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"Nem kell kiválónak lenned, hogy elkezdd, de el
kell kezdened, hogy kiváló lehess"
A
Mindszenti Sport– és Rekreációs Egyesület,
valamint a Spartan Traning Group Mindszent
szervezésében és a Keller Lajos Művelődési Központ és
Könyvtár közreműködésével újévi futáson/sétán
vehettek részt az érdeklődők. Bemelegítés után a
futóknak 7 km, sétálóknak 3,5 km távot kellett
teljesítenie. A futók kb. 20-an, a sétálók 70-en voltak. A
táv teljesítése után mindenki vendég volt egy pohár
forralt borra vagy meleg teára.
Köszönjük a szervezőknek!

OLTÁSI AKCIÓNAPOK MINDSZENTEN!
Az eddigi oltási akciók sikerére és az omikron
vírusvariáns
magyarországi
megjelenésére
tekintettel januárban több oltási akció is lesz
hazánkban. Az oltási akciónapokhoz Mindszent
háziorvosai is csatlakoznak az alábbiak szerint:

Karácsonyi díszlet a Szent Imre Kápolnában
Készítette: Mezei Antalné

Ávéd János: január 07., péntek 14:00 – 18:00,
január 08., szombat 10:00 – 18:00
Dr. Abdul Rahim: január 14., péntek 14:00 – 18:00,
január 15., szombat 10:00 – 18:00
Dr. Gémes Csaba: január 21., péntek 14:00 – 18:00,
január 22., szombat 10:00 – 18:00
Dr. Borbély Judit (amennyiben a
gyermekkörzetek is érintettek lesznek): január
14., péntek 14:00 – 18:00, január 15., szombat 10:00
– 18:00
A hagyományos, e-mailes regisztrációra az
országos oltási honlapon nincs ugyan szükség, de
ajánlott az előzetes telefonos jelentkezés
(rendelési időben vonalas számon) a saját
háziorvosnál, mert így tudják a megfelelő számú
oltóanyagokat előzetesen megigényelni.
Dr. Ávéd János: 0662/225-343
Dr. Abdul Rahim: 0662/225-539
Dr. Gémes Csaba: 0662/526-126
Dr. Borbély Judit:0662/225-536
Mindenki a saját háziorvosához jelentkezzen be, a
saját háziorvos által meghirdetett időpontra, mert
az elektronikus térben mindenki csak a hozzá
bejelentkezett betegek oltását tudja rögzíteni!
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Szeretettel köszöntjük
Puskás Györgyné
szépkorú lakosunkat 90. születésnapja
alkalmából!

Kívánunk Neki további
egészséges, boldog, békés éveket!
KÉSZÜL AZ OLTÁRKÉP!
Fazekas Gyöngyi és P. Mürschberger Zsuzsanna műhelyében épül-szépül az oltárkép. Levelükben leírják,
hogy "a műtárgy konzerválása megtörtént: állapotát
stabilizáltuk, a festékréteget megkötöttük. A vászon
megerősítését egy új tűz- és gombásodás álló anyaggal
végeztük. E munkafolyamatok után kezdtük meg a
felület vegyszeres tisztítását."
Mivel óriási és időigényes munkáról van szó, az átadás
határideje tavaszra tolódott. Van azonban egy örvendetes fejlemény: végre sejteni lehet, hogy ki vagy kik festették - eddig ugyanis nem tudtuk, aláírást pedig nem
találtak a képen.
Ám a tisztítás folyamán
"Konzultációra segítségül hívtuk kolléganőnket, dr.
Korhecz Papp Zsuzsanna festő-restaurátor művészt,
aki a magyarországi barokk festészet jeles kutatója. Közösen jutottunk arra az álláspontra, hogy a festmény a
Falkoner-műhelyben készülhetett. Az alkotók nagy
valószínűséggel Falkoner Xavér Ferenc (1737-1792) és
fia, Falkoner József Ferenc (1765-1808). A Falkonerműhelyre jellemző a világos koloritú, itáliai hatást mutató budai festés-mód, mely itt is megfigyelhető."
Köszönet Lázár János orsz. képviselő úrnak a nemes
felajánlásáért, amivel ez a műalkotás elkészülhet és reméljük tavasszal régi helyén tündökölhet!
Salamon László, plébános
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KÖZEL 21 EZER MÉTER ÚT ÚJUL MEG
MINDSZENTEN
Mindszent Város Önkormányzata
107 millió 853 ezer 322 forint
támogatást kapott Magyarország Kormányától, amiből
összesen 20.955 méter út újul meg a településen.
Mindszent útjai rendkívül elhasznált állapotban vannak, ezért a település vezetése folyamatosan azon dolgozik, hogy forrásokat szerezzen azok megújítására. Az
elmúlt időszakban kisebb-nagyobb források a rendelkezésre álltak kátyúzásra, most azonban teljes felújítás
kezdődhet meg.
A tervek szerint összesen 6 utcát tudnak felújítani a
megítélt támogatásból. A felújítani tervezett utak, utcák
burkolata kiemelkedően rossz, a szélek töredezettek,
sok helyen hossz-, illetve keresztirányú repedések vannak. Az aszfaltburkolat elöregedett, az utak személygépkocsival is nehezen járhatók.
A pályázatnak köszönhetően a jelenleg meglévő burkolati hibák kiegyenlítésére kerülne sor aszfalttal. Az
aknafedlapok szintre emelése után a teljes felületen készülne el az aszfalt kopóréteg elterítése átlag 5 centiméter vastagságban. Az utak szélére mindkét oldalon teljes
hosszúságban padka is kerülne.
A felújítandó utak névsora: Móricz Zsigmond utca,
teljes hosszúságban, Akácfa utca, a Hársfa és az Ady
Endre utca között, Szent László utca, a Csokonai és az
Erzsébet királynő utca között, Elege utca, az Észak és a
Dózsa György utca között, Kodály Zoltán utca, a Hársfa és az Ady Endre utca között, Zrínyi utca, teljes
hosszúságban.
A munkálatok megkezdése a közbeszerzési eljárás lefolytatása után lehetséges. A tervek szerint 2022. I. negyedévének elején a szakemberek elkezdhetik az utak
felújítását.
A közlekedési infrastruktúra megfelelő műszaki állapota fontos a társadalom minden szintje és a gazdaság
számára is. Az utak rendbetétele a településen élő 7
ezer ember számára teheti biztonságosabbá a közlekedést. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a
most megújuló, közel 3 kilométernyi út felújításával
még nem elégedhetünk meg! Mindszent Város Önkormányzata a jövőben is azt tekinti elsődleges feladatának, hogy a teljes úthálózat megújítására forrást találjon!

MEGÚJULNAK A MINDSZENTI
ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍLÁSZÁRÓI
15 millió forintot nyert a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, amit a Mindszenti Általános Iskola
nyílászáróira költenek el.
A Magyar Kormány döntésének köszönhetően, nem
csak esztétikailag szépül meg az intézmény, hanem
energetikailag is fejlődik, így a fenntartási költségeiből
is lefaraghatnak. A kivitelező ezekben a napokban vizsgálja meg az épületet, majd döntenek arról, hogy pontosan milyenek lesznek az új nyílászárók.
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MINDSZENT VÁROS
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÉVÉRTÉKELŐJE
ZSÓTÉR KÁROLY, polgármester
Az újév első napjaiban hagyományosan számot vetünk
az elmúlt esztendőről. Hosszú, nehéz, küzdelmes évet
tudhatunk magunk mögött. Hiszem, azonban hogy a
múlt tanulságait levonva, a jövő lehetőséget jelent számunkra.
A koronavírus járvány nemcsak érzelmi, de hatalmas
gazdasági terheket is rótt ránk, azonban amikor visszatekintek a mögöttünk álló évre, úgy gondolom, igazán
nincs miért szégyenkeznünk. Az önkormányzat alapfeladatait és a településüzemeltetési teendőit maradéktalanul ellátta. Azt a közösségi tervezést és együtt gondolkodást, amit már 4-5 éve elindítottunk, 2021-ben is
folytatni tudtuk. A korábban kialakított, párbeszéden
alapuló modell mára meggyökeresedett. Ebben a munkában partnerként számíthattunk a megyére és a kormányra is. Az elmúlt évben az önkormányzati munka
másként folyt, mint ahogy megszokhattuk, a képviselőtestület majdnem fél évig nem ülésezhetett, azonban a
kommunikáció nem szakadt meg közöttünk, e-mailen,
telefonon, illetve informális munkamegbeszélés keretében folyamatosan egyeztettünk, a polgármesteri döntéseket, a képviselőtársaim véleményét kikérve hoztam meg.
Egyik legnagyobb álmunk, a Római Katolikus Templom felújítása megvalósult, amely egész városunk számára nagy jelentőséggel bír. A korszerűsítés csaknem
egy évig tartott. Megújult az épület teljes külső homlokzata, a tetőszerkezet és a belső tér. Megszüntették a falak vizesedését, valamint az épületet napelemekkel szerelték fel. A templom felújítását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap mintegy 50 millió, a hazai
központi költségvetés 100 millió forintos támogatása,
valamint egyházközösségünk támogatói tették lehetővé.
2021-ben egy több mint 80 éves adósságot törlesztettünk, őseink előtt tisztelegve felállítottuk az Országzászló-emlékművet. Az alkotás Rimár József eredeti,
1930-as évekből származó terveihez igazodva készült
el. A fiatal, apród figurát ábrázoló szobor Németh Erika
szobrászművész munkájának köszönhető.
A tavalyi évben az elektronikai hulladékgyűjtés mellett, gumiabroncsgyűjtést is szerveztünk, ahol több
kamionnyi veszélyes hulladék gyűlt össze. A
„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretében pedig
Mindszent Város Önkormányzata 10.409.342,- Ft támogatást nyert, amely összegből településünk kül- és belterületein, különböző helyszíneken több illegális hulladéklerakó került felszámolásra. Az érintett területekről összesen 1300 m3 zöld-, vegyes- és építési hulladékot szállíttatott el az Önkormányzat.
A korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk a mindszenti strand területére, ahol tavaly
több fejlesztést hajtottunk végre, amelynek köszönhetően az államalapítás ünnepén nagyszabású koncertsorozat valósulhatott meg. 2021-ben a kompot közel
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10.000.000,- Ft pályázati támogatással újította fel az
Önkormányzat.
Tavaly májusban 18.827.916,- Ft támogatásban részesültünk belterületi utak felújítása céljából, amely segítségével az Ady E. utca, Botos L. utca, Bereczki L. utca, Budai Nagy A. utca, Észak utca, Kinizsi utca, Ludas
utca, Petőfi S. utca, Szőlő utca kátyúzása történt meg.
Az elmúlt év végén Önkormányzatunk támogatást
nyert további belterületi utak felújítására is, több
mint 107.000.000,- Ft összegben, amelyből 6 utca teljes
felületű aszfaltozása fog megvalósulni.
Azt mondják, az év első napjaiban érdemes néhány fontosabb célt kitűzni magunk elé, vagy megfogalmazni
azokat a vágyainkat, amik egy kis szerencsével idén
meg is valósulhatnak. A 2022-es év az Önkormányzat
számára leghangsúlyosabban a 48 férőhelyes bölcsőde
építéséről fog szólni, amelyre 749.990.357,- Ft összegű
támogatást nyertünk.
Régi bölcsesség, ám mintha már mindenki elfelejtené,
hogy a város van az emberért és nem az ember a városért. Jan Gehl építész szerint, a várost vissza kell adni
az embereknek, városfejlesztési alapfilozófiája szerint,
az a jó város, amely élettel teli. Nos, én is egy ilyen
Mindszentet képzelek magam elé. Egy olyan várost,
amiben jó élni, hiszen az igazi öröm nem a birtoklásból
születik, hanem a másokkal való kapcsolatból, abból az
élményből, hogy elfogadottnak, megértettnek, szeretettnek érezzük magunkat.
Az előttünk álló évre, a jóra való törekvés jegyében azt
kívánom mindannyiuknak, hogy munkájuk során legyen részük az alkotás örömében, családjukban, baráti
kapcsolataikban, helyi közösségeikben pedig találják
meg mindazt, ami célt és értelmet adhat az embernek
élete során.
Kívánok minden mindszenti polgárnak sikereket, jó
egészséget és Isten áldását az újesztendőben!

ZSÓTÉR GÁBOR, alpolgármester
A január a számvetés, a jövőbetekintés és az újrakezdés
ideje. Az év kezdetén mindannyiunk számára lehetőség
nyílik arra, hogy kiszakadva a rohanó hétköznapjaink
nehézségekkel teli világából végiggondoljuk az elmúlt
évünk sikereit és kudarcait, s bizakodással tekintve a
jövőbe, kitűzzük azokat a céljainkat, amelyek meghatározzák majd az előttünk álló tizenkét hónapot.
Szeretnék először köszönetet mondani kollégáimnak,
az egészségügyi és szociális dolgozóknak az áldozatos
szolgálatáért, amellyel segítségre szoruló embertársaink
tízezreinek tették az életét könnyebbé a koronavírus
járvány okozta nehézségek alatt. Véleményem szerint,
egy kisváros vezetésének két fő feladata lehet az egészségügyi és szociális ellátás könnyítése érdekében:
megbecsülni a szolgálatokat végzőket és lehetőségeihez
mérten korszerűsíteni a környezetet. Szerencsések vagyunk, hogy a tavalyi évben is sikerült a helyi egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális feltételeit modernizálni és jó tudni, hogy ebben az embert
próbáló munkában nem vagyunk egyedül. Számos
magánszemély, vállalkozó és cég járult hozzá a fejlesztésekhez. Pályázati forrásból és felajánlásoknak
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köszönhetően megújult az egészségház udvara, az
ügyeleti autó számára létrehozhatunk egy garázst, valamint számos eszköz beszerzésre került sor. A támogatások sorának köszönhetjük Szabó Ágnes alkotását, a
Szent Lukács domborművet is. Fontosnak tartom kiemelni a helyi egészségügyi ellátás kapcsán, hogy
Mindszent Város Önkormányzata - az ekkora lélekszámú településekre ritkán jellemző módon - a tavalyi évben is 24 órás orvosi ellátást és ügyeletet működtetett.
Gyakran hallhatjuk azt a mondást, hogy az erősek összefognak, a gyengék széthullanak. Ennek az állításnak a tükrében, a párbeszéd és egyetértésre törekvés irányában
végeztük munkánkat tavaly a mindszenti strandon. A
vízpart büfésora mögött elhelyezkedő kemping területét majdnem 5.000.000 forint pályázati forrásból újítottuk meg. Korszerűsítettük többek között a kerítést, a
betonasztalokat és a tűzrakó helyet. A hajóorrot formázó vendéglátóhelyen annak érdekében, hogy a szolgáltató nagyobb kapacitással és gördülékenyebben tudjon
a vendégek rendelkezésére állni, felújítási és átalakítási
munkákat végzünk, mintegy 2.500.000 forint önerőből,
valamint nagymértékű áramfejlesztést hoztunk létre.
Jelentős összefogás és akarat eredménye, hogy a tavalyi
évben a szabadstrandon folyamatos, színvonalas szolgáltatás valósult meg, ezért hálás vagyok a tevékenyen
együttműködésért. Köszönöm az üzemeltetőknek,
hogy a jó gazda gondosságával kezelték és működtették a Strandot, továbbá a kempinget! Az üzemeltetőkkel és a civil szervezetekkel történő együttműködés következtében a nyár végén, az államalapítás ünnepén
nagyszabású, változatos és színes programsorozatot
hoztunk létre a strandon. Felléptek többek között az
Alma együttes, Csordás Tibi, Nagy Feró és a Beatrice. A
programok minden korosztály számára nyújtottak lehetőségeket és sok százakat mozgattak meg.
Az elmúlt nyár egyik legnagyobb feladatának a szúnyogkérdés megoldását tekintettem, ezért beszerzésre
került egy melegködképző készülék, valamint a szállítására szolgáló gépjármű. A nyár folyamán nagyjából
18 alkalommal üzemeltük be a szúnyoggyérítő készüléket, amivel nemcsak a településen végeztünk szúnyoggyérítést, hanem a Tisza–parton és az üdülőövezetben
is. Az erre szakosodott személyzet 1200 liter szúnyoggyérítő szert szórt a szúnyogokra. Az önkormányzat
tavaly saját forrásból 3 millió forintot költött a vérszívók elleni harcra. A szúnyoggyérítéshez a lakossági
hozzájárulás 282.480 forint volt.
Alpolgármesterként a hivatal munkájában napi rendszerességgel igyekeztem részt venni, fogadó órát havonta
tartottam, valamint Polgármester urat a szabadsága
alatt helyettesítettem. Nagy hangsúlyt fektettem a szemétszállítással kapcsolatos problémák gördülékeny
megoldására, ennek érdekében az FBH-NP Nonprofit
Kft.-vel történő folyamatos egyeztetésre.
A szolgáltatóval történt megállapodás eredményeként a
zöldhulladék elszállítására szolgáló, emblémával ellátott
zsákokat fél éves időszakra előre igénybe lehet venni,
valamint új üveggyűjtő edényzetek kerültek kihelyezésre a településen. A közbiztonság kérdése tavaly sajnos többször is előtérbe került, ezért tárgyalásokat foly-
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tattam a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetőségével.
A tavalyi évben lehetőségem nyílt közreműködni a
belterületi úthálózat felmérésében, amely segítségével
pályázatot nyújtottunk be Magyarország Kormányához, így 107.853.322 forint támogatási összeghez jutott
a város, amelyből összesen 20.955 méter út újul meg a
településen.
Most mikor számot vetek az elmúlt esztendőről, meg
kell említenem, hogy mennyire hálás vagyok azért,
hogy a legkedvesebb megbízatásom, az újszülöttek és
családjuk meglátogatását, valamint a település
szépkorú lakosainak köszöntését tovább folytathattam.
Az újév új feladatok elé állít mindannyiunkat, s bár nem
lettünk gyengébbek az elmúlt esztendőben, úgy gondolom, hogy céljaink eléréséhez a korábbinál is konokabb
elszántságra, erősebb hitre és nagyobb állhatatosságra
lesz szükségünk. A feladatunk nagy, s ezért
valamennyiünknek össze kell fognunk. Őszintén kívánom, hogy sikerüljön Mindszent ügyein igazi lokálpatriótaként az itt élők érdekeiért, együtt dolgozni.
Kívánok minden mindszenti lakosnak békés, boldog
újesztendőt!

DR. PÁLINKÓ MIHÁLY, települési képviselő
Felemás volt a 2021-es esztendő az önkormányzati képviselők számára. A Covid miatt 2020. novemberétől
2021 júniusáig a testület hivatalosan nem ülésezhetett.
Ebben az időszakban a polgármester egy személyben
dönthetett a felmerülő kérdésekben, amelyek kapcsán azonban kikérte a véleményünket informális
fórumokon.
Magam is, mint a többi képviselő társam önállóan intézte felvállalt dolgait. Ezek közé tartozott, hogy be kellett
fejeznem Mindszent város címerének felhelyezési munkálatainak menedzselését a Keller Lajos Művelődési
Központ homlokzatára. Pálinkó Bálint és párja Szabó
Ágnes közös munkájának és felajánlásnak eredményeképpen került elhelyezésre május hónapban a mozaik
címer. Az ünnepélyes megnyitón a város nevében köszönhettem meg az önkéntes, ingyenes felajánlásukat.
A labdarúgás területén a Covid nem akadályozta a bajnoki szezon lefolytatását sem tavasszal sem ősszel. Igaz
a férfi felnőtt és az ifjúsági csapat döntően zárt kapuk
között, közönség nélkül folytatta a szereplését.
Az ősz folyamán elő kellett készíteni azt a változást,
amely 2022. júliusától vár a Mindszenti Sport Club és a
Mocorgó Utánpótlás Nevelő Futball Clubra. A lehetőség
adott a két klub egyesülésére, vagy másik megoldásként
az MSC csak a felnőtt csapatot üzemelteti.
Ezt a fórumot is megragadnám, hogy mint az MSC elnöke kérjem különös tekintettel az ifjúsági csapat játékosait, hogy sportemberhez méltóan fejezzék be jó eredménnyel a február 26-án induló tavaszi bajnokságot.
Megkérem a szülőket is, hogy segítsék a munkánkat
azzal, hogy az edzés és mérkőzés látogatását biztosítsák
gyermekük számára.
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KOROM ÉVA ANDREA, települési képviselő
Tisztelt Mindszentiek!
A Mindszenti Hírek felkérésére néhány gondolatot szeretnék Önökkel megosztani.
Az első félévet a COVID 3. hulláma következtében hozott jogszabályi megkötések alapjában behatárolták, a
polgármesterre ruházta a képviselő-testület döntési
jogkörét, azonban magam is igyekeztem napi kapcsolatot tartani az önkormányzati hivatallal, a polgármesterrel, alpolgármesterrel, képviselő társaimmal. A határozatokról egytől- egyig értesültünk, azokat egyetértésünkkel hozta meg a polgármester.
A legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy működő
képességünket- szemben pl. a Kormányzati adóbevételelvonásokkal- folyamatos szoros, igen szigorú gazdálkodással sikerült megőriznünk.
Talán sokaknak már természetes, hogy van orvosi
ügyeletünk, ám annak fenntartása nem kevés anyagi
áldozattal, takarékos gazdálkodással valósulhatott csak
meg.
Szintén jó döntésnek bizonyult a Tisza- parti strand
működtetésének átadása, bízom abban, hogy az idei
nyárra tervezett fejlesztések még minőségibb pihenést
biztosítanak a látogatóknak.
Kormányzati támogatásnak köszönhetően az idén van
reális esély a nagyobb volumenű kivitelezésre a belterületi útfelújításokat tekintve, sajnos csak minimális eredményt tudtunk elérni az Óévben ezen a területen.
A jövőt tekintve, igyekszünk minden olyan pályázati
lehetőséget kihasználni, mely településünk fejlődését, a
lakosság komfortérzését szolgálja.
A magam részéről tisztelettel köszönöm azon helyi civil
szervezetek tevékenységét, megmozdulásait, akik a
vírus helyzetben is kis városunk élhetőbbé válását tartották szem előtt.
Mindannyiunknak jó egészséget, eredményesebb,
sikeresebb, élhetőbb, reménytelibb 2022. évet kívánok!
Tisztelettel: Korom Éva Andrea önkormányzati képviselő

PÁLINKÓ GYÖRGY VINCE, települési képviselő
Tisztelt Mindszenti Polgárok!
Sajnos a 2021-es évet is a pandémia árnyékolta be lokális és globális értelemben egyaránt. A Képviselő-testület
munkája is több hónapig „csökkentett üzemmódban”
folyt, de informális értelemben még ezekben a nehéz
hónapokban is mind a képviselők, mind pedig a város
vezetése - leginkább a digitális térben - tartotta a kapcsolatot és tájékoztattuk egymást a legfontosabb kérdésekről. A nyár végén már szerencsére változott a helyzet és ismét tudtunk személyesen találkozni, bizottsági
és testületi üléseket is tartani.
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökeként,
illetve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjaként
rendszeresen részt vettem ezen bizottságok munkájában, valamint a testületi üléseken. A teljesség igénye
nélkül a település életét érintő döntések előkészítésében, kialakításában, pályázatokkal kapcsolatos döntésekben stb. segítettem véleményemmel, hozzászólásaimmal, tapasztalataim megosztásával a közös álláspont
megszületését.
Külön öröm volt számomra, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság szinte az összes pályázót az eddigi
legmagasabb összeggel tudta támogatni a felsőoktatási
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tanulmányokra vonatkozó Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázaton, ezzel is kifejezve a település elkötelezettségét a tehetséges fiatalok támogatásában. Ez annak a
fényében külön értéknek számít, hogy településünk
költségvetése igen szűkös mozgásteret biztosított 2021ben, de valószínűleg ez szintén így fog alakulni majd
2022-ben is.
Az év fénypontja számomra mégis 2021. június 4-én az
Országzászló - emlékmű felavatása volt, melynek a kigondolásától egészen a tervezésen és a megvalósításig
tartó időszakokban ott bábáskodtam. Úgy vélem, hogy
az Országzászló fölállításával nem csak erkölcsi értelemben, hanem esztétikailag is gazdagodott Mindszent,
hiszen településünk központja még ékesebbé, még impozánsabbá vált. Jó érzés azt látni, hogy vidéki településekről is felkeresik ezt az emlékművet, lefotózzák, így
ezáltal gyorsan egyfajta találkozási ponttá vált. Közös
munkánkkal a megyénk egyik – ha nem a – legszebb
ilyen emlékművét sikerült megvalósítanunk!
Több alakalommal kerestek meg helyi polgárok személyesen vagy telefonon, illetve interneten, és különböző
ügyekben a segítségemet kérték. Ezen kéréseknek az
erőmhöz és a lehetőségekhez képest igyekeztem megfelelni és a felmerülő kérdéseket, problémákat tolmácsoltam az illetékes személyeknek. Nagyon pozitív számomra azt a bizalmat megtapasztalni, hogy nem „csak”
egy közösség hasznos tagja lehetek, hanem a közösséget alkotó egyének külön-külön is számítanak rám.
Képviselői munkám során külön felemeltem a szavamat – immár sokadik alkalommal – a csapadékvíz elvezető csatornák és átereszek ügyében, különböző szociális jellegű ügyekben, településünk köztisztaságának
kérdésében, a belterületi úthálózat állapotát érintően stb.
Így az év elején meg szeretném ragadni az alkalmat,
hogy megköszönjem mindenkinek a belém vetett bizalmat!
Településünk valamennyi polgárának békés, boldog és
sikeres új évet kívánok!
Pálinkó György Vince települési képviselő

MIHÁLY FERENC, települési képviselő
Először is szeretnék boldog új évet kívánni minden
kedves olvasónak. 2021-es év is hasonlóan nagy, vagy
még talán nagyobb kihívásokat tartogatott városunknak, mint a 2020-as év. A koronavírus tovább nehezítette mindenki, a családok, városok, ezáltal önkormányzatunk helyzetét is. A pénzügyi bizottság tagjaként sajnos
magam is látom a forrás megvonások, adóbevételek
elvételének okozta hiányát, aminek eredményeképpen
az önkormányzat csupán a működési feladatokat tudja
ellátni. A fejlesztésre csak pályázat adta lehetőségek
útján van módja a városnak. Több alkalommal felkerestek mindszenti polgárok problémáikkal, akiknek igyekeztem segíteni az adott helyzetben, amikor azonban
nem tudtam, az pont ezen források hiánya miatt volt.
Meggyőződésem, hogy a családok és fiatalok helyben
maradása döntőfontosságú városunk jövője szempontjából. Úgy gondolom, hogy az újabb család támogatási
lehetőségek ebben az évben is meghozták eredményüket. Ezt igazolja az is, hogy sok család költözött ide más
városokból is, köztük sokan fiatalok, illetve kisgyermekekkel, mely számomra kifejezetten örömteli dolog.
„Ha nincs gyerek, nincs jövő”.
Minden kedves mindszenti polgártársamnak
jó egészséget kívánok!
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ÜLÉSEZETT A TESTÜLET

December 15-én tartotta ez évi utolsó rendes testületi ülését Mindszent Város Képviselő-testülete, amelyen nyílt
ülésen 18, zárt ülésen 2 napirendi pontot tárgyaltak.
Első napirendi pontként Zsótér Károly polgármester beszámolt a két testületi ülés közötti tevékenységéről. Többek között polgármesteri fórumon, a Szentes-Mindszent
közötti kerékpárút megépítésével kapcsolatos egyeztetésen
vett részt. November 16-án, Hódmezővásárhelyen, a közbiztonsági ülésen is megjelent. November 18-án a bölcsőde
tervezőjével tartott megbeszélést, 19-én a Rádió7-nek adott
interjút, 24-én közmeghallgatást vezetett. December 25-én
a megyei településfejlesztési operatív programmal kapcsolatban tárgyalt, a víztorony kivitelezőjével egyeztetett,
majd a tiszai strand témájában folytatott megbeszélést.
Korom Éva Andrea a november 25-i TOP-os egyeztetésről
érdeklődött. Zsótér Károly elmondta, hogy a térség polgármestereivel találkozott Gémes László, a megyei közgyűlés
elnöke, aki az első lépésekről tartott tájékoztatást. Szóba
került az óvodafejlesztés, a Szentes-Mindszent közötti,
illetve a Szabadság tértől a kompig futó kerékpárút terve.
A Polgármester a víztorony lebontásával kapcsolatban
arról tájékoztatott, hogy a szakvéleményt a pályázat mérnöke készítette. A szakmai stáb döntése szerint nem lehetséges a felújítása, újat kell építeni. A tervek elkészültek.
Zsótér Gábor a bölcsőde tervezése ügyében kért szót. A
Polgármester azt a tájékoztatást adta, hogy átvette a bölcsőde kiviteli terveit, az építési hatóság megadta az építési
engedélyt. Következik az anyag továbbítása a közbeszerzési szakértő felé. Két hónap szükséges, hogy a folyamat végigfusson, majd kezdődhet a kivitelezés.
Második napirendi pontban a háziorvosok és a HTKT Kapcsolatközpont covid járvánnyal kapcsolatos előterjesztését
tárgyalták a képviselők, amelyről külön cikkben adunk
tájékoztatást. A Képviselő-testület döntött a Mindszenti
Hírek 2022. évi kiadásáról. Az újság ebben a formában két
éve működik. A nyomdai költségek drágulása ellenére
változatlan módon kerül kiadásra a lap. A beszámoló a
strand 2021. évi üzemeltetés tapasztalatairól szóló írásos
anyagot Koczka Gábor és Farkas Ádám egészítette ki szóban. Kocka Gábor elmondta, hogy a 2021-es év a tapasztalatszerzés éve volt. Igyekeztek a felmerülő problémákra
megoldást találni. A fejlesztések önerőből és önkormányzati fejlesztéssel valósultak meg. Változó visszhangra talált
a beléptető rendszer, viszonylag alacsony parkolási díjat
állapítottak meg. A felmerült hibákat orvosolták. A mosdó
is beléptető rendszerrel működött. A parkoló nagyobb területre áthelyezésre került. Helyén szabadidős tevékenységre alkalmas területet szeretnének kialakítani. Céljuk,
hogy minél több napközbeni tartalmas programok várják
az idelátogatókat. Korom Éva Andrea megköszönte a
strand sikeres üzemeltetését, a hatékony kommunikációt a
lakossággal. Pálinkó György Vince elmondta, hogy büszke a mindszenti strandra. Azonban törekedni kell a szúnyoghelyzet megoldására, a pangó vizeket meg kellene
szüntetni. Javasolta, hogy az önkormányzat vegye fel a
kapcsolatot az ATIVIZIG-gel. Évek óta a békalencse
„cunami” van, remélhetőleg az uszadékfogó gát elhelyezése javít a helyzeten. A strandi szemétszállítás felől érdeklődött. Koczka Gábor hangsúlyozta, hogy elvállalták a zsákok kiadását a parton. El kell fogadni, hogy fizetni kell a
szállításért. Sajnos újra és újra keletkeznek szemétkupacok,
amelyeket a bérlő szállít el. Zsótér Gábor szeretné, ha a
strand egy sikersztori kezdete lenne, azonban még sok
mindent kell tenni, önkormányzati részről is. Farkas Ádám
a fejlesztésekről beszámolva elmondta, hogy 2021-ben a
BárKa megújult. Megtörtént az áramkörbővítés. Augusztus
20. valamennyi polgár számára kellemes élményt nyújtott.
Havi 1-2 éjszakai rendezvényt terveznek 2022-ben, nap-
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közbeni
programokkal,
koncertekkel, szabadidős
rendezvényekkel,
sportolási lehetőségekkel szeretnék
bővíteni a kínálatot. Dr. Végh Ibolya jegyző arról
adott tájékoztatást,
hogy azon dolgoznak, hogyan lehet
a szúnyoglárvákat megszüntetni, drónokról beszórni a
szert a területe. Ezt a tevékenységet azonban a fák akadályozzák. Az ATIVIZIG szakmailag rendelkezésre áll, de az
emberi részt Mindszentnek kell adni. Január-februárban a
strandra vezető út melletti területet érdemes kitakarítani
vagy granulátummal beszórni. Hasznos lenne társadalmi
munkát szervezni, közös erővel fellépni a szúnyogok ellen.
A testületi ülés következő napirendi pontjaiban rendeletalkotásra és módosításra került sor, így megtörtént a gyermekvédelmi rendelet, a szociális rendelet megalkotása, a
tanyagondnoki rendelet, a parthasználati rendelet módosítása, az építményadó és telekadó rendeletet visszavonása.
Köztisztviselők 2022. évi illetményalapja a rendelet szerint
65 000 Ft/ hó lesz, ami a környékbeli önkormányzatokhoz
képest nem kiemelkedő. A Képviselő-testület elfogadta a
2022. I. félévi munkatervet.
Piac üzemeltetésére kiírt pályázat november 4-én jelent
meg, beadási határideje november 22. volt. Egy pályázat
érkezett, amely érvényes volt. Így a továbbiakban
Jancsovics Attila működteti a piacot. A szerződés 1 éves
határozott időtartamra szól, 2 éves hosszabbítási lehetőséggel. A komp üzemeltetési pályázat beadási határideje
szintén november 22. volt. Az előző bérlő, a Dream-Matic
Kft. - Draskovics Artur vezetésével - lesz továbbra is az
üzemeltető.
A használati szerződés meghosszabbítására került sor a
Csongrád-Csanád
Megyei
Rendőr-főkapitánysággal.
Mindszent Város Önkormányzata hasonló feltételekkel
biztosítja a rendőrőrs és két db garázs használatát.
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület, Mindszenti Karate Klub a gimnázium felső szintjét bérli. A
covid helyzet miatt kérték a bérleti díj elengedését, amelyet
a Testület elutasított.
A testületi ülés utolsó előtti napirendi pontjaként az előkészítő szakaszban elvi döntés született a TOP PLUSZ pályázatok beadásával kapcsolatban. A tervek szerint a belterületi utak rendbetételére 500 millió Ft-ra nyújtanak be
pályázatot. Szintén 500 millió Ft-ra pályáznak a gondozási
központ épülete felújítására. Az óvoda és tagintézményének felújítására 200 millió Ft-ra pályáznak, a Keller Lajos
Művelődési Ház és Könyvtár energetikai felújítására 210
millió Ft értékben, a Dózsa-telepi városrész csapadékvíz
elvezetésének javítására 500 millió Ft-ra. Az élhető település pályázati cél megvalósíthat egy új sportcsarnokot 1 milliárd Ft értékben, 700 millió Ft-ra pályáznak a belterületi és
külterületi kerékpárút megvalósítására (Szabadság térkomp, Szegvár-Szentes).
Zsótér Gábor hangsúlyozta, hogy ezek az elvi döntések
meghatározzák Mindszent fejlődését. Bízik a megvalósulásban. Reméli, hogy más forrásból turisztikai fejlesztésre
is tudnak pályázni.
A szeméttelep rekultivációjára, napelem erőmű megvalósítása, régi temető felszámolása jelenleg nincs lehetőség.
Dr. Végh Ibolya kiemelte, hogy az előkészítés költségekkel
jár, illetve komoly fenntartási költségekkel kell számolni.
Utolsó napirendi pontként elfogadásra került a belső ellenőrzés 2022. évi munkaterve.
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hány százalékuk az oltatlan?

A COVID JÁRVÁNY LEFOLYÁSÁNAK HELYI Dr. Gémes Csaba: 2/3 rész oltatlan. Az oltás nem véd meg a
TAPASZTALATAIRÓL
fertőzéstől, de annak lefolyását enyhébbé teszi.
Mindszent Város Képviselő-testülete 2021. december 15-én beszámolót hallgatott meg a covid járvány helyi tapasztalatairól. A beszámolókat a mindszenti háziorvosok és Bálint Gabriella a HTKT Kapcsolat Központ Főigazgatója készítették el, és egészítették ki szóban.

Arról is tájékoztatást adott, hogy aki az adott héten jelentkezik oltásra, az a következő héten, szerdán kapja meg azt.
Ugyanis hétfőn reggel összesítenek, kedden szállítják a vakcinát, szerdán oltanak.
Véleménye szerint, tiltó, kemény, negatív szankciókkal lehet
rávenni az embereket az oltásra.
Korom Éva Andrea: Az óvoda dolgozói nevében köszöni a
gyorstesztelés lehetőségét, melynek segítségével több beteget
sikerült kiszűrni, a védőnők rendszeres, hathatós segítségének
köszönhetően.
Bálint Gabriella- Főigazgató: Beszámolójában leírta, hogy a
családsegítés terén intenzívebbé vált a telefonos kapcsolattartás. A rossz körülmények között élő családok helyzete roszszabb lett a járványhelyzet miatt.

Magyarországot a betegség 2020. március 4-én érte el, ezzel
elindult az első hullám. A háziorvosok tájékoztatása szerint
Mindszenten is megpróbáltak felkészülni a járványra. Az első
hullám során a lakosság ismertetőt kapott az új eljárásrendről,
a zavartalan betegellátás módjáról. A nyári hónapokban lassan visszatért a rendelő élete a régi kerékvágásba, covid beteg
nem volt.
A második hullámban Mindszenten is találtak beteget, először
szeptember hónapban. Praxisonként naponta 100-120 telefonhívást fogadtak. A legnagyobb esetszám 154 volt egy nap
alatt! A torlódás elkerülése miatt, már az első hullám óta
gyakran időpontra hívják a betegeket. A harmadik hullám
február végén indult, április elején tetőzött. Májusban nyolc
eset volt a városban. A nyári hónapok nyugodtan teltek.
Dr. Gémes Csaba munkájára, a Hódmezővásárhelyi Kórház
Covid Osztályának megalakulása óta számítanak. A Főorvos
Úr a vállalt munkát szabadidejében végzi, hogy a mindszenti
ellátás is zavartalan legyen. Egyedüli háziorvosként teljesített az osztályon.
2021. február 12-én kezdődött a védőoltások beadása, amely
hatalmas adminisztrációval is jár, de azt az asszisztensek rengeteg plusz munkával megoldották. A mai adatok (2021. nov.
30.) szerint 3563 mindszenti lakos van beoltva. Az oltatlanok
1601-en vannak, a 12 év alattiak 817-en.
A negyedik hullám már az októberi számokban megmutatkozott, novemberben emelkedett. A munkát nagyban segíti, Nehéz két év áll mögöttük. Megküzdeni az emberi felelőtlenhogy a városban november 30-tól mintavevő pont működik. séggel, szembesülni a veszteségekkel nagyon nehéz. Köszönet
az egészségügyben dolgozóknak.
Az orvos praxisok ajtaja mindig nyitva áll a betegek előtt!
Jelenleg folyik az 5-11 évesek oltásigényének felmérése,
ebben a védőnők sokat segítenek. Sajnálatos módon előfor- MINDSZENTEN IS MŰKÖDIK
dult többször, hogy a tesztelés alatt álló betegekkel lehetett MINTAVÉTELI PONT
találkozni az utcán, fertőzés gyanúja és az utasítások ellenéMindszentet sem kerüli el a koronavírus-járvány, sokan kapre is megjelentek boltokban, különböző helyeken.
Néhány hónapja a laborban lehetőség van Sars-Cov-2 vírus ták el a fertőzést. Az Országos Mentőszolgálat a települéellenanyag mérésére is, mely térítés ellenében 24 órán belül sünkön is működtet egy mintavételi pontot, ahol ingyenead eredményt. A háziorvosoknak sokszor telefonon keresz- sen végeznek covid-19 teszteket.
tül, vizsgálat nélkül kell dönteniük. Ezt mindenkinek meg Az Országos Mentőszolgálat közel 70 statikus mintavételi
kell értenie, mint ahogyan azt is, hogy megfázásos, lázas pontot működtet jelenleg az országban, melyek közül az
egyik Mindszent, Észak utca 13. szám alatt található. A háziállapotban nem lehet bemenni a rendelőbe!
Dr. Ávéd János szóbeli kiegészítőjében elmondta, hogy nagy a orvos által az erre a célra létrehozott elektronikus felületen
leterheltség, bizonyos csökkenés ugyan tapasztalható, de ez leadott megrendelés alapján, előzetes időpont egyeztetés után
nem jelent még semmit. Nem sikerült olyan adatot közölni, van lehetőség a COVID-19 laboratóriumi vizsgálathoz szükhogy ki mennyi oltást kapott. Sajnos új oltakozó nem igazán séges járványügyi mintavételezés céljából felkeresni az Orsok, aki eddig oltakozott az oltakozik most is. Minden praxis, szágos Mentőszolgálat kijelölt mintavételi pontját.
minden héten olt. Aggasztó, hogy tudnák elérni a pácienseket, Ha valaki betegnek érzi magát, elsőként keresse fel telefosajnos nem tudnak többet tenni, az ajtó nyitva áll mindenki non a háziorvosát! Ha az orvos indokoltnak látja a tesztelést,
előtt. Keresik a megoldást.
a mintavételi kérelmet rögzíti a központi elektronikus felüleDr. Gémes Csaba: Számadatok novembertől júliusig a Covid ten. A pácienst az Országos Mentőszolgálat munkatársai fogOsztályról: 1218 beteg volt 7 hónap alatt a 42 ágyra. Sokszor ják megkeresni telefonon, és időpontot egyeztetnek, hogy
110% -os volt a kihasználtság.
mikor mehet mintavételre. Ha a beteg mozgásában korlátoZsótér Károly: Köszönet mindenkinek az áldozatos munkáért! zott, segítenek eljutni neki a mintavételi ponthoz.
Tóth Csaba: Szintén köszönetét fejezte ki. Sajnos, a karantén
A tesztelés ingyenes, azonban elengedhetetlen az időpontszabályait sokan nem tartják be Mindszenten.
foglalás és az előzetes egyeztetés a háziorvossal!
Pálinkó György Vince: Köszönet az elvégzett munkáért! Túlfeszített a helyzet, a 2. világháború óta nem volt ilyen rossz
ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ
helyzet az egészségügyben. Aggasztó, hogy mennyire fegyelmezetlenek az emberek, pedig folyamatos a tájékoztatás. Az is
Hódosy Imre u. 5. szám alatt.
tény, hogy rengeteg, egymásnak ellentmondó információ kering a facebookon. Kérdése: Akik bekerülnek a kórházba,
Érdeklődni a 06 70/ 242 8032-es telefonon.
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KARÁCSONY ÜZENETE ÉS TITKA
Salamon László plébános Karácsonykor elhangzott
prédikációjából
(…) Karácsony értelme befogadni, elfogadni és megcselekedni, amit Ő adott. Ajándék és feladat. Ajándék és kötelesség. (…) Ahogyan elkezdődött a betlehemi idill, a karácsonyozás a XIII. századtól kezdve, belenézhetünk a tükörbe, hogy mivé lettünk. Nagyon érdekes írást fogalmaz meg
valaki, látva a mi karácsonyozásunkat. Nem keresztény az
illető. Ezt mondja: „Belefektetik őt egy bölcsőbe, szépen
feldíszítik, és örök gyermekségre ítélik. Így ugyanis kényelmesebb neki, mert így egy kis aranyos marad. Olyan
picike, aki beszélni sem tud, ezért nem szól bele az életünkbe. Egy olyan kis tehetetlen, teddide-teddoda, akivel
azt csinálnak, amit akarnak, és nem ő rendelkezik velük.
Ki van szolgáltatva a tisztelőinek. Évente egyszer összeülnek a bölcsője körül, egy kicsit elérzékenyülnek, nagyokat
esznek, gyönyörködnek a göndör fürtjeiben, aztán mennek
vissza a dolgukra. Maradnak pontosan olyanok, mint azelőtt voltak, hajszolják magukat, ölik egymást. Egy év múlva a kisded születésnapján, kis csomagokkal a kezükben
megint körülállják a bölcsőjét, eléneklik minden évben
ugyanazt a dalt, aztán megint magára hagyják egy évre a
Jézuskát, meg egymást is.”
Ez egy görbe tükör. Ha belenézek ennek az írónak a szavaiba, a szavainak tükrébe, azt mondom, hogy nincs-e benne
sok olyan részlet, ami jellemző a mi karácsonyi ünneplésünkre? Rengetegszer, sőt már szinte egy hónapja karácsonyi dalokat hallunk a bevásárló központokban, hogy minél
többet vásároljunk. Visszatérő refrén a „Csendes éj”- ben,
hogy szent fiú aludjál! És valahogy erre kérdeznek rá, amikor a hitünk iránt érdeklődnek. Keresztények! Nektek
tényleg ennyi a karácsonyozás, hogy elaltatni a Jézuskát
szépen, nehogy beleszóljon az életembe, nehogy megmutassa az ő szentséges tükrében, hogy szedd rendbe magadat. (…) Igen, valóban ezt is kérdezhetjük mi magunktól,
hogy nem az-e a szívünk vágya a stillenachtozásssal, hogy
elaltatni ezt a gyermeket, hogy jövő karácsonyig lehetőleg
föl se ébredjen, és ne zavarja az életünket. Kiakaszthatjuk a
táblát minden házra, - ismerjük a betlehemi jelenetet megtelt a fogadó!
Valahogy az emberszívekre is sokszor ezt a táblát kéne
kirakni, hogy megtelt a ház. Nincs hely, nem fér bele az Úr
Jézus! Ne csak mindig az elérzékenyülés meg a díszletek.
A karácsony üzenete, hogy aki megszületik, az az Úr Jézus. Aki megszületik, az az Isten. Nem marad pici baba,
hanem felnövekedvén kereszthordozásával, kereszthalálával megvált minket. Feltámadásával pedig bemutatja, hogy
milyen életet álmodott meg nekem és neked az Isten. A
karácsony ezért tükör. Beletekintvén a gyermek Jézus szemeinek tükrébe, mit látsz magadon?
Karácsony üzenete és titka, hogy megszólítja a szívedet,
változzál, Istenhez idomuljál! A Szentírás mutatja meg
nekünk, hogy a mi dicsőséges Urunk úgy jelent meg először ezen a földön, hogy magára vette az emberi természetünket. Ez az Isten annyira tele van szeretettel irántunk,
hogy segíteni akar rajtunk, mert látja, hogy nem szép az a
kép, amit a tükör mutat. Ő annyira mindenható, hogy egyszerre tud lenni örökkévaló és időben is létező. (…)
A karácsony üzenete ez, hogy aki megszületik, az az Úr
Jézus. Aki megszületik, az az Isten. Nem marad gyermek,
nem marad pici baba, akit jövőre is elteszünk, hanem föl-
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növekedvén kereszthordozásával, kereszthalálával megvált minket. Föltámadásával pedig bemutatja, hogy milyen
életet álmodott meg Neked és Nekem az Isten. (…)
Karácsony ezért tükör, szent tükör, beletekintvén mit látsz
magadból? Nemcsak mindig az elérzékenyülés, meg a
díszletek, hanem a gyermek jézus szemeinek tükrében mit
látsz magadból?
Karácsony üzenete és titka ez: megszólítja a szívedet, változzál, térjél, Istenhez idomuljál! (…)
Az emberek nagy többsége nem tudta és nem veszi tudomásul ma sem, hogy felnőtt valaki, ez az Istenünk. Nem
egy pici baba, nem a karácsony kelléke, a mi Istenünk. Sokszor azt látjuk, azért vagyunk olyan lelki sötétségben, erkölcsi tehetetlenségben, mert karácsonykor megvan a jó
lakoma, megvan az együttlét, barátkozás, minden megvan.
Sokszor hiányzik a leborulás Isten előtt. Karácsonykor
megvannak az ajándékok, a kellékek, és nagyon sokszor
ebbe fárad bele az ember, hogy mire eljut karácsonyig,
mire az utolsó kelléket is a helyére rakja, elfárad a lelke,
kiüresedik. Elmarad a karácsony titkából a leborulás az
Isten előtt. Ahogyan a három királyok, ahogyan a pásztorok, ők nem egy kisbabát cirógattak, hanem megértették,
hogy itt az Isten van jelen. (…)
Karácsony titka az is, ami nagyon komoly szellemi munkát
kíván mindenkitől, hogy úgy tudjunk leborulni a betlehemi gyermek előtt, hogy ő csodálatos tanácsadó, az örök
Atya, erős Isten, a béke fejedelme. (…)
Ki ez a betlehemi gyermek? (…) Jézus Krisztus nem azt
várja, hogy évente megünnepeljük a születésnapját, hanem
mint mindenható Istennek, tegyünk tisztességet úgy, mint
a bölcsek azzal, hogy leborulva szívből imádjuk őt, hogy
őszintén belenézzünk az ő szemeinek tükrébe, megalázzuk
magunkat előtte.
Karácsonyt az ünnepli méltóképpen, aki tudja, hogy kit
ünnepel, folyamatosan, konkrét módon engedelmeskedik
neki, és így tiszteli őt az esztendő minden napján. Nem
üres szólam, hanem gondolkodásmód, életstílus, ami áthatja és meghatározza az ember egész életét. (…) Karácsony is lehet számodra egy üres szólam, egy kirakat, érzelmeskedés.
Mi az, amit a szívemből igazán oda tudok tenni a karácsonyhoz? Látom-e azt, hogy az én karácsonyozásom,
istentiszteletem, vallásosságom tényleg valóban szívből
jön, még akkor is, ha csak vágyok valamire, vagy inkább
egy „kellemes” karácsony és aztán folytatjuk tovább az
életünket, ahogyan a kritika mondta. Majd jövőre… (…)
Én azt csodáltam az éjféli misén, hogy olyan embereket
láttam, akik valóban imádkozni jöttek. Aki tényleg komolyan gondolja, számára ez nem díszlet, az hadd tehesse
meg a hódolatát a betlehemi gyermek előtt. Keresse, amitől
megváltozik.
Úgy kell karácsonyozni, úgy kell az isten szemeinek tükrébe belenézni, hogy megváltozzon az életem. Hogy azt
mondjam, én nem akarok ilyen maradni, amit látok, én
olyan akarok lenni, mint amilyen Te vagy. (…)
Salamon László gondolatait lejegyezte: B-né Sz. M.

Mindszent központjában 27 m2-es

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ!
Érdeklődni a 30/645-3949 -es
telefonszámon lehet.
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„Míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel”
„A MINDSZENTI IDŐSEKÉRT”
KÖZALAPÍTVÁNY 2021-BEN IS SOKAT
SEGÍTETT A RÁSZORULÓKON
A közalapítvány 2006. év október hó 18-án alakult, azóta
folyamatosan működik. Tevékenysége nagyon összetett, az
időskorú emberek támogatásán túl figyelemmel kísérjük és
lehetőséghez mérten támogatjuk a szükségben, hátrányos
helyzetben élő fiatalabb korosztályhoz tartozó embereket,
családokat is. Az alapítvány mottója: „Míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel” A segítést nagy körültekintéssel
végezzük, igyekszünk, hogy az adományozás során önérzetében senkit meg ne sértsünk.
Az elmúlt 15 év alatt a kuratórium tagjai és a működést
segítő öt fő önkéntes nagyon sok, időként igen megterhelő
fizikai munkát végeztek.
Minden évben zárást követően számot adtunk az Alapítvány tevékenységéről, anyagi helyzetéről az Alapítónak,
Mindszent Város Önkormányzatának, amely két fő részből
áll, az adománygyűjtésből, adományozásból, illetve a gyógyászati segédeszközök kezeléséből. Az év folyamán hét
alkalommal szerveztünk használtruha válogatást. Egy alkalommal kitelepültünk a Dózsa-telepi városrész Szent
Imre Közösségi ház előtti szabad térre. Igen nagy volt az
érdeklődés a jó minőségű felnőtt-, gyermekruhák, cipők,
használati eszközök iránt. Közel száz fő érdeklődőből 78
főt regisztráltunk.
Október hó folyamán Jegyző Asszony közreműködésével
felvettük a kapcsolatot a Szegeden működő Mátrix Közhasznú Alapítvánnyal. Nevezett Alapítvány 40 zsák vegyes bébi, gyermek, felnőtt használtruhát adományozott
„A Mindszenti Idősekért” Közalapítványnak azzal a céllal,
hogy „Segítsünk közösen a rászorulóknak”.
Négy alkalommal szerveztünk a szükségben élők számára
az érkezett adományból válogatást, minden alkalommal
délelőtt és délután is, hogy minél többen élhessenek a lehetőséggel. Nagy volt az érdeklődés, 168 személyt regisztráltunk. A maradványt, zömében bébi- és gyermekruhát, játékokat a HTKT KK Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetőjének további felhasználásra átadtuk. A
szervezést, lebonyolítást két fő kuratóriumi tag és két fő
önkéntes végezte.
Az adomány Szegedről Mindszentre történő szállítási költségét Mindszent Város Önkormányzata támogatta.
December hó elején a Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete „Tegyük együtt könnyebbé a Karácsonyt!”elnevezéssel hagyományos élelmiszerből, tisztálkodási
szerekből, karácsonyi édességekből, játékokból álló adománygyűjtési akciót kezdeményezett. Zsótér Márta, a
Csongrád-Szentes területi vezető által a Mindszenten szükségben élők is részesültek az összegyűlt adományokból két
alkalommal.
Elsőként 16 élelmiszer és 10 tisztasági csomag került átadásra, majd ezt követően a mintegy 410 kg vegyes élelmiszerből 51 csomag készült és került átadásra. A csomagok
összeállítását, a kiosztásban való közreműködést Zsótér
Márta területi vezető kérésére önkéntesen két kuratóriumi
tag és két, az Alapítvány munkáját segítő önkéntes vállalta.
A támogatásban részesültek örömmel, köszönettel vették a
váratlan segítséget. A két jótékonysági szervezettel közös
megegyezéssel a jövőben is tartjuk a kapcsolatot.
Tevékenységi körünk fontos eleme a gyógyászati segédeszközök kezelése. Ezen belül: Járást segítő eszközök: járóbotok, mankók, járókeretek, rollátorok, elektromos meghajtású mopedek, kerekes-székek.
Fürdőszobai eszközök: szoba-WC és magasító ülőkék, fürdető székek. Ápolás és gondozás segítő eszközök: ápolási
és elektromos ágyak (betéttel együtt). A kölcsönzés orvosi
javaslat (igazolás) ellenében lehetséges.
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Az eszközök kezelésében - lelkiismeretesen - Tóth Pálné
nagy segítséget nyújt. Az adminisztrációt, átvételi elismervények, nyilvántartások vezetését Galgóczi Györgyné végzi. Köszönjük munkájukat!
A kikölcsönzött eszközök a nem rendeltetésszerű használat
és gondatlan kezelés következtében sok esetben az Alapítványnak gondot és kiadást okoznak, ennek következtében
a rendelkezésre álló eszközállomány csökken. A visszaadások sem zökkenőmentesek. Ebben a háziorvosok sok segítséget nyújtanak!
Kérésünk, hogy az eszközöket kíméletesen használják, a
kisebb javításokat végeztessék el, és miután azok használatára nincs szükség, haladéktalanul szolgáltassák vissza,
kényelmi szempontból ne használják! (főleg az ágyakra
gondolunk)
A mögöttünk lévő nehéz évben kapcsolatunk a településen
élőkkel a korábbi évekhez viszonyítva nem volt teljes. Küldetésünkként éreztük és közvetítettük, hogy felhívjuk az
emberek figyelmét az egymásra való odafigyelésre, az
egészségvédő követelmények szigorú betartására, a segítségnyújtásra. A kuratórium tagjaiból aki tehette, segített
gyógyszerek kiváltásában, ebédkihordásban. A szükségben élők számára fertőtlenítő oldatot vásároltunk és juttattunk el. Csatlakoztunk a lakosság által kezdeményezett,
ismert adománygyűjtésekhez.
Egyéb tevékenységünk hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás, kérvények írása, kérdőívek kitöltése, adott esetben lelki gondok, panaszok meghallgatása.
Beszámolónk nem teljes, tevékenységünket az élet írja, ami
időnként nehéz és terhes, amelyen lehetőségeink és tehetségünk szerint igyekszünk enyhíteni.
Kívánunk gondtalan új esztendőt, egészséget minden Olvasó számára!
Alapítvány kuratóriuma

BETANÍTOTT FIZIKAI MUNKÁRA
ÉS ÜZEMI SZAKMUNKÁRA
KERESÜNK
új kollégákat az Imerys nemzetközi
cégcsoport hódmezővásárhelyi
égetési segédeszköz gyárába.
Elvárások: áltálános iskolái végzéttség
Előnyt jelent: mű száki vé gzéttsé g
(szákműnkásképzo vágy szákkozépiskolá),
tárgoncávézétoi éngédély, gyártásbán szérzétt
gépkézéloi tápásztálát
Műnkátársáink űzémrésztol fűggoén égy- vágy
tobb műszákbán dolgoznák.
Amit biztosítunk: hosszűtávű műnkáléhétoség,
stábil
némzétkozi
háttérrél
réndélkézo műnkáhély, mozgobér, 13. hávi
fizétés, széléskorű jűttátási csomág, műnkábá
járás támogátásá, kédvézményés műnkáhélyi
étkézés, élét- és bálésétbiztosítás, képzési
léhétoség.
Jelentkezés:
E-máil: hrhűn@imérys.com
Tél: 30 / 873 14 43
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
2021.12.16. Bene Gábor és Tóth Krisztina
2021.12.16. Szeri Endre és Apró Erzsébet
2021.12.16. Bozó János és Apró Anett
2021.12.21. Bach János és Szakál Judit
50 éve kötött házasságot
1972. 01. 15. Sebők Mihály Ferenc és Molnár Julianna
25 éve kötött házasságot
1997. 01. 25. Farkas Antal Imre és Barna Ildikó

2022. január

„Nem integet többé elfáradt kezed,
Nem dobog értünk jóságos szíved.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Borka Jenő
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot hoztak és küldtek, részvétükkel
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

SZÜLETETT
Lakatos Sándornak és Boldizsár Erikának
2021.11.29-én Lakatos Szófia nevű gyermeke,
Apró Istvánnak és Szunyi Brigittának, 2021.12.29-én
Nolen István nevű gyermeke született.

ELHUNYT
Rudalich István (Horváth Gy. u. 40.) –
2021. 11. 04. – 81 éves volt,
Szombath Lajos (Szt. László u. 10.) – 2021. 11. 04. – 77
éves volt,
Galambosi Sándor (Árvíz u. 24.) – 2021. 11. 14. – 62
éves volt,
Gyugel Mihályné szn.: Takó Anna (Bereczki J. u. 8.) –
2021. 11. 19. – 80 éves volt,
Csákó Sándorné szn.: Huszka Edit (Téglás u. 86.) 2021. 11. 20. – 54 éves volt,
Boldizsár Istvánné szn.: Dömötör Terézia (Kossuth u.
6.) – 2021. 11. 22. – 64 éves volt,
Borka Jenő (Árvíz u. 17.) – 2021. 11. 23. – 60 éves volt,
Korom Mihály (Köztársaság tér 9. III/26.) – 2021. 11.
25. – 67 éves volt,
Keck Róbertné szn.: Lőrincz Ágnes (Bereczki J. u. 40.)
– 2021. 11. 28. – 86 éves volt,
Szabóné Vízi Edit (Tisza u. 8.) – 2021. 11. 28. – 66 éves volt,
Buth Gáborné szn.: Hollósi Ilona (Petőfi u. 5.) – 2021. 11. 30.,
Kis János (Tanya 8.) – 2021. 12. 05. – 79 éves volt,
Lantos Tiborné szn.: Arany Katalin (Horváth Gy. u.
121.) – 2021. 12. 06. – 65 éves volt,
Zsótér Sándorné szn.: Tóth Erzsébet (Iskola u. 23.) –
2021. 12. 06. – 79 éves volt,
Borsi János (Tisza u. 32.) – 2021. 12. 07. – 92 éves volt,

A vírushelyzetre való tekintettel szűk családi
körben helyeztük végső nyugalomra
Édesanyánkat
Keck Róbertné Ági tanító nénit.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik lélekben velünk voltak,
együttérzésükkel fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk
Hevesi László
temetésén megjelentek, virágaikkal,
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család
LAKÁSPÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
Mindszent Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a tulajdonában álló, alábbi 2 db bérlakás költségalapú bérleti jogának elnyerésére.
 Köztársaság tér 12. B. épület 5. - 31,49 m2
 Köztársaság tér 12. B. épület 8. - 31,37 m2
A részleteket megtalálja a https://mindszent.hu/kiado
-onkormanyzati-ingatlanok/ oldalon.

Kertész Zsolt (Damjanich u. 3.) – 2021. 12. 12. – 56
éves volt,
Hevesi László (Tanya 163.) – 2021. 12. 13. – 83 éves volt,

Simsont, régi motorokat vásárolok!

Aradi Jánosné szn.: Trenka Edit (Kossuth L. u. 1.) –
2021. 12. 13. – 72 éves volt,
Szabó István (Hársfa u. 3.) – 2021. 12. 14. – 82 éves volt,

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

Németh Sándor (Elege u. 108.) – 2021. 12. 14. – 75
éves volt,
Ágoston Henrik (Thököly u. 68.) – 2021. 12. 16. – 43
éves volt,

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók!

Tel.: +36 30 479 8803

2022. január

Karácsony a Károly Óvodában
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A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMAJÁNLÓJA
2022. JANUÁR 22. 19:00
Furcsa pár

A Károly Óvoda székhelyén a 2021. évi december hónap az ünnepre történő készülődés, a meghittség, várakozás, szeretet jegyében telt.
Óvodánk csatlakozott a Szeretetcsoki 2021. akcióhoz is,
sok- sok kórházban kezelt gyermeknek juttattuk el a
csoki csomagot.
című előadás a Körúti Színház vendégjátéka
Önkormányzatunknak és az óvoda alapítványának
köszönhetően a csoportokban számos új játék kerülhe- „Forró nyári éjszaka. Oscar
Madison (jóképű, elvált, 43
tett a karácsonyfa alá, gyermekeink nagy örömére.

éves) nyolcszobás lakásában
vagyunk, a New York-i
Riverside Drive-en. Jó
hangulatú pókerparti zajlik,
de a játszmát megszakítja
Félix (ideges, vibráló, 44
éves) késői érkezése, akit
felesége előző este kirúgott
otthonról.” Pörgős, vidám és
életigenlő színdarab, ami felvidítja és
helyrebillenti a nézőt, ha éppen rossz passzban
van. Recept nélkül kiváltható, rossz hangulat ellen
(is) kötelezően ajánlott darab.
A belépő: 3500,- Bérlet (3 előadásra) 8 500,-Ft

Karácsony az iskolában

2022. JANUÁR 29. 15:00
Bacsa Zsófi író-olvasó találkozó

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ engedé2022. FEBRUÁR
lyével saját bevételből különböző sportfelszereléseket,
játékokat, tanulást segítő eszközöket, számítógépes
Köszönjük Magyarország
fülhallgatókat, labdákat vásároltunk a tanulóinknak.
program támogatásával:
A Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézményének alapítványa karácsonyra játékokat vásárolt Meskó Zsolt:
a diákoknak.
Hálásan köszönjük! Szerelmem, Sárdy

12. 18:00

Rendezte: Harangi Mária
Egyszereplős, egyfelvonásos
előadás, amely Sárdy János
20. századi híres bonviván
életének nagyobb állomásait
és legszebb dalait mutatja be egy nagymama
titkos naplóján keresztül. Közben átható képet
kapunk a múlt századi asszonysorsról, és hogy a
rohanó világunkban mennyire nem hallgatjuk
meg egymást. A belépő 200,-Ft
A
programok
megváltoztatásának
jogát
fenntartjuk.
Kérjük, hogy figyeljék felhívásainkat a FACEBook oldalunkon és a plakátokon.
Érdeklődjenek telefonon: 30/670-7580, avagy
e:mail-ben:kellermindszent@gmail.com címen.
Eseményeink, rendezvényeink az aktuális
járványügyi rendelkezések figyelembevételével
kerülnek lebonyolításra.
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VÉRADÁS - Rád is szükség van!

T

udta-e, hogy 18-65 éves korig lehet vért adni?
Egy alkalommal 450 ml vért vesznek le az önkéntesektől, ami egy egészséges felnőtt ember számára veszélytelen. Nők esetében évente legfeljebb
négy, férfiak esetében legfeljebb öt véradás engedélyezett. A Magyar Vöröskereszt Mindszenten is
rendszeresen szervez véradást.

Sebők Ferenc mindszenti lakos 70-szeres véradó!
Ebből az alkalomból kerestük fel Őt.
Mióta ad vért? Milyen indíttatásból kezdődött?
Óvodás
koromban
egy vírusfertőzés következményeként
kellett vért kapnom,
ott gyerekként elhatároztam, hogy amint
lehetőségem lesz rá,
én is a véradókhoz
akarok tartozni. 18-19
éves korom körül, a
’80-as évek elején a
helyi Lenin MGTSZ
szervezésben a Fürdő
épületében
történt
meg életem első véradása, ami azóta is
töretlenül tart. Átlagosan évente 3-4 alkalommal adok vért.
A családban van más véradó is?
A feleségem és egyik vejem is rendszeres véradó kb. 10
éve. Sógorom közel 70-szeres véradó, a családunk baráti körében is igen elterjedt ez a nemes cselekedet.
Van-e valami kedves története a véradással kapcsolatban?
A Mindszenti Napok alkalmából szervezett véradásra a
leendő „véradóinkat” (kisunokák) is elvittük magunkkal. Nagyon tetszett nekik a családias légkör, ahogy a
vérellátó személyzete fogadott minket. „Adj vért, három életet mentesz”! Ez a mondat szöget ütött az unokák fejébe, gyorsan számolni kezdtek, hogy a tata akkor
már hány életet is mentett?
Van-e kedvenc étele a 70-szeres véradónak?
Mindenevő vagyok, a tésztán át a sültekig mindent szeretek. Mindenből egy kicsit fogyasztok, mert a mértékletesség fontos!
Ha választani kellene, mi lenne az az étel, amit a
Mindszenti Hírek olvasóival is szívesen megosztana?
A választásom az idei karácsonyi menü egyik ételére
esett, amely a

Göngyölt sertésszelet aszalt szilvával
Hozzávalók és elkészítése:
Sertéscombot vagy karajt vékonyra kiklopfoljuk, enyhén sózzuk, borsozzuk. Sonkát, trappista sajtot, 1 szem
aszalt szilvát teszünk rá, amit előtte tejben megáztattunk. Hasonlóan, mint a szármát, felgöngyöljük, lisztbe,
tojásba, morzsába forgatva kisütjük. Köret ízlés szerint
lehet tésztasaláta, párolt zöldség besamel mártással, sült
burgonya vagy akár lencsesaláta.

Lencsesaláta elkészítése: ½ kg lencsét hideg vízben fel-
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teszek főni, mikor felforrt leöntöm az első levét, így
nem puffaszt. Ismét hideg vizet öntök rá, majd 4 gerezd
fokhagymával, 1 vöröshagymával, ízlés szerinti sóval, babérlevéllel, füstölt szalonnával megfőzöm, leszűröm, kihűtöm. Egy tálba teszem a megfőtt lencsét, hozzáadok 1 doboz kukoricát, 10 dkg csíkokra vágott gépsonkát, marinált paprikát vagy ecetes almapaprikát és
snidlinget. 2 dl lencsefőzőléből, 4 dl kefírből, sóból,
borsból és mustárból öntetet készítek. Több napig is
eláll, ha az öntetet nem tesszük rá a salátára, hanem
külön tálaljuk.

Sempergerné Erzsikét hatvanszoros véradóként
üdvözölhetjük a csendes életmentők körében
Mikor történt meg az első véradás?
Először 18 éves koromban adtam
vért, majd a következő években
még néhányszor.
Volt valami oka, amiért a véradók között üdvözölhetünk?
Egy orvosi beavatkozáskor én
kaptam vért. Ezután gondoltam
úgy, hogy jobb adni, mint kapni.
Azóta szinte minden negyedévben megteszem.
Örülök, hogy tehetem, mert ez jó visszajelzés az egészségemről. Nincs benne semmi megterhelő. 3 havonta
könnyen rászánok fél-egy órát. Ennyit igazán segíthetek
másokon. Jól esik, hogy minden alkalommal megköszönik a donációt.
Mi is köszönjük! Kívánunk jó egészséget és tartalmas
nyugdíjas éveket!

ADÓZÓK FIGYELMÉBE!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a telekadó és építményadó adónemben az adókötelezettség keletkezését, változását január 17-ig formanyomtatványon be kell jelenteni.
Adóköteles az, aki január 1-jén az ingatlan tulajdonosa vagy
haszonélvezeti jog jogosultja. 2022. január 17-ig mindazoknak
bevallást kell tenni, aki a 2021. évben ingatlant adtak el, vásároltak, építményt bővítettek, bontottak le, művelési ág változott vagy egyéb, a hasznos alapterületet, tulajdoni viszonyt
érintő változás következett be.
Az adatbejelentéshez szükséges formanyomtatványaink elérhetőek a www.mindszent.hu honlap Nyomtatványok/
Adóiroda nyomtatványai menüpont alatt. Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezők elektronikusan is benyújthatják nyomtatványaikat az e-önkormányzati portálon keresztül.
Az adatbejelentések ügyfélfogadási időben személyesen is
leadhatóak a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keresse fel adócsoportunkat a Polgármesteri Hivatal 9-es, 11-es, 12-es irodájában vagy telefonon,
az 527-017-es, 527-018-as, 527-028-as telefonszámon.
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