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EGYRE TÖBB GYERMEK SZÜLETIK MINDSZENTEN 

Idén mintegy 30 kisgyereket és családjukat köszöntött Mindszent Város Önkormányzata. A 2015-
ben indult babaköszöntésnek mára már nagy hagyománya van településünkön.  

Mindszent Város vezetése fontosnak 
tartja, hogy megállítsa vagy mérsékelje 
azt a népességfogyást, amely korábban 
jellemző volt városunkra. Szerencsére a 
törekvések sikeresnek bizonyulnak, 
ugyanis már évek óta nő az újszülöttek 
száma. Azokat a családokat pedig, akik 
gyermeket vállalnak, támogatja a képvi-
selő-testület. 

Zsótér Gábor alpolgármester kezdemé-
nyezésére minden évben köszöntik az 
újszülött babákat és családjukat. Többek 
között ezzel szeretnék ösztönözni a fiatal 
párokat a gyerekvállalásra. „Egy-egy 
ilyen babaköszöntés kiváló alkalom arra 
is, hogy felmérjük az igényeiket. Az 
egyik legszebb feladattomnak tartom a 
családlátogatásokat, hiszen a fiataloknak 
remek meglátásai vannak a település 
életét illetően” – mondta el Zsótér Gábor.  

Éves szinten mintegy 60-65 gyermek szü-
letik Mindszenten, idén pedig már közel 
30 kisgyerekes családot köszöntött a vá-
ros vezetése. A családok 10 ezer forintos 
– az év első babája 20 ezer forintos - vá-
sárlási utalványt kapnak, amit a lehetősé-
gekhez mérten személyesen adnak át a 
szülőknek. A pandémia miatt, a tavalyi 
évben ugyan a személyes találkozások 
elmaradtak, de idén ismét a képviselő-
testület tagjaitól vehették át az ajándéko-
kat a szülők.  

A növekvő gyereklétszám pozitív visszajelzés és öröm a jövőre nézve. Reagálva a gyarapodásra, egy új bölcsőde 
is épül a településen, ami a tervek szerint 2022 végére készül el. A 48 férőhelyes intézmény még vonzóbbá teszi 
Mindszentet a gyerekvállaló fiatalok számára. 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  Ménesi István szépkorú lakosunkat 
90. születésnapja alkalmából! 

Kívánjuk, hogy családja szeretetében 
töltsön még további egészséges, 

boldog, békés éveket! 
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2020. november 4-én tartott utoljára testületi ülést 
a képviselő-testület a covid járvány miatt. A 
hosszú szünet utáni rendes ülésre augusztus 25-én 
került sor. 

A napirendi pontok elfogadása előtt, Tóth Csaba 
köszönetét fejezte ki az augusztus 20-i rendezvény 
szervezőinek és mindazoknak, akik bármilyen mó-
don hozzájárultak az igen színvonalas nap sikeré-
hez. A Polgármester 28 rendeletet és 112 határoza-
tot hozott a pandémia ideje alatt.  
A napirendi pontok tárgyalása előtt Pálinkó Mi-
hály az előző évi civil alap kifizetéséről, valamint 
idei évi elbírálásáról érdeklődött. A Polgármester vála-
szában elmondta, hogy a téma tárgyalására következő 
testületi ülésen kerül sor. 
A vízirendészeti tevékenységről szóló beszámolóból 
kiderült, hogy a nyár folyamán nem történt vízbefulla-
dás és baleset sem. A kijelölt fürdőhelyen szinte minden 
hétvégén megjelentek a vízi rendőrök. Sokrétű tevé-
kenységükért Zsótér Károly polgármester és Rácz Ár-
pád köszönetet mondott. Mindszent térségében a körze-
ti megbízotti feladatokat Nagy Csaba r. törzszászlós 
látja el. A lakosság többször fordult hozzá hajózási, hor-
gászati, halászati kérdésekben, jogszabályok értelmezé-
sében.  Pálinkó György Vince hangsúlyozta, pozitív do-
log, hogy elsősorban nem büntető szándékkal lépnek fel 
a vízirendőrök, valamint a hullámkeltés problémájára 
kérte a megoldást. 
A tűzvédelmi helyzetről szóló beszámoló szerint 13 kár-
eset és 10 műszaki mentés volt az előző évben Mind-
szenten. Sajnálatos, hogy egyre több lakóingatlanban 
keletkezik tűz, legtöbbször az elektromos hálózat hibá-
jából vagy figyelmetlenségből. Többen hangsúlyozták, 
hogy köszönet jár a helyi tűzoltóknak áldozatos tevé-
kenységükért. 
Zsótér Gábor alpolgármester a mindszenti önkéntes 
tűzoltó egyesület műszaki fejlesztéséről érdeklődött. 
Amennyiben a források megnyílnak, remélhetőleg meg-
történhet a fejlesztés. 
Elhangzott, hogy a szén-monoxid érzékelők sok család 
életét mentették meg, azokat mindenképpen érdemes 
beszerezni. A lakásban történő elhelyezésével kapcsolat-
ban a kéményseprő segítséget tudnak nyújtani, amelyet 
ingyenes vonalon meg lehet rendelni. 
 Dr. Végh Ibolya jegyző megköszönte az egyesület mun-
káját az augusztus 20-i rendezvény kapcsán. 
A közbiztonság helyzetének tárgyalása során Zsótér 
Gábor kiemelte a folyamatos egyeztetés fontosságát a 
rendőrség és az önkormányzat között, valamint a mind-
szenti őrs létszám változásairól érdeklődött. 
Pálinkó György Vince az erősebb rendőri felügyeletet 
hangsúlyozta. Ideális lenne, ha a rendőrök az utcán töb-
bet tudnának tartózkodni, mert sok esemény sokszor ott 
zajlik, mint pl. a droggal való kereskedés.  
A jegyző elmondta, hogy a nyáron történt események 
közbeszéd szintjén félelmet keltettek az emberekben, a 
szülők féltik a gyerekeiket. Minden pályázati lehetősé-
get megragadnak térfigyelő kamerák beszerzésére.  
A komp üzemeltetéséről szóló beszámolót a testület 
szintén elfogadta. Zsótér Károly szerint nyugodt, ki-
egyensúlyozott, ügyfélbarát szolgáltatást nyújt az üze-
meltető. 

A tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről szóló be-
számoló kapcsán a képviselők megállapították, hogy 
Janó Kata rendkívül nagy lelkesedéssel, lendülettel és 
alázattal végzi a munkáját. 
A napirendi pontok között szerepelt a 2021. év 2. félévi 
munkatervének elfogadása is. Legközelebb szeptember 
29-én ülésezik a testület a következő fő témákban: 
1.Tájékoztató a Járási Hivatal Mindszenti Kormányablak te-
vékenységéről 
2. Beszámoló az idősekért Közalapítvány tevékenységéről 
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének aktuális mó-
dosításai 

Októberben 27-én lesz testületi ülés, a következő napi-
rendi pontokkal. 
1. Beszámoló a 2021/22-es nevelési év beindításának tapasztalatairól  
2. Tájékoztató a 2021/22-es tanév beindításának tapasztalatairól 
3. Tájékoztató a 2020. évi közvilágítási üzemeltetési tevékenységről 
4. Beszámoló a 2020. évi közfoglalkoztatási tevékenységről 
5. Az önkormányzat 2022. évi adópolitikájának meghatározása. 

November 24-i testületi ülés anyaga a következő lesz: 
1. Tájékoztató a covid járvány lefolyásának helyi tapasztalatairól 
2. Tájékoztató a strand 2021. évi üzemeltetésének tapasztalatairól 
Az ülést követően közmeghallgatás lesz a Dózsa-
telepen. 

Ebben az évben az utolsó testületi ülés december 14-én lesz. 
1. Beszámoló a folyamatban lévő pályázatok aktuális állásáról 
2. Döntés a Mindszenti Hírek 2022. évi kiadásáról 

A közterület-felügyelők 2020. évi munkájáról szóló be-
számolóból kiderült, intézkedésre 391 alkalommal ke-
rült sor szabálytalanságok miatt. Pálinkó György Vince 
elmondta, hogy a Szántó K. J. utcában egyes helyeken 
áldatlan állapotok vannak. Jó lenne, ha nem nyár végére 
történne meg a rendezetlen területek karbantartása. A 
kamerák elhelyezése hatékony lehet az illegális szemét-
lerakás ellen. Zsótér Gábor a megelőzés, a példamutatás 
fontosságát emelte ki. 
A képviselők döntöttek az önkormányzat 6x12-es ren-
dezvénysátrának bérleteztetése ügyében is, amely ren-
dezvényenként 50 000 Ft/péntek-vasárnap, minden to-
vábbi megkezdett nap 5000 Ft. A kaució 50 000 Ft, a be-
rendezés maximum 5 sörpad garnitúra.  A felállítás és 
lebontás a bérbeadó kötelessége. 
Az önkormányzat a belterületi utak, járdák javítására a 
minisztériumtól pályázat útján 18 millió Ft-ot nyert. A 
munkát önerőből kívánja a hivatal elvégezni, csak 
anyagra fordítanák az összeget, amely közbeszerzést 
tesz szükségessé. A legjobb ajánlat a Harmat-Bau Kft.-
től érkezett. 

ÜLÉSEZETT MINDSZENT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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A tervek szerint 7 
főbb útvonalon 
kezdik meg a 
munkálatokat, és 
egészen addig 
folytatják a kátyú-
zást, amíg az időjá-
rás engedi. A több 
millió forintból megvalósuló projekt keretében javítják 
az útburkolatot a Ludas, a Kinizsi, az Észak, a Budai 
Nagy Antal, az Ady Endre, a Petőfi és a Bereczki Jó-
zsef utcákon.  

Első körben 100 tonna kátyúzóanyag áll rendelkezés-
re, ami a tervek szerint a téli időszak előttre elég lesz. 
A munkálatokat nagyban befolyásolja az időjárás is, 
ugyanis ha nem megfelelőek a viszonyok, a kátyúzást 
nem tudják elvégezni. 

Abban az esetben, ha nem sikerül minden tervezett 
utcát kijavítani, a munkálatokat jövő tavasszal folytatják.  

Megkezdődtek Mindszenten a kátyúzási mun-
kák, amiket egészen addig folytatnak, amíg az 
időjárás engedi.  

MEGKEZDŐDTEK A KÁTYÚZÁSI MUNKÁK IDEI SZÚNYOGGYÉRÍTÉS: 1200 LITER 

PERMETSZER, 3 MILLIÓ FORINT 

Idén nyáron összesen több mint 1200 liter szúnyoggyé-
rítő folyadékot használtak el a szakemberek Mind-
szenten annak érdekében, hogy megállítsák a szúnyog-
inváziót.  

Mint minden vízparti településen, úgy Mindszenten is 
komoly gondokat okoztak a vérszívók. Az önkormány-
zat azonban mindent megtett, hogy enyhítse a szúnyo-
gok okozta kellemetlenségeket.  

Június eleje óta mintegy 18 alkalommal üzemelték be az 
önkormányzat saját tulajdonában lévő melegködös szú-
nyoggyérítő készüléket, amivel nemcsak a településen 
végeztek szúnyoggyérítést, hanem a Tisza– parton és az 
üdülőövezetben is. Az erre szakosodott személyzet 1200 
liter Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyoggyérítő szert szórt a 
szúnyogokra.  

Az önkormányzat az idén, saját forrásból 3 millió forin-

tot költött a vérszívók elleni harcra. 

Köszönetünket szeretnénk ezúton kifejezni a követ-
kező személyeknek, cégeknek, vállalkozásoknak, 

akik támogatása nélkül nem tudtuk volna eredménye-
sen megszervezni a 

XII. MAGYAROCK NAPJA ÉS VETERÁN 

JÁRMŰ TALÁLKOZÓT 

Apró Virág, Magyar Autóklub Dél-Alföldi régió, Autóteszt 

Kft., Balázs Róbert és neje, Beke Mária, Budainé Marika, Dr. 

Csatlós Nelli, Csatlósné Répás Etelka, Csatlós Tamás, Csera 

Vendéglő - Parti büfé, Csernákné Kiss Ildikó, Csernák Réka, 

Csordás-Fülöp Beáta, Gajdán Autószervíz és Kozmetika, Kel-

ler Lajos Művelődési Központ és Könyvtár, Korom Éva And-

rea, Korom Ferenc és neje, Margit, “KOVÁCS GÉPSZER” Épí-

tőipari, Szerelési és Szolgáltató Kft., Lajkó István és családja, 

Marker Reklámstúdió, Metalcom Távközlési és Rendszerin-

tegrációs Zrt., Ménesi Tamás, Mészáros Gergely , Mindszenti 

Polgárőr Egyesület, Mindszent Város Önkormányzata,  Mind-

szenti Veteránjármű Egyesület tagjai, Németh István, Palacko-

zott Italok boltja: Nagy László és Lakatos Katalin, Panka és 

István, PM Park Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pataki Sán-

dor és neje, Rádió 7, Sinka Róbert, Sole-Mizo Zrt., STEEL 

RIDERS Mindszenti Motoros Baráti Egyesület, Schwab István 

és neje Joli, Szécsényi Attila, Szécsényi Ferenc, Szilágyi Sándor 

és neje Erika, Szolnoki Róbert, Szőke István vállalkozó, Tatár 

Attila és családja, Tatár Endre, Tóth Ilona fényképész , 

TRXCom Távközléstechnikai Kft., Túri Mihály, Unix Autó 

Kft. Szentes, Würth Szereléstechnikai Kft. 

Elnézést kérünk azoktól, akik esetleg kimaradtak a felsorolás-

ból, de anyagiakkal vagy munkájukkal támogatták ingyenes 

és politikamentes rendezvényünket. 
A szervezők 

A Mindszenti Általános Iskola 
Dózsa-Telepi Tagintézménye a  

XXV. JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁT 

rendezi meg 

2021. 10. 16-án 

a  Keller Lajos Művelődési Központban.  

Jegyek a tagintézményben kaphatók. 
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ÖKOTÁBOR DÉVAVÁNYÁN 

Mindszent Város Önkormányzata részese volt a 
kistérségi EFOP-3.9.2-16-2017-00028 pályázatnak. 
Ennek köszönhetően a Mindszenti Általános Iskola 
50 diákja augusztus 2-6-ig egy ÖKO táborban sze-
rezhetett élményeket Dévaványán. 
A részvétel ingyenes volt. A szálláson túlmenően 
az étkezést és a szervezett programokat is biztosí-
tották. A felügyeletet, a programokon való részvé-
telt iskolánk négy pedagógusa segítette. 

A programok széles skálájából mindenki talált 
olyat, mely mélyebben megérintette. Az éjszaka 
hangjai a pusztában a csillagos égbolt alatt, stran-
dolás, ismerkedés a ragadozó madarakkal, gyógy-
növényekkel. A kézműves foglalkozások során 
szép alkotások születtek. Nagy élmény volt az 
egyik hajnali madárles, ahol a szabadon élő túzoko-
kat volt szerencsénk megfigyelni. Erőpróbáló volt a 
forróságban a kerékpártúra, de itt hallottunk új 
információt Csörsz árkáról. 
Mindenkinek ajánljuk a Túzokvédelmi Látogató-
központ megtekintését Dévaványán. 

Csatlósné Répás Etelka 

NE FELEDKEZZÜNK MEG A 
KÉMÉNYSEPRÉSRŐL ÉS A SZÉN-
MONOXID-MÉRŐ BERENDEZÉSRŐL 

Magától jön a kéményseprő vagy időpontot kell foglalni? In-
gyenes az ellenőrzés? A kéménysepréssel és szén-monoxid 
mérő berendezéssel kapcsolatos kérdésekre kereste a választ a 
Mindszenti Hírek szerkesztősége. 

Ha családi házban él, és a házba nincs bejegyezve semmilyen 
gazdálkodó szervezet (cég, egyéni vállalkozó), akkor a kémény-
seprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kémény 
tulajdonos időpontot foglal. Településtől függ, hogy kéménysep-
rőcég vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingye-
nes kéményseprést, amelyet a https://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken az irányí-
tószámot megadva tudhatunk meg. A katasztrófavédelem ké-
ményseprő ipari tevékenységgel foglalkozó munkatársait a 1818-
as ingyenes telefonszám 9.1 menüpontja segítségével hívhatja, 
ahol lehetősége van az időpontfoglalásra is. 
Ha családi házban él, és a házba be van jegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprést egy- vagy kétévente kötelező 
megrendelni. Ezt már nem a katasztrófavédelem, hanem csak ké-
ményseprőcégek végzik.  
A https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat link 
segítségével tekinthetjük meg azt is, hogy mely kéményseprőcé-
gektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést. A megrendelés 
kötelező gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a 
kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal 
fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéménysep-
résért ebben az esetben fizetni kell.  
Ha társasházban él, és a lakásba nincs bejegyezve cég vagy egyé-
ni vállalkozó, akkor a kéményseprő magától fog érkezni és in-
gyenesen elvégzi a sormunkát. 
Ha társasházban él, és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprő szintén magától érkezik, de a 
munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, 
akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkémé-
nyére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifi-
zetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy 
tizedét. 
Mi történik, ha nem engedjük be a kéményseprőt? 
Azokban a családi házakban, ahol nincs semmilyen cég bejegyez-
ve, semmilyen kötelezettségünk nincs, semmilyen büntetőjogi 
következménye nem lesz, ha nem engedjük be a kéményseprőt. 
A saját biztonságunk érdekében azonban nagyon is ajánlatos. 
Társasházban lakó magánszemélyek esetén, ha nem engedjük be 
a kéményseprőt, felszólítást kap a lakó, hogy rendelje meg, és 
végeztesse el a kéményseprést ingyenesen. Ha ennek nem tesz 
eleget, akkor jogkövetkezmény és bírság lehet a vége, hiszen 
másokat is veszélyeztethet egy nem megfelelően kitisztított ké-
ménnyel. 
Cégeknek kötelező a kéményseprés elvégeztetése, ezért érdemes 
a korábban egyeztetett időpontban otthon lenni, mert később 
pótdíjat vagy akár bírságot kell fizetni. 
Miért fontos elvégeztetni az ellenőrzést? 
Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik. A kéményben 
lerakódott korom, kosz és a kéményen található repedések ve-
szélyes helyzeteket okozhatnak. A korom- és kátrányréteg a fű-
tés hatására izzani kezd, és akár meg is gyulladhat, a tűz pedig 
könnyen átterjedhet a tetőszerkezetre. 
Ha kéményseprő és a megfelelő szakember is megnézte a fű-
tésberendezésünket, már csak egy dologra kell odafigyeljünk: 
a szén-monoxid-mérő berendezésre. Minden olyan fűtésrend-
szert, aminek látjuk a lángját, nyílt égésterű fűtőeszköznek hí-
vunk. Ha nem megfelelő a szellőzés otthon – tehát az ablakokban 
nincsenek szellőzőrések – nagyon hamar elhasználhatják a szoba 
levegőjét, így jön létre a szén-monoxid. Mivel ez színtelen, szag-
talan gáz, még az állatok sem érzik, ezért életet menthet, ha be-
szerzünk egy szén-monoxid-mérőt, hiszen akár percek alatt is 
halálos mérgezés történhet, ha nincs, vagy nem megfelelő az 
eszköz. 

Simsont, régi motorokat vásárolok! 

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

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók! 

Tel.: +36 30 479 8803 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat


6 Mindszenti Hírek 2021. szeptember 

 

ÜNNEPELTÜNK 
2021. AUGUSZTUS 20-21. 

Augusztus 20. az egyik legrégebbi magyar ünnepnap, Szent 
István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a ma-
gyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Az állami 
ünnepet minden magyar településen, határon innen és túl meg-
ünneplik. 
Városunkban nagy összefogással, változatos, színes, színvona-
las, minden korosztályt, érdeklődést kielégítő programokkal, 
szeretettel vártuk a hosszú bezártságot követően az ünneplésre 
kikapcsolódásra vágyó Közönséget. 
A pandémia nagymértékben változtatta meg az élet szinte min-
den területét. A járvány okozta vészhelyzet, a gyász, félelem, 
szorongás, a jövőkép, megélhetési gondok súlyos kihatással 
vannak az emberek mentális egészségére, mindennapjaikra, a 
cselekvő közösségek működésére. Célunk volt, hogy a csigahá-
zukba visszahúzódott tevékeny embereket, közösségeket újra 
cselekvésre késztessük, hogy a településen élők, főleg a fiatal 
korosztály újra élvezhesse az együttlét örömét.  
Terveinket önerőből nem tudtuk volna megvalósítani. A prog-
ramok költségeinek fedezése a  „Mecénások a Kultúráért” 
Egyesület a Miniszterelnökség által  a Városi Civil Alap kereté-
ben „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatá-
sa”címen meghirdetett pályázati kiírásra benyújtott pályázat 
támogatásával és sok lelkes Támogató révén valósult meg. A 
pályázat címe: „Színezzük együtt újra” – VCA-KP-1- 2021/4-
001501. 
A Szent István Nap Mindszenten című rendezvény a Művelő-
dési Központban Mindszent Város 2021. évi emlékérmek ünne-
pélyes átadásával kezdődött, Zsótér Károly polgármester úr 
ünnepi köszöntő beszédét követően. Polgármester Úr beszédé-
ben kiemelte, hogy egy jó polgártárs tisztelettel, becsülettel, kitar-
tással, felelős gondolkodással tesz a közösség érdekében. Az ünnep 
méltóságát a Szeged Classic Trió, Szunyiné Bende Laura nép-
dalénekes és Lucza Eszter fuvola előadása növelte. 
A pályázatban tervezett ünnepi program 11 órától a Tisza-
parton vidám játékos sportfoglalkozásokkal kezdődött, vala-
mint játékos pontgyűjtő 
és civil kavalkád csalá-
dok, baráti közösségek 
számára, a gyermekek 
részére önkéntesek köz-
reműködésével kézmű-
ves foglalkozások, arc-
festés-csillámtetoválás, 
ugrálóvár nyújtott szó-
rakozást. A délutáni 
programokat a Szent István és az új kenyér ünnepélye alkotó-
pályázat alkotásainak kerítés tárlata színesítette. A program 
összeállításához, lebonyolításához a Művelődési Központ mun-
katársai adtak segítséget. 

HÁZHOZ JÖN AZ EGÉSZSÉG! 

Értesítjük Mindszent városban élőket, hogy a 
Makói EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA 

ÉS A KÓRHÁZ MUNKATÁRSAI 

2021.10.02-án (szombaton) 
8:00-14:30-ig a 

Keller Lajos Művelődési Központ és 
Könyvtárban 

INGYENES EGÉSZSÉGSZŰRÉSEKET 
VÉGEZNEK 

AZ EGÉSZSÉGNAP TÉMÁI: 

tanácsadás a vér elzsírosodásával és magas 
vércukorszinttel járó betegségek megelőzéséről - 
vércukorszint és koleszterinszint mérés ujjbegyből 

a testsúly tudatos változtatásával kapcsolatos 
ismeretek bővítése - testsúly, testzsír-százalék és 
testtömeg-index meghatározás, haskörfogat mérés 

dohányzásról való leszokás támogatása -  
kilégzési szén-monoxid szint megállapítása 

tanácsadás a keringési rendszer betegségeit 
befolyásoló tényezőiről - érszűkület kialakulásának 
kockázat értékelése 

tájékoztatás a változó korban lévő hölgyeket érintő 
csontállomány csökkenés megelőzéséről - 
csontritkulás kockázatának elemzése a sarokcsont 
vizsgálatával 

További információ és időpontfoglalás: 
06 62 / 527-033 

www.evp.hu 

A szűrővizsgálatok nem diagnosztikai jellegűek. 

A változás jogát fenntartjuk! 

EFOP-1.5.3-16-2017-00025 „Közösségi 
szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád 

megyében” 

Kerékpározás az emlőrák elleni 

küzdelem jegyében 
Az elmúlt évek hagyományait folytatva 
Mindszenten ismét megrendezésre kerül az a 
kerékpáros megmozdulás, melynek célja, hogy 
felhívjuk a figyelmet az emlőszűrő vizsgálat 
fontosságára. 

Kérjük, vegyen részt az eseményen Ön is –  

fogjunk össze az emlőrák ellen! 

Indulás és érkezési hely: 
Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 

Indulás: 
2021. október 08. (péntek) 
16 óra 30 perc 
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A Közönség, a programok iránt érdeklődők száma a fő prog-
ramok kezdése előtt óráról-órára növekedett. Az esti program 
a gyermekek örömére az Alma együttes változatos, tartalmas, 
zenés varázslatos hangulatot teremtő műsorával kezdődött. 

A Fiesta együttes 19 órától vidám, könnyed latin stílusú zené-
vel, Csordás Tibi egyedi kiváló hangjával, stílusával szórakoz-
tatta a nagyszámú, az előadást viharos ujjongással, tapssal 
jutalmazó Közönséget. Az együttes levélben köszönte meg a 
szívélyes fogadtatást. 

Az este Nagy Feró és a Beatrice fergeteges koncertjével zárult. 

A Beatrice és Feró kiváló műsora óriási sikert aratott. Fényár-

ban úszott a színpad és a közönségtér. A koncerten közel ké-

tezren vettek részt. A hangulat, a vidám szórakozás megismé-

telhetetlen. 

A program augusztus 21-én este 8.30 órától Éjszakai kalandtú-
rával zárult - Olimpia – témában.  

A rendezvény szervezésében, előkészítésében mintegy száz 
lelkes segítő vett részt. Kiemelkedő segítséget nyújtottak a 
Polgármesteri Hivatal Jogi iroda Munkatársai, Bósz Ágnes 
Eszter projektasszisztens, Szabó Anita polgármesteri asszisz-
tens, Ménesi Tamás közgazdasági irodavezető helyettes, Far-
kas Zoltán városüzemeltetési csoportvezető és munkatársai, 
Koncsek Bálint tanár, a Callanetics tornacsoport, a Művelődési 
Központ munkatársai, önkéntesei, a Polgárőrök, az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai, a „Mecénások a Kultúráért” Egyesü-
let tagjai és még sokan mások.  

Köszönjük minden Segítőnek, Támogatónak, hogy hozzájá-
rult az államalapítás évfordulójának, méltó  módon történő 
ünnepléséhez.   

A rendezvény főtámogatója: a Miniszterelnökség és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. 

További támogatók: Kecskeméti János és felesége, Gyapjas 
Róbert zöldség - gyümölcs kereskedő, Farkas Zoltánné - Fran-
cis Pékség, Gyümi Vendéglő-Party - büfé - Csera család,  Far-
kas Ádám és a BárKa Terasz csapata, Szabó József és felesége, 
Szabóné Bacsa Mária - Aranyos Pálinkagyár, Pölös Mihály és 
Pölös Mihályné 

Tervünk, hogy Szent István napjának ünneplése városunkban 
hagyománnyá váljon, hogy a pozitív élmények, sikerélmé-
nyek a megmutatkozás lehetősége cselekvésre ösztönző, új 
lendületet adjon közösségeinknek, valamint, a mindszenti 
idegenforgalom népszerűsítése a helyi kulturális, gazdasági 
fejlődéshez való hozzájárulás. 

Szécsényi Józsefné 
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Mindszent Város Önkormányzata évről-évre díjazza azokat 
a személyeket, közösségeket, akik hosszabb időn keresztül 
kiemelkedő munkát végeztek vagy kimagasló eredménye-
ket értek el a sport, a kultúra, illetve a közélet területén, hoz-
zájárulva Mindszent város jó hírnevének öregbítéséhez, 
szellemi és kulturális értékeinek gyarapításához. 
A díjak átadására az idei évben augusztus 20-án került sor. 
Az ünnepség fényét a Szeged Classic Trió, Szunyiné Bende 
Laura és Lucza Eszter emelte. Az új kenyeret Pribek András-
nak köszönhettük. 

Mindszent Város Képviselő-testülete, Dr. Pálinkó Mihály, 
települési képviselő javaslatára „Mindszent Város Ifjúsági 
Díjjal” jutalmazta Tóth Leventét.  

Leventét a mindennapokban szorgalom, szerénység és a sport 
iránti alázatosság jellemzi. 7 éves korától foglalkozik labdarú-
gással. Pályáját a Mindszenti Mocorgó Utánpótlás nevelő Fut-
ball Club játékosaként kezdte, majd a Hódmezővásárhelyi 
Futball Club csapatát erősítette, ezután a Mindszenti Sport 
Clubhoz került. Levente megbízható és kiváló csapatjátékos, 
tanulmányi eredménye példamutató, jelenleg a hódmezővá-
sárhelyi Németh László Gimnázium tanulója. Tóth Levente 
kiváló sporteredményeiért, sportszerűségéért, kitartó akarat-
erejéért, példamutató magatartásáért vehette át „Mindszent 
Város Ifjúsági Díját. 

Zsótér Gábor alpolgármester és Szécsényi Józsefné a 
„Mecénások a Kultúráért” Egyesület elnöke javaslatára, Mind-
szent Város Képviselő-testülete „Mindszent Város Ifjúsági 
Díjban” részesítette Vígh Martint. 
Martinról már gyermekévei elején kiderült, hogy nem min-
dennapi gyermek. Az általános iskolát Mindszenten végezte, 
végig kitűnő osztályzattal. Igyekezetét, tanulmányi munkás-
ságát Nívódíjjal ismerte el a tanári kar. Az általános iskola 
elvégzése után Szentesre, a Horváth Mihály Gimnáziumba 
jelentkezett, földrajz tagozatra. Tanulmányait kitűnően végez-
te, számos tanulmányi verseny győztese volt.  Itt sem maradt 
el az iskola elismerése. A ballagási ünnepségen a Horváth 
Mihály-díjat vehette át. Kimagasló érettségi vizsga után a Bu-

dapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Kommunikáció és 
Médiatudomány szakára jelentkezett, ahol a kiváló tanulmá-
nyi eredményei folytatódnak. Rengeteget olvas és ír. A sport 
iránti szeretete – ami már hetedik osztályos korában kirajzoló-
dott - megmaradt.  Martin az elért kiváló eredményeket szor-
galommal, kitartással, a megszerzett tudás hasznosításával 
érte el, mindezt egy kisváros kisiskolájának volt tanulójaként, 
ami még jobban kiemeli az eredmények értékét.  
Vígh Martin kitűnő tanulmányi eredményeiért, tanulmányi 
versenyeken elért kimagasló helyezésekért, közösségi munká-
jáért, példamutató szorgalmáért, kifogástalan emberi magatar-
tásáért vehette át „Mindszent Város Ifjúsági Díját”. 

Mindszent Város Képviselő-testülete Tóth Zoltán, az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság tagja javaslatára „Mindszent 
Sportjáért” kitüntetésben részesítette Nagy Pétert. 

Péter 2016-ban alapította feleségével a Mindszenti Testedző 
Sport- és Rekreációs Egyesületet.  Céljuk a városunkban élők 
számára, a rendszeres testmozgás biztosítása, az egészséges 
életmód népszerűbbé tétele, a lakosság életminőségének javí-
tása, a gyermekek mozgáshoz szoktatása. A különböző edzés-
formáknak köszönhetően havonta megközelítőleg 200 fő vesz 
részt rendszeresen az edzéseken. Péter elnöki feladatai kreati-
vitást és önként vállalt társadalmi munkát jelentenek. Nagy 
Péter kimagasló sportvezetői, szervezői tevékenysége elisme-
réseként vehette át a „Mindszent Sportjáért” kitüntetést. 

AUGUSZTUS 20-ÁN KÖSZÖNTÖTTÉK 
MINDSZENT VÁROS KITÜNTETETTJEIT 
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Zsótér Gábor alpolgármester, Szécsényi Józsefné, a 
„Mecénások a Kultúráért” Egyesület elnöke és Lucza János 
tanácsára Mindszent Város Képviselő-testülete a „Dr. Barátosi 
Finta Dezső Kiemelkedő Közszolgálatért” kitüntetést ado-
mányozta Kissné Tábit Máriának, munkája elismeréséül. 

Mária, a világon szinte egyedülálló színvonalon működő ma-
gyar védőnői ellátás szolgálatában dolgozott 40 évig. Szege-
den, az Egészségügyi Főiskola védőnő szakán 1981-ben szer-
zett szakképesítést. A diploma megszerzése után Szentes Vá-
rosi Tanács Kórház Rendelőintézetében dolgozott, majd 1998-
ban a Mindszenti Körzeti Rendelőbe került. 
Az évek során, az időnként felmerülő nehézségek ellenére, 
tevékenységét elhivatottsággal, nagy szakmai felkészültség-
gel, türelemmel, megértéssel végezte. Kiemelt figyelmet fordí-
tott az általa gondozott családok, várandósnők, csecsemők, 
gyermekek, fiatalok egészségének védelmére, a felmerült 
problémák megoldására. Fontosnak tartotta a gyermekágyi 
depresszióra való hajlam mielőbbi felismerését, az ilyenkor 
szükséges segítségnyújtás biztosítását. Nagy figyelemmel kí-
sérte az életkorhoz kötött védőoltások, szűrővizsgálatok meg-
történtét. Kissné Tábit Mária a mindszenti családok érdeké-
ben, az egészségügyben végzett több évtizedes áldozatos 
munkájáért vehette át a „Dr. Barátosi Finta Dezső Kiemelke-
dő Közszolgálatért” kitüntetést. 
Mindszent Város Önkormányzata, Zsótér Gábor alpolgármes-
ter, Szécsényi Józsefné, a „Mecénások a Kultúráért” Egyesület 
elnöke ajánlására, a „Mindszent Közéletéért Emlékéremmel” 
mondott köszönetet Csatlós Lajos tevékenységéért. 

Lajos a Mindszenti Veteránjármű Egyesület elnökeként 2009 
óta szervezi meg segítőivel a Veterán Jármű Találkozót és 
Magyarock Napját. A rendezvényt minden évben nagy figye-
lem és érdeklődés kíséri. Az idei évben az egyesület tulajdoná-
ba került a város veterán tűzoltó autója, amelynek felújításán 
dolgoznak. Az elmondottak csapatmunka, azonban a progra-
mok sikeres megvalósításához kell egy irányító, új ötletekre 
fogadóképes vezető. Lajos szabadidejét nem kímélve, pozitív 
hozzáállással, kitartóan látja el ezt a feladatot. 
Csatlós Lajos a településen végzett lelkiismeretes, fejlesztő, 

értékteremtő és szervező önkéntes tevékenysége elismeréséül 
vehette át a „Mindszent Közéletéért” emlékérmet. 
Zsótér Gábor alpolgármester, Szécsényi Józsefné, a 
„Mecénások a Kultúráért” Egyesület elnöke, Szabó József, a 
Mindszenti Dózsa-telepért Egyesület elnöke és Szabóné Bacsa 
Mária javaslatára, Mindszent Város Önkormányzata 
„Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára” címmel fejezte ki 
megbecsülését és háláját Balasi Barnabásnak. 
Barnabás mindszenti kötődésű orgonaművész, karnagy, zene-
pedagógus, orgonatervező. Már kora gyermekkorában érdek-

lődést mutatott a hangszerek, a zene iránt. Középfokú zenei 
tanulmányait a budapesti Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskolában és a Bartók Béla Konzervatórium orgona 
szakán végezte. 2007-ben a budapesti Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen karnagyi diplomát szerzett. 2011-2015. között 
a bécsi Zeneakadémián orgona-előadóművész szakának nö-
vendéke volt. 2019-ben orgonaművész diplomát szerez a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Jelenleg doktori disszertá-
ciója megírásán dolgozik. Barnabás 18 éves korától kezdve 
részt vesz a magyar egyházi orgonisták képzésében a Közpon-
ti Harmath Artúr Kántorképző oktatójaként. 1999 óta a buda-
pesti Batthyány téri Szent Anna templom orgonistája, 2015-től 
zeneigazgatója, művészeti vezetője. 24 éves kora óta konzer-
vatóriumi tanár. Orgonatervezőként és orgonaépítések művé-
szeti vezetőjeként számos orgona megalkotásában és felújítá-
sában vesz részt. Barnabás gyermekkorában édesanyjával 
gyakran jött Mindszentre, ha ideje engedi napjainkban is ha-
zalátogat. „Szeretek itt lenni, szeretem az embereket, a Tiszát, 
a települést körbeölelő gyönyörű természetet, a jó levegőt, 
talán azért, mert nagyapám is ezt a levegőt szívta.”-mondta el 
korábban a művész. Városunk templomában és a Szent Imre 
kápolnában mondhatni évenként hallgathatjuk orgonamuzsi-
káját. Balasi Barnabás településünkön megtartott önzetlen 
fellépésekért, a város kulturális, zeneművészeti élet színvona-
lának emelése és színesítése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréséül vehette át a „Mindszent Város Tiszteletbeli Pol-
gára” címet. 
A díjakat átadta Zsótér Károly polgármester,Zsótér Gábor alpolgár-
mester és Szabóné Barátosi Finta Viola. 
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ParaFENOMENÁLIS nap az 
Angyalvárban 

2021. augusztus 28-án 
szombaton második alka-
lommal került sor a ma-
gánkezdeményezésben 
megvalósult egész napos 
rendezvényre, melynek 
szervezője Beke Mari mű-
vészetpedagógus. Egész 
nap folyamatos érdeklő-
dés mutatkozott, minden 
helyszín tele volt. Közel 
annyian voltak kíváncsiak 
a programra, mint tavaly. 
Érkeztek az érdeklődők 
Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Szentesről, Szekszárdról és 
az előző évhez képest jóval többen Mindszentről. Akadt, aki a 
nap folyamán többször is visszalátogatott és volt, akik csak 
délelőttre tervezték az ittlétet, de egész nap maradtak.  

Miért nevezed ParaFENOMENÁLISNAK? 
Par”ázva” áztunk pénteken, de fenomenálisan sikerült a 
szombati jó időnek, a sok résztvevőnek, közreműködőnek, 
látogatónak köszönhetően. Élmény volt mindenkinek!  

Milyen programok gazdagították az eseményt? 
Az egésznapos forgatag idén a gyöngy köré csoportosult. 

Ismét megrendezésre került egy 
kiállítás, ahol idén Fehér Anna 
Király Zsiga-díjas gyöngyfűző 
Népi Iparművész alkotásait te-
kinthették meg az érdeklődők 
„Fanna” Gyöngyvilága és a világ 
gyöngyei címmel saját gyöngycso-
dáiból és a világ gyöngyfűzéseiből. 

Különlegességnek számított a 
kiállításon az a gyöngyös női ka-
lotaszegi viselet, amit a szentesi 
Bagi-Gajda néptánc oktató páros-
tól kaptunk kölcsön, akik Erdély-

ből Kalotaszegi gyűjtőútjukon jutottak hozzá. Az öltözék a 
tengernyi üveggyöngy hímzéstől kb. 15 kg súlyú! A próbaba-
bát a kultúrháztól kaptuk a ruhához. 

Volt megint GASZTROGANG. A félfedett gangon a szegedi 
Őrangyal Látványkonyha, fűszertermesztők, lekvárosok, ször-
pösök, sajtkészítő, gomba- és gyógynövénygyűjtő portékáiból 
válogathattak a vendégek. 

MESTERSÉGBEMUTATÓT Bende György helyi ostorkészítő 
tartott. A kézműves foglalkozásokon elsősorban gyerekek, de 
a tavalyi évhez hasonlóan felnőttek is részt vettek. Készíthet-
tek drótból és gyöngyből nagy türelemmel gyöngyvirágokat, 
nemezgyöngyöt, melyet üveggyönggyel, papírgyönggyel 
kombinálva nyakláncnak fűzhettek. Olvasztással különleges 
üveggyöngyöt lehetett elkészíteni, ásványokból karkötőt. 
Nagy sikere volt – mint mindig – a korongozásnak és különle-
gesség volt a Tárnokról ideérkező alkotóval rózsafüzér olvasó 
kötözése, fűzése. A tavalyi nemezelő kiállító, Palásti Ági el-
hozta „A gyöngyszemet hullató leány” c. meséhez készített 
nagyméretű nemezképét is.   

Facebook oldaladon láttam, hogy gyöngyfűző tábornak is 
helyet adott a mindszenti ház. 
Ez a tábor előzte meg ezt a gyöngyös záró napot. A résztve-
vők Budapestről, Csobánkáról, Szentesről, Mártélyról, Hód-
mezővásárhelyről érkeztek. Itt fogalmazódott meg a tábort 

vezető Fehér Anna részéről, hogy 
a Magyar Gyöngy Egyesület visz-
szatérő alkotó táborai helyszínéül 
szívesen választaná miliőjével, 
adottságaival a 150 éves házat. Az 
alkotó tábort záró kiállításukat a 
Keller Lajos Művelődési Központ 
és Könyvtár együttműködésével 
tudnánk megvalósítani. 

Kíváncsiak vagyunk, hogy vajon 
ilyenkor megvan-e már a jövő évi 
terv, ötlet? 
Még a rendezvény napján, a meg-
előző gyöngyfűző tábor facebook 
képei alapján ez is megszületett, 
mert jelentkezett az Iharos Nép-
művészeti Egyesület, hogy a jövő 
évben szívesen vendége, közre-
működője lenne az Angyalvár Napnak. Ezzel a közös szerve-
zés már el is kezdődött! 
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A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár július 
5. és augusztus 13. között szervezett táboraiban 300 
gyermek élvezhette a jobbnál jobb programokat a szü-
nidőben. Előző számunkban négy programot mutattunk 
be, és most következzék a folytatás. 

A Fedezzük fel együtt Mindszentet! című tábor, egy 
EFOP-os pályázat finanszírozásával jött létre. A tábor-
ban 23 gyermek vett részt, akiknek lehetőségük nyílt a 
település felfedezésére játékos formában. Megismerked-
tek Mindszent címerével, a hét halász legendájával, a 
Helytörténeti Gyűjteményben a város múltjával. A ba-
rangolások alkalmával kipróbálásra került a komp, de 
lovaskocsival a Bodzás tanyára is kilátogattak a gyere-
kek. A tábort Köblös Edina, Gál Enikő, Olasz Janka ve-
zette, munkájukat segítették: Nagy Sebestyén, Borda 
Balázs és Csuka Eszter.  

A Fit-Dance tábort Zsoldosné Sebők Katalin, Gubics 
Niki és Szabó Ági szervezte meg, Csuka Kamilla és 
Kallai Lotti közreműködésével, szintén pályázati forrás-
ból. A 25 fős, 6-12 éves korosztályból álló csapat a torna- 
és a tánctudását bővítve töltött el kellemes, de egyben 
fárasztó napokat a művelődési házban. A táncot mozgá-
sos játékok, filmvetítés és egyéb pihentető programok 
egészítették ki. A hét végére egy szépen kidolgozott 
koreográfiával mutatták be a gyermekek tudásukat a 
szülőknek.  

A Mesterségem címere nevet viselő Erzsébet tábor má-
sodik alkalommal került megszervezésre Semperger 
Lászlóné vezetésével. Itt is akadtak lelkes segítők, mint 
Lupityka Zsófi, Csernák Lili, Szabó Judit és Zsótér Sza-
bolcs. A 29 gyermek 35 mesterséggel ismerkedett a hét 
folyamán. A pénzügyi ismeretek mellett helyet kapott a 
kereskedelem, az orvosi pálya bemutatása, a lángos sü-

tés, a kertészkedés, sőt olyan régi mesterségek is, mint a 
kosárfonás, kékfestés. A tábor színfoltja volt az érzéke-
nyítés, a fogyatékkal élőkből álló Színkottás zenekar 
fellépése, amely nagy sikert aratott. 

Szintén térítésmentesen vehettek részt a Baba-mama 

táborban a szülők és gyermekeik július elején a Hétha-
lász Vendégházban, immár negyedik éve. Oláhné Cseh 
Boglárka, Bányai Ildikó által összeállított tematikus na-
pokat Palotás Márta fejlesztő pedagógus segített megva-
lósítani. Helyet kapott a mondóka, a bábozás, a drama-
tizálás, a dal, a tánc, de egy kis alkotás is a programban. 
A szülők és a kisgyermekek jól összekovácsolódtak a 
hét folyamán, élvezték, hogy együtt lehetnek. A pozitív 
visszajelzések arra ösztönzik a szervezőket, hogy a már 
hagyományosnak mondható tábort tovább folytassák 
2022-ben is. 

Augusztus 13-án egy sikeres záró kavalkáddal búcsúz-
tak a gyermekek a mozgalmas, élményekben gazdag 
hetektől. A pontgyűjtő játék mellett megtekinthették a 
Mátyás király udvari bolondja című interaktív műsort 
Molnár Ildikó előadásában. 

CIRKUSZ, VARÁZSLÁDA, IDŐUTAZÁS, OLIMPIA, MESTERSÉGEK… 
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I. HARCOSOK TÁBORA! 

Már két alkalommal nem sikerült megrendeznünk a hagyo-
mányos karate sátortáborunkat a vírushelyzet miatt. Ezért is 
volt nagy öröm számomra, hogy a korlátozások enyhítésével 
újra lehetőség nyílt erre. További örvendetes dologként érke-
zett, hogy tanítványom Szűcs Boglárka ötlete alapján egy új, 
átreformált tábor képe kezdett körvonalazódni előttem. Az Ő 
elképzelései másokat is felvillanyozott és egy komoly stáb állt 
össze az ügy mögé. Így nekem nem maradt más feladatom, 
mint hogy a tábor költségeinek csökkentésére támogatókat 
keressek. Mivel személy szerint nem szeretek kéregetni, így ez 
nem tűnt egyszerű kihívásnak. De amilyen nehéznek gondol-
tam olyan egyszerű lett. A gyerekekért a táborozás eszméjéért 
olyan példátlan összefogás és adakozás mutatkozott itt Szeg-
váron, amiről nem is álmodtam. Megkeresett támogatóink 
leggyakoribb kérdése az volt, hogy – csak ennyi?- és gyorsan 
hozzátették, ha bármire szükségem lenne szóljak nyugodtan. 
Ez nagyon felemelő érzés volt és lelkesedésünket megsokszo-
rozta. Éreztük, hogy bármilyen nehéz most jelenleg az életünk 
a szegvári emberek összetartóak és segítőkészek. 
A tábort augusztus 18-án a délutáni sátorépítéssel kezdtük, 
majd egy edzéssel egybekötött játékos próbatétellel folytattuk 
a játszótéren, ahol nem táboros gyerekek is csatlakoztak hoz-
zánk. Szerettük volna, ha a táborba sokkal többen jelentkez-
nek, amire a pandémia előtt meg is volt minden esélyünk, 
hiszen Szegváron és Mindszenten közel 60 fő tartozott az 
egyesülethez. Sajnos a korlátozások és a szabályok betartatása 
drasztikus létszám csökkenést hozott. A tábor 13 fő bent alvá-
sos és 7-8 fő bejárós részvételével kezdtük meg. Érkeztek hoz-
zánk Mindszentről, Szentesről, Csongrádról és 
Fábiánsebestyénről is.Évek óta próbálkozunk nem az egyesü-
lethez tartozó gyerekeket és felnőtteket is megnyerni, de ez 
idáig nem nagyon sikerült. A tábor reklámozásán nagyon 
sokat kell javítanunk és ennek az első lépéseként már most 
közlöm a Kedves Olvasókkal, hogy a II. Harcosok tábora 

2022.augusztus 16-21-ig kerül megrendezésre. 
Idei táborunk célja a szórakoztatás és a csapatépítés volt, ezért 
leginkább testmozgással kapcsolatos versenyek, ügyességi 
feladatok, tájékozódást segítő gyakorlatok jellemezték vala-
mint az egyéni és csapat gondolkodásra, kommunikációra 
épült.  
Akadt azért spontán ötlet is, amely a képzeleterőt,  
tervezést, kézügyességet valamint különböző eszközök,  
szerszámok gyakorlati alkalmazásába engedtek bepillantást 
saját tapasztalat alapján,  
pl. betonkocka emléktábla készítés. 
Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk. A nagy forróság 
után és a hőmérséklet nagymértékű lehűlése között sikerült 
táboroznunk. Eső sem zavarta meg tervezett szabadtéri prog-
ramjainkat. 
Augusztus 20-án falunapi futóversenyt szerveztünk, melyet 
aktívan támogattunk, majd később egy edzéshez hasonló be-
mutatóval járultunk hozzá az ünnepi programsorozathoz. 
Mint minden eddigi táborban a számháború volt az egyik 
legkedveltebb szabadidős program, melybe sikerült a legfiata-
labbakat is bevonni. Ők nagyon jól alkalmazkodtak a szabá-

lyokhoz és a játék lüktető tempójához. Felsorolni is nehéz len-
ne mennyi ötlettel készültek a szervezők és ez megakadályoz-
ta az elkényelmesedést. 
22-én szalonnasütés és karaoke zárta a tábort ahova a család-
tagok is kaptak meghívást. Az est egyik csúcspontja az volt, 
amikor az egymás ellen versengő csapatoknak énekes, jelme-
zes és táncos műsort kellett előadniuk. Olyan tehetségkutató 
felfogásban. Maradjunk annyiban, hogy ezek kezdetleges 
szárny-próbálgatások voltak. Az biztos, hogy potyogtak a 
könnyeink a nevetéstől. A tábortűz parazsában ismét újdonsá-
gok és finomságok készültek melyet jó étvággyal fogyasztot-
tunk a műsorok alatt. 23-án a takarításra sokan maradtunk és 
egy – kettőre végeztünk is vele. 

Erdei Sándor 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI 
NYÁRI TÁBOR 

2021. július 5. és 9. között került megrendezésre a Csongrád-
Csanád Megyei Közlekedésbiztonsági Nyári Tábor a rendőr-
ség szervezésében. A rendezvényen a Dózsa-Telepi Tagintéz-
mény 4 nyolcadikos tanulója vett részt a Csongrád-Csanád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kishomoki Kiképző-
bázisán. A résztvevők bepillantást nyerhettek a rendőrség, a 
katasztrófavédelem és a vöröskereszt munkájába. Megláto-
gatták a Magyar Honvédség kecskeméti repülőbázisát, és a 
vízi rendőrség szervezésében motorcsónakokon szelték a 
habokat. Azonban nem csak szakmai programokkal bővelke-
dett a tábor. Lehetőség volt az ismerkedésre egy kis szalonna-
sütés mellett és a fürdés se maradhatott ki a meleg nyári hét-
ből. Az 5 nap programokban és élményekben bővelkedett a 
táborlakók számára. 

NYÁRZÁRÓ A TISZÁN 

Csodaszép és élménydús nyarat zárt Csilla Világa a mind-
szenti strandon! Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a 
támogatást és a részvételt! Igazán kreatív karkötők és hajfo-
natok készültek egész nyáron, amit nagyon élveztek a kicsik 
és a nagyok egyaránt. Ősszel is szeretettel várunk Minden 
Kedves alkotni vágyót, hiszen rengeteg kreatívság van, amit 
még kipróbálhatunk. Minden információ megtalálható a Csil-
la Világa facebook oldalamon! 

Köszönettel: Kuzma Csilla 
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 A Nemzeti Kulturális Alapprogram (NKA) Crossover 
pályázata nyert egy kis erkölcsi támogatást. Azt álmod-
tuk meg, hogy hazacsábítjuk országosan elismert Mind-
szentről, és a szomszéd településről, Szegvárról elszár-
mazott művészeinket és egyfajta fúzió lehetőségéhez 
teremtjük meg a hátteret a helyben alkotókkal, a hely-
ben maradókkal. Legyen az tánc, képzőművészet, iro-
dalom, avagy zene. Példa vagy és lehetsz sokak számá-
ra! Ez lesz tehát a: 

KACKIÁS, AVAGY CROSSOVER 
„MINDSZÖNTIESEN” 

KÁVÉHÁZI HANGULATBAN 

A műfajok, a művészeti irányzatok találkájáról van szó.  
S hogy kiket lehet majd személyesen meghallgatni, 
megnézni? 

1. Újvári Ágnes - Bacsa Zsófi - Vágó Veronika-Váriné 
Hérány Zsuzsanna est: irodalom, festészet, könnyű-és 
komolyzene találkozása 

2. Urbán Gergő - Nagy Sándor –Seres Antal est: grafi-
kus, spoken word a zenére elmondott versek és 
slammer találka 

3. Grecsó-testvérek (Grecsó Krisztián író és Grecsó Zoltán 
táncos) és Kertész Endre cselló művész: 

„összművészeti” családi találkozó 

4. Hevesi Judit –Ávéd János – Szabó Ágnes Beatrix 
est: költészet, jazz, és kortárs tánc találkozik 

Az időpontok egyeztetése jelenleg zajlik. 

Intézményünk bekapcsolódik a 
Kultúrházak éjjel-nappal 2021 programsorozatába 

„MINDENNAP ÉRTÉKET ADUNK” 
címmel 2021. szeptember 24-26. között 

Szeptember végére várható még: 

AZ ÖNMAGUNKKAL VALÓ SAKKOZÁS 
KOCKÁZATA 

(beavató program kortárstáncról, improvizációról)  

A Willany Leó Improvizációs Táncszínház  legújabb 
előadása, Az önmagunkkal való sakkozás kockázata 
című kortárs improvizációs program, amelyet a résztve-
vők számára nyitott beavató foglalkozás követ. 
A 2019-ben Lábán Rudolf-különdíjban részesült 
Willany Leó tizenhárom éve foglalkozik az improvizá-
cióval, az egyébként heti rendszerességű előadásokban 
különböző szakmai háttérből érkező táncművészek lép-
nek fel, tanulnak egymástól és erősítik a társulatot. 
Az önmagunkkal való sakkozás kockázata c. program-
ban a tudatos és tudattalan szabályok verbalizálása a 
cél, ami “kezdő” nézők számára beavató hatással bír, 
“haladó” nézők és szakmabeliek számára pedig fejlődé-
si lehetőséget kínál az improvizációs színház világában.   
-Táncművészek: Gaál Julianna, Grecsó Zoltán, Kancsó 
Luca, Kiss Rebeka, Lukács Levente, Kiss Rebeka, Rácz 

Réka, Sebők Cintia, Temesvári Zsófia, Váth Máté 
-Zene: Bagi Anna 
-Művészeti vezető: Grecsó Zoltán 
-Produkciós vezető: Partig-Kis Erika 

Kérjük, hogy figyeljék felhívásainkat a Facebook ol-
dalunkon és a plakátokon! 

A 16. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 

2021. szeptember 27. és november 11. között 

kerül megrendezésre, Múzeumi harmónia mottóval. 

Az országos programsorozathoz a mindszenti Helytör-
téneti Gyűjtemény is csatlakozik, változatos progra-
mokkal az országos tematikához igazodva. Reméljük, 
mindenki megtalálja a kedvére valót.  

Programkínálatunk: 

OKTÓBER 3. 14 ÓRÁTÓL 
Kerékpártúrára invitáljuk az érdeklődőket, 
Kurca parti tekergés - Révtől a Pintér hídig 

OKTÓBER  1.  14 ÓRA ÉS OKTÓBER 23. 14 ÓRA 
Elzárt kincsek nyomában  

– településünkön kettő csodálatos magángyűjtemény 
található (néprajzi, településtörténeti és orvostörténeti), 
melyek most kinyitják kapuikat egy tárlatvezetés és 
kötetlen beszélgetés erejéig. A gyűjtemények befogadó-
képessége korlátozott, ezért erre a programra előzetes 
jelentkezést kérünk 

OKTÓBER  16. 14 ÓRÁTÓL 
Vettem egy nagy kerek tököt, ott csücsült a répák kö-

zött... – Tök jó nap a múzeumkertben 

OKTÓBER  29. 14 ÓRÁTÓL 
Hét halász család nyomában – játékos foglalkozás az 

őszi szünetben, családok, gyermekek számára 

NOVEMBER  6. 14 ÓRÁTÓL 
Hej, halászok, halászok.... – formabontó tárlatvezetés, 

melyben fontos szerepet kap a dal, játék 

Részletes tudnivalókért, az aktuális programokért kérjük kí-
sérjék figyelemmel facebook oldalunkat. 

Az esetleges korlátozások esetén a programok online 
formában kerülnek megrendezésre.  

A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
PROGRAMAJÁNLÓJA 

A BUDAKALÁSZ 
GIMNÁZIUMMINDSZENTI 

MINDSZENTI TAGINTÉZMÉNYE 
 PÓTFELVÉTELT HIRDET A 2021/22-ES 
TANÉVRE, A 10. 11. ÉVFOLYAMOKRA 

Jelentkezni, előzetes telefonos egyeztetés után 
lehetséges: 06 30 231 24 34  

Szükséges okmányok: személyi igazolvány; 
lakcímkártya; TAJ kártya; iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítvány. 
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CSALÁDI ESEMÉNYEK 

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

NAGY GÁBOR 

2014.  

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. 2014-ben Nagy Gábor volt a díjazott. Hogyan ala-
kult a kitűnő tanuló sorsa az évek alatt? Erről kérdez-
tük Nagy Gábort. 

Milyen emlékeid vannak egykori isko-
ládról? 
Történtek jó és kevésbé jó dolgok is az 
általános iskola alatt, de összességében 
pozitív emlékeim vannak az iskoláról. 
Máig emlékszem az osztálykirándulá-
sokra, legfőképp az ötödik osztályos 
nagybörzsönyi kirándulásunkra, de 
emlékezetes volt a német cserediák-
program is 6-7. osztályban.  

Szerettél ide járni? 
Alapvetően, mint a legtöbb 6-14 éves gyerek, én sem szeret-
tem kimondottan iskolába járni, de a társaság, a barátokkal 
eltöltött idő segített "átvészelni" ezt az időszakot. 

Kik voltak a kedvenc tanáraid? 
A kedvenc tanáraim Nagyné Korell Erika, Csatlósné Répás 
Etelka és Fekete András voltak. 

A mai gyerekeknek mit üzennél? 
A mai gyerekeknek azt üzenném, hogy legyenek nyitottak, 
mind a világra, mind a tudásra. Tanuljanak nyelveket, így 
sokkal több lehetőség nyílik meg előttük.  

Milyen sikereket értél el? 
Az általános iskolában házi tanulmányi versenyeket nyer-
tem, részt vettem kétszer is a Teleki Pál Földrajzversenyen, a 
szentesi Horváth Mihály Gimnázium tanulmányi versenyein 
is értem el helyezéseket.  

Az általános iskola befejezése 
után melyik középiskolában 
végeztél? 
Az általános iskola után Szegeden 
tanultam, „ságváris” voltam és 
2018-ban érettségiztem.  

Melyik felsőoktatási intézmény-
ben tanultál? 
Jelenleg is a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természettudo-
mányi és Informatikai Karán 
tanulok, programtervező informatikus alapszakon.  

Hogyan élsz, mik a terveid? 
Szegeden élek, albérletben. Az egyetemen nem csak tanulok, 
hanem dolgozom is, egy innovatív informatikai kutatásban 
veszek részt. Jelenleg a legfőbb terveim, hogy minél több 
ismeretet szerezzek az informatika területén, elvégezzem a 
képzést, majd esetleg egy mesterit is és végső soron, hogy 
ezen a területen dolgozzak. 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2021. 07. 24. Szijjártó Ádám és Váczi Renáta 
2021. 08. 06. Lekrinszki Dénes és Kovács 
Lili Zsuzsanna 
2021. 08. 06. Tóth Gábor és Bányai Beatrix 
2021. 08. 07. Apró István és Szunyi Brigitta 
2021. 08. 07. Berki Dávid és Simon Katalin 
2021. 08. 07. Verók Attila és Boda Ilona 
2021. 08. 14. Hajas Róbert Árpád és Farkas Noémi Márta 
2021. 08. 14. Bende György és Gál Ágnes Gabriella 
2021. 08. 19. Korom Tamás József és Kovács Barbara 
2021. 08. 21. Hlivár Árpád és Torma Brigitta 
2021. 08. 27. Papp Tamás és Annus Mónika 
2021. 09. 04. dr. Tatár Farkas Albert és dr. Miskolczi Evelin 
2021. 09. 04. Locskai Martin József és Cserenyecz Kitti 

55 éve kötött házasságot 

- 1966. 09. 03. Füsti-Molnár Lajos és Kis Ilona 
- 1966. 09. 17. Sebők János és Klement Eszter 
- 1966. 09. 24. Bende László és Kispál Anna 

50 éve kötött házasságot 

1971. 09. 04.Bozó István és Tóth Mária Veronika 
1971. 09. 04.  Berczeli Gábor és Gémes Etelka 
1971. 09. 11.  Csányi Sándor és Gémes Terézia 
1971. 09. 18. Bakó Jenő és Korom Erzsébet   

45 éve kötött házasságot 

1976. 07. 25. Korom Tamás László és Gyovai Katalin  

35 éve kötött házasságot 

1986. 09. 13. Hevesi János és Vincze Andrea 

30 éve kötött házasságot 

1991. 09. 14. Szokol Sándor és Nagy Julianna 
1991. 09. 21. Makra Mihály és Tóth Rozália 

25 éve kötött házasságot 

1996. 09. 07. Mihály János Csaba és Obester Veronika 
1996. 09. 13. Ferenczi László és Huszka Hajnalka 
1996. 09. 28. Tót Sándor és Répás Andrea 
1996. 09. 28. Berényi Zoltán és Szolnoki Adrienn 

ELHUNYT 

Balázs Jánosné szn: Csala Lídia (Horváth 
Gy. u. 115). – 2021. 07. 19. – 91 éves volt,  

Sallai Jánosné szn.: Patak Rozália (Kinizsi P. u. 40.) – 
2021. 07. 22. – 88 éves volt, 

Rostás András Béla (Bereczki J. u. 72.) – 2021. 07. 22. – 
23 éves volt,  

Hevesi János (Csokonai u. 20/B.) – 2021. 08. 03. – 79 
éves volt,  

Csatlós Mihályné szn.: Bánfi Erzsébet (Táncsics M. u. 
82.) – 2021. 08. 07. – 78 éves volt, 

Szeri Ferencné szn.: Nagy Julianna (Szt. István u. 28.) 
– 2021. 08. 08. – 77 éves volt, 

Szentes-Bíró Béla (Horváth Gy. u. 82.) – 2021. 08. 11. – 
48 éves volt, 

Ménesi Ferencné szn.: Ágoston Terézia (Szabadság u. 
63.) – 2021. 08. 12. – 72 éves volt. 
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Mindszenti Általános Iskola és Dózsa-Telepi Tagintézménye 
2021/2022-es tanév első osztályos diákjai 

1.A OSZTÁLY 

OSZTÁLYFŐNÖK: Mihályné Gyapjas Nóra 
Boldizsár Tamás, Csöngető Hanna, Demeter Viktória, Fehérvári Botond Gábor, Fülöp Kende, Juhász Ágnes, Kapus Zia, 
Kovács Ádám , Mihály Szofia Mirella, Nagy Dominik, Nagy Fanni, Nyemcsók László Bendegúz, Puskás Kálmán 
Endre , Szőke Richárd Armandó , Szűcs Fanni, Vitéz Viktória Zoé, Zana Csenge Éva 

1.B OSZTÁLY 

OSZTÁLYFŐNÖK: Vigh Zoltánné 
Dobandi Bence Szilveszter, Idei-Kis Emma, Juhász Katinka Mária, Kocsis Luca, Kovalcsik Bence Áron, Kurucsai Ákos, 
Lakatos Annamária Jázmin , Lantos Natasa, Magyar János, Molnár Viola Gabriella, Némedi Szofi, Nyiri Zselyke, 
Rudalic-Gémes Sámuel, Szabó Mihály Ábel, Szabó Zorka Erzsébet, Tóth Fanni, Varga Bella Evelina, Verók Patrik 
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1.C OSZTÁLY 

OSZTÁLYFŐNÖK: Lupityka Gáborné Pelyva Sára 
Ajtai Jázmin, Barkóczi Bence, Barkóczi Erik, Barna Tamás, Barnóczki Tamás Ferenc, Belovai Cintia, Boldizsár Dzsenna, 
Borda Ádám Roland, Harmat Hédi, Herczeg Levente István, Kürtösi Petra Zsuzsanna, Lakatos Larissza Brigitta, 
Lengyel Martin Róbert, Losonczi Benett Bertalan, Lúczó Dorina, Mészáros Alex Márk, Német Netta Panka, Papp Nóra 
Zsuzsanna, Pekovics Noel, Répás Dorina Ágnes, Rostás Immánuel Lajos, Sándor Anna Erzsébet, Sebők Natasa Linett, 
Szabó Levente Ferenc, Trényi Maja Hanna  

Miboltunk 
Élelmiszer üzlet 

Hűtött italok 

Telefonfeltöltés 

Bankkártya elfogadás 

Buszbérlet árusítás 

Sorsjegy árusítás 

Házi tej kapható 

NYITVATARTÁS: 

minden nap 7-től 19 óráig 

Havonta akciókkal várjuk kedves 
Vásárlóinkat! 

Mindszent, Csokonai utca 4. 

( SZTK mellett ) 
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A Magyar Cukrász  
Iparosok Országos Ipartestülete 
az idén 15. alkalommal hirdette 
meg a „Magyarország Tortája” 

versenyt az augusztus 20-i nem-
zeti ünnepünk, államalapító 
Szent István ünnepe alkalmából. 2021-ben Fodor Sándor buda-
pesti cukrász alkotása, a „NAPRAFORGÓ” lett Magyarország 
Tortája! A mestert a nyári napraforgó mezők inspirálták, mégis 
egy igazi négyévszakos torta született. A torta a vilmoskörte üde-
ségével és a hársmézes friss joghurt savanykásságával, a pirított 
napraforgó telt ízével és karamellizált csokoládéval kényeztet. 
2021. augusztus 20-tól lehet megkóstolni országszerte több cuk-
rászdában. Az árusító cukrászdák listája www.cukraszat.net ol-
dalon található. A recept csak az év végétől lesz nyilvános, addig 
csak az ipartestület tagjai készíthetik. Jó hír, hogy a közelünkben 
lévő nagyobb településeken, Szentes és Hódmezővásárhely 
cukrászdáiban is fellelhető! 

MAGYARORSZÁG TORTÁJA 


