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Mindszentre látogatott Böjte Csaba testvér

MEGHÍVÓ MEGEMLÉKEZÉSRE

Március 4-én Böjte Csaba celebrálta az esti szentmisét a
felújított Mindenszentek templomban.
A ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány alapítója beszélt a böjt fontosságáról és kitért
az Ukrajnában zajló háborús helyzetre is. A szerzetes
gondolataira rengetegen voltak kíváncsiak, teljesen
megtelt a Mindenszentek templom.

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
évfordulójáról Mindszent Város Önkormányzata, a
Mindszenti Polgármesteri Hivatalnál található
emléktáblánál és kopjafánál, koszorú elhelyezésével
fog megemlékezni.

Csatlakozzon az alkalomhoz Ön is!
HELYSZÍN: Mindszenti Polgármesteri Hivatal előtti tér
IDŐPONT: 2022. március 14. 10:00

AJÁNLÓ

MINDSZENT IS ÖSSZEFOGOTT A
BAJBAN ........................................ 2. OLDAL

MAG ZOLTÁN KRISZTIÁN ORSZÁGOS
KÖZÉLETI VERSENYT NYERT ... 6. OLDAL
FARSAN AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ
ISKOLÁBAN ............................... 8-9. OLDAL
ÉLET TEL
TE LT
M EG
A
R ÉGI
GIMNÁZIUM ÉPÜLETE ....... 10-11. OLDAL
ÚJ VEZETŐSÉG A MINDSZENTI
LOVASKLUB ÉLÉN .................... 14. OLDAL
15 ÉVE GYÓGYTORNA MINDSZENTEN
.......................................................... 16. OLDAL

2

Mindszenti Hírek

2022. március

MINDSZENT IS ÖSSZEFOGOTT A BAJBAN
Mindszenten is rengeteg adomány gyűlt össze az orosz – ukrán háború
elől menekülők részére.
Városunk ismét bebizonyította, ha baj van, lehet rá számítani. Az
szomszédos országban zajló szörnyű háború miatt több tízezer ember
menekül Magyarországra, sok esetben mindenüket hátrahagyva. Egy
ilyen humanitárius katasztrófában Mindszent lakói összefogtak, és egy
emberként segítettek a menekülők segítségére.
Egy nap alatt két autónyi adomány gyűlt össze, amiket Mindszent Város vezetői elszállítottak a határ menti Kömörő községbe. Ez a település elosztó pontként működik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
amellett, hogy fogadtak be menekülteket is. Sira Edit, Kömörő polgármestere köszönetét és háláját küldi minden mindszenti lakosnak,
amiért a bajban támogatják a rászorulókat.
Zsótér Károly, Mindszent polgármestere és Zsótér Gábor, Mindszent
alpolgármestere biztosította a határ menti település vezetőit, hogy a
Tisza-parti városra továbbra is számíthatnak, hiszen az adománygyűjtés nem állt meg! A csomagokat továbbra is várja Mindszent Város
Önkormányzata a Városháza portáján.
A háború elől menekültek nevében hálásan köszönjük a felajánlásokat,
adományokat és a bíztató szavakat! Ezekben a nehéz időkben még inkább szükség van az összefogásra!

FIATALOS LENDÜLETTEL TISZTÍTOTTÁK MEG A MINDSZENTI TISZA-PARTOT
Március 5-én kicsik és nagyok összefogásával tisztult
meg a szabadstrand környéke Mindszenten.
A Tavaszi Nagytakarításon a tapasztaltabbak iránymutatásával és a fiatalok lendületével kezdtek neki a munkálatoknak azok az önkéntes segítők, akik szerettek volna tenni valamit a strand fejlődése érdekében. Nyáron
rengetegen keresik fel a mindszenti Tisza-partot, ami
rengeteget fejlődött az elmúlt években. A tavaszi időszakban megkezdődnek az előkészületek, a terület felkészítése a strandszezonra.
A tettre kész polgárok egyik csoportja a kemping területéről kiindulva varázsolta szebbé a környezetet, a csoport másik része pedig a zsiliphez és a kubikokhoz vezető ösvényt kezdték meg kitakarítani. Ez az út azért is
fontos, hogy megközelíthetőek legyenek az ártérben
ragadt állóvizek, és egyszerűbb legyen a szúnyoglárvák
irtása.

A munkálatokhoz segédkezet nyújtott Farkas Sándor, a
térség országgyűlési képviselője is. A hasznosan töltött
délelőtt után az önkéntesek egy finom, bográcsban készült ebéd mellett beszélték meg a település dolgait.
Minden résztvevőnek köszönjük a segítséget!
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ÜLÉSEZETT A TESTÜLET
Elfogadták a város 2022. évi költségvetését
Mindszent Város Képviselő-testülete
2022. február 28-án tartotta rendes testületi ülését
A Képviselő-testület első napirendi pontjaként, a költségvetési rendelet megalkotása szerepelt. A könyvvizsgáló
kiemelte, hogy a rendelet időben előterjesztésre került, a
költségvetés összeállítása a jogszabályoknak megfelelően
történt, azt minden szakbizottság megtárgyalta. A rendeletet elfogadásra javasolta 3 211 262 405 Ft értékben.
Ezután a Testület tájékoztatót hallgatott meg a köztemető
2021. évi üzemeltetéséről. Varga György a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, hogy a legfontosabb gazos sírok megszűntetése, a nyári munkálatok
miatt a felesleges koszorú állványok eltávolítása ez időszakban, amelyek ősztől visszahelyezhetők. Elmondta,
hogy a korábbi években viszonylag alacsony volt a temetések száma a településen, viszont az utóbbi két évben emelkedés tapasztalható. 2020-ban 109, 2021-ben 116 temetés
volt. Mindenszentekkor most már hagyományos jelleggel
mécses gyújtást szerveznek. Szólt a térfigyelő rendszer bővítésének szükségességéről, a veszélyes faágak metszése is
megtörtént.
A napirendi ponttal kapcsolatban Pálinkó György Vince
elmondta, hogy az előző ülésen javasolta a Városvédő és
Szépítő Egyesület vezetőjének, a csónak alakú kopjafa felújítását. Felajánlotta a festéket, és kéri az ügyvezető segítéségét a megvalósításban. Az urnafalnál koszorú elhelyezésére alkalmas állvány javasolt. Az ügyvezető biztosította a
Képviselőt az együttműködésről.
Korom Éva Andrea szorgalmazta a WC felújítását, kamerák bővítését, valamint a főbb utak járhatóbbá tételét, amelyet a lakosok is évek óta kérnek.
Varga György beszámolt arról is, hogy sok a követőik száma a Facebook oldalukon, ahol a gyászértesítések megtalálhatók.
Zsótér Károly Polgármester a „Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
közötti időszakról” napirendi ponttal kapcsolatban arról
adott tájékoztatást, hogy 12, a testülettől kapott feladatot
végeztek el az előző ülés óta. Friss hírként közölte, hogy a
háború kapcsán felvették a kapcsolatot a határ menti magyar oldal településeivel. Jelentős mennyiségű adományt
gyűlt össze, amelyet személyesen visznek el.
A negyedik napirendi pontban, az orvosi ügyelet 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolót hallgatta meg a Testület.
Korom Éva Andrea megköszönte a nagyon tartalmas, mindenre kiterjedő anyagot. A diszpécser szolgálat működéséről szóló beszámolórészt külön cikkben közöljük!
Megtörtént a kompüzemeltetési szerződés megkötése a
DREAM-MATIC Kft.-vel, melynek ügyvezetője Draskovits Artúr.
Ezután a 2022. évi óvodai felvétel és nyári zárva tartás idejének meghatározására került sor.
Nyári zárva tartás: Móricz Zsigmond utcai Tagóvoda 2022.
július 04-től 2022. július 29-ig. (Nyitás: augusztus 1.)
Székhely: 2022.augusztus 01-től 2022. augusztus 26-ig.
(Nyitás: augusztus 29.)
Beiratkozás időpontja: 2022. április 20. 21. 8.00-tól 15 óráig.
A Képviselő-testület elfogadta a tavaszi és nyári szünidei
étkeztetés kötelező körben való biztosítását, az országos
választás szavazatszámláló bizottsági tagjait települési szinten, valamint a polgármester éves szabadságolási tervét.
A Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület kérelméhez a pénzügyi bizottság véleménye alapján további
információkat kér a Testület.
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TÁJÉKOZTATÁS
Az invitel előfizetőinek küldött felmondó levelével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk a lakosságot.
A felmondás az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően történt, kellő időt hagyva az előfizetőnek új szerződés megkötésére.
Az INVITEL-t a DIGI vásárolta fel, de sajnos városunk
még nem szerepel a szolgáltatási körzetükben, és arra
sem tudtak válaszolni, hogy a közeljövőben fog-e.
A településen jelenleg vonalas telefont a kábel tv szolgáltatók tudnak adni:
 OPCNET: legolcsóbb csomag (internet, tv, telefon)
6740,-Ft/hó. A telefon perc alapú díjat számol hálózaton belül csúcsidőben 9,-Ft, csúcsidőn kívül 4,50,-Ft;
vidéki hívás csúcsidőben 15,6,-Ft csúcsidőn kívül ennek a fele; mobil hívás csúcsidőben 60,-Ft, csúcsidőn
kívül 35,-Ft/perc. Ügyfélszolgálat: Csokonai utca, Villamossági szaküzlet mellett, telefon: 62/850-000, vagy:
www.opcnet.hu
 Flipp: legolcsóbb csomag (internet, tv, telefon) 4.900,Ft/hó. A telefon perc alapú díjat számol, minden kimenő hívás egységesen 5,-Ft/perc összegbe kerül. Ügyfélszolgálati telefon: 1446; megrendelhető: www.flip.hu/
kapcsolat
 Telekom: legolcsóbb csomag: 8240,-Ft/hó. A telefon
perc alapú díjat számol, minden kimenő hívás egységesen 30,-Ft/perc. Ügyfélszolgálat: Hódmezővásárhely, Andrássy u. 28/A, vagy 30/ 334 7667, vagy:
www.telekom.hu
Minden szolgáltatónál lehetséges a számhordozás, vagyis meg lehet tartani a jelenlegi, INVITEL-es telefonszámot.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a fent említett adatok tájékoztató jellegűek, ezekben egyedi megállapodás esetén eltérések lehetnek!

FELHÍVÁS







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

A felhívásokat az alábbi linken érhetik el.
https://mindszent.hu/felhivas-javaslattetelre-2/
A díjazottakra vonatkozó javaslatokat
2022. március 31-ig várjuk.

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy akiknek a tavalyi
évben volt érvényes szolgáltatási szerződésük az FBHNP Nonprofit Kft.-vel, azok a zöldhulladék
elszállításához szükséges emblémás zsákot
2022. március 31-ig vehetik át
a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban.
Az idei évi zöldhulladék elszállításához szükséges
emblémás zsákok kiosztásáról a későbbiekben
értesítjük a lakosságot.
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A Csongrád-Csanád megyei  Támogatja-e Ön, hogy kis03. választókerületben az
korú gyermekeknek közegyéni jelöltek szavazólapján az
nevelési intézményben a
het. Mozgóurna kérhető akkor alábbi jelöltek fognak szereszülő hozzájárulása nélkül
is, ha a választópolgár a sza- pelni, a következő sorrendben:
szexuális irányultságokat
vazás napján koronavírus
bemutató foglalkozást tartÜveges Hajnalka – MEMO
fertőzés miatt házi karantén- (Megoldás Mozgalom)
sanak?
ban van.
 Támogatja-e Ön, hogy kisMozgóurna igényelhető a
korú gyermekek számára
Helyi Választási Irodától
nemi átalakító kezeléseket
népszerűsítsenek?
 levélben vagy ügyfélkapus
azonosítás nélkül elektroni Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlőkusan március 30-án 1600
désüket befolyásoló szexuóráig,
ális médiatartalmakat kor személyesen április 1-én
látozás nélkül mutassanak
00
16 óráig,
be?
 ügyfélkapus azonosítással Laczkó Zsolt – MI HAZÁNK

Támogatja-e Ön, hogy kisinterneten a szavazás napkorú gyermekeknek a nem
ján, azaz április 3-án 1200
megváltoztatását bemutató
óráig.
médiatartalmakat jelenítseMozgóurna igényelhető az
nek meg?
illetékes Szavazatszámláló BiSzavazni az értesítőn szereplő
zottságtól
meghatalmazott
szavazóhelyiségben a szavaútján, vagy meghatalmazással
zás napján, azaz április 3-án
nem rendelkező személy általi
reggel 600 órától 1900 óráig lehet.
kézbesítéssel a szavazás napA névjegyzéken szereplő váján, azaz április 3-án 1200 órálasztópolgár kizárólag érvényes,
Köröndi Máté – független
ig.
személyazonosításra és a lakcím
igazolására szolgáló okmánnyal
A kérelem a papír alapú beszavazhat. Személyazonosításnyújtáshoz letölthető, illetve a
ra alkalmas okmány lehet a
kérelem on-line benyújtható a
kártya formátumú személywww.valasztas.hu oldalon a
azonosító igazolvány, a veze„Választópolgároknak” fülön
tői engedély, valamint a régi
a megfelelő téma kiválasztákönyv formátumú személyi
sával, de kérelem nyomtatigazolvány, és az útlevél. A
vány igényelhető a Helyi Válakcím és a személyi azonosílasztási Irodától is.
tó (személyi szám) igazolásáAz országgyűlési képviselőra pedig a lakcímkártya szolgál.
választáson 106 egyéni válasz- Szűcs Ildikó
FONTOS! Felhívom a Tisztelt
tókerület jelöltjeire, valamint – DK-JOBBIK-MomentumVálasztópolgárok figyelmét,
MSZP-LMP-Párbeszéd
pártlistákra lehet szavazni,
hogy a koronavírus járvány
tehát mindenki kap egy olyan
okán kihirdetett veszélyhelyszavazólapot, melyen az egyézet miatti speciális szabályok
ni jelöltek szerepelnek, és egy
alapján a 2020. március 11.
olyat, melyen a pártok listái.
után lejárt vagy lejáró okmáMindszent
a
Csongrádnyok 2022. június 30-ig érvéCsanád megyei 03. választónyesek, tehát ha ezeket nem
kerületbe tartozik, melynek
cseréltette le valaki, szavazhat
központja Szentes.
velük. Ugyanakkor a 2020.
március 11. előtt lejárt okA listás szavazólapon az alábbi
mányt – ha valaki eddig még
pártlisták fognak szerepelni, a Farkas Sándor
nem tette meg – mindenképkövetkező sorrendben:
– FIDESZ-KDNP
pen le kell cserélni, mert az
már érvénytelen.
DK – JOBBIK – MomenFONTOS! Felhívom a Tisztelt
tum – MSZP – LMP – PárVálasztópolgárok figyelmét,
beszéd
hogy a szavazóhelyiségben
Normális Párt
való tartózkodás ideje alatt a
következő vírusvédelmi intézMKKP (Magyar Kétfarkú
kedéseket kell betartani: a
Kutya Párt)
bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használata, a szájat
MEMO (Megoldás Mozés az orrot eltakaró maszk
galom)
A Kormány által kezdemé- viselése és egymástól a megfeMI HAZÁNK
nyezett népszavazás szavazó- lelő 1,5 méteres távolság meglapján a következő kérdések tartása.
FIDESZ-KDNP
Dr. Végh Ibolya, jegyző
fognak szerepelni:

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS
ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2022.
Amint arról az előző lapszámban tájékoztattam a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy
Magyarország Köztársasági
Elnöke 2022. április hó 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki az
országgyűlési képviselők
2022. évi általános választásának, valamint a Magyarország
Kormánya által kezdeményezett országos népszavazásnak
az időpontját.
A választás és a népszavazás
előkészítése, szervezése a
Polgármesteri Hivatalban
működő Helyi Választási Iroda feladata. Az Iroda címe:
6630 Mindszent, Köztársaság
tér 31., elektronikus elérhetősége: jegyzo@mindszent.hu,
az Iroda vezetője a jegyző. A
választással kapcsolatos kérdéseiket feltehetik levélben, emailben, vagy a 62/527-012-es
telefonszámon.
Ebben a lapszámban néhány,
a választási eljárás jelenlegi
szakaszában fontos tudnivalóról szeretném tájékoztatni
Önöket.
Ahogyan az előző lapszámban tájékoztattam a Tisztelt
Választópolgárokat, fő szabályként mindenki a magyarországi lakóhelye (régebbi
elnevezéssel állandó lakcíme)
szerinti szavazóhelyiségben
szavazhat. Amennyiben a
szavazás napján valaki belföldön más címen (pl. más településen), vagy külföldön tartózkodik, lehetősége van átjelentkezésre vagy külképviseleti névjegyzékbe vételre.
A kérelem mindkét esetben
legkésőbb 2022. március 25én 1600 óráig nyújtható be a
Helyi Választási Irodához. A
kérelem a papír alapú benyújtáshoz letölthető, illetve a
kérelem on-line benyújtható a
www.valasztas.hu oldalon a
„Választópolgároknak” fülön
a megfelelő téma kiválasztásával, de kérelem nyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodától is.
Az a választópolgár, aki a
névjegyzéken szerepel, de
egészségi állapota vagy fogva
tartása miatt nem tudja személyesen felkeresni a szavazóhelyiséget, mozgóurnát kér-
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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 pénzintézeténél eseti megbízással,
 átutalással interneten, net-bankon és
 ügyfélkapu és bankkártya megléte esetén eönkormányzati portálon keresztül.
Februárban eljuttattuk 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 adóztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata. A 2022. évi
gépjárműadót a NAV 10032000-01079160 számú számlájára kell befizetni. A 2021. január 1. előtt keletkezett gépjárműadó 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
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talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége a tényleges
kibocsátót (tulajdonos, bérlő, használó) terheli abban az esetben is, ha a fogyasztásmérő vízóra nem az ő nevén van. Több
tényleges kibocsátó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés
arányában kell megfizetni.
A díjfizetés alapja az elhasznált víz mennyisége. A bevallást a
2021. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakról kell
megtenni. Amennyiben ezen időszakon belül, évközben történt meg a közcsatornára a rákötés, a talajterhelési díjat a rákötésig felhasznált víz mennyisége alapján kell számítani.
A talajterhelési díj mértéke településünkön – figyelembe
véve a településérzékenységi szorzót is – 1800 Ft/m3. A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50
liter/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj
alapját.
Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó:
 akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja
meg a 15 m3-t,
 a közszolgáltató által igazolt, külön órával mért kerti csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztás után,
 ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a közszolgáltató igazolja,
az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztás után.
A bevallást mentesség esetén is be kell nyújtani!
Kérelemre mentesség adható annak a kibocsátónak, akinek
kizárólag kerti csapról, illetve közkútról van vízvételi lehetősége, vagy lakásában a vízvételi lehetőség adott, de fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik. A mentesség iránti kérelemhez
csatolni kell ezen tényekről a közszolgáltató által kiállított
igazolást.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a - számlákkal
igazolt - mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését
igazolja.

A díjat Mindszent Város Önkormányzatának az 57400255–
11141077 talajterhelési díj beszedési számlája javára kell
Kérem, a közlemény mezőben tüntessék fel a befizető azo- megfizetni 2022. március 31. napjáig.
nosítót. (Kettő-ötjegyű szám, amely az értesítőn kivastagít- A talajterhelési díj bevallásokat az önkormányzati adóhatóság
va szerepel.)
a szolgáltató, azaz az Alföldvíz Zrt. által közölt adatszolgáltaHelyi adó rendeleteink, nyomtatványaink megtalálhatóak tás alapján ellenőrzi, egyezteti és eltérés esetén határozatban
Mindszent Város honlapján (www.mindszent.hu), illetve a állapítja meg a különbözetet.
Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján lévő hirdetőtáb- Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink megtalálhatóak
lán. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi Mindszent Város honlapján (www.mindszent.hu), illetve a
adóztatással kapcsolatban, kérem, keresse fel adócsopor- Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján lévő hirdetőtáblán.
tunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 17- Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a helyi adóztatáses, 18-as, 19-es szobájában, illetve telefonon a 62/527-017- sal kapcsolatban, kérem, keresse fel adócsoportunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 17-es, 18-as, 19-es
es, 62/527-018-as és 62/527-028-as telefonszámon.
szobájában, illetve telefonon a 62/527-017-es, 62/527-018-as és
62/527-028-as telefonszámon.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Adózókat, hogy a
dr. Végh Ibolya, jegyző
2021. ÉVI TALAJTERHELÉSI DÍJ
BEVALLÁSÁNAK ÉS MEGFIZETÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
FELHÍVÁS
2022. MÁRCIUS 31.
Talajterhelési díj azokat terheli, akik nem kötöttek rá a közcsatornára, környezet terhelésével járó anyagot bocsátanak a talajba.
A talajterhelési díj bevallása önadózással történik, amely azt
jelenti, hogy a kibocsátónak (a lakosnak) kell megállapítania
és bevallania a díjat az önkormányzat által rendszeresített
formanyomtatványon a tárgyévet követő év március 31-éig. A
mindszent.hu/Nyomtatványok/Adóiroda nyomtatványai
menüpontban megtalálható a szükséges nyomtatvány a
„Talajterhelési nyomtatvány 2021. év (útmutatóval)” megnevezés alatt.
Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik,
a bevallást ingatlanonként, telephelyenként kell megtennie. A

Kérjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy a
Mindszenti Köztemetőben lévő sírhelyek területén
kívül eső részen elhelyezett tárgyakat (virágtartó,
koszorú tartó stb.) szíveskedjenek eltávolítani, mert
azok akadályozzák a sírok közötti terület
karbantartását.
Amennyiben szeretnék azokat jelenlegi helyükön
megtartani, kérjük szíveskedjenek a körülöttük
lévő terület takarításáról gondoskodni!
Segítségüket és megértésüket köszönjük!
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Mag
Zoltan
Krisztian

ORSZÁGOS KÖZÉLETI
VERSENYT NYERT
A Délmagyarország 2022. február
11-i lapszámában olvashattuk, hogy
a mindszenti Mag Zoltán Krisztián
két társával Országos Közéleti versenyt nyert. Ezt a versenyt az idén
első alkalommal, hagyományteremtő céllal szervezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Kara.
Mag Zoltán Krisztián 2013 júniusában Nagybánhegyesről érkezett a
Mindszenti Általános Iskolába. Szorgalmasan, naprakészen, precízen
végezte munkáját, ezért részesült
többszöri igazgatói és nevelőtestületi
dicséretben, mondta róla Csernák
János felsős osztályfőnöke. A nevelőtestület 2018-ban a Társadalomtudományokért Díjat adományozta neki.
Márkus Imre a történelem és állampolgári ismeretek alapjait oktatta
számára. Visszaemlékezései alapján
egy rendkívül okos, nyitott, érdeklődő tanuló volt minden tantárgyból.
Intelligenciája, jól neveltsége társai
fölé emelte. Már ebben az időszakban is egy „korrekt úriember” volt.
A történelem iránt rendkívül érdeklődő volt, szívta magába a tudást.
Felső tagozatban számtalan versenyen, köztük történelemből is megmérettette magát. A Bendegúz Tudásbajnokság Országos Döntőjébe is
bejutott. Korát meghazudtoló hozzáállás és munkamorál jellemezte. Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki
közöttük.
Már az általános iskolában megmutatkozott a történelem iránti érdeklődésed és tudásod. Hogyan emlékszel vissza az általános iskolás
évekre, mennyire befolyásolta a
további tanulmányaidat?
Természetesen nagy mértékben befolyásolta és befolyásolja nem csak a

tanulmányaimat, hanem a személyiségem fejlődését is. Mindannyian
hatással vagyunk egymásra. Úgy
gondolom, hogy minden egyes külsőhatás és tényező változtat rajtunk.
Nincs ez másként az iskolával kapcsolatban sem.
A történelmi érdeklődésemet nevelőapámnak, Ágoston Henriknek köszönhetem. Utána erre épült rá a
Mindszenti Általános Iskola által
adott tudás és Márkus Imre Tanár
Úr kiváló órái.
Az elért eredményeidből kitűnik,
hogy sokat foglalkozol a történelemmel, politikával. Viszont ehhez
kell egy pedagógus, aki egyengeti a
diák útját. Kinek köszönheted?
Természetesen minden egyes tanárnak köszönöm a felkészítést és azt,
hogy nagy bizalommal segítettek a
különböző versenyeken már az általános iskolában is. Legnagyobb eredményeket ekkor Szunyiné Marton
Edit tanárnő, Csatlósné Répás Etelka
tanárnő és Márkus Imre tanár úr
felkészítésében értem el. A középiskolában is nagy tudással rendelkező
tanárok egyengették/egyengetik az
utam a történelemmel kapcsolatban.
Pálinkó György Vince tanár úr, Bogyó Sándor tanár úr és Kocsmárné
Vancsay Andrea tanárnő órái nélkül
sem sikerült volna elérni ezt az eredményt. Természetesen - ahogy említettem - hálás vagyok minden egyes
tanáromnak és osztályfőnökeimnek
a felsoroltakon túl is. A Mindszenti
Általános Iskola és a szentesi Horváth Mihály Gimnázium is kiváló
„alma mater”-ként szolgálnak.
A mostani verseny előtt is voltak
már szép eredmények. A Nemzeti
Ifjúsági Tanács vitaversenyén 2.
helyezést, a Mathias Collegium által szervezett versenyen Kárpátmedencei 3. helyezést értetek el.
Valami emlékezetes momentumot
felidéznél?
A legemlékezetesebb pillanatokat
számomra mindig a felkészülési idő
tartalmazza. Az az izgalom, amellyel
a csapat egy emberként készül a tételmondatok kihirdetése után érvekkel és ellenérvekkel, az egyik legizgalmasabb pontja mindig a vitaversenynek.
Természetesen felejthetetlen élmény
volt az is, amikor egymás nyakába
ugrottunk a legutóbbi helyezés kihirdetése után. Szeretem a csapatomat, szeretem ezeket a versenyeket
és az észérvek mentén folyó vitaal-

2022. március
kalmakat.
Jó dolog, hogy a barátaiddal versenyezhetsz. Teljes az egyetértés verseny közben?
Természetesen szoktak adódni kisebb nézeteltérések, viszont ezeket
mindig sikerül orvosolni. Úgy gondolom, hogy egy jó csapat vagyunk.
Ez főleg abból adódik, hogy - mint
ahogyan a kérdésben is szerepelt nagyon jó barátok vagyunk. Egyrészt nagyon hasonlóan gondolkodunk, másrészt pedig mindig tudunk kompromisszumot kötni a vitásabb pontoknál. Hiszünk az
„aurea medocritas” (aranyközépút)
megtalálásában, ahogyan a csapatunk neve is tükrözi.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
politika szimulációs versenyét
megnyertétek. 65 csapat versenyzett. Nagyon szép eredmény. Szerinted minek köszönhető ez a siker?
Azt gondolom, hogy a már meglévő
tapasztalat és a megfelelő felkészültség voltak azok a főbb attribútumok,
melyek elősegítették a verseny megnyerését.
Ahhoz, hogy az ember relatíve felkészült legyen a közélettel, a történelemmel és a hozzájuk kapcsolódó
folyamatokkal kapcsolatban, nagyon
sok befektetett idő és energia szükséges.
Ezen kívül megtanultuk az előző
vitaversenyek során, hogy hogyan
néz ki egy-egy ilyen felszólalás és
hogy miket kell tartalmaznia mindenképp. Ez volt a szükséges tapasztalat.
Hogyan tovább a gimnázium után?
Budapesten vagy Szegeden szeretnék tovább tanulni joggal és államtudománnyal kapcsolatban. Meglátjuk melyik sikerül. Hosszútávon a
politikával szeretnék foglalkozni, de
meglátjuk mit hoz az élet.
Köszönöm!

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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gyűjteményt,
amely minösszesen
mégis 4 db
diatartó
doboz ba n
elfér, mint
mondta.
Ezeknek a
felkutatása
rengeteg
izgalmas
történetet
is rejt magában, egyrészt a korábban
még bejárható lépcsőházakba való
bejutást, ismeretlen magánlakásokba
való bátor becsöngetést és érdekes
kalandokat. Ízelítőül egyik kalandjával ismerkedjen meg a kedves olvasó: „hálószobatitok”, ahol az egyik
Roth Miksa által készített ablak egy
idős néni hálószobájában volt, miközben a szomszéd szobában lakásspekulánsoknak a nénivel folytatott
beszélgetéseinek hangfoszlányai
szűrődtek be, az ablakot Mari egyedül fotózta. Állványállítás, fénymérés és beállítás után derült ki, hogy a
régi típusú tüköraknás fényképezőgép egyik kulcsfontosságú alkatrésze otthon maradt. Mégis a szerencsének és a csodának köszönhetően
a fotó az egyik legtökéletesebben
sikerült alkotás lett.

A MEGFESTETT FÉNY
Hogy lettem ólomüvegablak gyűjtő?
Beke Mari művészet-pedagógus vetítéssel egybekötött előadása 2022.
február 19-én délután 4 órakor a
Mindszenti Művelődési Központban
nagy érdeklődésre tartott számot.
Mari a felvezetésben arra kereste a
választ, hogy van-e a jelenlévők között, aki gyűjt valamit és emlékszik-e
arra a pillanatra, amikor el kezdte
azt a valamit gyűjteni és miért? Aztán elmesélte a saját történetét az

ólomüveghez való kapcsolódás megszületéséről. A szenvedélye 40 évvel
ezelőtt a szegedi Tisza parton született meg, amikor egy fiatal építész,
Szűcs Endre dolgozatát olvasta, akinek első műemlékvédelmi munkája
egy budapesti lépcsőházi virágos
üvegablak felmérése volt, és aki a
kitört, sérült ablaküvegeken keresztül meglátta, hogy a szomszéd ház
udvarán az ólomüveggel borított
liftaknát egy IKV munkás éppen
kalapáccsal törte ki. Ez vizuálisan és
érzelmileg az értékmentés dokumentálására motiválta. Az élet úgy
hozta, hogy a későbbiek során újra
és újra felbukkant Szűcs Endre építésszel való kapcsolódás Mari életében, melynek 30 év után a Megfestett fény című könyv közös munkájuk csúcsaként megszületett.
30 év, több ezer gyalog és közlekedési eszközzel megtett kilométer és
több száz felkutatott és diapozitíven
megörökített, a korabeli technikának
megfelelően, ólomüveg képezi a

T

UDTA-E, hogy Beke Mari

„Angyalvára”, amely Mindszenten a Szabadság utca 62/a sz.
alatt található, a most megjelent
Megújuló vidéki örökségünk c.
könyvbe több mint 200 felújított ház
közül a kötetben szereplő 30 közé
lett beválogatva.
„Ez az épület az 1900-as évek elején
épült hagyományos, háromosztatú,
vert falazatú módos parasztház,
ugyanakkor utcai homlokzatának
díszítőelemei, a klinkertégla nyíláskeretezések, a fűrészelt díszítésű
oromzat és a szecessziós ablakok
már a polgárosodás jegyeit mutatják.
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A lombfűrészelt oromzati díszek és a
tornác apácarácsos faszerkezete egy
helyi asztalosmester munkáinak
utolsó képviselői. A felújítás során
megszüntették a fal nedvesedését,
felújították a tetőt, az oromzati fűrészelt díszt rekonstrukcióval állították
helyre, cserélték az utcai homlokzati
nyílászárókat, javították a burkolatokat. A lakóházat ifjúsági csoportos
szálláshelynek alakították ki, valamint a népi mesterségek bemutatására néprajzi műhelygalériát üzemeltetnek benne.”

Mindszenti Napok

2022

A tervek szerint, július 9-10-én kerül megrendezésre a XVII. Mindszenti Napok MindszentpusztaPéren. A covid miatt előző évben
elmaradt rendezvényt rendhagyó
módon, az idén pótolja a település.
Így a megszokott időponttól eltérően, két napos programot terveznek.
Remélhetőleg a vírus nem akadályozza meg a périek törekvését,
hogy a közel 30 éves hagyomány ne
szakadjon meg.
A további aktuális információkról
folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.
Bagitáné Szécsényi Mária
Mindszenti Napokért Egyesület elnöke
/Mindszent, Mindszentpuszta-Pér,
Csehimindszent, Mindszentkálla, Csíkmindszent, Csonkamindszent, Mátramindszent/
Kedves Mindszentiek!
A Mindszenti Napokért Hagyományőrző, Kulturális és
Rendezvényszervező Egyesület jogosult az adó 1%-ának
fogadására.
Kérjük, amennyiben egyetért
tevékenységünkkel, támogassa
egyesületünket!

Adószám: 18516665-1-06
Köszönettel:
Bagitáné Szécsényi Mária
elnök
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„Belebújunk maskarába, úgy megyünk a jelmezbálba…”
– TÉLŰZÉS

AZ ÓVODÁBAN

Hagyományainkhoz híven, február első hetében került megrendezésre a Farsang a Károly Óvoda székhelyén. A mulatságot lelkes készülődés előzte meg:
a csoportszobákat hangulatosan feldíszítettük, a csoportok különböző álarcokat, bohócokat festettek,
barkácsoltak, készültek a jelmezek. Az egész hetet
átszőtte az ünnepi, vidám hangulat, a télűzés. A
gyerekek megismerkedhettek a farsangi népszokásokkal, a búsójárás lényegével korosztályuknak
megfelelő szinten. A hét közepén nagy meglepetésben részesült az egész óvoda: - a gyerekek nagy kedvence -, a Csiga Duó zenekar repített el minket
„Farsangiába”, hangulatos koncertjükkel. Ezúton is
szeretnénk kifejezni köszönetünket Ménesi Sándornak és családjának a koncert anyagi részének támogatásáért. A várva várt napon ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújtak a gyerekek, jelmezverssel
mutatkoztak be, végül néhány télűző verssel, mondókával csalogattuk elő a jó időt. A vírushelyzet miatt idén nem tudtunk a szülőkkel együtt farsangolni,
de igyekeztünk a hangulatról képek, videó formájában beszámolni. Vidám mókázással, táncolással és
ügyességi versenyekkel zártuk a hetet. Reméljük
közös erővel sikerült a hideg fagyos időt elkergetni
és várhatjuk a kikeletet!

TÉL, TÉL BÚCSÚZZ EL…
A farsang évszázadok óta télűző és tavaszváró mókázás és mulatozás, amikor kicsi és nagy is jelmezbe öltözik.
Ezt tettük mi is a Károly Óvoda Móricz Zsigmond utcai Tagóvodájában február 18. – án délelőtt. Sajnos a nagy
hiányzásra való tekintettel csak kevés gyermek tudott részt venni a délelőtti mulatságon. Akik jelen voltak azok
maskarát húztak, táncoltak, énekeltek. A bulin megjelent sok-sok hercegnő, kutyus és Bing nyuszi is. Nagyon jó
volt látni, hogy az anyukák milyen kreatívak tudnak lenni. Sokan tűt ragadtak és kutyus jelmezt ill. nyuszi fület
varrtak. Nagyon jó hangulatban telt a farsangi délelőtt.
A következő héten pedig előkerültek a hangszerek és hangos zeneszóval, kereplőkkel, cintányérokkal igyekeztünk elűzni a telet. Úgy gondolom, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy a tél elbúcsúzzon és megérkezzen a
várva várt tavasz.

2022. március

Mindszenti Hírek

KISZEBÁB ÉGETÉS A
M i n ds z e n t i Á l t a l á n o s I s k o l á b a n
„Kisze, kisze szalmából
perzselődj a lángoktól
vörös táncban hamvadj el
nekünk most már tavasz kell”
2022. február 25-én pénteken egy régi néphagyományt,
KISZEBÁB égetést elevenítettünk fel iskolánkban,
amellyel elűztük a telet, a gonoszságot, bajt, betegséget. A gyerekek mindezeket gondűző cédulákra
írták fel, melyeket átadtak
a KISZÉ-nek elégetésre. A
KISZEBÁB égetés közben
az osztályok rigmusokat
szavaltak, farsangi dalokat énekeltek zajkeltő eszközök (kereplő, dob) kíséretében. A közös program
után osztálykeretben folytatódott a farsangolás. A
jókedv, derű jellemezte a
délutánt, nevetéstől, zeneszótól voltak hangosak a
termek.

9

Farsang a Dózsán
A Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézményünkben négy osztály tartotta február 18-án délután a farsangi mulatságot. Az első, harmadik, negyedik és ötödik osztályosok külön-külön űzték a telet, a
kisebbek zömében jelmezben, a nagyobbak játékokkal,
sminkeléssel szórakoztak.
A tagintézmény hagyományaitól a pandémia miatt
jelentős mértékben eltért az ünneplés, az iskola egyik
legnagyobb múlttal rendelkező közösségi programja
jóval szerényebb körülmények között zajlott.
A kis házi zsúrokat az osztályközösségek finanszírozták, a napos délutánon a télűzés sikeresnek bizonyult.

10

Mindszenti Hírek

2022. március

Élettel telt meg a régi gimnázium épülete
Aki elsétál a volt gimnázium épülete mellett, az egyre
gyakrabban tapasztalhatja, hogy időről időre autók és kerékpárok várakoznak előtte.
Még a pandémia kezdete előtt néhányan úgy döntöttek,
hogy kibérelik az alsó, illetve a felső szintet, és tornatermet/edzőtermet alakítanak ki, mely számos sportágnak,
szabadidős tevékenységnek tud majd helyet adni.
Utánajártunk, hogy milyen programlehetőségek közül
választhatnak a mindszenti és Mindszent környéki mozogni vágyók.
Az épületbe belépve a régről ismert közeg fogadja az érkezőket, ám aki beljebb merészkedik, láthatja, hogy a tantermek helyét egy minden igényt kielégítő edzőterem vette
át. Nagyné Sulyok Renátát (fitness testépítő edző, pilates
oktató, bosu kids edző, fascia tréning oktató) kértük,
hogy meséljen nekünk egyesületükről:
A Mindszenti Testedző Sport- és Rekreációs Egyesület
2016 év elején alakult. 2020 tavaszán lehetőség nyílt a volt
gimnázium alsó szintjére beköltözni, csoportos edzéseket
tartani. Minden korosztálynak lehetősége van nálunk mozogni, kisiskolásoktól a nagyszülőkig. Az iskolások számára átmozgató, játékos edzések vannak kedden és csütörtök
délután, ahol nagy hangsúlyt kap az egyensúly fejlesztése
különböző eszközök segítségével, pl. henger, labda,
egyensúly párna, bosu. Az idősebb korosztály számára
Tóth Zsolt gyógytornász biztosít csoportos gyógytornát
hétfőnként.
Miből választhatnak még a felnőttek?
Szerdánként reggel 7.30 és délután 18 illetve 19 órakor
ingyenes pilates órákra jöhetnek a felnőttek immár harmadik éve, az Egészséges Vásárhely Program keretein belül.
Ennek során a törzs mélyizmait erősítjük, sok nyújtással, a
gerinc védelme mellett. Hétfőn és csütörtökön 18 illetve 19
órakor TRX edzéseket tartok, mely egy függesztett hevederes edzés, ahol bárki, edzettségi szintjének megfelelően
tud mozogni. Mindezeken túl, ha valaki szeretné az állóképességét növelni, az keddenként 18 órától Köredzésen
vehet részt nálunk.
Férje, Nagy Péter (Spartan Tréning edző, függesztett hevederes tréner, Penalty boksz oktató) is tart különböző
edzéseket. Bemutatná nekünk ezeket is?
Pénteken 18 órától Penalty Boxot tart, mely egy magas
intenzitású edzésforma, sok ugrásalapú gyakorlattal. Spartan Trainig edzéseiről talán már többen hallottak. Ezek
szombaton 8 órakor kezdődnek, és céljuk a Spartan versenyekre való felkészítés. Szerdánként, a szabadtéri formájához ingyenesen lehet csatlakozni 18 órától.
Valóban nagyon széles a repertoár, amit kínálnak.
Igen, a mottónk: „Nem kell kiválónak lenned, hogy elkezdd, de el kell kezdened, hogy kiváló lehess!”
Várunk Mindenkit szeretettel!
Az emeletre felérve, az üvegajtó mögött egy tornaterem,
illetve egy kisebb edzőterem fogad minket. Erdei Sándort,
a Szegvári Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület mindszenti klubjának vezetőjét kérdeztük a sportágról, melyet ő képvisel:
Egyesületük számos szép eredménnyel büszkélkedhet,
amiről mi is mindig igyekszünk hírt adni. Mióta működnek Mindszenten?
A mindszenti klub közel negyed évszázados múltra tekinthet vissza. Ez idő alatt többször kényszerültünk arra,
hogy költözzünk. Bízunk benne, hogy ezúttal végleges

otthonra leltünk. Hatalmas lelkesedéssel vágtunk bele az
átalakításokba: falat bontottunk, ablakot, falat festettünk…
Most is hálásak vagyunk mindenkinek, aki ebben segítségünkre sietett. Méltó környezetben várjuk a hozzánk érkező gyerekeket, felnőtteket.
Kiknek ajánlja elsősorban a karatét?
Már egészen fiatalon, akár 4 éves kortól, a testi és az értelmi képességek függvényében foglalkozunk a gyerekekkel.
Velük a játékos mozgások gyakorlása, valamint a fegyelem
és a tisztelet fontosságának megismertetése a fő feladatunk. Később kap csak nagyobb hangsúlyt a speciális mozdulatok megismerése, és folyamatos gyakorlás során, azok
elsajátítása. Ezek a mozgásanyagok az önvédelem, az övvizsgák, valamint a versenyzés során kapnak majd értelmet. 6-8 éves kortól kezdődik az folyamat, amely a karate
különböző területei felé tereli a gyermeket. Edzéseink,
ha a létszám engedi 2-3 korosztályban, vagy a jártasságnak megfelelő csoportban zajlanak. Övvizsga rendszerünk
elérhető célokat nyújt a gyakorlóknak. Ezeknek a céloknak
az elérése később válogatott versenyzői, versenybírói vagy
edzői minősítés megszerzésére is késztetheti a tanítványt.
Mit tud tanácsolni azoknak, akik esetleg valami miatt
tartanak ettől a sporttól?
Sok tévhit kering arról, hogy a karate az verekedést jelent.
Ez a negatív vélemény az akció filmek egyes jeleneteinek
köszönhető, de így adható el a film. A mi törekvésünk
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ezzel szemben az, hogy a sportoló a rendszeres testedzés
alatt önismeretre, akaraterőre, kitartásra, jellemének fejlődésére tegyen szert. Azt tanácsolom, hogy jöjjenek el, és
próbálják ki bátran!
Jelenleg klubbunknak 11 bejegyzett tagja van az 5 évestől
az 50 évesig. Edzéseinket kedden és csütörtökön jelenleg
17.30-as kezdéssel tartjuk a volt gimnázium emeletén.
Úgy hallottuk, hogy másfajta sportolási lehetőséget is
kínál.
Igen, a BPM torna mozdulatait tekintve nem áll messze az
előbb említett karatétól. A BPM torna egy viszonylag gyors
zenei tempóra ültetett karate mozdulatokat ismétlő mozgásforma, kiegészítve erősítő elemekkel. Ezt a tornát 14
éves kortól bárkinek tudom ajánlani, aki állóképességén,
ritmusérzékén szeretne javítani.Az alakformáláson túl még
az önvédelem alapszintjébe is bepillantást nyer a gyakorlások alkalmával. A torna kedden és csütörtökön este 7 órakor kezdődik szintén a volt gimnázium emeletén.
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gerinc ízületeinek célirányos átmozgatása, valamint a gerinc mozgásaihoz szükséges izmok erősítése és nyújtása,
célja a komolyabb gerincpanaszok megelőzése.
Deli Rolandot, a CONTACT Kick–box és Thai–box Harcművészeti Egyesület mindszenti szakosztályának vezetőjét is megkértük, hogy mutassa be pár szóval magukat:
A CONTACT Kick–box és Thai–box Harcművészeti Egyesületet 2004-ben alakult Orosházán Puravecz Péter vezetésével. 2016-ban merült fel az ötlet hogy alakítsunk Mindszenten is egy szakosztályt ami a mai napig is töretlenül
működik. A kick-box a rossz hírnevével ellentétben közel
sem annyira agresszív sport, mint amennyire a laikusok
gondolják. A tatamin vívott szabályrendszerekben kizárólag a fél erejű ütések, rúgások a megengedettek, az ettől
erősebb tecnikák már kizáráshoz vezetnek, így ebből kifolyólag az edzéseinken nem az erőre koncentrálunk hanem
sokkal inkább a precíz technika elsajátítására és gyors aktív
talajon való mozgásra, na meg persze az állóképesség növelésére. Övvizsga rendszerben működünk, ahol lehetőség
van a tagoknak tudásukról vizsgát tenni, ami egy nagyon
jó visszajelzés a jelenlegi szintjükről.

Zsoldosné Sebők Kata fit-kid edző, preventív gerinctorna
tréner, felnőtt és gyermek jógaoktató. 2003-ban alapította
meg a „Bukfenc Ovi-Suli”-t Mindszenten, azóta sok óvoKiknek ajánlja ezt a sportot?
dás és iskolás megfordult a kezei között.
Kérjük, meséljen arról, hogyan zajlanak az edzések, mit
tanulnak a gyerekek!
Akik hozzám járnak, fokozatosan sajátítják el a talajtorna
alapjait: bukfencezés több fajtáját, kézállásokat, hossztengely körüli gurulást. A következő csoportban már a cigánykereket, lazasági elemeket, spárgákat, hidat tanulják.
Megismerkednek az erőelemekkel, ahol az a cél, hogy meg
tudják tartani saját testsúlyukat. A legnagyobbak pedig
már szaltókat ugranak. A kicsik mindezt játékosan végzik,
de a nagyobbak órájáról sem hiányzik ez a fontos tevékenység, csak kevesebb időt tudunk ráfordítani.
Nagyon széles a korosztály, akivel foglalkozik. Hogyan
alakítja ki a csoportokat?
3 éves kortól járnak hozzám a gyerekek. 4 csoportban dolgozok velük, ahová tudásszint szerint osztom be őket, bár
egyéni kéréseket is igyekszem figyelembe venni. A picik
órája 30 perc, hiszen életkori sajátosság, hogy ennél tovább
nem tudnak figyelni. A haladó óvodás és kisiskolás csoport már 45 percig tornázik.

Bárkinek, akit kicsit is érdekelnek a küzdősportok, lányoknak, fiúknak egyaránt. Legfiatalabb tagunk 4 évesen kezdte a legidősebb 58 évesen járt hozzánk. A kick-box tanulásával nagyon jó rugalmasságot és motorikus képességeket
lehet fejleszteni, nem is beszélve a tradicionális vonalat
megtartva az önfegyelem és az egymás iránti tiszteletet
elsajátításáról. Természetesen nem kötelező a versenyzés
és az övvizsgázás, ha valaki csak egyszerűen edzeni szeretne járni, annak is megvan a lehetősége.
Edzéseink hétfőn, szerdán, pénteken (18:00-19:30-ig) zajlanak a „mindszenti sport centrum” (volt gimnázium) emeleti termeiben.
Bánfiné Salánki Zsuzsanna hatha jóga oktatással teszi
még színesebbé az itt kínált szabadidős tevékenységek
listáját.
Kiknek és milyen esetekben lehet hasznos a jóga?
A női test és hormonrendszer karbantartása minden életszakaszban nagyon fontos, az ülő vagy álló munka, a napjainkban jelen lévő stressz okozta károk gyógyítása, kompenzálása a jóga fő célja. Többféle jótékony hatása is van a
szervezetre, ezen belül az emésztésre és az anyagcserére,
erősíti az immunrendszert. Lazítja az izomrendszert és a
teljes kötőszövet-rendszert. A fáradt, stresszes idegrendszert megnyugtatja, megtanít a helyes légzésre. Javítja a
koncentrációt és az egyensúlyt, illetve a tartást. A hatha
jóga mellet női jógát is végzünk a foglalkozásokon, intim
tornával és aviva tornával ötvözve.

Milyen eredményekre a legbüszkébb?
Minden gyermekemre büszke vagyok. Az a több mint 50
fő, aki hozzám jön edzésre, a mozgás öröméért jár. Számukra ez egy „örömtorna”, mely a mai versenyszellemű
világban igazi kikapcsolódást jelent. Nálunk már hagyomány, hogy a tanév végén egy évzáró műsor keretében
mutatják meg szüleiknek, amit év közben tanultak. Ennek
végén a jól végzett munka jutalmaként mindenki egyformán érmet kap.
Az elmúlt években a tehetséges tornászaim közül néhá- Milyen napokon lehet Önt itt megtalálni?
nyan Hódmezővásárhelyen lettek sikeres fit-kid versenyzők. A gimnázium emeletén heti rendszerességgel tartok 90
perces foglalkozásokat kedden és csütörtökön 18:00 órai
Mikor zajlanak az órák?
kezdettel. Online és élőben is lehet csatlakozni az órákhoz,
Minden hétfőn és szerdán fél 5-től várom a gyerekeket.
előtte célszerű megbeszélni privátban az egészségi állapoJelentkezni is itt tudnak azok, akik szívesen csatlakozná- tot érintő kérdéseket. Mindig a csoportban éppen jelen
nak. Ezen kívül felnőtteknek is tartok péntekenként fél lévő személyek képességeihez és egészségi állapotához
öttől TRX edzést és fél hattól preventív gerinctornát. Ez mérten alakítom az órákat.
utóbbi elsősorban azoknak szól akiknél az ülőmunka és a Korra tekintet nélkül várok minden kedves érdeklődőt,
helytelen testtartás már problémákat okoz a gerinc menti tegyünk együtt a női egészségért. Namaste!
területeken (nyak-, hát-, derékfájás formájában). Lényege a
Oláhné Cseh Boglárka
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NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN
SZABÓ LUJZA
2008.

A Mindszenti Központi Általános Iskola tantestülete
díszpolgári címmel ismerte el azoknak a tanulóknak a
tevékenységét, akik 8 évig kitűnő eredményt értek el, az
iskola színeiben eredményesen versenyeztek, sokat tettek
a közösségért, magatartásuk példamutató volt. Később a
díszpolgári címet 1998-tól a Nívódíj váltotta fel.
2008-ban a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi
Tagintézményében Szabó Lujza kapta ezt a rangos kitüntetést. Hogyan alakult a kitűnő tanuló sorsa az évek alatt?
Erről kérdeztük Szabó Lujzát.
Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról?
Az itt töltött évek alatt már versenyszerűen úsztam, így az időm nagy részét a
suli mellett az edzések és a versenyek
töltötték ki, de amennyire tudtam, részt
vettem az iskolai programokon is, ezekre
szeretettel gondolok vissza.
Szerettél ide járni?
Szerettem az iskolát és bár lett volna
lehetőségem 6-8 osztályos gimnáziumba
menni, ami talán kényelmesebb is lett
volna, hiszen Hódmezővásárhelyen úsztam, de úgy éreztem, inkább szívesebben
maradok Mindszenten, így itt végeztem 2008-ban.
Kik voltak a kedvenc tanáraid?
Szécsényi Aranka tanárnő történelem órái kellemes emlékeket idéznek fel bennem. Emellett, habár nem szerettem sosem a matematikát és a fizikát, Kormányné Takács Orsolya
tanárnőnek sokat köszönhetek, mert a tőle kapott alapokra
biztosan tudtam építeni középiskolában és egyetemen is,
talán miatta is volt könnyebb ezekkel a tárgyakkal később megbarátkoznom.
A mai gyerekeknek mit üzennél?
Nem gond, ha bizonytalanok a továbbtanulással kapcsolatban, később is lehet pályát módosítani, akár
többször is. Sokszor tűnik úgy, hogy
az az elvárás, hogy már 14 évesen ki
kell választani, hogy mivel szeretnél
később foglalkozni, ez azonban nem
véletlenül tűnik a legtöbb fiatal számára ijesztő feladatnak. Én sosem
gondoltam volna, hogy végül az
informatikában találom meg a számításaimat, mindig úgy
hittem, hogy a reál tárgyak nem érdekelnek igazán. Az a
fontos, hogy az ember végül jól érezze magát a munkájában
és ha nem így van, ne féljen váltani.
Milyen sikereket értél el?
A gimnáziumban versenyúszásról áttértem a búvárúszásra,
az ott elért eredményeimnek és a középiskolai tanulmányi
teljesítményemnek köszönhetően 2009-ben és 2010-ben is a
Magyar Köztársaság Jó Tanulója és Jó Sportolója kitüntetést
vehettem át.
Az általános iskola befejezése után melyik középiskolában végeztél?
A Bethlen Gábor Református Gimnáziumban végeztem
speciális angol tagozaton.
Melyik felsőoktatási intézményben tanultál?
Alapképzésben nemzetközi gazdálkodás szakon végeztem
a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán
(ma BGE). Ezt követően pár évet kihagytam a mesterszak
előtt, mert nem v o lt a m b iz t o s , hogy a közgazdasági

2022. március

diplomával milyen irányba induljak, hiszen igen sok szakmához jó lehet. Úgy döntöttem, a nyelvtudásom fejlesztése
érdekében egy rövid időre Németországba költözöm, a
hazatérésem után pedig édesapámnál kezdtem el dolgozni
mint informatikai projekt asszisztens, majd ezen a pályán
maradtam, miután állást kaptam a Magyar Telekomnál. 2
évet töltöttem el informatikai projekt asszisztensként és
később mint informatikai projektmenedzser. Ezután már
biztos voltam, hogy informatikai pályán szeretnék maradni,
így esti képzésben végeztem el a Budapesti Corvinus Egyetemen a gazdasági informatikus mesterszakot.
Hogyan élsz, mik a terveid?
Jelenleg Érden élünk férjemmel és szülési szabadságomat
töltöm, ugyanis 2021 októberében megszületett kislányunk,
Zelma. Terveim szerint hamarosan folytatom a pályámat
jelenlegi munkáltatómnál mint informatikai projektmenedzser.
Gratulálunk, sok sikert kívánunk a továbbiakban is!

Felhívás
Közeleg a jó idő, amivel együtt a kutyák is
aktívabbak lesznek. Tapasztalatok alapján
a tavaszi időszakban megnövekszik a
kóbor kutyák száma Mindszenten, ami ellen az
állattartók és az ebbefogó közösen tudnak tenni.
Tisztelettel kérjük a kutyatartókat, hogy ellenőrizzék
a kerítéseket, és ha van olyan pontja, amin a kutya ki
tud szökni, javítsák meg!
Ha kóbor kutyát lát, hívhatja a mindszenti
ebbefogót a 0630/894-8145-ös telefonszámon!

BETANÍTOTT FIZIKAI MUNKÁRA
ÉS ÜZEMI SZAKMUNKÁRA
KERESÜNK
új kollégákat az Imerys nemzetközi
cégcsoport hódmezővásárhelyi
égetési segédeszköz gyárába.
Elvárások: altalanos iskolai végzéttség
Előnyt jelent: mű szaki vé gzéttsé g
(szakműnkasképzo vagy szakkozépiskola),
targoncavézétoi éngédély, gyartasban szérzétt
gépkézéloi tapasztalat
Műnkatarsaink űzémrésztol fűggoén égyvagy tobb műszakban dolgoznak.
Amit biztosítunk: hosszűtavű műnkaléhétoség, stabil némzétkozi hattérrél
réndélkézo műnkahély, mozgobér, 13. havi
fizétés, széléskorű jűttatasi csomag, műnkaba
jaras tamogatasa, kédvézményés műnkahélyi
étkézés, élét- és balésétbiztosítas, képzési
léhétoség.
Jelentkezés:
E-mail: hrhűn@imérys.com
Tél: 30 / 873 14 43
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
2022. 02. 07. Fehérvári József és Szombath Andrea
2022. 02. 12. Kiss Trisztán és Vidovic Ivana
2022. 02. 19. Szokol Krisztián és Dancsik Aletta
2022. 02. 22. Szőlősi Balázs és Nyilas Erzsébet
55 éve kötött házasságot
1967. 03. 25 Vass Imre és Lovas Katalin
50 éve kötött házasságot
1972. 03. 09. Lucza István András és Marton Éva Ilona
1972. 03. 18. Belovai József és Bányai Terézia Ibolya
40 éve kötött házasságot
1982. 03. 13. Kurgyis Mátyás József és Godács Rozália Mária
35 éve kötött házasságot
1987. 03. 17. Mihály János és Apró Ida
1987. 03. 28. Petrik Sándor és Lantos Judit Ildikó
30 éve kötött házasságot
1992. 03. 14. Gál István József és Kiss Anikó
1992. 03. 30. Matyi József és Farkas Ibolya
25 éve kötött házasságot
1997. 03. 10. Kaczor István és Oláh Mónika
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Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Kis Balázs
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot
hoztak vagy küldtek, ezzel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló szerettei
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szerettünk
Vass Ferencné sz. Kiss Anna
temetésén megjelentek, virágaikkal, részvétükkel
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet háziorvosának és asszisztensének.
Gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
Répás Jánosné
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,

SZÜLETETT
Fehér Szabolcsnak és Balás Natáliának
2022.02.21-én Dominik nevű gyermeke született.

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

ELHUNYT
Kunszabó József (Bajcsy-Zs. u. 50.) – 2022.
01. 10. – 82 éves volt,
Vass Ferencné szn.: Kiss Anna (Móricz Zs. u. 25.) –
2022. 01. 27. – 90 éves volt,
Szabó Ferenc (Árvíz u. 18.) – 2022. 01. 28. – 62 éves volt,
Répás Pál (Horváth Gy. u. 112.) – 2022. 01. 31. – 62 éves volt,
Ács Andrásné szn.: Forgó Éva (Táncsics M. u. 56.) –
2022. 02. 02. – 77 éves volt,
Zsótér Sándor (Bocskai u. 9.) – 2022. 02. 04. – 64 éves volt,
Pap Józsefné szn: Roboz Ilona (Mikszáth K. u. 26.) –
2022. 02. 08. - 91 éves volt,
Kis Balázs (Bajcsy.Zs. u. 8.) – 2022. 02. 08. – 87 éves volt,
Bartucz István (Elege u. 19.) – 2022. 02. 10. – 64 éves volt,

Bartucz Jenőné szn.: Drenda Julianna (Horváth Gy. u.
12.) – 2022. 02. 19. – 68 éves volt.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
Répás Pál
Tisza-parti búcsúztatóján megjelentek,
virágiakkal, részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Mindenki gyászol valakit,
de nagyon nehéz saját fiad
gyászolni.
Emléked nem tudom
feledni,
tudom nagyon szerettél
élni.
Sok barkács anyag, szerszám, ötlet,
minden hiába, minden odalett.
Hiába szőtted a jövőt, hiába minden,
a gyilkos kor mindent elvett tőled.
Nekem senki nem mondja már apám,
de erősnek kell lenni, ez vár rám.
Nagyon nehéz, így hozta az élet,
a sors kegyetlen, így kell élnem.
Nem csak halálod évfordulóján gondolok rád,
gondolatom mindig nálad jár.
Tiéd a csendes nyugalom,
enyém a mély fájdalom.
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VES KÖZGYŰLÉSÉT TARTOTTA

a Mindszenti Horgászegyesület

Eredetileg, az 1955-ben alakult hódmezővásárhelyi horgászegyesülethez tartozott a mindszenti
is, majd függetlenné 1957-ben vált.
Az akkor 25-30 tagot számláló csoport, mára közel 430 főre duzzadt.
Az első elnök Krekuska Ferenc volt,
majd őt követte Nyilas Miklós. Bereczki András 40 évig vezette az
egyesületet. Kecskeméti János után
2011-ben Rácz Árpád lett az elnök.
Rácz Árpád, a közgyűlési határozatok közül kiemelte, hogy döntés született az éves területi jegyek emeléséről. A 6000 Ft-os növekedést a hal
árának emelkedése miatt kellett meghozni. Míg tavaly 700-750 Ft volt a
ponty ára, az idén ez már a mezőgazdasági terményár emelkedés miatt,
1200-1300 Ft-ra változott. Így egy
területi jegy a továbbiakban 18 000 Ft
-ba fog kerülni. A döntést a tagság
nagy többséggel elfogadta. Az előző
évben 44 mázsa hal került telepítésre
a Kurca mindszenti szakaszán, az
idén is ezt tervezik. Ám ezért most
sokkal többet kell fizetni. Egész évben engedélyezett az éjszakai horgászat. A Kurca intenzív vízzé való
nyilvánítása következtében a továbbiakban a pontyokra nincs fajlagos
tilalmi idő. 50 db nemes hal lesz kifogható.
Az elnök elmondta, hogy nem történt
az év folyamán olyan kirívó eset, ami
miatt fegyelmi eljárást kellett volna
indítani horgásszal szemben.
Alapszabály módosítást is tervez az
egyesület, ezentúl online szeretnék az
információkat megosztani a tagsággal.
A vadásztársasággal való megállapodás szerint, - az előírásoknak megfelelően -, szeptembertől januárig irtják
a kormoránokat, februárban riasztják őket.
A vidraveszélyről is kaptunk néhány
információt az elnöktől. Elmondta,
hogy egy vidra éves halfogyasztása
350-500 kg körül mozog, a horgászterületen hozzávetőlegesen több mint
15 található.
Rácz Árpád kitért az olyan éves
programokra is, mint az adventi
gyertyagyújtás, ahol a 3. és 4. vasárnapon sült hallal kedveskedtek a jelenlévőknek. A „peca-suli” népsze-

rűsítése érdekében ajándékkal lepik
meg a gyerekeket, mint pl. éves
Csongrád megyei bérlet, bot, szerelék. Parttakarítást is végeznek a környezet tisztasága érdekében.
Az elnök tisztelettel emlékezett viszsza azokra a horgásztársakra, akik
már elhunytak. Említést tett pl. Korom Jánosról, aki 89 évesen jelentkezett a „peca-suliba”, hogy horgászvizsgát tegyen. Szép emlékeket idéz
a sok-sok fotó levetítése a közgyűlésen.
A vezetés igyekszik a továbbiakban
is a tagság megelégedésére vezetni
az egyesületet. Tervek vannak, a
megvalósításhoz elsősorban az
anyagi feltételeket kell megteremteni.

ÚJ VEZETŐSÉG A
MINDSZENTI
LOVASKLUB ÉLÉN
2022. február 11-én tartotta tisztújító közgyűlését a lovasklub, amelyen a tagok háromtagú vezetőséget választottak Tóth Zsanett, Apró
András és Szabó Katalin személyében. Ez alkalomból kerestük fel Apró Andrást, a lovas élet meghatározó személyiségét.

2022. március
munkahelyi elfoglaltsága miatt.
Lajos szívvel-lélekkel végezte a
munkáját, sokat tett a közösségért.
Nagy köszönet a szorgalmáért, tenni
akarásáért! Természetesen a továbbiakban is tagként marad a klubban,
számíthatunk rá a jövőben is.
MH. Az elnök Tóth Zsanett lett, bemutatnád nekünk?
Zsanettet még sokan nem ismerik
Mindszenten, de meggyőződésem,
hogy az egyesület jó kezekbe került.
Öt éve tagja a lovasklubnak, az egyesület színeiben versenyez. Fiatal,
agilis egyetemista. Bízunk benne, és
segítjük a munkáját. Rám főleg a
helyi szervezési feladatok várnak.
MH. Milyen munkák várhatóak a közeljövőben?
El kell készítenünk az éves munkatervet, amelyhez hamarosan nekilátunk. Persze fizikai munkát igénylő
feladataink is vannak bőven a pálya
környékén, ahol nagyon számítunk
a tagok részvételére.
MH. Nagyon örülünk, hogy az egyesület vezetőségének tagja lettél. Jó munkát
kívánunk! Biztosak vagyunk benne,
hogy a „Bandikás lendület”, a többiekkel
való együttgondolkodás, sok szép eredményt hoz majd a klub életében.
Tisztelt Támogatónk!
Az Iskolabarát Alapítvány

ebben az évben is jogosult a
személyi jövedelemadó 1 %-ának
fogadására. Hálásan köszönjük, ha
alapítványunkat, iskolánkat eddig
bármilyen formában támogatta, és
a továbbiakban is segíteni tudja.
Adószámunk: 18463426-1-06
Köszönjük!

Tisztelt Adózó!
MH. Tekintsünk vissza egy kicsit az
elmúlt időkre, hosszú ideig vezetted az Kérjük, a személyi jövedelemadó
egyesületet.
1%-ával támogassa az
1997-ben Mihály János alapította a Együtt a Mindszenti Dózsa-Telepi
Mindszenti Lovasklubot, amely
Iskolások Jobb Jövőéért
2000-ben újjáalakult. 10 évig voltam
Alapítványát
elnök. Nagyon sokat dolgoztunk,
Adószámunk: 18461383-1-06
szép eredményeket értünk el, azonKöszönjük!
ban 2010-ben, édesanyám gondozása miatt le kellett mondanom az elnöki tisztről. A mai napig úgy gon- Kérjük, hogy 2022-ben is támogassa
dolom, hogy ezt meg kellett tennem,
a Mindszenti Városvédő és
így nyugodt a lelkiismeretem édesSzépítő Egyesületet
anyámmal kapcsolatban.
adója 1%-val.
MH. A közgyűlésen megválasztásra
Adószámunk: 18458518-1-06
került az új vezetés. Csatordai Lajos
nem vállalta tovább az elnöki teendőket
Köszönjük!
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DISZPÉCSER SZOLGÁLAT
Részlet az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Np. Kft.
testületi beszámolójából
Az ügyeleti betegellátás szakmai színvonalának javítása,
és az egyébként kis számban jelentkező betegpanaszok
további csökkentésének céljából, központi ügyeleteinken
2016. december 1-től saját diszpécserszolgálatot üzemeltetünk, mely szoros szakmai kapcsolatban áll az OMSZ
irányító csoportjaival. A rendszer lényege, hogy a telefonos megkereséseket jelenleg már a központi diszpécserszolgálat fogadja, de az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes irányítócsoportjához érkező ügyeleti megkeresések is átadásra kerülnek az ügyeletet átadó teamnek.
Diszpécserszolgálatunk központja Debrecenben található,
de a központon kívül bármely ügyeleten levő szakképzett
kollega be tud kapcsolódni a feladatellátásba. Így párhuzamosan több szakképzett mentőtiszt kollega fogadja a
lakossági hívásokat, illetve a mentőszolgálat irányító csoportjainak megkeresését.
A beérkező hívásokat az Országos Mentőszolgálatnál
kikérdezési protokollnak megfelelően felvesszük, majd a
beteg érdekeit szem előtt tartva, a következő intézkedések
történhetnek.
 szakma szabályai szerint, tanácsadás, majd ismételt
konzultáció, hogy a beteg állapotában történt-e valamilyen változás, szükség esetén orvos-beteg konferenciabeszélgetés.
 Mentési feladat: olyan kritikus egészségi állapot, amikor a beteg azonnali beavatkozást igényel. Ezen esetek
a jogszabályok értelmében mentésnek minősülnek,
melyet az Országos Mentőszolgálat lát el. Az OMSZ
kapacitásbeli problémája esetén, az ügyelet megkezdi az
azonnali kivonulást.
 2 órás feladat: a beteg közvetlen életveszélyben nincs,
de orvosi beavatkozásra, illetve gyógyszerezésre van
szükség. A betegforgalom függvényében legkésőbb két
órán belül, a betegvizsgálatot meg kell kezdeni.
 4 órán belüli feladat: halottszemle, injekció beadása
A fentieknek köszönhetően lehetőségük van arra, hogy az
eset ellátására a leginkább megfelelő egység vonuljon ki.
2019. év során bevezetésre került, hogy az egyszerűbb
tanácsadással zárult esteket a diszpécser központ visszahívja, ha a panaszos nem jelez vissza az állapotáról. Ez
hosszabb távon minimalizálhatja a betegpanaszokat, és
növeli az elégedettséget.
Többéves diszpécserszolgálati tapasztalatunk alapján
megállapíthatjuk, hogy a panaszesetek száma jelentős
mértékben csökkent, az ügyeleteink irányítása „mozgása”
összeszedettebbé és átláthatóbbá vált, a beteg biztonságérzete növekedett, illetve a betegellátás színvonala javult.
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A Keller Lajos Művelődési Központ és
Könyvtár programajánlója
2022. MÁRCIUS 5-20. KÖZÖTT
a IX. Mindszenti Alkotó nők tárlata látogatható
2022. MÁRCIUS 10-ÉN 14 ÓRAKOR
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
Emlékének tiszteletére. A versenyen, két szabadon
választott népdal előadását kérjük a zsűri előtt.
Jelentkezni 2022. március 9-ig lehet intézményünkben.

2022. MÁRCIUS 12-ÉN 29. 15:00
Bacsa Zsófi könyvbemutatója
Megnyitja Újvári Ágnes
 Beszélgetés a Hatred I.-II.-ről ifj. Nagy Sándorral.
 Fátyolszakadás novelláskötet bemutatása
 Könyvvásárlási lehetőség

2022. MÁRCIUS 18. 15:00
Gyermekláncfű
-magyar zene alakulása a törzsszövetségtől napjainkigElőadja az Art’s Harmony Ensemble
Ahogy
a
gyermekláncfű
karikái
egymásba
kapcsolódnak úgy fűzzük egymásba a magyar
történelem során jellemzően megjelenő zenéket Az ősi
sámánénekektől a királyi udvarok zenéin, a középkori
Mária énekeken, ősi és újabb stílusú népzenéken, a
magyar romantika zenéin, Bartókon, Kodályon
keresztül eljutunk a mai legújabb zenékig.
Pergő, interaktív koncert, előadás, amiben a zenekar
tagjai mesélnek a zenék között a művekről, vagy a
művekhez kapcsolódó érdekességekről, és a gyerekek
visszajelzéseinek és kérdéseinek is helyet adunk.
A belépés díjtalan, és kortalan.

2022. MÁRCIUS 19. 4 ÓRAKOR
A megfestett fény
Hogy lettem ólomüvegablak gyűjtő?
Miről mesélnek az ólomüveg-ablakok?
Mindez kiderül Beke Mari vetítéssel egybekötött előadásán

2022. MÁRCIUS 27-ÉN 18
ÓRAKOR
B terv, az ajándék gésa
- a Körúti Színház vendégjátéka A belépő: 3500,-. Kérjük az
előzetes megvásárlással segítse
munkánkat.
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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AZ ÉV FÜSTÖLT KOLBÁSZA

ORSZÁGOS LEVELEZŐS VERSENY

A BLIKK 2022. januárjában országos
versenyt hirdetett az év füstölt kolbásza cím elnyerésére. Az ország minden
szegletéből közel százan pályáztak. Az
5 tagú zsűri vakon értékelt és az egyik
legjobb készítő Tatár Endre mindszenti lakos lett. Nyereménye 100 ezer forintos banki utalvány.
Gratulálunk!

Mindszenti Általános
Iskola Dózsa-Telepi
Tagintézményének 3.
c osztályos tanulói
közül hatan egy 4
hetes igazán aktív
országos
levelezős
(Böngész-Advent)
versenyen
vettek
részt. A versenyzőink
sok karácsonyi mesével, verssel, dallal
ismerkedtek meg érdekes feladatokon keresztül. Ezen kívül hétről hétre
kreatívkodtak is. Készült cipősdoboz, adventi kalendárium, ültettek
Luca búzát, készítettek madáretetőt stb.
I. helyezettek: Becsei Nóra Brigitta, Papp Levente György, Koós Nimród
II. helyezett: Vangel Liliána
III. helyezett: Bodrogi Henrik Benjamin
IV. helyezett: Jaksa Tímea
Felkészítő nevelő: Terbán-Szecskó Dóra
A 15 díjazottból 6-an mindszenti diákok voltak! Gratulálunk a gyerekeknek és a felkészítő nevelőnek!

KÖSZÖNJÜK ZSOLT!

- 15 éve gyógytorna Mindszenten A mozgásszervi megbetegedéseket
korunk népbetegségeként tartják
számon, mely hazánkban és településünkön is sok embert érint. A
Hozzávalók:
statisztikák szerint a lakosság 15-20
 10 kg vegyes sertéshúst (70% comb,
százalékánál diagnosztizálható
30% zsiradék) 6-os tárcsán ledaráljuk
mozgásszervi betegség, több mint
 22 dkg só
százezren szenvednek gyulladásos
 1 csomag őrölt bors (2 dkg)
ízületi megbetegedésben, és 10-20
 2 csomag őrölt kömény (4 dkg)
százalékra tehető azoknak a szá 17 dkg jó minőségű mindszenti őrölt ma, akiknél kopásos ízületi betegpaprika
ségek tünetei jelentkeznek.
 10 dkg fokhagyma
A betegség nagyon sok esetben a
A fentieket jól összedolgozzuk, aján- szükséges gyógyszeres kezeléssel,
lott, hogy 1 éjszakát pihenjen és más- panaszoktól függően alkalmazott
nap ízlés szerint bélbe töltjük. Bükkfán fizioterápiával, és rendszeresen
füstöljük, van aki azonnal, de mi 3 hé- végzett gyógytornával eredményetig hagyjuk, hogy szikkadjon és utána sen befolyásolható.
fogyasztjuk.
Városunkban, első alkalommal
Jó munkát, jó étvágyat! 2000-ben szervezett csoportos
gyógytornát Jenei Jánosné. Hosszú
A Mindszenti Óvodásokért és
szünet után, 2007. január elején,
Óvodákért Alapítvány
Tóth Zsolt gyógytornász kezdte
tisztelettel köszöni az adózóknak az
meg a foglalkozásokat, amelyek a
eddigi 1%-os felajánlásokat, mellyel
mai napig tartanak, immár 15 éve.
nagyban hozzájárultak az alapítványi Nagy szakmai tudással, tapasztacélok folyamatos megvalósításához, a lattal, felkészülten vezeti a mozgámindszenti óvodás gyermekek
sos órákat. A gyakorlatok összeállíérdekében.
tása során figyelembe veszi a probTisztelettel köszönjük, ha 2022-ben is lémákat a leletek ismeretében, illettámogatják alapítványunkat!
ve a csoporttagok által elmondott
főbb panaszokat meghallgatva.
Adószámunk: 18464922-1-06

Tatár Endre díjnyertes
kolbászreceptje

Ezáltal, felügyeletével minden csoporttag számára kedvező, gyógyulást segítő tornát végeztet. Tudatosította, hogy a torna, a mozgás
nem csak a testet, de a jobb közérzet által a mentális állapotot is kedvezően befolyásolja. Volt olyan tag,
aki az első foglalkozásra hétrét
görnyedve jött, és pár hét-hónap
elteltével, egyenes derékkal tudott
járni. Van, akinek oly mértékben
javult az állapota, hogy abbahagyta a gyógyszerszedést, és egyetlen
csoporttagnak sem kell gyógyászati, mozgást segítő eszközt használni.
A foglalkozások jó hangulatban,
szinte családias, baráti légkörben
zajlanak.
Várjuk a csatlakozni kívánó,
egészségük megőrzése érdekében
tenni akarókat, a gimnázium
földszinti tornatermében,
minden héten hétfőn 15-16 óráig!

