akik 8 évig kitűnő eredményt értek
el, az iskola színeiben eredményesen
versenyeztek, sokat tettek a közösségért,
magatartásuk példamutató volt. Később
a díszpolgári címet 1998-tól a Nívódíj
váltotta fel.
2005-ben Balogh Árpád kapta ezt a rangos kitüntetést. Hogyan
alakult a kitűnő tanuló sorsa az évek alatt? Erről kérdeztük Balogh Árpádot.
Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról?
Szerettünk focizni (nagy csatákat vívtunk a „B” osztállyal), jók voltak a tesi-, töri-, fizika-, kémia és földrajz órák, többször voltunk
területi és megyei földrajzversenyen, jó eredményeket értünk el és
az arra való felkészítő órákra is szívesen emlékezem vissza. Emlékszem, hogy átmentünk reggelizni, ebédelni, udvaron játszottunk,
beszélgettünk, remek volt. Összességében kellemes emlékeim vannak, szerintem kiváló volt az osztályközösség, az osztály- és sima
kirándulások is nagyszerűek voltak. Legjobb barátaim voltak Kőhalmi Attila és Dancs István, velük a mai napig tartjuk a kapcsolatot, őrizzük a barátságot. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk
számára sokat jelent.
Szerettél ide járni?
Igen, szerettem.
Kik voltak a kedvenc tanáraid?
Csatlósné Répás Etelka (osztályfőnök) és
Márkus Imre.
A mai gyerekeknek mit üzennél?
Azt, hogy mozogjanak, sportoljanak minél
többet a telefonnyomkodás helyett. Járjanak
együtt közösségi helyekre, segítsék egymást, vegyenek be a közösségbe mindenkit és rendesen viselkedjenek. Jöjjenek le a pályára és
aki szeretne focizni, azt nagyon szívesen látjuk a Mocorgó UFC-nél.
Tiszteljék tanáraikat, szüleiket, nagyszüleiket és legyen bennük
türelem, megértés, elfogadás és a legfontosabb: SZERETET, mert
csak így lehetnek igaz emberek.
Milyen sikereket értél el?
Talán legjelentősebb sikerem, hogy 2013-ban 2 hónapig élhettem a
spanyolországi Valenciában (azóta háromszor sikerült eljutni: 2015ben, 2017-ben és 2019-ben, de már csak kirándulásként, pár napokra), ezzel valóra vált nagy álmom, hogy kedvenc csapatomat, a
Valencia CF-et láthassam élőben játszani, többször is, csodás volt.
Többek között a Barcelona (2x), Manchester United és a Sevilla elleni meccseket is sikerült megnézni, nagy élmény volt!
Sikernek könyvelem el azt is, hogy közel 3 évig éltem és dolgoztam
Skóciában.
2018 ősze óta pedig edzősködöm a Mindszenti Mocorgó UFC-nél, és
sikerült felvételt nyernem edzőképző tanfolyamra, Békéscsabára.
Az általános iskola befejezése után melyik középiskolában végeztél?
A Bethlen Gábor Református Gimnáziumban.
Melyik felsőoktatási intézményben tanultál?
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai
Karán.
Hogyan élsz, mik a terveid?
Jelenleg Szegeden élek albérletben, de rövid távú cél egy lakás vásárlása is. A Csongrád Megyei Kormányhivatalban az útügyi osztályon dolgozom főállásban 2017 októberétől. Másodállásban a Mindszenti Mocorgó UFC egyik edzője vagyok, 2018 őszétől 2019 nyaráig
az U7-es fiú korosztályé, 2019 nyarától az U19-es női szakosztály,
akikhez hetente háromszor járok Mindszentre edzést tartani, amit
nagyon szeretek!
Tavasszal és ősszel minden hétvégén hivatalos mérkőzést játszunk
Csongrád megyében, szeretettel látunk bárkit a hazai meccseinken.
Jelenleg a tabella 7. helyén vagyunk a 12 csapatból, de célunk az 5.
hely tavasz végére.
Az edzőséggel nagyobb terveim vannak, mindig is labdarúgó edző
szerettem volna lenni. Járok edzeni, olvasok, természetben sétálok,
túrázok (kedvenc helyem a Mecsek), jól érzem magam. A cél az út
maga!
Köszönöm a lehetőséget.
Kívánjuk, hogy rövid- és hosszútávú álmaid váljanak valóra!
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FELHÍVÁS
Ezúton hívjuk fel a figyelmet városunk közterületeit érintő legfontosabb tudnivalókra. Mindszent
város belterületén lévő közterületeinek használatát a 37/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A rendelet teljes szövegét megtalálja a következő címen:
https://mindszent.hu/wp-content/uploads/2014/02/201137.pdf.
A közterületek használatáról szóló 37/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet értelmében:
Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az
ingatlan közterületi határvonala és az útburkolat közötti
közterület tisztántartásáról, a zöldfelület gondozásáról. Ingatlan előtti közterületnek minősül az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv), valamint ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,
ideértve a nyílt szelvényű csapadékvíz-elvezető árkokat és
azok műtárgyait (átereszek), továbbá a kiépített kerékpárút és
az úttest közötti területrészt is, valamint tömb- és úszótelken a
külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület.
Ingatlan előtti közterület tisztán tartását jelenti az oda illegálisan elhelyezett, odakerült hulladék eltávolítása; a növényzet gondozása, a fák lehajló ágainak vágása, nyesése oly
módon, hogy azok a biztonságos gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalmat ne akadályozzák; fűnyírás; a
csapadékvízelvezető árokszakasz és az áteresz(ek) tisztítása,
a csapadékvíz-elvezető képesség folyamatos biztosítása.
A közterületen takarmányt, mezőgazdasági munkagép tartozékait (pl. eke, borona, stb.), üzemképtelen vagy hatósági
engedéllyel nem rendelkező gépjárművet, ócskavasat, építési törmeléket, zöldhulladékot, veszélyes hulladékot, gumiabroncsot vagy más a városképi, köztisztasági, közegészségügyi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, közlekedés-biztonsági,
közbiztonsági rendelkezéseknek nem megfelelő tárgyat,
dolgot elhelyezni tilos, ezekre közterület használati engedély
nem adható.
A városban 3,5 t-nál nagyobb össztömegű tehergépkocsi, járműszerelvény, autóbusz, vontató, mezőgazdasági-vontató,
nyergesvontató, pótkocsi és félpótkocsi közterületen, közúton
nem tárolható.
Tilos a zöldterületek szennyezése, a növényzet károsítása, a
parkok berendezéseinek rongálása, gépjárművek közterületen történő mosása.
A gumihulladék súlyos környezeti károkat okoz, közterületen nem tárolható. Az elhasználódott gumiabroncsokat több
hulladékgyűjtő udvarban átveszik, újrahasznosításuk egyre
inkább megoldott. Kérjük a lakosságot, hogy éljenek ennek
lehetőségével, közterületen gumihulladékot ne helyezzenek el,
helyüket növényekkel pótolják.
Ingatlan előtti közterületen a közlekedést akadályozni nem
lehet. Ingatlan előtti közterület közlekedést akadályozó módon történő elkerítésnek minősül, ha két szemből érkező gépjármű az úttest tengelyétől azonos távolságot tartva az elkerítés (növényzet, utcabútor, stb.) miatt nem tud egymás mellett
elhaladni.
Az ingatlan közterületről látható részén az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója, haszonélvezője), illetőleg a bérleti
jogviszonyon alapuló kötelezettsége szerint a bérlő köteles
olyan rendezett állapot fenntartásáról gondoskodni, amely a
városképet nem rontja. A kötelezett személyek megállapításánál az ellenkező bizonyításig az ingatlan-nyilvántartási állapot, illetve a bérleti szerződés az irányadó.
A közösségi együttélés szabályairól, elmulasztásuk jogkövetkezményeiről szóló 13/2015. (V.28.) Önkormányzati rendelet
lehetővé teszi a közterület használatával kapcsolatos egyéb
rendelkezések megszegőivel szemben közigazgatási bírság
kiszabásának lehetőségét.
A közterület tisztántartásának elmulasztása esetén, a megfelelő póthatáridőt tartalmazó felszólítást követően, az ingatlan
tulajdonosa, használója helyett és költségére a szükséges
munkák elvégeztetése érdekében a Mindszenti Polgármesteri
Hivatal intézkedik.
Kérjük fokozottan ügyeljenek a fentiek betartására, törekedjünk közösen egy egységes, szebb és tisztább városkép kialakítására, amely minden lakos érdeke!
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ADÓZÓK FIGYELMÉBE

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az első
félévi helyi adók befizetési határideje:
2021. március 16.
A fizetési kötelezettség az alábbi módokon teljesíthető:
- a Takarékbankban készpénz befizetéssel,
- átutalással, lakossági folyószámlát vezető pénzintézeténél
eseti megbízással,
- átutalással interneten, net-bankon keresztül.
Február végén eljuttattuk a magánszemély adózók részére az
értesítőket, melyek részletesen tartalmazzák az egyes adótárgyak utáni adót, a hátralék, a túlfizetés, az első és a második
féléves adó összegét. A gépjárműadó ügyintézés 2021. január
1-től átkerült a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, azonban az
értesítőben foglalt gépjárműadó elmaradásokat még az önkormányzathoz kell megfizetni.
A vállalkozók részére az értesítőket a 21NYHIPA nyilatkozatok feldolgozását követően elektronikus úton küldjük ki 2021.
március elején.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ügyfélkapu megléte esetén az eönkormányzati portálon le tudják kérni az adófolyószámla
kivonatukat.
Az előző évekhez hasonlóan befizetési bizonylat, csekk kiállítására nem került sor. Amennyiben a takarékbankban történő
befizetést választják, kérjük, a gyorsabb ügyintézés érdekében
az értesítőt vigyék magukkal.
A pénzintézet címe az alábbi:
Takarékbank
6630 Mindszent, Csokonai u. 28.
Nyitvatartási ideje:
Munkanapok

Ügyfélfogadás és pénztári órák

Hétfő

7.30 – 17.30

Kedd

7.30 – 15.30

Szerda
Csütörtök
Péntek

7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 13.30

AZ ÁTUTALÁSHOZ SZÜKSÉGES
BANKSZÁMLASZÁMAINK:
Megnevezés

Bankszámlaszám

Építményadó beszedési számla

57400255-11140973

Telekadó

57400255-10007431

Helyi iparűzési adó beszedési számla

57400255-11141008

Termőföld bérbeadásból származó
bevétel számla

57400255-11141015

Gépjárműadó beszedési számla

57400255-11141022

Késedelmi pótlék beszedési számla

57400255-11141039

Bírság beszedési számla

57400255-11141046

Talajterhelési díj beszedési számla

57400255-11141077

Kérjük, a közlemény mezőben tüntessék fel a befizető azonosítót. (Kettő-ötjegyű szám, amely az értesítőn kivastagítva
szerepel.)
Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink megtalálhatóak
Mindszent Város honlapján (www.mindszent.hu), illetve a
Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján lévő hirdetőtáblán. Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel a helyi
adóztatással kapcsolatban, kérjük, keressék fel adócsoportunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 17-es, 18as, 19-es szobájában, illetve telefonon a 62/527-017-es, 62/527
-018-as és 62/527-028-as telefonszámon.
dr. Végh Ibolya
jegyző
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AMIKOR ÉBRED A TERMÉSZET AVAGY TAVASZI TEENDŐK A
KERTBEN

Ternai Lajos kertápoló írása
A téli hónapok zord egyhangúságát minden tavasszal megtörő madárcsicsergés, a széncinege jellegzetes hangja, a „
nyitnikék” nemcsak a természet ébredését jelzi, hanem ébresztőt fúj a kerttulajdonosok számára is: itt az ideje a tavaszi
kerti munkálkodásnak!
A kertet szerető ember számára ezek ugyan örömteli feladatok, viszont akkor hoznak igazán tartós eredményt, ha azokat
időben és gondosan végezzük el!
Gyümölcsösünket bejárva, először is mérjük fel a tél által
okozott károkat: fagyási sérüléseket, ágtöréseket stb. Ezeket a
bajokat a tavaszi metszéssel orvosolhatjuk, visszavágva és
kezelve a sérült részeket. A metszés kiváló alkalom a gyümölcsfáink koronájának alakítására is a szebb és bővebb termés érdekében. Igyekezzünk úgy alakítani a koronát, hogy a
leendő termő részek minél több napfényhez jussanak! Egyidejűleg távolítsuk el az elhalt, elvált kéreg részeket is, mivel ezek
alatt számos kártevő húzza meg magát. Ne féljünk a metszéstől, annak fortélyait gyakorlással el tudjuk sajátítani! Fontos,
hogy mindig éles és tiszta szerszámmal dolgozzunk! A művelet végén szedjük össze a levágott gallyat, az őszről maradt
leveleket, egyéb növényi hulladékot, ezzel is csökkentve a
kártevők megbújási lehetőségeit. Ha van rá módunk, aprítsuk,
majd komposztáljuk a zöldhulladékot…
Ha sikerült az ideális koronát kialakítanunk, következhet a
tavaszi lemosó permetezés. Rezes-kénes-olajos permetszerekkel - bőségesen kijuttatva - „lemossuk” a tavasszal szintén
ébredező kártevőket: kikelő lárvákat, gombákat stb. Érdemes
ilyenkor az épített fa elemeket, pl. kerítés, pergola, komposztáló stb. is lepermetezni, hogy onnan ne tudjon visszafertőződni a gyümölcsös! Fontos az optimális időpont megválasztása: fagy- és szélmentes időben, minél közelebb a rügypattanás idejéhez, de virágzás előtt, hogy a beporzó hasznos rovarokat ne veszélyeztessük! Permetezésnél ügyelni kell az öszszes vonatkozó előírás betartására, magunk, mások, illetve az
élővilág védelmére! Ezt a műveletet lehetőleg szakemberrel
végeztessük…
Tegyük rendbe a gyümölcsfákat övező talajt, gondoskodjunk
annak jó tápanyagellátásáról, vízelvezető képességéről. Körültekintően lazítsuk a talajt, vigyázzunk a fa gyökérzetére.
Ha esetleg pótolni kell, vagy bővíteni szeretnénk, akkor ez az
ideális időpont a facsemeték ültetésére is: ha már a tartós fagyoknak vége, ültethetünk. Az ültető gödör jól fellazított és
tápanyagozott legyen. Ügyeljünk a művelet utáni visszatömörítésre, beöntözésre! Lehetőleg földrajzi adottságunknak megfelelő, „strapabíró” fajtákat válasszunk!
Veteményezzünk! Ha szeretnénk minél korábban saját termesztésű zöldségeket látni az asztalunkon, akkor ne késlekedjünk, vessük el a korai retek, borsó, répa, petrezselyem, salátafélék stb. magjait!
Ha sikerült kertünket még ősszel felásni, akkor azt apró
„morzsásra” munkáljuk el, pl. rotációs kapával, így készítve
elő a talajt a magok számára. Célszerű ebben a műveletben a
talajlakó kártevők elleni talajfertőtlenítő szer és tápanyag bedolgozása a talajba. Ha nem ástuk fel, akkor még megtehetjük, ha a talaj állapota engedi.
Tisztítsuk meg veteményesünk környezetét is a gazos, elhalt
részektől. Vegyük figyelembe az esetleges beárnyékoló elemeket, fákat, épületeket stb. Érdemes egy-két hetes eltolással, több alkalommal vetni a folyamatos zöldségellátás érdekében! Jelöljük meg a sorokat: nem árt, ha tudjuk, mi- és honnan fog kibújni…
A díszkertek tulajdonosai sem ülhetnek ölbe tett kézzel: ugyanúgy helyre kell hozni a tél által okozott károkat:
eltávolítani az elfagyott, elhalt részeket, a lomb és egyéb növé-
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nyi maradványokat. A metszésnél vegyük figyelembe a virágzási időket: a tavaszi és kora nyári
virágzású növényeket ilyenkor
már ne metsszük, mert így eltávolítjuk a hamarosan virágzó
részeket! Elvirágzás után igazítsuk ezeket a növényeket. A rovar
- és gomba kártevők itt is jelen
vannak, ezért a lemosó jellegű
permetezés szintúgy szükséges.
Az örökzöldeket igény szerint
nyírással igazíthatjuk. A téli fagyoktól takarással, összekötözéssel védett növényeket bontsuk ki,
igazítsuk meg, frissítsük fel! A zárt helyen átteleltetett növények közül az idősebb, erősebb példányokat megfelelő időjárás esetén már kivihetjük a szabadba. A kéregmulccsal szórt
felületeket pótlással „felfrissíthetjük”.
A pázsitot a tél bizonyára megviselte: elszáradás, hópenész,
elhalt foltok jelenhetnek meg a felületén. Először is gereblyézzük le a lomb, ág stb. maradványokat, majd permetezéssel
szabadítsuk meg a füvet a gombafertőzésektől. Utána következhet a gyepszellőztetés. Ez igen fontos művelet: eltávolítja a
mohát, az elhalt részeket, átszellőzteti a talaj felső részét, serkenti a gyökérzet fejlődését, javítja a talaj víz- és tápanyagelvezető képességét! Már ilyenkor érdemes a téli csapadék
által a talajból „kimosott” tápanyag pótlásáról gondoskodni
nitrogénben és mikroelemekben gazdag tápanyagokkal. Szükség esetén felülvetéssel pótoljuk a füvet a ritkásabb helyeken.
Fűnyírónkat szervizeltessük le, készítsük fel a „nagyüzemre”!
Természetesen még számos feladatot találhatunk magunknak
ebben az időszakban, de a legfontosabb, hogy örömünket és
önmagunkat találjuk meg kertünkben!
Ha nincs gyakorlatunk benne, akkor se féljünk elkezdeni: kertünk hálás lesz mindenért, amit érte teszünk!
És amit kertünkért teszünk, azt ugyebár magunkért tesszük….
Minden kerttel kapcsolatos tevékenységben készséggel áll a
lakosság rendelkezésére Ternai Lajos kertápoló vállalkozó.
TL Kert 06 20 411 1660

ADÓJA 1%-a NAGY SEGÍTSÉG
KÉRJÜK AJÁNLJA FEL ADÓJÁNAK 1%-át
MINDSZENT VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT
ADÓSZÁM: 18468191-1-06
Köszönettel: „Mecénások a Kultúráért” Egyesület

ADÓJA 1%-a NAGY SEGÍTSÉG
A MINDSZENTEN SZÜKSÉGBEN ÉLŐK SZÁMÁRA
KÉRJÜK AJÁNLJA FEL ADÓJÁNAK 1%-át
ADÓSZÁM: 18477845-01-06
Köszönettel: „A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány

Kedves Mindszentiek!
A Mindszenti Napokért Hagyományőrző, Kulturális és
Rendezvényszervező Egyesület
jogosult az adó 1%-ának fogadására.
Kérjük, amennyiben egyet ért tevékenységünkkel,
támogassa egyesületünket!
Adószám: 18516665-1-06
Köszönettel: Bagitáné Szécsényi Mária, elnök
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Interjú Papp Istvánné
„Kati mamával”
Kedves Ismerősöm Papp Istvánné
„Kati mama”, akiről régóta köztudott, hogy nagyon kreatív, imád
alkotni. Az interneten ismerősei
nyilvánosan is láthatják egy-egy elkészült munkáját. Az
elmúlt pár hónapban olajfestményeivel kápráztatta el a
célközönséget, emellett a konyhaművészetben is kamatoztatja kreativitását.
Erről kérdeztük Őt:
Hogyan kezdődött?
A rajz és a vízfestés alapjait velem is Tóth Emma tanár néni
ismertette meg az általános iskolában. Rajzszakkörös voltam
és a 8. osztály elvégzése után porcelánfestő szerettem volna
lenni, de a szüleim fontosnak tartották, hogy leérettségizzek,
így a KÖZGÉ-be iratkoztam, ami meg is határozta a további
életemet, 40 évig könyvelőként dolgoztam.
Örökölted a kézügyességedet?
Nem tudom, hogy örökölt képesség-e, vagy csak otthonról
hozza magával az ember a szokásait. Egy biztos, hogy édesanyám a háziipari szövetkezet bedolgozója volt „neccőlt”,
amihez biztosan kellett kézügyesség, de körülöttem is volt
mindig kötő-horgoló, vagy éppen hímzőtű. Sőt, a nagymamámtól a 8. születésnapomra varrógépet kaptam. Az anyámat soha nem láttam ölbe tett kezekkel ülni! Mindig csinált
valamit, én is ilyen vagyok.
Mikor fogtál ecsetet először a kezedbe?
Fiatalkoromban csak ritkán fogtam ecsetet, mint a korosztályom többsége munka után „háztájiztam”, gyereket neveltem, később szülőt, férjet ápoltam, mindeközben a ceruzák
és az ecsetek a fiókban lapultak. Talán 2010 karácsonyára
Beáta lányomtól kaptam egy teljes akvarell készletet és egy
könyvet a festészetről. Inspirációnak szánta. Ezek akkor még
a könyvespolcra kerültek, a festés meg a bakancslistámra.
2015-ben lettem nyugdíjas, ekkor hallottam, hogy Törökné
Ágoston Margitka nyaranta a múzeumkertben festőtábort
tart. Megkerestem, jelentkeztem és nagy izgalommal készültem az első összejövetelre. Nagyon jó kis csapat gyűlik ott
össze nyaranta, jó hangulatú, családias festőórák részesei
lehetünk. Margitka nagy türelemmel próbál bennünket pallérozni.
Csak olajjal dolgozol?
Margitkánál ismerkedtem meg az olajjal, és szerelem lett
első pillanattól. Végtelenül lágy anyag, jól lehet vele színeket
keverni és nem szárad gyorsan, mint az akril. Szeretek vele
dolgozni.
Mi inspirál, milyen témák a kedvenceid a festésben?
Hányféle alkotás született a kezeid által?
Virágcsendéletből jó néhány készült (orgona, tulipán, pipacs, mezei virágok), szívesen festem a Tiszát is. Mostanában ismerkedem az életkép ábrázolással. Kihívás az anatómia, mivel nem tanultam. Kedvenceim a balerinák, de festettem már éjszakai prágai utcát, velencei gondolást, vagy éppen görög hangulatú tájat.
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Meddig tart egy-egy festmény elkészítése?
Nem tartozom a „pik-pakk kész” alkotók táborába, bár szeretnék
olyan lendülettel festeni mint pl. Igor Sakharov, akinek a videóit
szívesen nézem a Youtubon. 4-5 alkalommal is melléülök egy képnek, ami bizony 3-4 óra. 25-30 órát is rászánok egy-egy képre, mire
késznek nyilvánítom.
Felkérésre is alkotsz?
Egy-két kivételtől eltekintve nem szoktam felkérésre festeni. Szerencsésebbnek tartom, ha a kész képek közül választ magának az
érdeklődő. Nem mindegy mit nézegetünk évekig.
Csak a festés a hobbid?
A festés mellett a varrás is a kedvenc időtöltéseim közé tartozik.
Burda szabásmintából dolgozom nagyon régóta. A nagykabáttól a
fürdőruháig készültek és készülnek darabok. Egyedibb és előnyösebb lehet egy-egy méretre készült ruha, mint a tömegáru. 1992ben rendezték az első magyarországi Burda Varróversenyt, ahol
III. helyezett lettem. Nagy élmény volt a családommal egy napot
eltölteni az Atrium Hyatt Szállóban, ahol az este komoly, reflektorfényes bemutatóval zárult. A nagymamám tudhatott valamit
’63-ban, mikor varrógépet ajándékozott. Félre a tréfával, legutóbb
az unokámnak varrtam szövetkabátot, mindkettőnk örömére.
Szerencsére lányaid is örökölték a kreativitásod, kézügyességed,
hiszen Beáta rajztanár, Ágika fodrász.
Igen, mindketten ügyesek és kreatívak. Nagyon büszke vagyok
rájuk!
Édesanya és nagymamaként a konyhában is gyakran megfordulsz. Gondolom előfordult már, hogy fantázia- és kreativitást
igénylő ételeket/süteményeket készítettél. Beszámolnál erről?
(van úgy, hogy néhány egyszerű alapanyag és fűszerként némi
fantázia elegendő egy nagyszerű étel elkészítéséhez)

2021. március

2021. március
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Unokáidnak mi a kedvenc étele/süteménye?
A konyha egy külön szerelem számomra. Mostanában nem a
kreativitást használom elsősorban, hanem igyekszem megismertetni a régi ízeket az unokáimmal.
Szonja kifejezetten nyitott a témára, bár Ő a reformkonyhát
részesíti előnyben. Tudatosan egészségesen étkezik, el is készíti magának, de mindent tud a kelt tésztáról is.
Mór a töpörtős pogácsát találja mennyeinek, valamint a citromos kuglófot, aminek a receptje már szerepelt az újságban.
Legutóbb krumplis kőttest készítettem a nagynéném receptje
szerint. Nem kifejezetten update recept, a hozzávalók között
fehér liszt, a disznó- és kacsazsír is szerepel, de nagyon finom
bukták lettek.
Főzünk kakaspaprikást öntöttvas lábasban. Reggelire hajában
sült krumplit „fagyos” szalonnával, nemrég grízgancát deszszertnek. Sütünk „vízönkőttet” és most készülök lesütött húst
elrakni zsírba, azt gondolom meg kell, hogy tapasztalják ezeket
a rég, méltatlanul elfeledett ízeket is. A konyha egy bensőséges
hely, ahol mesélhetek arról, hogy hogy készült régen a tarhonya, vagy hogyan főzték a szappant, mikor volt ideje a meszelésnek, az aratásnak, a pihenésnek. Hogyan mázolták a földes
szobát, vagy mit jelent a gardedám szó. Ez utóbbi nagy tetszést
váltott ki, elképzelték milyen lenne, ha ma is elkísérnék a buliba a lányokat.
Mi a titka?
Nem szolgálhatok kulisszatitkokkal. Minden tevékenység felé
nyitottan, szeretettel kell fordulni, így elérhetjük a kívánt célt,
főleg ha kitartás is, hit is párosul mellé.
A Mindszenti Hírek 2021. márciusi Habverő rovatában egy
kedvenc-kreatív konyhai alkotásodat szeretnénk megjelentetni. Melyeket választod?

Kardinális szelet

Krumplis kőttes
Hozzávalók:

Sárga tészta:
5+2 tojás sárgája habosra keverve 1 teáskanál sütőporral, csipet
sóval és egy vaníliás cukorral.
2 tojás fehérje 7 dkg cukorral, csipet sóval habbá verve, összevegyítjük a tojások sárgájával és hozzászitálunk 8 dkg lisztet.

Fehér tészta:
6 tojás fehérjét 15 dkg cukorral, csipet sóval kemény habbá
verünk. A masszát egy-egy nylon zacskóba töltjük, sütőpapírral bélelt tepsibe csíkokat nyomunk a következőképpen:

S

S
F

S
F

S

S
F

S
F

170 fokos sütőben kb. 20 percig sütjük.
Ha kihűlt kiborítjuk a tepsiből,
lehúzzuk róla a
papírt és megfelezzük ott, ahol a
dupla sárga tészta
van. Finom lekvárral megkenjük
az egyik lapot,
nem kell sajnálni
(én erdei gyümölcsízt használtam). 2 dl Hulala
tejszínt 1 vaníliás cukorral habbá verünk, a lekvár tetejére simítjuk és beborítjuk a másik lappal.

1 tojás, 2 és ½ kanál cukor, 1 kanál só, ½ l langyos tej, 5 dkg
élesztő, 2 db közepes főtt krumpli, 1 kg liszt
A főtt krumplit áttörjük, ráöntjük a langyos tejet, bele a
cukrot, az élesztőt, ha megfutott. Majd beletesszük a tojást,
a lisztet, sót. Jól összedolgozzuk, kidagasztjuk, hagyjuk
pihenni. Ha megkelt, akkor kb. 5 dkg olvasztott vajjal legalább kétszer visszaverjük.
Miután megkelt a tészta kb. 36 gombócot formázunk. Langyosítunk kb. egy jó fakanálnyi disznó- vagy kacsazsírt és a
gombócokat ebben zsemleszerűre megformázzuk és a tepsibe sűrűn egymás mellé helyezzük. 20-25 percet pihen a
tészta, közben 200 fokra előmelegítjük a sütőt, és mielőtt
sütőbe tesszük, ismét olvasztott zsírral megkenjük.
Félsülésben gyorsan megismételjük a zsírral való lekenését.
Ha ügyesek vagyunk gyümölcsízzel megtölthetjük, ekkor
kiflinek hajtogatjuk.

Köszönjük az interjút és a finom süteményt!
Kívánjuk, hogy jó egészségben még nagyon
sokáig taníthasd az unokáidat és alkothass
ilyen szépségeket!

10

Mindszenti Hírek

2021. március

Karnevál a
Mindszenti Általános Iskolában
Az idei farsang a vírushelyzet miatt rendhagyó
volt az iskoláinkban, a megszokott karneváli hangulat elmaradt. Alsó tagozatos osztályainkban
technika, rajz órán maszkok, álarcok készültek,
szerény keretek között történt a téltemetés.

TOVÁBBTANULÁS
Postázásra kerültek iskolánk nyolcadikos diákjainak
jelentkezési lapjai a középfokú intézményekbe. Leendő
végzős diákjaink száma: a székhelyen 38 fő, a Dózsa-Telepi Tagintézményben 16 fő. Az 54 nyolcadikos tanuló 33 iskolába adta be jelentkezését. Az idén (2020/2021-es tanév) a pályaválasztás során a diákok a szakképző iskolákat és a technikumokat részesítették előnyben.
2021. április végén kapják meg tanulóink, hogy kit melyik középfokú intézménybe vettek fel.

A 2021/2022-es tanévre az
ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEIRATKOZÁSA
várhatóan 2021. április 14-15. lesz,
az utolsó információk szerint ONLINE kell elvégezni!
Amint lesz ezzel kapcsolatban több információ,
tájékoztatással leszünk.

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. március
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MSC HÍREK A TAVASZ KEZDETÉN
Jó hangulatban, a téli felkészülés után várják a bajnokság kezdetét a csapat ifjúsági és felnőtt tagjai.
A felnőttek már túl vannak két bajnoki fordulón, amit a
covid miatt halasztottak el őszről az ellenfeleink.
Saját pályánkon 5:0-ra vertük a Nagymágocs gárdáját,
viszont Mártélytól, a vásárhelyi műfüves mérkőzésen,
alul maradtunk 1:0 arányban. Ezzel megszakadt a hat
fordulóig tartó veretlenségi sorozatunk. A bajnokság
tavaszi első fordulója február végén kezdődik, hazai
pályán, Balástya ellen.
Az U19-es ifjúsági csapatunk március első hétvégéjén
kezd Üllésen egy elmaradt fordulóval, majd megkezdi a
menetelést a „C” csoportban a „B” csoportba történő
feljutási céllal.
Új játékosok igazolása a télen nem történt. Voltak játékosok, akik a Balástya gárdájához igazoltak, úgymint
Hős Valdemár és Korom Krisztián. Kanalas Róbert a
Nagymágocs csapatát választotta. Ezek a játékosok nem
tudták felvállalni az edzések látogatását, munkahelyi
elfoglaltságuk miatt.
Sajnos ezzel a problémával szembe kell nézni szinte
majdnem minden játékosunknál. Mindenki a szabadidejét áldozza fel, és a labdarúgás szeretete vonzza a
közönséghez a pályára. Vannak olyanok a két együttesben, akik Vásárhelyről, Szegvárról járnak ebbe a
„Megyei II. osztályú” amatőr bajnokságba, focizni
Mindszentre. Köszönet illeti a munkájukat, és csak bízni tudunk, hogy az utánpótlás nevelés a Mocorgó UFC
részéről éreztetni fogja valamikor a hatását erőteljesen.
Az anyagi háttér a működéshez biztosított a TAO-n
keresztül, annak ellenére, hogy a legutóbbi NEA pályázatunkon a Bethlen Gábor Alapítvány elutasította kérelmünket, mondván, hogy „A rendelkezésre álló szabad
előirányzatra való tekintettel a pályázat nem támogatható.” Sajnos az Önkormányzatunk tavalyi támogatása
is késik, a pillanatnyi pénzügyi nehézségek miatt.
Néhány évvel ezelőtt még jobbak voltak a lehetőségeink
a pénzszerzésre. Most folyt le a 2 db NEA-s és egy TAO
-s pályázatunk 2016. évi ellenőrzése. Talán vissza lehetne sírni ezt az időszakot!?
Optimistán várjuk a tavaszi folytatást, a covid miatti
egyelőre, zártkapus mérkőzéseken.
A csapat vezetése, a törzsszurkolókkal kiegészülve, jó
edzői vezetéssel, 15-20 fős edzéslátogatottsággal, jó létesítményi háttérrel, bizakodva várja a tavaszi folytatást.
Hajrá MSC!
Pálinkó Mihály elnök
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A MOCORGÓ UFC FUTSAL
BESZÁMOLÓI
Köszöntöm ismét a Mindszenti Hírek
olvasóit!
Eltelt jónéhány hét a legutóbbi jelentkezésem óta és
négy korosztályunkból háromban folytatódtak a küzdelmek, egyiknél pedig már be is fejezték a mérkőzéseket. Lássuk, hogyan alakult azóta a csapatok sorsa.
Az U17 fiúk már mindent lejátszottak, a többi egyesületnek még vannak meccsei. A mindszenti fiataloknak
összesen 2 siker és 1 döntetlen jött össze, viszont az A
osztályban szerepeltek, ahol azért erősebb gárdák találhatóak. A házi gólkirály Szücs Dániel lett 15 találattal,
aki az összesített góllövőlistán is a harmadik.
Az U19 srácok azóta egy további győzelmet zsebeltek
be, méghozzá a bajnokság éllovasát, a Hódmezővásárhelyt verték meg itthon nagyszerű játékkal 6-3-ra. Nekik még három találkozójuk van hátra, hetedik helyen
állnak, tehát lesz még alkalom javítani. A házi góllövőlistát Bereczki Patrik vezeti 13 góllal.
Az U19 lányok szintén egy további sikerrel gyarapították a mutatójukat, hazai pályán az Apátfalva csapatát
sikerült megverniük 2-1-re. A bajnokságban jelenleg 7.
helyen tanyáznak a 9 csapatból, de van még esély a
hatodik helyre is, hiszen 5 mérkőzésük hátra van. Itt a
csapatkapitány, Borda Nikoletta vette be legtöbbször
az ellenfelek kapuját, 9 alkalommal.
Összességében lassan vége tehát a benti teremlabdarúgó idénynek. Azonban a csapatoknak el kell kezdeniük
készülni a kinti bajnokságokra is, hiszen pár héten belül a nagypályás pontvadászatok is folytatódnak és
csak megfelelő alapozással lehet helyt állni. A fiatalok
sportélete tehát Mindszenten sem áll meg, reméljük a
járványügyi helyzet pedig hamarosan visszaengedi a
nézőket is a pályára. Addig türelemmel, megértéssel és
a szabályozásokat maximálisan betartva várjuk a javulást. Hajrá Mindszent! Hajrá Mocorgó!
Balogh Árpád

Simsont, régi motorokat vásárolok!

Tisztelt Bérfőzetők!
Az Aranyos Pálinkagyár
2021-től 1 liter 48 fokos pálinka bérfőzését
bruttó 1065 .- Ft-ért végzi.

Fűkaszálást, rotálást, favágást, ágdarálást,
permetezést, gyomirtást vállalok!

Bejelentkezés: Dombi Zsolt, 30-8859709

Tel.: +36 30 479 8803

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók!

Kérjük a labdarúgást szerető
mindszentieket, hogy adójuk 1%-ával
támogassák a klubunkat!

A MINDSZENTI HORGÁSZ EGYESÜLET

Adószám: 18514333-1-06

Egyúttal kérjük, hogy továbbra is
támogassák egyesületünket.

Mindszenti Sport Club Sportegyesület
6630 Mindszent, Tóalja sor 2.

ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk
1 %-val támogatták egyesületünket!

Adószámunk: 19090140-1-06
Köszönjük!
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A KELLER LAJOS MŰVELODESI
KOZPONT ES KONYVTAR AJANLOJA
Az 1848-49-es Forradalom es Szabadsagharc
emlekenek tiszteletere Mindszent Varos Onkormanyzata es a
Mindszenti Művelodesi Kozpont műnkatarsai

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYT
hirdetnek az ONLINE terben,
a Keller Lajos Művelodesi Kozpont es Konyvtar
FACEBOOK felűleten.
A versenyen, ket szabadon valasztott magyar nepdal egyeni vagy
csoportos eloadasat kerjűk szepen video-űzenetben megkűldeni.
Szakmai zsűri fogja meghallgatni es ertekelni a felveteleket,
es a kozonseg szavazataira is szamítűnk.

Kategóriák:
I. kategoria ovodasok reszere
II. kategoria altalanos iskola 1 – 2 – 3. osztalyosai reszere
III. kategoria altalanos iskola 4 – 5 – 6. osztalyosai reszere
IV. kategoria altalanos iskola 7 – 8. osztalyosai reszere
V. kategoria ifjűsagi, felnott korosztaly reszere.

A népdaléneklési versenyre jelentkezni,
a videofelvétel megküldésével,
2021. március 12-én, 10 óráig,
a név és az osztály feltűntetésével lehet.
A mobil telefonnal keszűlt verseny-felveteleket fekvohelyzetű
video-űzenetben kerjűk szepen megkűldeni a Keller Lajos Művelodesi Kozpont es Konyvtar kellermindszent@gmail.com E:mail
címere, vagy Messenger űzenetben. Kerjűk azt is megjelolni, hogy
hozzajarűl a nevezo a nyilvanos megjeleneshez. A beerkezett
felveteleket egyszerre osztjűk meg az intezmenyi FACEBOOK
felűletűnkon, ahol a kozonsegszavazas megkezdodik.

2021. március

TOVÁBBI AJÁNLÓ
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
emlékének tiszteletére
Nepdaleneklesi versenyt hirdetűnk. Reszletek a felhívasban.
A Peczely Alapfokű Műveszeti Iskola Vágó Veronika fúvós
tanszak vezetője szervezésében ünnepi hangversenye
hallgathato meg az intezmenyi FACEBOOK oldalon az űnnepi
hetvegen
A Mindszenti Művelodesi Kozpont műnkatarsai a korabbi
evekben kedvelt jatekos tortenelmi vetelkedok alapjan 2021ben különleges történelmi játékot kínálnak az ONLINE
térben, a Keller Lajos Művelodesi Kozpont es Konyvtar
FACEBOOK felűleten.
Ünnepi tekergésre bíztatjűk a csaladokat, barati koroket.
Fenykepes osszeallítast lathatnak az elozo evek tekergeseibol,
akar otletadokent is, intezmenyűnk FACEBOOK oldalan.
Kűldjenek fotot, selfiket rola!
Termeszetesen keszűlűnk a Virgonckodo Hűsvetvarora is,
kerjűk kíserjek figyelemmel az aktűalis híreket!
A hosszű evek ota a Kolteszet napjahoz kapcsolodo versmondo
versenyt meghirdetjűk az ONLINE terben, hasonlo formaban,
mint ahogy a nepdaleneklesi verseny zajlik. Kíserjek a versmondok es hozzatartozoik figyelemmel a reszleteket az intezmenyi FACEBOOK felűleten es kerdes eseten hívjanak bennűnket batran a 30/670-7580 intezmenyi telefonszamon.
A konyvkolcsonzes lehetosege az elozo szamban leírt formaban tovabbra is műkodik.
Intézményünk jelenleg elérhető: hétfő-péntek 8-16 óráig,
telefonon 30/670-7580, illetve írjanak a Messengeren,
vagy a kellermindszent@gmail.com e:mail címre.

Jó egészséget kívánunk minden kedves olvasónak!

A MINDSZENTI
HORGÁSZEGYESÜLET
TÁJÉKOZTATÓJA

Erdeklodni az alabbi telefonszamon, hetfo-pentek 8-16 ora kozott lehet:
62/526-080 es a 30/670-7580.

HECSMSZ

VIII. MINDSZENTI ALKOTÓ NŐK TÁRLATA
Koszontot mond es a kiallítast a kozonseg szamara
atadja az Online terben:

Jancsovics Attila, önkormányzati képviselő
2021-ben részben ABLAKTÁRLAT formájában, részben
pedig a virtuális térben várjuk az érdeklődőket.
Az ablaktarlat helyszíne: a Mindszenti Művelodesi Kozpont
fobejarata,- es a fohomlokzat ablakai mogott ter
Megtekintheto 2021. marciűs 8-tol - marciűs 28-ig.
Az űvegfelűlet mogotti beműtatassal szemelyes elmenyekhez
szeretnek jűttatni az erdeklodoket, a Szabadsag teren setalokat, a
pandemia miatti online jelenlet megerosítese mellett.

Az ONLINE kiallítas a Keller Lajos Művelodesi Kozpont es
Konyvtar FACEBOOK oldalan kovetheto
2021. marciűs 8-tol.

Alkotóink a lapzártáig:
ATKARI ZOLTANNE
CSERNAK MARIANNA
GORBE OZMINNE
GYAPJASNE GALAMBOSI EVA
LIPPAINE KIS KRISZTINA
MARTON PETERNE

NAGY KINGA ERIKA
NAGYNE GYOVAI ERIKA
SLEGERNE KIS REANATA
SZEP ISTVANNE AGI
BENDE GYORGY

Várjuk Önt is, sétáljon felénk, nézzen az ablakaink mögé!

Ár: Forint

Éves ÖSSZEVONT területi jegyek
GYERMEK ÚSZÓS
(1 bot 1 horog, csak úszós készség)

2 000.-

GYERMEK ÁLTALÁNOS
(1 bot, 1 horog, tetszőleges készség)

6 000.-

IFJÚSÁGI**
(1 bot, 3 horog, tetszőleges készség)

16 000.-

FELNŐTT KEDVEZMÉNYEZETT egybotos
(1 bot, 3 horog, tetszőleges készség)

20 000.-

ÖSSZEVONT
(2 bot, max. 3 horog/készség)

51 000.-

TISZA ÉS MELLÉKVIZEI
(2 bot, max. 3 horog/készség)

27 000.-

TERMÉSZETES VIZEK RÉSZLEGES
(2 bot, max. 3 horog/készség)

19 000.-

EGY-EGY VÍZTERÜLETRE SZÓLÓ ÉVES FELNŐTT
TERÜLETI JEGYEK
ATKA

32 000.-

MATY-ÉR

32 000.-

LISZTES

26 000.-

GÖRBE-SÁRGÁS

25 000.-

2021. március
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Időszakos területi jegyek
24 órás FELNŐTT NAPI

3 000.-

24 órás IFJÚSÁGI** NAPI

1 600.-

24 órás TURISTA NAPI

2 700.-

48 órás FELNŐTT

5 000.-

72 órás FELNŐTT

7 000.-

7 napos FELNŐTT

12 000.-

* HECSMSZ kezelt vízterületei: összesen 9 vízterület, (3300 ha) - Atkaiholtág, Maty-éri víztározó, Tisza, Maros-, Hármas-Körös-, folyók Cs.
m.-i szakaszai, Akolszögi Holtág,
Körtvélyesi Holtág, Algyői-főcsatorna,
Gyálai Holt-Tisza (Görbe-Sárgás, Lisztes).
** Az Ifjúsági horgász: gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával rendelkező, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy aki 12 életévét betöltötte, de 18.
életévét az adott év december 31-ig
tölti be, illetve nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú tanulmányokat
folytató horgász a 22. életévének betöltése évében december 31-ig.
Bővebben:
http://horgaszcsmszov.hu/

MINDSZENT - KURCA
TERÜLETI JEGYEK

Ár:
Forint

Tagi éves kedvezményezett
(1 bot, 1 horog, tetszőleges
készség)

6000.-

Tagi éves felnőtt (2 bot,
max. 3 horog/készség)

12000.-

24 órás felnőtt napijegy (2
bot, max. 3 horog/készség)

3000.-

24 órás kedvezményezett
napijegy (1 bot, 1 horog,
tetszőleges készség)

1500.-

Nem tagi éves kedvezményezett (1 bot, 1 horog, tetszőleges készség)

8500.-

Nem tagi éves felnőtt (2 bot,
19000.max. 3 horog/készség)

TERÜLETI ENGEDÉLY
VÁLTÁSÁNAK HELYE:
Mindszent Bene u. 26.
ELŐZETES IDŐPONT
EGYEZTETÉSSEL!
Tel.: 0630-515-7336

Mindszent kozpontjaban
irodak berbeadok!
Erdeklodni a
30-2285357-es
telefonszamon.
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határnapját követő tizenöt napon belül KÖZLEMÉNY
2021. május 08.-ig - írásban értesíteni az
ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL Oktatási Hivatal Csongrád Megyei PedagógiA 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
(továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1)
bekezdése alapján Mindszent Város Önkormányzata óvodai beiratkozást hirdet
a 2021/2022. nevelési évre az alábbiak
szerint:

ai Oktatási Központját.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési
igényű (SNI gyermek) Nkt. 4 § 25. pontja
alattiak köréből a Károly Óvoda
(Székhely: 6630 Mindszent, Szabadság tér
4.) és tagintézménye (6630 Mindszent,
Móricz Zs. u. 1/B.) – az Alapító OkiratBeiratkozások időpontja egységesen a ban rögzítettek alapján – kizárólag az
székhelyen és tagintézményben:
egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő
2021. április 21. (szerda) – 2021. április gyermekek óvodai nevelését, ellátását
22. (csütörtök) 8.00- 15.00 óra között
végzi.
Beíratások helye: Károly Óvoda Szék- Beiratkozáskor be kell mutatni:
hely (Mindszent, Szabadság tér 4.) Károly
Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézménye  a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
(Mindszent, Móricz Zs. u. 1/B.)
A 2021/2022. nevelési év: a 2021. szep-  a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítója (vagy születési anyakönyvi
tember 1. – 2022. augusztus 31-ig tartó
kivonata), lakcím-kártyája és TAJ káridőszak.
tyája
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
 Óvodai jelentkezési lap nyomtatvány,
CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. §
mely átvehető az óvodai vezetői irodá(2) bek.-ben foglaltak szerint a gyermek
ban, ill. letölthető az óvoda honapjáról
abban az évben, amelynek augusztus 31.
(www.karolyovoda.hu), az önkormánynapjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év
zat honlapjáról (www.mindszent.hu). A
kezdő napjától legalább napi négy órában
nyomtatvány a jelentkezés napján az
óvodai foglalkozáson vesz részt.*
óvodában is kitölthető.
Óvodába felvehető továbbá, amennyiben
 amennyiben a gyermek hátrányos
az óvodai férőhelyek száma lehetővé
helyzetű (HH), illetve halmozottan
teszi: az a gyermek, aki a harmadik élethátrányos helyzetű
évét a felvételtől számított fél éven belül
 (HHH) úgy az ezt igazoló határozat
betölti.
másolata
A felvétel kritériuma továbbá az ágy-és
szobatisztaság megléte (Óvodai Házi-  amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokurend)
mentum (Szakértői vélemény).
Óvodai felvételi körzete:
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beiratkoKároly Óvoda Székhely – a mellékelt határozás- a 3. életévüket 2021. augusztus 31.
zat szerint
napjáig nem betöltő, azaz nem óvodaköKároly Óvoda Móricz Zs. utcai tagintézmé- teles gyermekek esetében - még nem
nye – a mellékelt határozat szerint
jelenti azt, hogy gyermekük felvételt
* Az Nkt. értelmében a 3. életévét betöltött nyer az óvodába! A felvételről az óvoda
gyermek a nevelési év kezdő napjától legalább vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz meghaladja a felvehető gyermekek szárészt. (továbbiakban: óvodaköteles), melynek mát, az óvodavezető bizottságot szervez,
biztosítása szülői kötelezettség. (Nkt. 72. § (1) mely javaslatot tesz a felvételre.
bek. b) pont).

Az EMMI rendelet 20.§ (2) bek. alapján a
szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján
kötelezett gyermekét köteles beíratni a
települési önkormányzat vagy a fenntartó
által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban,
vagy az óvodalátogatási kötelezettség
alól felmentését kérni.

A felvételi döntésről 2021. május 23-ig
kapnak írásban értesítést, elutasítás esetén határozatot. (EMMI rendelet 20.§ (1a)
bek. h) pont)

Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi
kérelmet elutasító óvodavezetői határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a
tudomására jutástól számított 15 napon
belül a szülő eljárást megindító kérelmet
nyújthat be Mindszent Város Jegyzőjéhez, aki másodfokon hoz döntést. (Nkt.
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyúj- 37.§ (3) bek. b.) pontja) A másodfokú
tott – kérelme alapján a gyermek jogos döntés a közléssel válik jogerőssé.
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amelyben a Az óvodavezetői döntés jogerős, amenygyermek a negyedik életévét betölti, a me- nyiben a fenti határidőn belül nem nyújgyei kormányhivatal általános illetékes- tottak be eljárást megindító kérelmet,
séggel eljáró járási hivatala felmentheti vagy ha az eljárást megindító kérelem
az óvodai foglalkozáson való részvétel benyújtásáról lemondtak.
alól, ha a gyermek családi körülményei, A veszélyhelyzet fennállása módosíthatsajátos helyzete indokolja.
ja az óvodai beiratkozás időpontját és
A napi négy órában óvodai nevelésre módját.
kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke Kérjük, kísérjék figyelemmel az aktuális
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, híreket.
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
2021. 02. 06. Atkári Tamás és Bagita Szilvia
2021. 02. 16. Muzsik Gábor és Fehérvári
Adrienn Szilvia
2021. 02. 16. Gémes Sándor és Ökrös Bettina
2021. 02. 20. Takács István és Klémán Barbara
2021. 02. 22. Csordás Ottó Lóránt és Fülöp Beáta
2021. 02. 27. Rostás János és Szabó Vanessza Vivien

40 éve kötött házasságot
1981. 03. 14. – Szőke István és Somodi Erzsébet

30 éve kötött házasságot
1991. 03. 09. – Németh Pál és Lele Éva
1991. 03. 16. – Mészáros József és Rákóczi Erika
1991. 03. 23. – Bereczki Zoltán és Galambosi Ibolya Irén

25 éve kötött házasságot
1996. 03. 02. – Kovács Gyula és Somsák Emese Erzsébet
1996. 03. 22. – Lőrinczi Károly és Dömötör Ibolya

SZÜLETETT
Belovai Róbertnek és Matyi Gyöngyi
Renátának, 2021. 01. 04-én Noel utónevű
gyermeke született,
Balogh Viktornak és Piros Hedvignek, 2021. 01. 14-én
Brájen Attila utónevű gyermeke született,
Zsóri Csabának és Gyugel Enikőnek, 2021.01.23-án
Mirkó és Mór utónevű gyermekeik születtek,
Sylmetaj Murat-nak és Szabó Fatime Fanninak, 2021.
01.12-én Lior utónevű gyermeke született,
Kis Zoltánnak és Idei Katalinnak, 2021. 02.20-án,
Dániel utónevű gyermeke született,
Losonczi Zoltánnak és Szarka Cintiának, 2021. 02.24-én
Zente utónevű gyermeke született,

2021. március

Dombi Ferenc (Mikszáth K. u. 30.) – 2021. 02. 07. – 53 éves
volt,
Miskolczi Mihály (Tanya 223.) - 2021. 02. 10. – 87 éves volt,
Ambrus Mihályné szn.: Gémes Etelka (Andrássy u. 10.) –
2021. 02. 12. – 82 éves volt,
Török Jánosné szn.: Pap Ilona (Hunyadi u. 10.) – 2021. 02.
15. – 68 éves volt,
Losonczi Istvánné szn.: Bereczki Rozália (Horváth Gy. u.
113.) – 2021. 02. 17. – 78 éves volt,
Egyed Zoltánné szn.: Antal Annamária (Budai N. A. u. 4.) –
2021. 02. 19. - 54 éves volt,
Korom Antalné szn.: Németh Mária (Kinizsi P. u. 20.) – 2021.
02. 19. – 91 éves volt.

ELHUNYT FIAM EMLÉKÉRE
Istenem- Istenem, ha vagy ott fenn
Miért tetted ezt velem,
Elvetted egyetlen gyermekem,
Így nekem nem maradt semmim sem!
Sem neki, sem nekem nem volt testvére
Sem unokám, sem feleségem.
Van élettársam, annak van családja,
Csak rájuk számíthatok a világba.
Szokásos életmód szerint
Az utód temeti el szüleit,
De nálunk mást hozott az élet,
A 82 éves apának kell eltemetni téged.
Tudom nagyok voltak a fájdalmaid,
Azt még látni is elég volt, nem átélni.
Hiába kaptál bármilyen gyógyszert,
A fájdalmaid csak nem enyhültek.
Istenem- Istenem, ha vagy ott fenn
Vedd gondviselésedbe egyetlen gyermekem.
Majd ott fenn találkozunk, szerető apád ott leszek melletted,
Addig Isten veled!
Pálinkó Ferenc /Fuci/

Ajtai Róbertnek és Dékány Kittinek 2021.02.03-án
Róbert Krisztián utónevű gyermeke született,
Ördög Sándornak és Sinkó Andreának 2021. 02.22-én
Rebeka utónevű gyermeke született.

ELHUNYT
Répás Ferencné szn.: Bónus Etelka
(Mikszáth K. u. 8.) – 2020. 12. 12. – 84 éves
volt,
Elek József (Kossuth u. 92.) – 2021. 01. 02. – 73 éves volt,
Csatordai Mihályné szn.: Fejes Mária (Tanya 127.) – 2021.
01. 14. – 69 éves volt,
Szőke István (Thököly u. 61.) – 2021. 01. 26. – 73 éves volt,
Pálinkó Ferenc (Mátyás kir. u. 55.) – 2021. 01. 27. – 51 éves
volt,
Szolnoki Imréné szn.: Mezei Rozália (Kodály Z. u. 53.) –
2021. 01. 29. – 99 éves volt,
Vass István (Budai N. A. u. 18.) – 2021. 01. 31. – 72 éves
volt,
Losonczi Sándorné szn.: Csendes Anna (Árpád u. 74.) –
2021. 02. 04. – 66 éves volt,
Németh Ferencné szn.: Jegyes Molnár Valéria (Kiss E. u.
17.) – 2021. 02. 05. – 79 éves volt,

LAKOSSÁGI ÉS APRÓHIRDETÉSEK
Díjszabás:
egynegyed oldalas 7.875,- Ft + Áfa
egynyolcad oldalas 3.938,- Ft + Áfa
apróhirdetés 75,- Ft/szó + Áfa*
* a névelő nem számít önálló szónak
Részletek:
https://mindszent.hu/wp-content/uploads/2021/02/
Mindszenti-Hirek_hirdetes-megrendelo-lap.pdf

2021. március
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FARSANG A KÁROLY ÓVODÁBAN

„Farsangolunk, vigadunk…”
Február a Farsang hava, jelmezekbe öltözve űzzük el a telet,
várjuk a tavaszt.
Idén a pandémia miatt kénytelenek voltunk „zárt ajtók mögött”, a nyilvánosságot kizárva, a Székhely 6 csoportján belül
megrendezni a mulatságot; így aztán február egész első hete
nálunk a Farsangról szólt.
Már a hét elején behozhatták választott jelmezüket ovisaink,
s egy kis közös verselés, éneklés keretén belül be is mutatkozhattak.
Köszönjük szépen a szülőknek a megértést, és támogatást!
Külön köszönet Farkas Zoltán, Farkasné Tisza Orsolya,
valamint Losonczi Zoltán (Birkacsárda) felajánlásáért,
melynek révén a vidám hetet egy hatalmas, közös pizzázással tudtuk zárni.

„Elmúlott a rövid farsang, de mi azt nem bánjuk!
Sirassák a lányok otthon maradásuk,
Kiknek a nagy méreg miatt ráncos az orcájuk”
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A KÁROLY ÓVODA MÓRICZ ZSIGMOND
UTCAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK FARSANGI
ÜNNEPSÉGE
,,Arcod rejtsed álarc mögé,
öltsél cifra maskarát,
szökjünk, tomboljunk.
Itt a farsang,
pörögjenek citerák!”
(Kerék Imre)
Az aktuális vírushelyzetre való tekintettel a közös Farsangolás elmaradt, azonban az óvodai télbúcsúztatás és karneváli hangulat nélkül nem múlhatott el a február…
Óvodai farsangi időszakunkat 2021.02.01.-02.12.-ei heteken
tartottuk a megszokottól eltérő módon valósítottuk meg az
eddig kialakult szokásokat. Belső körben, csoportokban a
gyerekekkel együtt ünnepeltünk. Ez a két hét az örömteli
együtt-létről, tél-űzésről, táncról, jelmezbe bújásról, ügyességi játékokról, díszítésről, alkotásokról szólt, így a gyermekek hozhattak be saját, általuk választott jelmezt, melyet
kedvük szerint vehettek fel. Sajnos a pandémia miatt, ez a
farsangunk más volt…, a szülők és vendégek nélkül telt...
Igyekeztünk a gyermekeknek felhőtlen időszakot varázsolni
ez idő alatt is! Reméljük, a jövőben vendégeinkkel együtt
ünnepelhetünk!
Fő napunk 2021.02.12.-én volt. Az ünnepség alatt örömmel
szerepeltek a gyermekek. Köszönettel tartozunk Balogh
Gabinak és Marton Fecónak, akik az ezen a napon készült
videóikkal, fotóikkal megörökítették, maradandóvá és, így
elérhetővé tették a szülők részére is ezt az intézményi alkalmat. A műsor után, boldogan fogadták a gyermekek a jól
megérdemelt ,,farsangi lakomát” , melyet a Szülői Szervezet
tagjainak, s természetesen a szülőknek is köszönünk!
,, Elmúlt a farsang, várunk Tavasz!
Hozz megújulást nekünk is kívülről- s belülről, Te Ravasz!
Természetnek szépséget, napsütésben bőséget,
Embernek vidámságot és nagyon jó egészséget! ”
(Horváth Ágota)
Minden jót kívánunk Kedves Olvasó!
Móricz ovisok apraja és nagyja nevében:
Horváth Ágota – tagintézmény-vezető

AUTÓSOK, MOTOROSOK,
KERÉKPÁROSOK FIGYELEM !
TAVASZI AKCIÓ A
BORSI ÉS BORSI GUMISZERVIZBEN!
10% kedvezmény nyugdíjasoknak, diákoknak, mozgáskorlátozottaknak a javítási és szerelési munkadíjakból
Profi gumijavítás több, mint fél évszázados rutinnal, a
tanult gumijavító szakmában (nem „gyorstalpalós”)
Külső és belső gumik szakszerű javítása, szelepház beépítések, peremsérülések javítása, téli-nyári gumicserék,
olasz és német gépekkel
Motorkerékpárok gumiszerelése,
kiegyensúlyozása külön adapterrel
Tisztelettel: Borsi Imre
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