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AJÁNLÓ 

Április 20 - 23. között rendezték meg CXXIV. Úszó 
Országos Bajnokságot Debrecenben, aminek záró-
napján a mindszenti Ugrai Panna bajnoki címet szer-
zett 100 méter pillangóúszásban.  
Panna rögtön a verseny első napján erősen kezdett, 
ugyanis magyar bajnoki ezüstérmet szerzett 50 méter 
háton. Az ezüstöt jelentő úszás után következett az 50 
méter gyors, a 100 méter gyors és a 100 méter hát, ahol 
a mindszenti sportoló nem kötött barátságot a szeren-
csével, mind a három versenyszámban századmásod-
percekkel maradt le a dobogóról. 200 méter gyors-
úszásban is medencébe ugrott, ahol a 6. helyen végzett.  

Majd követke-
zett a verseny 
utolsó napja, és 
érkezet az arany-
érem is. Ugrai 
Panna 100 mé-
ter pillangón 
illusztris me-
zőnyben harcol-
ta ki a döntőbe 

jutás jogát. A legjobb 8 között együtt úszott a verseny-
szám több korábbi bajnokával, Hosszú Katinkával, 
Jakabos Zsuzsannával, és Verrasztó Evelinnel is. Panna 
óriási csatában 8 századmásodperces előnnyel szerezte 
meg a magyar bajnoki címet. 

Gratulálunk a bajnoki címhez, további 
hasonlóan szép eredményeket kívánunk 
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A TOP-5.2.1-15-C81-2016-0003 számú, „A mindszenti 
Dózsa telep megújítása” című pályázat keretében már-
ciustól folytatódtak a programok a Szent Imre Közös-
ségi Házban, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás Kapcsolat Központ szervezésében. A koro-
navírus járvány miatt a legtöbb közösségi eseményt 
szüneteltetni kellett, de idén tavasztól a Dózsa-telepen 
is újra színes programokkal várják az érdeklődőket. 

A Közösségi Házba tervezett rendezvények megnyitója 
március 8-án volt. Ezen a napon Nőnap alkalmából a 
hölgyeké volt a főszerep, akiket ingyenes sminktanács-
adással vártak a szervezők. 
A HTKT Kapcsolat Központ  március óta, folyamatos 
klubfoglalkozásokat is tart az épületben, Benkő-Bánfi 
Évával és Orlicsek Krisztinával, amely a pénzügyi tuda-
tosság, adósságkezelés témája köré épül. 
Április 9-én Virgonc Húsvétvárót tartottak, amely a Kel-
ler Lajos Művelődési Központ és Könyvtár közreműkö-
désével valósult meg. A szeles, hűvös időjárás ellenére 
megtöltötték az érdeklődők a Közösségi Házat, ahol egy 
színes és vidám napot tölthettek együtt a húsvétvárás 
jegyében. A rendezvényt megelőzően, vendégcsalogató-
ként egy szalmabálából készült óriási nyúl várta az arra 
járókat-kelőket. Felállításra került a tojásfa, melyre min-
denki felaggathatta az általa készített hímes tojást. A 
Művelődési Központ munkatársai vidám húsvéti játé-
kokkal kedveskedtek a 
résztvevőknek: óriás társas-
játék, nyuszigolf, ügyességi 
játékok, és saját fotó is ké-
szülhetett a nyuszival. Az 
Ilók, Mihók és a három kí-
vánság című vidám mesét a 
Péczely AMI Dózsa-telepi 
színjátszói előadásában te-
kinthettük meg. A Kurca-
parti Óvoda Kerekerdő báb-
csoportja az Aranyos tarajos 
kiskakas és a Világszép 
kecskebéka történetével 
csalt mosolyt az arcokra. Bozókiné Szabó Ildikó vezetés-
ével húsvéti kézműves foglalkozáson újrahasznosított 
anyagokból húsvéti dekoráció készült, kipróbálhatták a 
résztvevők a húsvéti mézeskalács díszítését Benkő-Bánfi 
Éva útmutatása alapján. Nincs húsvét kalács nélkül. 
Megkóstolhattuk az Idősek Napközi Otthonának ke-

mencéjében sült finomságot, melyet kora reggel óta He-
vesi Ágnes és nagymamáink, Pribek András pékmester 
közreműködésével készítettek.  Az igen összetett prog-
ram nem valósulhatott volna meg a sok-sok közremű-
ködő önkéntes munkája nélkül, amit mindenkinek kö-
szönnek a szervezők! 
A pályázat keretében megvalósuló programok sorozata 
május 8-án Anyák napi műsorral folytatódott a Szent 
Imre Közösségi Házban. 
Az édesanyák, nagyma-
mák gyermekeikkel, uno-
káikkal egy igen tartal-
mas vasárnap délutáni 
programon vehettek 
részt. Úgy vagy jó, ahogy 
vagy! címmel az édes-
anyák maguknak egy kis 
Én időt biztosítva egy 
beszélgetésen vehettek 
részt Bányai Ildikó 
pszichológus vezetésével, 
ahol kibeszélhették min-
dennapi gondjaikat, aggo-
dalmaikat, melyek foglalkoztatják őket. Hiszen minden-
kiben ott motoszkál a kérdés: vajon jól csinálom? Míg az 
anyukák megnyugodhattak, hogy bizony úgy jók, 
ahogy vannak addig a gyermekek három kézműves 
műhelyben alkothattak. Az újrahasznosítás jegyében 
kávékapszulából valamint gyöngyből ékszert készíthet-
tek, a papírműhelyben pedig képeslapok és édesség 
virág készült. Ünnepi műsort adtak elő a Péczely AMI 
színjátszó növendékei és a Mindszenti Általános Iskola 
Dózsa-telepi tagintézményének 3. c osztályos tanulói 
Bodnár Henriette és Terbán-Szecskó Dóra vezetésével. 
Az eseményt csodálatos fotókkal örökítette meg Balogh 
Gabi mindszenti fotós. A rendezvény résztvevői nyere-
ményjátékon is részt vettek, a nap végén egy süti virág 
tulajdonosa lett egy szerencsés nyertes. 
A közösségi házban ebben a hónapban még várható egy 
fergeteges gyermeknapi rendezvény koncerttel, ugráló-
várral és számtalan egyéb programmal. A szervezők 
minden érdeklődőt szeretettel várnak. A gyermeknap 
május 29-én vasárnap kerül megrendezésre. A részlete-
kért és egyéb információkért kérjük, kövessék figye-
lemmel a Közösségi Ház Mindszent Facebook oldalát 
és a hirdetőtáblákat! 

Színes programokkal várnak a Szent Imre Közösségi Házban 
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NYUSZI ÜL A FŰBEN 

Húsvét vasárnapján ünnepi díszekbe öltözött a Mind-

szenti Tisza-Part, Kuzma Csilla szervezésében. A 

Húsvéti Tojásvadászaton a nyuszi rengeteg csokitojást 

rejtett el a strand területén, amik keresésére az aprósá-

gok széles mosollyal indultak. A tojáskeresés mellett 

lehetett lovaskocsikázni, volt arcfestés, kézműves fog-

lalkozás, és még a Húsvéti Nyuszival is találkozhattak 

az érdeklődők. 

Ujvári Ágnes: Anyák napjára 

Ha azt a szót kimondom: anyák napja 

mindig Édesanyámra gondolok 

kinek milyen sok fájdalmat okoztam 

már életemben én konok. 

De mindig és mindig megbocsájt 

feledni sosem lehet Őt a jó anyát. 

Szálljon fejére virágból gyönyörűszép koszorú 

életében sose legyen bánatos vagy szomorú. 

Kezemben toll s papír. 

Rója kezem a sorokat, 

de agyam azt se tudja mit ír; 

mert az mi szívemben rejtezik 

versbe írni nem lehet. 

Úgy szeretném meghálálni 

azokat a tetteket 

melyekkel az én Anyám fölnevelt két gyereket. 

Azt az értést mely szívemben 

gyöngykristályok között van 

féltő gonddal, szeretettel 

Édesanyám érzi csak. 

Ha azt a szót kimondom: anyák napja 

csak az én Anyámra gondolok 

kinek milyen sok fájdalmat okoztam 

már életemben én konok 

De mindig és mindig megbocsájt 

s feledni sosem fogom Őt, a jó anyát. 

Anyák napjára 
Az anyák megünneplésének története 

az ókori Görögországba nyúlik vissza . 
Világszerte megünnepelt nap, melyen az 

anyaságról emlékezünk meg. A különböző 
országokban más-más napokon ünneplik. Magyaror-
szágon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartot-
ta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyomá-
nyaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri ren-
delet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az 
anyák napját. Magyarországon, ez a legszebb, legsze-
mélyesebb ünnepünk május első vasárnapjára esik.  

Á git arról kérdeztük milyen anyaként megélni 
ezt a napot, hogyan telik náluk ez a nap? 

Hogy milyen érzés anyának lenni? Mindazonáltal, 
hogy a világ legjobb érzése, ahogyan nőnek a gyere-
kek, úgy változik. Míg kicsik voltak, az aggódás, féltés, 
óvás, minden új kis tudásra való rácsodálkozás jelle-
mezte. Ahogy iskolába kerültek, a tanulás örömei, küz-
delmei, akár keserűségei jelentették az anyaság legna-
gyobb feladatát. Most, hogy a nagyobbik gyerekem-a 
fiam már középiskolás, ráadásul kollégista, a lányom 
hatosztályos gimnáziumban most végzi, a nyolcadik 
osztályt-ugyan ezek megvannak, csak meg küzdünk 
még a kamaszkor nehézségeivel is. Egyszerre. Én az 
anyák napját szeretem, de nem gondolom túl. Nem az 
anyák napi nagy virágcsokor, vagy ajándék a legna-
gyobb öröm, hanem az, mikor látom, hogy például a 
fiam milyen ügyesen szerel autót, vagy a lányom meg-
int hibátlan angol dolgozatot írt. Vagy, ahogy egy hét-
köznapon átölelnek. Ez a leszebb ajándék egy anyának 
úgy hiszem. 

Az Anyák napi köszöntő versünket Ujvári Ágnes: Itt 

élek emberek, szürkén köztetek című 1997-ben, Mind-

szenten megjelent verseskötetében olvashattuk elő-

ször.  Ági Szegváron él, de családjának, az itt töltött 

gyermek és ifjúkorának, az ismerősöknek, barátoknak 

köszönhetően ezer szállal kötődik a településhez. Ági 

az óta megtapasztalhatta az anyaság csodáját, örö-

meit. Férjével két szép gyermeket nevelnek, akikre igen 

büszkék. 
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Április 27-én összeült Mindszent 
Város képviselő-testülete. A grémi-
um döntött többek között az Agrár-
ipari csarnok bérbeadásáról, és el-
fogadta az elé került beszámolókat.  

A testület elfogadta a HTKT Kap-
csolat Központ Kagylóhéj Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2021-es évi 
beszámolóját, amiben Bálint Gabri-
ella, az intézmény főigazgatója kifej-
tette, hogy évek óta, így 2021-ben is 
nőtt az ellátott családok és szemé-
lyek száma. A pandémia alatt őket a 
szabályok betartása mellett, min-
denki egészségét megőrizve sikerült 
ellátniuk. A beszámolóból kiderül, 
hogy a tavalyi évben kiemelkedően 
sok volt az életviteli, oktatási és ne-
velési, valamint a foglalkoztatási 
nehézségekkel küzdő család, sze-
mély. A rendszeres gyermekvédel-
mi támogatásban részesültek száma 
nőtt, 2021-ben összesen 180 fő része-
sült ilyen fajta támogatásban, akik 
közül 169-en kiskorúak. A testület 
egyhangúlag fogadta el a beszámolót.  
A testület elé került a Mindszent 
közigazgatási területén végzett 
2021. évi vízirendészeti tevékenysé-
géről szóló beszámoló is. A megkül-
dött anyagból kiderült, hogy a vízi 
járművek mennyiségéhez, valamint 
a folyón és annak partján megjelenő 
állampolgárok számához viszonyít-
va, Mindszent bűnügyileg enyhén 
fertőzött, kevés bűncselekmény tör-
tént. 2021-ben vízijármű alkatrész 
lopás bűncselekmény nem történt. A 
vízirendészet munkatársai a tavalyi 
esztendőben is igyekeztek a külön-
böző szankciók alkalmazása helyett 
figyelemfelhívó intézkedést végre-
hajtani. Az állampolgárok közbiz-
tonság érzetének fokozása érdeké-
ben, a vízirendészet törekszik minél 
nagyobb számban jelen lenni a köz-
területeken. Balesetmegelőzési céllal 
a körzeti megbízott több alkalom-
mal felkereste az óvodát, iskolát, 
ahol előadást tartott a vízben lesel-
kedő veszélyekről. A turisztikai 
idényben fokozták a rendőri jelenlé-
tet azokon a területeken, ahol a he-
lyiek, illetve a más településekről 
érkezők magasabb számban megfor-

dultak. Zsótér Károly polgármester 
köszönetet mondott a hivatalos 
szerveknek, amiért biztonságosabbá 
teszik a tiszai környezetet. A beszá-
molót egyhangúan elfogadta a 
grémium.  
Mindszent Város Önkormányzata 
2021-ben két járási stratmunka min-
taprogramra, és két hosszabb időtar-
tamú közfoglalkoztatási programra 
nyújtott be pályázatot. A város min-
den pályázata pozitív elbírálásban 
részesült, így több személynek is 
munkát tudott adni az önkormány-
zat. A 2021. évi hosszabb időtarta-
mú közfoglalkoztatási program ke-
retében alkalmazni tudtak 1 fő kéz-
besítő segédmunkást (levelek, 
Mindszenti hírek, értesítők kihordá-
sa), 1 fő ügyféltájékoztatót 
(telefonhívásokat bonyolított, útba-
igazítást adott az ügyfelek-
nek,segítséget nyújott a Városházára 
érkezőkkel), 1 fő irattárost, 2 fő ad-
minisztrátort, 3 fő konyhai kisegítőt 
és 2 fő takarítót tudott alkalmazni. A 
startmunka mintaprogram kereté-
ben 45 fő foglalkoztatására nyílt le-
hetősége az önkormányzatnak, akik 
segítettek a belterületi úthálózat és a 
belvízelvezető csatornák karbantar-
tásában, valamint a mezőgazdasági 
munkákban is lehetett rájuk számí-
tani. A program indítása óta Mind-
szent Város Önkormányzata közel 
3.400 négyzetméternyi szilárd bur-
kolatú utat és mintegy 2.350 négy-
zetméter járdaburkolatot épített 
vagy újított fel. A programban részt-
vevő személyek a város földjein vé-
geznek növénytermesztést, ahonnan 
a terményt a település konyhája 
használja fel. A sikeres pályázatok 

révén a közfoglalkoztatási progra-
mok tekintetében, teljes létszámú 
foglalkoztatás esetén összesen 
81.931.781 forintot biztosított a 
Csongrád-Csanád megyei Kor-
mányhivatal Hódmezővásárhelyi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lya Mindszent Város Önkormányza-
tának. Farkas Zoltán, Városüzemel-
tetési csoportvezető szóbeli kiegé-
szítésében kifejtette, hogy munka-
erőhiánnyal küzdöttek az elmúlt 
esztendőben is, azonban még így is 
sikerült megújítani például a Rózsa 
utcát és az Egészségház előtti járdát, 
a többi, kisebb volumenű felújítás 
mellett. 
A következő napirendi pontban Dr. 
Végh Ibolya jegyző asszony tájékoz-
tatta a Képviselő-testületet, hogy a 
2022. április 3-i országgyűlési képvi-
selőválasztás, valamint az országos 
népszavazás településünkön is zök-
kenőmentesen, a vonatkozó jogsza-
bályok keretei között zajlott le, ame-
lyet a testület elfogadott. 
A képviselő-testület elfogadta to-
vábbá a Keller Lajos Művelődési 
Központ 2021 – 2022. évi munka- és 
szolgáltatási tervét. Az intézmény a 
továbbiakban is rengeteg programot 
tervez, amikkel összefogja és kiszol-
gálja a település kulturális életét.   
Mindszent Város Önkormányzata 
minden engedélyt megkapott arra, 
hogy a Mindszent, külterület 
0162/15 hrsz-ú ingatlanon felépült 
Agráripari csarnok bérbeadható le-
gyen. A város vezetői döntöttek ar-
ról, hogy a pályázat útján fogják 
kiválasztani a bérlőt.   
Az ülésen Korom Éva Andrea képvi-
selő-asszony lakossági megkereséseket  

A testületi ülésről 
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ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁS! 

Önkormányzatunk évek óta küzd a település kül- és 
belterületén illegálisan elhelyezett hulladékkal. Folya-
matosan szervezett gyűjtési akciókkal és a hulladék 
szeméttelepre történő szállításával próbáljuk a környe-
zet ártalommentesítését elvégezni, ami évről – évre 
egyre nagyobb költséget jelent számunkra. 

A hulladékszállítást végző céggel közösen egyeztettük 
a településen hulladékszállítási szerződéssel rendelke-
ző, természetes személyek által használt ingatlanok 
adatait a városban lévő valamennyi ingatlan adataival, 
és azt kellett megállapítanunk, hogy a Város belterüle-
ti részén 470 db ingatlan vonatkozásában nem kötöt-

ték meg a kötelező  közszolgáltatási szerződést.  
Jogosan merül fel a kérdés, hogy az ezen ingatlanok-
ban keletkezett hulladék hol kerül elhelyezésre. Vélhe-
tően jelentős részük illegálisan, a település külterületi 
részein a bezárt szeméttelepen, az utak melletti árkok-
ban, vagy az egyébként szelektív gyűjtésre létrehozott 
szigetek környezetében, de nagy valószínűséggel nem 
kis mennyiségben helyezik, és szállíttatják azt el a 
szervezett szemétszállítás keretében, térítésmentesen 
igénybe véve a szolgáltatást, és ezzel károsítva az 
NHKV Zrt-t. 

A hulladék elszállítása és ártalommentes elhelyezése 
minden ingatlan tulajdonos/használó kötelezettsége, 
melynek az Önkormányzat által biztosított kötelező 
közszolgáltatás igénybevételével tud eleget tenni. 
Kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat/
használókat, beleértve az üdülő tulajdonosokat is, 
akik jelenleg nem rendelkeznek hulladékszállítási 
szerződéssel, azt legkésőbb 2022. május 30-ig kössék 
meg!  
A május 30. után szerződéssel nem rendelkező ingat-
lan tulajdonosokkal/használókkal szemben eljárást 
fogunk indítani, és 50.00,-Ft-ig terjedő bírságot sza-
bunk ki. A 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2.§ (2) 
bekezdése értelmében a bírság kiszabására a települési 
önkormányzat jegyzője jogosult, amennyiben 

a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésé-
re és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, 
vagy 

b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladék-
kezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogel-
lenesen helyezi el a hulladékot. 

Aki hulladékszállítási szerződéssel nem rendelke-
zik, és nem tudja igazolni az ingatlan területén kelet-
kezett hulladék elszállítását és ártalommentes elhe-
lyezését, az adható bírság legmagasabb mértékére, 
50.000,-Ft-ra számíthat. Ezt meghaladóan a szolgálta-
tást végző FBH Nonprofit Kft-nek természetesen jogá-
ban áll az eddig meg nem fizetett díjat akár 5 évre 
visszamenőleg követelni, amely szolgáltatási díj, adók 
módjára behajtható.  

A szemétszállítási szerződés megkötésére minden hé-
ten hétfői napon 15.00 – 16.00 óra közötti időpontban 

a Polgármesteri Hivatalban van lehetőség, a Szolgál-
tató ügyfélfogadásán. 

FELHÍVÁS! 

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!  

Adója 1%-a nagy segítség  
Kérjük ajánlja fel adójának 1%-át 

Mindszent Város Kultúrájáért 

Adószámunk: 

18468191-1-06 

 Köszönettel: 

  „Mecénások a Kultúráért” Egyesület 

tolmácsolva észrevételezte, hogy a város belterületi 
részén közlekedők sorozatosan megszegik a közleke-
dési szabályokat. 
Sorozatosan visszatérő probléma, a Köztársaság téren 
a Petőfi utcával szemben lévő gyalogátkelőhely köz-
vetlen környezetében történő parkolás. A zebra mellett 
parkoló gépkocsi akadályozza a jobbra történő kilátást, 
ezzel nem egy esetben közvetlen balesetveszély alakult 
már ki, amikor a gyalogos az autó takarásából kilépett. 
Változatlanul gondot okoz, hogy sok gépkocsivezető 
nem tartja be a megengedett sebességet, ami szintén 
balesetveszélyes itt a város legforgalmasabb pontján. 
A jó idő megérkezésével egyre több a gyermek és az 
időskorú az utcákon, akik fokozottan veszélyeztetet-
tek, nagyobb odafigyelést igényelnek, elsősorban a 
gépkocsivezetőktől. 
Mindszent Város Önkormányzata az ügyben kérelmet 
írt a Rendőrkapitányságra, annak érdekében, hogy az 
említett útszakaszon szíveskedjenek a közlekedés biz-
tonságára fokozott figyelmet fordítani, a rendőri jelen-
léten kívül, ha mód van rá, sebességmérő eszközt is 
kitelepíteni. 

TÁJÉKOZTATÁS! 

Zsótér Károly polgármester 
2022. június 7-én, kedden 15 és 16 óra között, 

Zsótér Gábor, alpolgármester 
2022. május 16-án, hétfőn 15 és 17 óra között 

lakossági fogadóórát tart 
a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS, FEJLESZTÉS 
ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS 
- Az elmúlt hónapok legfontosabb fejlesztéseiről, futó 
pályázatokról 

Előző számunkban adtunk hírt arról, hogy konzorciumi 
szerződés aláírására került sor Mindszent-Szegvár kö-
zötti kerékpárút megvalósítása céljából. A 2022. márci-
us 21-én kelt támogatói döntés alapján Mindszent Vá-
ros Önkormányzata, Szegvár Nagyközség Önkormány-
zatával, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzattal, 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és a Csongrád Me-
gye Fejlesztéséért Nonprofit Kft-vel konzorciumi 

együttműködésben 1,3 milliárd forint vissza nem térí-
tendő támogatást nyert, melyből a Mindszentre jutó 
támogatási összeg 654.258.500 forint. A projekttel kap-
csolatos menedzsmenti feladatokat a Csongrád Megye 
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. végzi. A projekt célja a 
Mindszent várost Szegvár nagyközséggel és Mind-
szent központját a komp kikötővel összekötő kerék-
párút építése, valamint Szegvár belterületi meglévő 
kerékpárút felújítása. A kerékpárút hossza mintegy 
8,8 km. 
Mindszent Város Önkormányzatának közművelődési 
intézménye, a Keller Lajos Művelődési Központ és 

Könyvtár sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Előadó-művészeti szervezetek többlettá-
mogatása program felhívására, amellyel 12.000.000 fo-

rint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 
projekt műszaki tartalma szerint, lángmentes függöny 

kerül beszerzésre, a színházterem ajtajait hangszige-
telt nyílászáróra cserélik, továbbá a villamos főelosztó 
felújításra kerül. 
A „Mecénások a Kultúráért” Egyesület, Mindszent Vá-
ros Önkormányzatával szorosan együttműködve pályá-
zatot nyújtott be, a szabadidő eltöltését célzó progra-
mokra. Az egyesület a nyári hónapok ideje alatt, az ön-
kormányzat segítségével, változatos rendezvényekkel, 
szabad téri filmvetítésekkel, sportprogramokkal fogja 
színesíteni a Tisza-parti strandszezont. A tavalyi év-
hez hasonlóan, nagy hangsúlyt fektetve az augusztus 
20-ai ünnepségre, ahol idén is gyermekprogramokkal 
és élő koncertekkel szórakoztatják a közönséget. Az 
elnyert összeg 7.000.000 forint, amely 100% -ban támo-
gatott. 
Megérkezett az agráripari csarnok jogerős használat-
ba vételi engedélye. Az önkormányzat már pályázatot 
is hirdetett a felépült csarnok bérletére. Az ellenérték 
fejében történő bérbeadása elsősorban agráripari profi-
lú pályázatot várnak. A településen jelentős mértékben 
vannak jelen az élelmiszeriparhoz kapcsolódó, néhány 
főt foglalkoztató mikrovállalkozások, melyek önerőből 
képtelenek a jövedelmezőségükhöz és a továbbfejlődé-
sükhöz szükséges infrastrukturális fejlesztések megva-
lósítására, számukra nyújt segítséget az önkormányzat 
bérleti konstrukciója. 
Az Önkormányzat munkatársai folyamatosan dolgoz-
nak a beleterületi utak felújítására elnyert projekten. 
A műszaki ellenőr kiválasztása megtörtént, jelenleg a 

közbeszerzés megindításához szükséges anyagok ösz-

szeállítása van folyamatban. Az elnyert forráson túl, 
további pályázat beadása is előkészítő szakaszban van, 
amelyből újabb utak rendbetétele valósulhatna meg.  
Mindszent Város Önkormányzata elsődleges feladatá-
nak tekinti, hogy a teljes úthálózat megújítására forrást 
találjon. 
A mindszenti bölcsőde kialakítása érdekében futó pro-
jekt fizikai befejezésének határidejét szükséges volt mó-
dosítani. A jelenlegi tervek szerint az épület 2023. 

szeptember végére készül el. A pályázatban az első 

mérföldkő, - amely a tervkészítés, valamint a tervkészí-
tésekre vonatkozó jogszabályi és a hatósági engedélye-
zési folyamatok lezárása – elfogadása került. Jelenleg a 
közbeszerzési eljárás van folyamatban. 

MEGÚJUL AZ EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÜLETE 

Mindszent Város Önkormányzata 

39.854.315 forint 

támogatásban részesült, önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt, a Csoko-
nai u. 2. szám alatt lévő Egészségház felújítására be-
nyújtott pályázatával. 
A pályázat segítségével a teljes ingatlan héjazatcseréje, 
hőszigetelése, nyílászáró cserék, komplett napelemes 
rendszer kiépítése fog megvalósulni, amely hozzájárul 
a védőnői szolgálat, a házi gyermekorvosi és háziorvosi 
ellátás magas színvonalú infrastruktúrájához. 
Az épület 2006-ban esett át részleges felújításon, mely-
nek során a nyílászárok egy része ki lett cserélve, illetve 
az akadálymentesítés vált megoldottá. Jelen pályázattal 
az eredeti, mára rossz állapotúvá vált tető cseréje, vala-
mint a költséghatékony fűtés érdekében hőszigetelés és 
a korábbi felújítás során ki nem cserélt nyílászárók, kor-
szerű, fokozott légzárású ajtókra, ablakokra történő 
cseréje valósul meg. A megújuló energia hasznosítás 
érdekében komplett napelem rendszert tervez az 
önkrmányzat kiépíteni. Ezen felül városunkban, fogya-
tékkal élők helyzetének további könnyítése érdekében, 
az akadálymentesített rámpán túl, Braille-írással ellátott 
tájékoztató táblákat helyezne ki az önkrmányzat, a 
kommunikációs akadálymentesítés érdekében. 
A pályázati célok megvalósulása hozzájárul a mind-
szenti Egészségház költséghatékony működéséhez, to-
vábbá lehetőséget biztosít az ellátott feladatok minősé-
gének javításához. 
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Hamarosan beköszönt a strandidő, amikor mindenki 
csak arra vágyik, hogy csobbanjon egyet a hűsítő Tiszá-
ban, és elnyaljon egy hideg fagyit a parton. Koczka Gá-
bor, a strand üzemeltetője és csapata pedig mindent 
meg is tesznek, hogy a valóságban is olyan élmény le-
gyen Mindszenten strandolni, mint ahogy azt most el-
képzeljük.  
A Mindszenti Hírek kérdésére az üzemeltető kifejtette, 
hogy több újítással is készülnek idén. Ilyen például a 
pihenőhely, a „nyugalom szigetének” a kialakítása. A 
kemping és a BárKa Terasz közötti területen egy olyan 
részt készül, ahol mindenki egy kis békességre lelhet. 
Az árnyékot adó fák tövében bárki elcsendesedhet 
majd, és akár egy délutáni sziesztát is tarthat.   
Idén nyáron végre a ködszínház vetítéseit is élvezni 
lehet majd, amire szintén készülnek az üzemeltetők. 
Olyan raklapokból készült padokat gyártottak, amik 
mozdíthatóak lesznek, így mindenki ott foglalhat he-
lyet, ahol szeretne. Mivel ezek az ülőalkalmatosságok 
nem lesznek rögzít-
ve a homokba, nap-
közben össze lehet 
szedni, hogy ne za-
varja a fürdőzőket, 
az előadásokra pe-
dig ki lehet pakolni 
ezeket.  
A BárKa Terasz sem 
tartja már sokáig 
zárva az ajtaját. A következő szezonra a már megszo-
kott finomságokkal, hűsítő italokkal várják a vendége-
ket. Idén egy nyitó és egy záró bulit fognak artani, 
emellett pedig főleg a napközbeni programokra helye-
zik a hangsúlyt. Egy igaz „beach-hangulatot” fognak 
teremteni zenével, különböző vetélkedőkkel, zeneka-
rokkal.  
Újdonság továbbá, hogy idén már nem csak a parton, 
hanem a vízen is programokkal várják az aktív pihenés 
szerelmeseit. Oláh Árpád különböző hosszúságú vízi-
túrákat szervez, amit SUP deszkákon vagy kajakkal 
lehet teljesíteni. A túraszervező szakmai képesítése is 
folyamatban van, így a lehető legmagasabb fokon tudja 
elkalauzolni a túrázókat a Tiszán. Ha pedig valaki tú-
rázni ugyan nem szeretne, de szívesen kipróbálná, 
hogy milyen az egyensúlyérzéke, a SUP deszkákat bár-

mikor kibérelhe-
ti. Árpád célja, 
hogy megemelje 
a vízisportolás 
népszerűségét, 
így nem kizárt, 
hogy további 
érdekeségekkel 
is szolgálni fog a 
nyár folyamán.  
További jó hír, 
hogy a négylá-
búak ebben az évben sincsenek elfelejtve! A kutyás-
strand is fejlesztéseken megy keresztül. A tervek szerint 
egy modernebb mobilkerítést kap a kiskedvenceknek 
leválasztott terület, valamint új „bútorokat” szereznek 
be annak érdekében, hogy még komfortosabb legyen 
azok strandolása is, akik kutyával érkeznek szórakozni.  
Koczka Gábor elmondta, hogy a parkolási renden nem 
kívánnak változtatni, a tavalyi évben már jól működött 
az autók elhelyezése. Apróbb hibák adódtak, amiket 
idén igyekeznek javítani.  
A strandon tehát már javában zajlanak a munkálatok, 
előkészületek, hogy amint az időjárás engedi, gondtala-
nul tudjunk kikapcsolódni.  

GŐZERŐVEL KÉSZÜLNEK A STRANDSZEZONRA 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok! 

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a strandi pihenő 
területen ingatlannal rendelkeznek, 2022. évben is 
ingatlanonként 2 db ingyenes parkolásra jogosító 
engedélyt biztosít.  
Az engedélyt az ingatlantulajdonos írásos kérelmére 
a Polgármesteri Hivatal Jogi iroda közterület-
felügyelője adja ki. Az engedély kiadása iránti 
kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező nevét, 
lakcímét (tartózkodási helyét), valamint a tiszai 
strand területén lévő ingatlanának helyrajzi számát 
és a gépjármű forgalmi rendszámát. 
A parkolási engedély 9 cm x 5 cm-es, kártya 
formátumú okmány. Érvényessége a kiadott év 
utolsó napjáig tart. A parkolási engedély tartalmazza: 
a tulajdonos nevét, lakcímét (tartózkodási helyét), a 
gépjármű forgalmi rendszámát. Az engedélyt a 
gépjárműben úgy kell elhelyezni, hogy annak 
megléte és érvényessége ellenőrizhető legyen. 

Parkolási engedélyek igényelhetők: 

 Személyesen: Nagy Mihályné közterület-
felügyelőnél, a Köztársaság tér 16. (volt 
okmányiroda) 14. számú irodájában, 
ügyfélfogadási időben vagy 

a tiszai strandon: 

 2022. június 11-én (szombat) 9-12 óra, 

 2022. június 18-án (szombat) 9-12 óra között. 

 Telefonon, e-mailen történő egyeztetés alapján: a 
+36-62/527-029 számon vagy a 
nagymihalyne@mindszent.hu címen. 

mailto:nagymihalyne@mindszent.hu
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Az egész hétvégére kínált kikapcsolódást és 
programot a város a majálisozni vágyóknak. 
Pénteken 20 órától Classic retro buli DJ Khal-
men-nel várta a Szabadság térre látogatókat 
és ekkor rajtolt el a majálishoz kötődő igen 
közkedvelt éjszakai kalandtúra, mely ebben 
az évben az Éjszakai Rocktúra elnevezést 
kapta. A Keller Lajos Művelődési Központ és 
Könyvtár munkatársai és önkéntesei ebben 
az évben is a témához kötődő, izgalmas, kre-
atív, szórakoztató feladatokkal várta a részt-
vevő csapatokat a település több pontján, a 
piactértől, a strandon át a kompig. A fődij a 
vándorkupa, melyet a győztes csapat egy 
évig őrizhet. A kupát három egymást követő 
évben maguknál tudó csapat örökre meg-
őrizheti azt. Eláruljuk, ez eddig még egy csa-
patnak sem sikerült.  

RET-RO-CK Majális 2022 

A  kalandtúra első helyezett csapata a Tátra Team, 
második helyezett a Névtelenek és harmadik 

helyezett a Bóbiták lettek. 

Ebben az évben első alkalommal egy különdíj került bevezetésre, 
az állomásvezetők kedvence díj. Vidám, szórakoztató játékával 
ezt a díjat a Névtelenek és a Bóbiták érdemelték ki. 

Az első helyezett Tátra Team-et kérdeztük, hogy érezték 
magukat, milyenek voltak a játékok?  

A mindszenti éjszakai kalandtúrán 2018 április óta veszünk részt 
a Tátra Team csapatnév alatt, hol aktívan, hol pocakosan, ki 
mindszentiként, ki kevésbé mindszentiként, de hát, na, a játék 
Mindenek Fölött... Nagyon szeretjük a kreatív tematikus 
feladatokat, amelyeket igyekeztünk mindig legjobb tudásunk 
alapján megoldani. Külön köszönjük a megvalósítóknak, hogy 
egy-egy éjszaka erejéig játekmestereinké lépnek elő évek óta és 
kizökkentenek bennünket a felnőttek világából. Fő célunk 
minden évben az volt, hogy megnyerjük a túrát, de eddig inkább 
csak a részvételt preferáltuk. De idén, összejött! Összejött, hogy 
megnyerjünk az éjszakai Kalandtúrát és elvihettük a 
vándorserleget! Persze, ehhez az is kellett, hogy benyaltuk a Rock 
történelmi nagy lexikonját vagy akár a Bóbiták hagytak nyerni 
minket, de az sem vált hátrányunká, hogy szépen énekeltünk a 
kedvenc dobosunk gitárszólójára, amely szinte könnyeket csalt 
Ildikó szemébe és begyűjthettük az összes plusz pontot is...  

A harmadik helyezett, Bóbita csapat így 
számolt be szerkesztőségünknek. 

Köszönjük a szervezőknek, hogy ennyi ötletes 
feladattal megszervezik az éjszakai kalandtú-
rát. A kezdetek óta résztvevők vagyunk és év-
ről-évre nagy lelkesedéssel és várakozással 
készülünk. A csapat összetétele változó, de a 
mag Kispál Jutka, Olaszné Kispál Erika, Budai-
né Marika állandó. Ebben az évben Olasz Jan-
ka és Olasz Anna volt hatalmas segítségünkre 
a modern technikai kihívásoknál (pl. QR-kód), 
csapat indulót írtak és zászlót is készítettek. 
Ötletes feladatokat kapni ez az, ami évről évre 
visszavonz bennünket. Egy-egy ilyen 
"versenynek" csapatépítő, közösségkovácsoló 
ereje van. Vidám estét töltöttünk együtt, amit 
később örömmel emlegetünk. 
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A második helyezett Névtelenek csapata 
is örömmel vette át a díjat. 

Gratulálunk minden versenyzőnek! 

A  vasárnap délután klasszikus majálisi 
programokat kínált. A színpadi műsoro-

kat hagyományosan a Péczely Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, ütős tanszak növendékei nyitot-
ták meg. Bemutatkoztak a Szilver Alapfokú 
Művészeti Iskola óvodás táncosai Schwartz 
Péter vezetésével. Meghallgathattuk az újjá 
alakult Városi Dalkör bemutatkozó műsorát, 
Győri Sára vezetésével. A program az ANTA-
RES zenekar élő koncertjével és közönségtalál-
kozóval zárult. Természetesen volt ugrálóvár, 
kézműveskedés, ahol szeretet befőttet készít-
hettek a gyerekek anyák napjára, az elmarad-
hatatlan horgászat, ahol hal helyett egy kis 
ajándékcsomag akadt a horog végére és játék, 
ezúttal a sport jegyében.  

E gy igazi mindszenti kuriózum – 
Lampionos felvonulás 

A lampionos felvonulás története a rendszerváltás előtti,  KISZ-
es időkre nyúlik vissza. A több mint harminc éve kezdődő kez-
deményezés a mai napig életben maradt és eredeti formájában 
zajlik. Népszerűségét bizonyítja, hogy a pár éves kényszerű 
szünet után, ebben az évben újra ezer fölé tehető a résztvevők 
száma. A Művelődési Központ munkatársainak vezetésével a 
Kamilla patikától indult a menet, melyhez az útvonalon találha-
tó mellékutcákból folyamatosan csatlakozva, az igen hosszúra 
nyúlt. A program minden korosztályt megmozgatott, családok, 
baráti társaságok, kisgyermekek, nyugdíjasok saját készítésű 
vagy boltban vásárolt, igen látványos és sokszínű lampionnal 
érkeztek meg a Művelődési Központ előtti térre.  A program a 
Frank Smut Collective fergeteges koncertjével és utcabállal foly-
tatódott, természetesen az idelátogatók rendelkezésére állt a 
majáliskor elmaradhatatlan lángos és sör is. A lampionos felvo-
nulás biztonságára a Mindszenti Polgárőr Egyesület ügyelt, 
melyet köszönünk nekik.  
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Dr. Cséby Géza irodalomtörténész gondolatának jegy-
ében évről-évre a Mecénások a Kulturáért Egyesület és 
a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár közös 
szervezésében Mindszenten is megemlékezünk a Ma-
gyar Költészet Napjáról. Ebben az évben az Art’s Har-
mony Társaság és a Magyar örökség díjas nagyváradi 
Kiss Stúdió Színház művészeinek műsorát láthatták az 
érdeklődők „Kiülünk a közös mennybolt alá” címmel. 
A megemlékezés a Károly Óvoda falán elhelyezett Jó-
zsef Attila emléktáblánál folytatódott. Ünnepi köszön-
tőt Ecseki András aranykoszorús író, költő mondott, 
közreműködött Bartha Katalin hegedűművész, és be-
mutatkozott a Városi versmondó verseny két résztvevője.  

„Költészet nélkül lehet élni, de nem érdemes” 

A Költészet Napja alkalmából minden évben megren-
dezett versmondó versenyre idén 44 gyermek érkezett, 
elsőstől a nyolcadik osztályig, hogy elszavalja válasz-

tott versét. Négy kategóriában érkeztek a versmondók 
a megmérettetésre. Mindannyian koruknak megfelelő 
verset választottak, és igazán emlékezetes előadásokat 

hallhattunk. „A zsűri-
nek nehéz dolga volt”, 
hallhatjuk számos 
esetben az eredmény-
hirdetések kezdetén. S 
hogy ez mennyire 
igaz, bizonyítja a szá-
mos megosztott díj, 
amely kiosztásra ke-
rült. A díjátadó cere-
mónián csodálatos volt 
látni, ahogy örültek a 
gyermekek egymás 
sikerének. 

Gratulálunk! 

Költészet Nap alkalmából, az intézmény vendégei vol-
tak az óvodások is. Az Ő kis életükben minden nap 
jelen van a vers. Mindig örömmel várjuk, mutassák 
meg nekünk és a közönségnek mit tudnak, ami valljuk 
be őszintén nem könnyű. A Károly Óvoda óvodásai-
nak azonban ez nem okozott gondot, bátran, ügyesen 
mondták el választott versüket.  

Köszönjük az óvó néniknek, szülőknek! 

Eredmények 
1-2. osztály 
I. hely: 
Ördög Panna 2.a osztály, felkészítő nevelő: Kovács 
Terézia (Mindszenti Ált.Isk.) 
Ferenczi Jázmin Gabriella 2.b osztály felkészítő nevelő: 
Kuhár Józsefné (Mindszenti Ált.Isk.) 

II. hely: 
Takács Nóra Inez 2.a osztály, felkészítő nevelő: Kovács 
Terézia (Mindszenti Ált.Isk.) 
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Simsont, régi motorokat vásárolok! 

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

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók! 

Tel.: +36 30 479 8803 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Mindszent Város Önkormányzatának 
vagyonrendelete alapján pályázatot hirdet a 
Mindszent, külterület 0162/15 hrsz-ú ingatlanon 
felépült Agráripari csarnok bérletére. 

Részletek: https://mindszent.hu/palyazati-felhivas-
agraripari-csarnok-berletere/ 

Koncsek Bálint Máté 2.a osztály, felkészítő nevelő: Ko-
vács Terézia (Mindszenti Ált.Isk.) 
Német Netta Panka 1.c osztály, felkészítő nevelő: Vida 
Mihályné (Mindszenti Ált.Isk.Dózsa-Telepi Tagint.) 

III. hely: 
Hevesi Ágnes 2.b osztály, felkészítő nevelő: Kuhár Jó-
zsefné (Mindszenti Ált.Isk.) 
Sólyom Lia 2.c osztály, felkészítő nevelő: Csernák La-
josné (Mindszenti Ált.Isk.Dózsa-Telepi Tagint.) 
Malik Barnabás 2.c osztály, felkészítő nevelő: Csernák 
Lajosné (Mindszenti Ált.Isk.Dózsa-Telepi Tagint.) 
Vigh Lola 2. b osztály felkészítő nevelő: Kuhár József-
né (Mindszenti Ált.Isk.) 

3-4. osztály: 
I.hely:  
Malik Zalán 4.c osztály, felkészítő nevelő: Harmath 
Éva (Mindszenti Ált.Isk.Dózsa-Telepi Tagint.) 

II.hely: 
Ágoston Linett 3.a osztály, felkészítő nevelő: Gyapjas-
né Hegedűs Éva (Mindszenti Ált.Isk.) 

III.hely: 
Hős Botond 3.a osztály, felkészítő nevelő: Gyapjasné 
Hegedűs Éva (Mindszenti Ált.Isk.) 
Némedi László 3.a osztály, felkészítő nevelő: Gyapjas-
né Hegedűs Éva (Mindszenti Ált.Isk.) 
Csatordai Lolita 3c osztály, felkészítő nevelő: Harmath 
Éva (Mindszenti Ált.Isk.Dózsa-Telepi Tagint.) 

5-6. osztály: 

I.hely: 
Zsótér Molli Emese 6.c osztály, felkészítő nevelő: Me-
zeiné Bodnár Henriett (Mindszenti Ált.Isk.Dózsa-
Telepi Tagint.) 

II.hely: 
Rózsás Olívia 6.c osztály, felkészítő nevelő: Mezeiné 
Bodnár Henriett (Mindszenti Ált.Isk.Dózsa-Telepi Tag-
int.) 
Gyapjas Dávid 6.c osztály, felkészítő nevelő: Mezeiné 
Bodnár Henriett (Mindszenti Ált.Isk.Dózsa-Telepi Tag-
int.) 

III.hely: 
Barna Emese 5.a osztály, felkészítő nevelő: Szin Réka 
(Mindszenti Ált. Isk.) 
Németh Luca 6.a osztály, felkészítő nevelő: Lantosné 
Pálinkó Erika (Mindszenti Ált.Isk.) 
Borda Zelma Irina 6.a osztály, felkészítő nevelő: Lan-
tosné Pálinkó Erika (Mindszenti Ált.Isk.) 

7-8.osztály: 
I.hely: 
Magony Ildikó 8.b osztály, felkészítő nevelő: Lantosné 
Pálinkó Erika (Mindszenti Ált.Isk.) 

II.hely: 
Rudalic-Gémes Sára 7.a osztály, felkészítő nevelő: Lan-
tosné Pálinkó Erika (Mindszenti Ált.Isk.) 

III.hely: 
Rácz Eliána Kiara 8.a osztály, felkészítő nevelő: Szin 
Réka (Mindszenti Ált.Isk.) 

BETANÍTOTT FIZIKAI MUNKÁRA ÉS 
ÜZEMI SZAKMUNKÁRA KERESÜNK 

új kollégákat az Imerys nemzetközi 
cégcsoport hódmezővásárhelyi 

égetésisegédeszköz gyárába. 

Elvárás: á ltálá nos iskolái vé gzéttsé g 

Előnyt jelent:  
 mű száki vé gzéttsé g (szákműnká ské pzo  vágy 
szákko zé piskolá), 

 tárgoncávézéto i éngédé ly, 
 gyá rtá sbán szérzétt gé pkézélo i tápásztálát. 

Munkatársaink üzemrésztől függően egy- vagy több 
műszakban dolgoznak. 

Amit biztosítunk: 
 hosszű tá vű  műnká-léhéto sé g, 
 stábil némzétko zi há tté rrél réndélkézo  műnkáhély, 
 mozgo bé r, 
 13. hávi fizété s, 
 műnká bá já rá s tá mogátá sá, 
 cáfétériá, 
 kédvézmé nyés műnkáhélyi é tkézé s, 
 é lét- é s bálésétbiztosí tá s, 
 sportolá si léhéto sé g, 
 é vés űszodábélé po , 
 ké pzé si léhéto sé g, 
 cé gés réndézvé nyék. 

Jelentkezés: 
hrhűn@imérys.com 

06 30/873-14 43 

A Mindszenti Dózsa-Telepért Egyesület 
kéri a Tisztelt adózókat, hogy 
tevékenységünket támogassa 

adójának 1%-ával. 

Adószámuk: 18751347-1-06 

mailto:hrhun@imerys.com
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CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

Köszönetnyilvánítás 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk 

Mihályné Nagy Julianna 

temetésén megjelentek,  virágokkal , 
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család 

2022. 04. 01. Kozma István és Kurucsai Ágnes  
2022. 04. 16. Csende Tibor és Haraszlin Marianna 
2022. 04. 16. Rapi Ádám és Török Mónika Kitti 
2022. 04. 16. Kasza Tibor és Juhász Réka 
2022. 04. 21. Mihály Máté és Zsótér Dominika Nóra  
2022. 04. 23. Forgó Bence és Szilágyi Zsófia 

60 éve kötött házasságot 
1962. 05. 19. Bódai Imre és Gyapjas Mária 

55 éve kötött házasságot 
1967. 05. 13. Tóth Lajos és Gedai Katalin 

50 éve kötött házasságot 
1972. 05. 20. Lázár Sándor Ferenc és Borsi Katalin 
1972. 05. 27. Táborosi Mihály és Tóth Julianna Mária  

45 éve kötött házasságot 
1977. 05. 14. Galambosi Kálmán és Szőke Rozália 
1977. 05. 14. Tóth László és Mihály Éva  

40 éve kötött házasságot  
1982. 05. 29. Annus Tibor Zoltán és Márton Piroska 

35 éve kötött házasságot 
1987. 05. 09. Samu Imre és Bozó Ildikó 
1987. 05. 09. Csatlós János és Bartus Zsuzsanna 
1987. 05. 09.  Apró György és Antal Erika Szilvia 
1987. 05. 23. Pölös Lajos és Gémes Mária Etelka  

30 éve kötött házasságot  
1992. 05. 02. Mihály Tamás és Minda Terézia 
1992. 05. 02.  Szobácsi Zoltán és Korom Gyöngyi 
1992. 05. 09. Nagy Attila és Tatár Erika 

25 éve kötött házasságot 
1997. 05. 31. Zsótér Gábor és Szűcs Orsolya 

SZÜLETETT 
Locskai Lajosnak és Lantos Elenának 2022. 
04. 12-én Emma nevű, 

Takács Istvánnak és Klémán Barbarának 2022. 04. 18-
én Pamela Irén nevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Zsótér Dávid (Mikszáth K. u. 45.) - 2022. 
03. 22. – 82 éves volt,  

Csernák Pál (Tanya 162.) – 2022. 03. 28. -  67 éves volt,  

Bányai István (Bereczki J. u. 92.) – 2022. 04. 05. – 34 
éves volt,  

Somogyi János (Tóalja sor 13.) – 2022. 04. 05. – 54 éves 
volt,  

Somogyi Tamás János (Tóalja sor 13.) - 2022. 04. 05. – 
26 éves volt,  

Gyaponyi Sándor (Munkácsy u. 7.) – 2022. 04. 05. – 34 
éves volt,  

Ubornyák Zsolt (Horváth Gy. u. 4.) – 2022. 04. 05. – 36 
éves volt,  

Nórándt Tiborné szn.: Ludányi Ilona Anna (Bajcsy-Zs. 
u. 69.) – 2022. 04. 07. – 67 éves volt, 

Ménesi Jánosné szn.: Tüskés Etelka (Viharsarok u. 19.) 
– 2022. 04. 09. – 85 éves volt,  

Molnár Istvánné szn.: Nagy Éva (Tanya 146.) – 2022. 
04. 11. – 84 éves volt, 

Zsótér Sándor (Mikszáth K. u. 45.) – 2022. 04. 12. – 51 
éves volt. 

Köszönetnyilvánítás 

Egy váratlan percben véget ért, mint vihar a 
rózsát, úgy a halál tépte szét. Elmentetek 
életetek legszebb korában, itt hagytatok 
bennünket bús árvaságban. 

Életünknek fénylő csillagok voltatok az égen. 
Elhagytatok bennünket s még el sem 
búcsúztatok. 

Hálás szívvel mondunk mindazoknak 
köszönetet, akik a baleset helyszínén segítettek 
és életükért küzdöttek, szeretteink 

Ubornyák Zsolt, Somogyi János és 
Somogyi Tamás 

temetésén részt vettek és a nyugvó helyükre 
kísérték őket. Köszönjük a sok koszorút, 
virágcsokrok, amit hoztak és küldtek, 
vigasztaló szavakkal, részvétükkel vagy 
bármely más módon enyhíteni igyekeztek 
elviselhetetlen fájdalmunkat. 

Gyászoló család 

Adója 1%-a nagy segítség a Mindszenten 
szükségben élők számára. 

Kérjük ajánlja fel adójának 1%-át! 

Adószámunk: 

18477845-01-06 
Köszönettel: 

„A Mindszenti Idősekért” Közalapítvány 
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2022. MÁJUS 14. 

Kubikos információs táblaavató 

Mindszent-Mártély között a 

Kubikos szobornál  ( B. Kovács 

Emőke alkotása) kerékpáros 

pihenőhely-nél. Elhangoznak a 

kubikos élet során az esti tűznél 

született tréfás történetek. A 

Mindszenti Művelődési Központ 

elől 9 órakor kerékpáros csoport 

indul a helyszínre. 

Piknikezzen Ön is velünk! 

2022. MÁJUS 21. 14:00 

25 éves az Alkony népdalkör 

XIX. Dél-alföldi Népdalköri találkozó 

2022. MÁJUS 24. 12:00 

Péczely AMI hangszerbemutató koncert a 
színházteremben 

 

2022. MÁJUS 27. PÉNTEK DÉLUTÁN 

5 ÓRAKOR 

„Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót”  
A tangó terápiás testi-lelki gyógyító hatásait egyre 

több helyen ismerik fel, számos orvosi és egyéb kutatás 

foglalkozik a legkülönbözőbb területeken a tangó 

terápiás alkalmazási lehetőségeivel. A tangó nem 

egyszerűen egy tánc, sokkal több annál, a teljes emberi 

struktúra, a test, lélek, és szellem egysége, egyensúlya 

és harmóniája megteremtésének eszköze lehet. Bár a 

tangó minden korosztálynak ajánlott, az idősek 

számára különleges lehetőséget nyújt, mert sok más 

tánccal ellentétben mozgáskultúrája nem jelent 

megterhelést a szervezet számára, korhatár nélkül 

gyakorolható, rendszeres művelése jótékony hatású 

testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. A fentiekre 

építve állítottuk össze programunkat kifejezetten 

idősek számára, amit ha rendszeresen látogatnak, az 

egy folyamatos karbantartást, rehabilitációt biztosít, de 

akár egyszeri alkalommal is segít. A foglalkozást 

Bartha Katalin hegedűművész és hangterapeuta vezeti 

Adamik Pál közreműködődésével.  

Zene: Tango Harmony Budapest zenekar 

Fellépnek a tangó iránt elhivatott barátaink: Molnár 

házaspár Laci és Vera, Bartha házaspár József és 

Szilvia, Tűz házaspár János és Zsuzsi  

A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár programajánlója 

2022. MÁJUS 28. 

Városi Gyermeknap 

Vendégünk a  gyermekzenekar. 

Asterix 12 próbája 
teljesítésével, megmé-
rettetheted erődet, 
ügyességedet mások-
kal, majd gall vitézzé 
avatunk. viking- gall-
sisakot és más szüksé-
ges eszközöket is ké-
szíthetsz, ha velünk töltöd a napot. 

2022. JÚNIUS 4-ÉN SZOMBATON  
7 ÓRAKOR 

Tango Harmony Szalon 

- concert-show-tánctanítás-táncház  

A Tango Harmony Budapest nagysikerű európai és 
Buenos Airesi turnékkal, több mint ezer koncerttel/
előadással a háta mögött világszerte elismert táncosok-
kal karöltve ad ízelítőt a tangó hangulatából, a magá-
val ragadó forró hangulaton túl betekintést nyújtva 
annak lelki, személyes világába is. A bátor résztvevő-
ket beavatjuk a tangó alapjaiba, majd mindenki kama-
toztathatja frissen szerzett tudását.  

A programok megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
Kérjük, hogy figyeljék felhívásainkat a facebook 

oldalunkon és a plakátokon. 

Érdeklődjenek telefonon: 30/670-7580. 

Eseményeink, rendezvényeink az aktuális járványügyi 
rendelkezések figyelembevételével  

kerülnek lebonyolításra. 

FŐZŐVERSENY LESZ MINDSZENTEN!  

Május 21-én főzőversenyt rendeznek Mindszenten, a 
Piac területén. A hozzávalókat a csapatok maguknak 
biztosítják, és mindenféle megkötés nélkül, bármilyen 
ételt elkészíthetnek. A verseny 13 órakor kezdődik, a 
zsűrizést pedig Bihacsy László, gasztro-lovag, a 
szabadtűzi sütés-főzés mestere fogja elvégezni.  

Jancsovics Attila, a piac üzemeltetője és a rendezvény 
szervezője elmondta, hogy a főzés mellett számos 
játékkal, gyerek- és felnőtt kísérőprogrammal 
készülnek, este pedig egy retro-disco zárja a napot.  

A csapatok jelentkezését még várják! 
Jelentkezni Jancsovics Attilánál lehetséges. 
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MEGINDULT AZ IDEI 
SZÚNYOGGYÉRÍTÉSI PROGRAM 

MINDSZENTEN 

Május első napjaiban Mindszent Város Önkormány-
zata megkezdte a biológiai szúnyoggyérítést. Első 
körben az ártérben található állóvizekbe juttatták el a 
granulátumot.  
A biológiai szúnyoggyérítés során a szúnyogok tenyé-
szőhelyén egy természetes baktérium által termelt fe-
hérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a 
fehérje a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyo-
gok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre teljesen 
ártalmatlan. 
A szúnyoglárvák nem csak a tavak és folyók mentén 
fejlődnek, megtalálhatók szinte bármilyen vízben. A 
szúnyoglárvák kifejlődésének megakadályozása érdek-
ében érdemes a ház körüli víztartályokat kiüríteni, il-
letve a vizet rendszeresen cserélni, ugyanis egy-egy 
vízzel teli virágcserépben, vödörben, gumiabroncsban, 
eldugult ereszben százával, akár ezrével fejlődhetnek 
szúnyogok - hívták fel a figyelmet. 
Fontos a ház körül lévő vízelvezető árkokat is rendben 
tartani, hiszen ha nem áll meg benne az esővíz, szú-
nyogok sem fejlődnek benne. 

A tavalyi évben vásárolt nagy teljesítményű, távvezér-
léses, IGEBA gyártmányú, TF-F 95 HD típusú meleg-
ködképző készülék segítségével az idei évben is haté-
kony és rugalmas szúnyoggyérítés valósul meg telepü-
lésünkön, az időjáráshoz igazodva. 
Mindszent Város Önkormányzata a katasztrófavéde-
lemmel összhangban, idén is folyamatosan fogja vé-
gezni a szúnyoggyérítést. A szúnyoggyérítés sűrűbb 

megvalósításának érdekében idén is várjuk felajánlása-
ikat, a szúnyoggyérítés hozzájárulási számlánkra: 

Takarékbank Zrt. - 50468263-10003554 

Kérjük városunk és a környező települések lakosait, 
akik szívesen látogatják strandunkat, hogy járuljanak 
hozzá a szúnyoggyérítéshez felajánlásukkal!  

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 közlekedést 
akadályozó módon történő elkerítése: ha két szemből 
érkező gépjármű az úttest tengelyétől azonos távolságot 
tartva az elkerítés (növényzet, utcabútor, stb.) miatt nem 
tud egymás mellett elhaladni. 

  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 közterület használatának engedélyezésével, az 

engedély nélküli vagy az engedélytől eltérő 

használattal kapcsolatos ügyekben, mint 

önkormányzati hatósági ügyben, engedélyező 

hatóságként a polgármester jár el és hoz döntést.  

Az ingatlan közterületről látható részén az ingatlan 

tulajdonosa (kezelője, használója, haszonélvezője), 

illetőleg a bérleti jogviszonyon alapuló 

kötelezettsége szerint a bérlő köteles olyan 

rendezett állapot fenntartásáról gondoskodni, 

amely a városképet nem rontja. A kötelezett 

személyek megállapításánál az ellenkező 
bizonyításig az ingatlan-nyilvántartási állapot, 

illetve a bérleti szerződés az irányadó.  

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles 
gondoskodni az ingatlan közterületi határvonala 
és az útburkolat közötti közterület 
tisztántartásáról, a zöldfelület gondozásáról. 
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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Május 20-án ünnepli a mindszenti 

Károly Óvoda az alapításának 120. 

évfordulóját. A Pallavicini Sándor 

őrgróf alapította óvoda 1902-ben 

épült, és a premontrei apácák mű-

ködtek benne, akik az akkori álla-

mi óvodákat megelőzve napközi 

otthont és bölcsődét szolgáltak 

együttműködve a község elöljáró-

ságával. 

Korom Éva, az intézmény vezetője 

elmondta, hogy a délelőtt folyamán 

hivatalos keretek között emlékeznek 

az alapítóra. Az ünnepségre meghí-

vót kapott az óvoda alapítójának 

még élő leszármazottja, Alfonso Pal-

lavicini, vala-

mint a premont-

rei apácák is. 

„ R e m é l j ü k , 

hogy a Palla-

vicini család 

tagjai és az apá-

carend tagjai is 

elfogadják a 

meghívásunkat, 

és személyesen 

is emelik az ün-

nepség fényét” 

– fogalmazott 

Korom Éva.  

Az óvoda udva-

rán áll egy 120 

éves, az óvodá-

val egyidős 

tölgyfa is, ami-

nek a „születésnapját” is megünnep-

lik a délután folyamán. Egy családi 

napot szerveznek, ahol gyerekprog-

ramokkal, foglalkozásokkal, kon-

certtel várják az ovisokat.  

200 millió forintos 

felújításra várnak 

Az óvoda épülete az elmúlt 120 esz-

tendőben sokat romlott. Az évek 

során folyamatosan próbálták kar-

bantartani, de egy nagyobb felújítás 

szükséges lenne. Erre jelenthet meg-

oldást az a pályázat, amit 2022. ja-

nuárjában nyújtott be Mindszent 

Város Önkormányzata, és aminek 

elbírálása folyamatban van. Pozitív 

elbírálás esetén teljes rekonstrukciót 

lehetne végrehajtani az épületen. 

Cserélnék többek között a nyílászá-

rókat, különböző eszközöket szerez-

nének be, és nagyobb teret kaphatna 

a digitalizáció.  

Apróbb fejlesztések 

folyamatosak az 

intézményben 

Korom Éva intézményvezető el-

mondta, hogy a kisebb felújításokat 

folyamatosan végzik. A közelmúlt-

ban megújult az udvaron található 

szín, ami alatt az óvodások kisebb 

esőben is tudnak játszani. Kicserél-

tek továbbá több padot is, így a ki-

csik egy biztonságosabb ülőalkal-

matosságot használhatnak.  

Ballagnak is, de érkeznek 

is új ovisok 

Jelenleg a székhely intézményben 6 

csoport működik, ami 130 gyerme-

ket jelent. Az óvodai ballagás június 

elején lesz, ami már korlátozásoktól 

mentes lesz, így személyesen lehet 

búcsút venni az ovitól Összesen 34 

gyerek fog elballagni a központi 

óvodából, a Móricz Zsigmond utcai 

tagintézménytől pedig 12 apróság 

búcsúzik. 

Az óvodai beiratkozások is lezajlot-

tak, és örömteljes hír, hogy nem 

csökkent a gyerekek száma: szept-

embertől 132 fővel kezdheti meg 

működését az ovi. 38 fő iratkozott 

be a székhely intézménybe, a Mó-

ricz Zsigmond utcai tagintézménybe 

pedig 23 új gyermek érkezik. 

120 ÉVES A KÁROLY ÓVODA 
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VÉRADÁS 

Időpont:  2022.05.17. - 14:00-18:00 

 2022.05.24. - 14:00-18:00 

Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ  

„Crossover Mindszentiesen”  
Egy felejthetetlen estének lehettek résztvevői azok, 
akik ellátogattak május 7-én a Keller Lajos Művelődési 
Központ IV. crossover estjére. A „Crossover Mind-
szentiesen” programok keretében különböző művésze-
ti ágak és műfajok találkoztak, találkoznak, és mutat-
ták meg, hogy azok milyen szimbiózisban léteznek 
egymás mellett, tehetséges mindszenti, Mindszenthez 
kötődő alkotók, előadók részvételével. 

Ezen az estén Hevesi Judit és Ávéd János volt a vendé-
günk. Mindketten mindszenti származású tehetséges 
alkotók, akik most hazalátogattak és újra felálltak arra 
a színpadra, ahonnan elindultak, mint ahogy  az a 
program megnyitójában elhangzott. Az estet Nyáry 
Krisztián kommunikációs szakember, könyvkiadó, író, 
irodalomtörténész, az Így szerettek ők 1–2., az Igazi hősök 
– 33 magyar, a Merész magyarok – 30 emberi történet és a 
Festői szerelmek című könyvek szerzője nyitotta meg. 
Köteteinek szerkesztője Hevesi Judit az est egyik fősze-
replője volt. Judit költő, szerkesztő, jelenleg Regens-
burgban él. Ávéd János  szaxofonos, zeneszerző, hang-
szerelő, zenetanár  a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
temen diplomázott. Az est folyamán felidézték gyer-
mekkori emlékeiket és bemutatták milyen csodálato-
san kiegészíti egymást a költészet és a zene. Judit ver-
seire improvizációt hallhattunk János előadásában, 
mely könnyebbé tette a befogadást és a tovább gondo-
lást, és hallhattunk verset is, mely Ávéd János zenéjére 
született. Az 
előadóink, még 
ha kicsit közhe-
lyesnek tűnik 
is, az üzenték a 
most színpa-
don álló, szár-
nyaikat próbál-
gató mindszen-
ti fiataloknak, 
hogy merjenek 
nagyot álmodni, amit szeretnének elérni, azért küzdje-
nek mindenáron. Ahogy az est végén a nézők soraiból 
elhangzott: 

Köszönjük, hogy vagytok nekünk! 

MINDSZENTRE TOVÁBBRA IS 
SZÁMÍTHATNAK AZ UKRÁN 
MENEKÜLTEK!  

Továbbra sem csitulnak a harcok Ukrajnába, aminek 
következtében egyre többen hagyják el az országot. 
Mindszentre március végén érkeztek az első menekül-
tek, akiket további családok követtek.  
Elsőként az ukrán U19-es férfi vízilabda válogatott 
kérte a település segítségét. A Magyar Vízilabda-
szövetséggel és a Szentesi Vízilabda Klubbal karöltve 
Mindszent a lehetőségeihez mérten minden segítséget 
megadott a csapatnak. Az önkormányzat a Hét Halász 
Vendégházban szállásolta el őket, és az étkeztetésük-
ben vállalt szerepet. A sportolók április végén Grúziá-
ba utaztak, ahol részt vettek az Európa-bajnoki selejte-
ző tornán. A fiatalok a házigazda mellett a törökökkel 
és a litvánokkal mérkőztek meg, azonban az Eb-re nem 
sikerült kvalifikálniuk. A grúzok és a törökök ellen 
vereséget szenvedtek, a litvánok elleni mérkőzés után 
pedig győzelmet ünnepelhettek. A csoport 3. helyét 
szerezték meg, ami azonban nem továbbjutó hely.  
A grúziai torna után a csapat legfiatalabb tagjai vissza-
tértek Mindszentre, a 18 év felettiek azonban hazautaz-
tak Ukrajnába, ahol ismételten kérelmet nyújtottak be 
annak érdekében, hogy elhagyhassák az országot. A 
sportolók rendkívül hálásak a mindszentieknek, hogy 
ennyi segítséget kapnak. Azt, hogy meddig maradnak 
a Tisza-parti településen, nem lehet tudni, hiszen a 
helyzetük napról napra változik.  
Időközben Mindszentre érkezett egy újabb nagyon 
kedves Ukrán menekült család, egy 1 éves és egy 9 
éves, tündéri kislánnyal. A család jó körülmények kö-
zött élt hazájukban, és ugyan szinte mindenük odave-
szett, a harcok végeztével szeretnének visszatérni a 
lebombázott otthonukba.  
Azon túl, hogy Mindszent Város Önkormányzata pró-
bálja segíteni a menekülteket, a helyi lakosok támoga-
tására is számítanak. A március végén külön erre a 
célra elkülönített számlaszámra továbbra is várják az 
adományokat, amit az éppen Mindszenten tartózkodó 
Ukrán segélykérőkre költenek.  

Számlaszám: 50468263-10005295 
Számla neve, kedvezményezett: Adomány a háborús 

menekültek megsegítésére 


