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40 ÉVE ALAKULT AZ 
AMATŐR SZÍNJÁTSZÁS 

MINDSZENTEN 

Fekete Emil írásának segítségével 
idézzük fel az amatőr színjátszók húsz 

éves tevékenységét. 

Húsz éven keresztül, 1982-től 2002-ig, 
nagy sikerrel működött a házban az 
amatőr színjátszók farsangi kabaréja. 
1981 végén dr. Horváth István főorvos 
egy jótékonysági célú farsangi est meg-
szervezését kezdeményezte, melynek 
tiszta bevételét a Vöröskereszten keresz-
tül támogatásra kívánta fordítani. Elgon-
dolása megvalósításához segítőkész 
partnerekre talált dr. Katona Éva gyógy-
szerészben, mint rendezőben, Jenei Sán-
dorban a művelődési ház igazgatójában 
és az egykori mindszenti amatőr színját-
szókban, akikhez a színjátszáshoz ma-
gukban affinitást érző fiatalok csatlakoz-
tak. Így került sor a vöröskereszt, az 
egészségügy, a gyógyszertárak és a mű-
velődési ház közös rendezésében 1982. 
március 13-án az első farsangi estre, Fe-
kete Emil, Győrffy László, Herczeg Imre, 
Herczeg Imréné, dr. Horváth István, 
Jelenfi István, Jelenfi Istvánné, Jenei Sán-
dor, Kiss Ibolya, Korom József, Molnár 
Zoltánné, Pálinkó Vincéné és Pánger 
Piroska fellépésével. Rendező és zongo-
rakísérő: dr. Katona Éva, műsorvezető: 
Mihály Béla, súgó: Molnár Istvánné. 
Az öregek évének jegyében jól sikerült 
műsoros estet rendeztek az időskorúak 
és a rászorultak javára 1982 márciusában 
a művelődési házban. A tombolához az 
ajándéktárgyakat a gazdálkodó egysé-
gek és segítőkész magánszemélyek ad-
ták össze. Az egészségügyi dolgozók és 
vöröskeresztes aktivisták által kezdemé-
nyezett akció közel 30 ezer forintnyi 
bevételét a mindszenti idősek országjáró 
buszkirándulására fordították.  
A műkedvelő társulat - a Jenei Sándor 
halálát követő évben, és emlékére 1994-
ben rendezett irodalmi est kivételével - 
kimondottan egy farsang környéki ze-
nés, táncos kabaréra bemutatására speci-
alizálódott, más alkalmakra nem állt 

össze. A bemutatót megelőző öt héten át 
szinte minden szabadidejét feláldozva 
keményen dolgozott Katona Éva irányí-
tásával azért, hogy egy kellemes estét 
szerezzen azoknak, akik elmentek a far-
sangi mulatságra. Az évek során az ama-
tőr színjátszók farsangi kabaréja telepü-
lésünk fontos kulturális eseményévé 
vált. A nyilvános főpróbák megtekinté-
sét olyanok is fontosnak tartották, akik 
egyébként nemigen jártak a művelődési 
ház rendezvényeire. Hogy mitől volt 
ezeknek a kabaréknak sikerük? Mert 
rövid jeleneteikben a mindszentieket, 
magunkat, a hibáinkat, a gyenge pontja-
inkat igyekezett nevetségessé tenni; mert 
mindezt közülünk valók írták, jelenítet-
ték meg, akik ezzel egy új oldalukról 
mutatkoztak be, hiszen mint orvost, ta-
nárt, óvónőt, vállalkozót stb. már eddig 
is jól ismertük.  
Az első rendezvények még a Vöröske-
reszt szervezésében zajlottak, ám 1987-
től a kezdeményezést, a szervezést átvet-
te a művelődési ház, a rendezvény jóté-
konysági jellegét továbbra is megőrizve, 
a mindenkori társulat maga döntötte el, 
hogy az est (estek) tiszta bevételével kit 
és mit támogat. (Pl. 1997-ben a kis ma-
zsorett csoport készítendő formaruháira 
ajánlották fel.) 
A húsz év során néhány alapító tag kivé-
telével természetesen cserélődtek a tár-
sulat tagjai, Közel nyolcvanan kapcso-
lódtak rövidebb-hosszabb ideig a csapat-
hoz. Voltak, akik egy-két fellépés után 
tovább álltak, de olyanok is, aki valami-
kor bekapcsolódtak és mindvégig ma-
radtak. Az amatőr színjátszás kettős köz-
művelődési értéket valósított meg: az 
alkotást - a próbák során a szereplők 
komoly kulturális tevékenység részesei 
voltak -, és a kultúra-közvetítést - amikor 
a tanultakkal szórakoztatta, élményben 
részesítette a közönséget -. Mint ahogy 
az anyagi támogatások is egyfajta értéket 
jelentettek. 
Amatőr színjátszó társulat tagjai voltak: 
Dr. Abdul Rahim, Annusné Tatár Kata-
lin, Antal Istvánné, Dr. Ávéd János, Dr. 
Ávéd László, Balázs Mária, Balogh Gá-
bor, Berki László, Berkiné Szirbik Anita, 
Csajbók Lajos, Csernák János, Erhardt 
Árpádné, Fábián Péter, Fekete Emil, For-
rai Andrea, Gyarmati Mihály, Győrffi 

László, Győri Andrea, Herczeg Imre, 
Herczeg Imréné, Hevesi Éva, Hevesi 
Ferencné (smink), Hevesi Zoltán 
(hangtechnika), Hevesi Zoltánné (Varga 
Éva), Hevesiné Ludányi Mária, Dr. Hor-
váth István, Horváth Klára (Farkasné) 
(smink), Jelenfi István, Jelenfi Istvánné, 
Jenei Sándor, Juhász Lajos, Juhászné 
Szécsényi Katalin, Juhász Réka, Juhász 
Zoltán, Dr. Katona Éva , Kecskeméti 
Jánosné, Kerékgyártó Miklós, Kis Ibolya, 
Korom Éva, Korom József, Lecza Jolán 
(Tatár Istvánné), Lucza Erika, 
Lupitykáné Pelyva Sára, Mihály Béla 
(műsorvezető), Molnár Istvánné (súgó), 
Molnár László, Molnár Zoltán, Molnár 
Zoltánné, Nagy István, Nagy János, 
Pálinkó Vincéné, Pánger Lászlóné, Papp 
Beáta, Pataki Sándor, Pataki Sándorné, 
Pelyva Zoltán, Pozsár Éva (Szabó Éva), 
Répás Erika, Sánta Imre (id.), Sánta Imre 
(ifj.), Sánta Zoltán, Suti Zoltán, Szabó 
Rezsőné, Szobácsi Zoltán, Szobácsiné 
Korom Gyöngyi, Tatár Attila, Tatár End-
re, Tatár Ferenc, Tatár István, Tatárné 
Gulyás Ágnes, Tatár Zsuzsanna, Tóth 
Erna, Tóth Ferencné (Juci néni), Tóth 
Ferencné (Bokszos felesége), Tóthné 
Pánger Piroska, Török Lászlóné, Török 
Zoltán, Tyukászné Balázs Katalin, Urbán 
Edit, Vári Lajos, Váriné Hérány Zsuzsan-
na, Veszelovszki Mariann, Dr. Zsótér 
Istvánné, Zsótér Károly, Zsótér Márta 
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ÜLÉSEZETT A TESTÜLET 

Mindszent Város Képviselő-testülete január 26-án tar-
totta rendes ülését, amelyen nyílt ülésen 12, zárt ülésen 

1 napirendi pontot tárgyalt meg. 

Napirendi pontok előtt beszámolót hallgattak meg a 
folyamatban lévő pályázatok állásáról, amelyet Szalon-
tai Árpád projekt asszisztens ismertetett. 
A beszámolóban elhangzott, hogy a bölcsőde építésé-

nek következő lépése a közbeszerzési eljárás megindí-
tása. Szó esett az agráripari csarnokról is.  A szabad 

strand fejlesztés terve szerint, vizesblokk kialakítására 
adott be pályázatot az önkormányzat, amelynek becsült 
költségvetése 38-40 millió Ft. A pályázat befogadásra 
került. A Károly Óvoda fejlesztésére, energetikai és 
infrastrukturális felújítására, eszközbeszerzésre, parkoló 
kialakítására, 200 millió Ft vissza nem térítendő támo-
gatásra pályáznak. A Térzene program keretein belül, 
30 alkalommal lehetőség nyílik klasszikus zene megis-
merésére. A projekt befogadásra került, költségvetése 6 
millió 400 ezer Ft. A Károly Óvoda Móricz Zsigmond 
utcai konyhájának fejlesztéséhez 9 millió 493 ezer 982 
Ft szükséges. Nyertes pályázat esetén, várhatóan 2022 
nyarán valósulna meg a felújítás, eszközbeszerzés. 
Sajnos a tűzifa vásárlására beadott pályázat eluta-
sításra került. 
Az első napirendi pontban a lejárt határidejű határoza-
tokról és a két testületi ülés közötti polgármesteri tevé-
kenységről tárgyalt a testület. A Polgármester arról szá-
molt be, hogy hét pontban teljesítették a testület határo-
zatait. Többek között részt vett a Rádió7 élő adásában, 
interjút adott a Délmagyarnak, fogadóórát tartott, a víz-
torony ügyével kapcsolatos helyszíni egyeztetésen je-
lent meg, tárgyalt a Károly Óvoda Móricz Zsigmond 
utcai telephelyének műszaki kérdéseiben. 
Dr. Pálinkó Mihály kérdése: Vannak olyan helyek ahol 
a régi víztornyokat hasznosítják, ez nálunk nem lehetséges? 

Zsótér Károly válasza: 3 független szakvélemény ké-
szült a projekt keretein belül. A torony statikai állóké-
pessége miatt nem hasznosítható a továbbiak-
ban.  Pályázati forrás biztosítja a bontást. Biztonságos 
ivóvíz ellátására alkalmas víztorony fog épülni 
városunkban.  
A DAREH 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 
Városvédő és Szépítő Egyesület előző évi munkájáról 
szóló írásos anyag megtárgyalása követte. 
Pálinkó György Vince:  
Megköszönte a város egyik legtevékenyebb egyesületé-
nek munkáját. Elmondta, hogy az önkormányzat is for-
dult már segítségért a városvédőkhöz. Pl. régi temető 
sírjait nézték át, kiválogatva azokat, amelyek védendő 
értéket képeznek. Felkérte az egyesületet a temetőben 
lévő csónak alakú kopjafa állagmegóvására, amelyhez a 
festéket felajánlaná. 
Tóth Imréné: Minden munkáról a közgyűlés dönt. Már 
a körükben is felmerült a kopjafa lefestésének témája.  
A következő napirendi pontban Mindszent Város Ön-
kormányzata költségvetési rendeletének módosítása 
következett, amely negyedévente szükséges.  
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. 

beszámolóját a közterület-felügyelők 2021. évi munkájá-
nak beszámolója követte, amely tételesen, számokkal 
alátámasztva tartalmazta az elvégzett feladatokat.  
Tóth Csaba: A pénzügyi bizottság véleményével egye-
tértve hangsúlyozta, hogy a Csokonai utcán a füvet 

eddig az önkormányzat nyírta, de a továbbiakban az 
ott élőknek kell gondoskodniuk a fűnyírásról. 
Pálinkó György Vince kérdése: A közmeghallgatáson 
volt olyan kérdés, hogy a Csokonai utcán az üzletek 
környékén sok volt a szemét, és ezzel kapcsolatban tör-
tént-e felszólítás? 

Válasz: Írásban nem, de a közterület-felügyelők szemé-
lyesen felkeresték a boltok üzemeltetőit. A helyzet nor-
malizálódott.  
Zsótér Gábor: Lakossági kérést tolmácsolt, mely szerint 
a kóbor kutyák száma megint megszaporodott. Foko-
zott figyelmet kér a felügyelőktől is. Ugyanígy a szelek-
tív gyűjtő szigeteknél, az üveggyűjtő konténerek körüli 
állapotok figyelését is fontosnak tartja. 
Pálinkó György Vince: Dózsa György utcai üveggyűjtő 
szigetet olyan helyen kellene elhelyezni, ahol kamera is 
látja. Tavasz beköszöntéig, a rendezett városkép érdeké-
ben, meg kellene oldani az útpadka takarítását, mert 
sok falevél, sár halmozódott fel. 
A továbbiakban Szalontai Árpád az agráripari csarnok 
hűtő-fűtő-szellőztető berendezés beszerzésének, felsze-
relésének és üzembe helyezésének nyertesét ismertette, 
mely a Thermoclima Kft.  
Az egészségház részint ugyan felújításra került, de 
szükséges a teljes épület hőszigetelése, az elmaradt nyí-
lászárók cseréje, a tető héjazatának cseréje, napelem 
rendszer telepítése. A fejlesztés teljes becsült értéke: 41 
951 910 Ft, amelyre az önkormányzat pályázatot nyújt be.  
Miután a bölcsőde építésére az önkormányzat megkap-
ta az építési engedélyt, a testület feltételes közbeszer-

zés kiírásáról döntött. 
A nyílt ülést, egy napirendi pontot tárgyaló zárt ülés 
követte. 

Simsont, régi motorokat vásárolok! 

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

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók! 

Tel.: +36 30 479 8803 
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ADÓZÓK FIGYELMÉBE 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy az első félévi helyi adók 

befizetési határideje: 2022. március 16. 

A fizetési kötelezettség az alábbi módokon teljesíthető: 

 a Takarékbankban készpénz befizetéssel, 

 átutalással, lakossági folyószámlát vezető pénzintézeté-
nél eseti megbízással, 

 átutalással interneten, net-bankon és  

 ügyfélkapu és bankkártya megléte esetén e-
önkormányzati portálon keresztül. 

Februárban eljuttatjuk az adózók részére az értesítőket, 
melyek részletesen tartalmazzák az egyes adótárgyak utáni 
adót, a hátralék, az első és a második féléves adó összegét.  
Felhívom a figyelmet, hogy a 2021. évtől a gépjármű adóz-
tatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata. A 2022. évi 
gépjárműadót a NAV 10032000-01079160 számú számlájá-
ra kell befizetni. A 2021. január 1. előtt keletkezett gépjár-
műadó hátralékokat az önkormányzat felé kell rendezni, 
melynek összegét az értesítő tartalmazza. 
Az előző évekhez hasonlóan befizetési bizonylat, csekk 
kiállítására nem került sor. Amennyiben a takarékbankban 
történő befizetést választja, kérem, a gyorsabb ügyintézés 
érdekében az értesítőt vigye magával. 

A pénzintézet címe az alábbi: 
Takarékbank - 6630 Mindszent, Csokonai u. 28. 
Nyitvatartási ideje: Hétfő: 7.30 – 17.30; Kedd- Csütörtök: 7.30 
– 15.30; Péntek: 7.30 – 13.30 

Az átutaláshoz szükséges bankszámlaszámaink: 

Építményadó beszedési számla 57400255-11140973 

Telekadó 57400255-10007431 

Helyi iparűzési adó beszedési számla 57400255-11141008 

Termőföld bérbeadásból származó 
bevétel számla 57400255-11141015 

Gépjárműadó beszedési számla 57400255-11141022 

Késedelmi pótlék beszedési számla 57400255-11141039 

Bírság beszedési számla 57400255-11141046 

Talajterhelési díj beszedési számla 57400255-11141077 

Kérem, a közlemény mezőben tüntessék fel a befizető azo-
nosítót. (Kettő-ötjegyű szám, amely az értesítőn kivastagít-
va szerepel.) 

Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink megtalálhatóak 
Mindszent Város honlapján (www.mindszent.hu), illetve a 
Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján lévő hirdetőtáb-
lán. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi 
adóztatással kapcsolatban, kérem, keresse fel adócsopor-
tunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 17-
es, 18-as, 19-es szobájában, illetve telefonon a 62/527-017-
es, 62/527-018-as és 62/527-028-as telefonszámon.  

TÁJÉKOZTATOM TOVÁBBÁ A HELYI IPARŰZÉSI TE-
VÉKENYSÉGEKET VÉGZŐKET, hogy a mikro-, kis-, és 
középvállalkozásoknak a 2022. évi helyi iparűzési adóelő-
leg 50%-át kell megfizetni, valamint a 2022. évben végződő 
adóévben alkalmazandó helyi iparűzési adó mértéke 1%. 

Az adóelőleg felezés lehetőségének feltételei: 
Ha a vállalkozó 2021. évben 21NYHIPA nyilatkozatot 

nyújtott be vagy az adószámmal nem rendelkező mezőgaz-
dasági őstermelői nyilatkozatát benyújtotta a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalhoz, e nyilatkozata alapján a 2022. évi adó-
előlegek is csökkentésre kerülnek. További teendője az adó-
zónak ezzel kapcsolatban nincs. 

Amennyiben nem tett nyilatkozatot 2021-ben (a határidőt 
elmulasztotta, új székhelyet, telephelyet létesített) a 
22NYHIPA nyomtatványon teheti meg nyilatkozatát, me-
lyet 2022. február 25-ig tehet meg. A nyomtatvány kizáró-
lag a NAV általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) rendsze-
rén keresztül elektronikusan juttatható el az önkor-
mányzathoz. 

A korábbi évhez hasonlóan az adószámmal nem rendel-
kező mezőgazdasági őstermelő a NAV-nál írásban nyilat-
kozhat az adóelőleg csökkentése érdekében a fenti 
határidőig.  

Azon kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá 
tartozó vállalkozó adóalanyoknak (KATA), akik az önkor-
mányzati adóhatóságnál is ezt az adózási módot választot-
ták, nem kell nyilatkozatot tenni. Adófolyószámlájukon 
automatikusan a lefelezett összeg jelenik meg. 

Ha a jogosult vállalkozó nem nyilatkozik, csökkenhet-e 
az adója és hogyan? 
A nyilatkozat csak az 50%-os adóelőleg-fizetésnek feltétele, 
az 1%-os adómérték alkalmazásának nem. Tehát az a vállal-
kozó, akinek a nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege leg-
feljebb 4 milliárd forint jogosult a 1% adómérték alkalmazá-
sára. Így tehát a 2021. évről és a 2022. évről az adóévet kö-
vető év május 31-ig benyújtandó bevallásában érvényesít-
hető a kedvezmény. (A 21HIPA nyomtatvány főlapjának 
10. pontjánál lévő jelölőnégyzetben tett X-szel kell nyilat-
kozni arról, hogy az adózó mikro-, kis és középvállalkozás-
nak minősül.) 

Tudnivalók a 2021. évi iparűzési bevallás kitöltéséhez: 
A korábbi évhez hasonlóan a vállalkozók, cégek és az adó-
mentes értékhatár feletti őstermelők a bevallási kötelezett-
ségüknek kizárólag az állami adóhatóság által rendszeresí-
tett elektronikus nyomtatványon tudnak eleget tenni. 
Az adómentes értékhatárt el nem érő őstermelők továbbra 
is teljesíthetik bevallási kötelezettségüket papír alapon, 
melyet közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz 
nyújtanak be. 
A fent ismeretetteknek megfelelően az 1%-os adómérték 
akkor érvényesíthető, ha a 21HIPA nyomtatvány főlapjá-
nak 10. pontjánál lévő jelölőnégyzetbe X kerül. 
A 2021. adóévről szóló bevallásban a 2022. szeptemberi és a 
2023. márciusi adóelőleget is az eredeti szabályok szerint, 
azaz a számítási szabályoknak megfelelően 100%-ban kell 
bevallani. Az előleg összegét az önkormányzati adóhatóság 
a nyilatkozat alapján csökkenti a felére.  

Tudnivalók a 2022. évi iparűzési nyomtatványról: 
Megújul a helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány. A 
2022. évtől adózónként egy bevallás benyújtására van 
szükség, minden telephelyre külön M lap beadásával. A 
2022. évi bevallás 22HIPAK néven érhető el a NAV hon-
lapján, melynek részét képezi az M lap is. 
E-önkormányzati portál:  
Az e-önkormányzat portál lehetőséget biztosít arra, hogy 
személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldjék be 
kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizzék adószámla kivona-
tukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és egyéb 
járulékos költség nélkül fizethetnek bankkártyával adót, 
díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál. 
A rendszer közvetlen elérhetősége: https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap, valamint elérhető a 
www.mindszent.hu honlapon keresztül az Elektronikus 
ügyintézés E-önkormányzati portál címszóra történő kat-
tintással. Részletes tájékoztató az igénybe vehető szolgálta-
tásokról a https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato oldalon 
olvasható. 

dr. Végh Ibolya 
jegyző  

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
http://www.mindszent.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
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Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Ma-
gyarország Köztársasági Elnöke 2022. április hó 3. nap-
jára (vasárnapra) tűzte ki az országgyűlési képviselők 
2022. évi általános választásának, valamint a Magyaror-
szág Kormánya által kezdeményezett országos népsza-
vazásnak az időpontját. 
A választás és a népszavazás előkészítése, szervezése a 
Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Iro-
da feladata. Az Iroda címe: 6630 Mindszent, Köztársa-
ság tér 31., elektronikus elérhetősége: jegyzo-
@mindszent.hu, az Iroda vezetője a jegyző. A választás-
sal kapcsolatos kérdéseiket feltehetik levélben, e-
mailben, vagy a 62/527-012-es telefonszámon. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
(Ve.) alapján a névjegyzék készítés eszmei időpontja 
január 26-a. Akik ezen a napon a névjegyzékben szere-
pelnek, azok a Nemzeti Választási Irodától a Posta útján 
legkésőbb 2022. február 11-ig megkapják a választási 
értesítőt.  
Ha valaki eddig az időpontig nem kapja meg az értesí-
tőt, úgy azt a Helyi Választási Irodától (HVI) igényelhe-
ti. Szintén a HVI küld értesítőt azoknak, akik a fenti 
eszmei időpont után kerülnek fel a névjegyzékre (pl. 
január 26-a után változtatnak lakcímet, és kerülnek fel 
az új lakcímük szerinti névjegyzékre). 

A választáson 106 egyéni választókerület jelöltjeire, va-
lamint pártlistákra lehet szavazni, tehát mindenki kap 
egy olyan szavazólapot, melyen az egyéni jelöltek sze-
repelnek, és egy olyat, melyen a pártok listái 
(pontosabban a listán szereplő első 5 név). 
Az országgyűlési választással egy napon országos nép-
szavazás is lesz, ennek szavazólapján 4 kérdés fog sze-
repelni. (Arról, hogy az egyéni szavazólapon pontosan 
hány jelölt lesz, kik lesznek azok, illetve, hogy a listás 
szavazólapon hány lista lesz és milyen sorrendben, to-
vábbá, hogy pontosan mik a népszavazásra bocsátott 
kérdések, a választás napját közvetlenül megelőző lap-
számban részletes tájékoztatást adunk.) 

Általános szabályként mindenki a magyarországi lakcí-
me szerinti szavazókörben szavazhat. Előfordulhat 
azonban, hogy a szavazás napján a választópolgár nem 
a lakcíme szerinti településen tartózkodik (pl. munka-
végzés, kórházi kezelés miatt). Ebben az esetben 
(nyilván, ha ez a tény már előre ismert) legkésőbb már-
cius 25-én 1600 óráig átjelentkezési kérelmet nyújthat be, 
melynek alapján a HVI felveszi annak a településnek a 
kijelölt szavazóköre névjegyzékébe, ahol választójogát 
gyakorolni kívánja (ezzel egyidejűleg törlésre kerül a 
lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből). Fontos 
tehát tudni, hogy átjelentkezés esetén az adott település 
nem bármelyik, hanem egy kijelölt szavazókörében sza-
vazhatnak az átjelentkezettek. A Mindszentre átjelent-
kezettek esetében ez az 1. sz. szavazókör, azaz a Műve-
lődési Központban működő szavazókör.  
Ugyancsak fontos tudnivaló, hogy átjelentkezés esetén 
mindenki a lakcíme szerinti választókerület egyéni jelöltjeire 
szavazhat, azaz egy mindszenti lakos átjelentkező pl. 
Budapest valamelyik kerületében a Csongrád-Csanád 
megyei 3. sz. választókerület jelöltjeire szavazhat, és 
fordítva, egy budapesti lakos, ha Mindszenten szavaz 
átjelentkezéssel, a lakóhelye szerinti jelöltekre adhatja le 
szavazatát.  

Átjelentkezési kérelem benyújtható mind papír alapon, 
mind on-line módon a HVI-hez. A papír alapú benyúj-
táshoz a kérelem nyomtatvány letölthető a 
www.valasztas.hu honlapról az „Országgyűlési válasz-
tás 2022/Választópolgároknak/Ügyintézés/Kérelmek 
magyarországi lakcímmel rendelkezőknek/
Átjelentkezés belföldön/Kérelem benyújtása papír ala-
pon” elérési útvonalon, de az személyesen is igényelhe-
tő a HVI-nél. Az on-line benyújtáshoz ugyanezen az 
elérési útvonalon a „Kérelem benyújtása on-line” szö-
vegre kell kattintani és a szükséges adatokat megadni.  
A benyújtott átjelentkezési kérelem érvényes mind az 
országgyűlési választásra, mind az ugyanazon a napon 
megtartandó népszavazásra, tehát nem kell két kérel-
met benyújtani. 

Ha valaki a szavazás napján (pl. munkavégzés miatt) 
külföldön tartózkodik, legkésőbb március 25-én 1600 
óráig lehetősége van felvételét kérni a külképviseleti név-
jegyzékbe. Ez a kérelem is benyújtható mind papír ala-
pon, mind on-line, és szintén letölthető a választási 
honlapról. Az elérési útvonal ugyanaz, csak a végén a 
„Szavazás külföldön/Kérelem benyújtása papír alapon 
vagy Kérelem benyújtása on-line” szöveget kell kivá-
lasztani. E mellett természetesen kérelem nyomtatvány 
a HVI-től is igényelhető.  
Az, hogy egy adott országban mely külképviseleteken 
van lehetőség a szavazásra, megtekinthető a választási 
honlapon, ugyanezen az elérési útvonalon, a végén a 
„Szavazás külföldön/Tájékoztató megtekintése a be-
nyújtás szabályairól” szövegre kattintva. 
A benyújtott külképviseleti kérelem érvényes mind az 
országgyűlési választásra, mind az ugyanazon a napon 
megtartandó népszavazásra, tehát nem kell két kérel-
met benyújtani. 

FONTOS TUDNIVALÓ! 
Már most előre és időben szeretném tájékoztatni a Tisz-
telt Választópolgárokat, hogy április 3-án csak érvényes 
személyazonosító okmány, valamint lakcímkártya be-
mutatásával lehet szavazni. Azaz a választás napján 
kizárólag érvényes személyazonosító igazolvány és lak-
címkártya, vagy érvényes vezetői engedély és lakcím-
kártya, vagy érvényes útlevél és lakcímkártya bemuta-
tása után élhetnek választójogukkal. 
A covid járvány miatt született átmeneti, speciális sza-
bályokra tekintettel az alábbiakra hívom fel a figyelmet: 
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kér-
désekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 12. §-a értelmé-
ben a magyar hatóság által kiállított, Magyarország te-
rületén hatályos 

2020. március 11. és 2020. július 3. között lejárt, vala-
mint a 2020. november 4. és 2022. május 31. között le-
járt vagy lejáró hivatalos okmány (vagyis a személyazo-
nosító igazolvány, a vezetői engedély vagy az útlevél) 
2022. június 30-ig érvényes, tehát ha ezeket nem cserél-
tette le valaki, szavazhat velük, 

az előző pontból következően viszont a 2020. július 4. 
és 2020. november 3. között lejárt ilyen okmányok már 
nem érvényesek, azokat a szavazás napjáig le kell cse-
rélni ahhoz, hogy valaki szavazhasson velük. 

dr. Végh Ibolya 
jegyző  

Országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás 2022.  

http://www.valasztas.hu
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VÍZJOGI ENGEDÉLYESEK FIGYELEM! 

Szakértői Irodánk hatósági tapasztalattal, 
műszaki-jogi szakértőkkel vállalja 

 kutas é s félszí ni vizés ö ntö zö télépék, 
 kérté széték, 
 a llattartö  télépék, 
 hörga sztavak, halastavak 
 égyé b ví zilé tésí tmé nyék 

vízjogi engedélyeztetésének ügyintézését. 

Szalai Szakértői Iroda 
tel:06 30 / 786-4247 

Pultost keresek, korhatár nincs! 
Tel: 06 30/252-3013 

A sertéstenyésztés a 
rendszerváltás óta a 
legmélyebb válságát 
éli. Volt olyan idő-
szak, amikor Néme-
tországban nem kel-
lett fizetni a mala-
cért, csak valaki hiz-
lalja meg, 10-15 ezer 
forint volt a mínusz 
minden meghizlalt 
hízón. Ez az egysze-
rű újságolvasónak 
szokatlan, mert ez a húsboltban az árakon nem látszik.  
Ugyanez volt igaz a baromfira és a szarvasmarhára is. 
Se a tej, se a húságazat nem tud jó évet zárni. Talán a 
juhászat, ami szárnyalt, egészen az aszály miatti széna 
árak elszabadulásáig. 
A növénytermesztés az ősszel elvetett kultúrák eseté-
ben közepesnél jobb évet zárt, a tavasszal elvetett növé-
nyeken nagy károkat okozott a májusi hideg. Az ötödik 
legszárazabb nyarunk volt, mióta meteorológia előrejel-
zés van. 
Mindszenten az Elegében, a mártélyi oldalon volt eső 
volt augusztusban, ott jó termés lett, a többi helyen sivár. 
Nem túl fényes a jövő. Mindszenten a karácsonyi ünne-
pekkor leesett ónos esőt nem számolva 400 mm alatti az 
éves lehullott csapadék, ebben volt a száraz nyár. Más-
fél, 2 hónapig nem volt eső, mindez megismétlődött 
ősszel. Kivártunk a szántással, 2 hete még szántottunk 
Barattyoson, szárazat hozott fel az eke, ami azt jelenti, 
hogy 32 cm-re nincs leázva a talaj. 
A növénytermesztésben látszik, hogy begyűrűznek az 
inputanyag árak (műtrágya, vetőmag, növényvédő sze-
rek) áremelései. Azt jelenti, ha magasak lesznek a ter-
ményárak, csak egy jó erős átlagtermés tudja nullára 
kihozni a gazdálkodást. 
Ha ez így folytatódik, talán a támogatás tud megmarad-
ni jövedelemnek, de ez a támogatás azért van, hogy az 
élelmiszer árai olyanok legyenek, mint amit megszoktunk. 
Nem tudjuk mi vár ránk, ilyen bizonytalan mostanában 
nem volt a mezőgazdaság. Másfél éve kezdődött a vál-
ság. A sertéstenyésztésben a 2006-os disznó árak és a 
2022-es inputanyag árak. Ezekkel a költségekkel nem 
tudunk mit kezdeni, nem tudunk költséget csökkenteni, 
mert a premix ára ötszörösére növekedett. Az átvételi 
ár a 2006-os ár! Meddig lehet még bírni! 
Az ünnepekkel érkezett jeges eső nem hiányzott a kul-
túrának sem. Ahogy a faágak letörnek a súly alatt, úgy 
a növényekre is vastag jégtakaró borult. Várjuk a havat, 
kicsit keményebb telet, hogy a kártevőket meggyérítse. 
Nem volt normális tél régóta, nyugalmi fázis kellene az 
elvetett gabonáknak is. 
Új év elé nézünk, bizakodnunk kell, keményen bele 
kell állni a munkába! 

Mindenkinek boldog új esztendőt, 
jó egészséget kívánok.  

Hevesi István 

HEVESI ISTVÁN ÉVÉRTÉKELŐJE 

ÉPÍTKEZNI SZÁNDÉKOZÓK 
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK 

Mindszent Város Önkormányzata 
beépítetlen lakótelket kínál eladásra Mindszenten, a 
Szántó K. J. 76. sz. alatt. Az ingatlan területe 698 m2, 
eladási ára 700.000,- Ft. 

Részletekért érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal Jogi 
Irodájában vagy a 62/527-015-ös telefonszámon. 

TÁJÉKOZTATÁS 

Ezúton adunk tájékoztatást a városunk 
közterületeit érintő legfontosabb tudnivalókról. 

A közterületek használatáról szóló 37/2011. (XII. 20.) Ö. r. 
értelmében:  

- Ingatlan előtti közterület: az ingatlan előtti járdaszakasz 
(járda hiányában 1 m széles területsáv), valamint ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület - 
ideértve a nyílt szelvényű csapadékvíz-elvezető árkokat és 
azok műtárgyait (átereszek), továbbá a kiépített kerékpárút 
és az úttest közötti területrészt is - tömb- és úszótelken a 
külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület. 

- Ingatlan előtti közterület tisztán tartása: az oda 
illegálisan elhelyezett, odakerült hulladék eltávolítása; a 
növényzet gondozása, a fák lehajló ágainak vágása, nyesése 
oly módon, hogy azok a biztonságos gyalogos, kerékpáros 
és gépjármű forgalmat ne akadályozzák; fűnyírás; a 
csapadékvíz-elvezető árokszakasz és az áteresz(ek) 
tisztítása, a csapadékvíz-elvezető képesség folyamatos 
biztosítása; a járda (ennek hiányában 1 m széles területsáv) 
folyamatos tisztán tartása, téli időszakban a hó eltakarítása, 
síkosságmentesítés. 

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni 
az ingatlan közterületi határvonala és az útburkolat 
közötti közterület tisztántartásáról, a zöldfelület 
gondozásáról, az ingatlanok megközelítését szolgáló 
járdák, lépcsők síkosság-mentesítéséről. Ennek 
elmulasztása esetén, a megfelelő póthatáridőt tartalmazó 
felszólítást követően, helyette és költségére a szükséges 
munkák elvégeztetéséről a polgármester intézkedik. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a fentebb felsorolt 
tevékenységek folyamatos végzésére! 
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POZITÍV ÉS NEGATÍV HÍREK AZ MSC-RŐL 

Dr. Pálinkó Mihály, az MSC elnökeként vegyes érzé-

sekkel számolt be lapunknak a sportklub helyzetéről. 

Elmondta, hogy mindenképpen pozitív dolog, hogy a 

Mocorgóval folytatott két hónapos tárgyalások ered-

ményeképpen a klub anyagi háttere biztosított lett.  

Sajnos nagyon magukra maradtak, sem szponzorokra, 

sem pályázatokra nem tudnak számítani, az önkor-

mányzat anyagi helyzete sem teszi lehetővé, hogy se-

gítséget nyújtson. Egyedül a TAO-s pénzekre támasz-

kodhatnak, amelynek minden gondját felvállalják a 

bevétel érdekében. Jelenleg egy játékosra 100 ezer Ft-ot 

költenek évente. Ha a TAO megszűnne, az az egyesü-

let megszűnését is jelentené. Ez nem csak Mindszenten 

probléma, sok helyen küszködnek hasonló gondokkal.  

A megoldást július 1-ig meg kell találni, vagy a két 

szervezet egyesülésével, vagy az ifjúsági csapat átadá-

sával a Mocorgónak.  

Az elnök arról is beszámolt, hogy sajnos nincs elég 

játékos sem a felnőtt csapatban, sem az ifiben. A focis-

ták fele nem mindszenti. Gondot jelent a csapatok kiállása. 

Problémaként említette, hogy sok gyermeket elvisznek 

Vásárhelyre, Szentesre focizni, pedig a tehetségek útját 

helyben is szívesen egyengetnék. Az infrastrukturális 

feltételek adottak, a pálya és környéke szép, rendezett, 

modern, amilyen még soha nem volt. 

A játékosok mentalitása is más, mint régebben volt. 

Sokszor hiányzik a kitartás, a küzdés, a megfelelő ver-

senyszellem. Az edzések látogatottsága is hagy kíván-

nivalót maga után.  

Mindezek ellenére az elnök bízik abban, hogy a prob-

lémák megoldódnak. Várják a sportolni vágyó fiatalokat! 

Hajrá Mindszent! Hajrá MSC! 

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ 

Hódosy Imre u. 5. szám alatt. 

Érdeklődni a 06 70/242-8032-es telefonon. 

Grecsó fivérek Mindszenten 
„Ilyen közel, közös produkcióval a szülőfalunkhoz még nem 
jutottunk. Ez bizony, szívbéli hazai pálya” - írta Facebook 
oldalán Grecsó Krisztián. 

Január 7-én a Keller Lajos Művelődési Központ és 
Könyvtár adott otthont Grecsó Krisztián, József Attila-
díjas kortárs költő, író, dalszerző és testvére Grecsó 
Zoltán táncművész, koreográfus, művésztanár közös 
estjének, melyet igen nagy létszámú közönség fogadott.  
Bevezetőjében Krisztián igaz derűvel adta elő, hogy 
„mikor szegény édesanyánkat megkérdezik, mivel fog-
lalkoznak a fiai, és megmondja, rendre azt kérdezik, és 
»normális« gyereke nincs”?  
Az íróra jellemző mosoly, természetesség, szórakoztató 
hitelesség áradt a felolvasásokból, amelyeket az arra 
reagáló zene és tánc követett Zoltán előadásában.  
A beszélgetés közben szóba került a Mindszenthez 
kötődés egy-egy mozzanata, mint pl. az is, amikor fia-
tal korában a nagymama Mindszenten vendégeskedett 
a távoli rokonoknál, akik elhatározták, hogy kerítenek 
neki férjet. Akit kinéztek, úgy gondolták, hogy jó lesz, 
hiszen a lány és a fiú is egyformán szegény és vallásos 
volt. Jött is a legény vonattal, akinek kölni és füst szaga 
volt, hiszen idefelé fűtötte a vagont… 

Természetesen, a kellemes estét vastapssal köszönte 
meg a közönség.  
A testvérpár igyekszik minél több helyre eljutni, hogy 
összművészeti tevékenységükkel minél több embernek 
nyújtsanak tartalmas szórakozást. 

Köszönjük, hogy ennek a törekvésnek Mindszent is 
részese lehetett! 

 JÁRÁSI INFORMATIKA VERSENY 

Több mint 70 diák részvételével zajlott Szentesen a Pol-

lák Antal Technikumban a Járási Informatika verseny. 

A felső tagozatos általános iskolások szövegszerkesz-

tésből, internet-

használatból, technológi-

ai tudásból, programo-

zásból, algoritmizálásból 

mérhették össze tudásu-

kat. Az eredményhirde-

tésre december 9-én ke-

rült sor, ahol iskolánk 

diákja, Soós Norbert a 7. 

évfolyamosok közül az 

V. helyezettnek járó díjat 

vehette át.  

Felkészítő nevelő: 
Csernákné Kiss Ildikó 

Gratulálunk! 
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A Keller Lajos Művelődési Központ és 
Könyvtár programajánlója  

2022. FEBRUÁR 11.  17:00 
Ásvány-ékszer alkotó műhely 

(részletek a plakátokon) 

2022. FEBRUÁR 12. 18:00 
Köszönjük Magyarország program támogatásával:  

Meskó Zsolt: Szerelmem, Sárdy 

Rendezte: Harangi Mária  

A belépő 500,-Ft (előzetes bejelentkezést kérünk) 

2022. FEBRUÁR 19. 16:00 
A megfestett fény 

Hogy lettem ólomüvegablak gyűjtő? 
Beke Mari vetítéssel egybekötött előadása 

2022. MÁRCIUS 5. 16:00 
IX. Mindszenti Alkotó nők tárlata és 

Nagy Szilárd 
ajándékkoncertje 

Nagy Szilárd arany- és 
platinalemezes énekes, 
a Drága Hazám és az 
Európa 2020 című 
dalok előadója  

2022. MÁRCIUS 6. 15:00 
Téltemetés-tavaszköszöntés a mohácsi 

Busók közreműködésével  

Kiszebáb-készítés- és égetés, 
Busó-ajándék-vásárlás 
Tűzgyújtás, amit a Busókkal 
körbetáncolunk 

Felhívás 
2022. március 5-én IX. alkalommal kerül 

megrendezésre a Mindszenti Művelődési Központban 
a  Mindszenti Alkotó Nők Tárlatra. 

Keressük azokat a Hölgyeket, akik a saját és 
környezetük örömére alkotnak bármilyen 
technikával, és szívesen megmutatnák egy 
kiállításon, hogy mások is gyönyörködhessenek 
bennük. 
De ha Önnek van olyan ismerőse, akit szívesen 
ajánlana figyelmünkbe, keressen bennünket 
személyesen a Művelődési Központban, illetve a 
30/670-7580-as telefonszámon. 
Az eddigi 8 év alatt több mint 125 alkotó nő és férfi 
mutatkozott be. Bízunk abban, hogy az idén akár Önt, 
vagy szomszédasszonyát, barátnőjét is az alkotó 
hölgyek népes táborában köszönthetjük.  
Jelentkezését, ajánlását szeretettel várjuk minél 
hamarabb, de legkésőbb  2022. február 25, péntekig. 

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. 

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK! 
A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű jogviszony a Munka Törvénykönyve 
alapján, 3 hónap próbaidővel 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő: heti 40 óra, munkaidőkeretben 
Illetmény és juttatások:  
a Munka Törvénykönyve szerint   
A munkavégzés fő helyszíne: 
Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár  
Csongrád-Csanád megye,  
6630 Mindszent, Szabadság tér 37. 
A pályázat benyújtásának határideje:  
2022. március 1. kedd 
Munkakör betöltésének kezdő időpontja: 
A munkakör legkorábban 2022. március 8. napjától 
tölthető be. 
A részletes felhívás átvehető a Mindszenti Művelődési 
Központban. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Kovács Ildikó intézményvezető nyújt, a 30/670-7580-as 
telefonszámon, illetve a kultura.mindszent@tanet.hu 
e:mail címen. 

BETANÍTOTT FIZIKAI MUNKÁRA 
ÉS ÜZEMI SZAKMUNKÁRA 

KERESÜNK 

új kollégákat az Imerys nemzetközi 
cégcsoport hódmezővásárhelyi 

égetési segédeszköz gyárába. 

Elvárások: a ltala nös iskölai vé gzéttsé g 

Előnyt jelent:  mu szaki vé gzéttsé g 
(szakmunka ské pzö  vagy szakkö zé pisköla), 
targöncavézétö i éngédé ly, gya rta sban szérzétt 
gé pkézélö i tapasztalat  

Munkata rsaink u zémré sztö l fu ggö én égy- vagy 
tö bb mu szakban dölgöznak. 

Amit biztosítunk: hösszu ta vu  munka-
léhétö sé g, stabil némzétkö zi ha tté rrél 
réndélkézö  munkahély, mözgö bé r, 13. havi 
fizété s, szé léskö ru  juttata si csömag, munka ba 
ja ra s ta mögata sa, kédvézmé nyés munkahélyi 
é tkézé s, é lét- é s balésétbiztösí ta s, ké pzé si 
léhétö sé g. 

Jelentkezés: 
E-mail: hrhun@imérys.cöm 
Tél: 30 / 873 14 43 

mailto:kultura.mindszent@tanet.hu
mailto:hrhun@imerys.com
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2019-ben a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-
Telepi Tagintézményében Mucsi Gergő kapta a Ní-
vódíj kitüntetést. Hogyan alakult a kitűnő tanuló 
sorsa az évek alatt? Erről kérdeztük Mucsi Gergőt. 

Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról? 
Szinte csak jó emlékeim vannak az 
általános iskolai évekről, amelyek 
még nem is olyan régen voltak. Min-
dig jó visszagondolni erre a 8 évre, 
az osztálykirándulásokra, a szüne-
tekre, a barátaimmal töltött időkre. 
Nagyon emlékezetes számomra a 
hetedikes erdélyi kirándulás. Ezenkí-
vül sok élménnyel gazdagodtam a 
különböző tanulmányi versenyeken is. 

Szerettél ide járni? 
A legtöbb gyerekkel ellentétben én többnyire szeret-
tem iskolába járni. Jól éreztem magam az iskolai kör-
nyezetben. Az utolsó két évre egy olyan jó osztálykö-
zösség alakult ki, amelynek szívesen voltam tagja. 

Kik voltak a kedvenc tanáraid? 
Elsősorban alsós osztályfőnökömet, Kis-Balázs Lász-
lónét tudom kiemelni, aki nagy hatással volt rám alsó 
tagozatban. Kedvenc tantárgyaim közé a történelem 
és a kémia tartozott. A történelmet Márkus Imre ta-
nár úr nagyon színvonalasan tanította. Ez meghatá-
rozta továbbtanulási terveimet is. Izgalmas óráiról és 
a történelem versenyekről sok emlék megmaradt. 
A kémia tanárom Fekete András tanár úr volt. 
Logikus és érthető tanítási módszereinek kö-
szönhetően szerettem meg a kémiát.  

A mai gyerekeknek mit üzennél? 
A mai gyerekeknek azt üzenném, 
hogy legyenek kitartók, mert nem 
megy minden könnyen. Fordítsa-
nak elegendő időt a tanulásra. Ha 
van egy álmuk, akkor azért érde-
mes küzdeni. Tanuljanak 
idegennyelvet, mert azzal meg-
könnyíthetik jövőbeli életüket. 

Milyen sikereket értél el? 
Több tantárgyból nyertem házi versenyeket. Három-
szor vettem részt országos atlétika versenyen. Emel-
lett a Bendegúz Tudásbajnokság országos döntőjében 
3. helyezést értem el történelemből. 

Az általános iskola befejezése után melyik középis-
kolában végeztél? 
Az általános iskola után a Bethlen Gábor Református 
Gimnázium magyar-történelem-művészetek tagoza-
tára jelentkeztem, most is itt tanulok. 

Hogyan élsz, mik a terveid? 
Itt élek Mindszenten a családommal. Az érettségihez 
közeledve egy év múlva el kell dönteni, hogy hol ta-
nulok tovább. Jelenleg a jogi pálya érdekel, célom egy 
jogász diploma megszerzése. Később ezen a területen 
szeretnék elhelyezkedni. 

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

MUCSI GERGŐ 
2019. 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2022. 01. 05. Urbán Bence Tibor és Török Alexandra 
2022. 01. 07. Losonczi Ádám Patrik és Deák Zsanett 
Dzsenifer 
2022. 01. 15. Foki Ferenc és Magyar Fruzsina 

40 éve kötött házasságot 
1982. 02. 13. Pölös István és Zsarkó Gabriella 

35 éve kötött házasságot 
1987. 02. 21. Mészáros János és Dura Zsuzsanna 

SZÜLETETT 

Kanalas Martin Józsefnek és Ajtai Annabella 
Tamarának, 2022.01.03-án Gréta Angéla nevű 
gyermeke, 

Danka Tamásnak és Musa Zsanettnek 2022.01.05-én Noel 
nevű gyermeke,  

Imre Gábornak és Balázs Ágnesnek 2022.01.10-én Csenge 
Zsófi nevű gyermeke, 

Szunyi Gábornak és Magony Juditnak, 2022.01.10-én 
Ádám nevű gyermeke,  

Kis Máté Leventének és Nagy Zsuzsannának 2022.01.12-
én Luca nevű gyermeke, 

Németh Attilának és Botos Ilonának, 2022.01.13-án 
Regina Pálma nevű gyermeke, 

Hlivár Árpádnak és Torma Brigittának, 2022.01.17-én 
Árpád Norbert nevű gyermeke, 

Elekes Péternek és Szécsényi Anettnek 2022.01.20-án 
Kevin nevű gyermeke, 

Hovorka Istvánnak és Kuklis Beatrixnak, 2022.01.26-án 
Bence Noel nevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Klímó László (Horváth Gy. u. 7.) – 2021. 12. 
10. – 80 éves volt, 

Nagy Jenő (Kodály Z. u. 38.) – 2021. 12. 20. – 80 éves volt, 

Bánfi János Mihály (Elege u. 53.) – 2021. 12. 21. – 73 éves volt, 

Herege János (Köztársaság tér 7/B 1. em. 4.) – 2021. 12. 
22. – 84 éves volt, 

Bozó Jánosné szn.: Kurunczi Emma (Táncsics M. u. 15.) – 
2021. 12. 22. – 82 éves volt, 

Seres János István (Munkácsy u. 13.) – 2021. 12. 25. – 61 
éves volt, 

Károlyi Istvánné szn.: Cseh Etelka (Elege u. 40.) – 2021. 
12. 26. – 87 éves volt, 

Répás Jánosné szn.: Seres Ilona (Kinizsi P. u. 65.) – 2021. 
12. 26. – 89 éves volt, 

Rados István (Szőlő u. 38.) – 2022. 01. 09. – 85 éves volt, 

Zagyva Lajosné szn.: Balla Eszter (Tanya 390.) – 2022. 01. 
10. – 96 éves volt,  

Galambosi Mihályné szn.: Németh Mária (Bene u. 12.) – 
2022. 01. 10. – 73 éves volt, 

Marton László (Tanya 182.) – 2022. 01. 13. – 69 éves volt, 

Bozó István (Táncsics M. u. 6.) – 2022. 01. 13. – 59 éves volt, 

Dr. Győrfi Gyula Endréné szn.: Nagy Márta (Kodály Z. 
u. 8.) – 2022. 01. 14. – 75 éves volt. 
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Autóbusz és vasúti menetrend 

Autóbusz menetrend 

 

Vasúti menetrend 

 

Jelmagyarázat: 

: munkanapokon    Δ: tanév tartalma alatt munkanapokon ▲: iskolai előadási napokon 

: naponta kivéve munkaszüneti napokon : naponta, kivéve december 24-e 

Forrás: www.menetrendek.hu 

Honnan Hová Járatok indulnak 

Mindszent 
aut.állomás 

Hmvhely 
aut. állomás 

4.40 4.45 5.10 5.55 Δ6.24 Δ6.25 Δ6.33 ▲6.55 7.05 ▲7.05 

7.40 8.10 8.27 9.15 10.00 10.27 11.40 12.27 12.50 13.40      

14.10 14.27 ▲15.01 Δ15.01 15.30 Δ16.13 16.15 16.42        

Mindszent 
vízmű 

Hmvhely 
aut.állomás 

4.37 5.52 Δ6.21 Δ6.30 ▲6.52 7.02 7.37 8.07 9.12 9.57 11.37 

12.47 13.37 14.07 ▲14.58 15.27 Δ16.10 16.12 17.17 17.37 

Mindszent 
Szőlő-part 

Hmvhely 
aut. állomás 

5.49 Δ6.18 Δ6.23 6.59 7.34 8.04 9.09 9.54 11.34 12.44 13.34 

14.04 Δ14.59 15.24 16.09 17.14 17.34 19.09 19.59         

Mindszent 
aut.állomás 

Szentes 
aut. állomás 

4.40 5.03 5.40 Δ6.15 6.20 7.00 7.04 8.05 Δ8.30 9.04 9.55 

11.04 11.30 12.25 12.45 13.04 14.05 Δ14.09 15.00 15.04     

15.15 16.25 17.04 17.10 18.35 19.04 19.45 20.55      

Mindszent 
vízmű 

Szentes 
aut. állomás 

4.43 5.43 Δ6.18 6.23 7.03 8.08 Δ8.33 9.58 11.33 12.48 

14.08 15.03 15.18 16.28 17.13 18.38 19.48 20.58       

Mindszent 
Szőlő-part 

Szentes 
aut. állomás 

4.46 5.46 Δ6.21 6.26 7.06 8.11 Δ8.36 10.01 11.36 12.27      

12.51 14.11 Δ14.11 15.06 15.21 16.31 17.16 18.41      

Mindszent 
aut. 
állomás 

  
Szentes-kórház 

átszállás nélküli járatok: 4.40 Δ6.15 6.20 Δ8.30 15.15     

16.25 

Mindszent 
aut. 
állomás 

Szeged átszállás nélküli járatok: 4.37 5.10 Δ6.25 6.27 Δ6.33 

8.10 8.27 10.27 11.40 12.27 13.40 14.27 16.42 17.40 18.32 

Mindszent 
MÁV 
állomás 

Hmvhely, 
MÁV állomás 

4.49 - naponta, kivétel. dec.25. 

6.49 - ápr. 1-ig és szept. 26-tól munkanapokon 

8.49 10.49 12.49 14.49 16.49-naponta kiv. dec.25. 

18.49 - naponta, kiv. munkaszüneti napokon és dec. 24-én  

Mindszent 
MÁV 
állomás 

Szentes, 
MÁV állomás 

5.00 - hét első munkanapján 

6.12 8.12 10.12 12.12 14.12 16.12 18.12 20.12 - naponta, kiv. 
dec. 25.   
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Jónás Zalán és Jónás Zétény a Mind-
szenti Általános Iskola Dózsa-Telepi 
Tagintézményének 6. osztályos kitűnő 
tanulói, kiváló sportolók. A mozgás, a 
sport szeretete igen korán megmutatko-
zott náluk, hiszen már nagycsoportos 
korukban úszni jártak Hódmezővásárhelyre. 

Szüleik heti négy alkalommal hordták a 
Hódmezővásárhelyi Sportuszodába 
edzésre őket, két éve a HÓD-TRIATLON 
és ÖTTUSA SE sportolói, hetente hatszor 
edzenek. Ebben a sportágban futnak, 
úsznak, kerékpároznak. Kitartásuk, te-
hetségük 2021-ben meghozta gyümöl-
csét, szinte mindig a dobogó legfelső 
fokán végeztek. A rendszeres edzések 
mellett áprilisban 4 napos edzőtáborban 
vettek részt, ahol 80 km-t futottak, úsz-
tak is a Balaton vizében. 

ÍME AZ EREDMÉNYEK 2021-BŐL: 

2021. április 28-án a Balatonbogláron 
megrendezett Duatlon Országos Baj-
nokságon vettek részt. MIX (2 fiú, 2 
lány) váltóban gyermek korosztályban 
az ország legfiatalabb csapataként az 
előkelő 5. helyet szerezték meg, alig 1 
perccel lemaradva a dobogóról. A váltó 
tagjai: Miklósfalvi Luca és Klára, Jónás 
Zalán és Zétény. 

2021. május 19-én a martfűi regionális 
aquatlon (úszás, futás) versenyen álltak 
rajthoz. Az úszás a Martfű Termál Spa-
ban került megrendezésre, míg a futó-
számok a városi stadionban.  
2013-ban és utána születettek, gyermek 
fiú: II. helyezés: Jónás Zalán; III. helye-
zés: Jónás Zétény 
Csapatversenyben: I. hely: Jónás Zalán, 
Jónás Zétény  

2021. június 5-én a Szegeden megrende-
zett Keresztpont Félmaraton és Családi 
Futónapon vettek részt, ahol kiváló 
eredményeket értek el. A versenynek a 
szegedi Vértó és környéke adott otthont, 
furfangos vonalvezetésű útvonallal és 
tikkasztó meleggel a Tisza gáton (10,5 km). 
A legkisebbek között fiúknál: I. helyezett 
Jónás Zalán, II. helyezett Jónás Zétény. 

2021. június 10-én Hódmezővásárhely 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
jutalmazta városukban a tavalyi év leg-
eredményesebb sportolóit, és azokat is, 

akik sporteredményeik mellett még 
kiváló tanulmányi eredményekkel is 
büszkélkedhetnek.  
A Hód-Triatlon és Öttusa SE sportolói 
közül heten kaptak rangos elismerést, 
köztük Jónás Zalán és Jónás Zétény is.  

2021. június 13-án a Hód-triatlonosok 
fiatal versenyzői Csepelen ügyeskedtek, 
a Béres Magyar Kupafutam 1. állomá-
sán, melyen úszni és futniuk kellett. A 
csapat teljesítménye  a 4. helyre volt 
elegendő. A csapat tagjai: Jónás Zalán , 
Jónás Zétény , Cseh Bertalan Brúnó. 

2021. június 21-én a Béres Magyar Kupa 
2. fordulója Miskolcon került megrende-
zésre. Szombaton egyéni versenyszám-
okban, vasárnap váltóban mutathatták 
meg felkészültségüket. Az úszás a Ke-
mény Dénes Városi Sportuszodában, 
míg a futások az Atlétikai Centrumban 
kerültek megrendezésre. Az ellenfelek-
kel együtt a hirtelen jött meleggel is meg 
kellett küzdeniük. 
Csapatversenyben: III. helyezést ért el 
gyermek csapatunk: Jónás Zalán, Jónás 
Zétény, Cseh Bertalan Brúnó. 

2021. augusztus 1-jén Kéttusa Csapat és 
Váltó Országos volt Székesfehérváron. 
Gyermek és újonc korosztályokban csa-
pat II. hely, váltóban III. helyezéseket 
értek el a fiúk.  

2021. augusztus 3-án Nyíltvízi úszóver-
seny Csongrádon, a serházzugi Tisza 
holtágban. Szelíd hullámok, sugárzó 
napsütés, finom kis bunyók a bólyák 
körül. 14 év alatti korosztályban: I. he-
lyezett Jónás Zalán, II. helyezett Jónás 
Zétény. 

2021. szeptember 4-én rendezték a Vrec
-co Triatlon futamot a Sun City Szabad-
időközpontban, ahol ismét gyönyörű 
eredmények születtek pazar helyszínen.  
5200-as futásban: I. helyezés Jónás Zalán, 
II. helyezés Jónás Zétény. 

2021. szeptember 11-én  a VI. Tisza-
Parti Party - Terepfutás akadályokkal 
az algyői ártérben, változatos pályarajz-
zal, ravasz akadályokkal került megren-
dezésre. 14 év alatti fiúknál: I. hely: Jónás 
Zalán, III. hely: Jónás Zétény  
Felnőtt nők versenyében: III. hely Jónás-
né Bencsik Piroska 

Nagyszerűen szerepeltek 2021. október 
2-án a 2. Szőregi RUNösvény Terepfutó 
Versenyen 3 km-es távon abszolútban: 
helyezés: Jónás Zalán, 2. helyezés: Jónás 
Zétény  

A vásárhelyi EVP erőpróba versenyén, 
ahol 3000 m futás és 500 m úszás volt a 
táv, 10-18 éves korosztályban: 1. hely: 
Jónás Zalán, 2. hely: Jónás Zétény 

2021. október 12-én rendezték a Váltó 
Kéttusa (úszás, futás) Elit OB-t a Ludo-
vika Campuson, amely rendezvényre az 
ország 6 legjobb váltócsapata került 
meghívásra. Az Elit Bajnokság az Öttusa 
Szövetség rendezésében évek óta a kor-
osztály legrangosabb versenye, hiszen a 
sportolók az egész évben elért eredmé-
nyeik alapján kvalifikálnak a bajnokság-
ra. A kemény küzdelemben végül a Jó-
nás Zalán és Jónás Zétény alkotta váltó a 
dobogó III. fokára állhatott fel! 

2021. november 6-án a fiúk kerékpéros 
kritériumversenyen álltak rajthoz az 
őszi szünet utolsó napján. A hírhedt 
"Olajos körön", Algyő határában, ahol 
nem is igazán az ellenfelek, hanem maga 
a szél leküzdése volt a legnagyobb kihí-
vás. Utánpótlás férfi kategóriában: II. 
hely: Jónás Zétény, III. hely: Jónás Zalán  

2021. december 6-i hétvégén a Hód-
Triatlon és Öttusa SE versenyzői igazán 
tartalmas napokat hagytak maguk mö-
gött versenyek szempontjából.  
Szombaton a Vásárhelyi Sport Próbák 6. 
állomásán, a Téli Crossfutáson álltak 
rajthoz a sportolók 3-6-9 km-en.  
I. hely: Jónás Zalán  
Vasárnap az Őszi Hosszútávúszó Posta-
versenyben vett részt a  csapat, ahol 
2000 m-t kellett úszni és azt összehason-
lítani más helyszíneken úszók eredmé-
nyeivel. Ebben a versenyben az alábbi 
eredmények születtek országos összeha-
sonlításban, korosztályukban: 
I. hely: Jónás Zétény , II. hely: Jónás Zalán  
Hétfőn a Városi Úszó Diákolimpián 
elért eredmények: 
Jónás Zétény 100 gy (2. helyezés) 100 hát 
(1. helyezés)  
Jónás Zalán 100 gy (3. helyezés) 100 hát 
(2. helyezés)  

Gratulálunk a fiúknak a sporteredmé-
nyekhez, gratulálunk a szülőknek a 
támogatásért, kitartásukért. További 

sportsikereket kívánunk! 

A JÓNÁS FIÚK SPORTEREDMÉNYEI 
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MOCORGÓ UFC 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

A Mocorgó UFC 2021-es éve mind a változásról, mind pe-
dig az állandóságról is szólt, s hogy miképpen jött össze ez 
a kettő azt lássuk a lenti sorok között. Összességében sike-
res évet zárhatunk magunk mögött, bár akadtak nehézsé-
gek, de ezek minden egyesület életében előfordulhatnak, a 
kérdés csak az, hogy sikerül-e ezeket az akadályokat siker-
rel venni. Több korosztályban is szerepeltünk az év során, 
fiúk és lányok egyaránt. Örömteli, hogy sok új gyermek 
csatlakozott hozzánk, főleg a legkisebb korosztályban, ahol 
talán a legfontosabb az, hogy új kis focisták kerüljenek 
hozzánk, hiszen ez a hitvallása és célja az egyesületnek: 
minél több lurkóval megszerettetni a labdarúgást, a tehet-
ségeseket pedig gondozni, kinevelni és előkészíteni maga-
sabb szintekre. 
A legapróbbak jól dolgoztak az év során, Szabó Mihály 
edző is megdicsérte őket és legjobb tudását adva igyekszik 
az alapokat megtanítani nekik, egyre nagyobb sikerrel. Az 
U7 és az U9 korosztályok így megfelelő képzést kapnak és 
feljebb léphetnek majd az U11 és U13 gyerekekhez, akiket 
Molnár Milán oktatott egész évben, Szűcs Sándorral kiegé-
szülve. Náluk már versenyek is szóba jöttek és a tornákra 
mindig igyekeztek a lehető legtöbben elmenni, hogy még 
többet tudjanak fejlődni, gyakorolni és szokni a verseny-
helyzetet, mérkőzések hangulatát és nem utolsósorban 
hasznos tapasztalatokat szerezni, amelyek hozzájárulnak 
későbbi fejlődésükhöz. A többi település jóval nagyobb 
merítési lehetőségekkel rendelkezik, így komolyabb ered-
ményt sajnos nem tudtak elérni ebben a korosztályban, de 
ami késik, nem múlik és biztos vagyok benne, hogy a te-
hetséges labdarúgók a lehető legjobb képzést kapták itt is 
az edzőktől, amelyek segítik őket majd a magasabb korosz-
tályokba való beépüléshez, hozzászokáshoz, fejlődéshez. 
A következő korosztályban történtek jókora váltások, hi-
szen itt a nyáron teljesen átszerveződtek a bajnokságok. 
Míg tavasszal nagyszerűen szereplő, megyei ezüstérmet 
szerző U14-eseink idén az U16 bajnokságban találták ma-
gukat, addig a Molnár Milán által dirigált U17 korosztály 
megszűnt és aki onnan kiöregedett, az vagy az ifibe, vagy 
pedig más településekre tudott elmenni focizni. Párkányi 
László edző mind a 14, mind pedig a 16 év alatti korosz-
tállyal lelkiismeretesen végezte munkáját, ennek ékes bizo-
nyítéka az említett második hely, és az idei őszi bajnokság-
ban sok idősebb csapat mellett sem vallottak szégyent. Ha 
a fiúkat sikerül egyben tartani, akkor szép eredményeket 
érhetnek el a következő szezonokban. Külön öröm, hogy 
ebben a gárdában is majdnem mindenki mindszenti, tehát 
Mocorgó nevelés, itt a bizonyíték tehát arra, hogy egyesü-
letünk jól működik, persze lehet ezt még fokozni. 
A Mocorgó UFC azon kevés egyesületek közé tartozik a 
megyében, ahol leány csapat is van. Míg tavasszal U19-es 
bajnokságban szerepeltek, ahol volt egy hét meccses veret-
lenségi sorozatuk és nagyon jól összeszedték magukat, no 
meg persze a Balogh Árpád-Bereczki Mihály edzőpáros 
áldozatos munkája is benne volt a szép sikerekben, a nyár 

már nagy változásokat hozott, vagy a felnőtt, vagy pedig 
az újraalakult U16-os bajnokságban kellett indulni ősszel, 
ráadásul több kulcsemberünket is elveszítettük. Mi mind a 
kettő korosztályban képviseltettük magunkat, s bár a fel-
nőtt küzdelmek fiatal játékosainknak még nagy falat volt, 
azért néhány szép győzelmet itt is sikerült elérni, aki lenn 
volt meccseken pedig láthatta, hogy a küzdés és a mind-
szenti szív nem hiányzott akkor sem. A kisebbek között 
pedig sikerült toborozni 5-6 olyan lányt, akik csak most 
kezdtek el focizni, ebben a bajnokságban is összejött pár 
szép eredmény, győzelem, döntetlen is, tehát úgy tűnik, 
hogy itt is biztosítva van az utánpótlás, de ezt csak komoly 
munkával és odaadással lehet tovább csinálni, mind játé-
kosként, mind edzőként. 
Már elindultak a szokásos téli benti teremlabdarúgó tornák 
is, ahol szintén jó néhány korosztályban indultunk, ezekről 
majd később fogok beszámolni. Az év végén, december 20-
án egy évadzáró vacsorát tartottunk a Birkacsárdában, ahol 
az edzők értékelték az idei szezont, a Vezetőség pedig min-
denkit vendégül látott italra és egy pizzára, amelyet a gye-
rekek jóízűen fogyasztottak el. 

Jövőre is töretlen lelkesedéssel folytatjuk a megkezdett 
munkát, számítunk a gyerekek játékára, szülők támogatá-
sára és természetesen mindenkit várunk hazai mérkőzése-
ken szurkolni. Aki pedig kedvet kap, jöjjön le, vagy hozza 
el gyermekét edzésre és találunk neki helyet. 

Mindenkinek Sikerekben és Sportolásban gazdag 
Boldog Új Évet kívánunk! 

Hajrá Mindszent! Hajrá Mocorgó!   

Balogh Árpád 

MEGHÍVÓ 
A Mindszenti Horgászegyesület évi rendes 
közgyűlését 
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kezdettel tartja a Keller Lajos Művelődési 
Központban. 
Horgásztársaink megjelenésére feltétlenül 
számítunk! 
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