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35. évfolyam 8. szám

Ne csak az udvaron sepregessünk!
Ugyan a kéményseprés már nem kötelező, de erősen
ajánlott minden évben ellenőriztetni a kéményeket.
Minden évben több halálos baleset is történik szénmonoxid-mérgezés miatt, ami sokszor megelőzhető
lenne. A Katasztrófavédelem szakemberei Mindszenten is INGYENESEN végzik el a munkát.
Kéményseprés a nyár közepén? Igen! Augusztus elején
kéménysepréssel foglalkozni nem annyira szokatlan
gondolat, mint ahogy elsőre hangzik: a kéményseprők
májustól augusztus végéig, vagyis a fűtési szezonon
kívüli időszakban kevésbé leterheltek, érdemes tehát
ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék
az ingyenes ellenőrzést. Ilyenkor az ügyintézés gyorsabb, a várakozási idő rövidebb így könnyebben tervezhető a munka.
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés
önkéntes és ingyenes. Noha már nem kötelező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente
megnézetni szakemberrel. Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor
a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem
kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van
a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell
ellenőriztetni.
A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó
balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága.
Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez
a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz
és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amenynyiben nem biztosított a levegő-utánpótlás. A kandalló, a cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a
konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű és
akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha nincs elég friss levegő ezek környezetében,
szén-monoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat.
Fontos tudnivaló továbbá, hogy hogy vegyes tüzelésű
eszközt nem lehet gáztüzelésű kéményre vezetni!
A Katasztrófavédelemtől ingyenes kéményseprést a
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat
weboldalon lehet igényelni.
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Kedves Mindszentiek!
Bauer Csaba Márk,
Mindszentről elszármazott atya
25 éves papi jubileuma alkalmából
2022. augusztus 14-én (vasárnap) 9 órakor

ezüstmisét celebrál
a mindszenti nagytemplomban.
Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívunk
mindenkit közös hálaadásra.
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SPORTNAPOT SZERVEZETT A
„MECÉNÁSOK A KULTÚRÁÉRT” EGYESÜLET
2022. július 16-án a szabadstrandon,
a mozgásé volt a főszerep. A
„Mecénások a Kultúráért” Egyesület a „Civil közösségi tevékenységek és
feltételeinek támogatása” 2022 című
felhívásra beadott nyertes pályázata
segítségével, családi és sportnapot
szervezett a mozogni vágyó kicsiknek és nagyoknak.
A rendezvényen az ingyenes ugrálóvárak és játékok mellett bemutatkozott az Egészséges, Sportos,
Zöld
Mindszentért
Egyesület
Kyokushin karate szakosztálya és
a Szegvári Kyokushin Karate Dojo
Sportegyesület, az érdeklődők kipróbálhatták a buborékfocit a
Mindszenti Mocorgó Utánpótlás
nevelő FC szervezésében, a jóga
jótékony hatásait, Bánfi Jánosné,
hatha és női jóga oktatóval, részt
vehetnek SUP oktatáson, Oláh Árpáddal, valamint csatlakozhatnak
a Mindszenti Kick-Box Egyesület
játékos feladataihoz. Azok, akik
kilátogattak délután a strandra
találkozhattak Ugrai Pannával,
Mindszent
legeredményesebb
úszójával is.

17 órától Katus Attila tartott edzést,
akitől életmód tippeket is kaptak a
résztvevők. A szervezők ajándékokkal, müzli szelettel és ásványvízzel
jutalmaztak
mindenkit,
aki
„megmozdult” a programokon.
Végül este a Retro Expressz partin
táncolva égethették tovább a kalóriákat az odalátogatók.

A „Mecénások a Kultúráért” Egyesület rendezvénysorozata változatos
és színvonalas élményekkel egészíti ki a nyarat,
amely hozzájárul a település népszerűsítéséhez.
Az egyesület célja, hogy a lakosságot és az önszerveződő közösségeket újra megmozgassa és minél több
embert vonjanak be programjainkba, akik ez által felismerhetik a közös cselekvések örömét.

A rendezvény megvalósult a Magyar
Kormány támogatásával.
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Szeretettel köszöntjük arany, gyémánt és vas diplomás pedagógusainkat
50 éve szerezte meg diplomáját Antal SándornéForrai Mihályné és Miklósfalviné Mihály Magdolna, Gál Balázsné oklevele megszerzésének 60
éves, „gyémánt” évfordulóját ünnepelheti, valamint Szajkó Andrásné „Vas diplomának” örvendhet, amelyre diplomája átvételének 65. jubileumával lett jogosult.

Antal Sándorné
Óvónői diplomáját 1972-ben kapta kézhez a Szarvasi
Óvónőképző Intézetben és ugyanebben az évben
kezdett el dolgozni a mindszenti Károly Óvodában,
egészen nyugdíjazásáig, ahol 1998 és 2000 között annak vezetője volt.
A szakmai továbbképzéseken mindig aktívan részt
vett, a gyakornokokat szívesen fogadta és segítette.
Nevelő munkájában kiemelkedően fontosnak tartotta
az érzelmi nevelést, az érzelmi biztonság megteremtését. Óvónői munkájában célja, a gyermekek teljes
személyiségére ható fejlődés elősegítése volt. A szülőkkel jó kapcsolatot, partneri viszonyt ápolt.

Tanítási óráira alaposan felkészült, kereste a változatos módszereket. Kollégáival jó kapcsolatokat ápolt,
kedves, barátságos személyiségét szerették munkatársai, számíthattak segítségére.

Miklósfalviné Mihály Magdolna
1972-ben szerezte meg tanári diplomáját földrajz-rajz
szakon. A mindszenti Dózsa-telepi Általános Iskolában kezdett el tanítani, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. A tanítás mellett rajzszakkört és néptánccsoportot vezetett. Tanítványai megyei és országos elismeréseket kaptak. Magdolna szívesen festett, önálló kiállításai is nyíltak, odaadó és nyíltszívű tanárnő volt.

Gál Balázsné
A Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerzett diplomát, majd 1962-ben kezdett a mindszenti Károly
Óvodában dolgozni, ahol az 1970-es évek elejétől
1998-ig az óvodavezetői feladatokat látta el. Munkáját a szülőkkel, gyermekekkel és kollégákkal kialakított jó kapcsolat jellemezte. A szakmaiságot elsőrangúnak tartotta. Határozott személyisége mellett, segítőkész, empatikus és gyermekszerető nevelő volt.
Munkájának köszönhetően a gyermekek örömteli
éveket tölthettek az óvodában és jól felkészülten
kezdhették meg iskolai tanulmányaikat. Terézia a
szakmai munkán túl aktív résztvevője a település
közéletének, amelynek elismeréseként 2012-ben a
„Mindszent Városért” kitüntetésben részesült.

Szajkó Andrásné

Forrai Mihályné
1972 júniusában fejezte be Szegeden a Tanárképző
Főiskolát biológia – mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakon. 1972-1982-ig a baksi Általános Iskolában dolgozott, majd 1982 áprilisában költözött családjával Mindszentre, ahol augusztus 16-tól tanított a
Dózsa-telepi Általános Iskolában. Osztályfőnöki tevékenysége mellett közösségi feladatokat is vállalt.
1987. augusztus 1-től tanári munkáját a Mindszenti
Központi Általános Iskolában folytatta, ahol nyugdíjazásáig tanított. Piroska lelkiismeretes, gyermekszerető pedagógus volt, aki osztályaival szívesen vett
részt osztálykirándulásokon, közös programokon.

Tanítóképzői érettségi vizsgát a Szarvasi Állami Tanítóképzőben tett 1956-ban. Gyakorló tanítójelölti
évét a Zsadányi Állami Általános Iskolában végezte.
A következő években tanított a Vésztői Általános
Iskolában, valamint Szentesen a Deák Ferenc Általános Iskolában.
1973. augusztus 16-tól a mindszenti Központi Általános Iskola tanítója lett nyugdíjba vonulásáig. Alsó
tagozatos munkaközösség-vezető volt, illetve több
osztálynak is osztályfőnöke.
Munkafegyelme kiváló volt, tanóráira rendszeresen,
következetesen készült. Óráit a tudatosság, logikus
felépítés, kiegyensúlyozott óravezetés jellemezte. Újszerű oktatási formák bevezetésére önként vállalkozott. Tekintély, tisztelet övezte kollégái és a szülők
körében.

Köszönjük munkájukat, nagyon jó egészséget és hosszú
boldog életet kívánunk!
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TÁJÉKOZTATÁS ZÖLD
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL

Többszöri tárgyalásokat követően Mártély és
Székkutas községek, Mindszent város, továbbá
Hódmezővásárhely megyei jogú város határozott
arról, hogy a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulást 2023. december 31. napjával
megszüntetik. A települések közösen hozták
meg a megszüntetésről szóló döntést, miután
Hódmezővásárhely jelezte kilépési szándékát.
A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulást (HTKT) Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent és Székkutas önkormányzata abból a célból
hozta létre 2005-ben, hogy az együttműködéssel
és az így elérhető pótlólagos források közös megszerzésével magasabb szintű ellátást biztosítsanak. Azonban a közös célok finanszírozása már
nem olyan módon valósul meg, mint a kétezres
években, ezért is jött létre a tagönkormányzatok
közös döntése.
2023. december 31-ig, amennyiben azt a külső
körülmények lehetővé teszik, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások változatlan formában
lesznek elérhetőek. Mindszent településen arra
törekedünk, hogy az eddig megszokott formában
működjön tovább az időskorúak ápolását, gondozását nyújtó otthon, a házi segítségnyújtás, az
időskorúak nappali ellátása, a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgálat.
A társulás megszűnésig kellő idő áll rendelkezésre az intézményi hálózat új működési módjának
megtalálására, a kötelezően ellátandó szociális,
gyermekvédelmi és egészségügyi feladatok átszervezésére. Mindszent Város Önkormányzata
annak érdekében, hogy a település jogszabályban
meghatározott kötelező feladatainak önállóan is
eleget tudjon tenni, felállított egy munkacsoportot, amely már vizsgálja a lehetőségeket.
A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos eseményekről és a szolgáltatások igénybevételének módjáról továbbra is tájékoztatással leszünk, addig kérjük szíves türelmüket és megértésüket!
Mindszent Város Önkormányzata

Tájékoztatjuk a település lakosságát,
hogy az FBH Nonprofit Kft.-vel történt
megállapodás alapján, a zöld hulladék
elszállítására szolgáló, emblémával ellátott
zsákokat a második fél éves időszakra előre
igénybe lehet venni.
A 26 darabból álló csomagot 2022. augusztus 1-től
 hétfőtől-csütörtökig 8.00 - 12.00 és 13.00-

16.00 óra közötti,
 pénteken 8.00 - 12.00 közötti
időpontban vehetik át az ingatlan tulajdonosok,
vagy meghatalmazottaik a Polgármesteri
Hivatalban, személyi igazolvány és lakcím
kártya felmutatása esetén, átvételi elismervény
aláírását követően.
Szeretnénk felhívni az ingatlan tulajdonosok
figyelmét, hogy a heti egy 110 literes zsákon
kívül a Szolgáltató elszállítja a kötegelt
gallyakat is.

ELADÓ TELKEK
Mindszent Város Önkormányzata az
alábbi telkeket kínálja eladásra.
 Beépítetlen lakótelek Mindszenten, a Szántó K. J.
76. sz. alatt. Az ingatlan területe 698 m2, eladási ára
700.000,- Ft.
 Építési telek Mindszenten, a Hódossy Imre u. 1.
alatt. Az ingatlan területe 1387 m2, eladási ára
1.000.000,- Ft.
 Mezőgazdasági telek Mindszenten, a zártkert 3201
hrsz. sz. alatt. Az ingatlan területe 1705 m2, eladási
ára 700.000,- Ft.
Részletekért érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal Jogi
Irodájában vagy a 62/527-011-es telefonszámon.

VÉRADÁS
Időpont:

2022.08.16. - 14:00-18:00
2022.08.23. - 14:00-18:00

Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ
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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Megkezdődtek az útfelújítások
Mindszenten
Mindszent Város Önkormányzata közel 130 millió
forint támogatást kapott Magyarország Kormányától,
aminek köszönhetően 8 utcában már meg is kezdődtek a kátyúzási munkák, 6 utca pedig teljesen
megújul.
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munkák során minden utcában az érintett akanfedlapokat, összesen 29 db-ot szintre fogják emelni. A tervezett felújítással érintett szakaszok hossza 2955 méter,
melyeknek összes felülete 11.229 m2.
Az útjavítás és építés közben nem kell teljes útlezárással számolni, azonban ha a munkálatok indokolják,
részleges és időszakos forgalomkorlátozások lehetnek.
A felújítási munkák várhatóan szeptember végére fejeződnek be. A kátyúzási munkálatokra megközelítőleg
20 millió, a teljes felújításokra pedig közel 110 millió
forintot fordítanak.

KÖZLEKEDJÜNK BIZTONSÁGOSAN!

A város képviselő-testülete az utolsó ülésen 3 pályázó
közül választotta ki a kivitelezőt, aki augusztus első
napjaiban fel is vonult a munkaterületen. A Délút Kft.
első körben a kátyúzási munkálatokat kezdte meg. A
munkák során az érintett felületet kibontják, és amenynyiben szükséges a meglévő aszfalt burkolatot szélvágóval megvágják. A kibontott felület bitumenemulziós
kellősítését követően, az aszfalt burkolatot kopó réteggel helyreállítják, átlagosan 6 cm vastagsággal. Az
érintett utcákban 548 db kátyú kerül javításra. Az útjavítási munkák az alábbi utcákban történnek: Bereczki
József utca, Botos Lőrincz utca, Budai Nagy Antal utca,
Észak utca, Kinizsi utca, Ludas utca, Petőfi Sándor utca, Szőlő utca.
Az útfelújítási projekt második fázisában 6 utca újul
meg teljes szélességben. Az Akácfa utca, az Elege utca,
a Kodály Zoltán utca, a Móricz Zsigmond utca, a Szent
László utca és a Zrínyi utca teljesen új burkolatot kap.
A kiegyenlítő réteget követően 5 cm vastagságban kopóréteg készül 3,8 m szélességben. Az elkészült útburkolat mellett 0,5-0,5 m szélességben mindkét oldalon
földpadka kialakítása fog megvalósulni. A felújítási

Minden évben több baleset is történik, amik a járművezetők figyelmetlenségéből adódik. Az elsőbbségadás
elmulasztása, a gyorshajtás vagy a jelzőtáblák figyelmen kívül hagyása szomorú katasztrófákat okozhat.
Annak érdekében, hogy
a
sofőrök
figyelmét felhívják a veszélyes
útszakaszokra,
több intézkedést is tett
Mindszent
Város Önkormányzata. A
településen a közelmúltban egy vonatbaleset történt, a
Déli utcai vasúti átjáróban. A tragédia helyszínéhez
fekvőrendőrt helyeztek ki, annak reményében, hogy a
gépjárművek még jobban lelassítanak, és körültekintőbben közelítik meg a vasúti síneket. A fekvőrendőr
mellett 30 km/órára korlátozták a megengedett legnagyobb sebességhatárt, amit már tábla is jelez az útszakaszon.
A másik veszélyes kereszteződés a Tisza-parti városban a Nyomás sor és az Észak utcák találkozásánál
található. Az Áchim András utca felől érkezve már
eddig is egy STOP tábla figyelmeztette a járművezetőket, hogy kötelező megállniuk, azonban ezt sokan nem
tartották be. A kereszteződést rendszeresen figyelik a
rendőrök is, és ha kell bírságolnak. Az Önkormányzat
az Áchim utcára kihelyezett egy előjelző táblát, illetve
a STOP táblát is
figyelemfelkeltőbbé
tették.
Mind a két tábla
fényvisszaverő,
így
sötétedés
után is megfelelően látszik.
Kérjük a járművezetőket, hogy figyelmesen közlekedjenek, és tartsák be a KRESZ szabályait!

6

Mindszenti Hírek

2022. augusztus

A Szakkör – Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért
Bemutatkoztak a mindszenti Szakkör kosárfonói, csipkeverői, hímzői és mézeskalács készítői.
Július 22-én egy különleges kiállítás megnyitóra hívta
az érdeklődőket, a kiállító alkotókat a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár. Rendhagyó kiállításmegnyitóra került sor, hiszen maguk az alkotók tartottak tárlatvezetést, meséltek az alkotás során megélt élményeikről. Mi is ez a Szakkör? „A SZAKKÖR a Nemzeti Művelődési Intézet tudásmegosztó online felülete.
Célja, hogy a hagyományos szakköri tevékenységek
egyes fázisaiba az internet segítségével avassa be a látogatókat, ezáltal összegyűjtse, rendszerezze és népszerűsítse a különböző közösségi tevékenységi formákat.”
A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával országosan elindult - A szakkör - mozgalom legfőbb célja a művelődő közösségi élet újraindítása, az azonos érdeklődésű emberek összehozása, közösséggé formálása volt. A
programhoz a mindszenti Művelődési Központ is csatlakozott. A szükséges alapanyagokat, eszközöket (pl.
kötények, vessző, csipkeverőfa, -párna, hímzőfonalak…) az NMI biztosította. A szakkörök foglalkozásait
szakkörszervező önkéntesek hangolták össze. Egy megadott tematika szerint az online felületen elérhető kisfilmek, oktató videók segítségével sajátíthatták el a népi
kismesterségek alapjait a résztvevők. A kisfilmek iparművészek és szakoktatók közreműködésével készültek
és lépésről-lépésre mutatják be az adott munkafolyamatot. Az elkészült termékek, munkák tekinthetők meg
most egy kiállítás keretében. A legfőbb cél Mindszenten

teljesült, hiszen több szakkör is együtt marad és folytatja a közös alkotást.
A program folytatódik, hamarosan újabb szakkörök
indulása várható, az érdeklődők újabb tevékenységi
formába kapcsolódhatnak be.

MEGÚJULT A KÁROLY ÓVODA
MÓRICZ ZSIGMOND UTCAI
TAGINTÉZMÉNYÉNEK KONYHÁJA
Mindszent Város Önkormányzata közel 10 millió
forint vissza nem terítendő támogatást nyert a Magyar Kormánytól, amiből a Károly Óvoda Móricz
Zsigmond Utcai Tagintézményének konyháját újították fel.
A felújításnak köszönhetően az intézmény dolgozói
jobb munkakörülményekben tudják ellátni a gyerekeket. A pályázatnak köszönhetően felújításra került a
konyha teljes belső burkolata, valamint a tálaláshoz
szükséges eszközbeszerzés is megvalósult, beszerelésre kerültek a csepegtető tálcák, tárolók és az új gáztűzhely is. A felújítási munkákat az Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt. végezte. A kivitelezés szerződés
szerinti határidőnek megfelelően 2022. július 26-án
elkészült.
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Mindszentpuszta-Péren rendezték
XVII. Mindszenti Napokat
A covid okozta körülmények miatt, egy év
késéssel, rendhagyó időpontban és módon kerültek megrendezésre a
XVII. Mindszenti Napok. Július 9.10-én találkoztak egymással a
Mindszentek
Mindszentpusztán.
Mátramindszent,
Mindszent,
Csonkamindszent, Ladomérmindszent, Csehimindszent
jelezte részvételi szándékát a rendezvényre.
Miután Mindszentpuszta- Pér összesen 70-80
szálláshelyet tudott biztosítani, így településünk, azoknak a lakosoknak ajánlott részvételi lehetőséget, akik a
Mindszenti Napokon
vendégeket szoktak fogadni.
Szombaton a 14 órai
megnyitó után a tájház
bemutatása
előtt
a
„Katica country tánccsoport” lépett fel, majd a
„Mindszent
nagyjai”
című előadás és könyv-

bemutató következett. A
vendégek ellátogattak a
kézművesek házába is,
17 órától a Grácia hegedűtrió szórakoztatta a
közönséget. Koncertsorozattal zárult az első
nap. Vasárnap reggel a
misén, Hágen Orsolya
operaénekes csodálatos
énekhangját élvezhette a
közönség.
Mindszenti
napok emlékére, faültetéssel és emléktábla elhelyezésével zárultak az
események.
A rendezvény célja az
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a

volt, hogy a Mindszenti
Napok
hagyománya
megmaradjon, és ugyan
csak rövid időre, de találkozhassanak egymással a
barátok, ismerősök.
Annak reményében bú-

Újra helyén a főoltárkép
Lázár János országgyűlési képviselő, építési- és beruházási miniszter jóvoltából restaurálták a
Mindenszentek Plébánia főoltárképét, amin immáron tisztán kivehető a közel 100 emberi alak.
A több mint kétszáz éves festmény már annyira elfeketedett,
hogy alig lehetett látni a szenteket. A képet több mint egy éve
akasztották le a templom faláról,
és Gödre szállították, hogy Fazekas Gyöngyi és segítőja P.
Mürschberger Zsuzsanna restaurálja.
A 4,2 x 2,1 méteres olajfestmény a
helyreállítási munkálatok után
visszakerült a felújított templom
oltára mögé, így mostantól bárki
megcsodálhatja. A restauráció
során a kép eredetére is fény derült, ugyanis a kép jobb alsó sarkában megtalálták az alkotóműhely nevét. A Falkoner-műhely
nevét eddig homály fedte, de köszönhetően a helyreállításnak
immáron ezt is megtudtuk.
A hívek augusztus 7-én, szentmise keretében adtak hálát a főoltárkép elkészüléséért. A misét KisRigó László megyéspüspök atya
tartotta.

csúztak a résztvevők,
hogy 2023-ban méltó
módon ünnepelhessék a
Mindszenti Napok 30 éves
évfordulóját, hiszen 1993ban került sor városunkban
az első rendezvényre.
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XIII. Mindszenti Veteránjármű
Találkozó és Magyarock Napja

Az immár 13. alkalommal megrendezett és nagyon sok embert megmozgató rendezvény története 2009ban kezdődött.
Bizonyára sok ember őrzi emlékeiben a kétezres évek elejétől megrendezésre került Mindszenti Rockfesztivált. A találkozó évről-évre egyre
nagyobb népszerűségre tett szert.
2008-ban a Rock Fesztivál szervezését Korom Ferenc (Cupa) befejezte,
de a zene nem múlhatott el az életéből. Így született meg a MAGYARO
(C)K napja gondolata. Igazi magyarság zászlóval! Ez barátját, Csatlós
Lajost is megérintette.
„Egészítsük ki motorok meghívásával, kiállításával, és természetesen
rock zenével elengedhetetlenül.”
Ez volt a kezdet 2009-ben, a Sportpályán. Az apai motor visszavásárlása,
felújítása és büszkén történő kiállítása megtörtént Lajos életében.
Évek múlásával egyre duzzadt a
résztvevők száma, a kiállított jármű-

vek értékei is emelkedtek, híre ment
a rendezvénynek.
A rendezvény teret adott amatőr
csoportok bemutatkozásának is
(zumba, rúdtánc, aerobic). A játékos
vetélkedők megmozgatták az ideérkező vendégeket, de a mindszenti
fiatalok és családok is szívesen versenyeztek. A családokat többször
megszólította a gyermekszépségverseny.
Ez a rendezvény városunk egyik
közösséget építő, formáló és kiszolgáló rendezvénye lett az évek során.
A XIII. Magyarock Napja a többi
évhez hasonlóan a 0. nappal kezdődött.
Esti koncertek követték egymást a
Keller Lajos Művelődési Központ
előtti téren, a fesztivál hangulatot
pedig a színvonalas büfé biztosította.
A szombati nap rendhagyónak
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mondható. Több szál fut össze egy
helyen. Teret kap a veterán járművek bemutatkozása mellett a környezetvédelem, hulladék újrahasznosítás is, több játékos állomáson, kézzel
fogható termékeket hoznak létre. A
szépen felújított, szemet gyönyörködtető veterán járművek is újrahasznosítottak, tehát itt a rokon szál.
A jótékonykodás, segítségnyújtás a
Mindszenti Általános Iskola Tagintézményét célozza meg: a megálmodott játszóterükhöz kívántak hozzájárulni süti vásárral, a vállalkozó
lelkületűek.
A baráti szálak erősítése, közösségformálás színtere az 5+3 állomásos
vetélkedő, mely a járművek mellett a
sportról, kitartásról és becsületességről is szól.
Ami hagyomány: kupákkal, ajándékokkal jutalmazni a járműveket, melyet mindenkor megelőz egy, a regisztrált járműtulajdonosoknak biztosított ingyenes ebéd.
Ilyen még nem volt: ebben az évben
humorista szórakoztatta a közönséget, mely után egy igazi, pörgős
trambulinos bemutató következett a
TN Fitness jóvoltából, délutántól
pedig a koncerteké volt a terep. Este
a Mystery Gang zenekar is ellátogatott hozzánk.
A kiállított veterán járműveket ezúttal is szakmai zsűri értékelte. A zsűri
tagjai Mihály Józsefné, Autóteszt
Mihály Kft. és Szőllősi Sándor az
Autóklub képviseletében volt. Több
kategóriában, a következő eredmény
született:

2022. augusztus

Autók:
1. Mercedes D 111 220SE,
Csikós Sándor
2. Ford AA Truck, Maróti Attila
3. Zsiguli 1200, Mihály Dávid

Motorok:
1.
2.
3.

Csepel 250, Horváth István
Moszkva 255, Szolnoki Róbert
IZS 49, Gyuricza Róbert

A közönség egy Mercedes W 123
autót (Trombitás Imre, Pusztaszer)
és egy LTR 500 motort (Rozsnjó Ferenc, Tótkomlós) díjazott.
Különdíjat nyert Kosztolányi Zsolt
Hódmezővásárhelyről egy Iveco
Turbostarral.
A találkozó legrégebbi járműve az
1936-os Ford AA Truck teherautó
volt.
A szegvári székhelyű Vándorló
Szeretet Karitatív Egyesület 2019
elején alakult azzal a céllal, hogy
kapocsként szolgáljon az adni szándékozók és a segítségre szoruló, nehéz helyzetben lévő családok között.
Az alapítótagok között köszönthetjük a mindszenti Elekes Évát, aki az
egyesület kommunikációs felelőse.

Mindszenti Hírek
Éváról köztudott, hogy a motorozás
szerelmese, maga is motorozik. Így
adódott a gondolat: a nagyon sok
embert megmozgató, XIII. Mindszenti Veteránjármű Találkozó és
Magyarock Napja kiváló alkalom
egy süteményvásár lebonyolítására,
ahol a mindszentiek híres összefogására számíthatnak. Mindenképpen
egy helyi cél megvalósításának segítését tűzték ki célul. A Mindszenti
Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézményének udvarára tervezett új
játszótér kialakítását szerette volna
támogatni az egyesület. Az összefogáshoz a süteményt készítő családok
mellett vállalkozások is csatlakoztak
és különböző kézműves termékek is
kiegészítették azt, így a játszótér

9
költségeihez az egyesület több mint
260 ezer forinttal járulhat hozzá.

Köszönjük, a gyermekek nevében!
Éva az elkövetkező időkben több
karitatív tevékenység szervezését
tervezi Mindszenten, biztosan hallani fogunk még róla.
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A tanya azonban számos egyesületi programnak nyújt
hátteret. Hétről hétre találkoznak a tagok egy-egy születésnap, névnap, gyereknap, húsvéti tojásvadászat, szilAz egyesület célja, Mindszent város túramotoros élet- veszter keretében és csak úgy is, hogy azt együtt, közösségben éljék meg. S végezetül a kérdésre, hogy mi a jó a
ének, hagyományainak ápolása és túramotoros eredmotorozásba nem sikerült pontos választ kapni: egy
ményeinek továbbfejlesztése.
azonban biztos, aki egyszer rákapott az ízére nem szíveAz
egyesület
sen mond le róla. Kívánjuk az egyesület tagjainak, hogy
története messzi
sokáig maradjanak együtt és szeljék a kilométereket.
időkre
nyúlik
vissza. A motorozást kedvelő
mindszenti fiatalok az MHSZ
túramotoros
Július 26-án mintegy tizenöt hektáron gyulladt ki a
szakosztály keMindszent határában fekvő volt szeméttelep terüreteiben hódollete. Az oltásban a hivatásos- és önkéntes tűzoltótak motorozás
kon túl a lakosság is becsatlakozott.
iránti szenvedélyüknek. A Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ)
sport és szabadidős tevékenységeket szervező országos
szervezet volt 1948 és 1990 között. Annak megszűnése
után a motorozás szeretete egyben tartotta a fiatalokat.
Ezt követően Steel Riders - Acél Lovasok - néven egyesületet alapítottak. Lucza Ferencre, egykori elnökre a
mai napig szívesen emlékeznek. 2003-tól az egyesület
újjá szerveződve a mai formájában működik hivatalosan 22 fővel és igen kiterjedt baráti körrel. Az ujjá alakulást követő időkben igen sok embert megmozgató, a
település közkedvelt programjaként számon tartott motoros bulikat szerveztek a strandon. Az egyesület takarékos gazdálkodásának eredményeként megvásároltak
egy romos tanyát, melynek bejárata mindenkinek feltűnik a Miás úton elhaladva. A romos tanya, a tagok kétkezi munkájának köszönhetően, mára egy igényes, kulturált, minden igényt kielégítő közösségi hellyé válto- A tűz keletkezése után a helyszínre a hódmezővásárzott. Itt minden évben egyszer vendégül látják a moto- helyi, a szentesi, a szegedi, a kisteleki, a kunszentmárros barátokat egy zártkörű rendezvény keretein belül toni és a mezőtúri hivatásos, valamint a mártélyi és a
mindszenti önkéntes tűzoltók érkeztek ki, akik több
egy kis rock zenével megfűszerezve.
oldalról támadva, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal
kezdték meg az oltást. A helyzet drámai képet festett: a
Mihási út egyik felén lakóházak, a másik felén pedig a
lángok emelkedtek a magasba.
Felismerve a veszélyt, a lánglovagokat támogatva a
lakosság is csatlakozott a védekezéshez. A szakemberek iránymutatását követve hol tömlőket húztak szét,
hol pedig a forró aszfaltot locsolták. Az egységek munkáját munkagépek is segítették, a gazdák az érintett
terület körbetárcsázásával próbálták meggátolni a tűz
terjedését. A lángok megfékezését az erősödő szél és a
nehezen járható terület is nehezítette, de végül a lánglovagok diadalt arattak.
A tűz megfékezése és eloltása után maradtak tűzoltók
a területen, arra az esetre, ha újra meggyulladna a száraz fű. Ez be is következett, ugyanis két nap után újra
lángra kapott a Napkelet utca felőli rész. A helyszínre
a Katasztrófavédelem vásárhelyi emberei érkeztek
több tűzoltóautóval, és sikerült gyorsan eloltani a tüzet, ami immáron kisebb munkát adott a lánglovagoknak.
A helyi lakosok nem csak az oltás segítéséből vizsgáztak jelesre, hanem emberségből is. A 2-3 nap alatt,
amíg a tűzoltók a helyszínen tartózkodtak, folyamatosan szemmel tartották és segítették őket. Hideg vizet,
élelmet szállítottak nekik, hogy elviselhetőbbé tegyék a
küzdelmet, amit a lakosok érdekében vívtak.

Létezik egy Steel Rider Motoros Baráti
Egyesület Mindszenten!

Jelesre vizsgázott összefogásból
Mindszent

Ezúton köszönjük a Mindszenti Önkéntes Hőseink
és a hivatásos társaik kitartását!
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SZEPTEMBERBEN KEZDI A
MEGYE 4-ES BAJNOKSÁGOT A
MINDSZENTI SC II.
Barátság, lelkesedés és sportszeretet. Ezekből a tulajdonságokból próbálták megalkotni a tökéletes focicsapatot. De a srácok véletlenül a csapatba kevertek
még egy alkotóelemet: a bulizást. Így született meg a
Mindszenti SC II. labdarúgó csapat!
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 MAS SE - Mindszenti SC SE - 2022.10. 01. 15.00 - Szentes Városi Stadion
 Mindszenti SC SE - Ópusztaszer SE - 2022.10.08. 13.00
- Mindszenti Sportpálya
 Szikáncs LC - Mindszenti SC SE - 2022.10.16. 14.30 Szikáncs Sportpálya
 Újszentiván - Pázsit SE II - Mindszenti SC SE 2022.10.22. 14.30 - Újszentiván Sportpálya
 Rendőr TE - Mindszenti SC SE - 2022.10.30. 13.30 Bordány Sportpálya
 Mindszenti SC SE - Eperjes FC - 2022.11.05. 11.30 Mindszenti Sportpálya
 Maroslele SE - Mindszenti SC SE - 2022.11.13. 13.30 Maroslele Sportpálya

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
AGRÁRLOGISZTIKAI CÉLÚ IPARI TERÜLET
FEJLESZTÉSE” TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00005
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTJÉNEK ZÁRÁSÁHOZ

10-12 gyerekkori barát eljátszott a gondolattal, hogy a
régi idők emlékére ismét összeállnak egy csapattá, és
ismét stoplist húznak. A haveri gárdához egyre többen
csatlakoztak, akik szintén imádják a bőrbogyós küzdelmeket, és évekkel ezelőtt még komolyabb szinten játszottak is. Az élet azonban úgy hozta, hogy az egykori
kiváló labdarúgók eltávolodtak a szeretett sportáguktól,
nem fért bele az idejükbe a rendszeres edzés, vagy épp
elköltöztek Mindszentről. Most azonban újra egymásra
találtak, és elkezdtek újra együtt focizni.
Miután elterjedt az információ, hogy egy baráti társaság
összejár játszani, egyre többen jelentkeztek, majd végül
kialakult egy 23 fős keret. A srácok hosszas beszélgetés
és tűnődés után úgy döntöttek, hogy elindulnak a megyei 4. osztályban.
Antal Sándor, a csapat egyik tagja elárulta, hogy nem az
a céljuk, hogy bárkit megsértsenek, vagy Mindszent
másik csapatával rivalizáljanak, mindössze szeretnék
magukat jól érezni, és együtt sportolni. Nem titkolt céljuk az is, hogy népszerűsítsék a sportot, és szórakozási
lehetőséget biztosítsanak a szurkolóknak. A csapat tagjai már nem sportolnak rendszeresen, de mindenki
imádja a labdarúgást, és az edzések és mérkőzések után
nem probléma számukra, ha egy korsó sörital mellett
beszélik meg a történteket.
Mindszenti SC II. minden szerdán tartja az edzéseit, a
bajnoki szereplést pedig szeptemberben kezdik. Antal
Sándor elmondta, hogy egy kiváló csapat jött össze, és
akár a dobogós helyek egyikére is esélyesek. Céljuk minél előrébb végezni a tabellán, és a meccsek után együtt
ünnepelni a szurkolókkal.
A csapat bajnoki sorsolása, meccsei:
 Mindszenti SC SE - Kübekháza SE - 2022.09.03. 14.30 Mindszenti Sportpálya
 FK 1899 Szeged II. - Mindszenti SC SE - 2022.09.10.
16.30 - KÉSZ Sport Aréna
 Mindszenti SC SE - Nagylak Fc - 2022.09.17. 14.00 Mindszenti Sportpálya
 Mindszenti SC SE - Tiszasziget SE Megye IV. 2022.09.24. 16.00 - Mindszenti Sportpálya

Megvalósult az "Mindszent Város Önkormányzatának agrárlogisztikai célú ipari terület fejlesztése" című és a TOP-1.1.1-15-CS1-2016-00005 azonosító számú projekt, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
a hazai központi költségvetési előirányzat 80 millió
forint vissza nem térítendő támogatásával.
A Mindszent Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő, Mindszent külterületén található 0162/15 helyrajzi számú ipari területen megvalósult az élelmiszeriparhoz kapcsolódó agrárlogisztikai épület építési és alapinfrastruktúrális fejlesztése.
A pályázat során a város élelmiszeriparhoz kapcsolódó
agrárlogisztikai épület (csarnok) építését és a kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kialakítását
valósította meg.
A pályázat támogatásával kiépített infrastruktúrák által az iparterület kedvező feltételekkel való bérlésére
olyan működő vállalkozásoknak lesz lehetősége, amelyek munkahelyeket teremtenek, és a helyi adó befizetéseikkel hozzájárulnak a település fenntartásának,
működtetésének költségeihez.
2019. október 16. napján aláírásra került a kivitelezővel
az építés-kivitelezési vállalkozói szerződés, illetve
2019. október 22-én átadásra került a munkaterület,
majd elkezdődött a beruházás kivitelezése. Az infrastrukturális munkálatok sikeresen megvalósultak.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió Strukturális és Beruházási Alapok támogatásával valósult meg.
További információ kérhető:
Ferencz Zsuzsanna projektvezető
Telefon: +36-30-636-3093
E-mail: ferenczzsuzsanna@
mindszent.hu

Szalontai Árpád
projektvezető
Telefon: +36-30-681-3983
E-mail: szalontaiarpad@
mindszent.hu
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
2022. 07. 09. Kovács Zoltán Géza és Tóth
Erzsébet Ilona
2022. 07. 19. Kis Márk és Révész Mónika
2022. 07. 23. Hegedűs Attila és Gémes Noémi
2022. 07. 23. Bubor Zsolt és Károlyi Beatrix Ibolya
60 éve kötött házasságot
1962. 08. 18. Csatlós Lajos és Berki Ilona
1962. 08. 25. Marton János és Korom Emília
55 éve kötött házasságot
1967. 08. 05. Kunszabó Károly és Kovács Margit
1967. 08. 12. Juhász András és Lantos Mária
1967. 08. 19. Kenéz Mihály és Balázs Erzsébet
1967. 08. 19. Molnár István és Mucsi Mária Eszter
1967. 08. 26. Kőhalmi József és Vida Eszter
50 éve kötött házasságot
1972. 08. 19. Tóth Sándor és Kurucsai Katalin
1972. 08. 22. Lőrincz László és Horváth Erzsébet
45 éve kötött házasságot
1977. 08. 06. Szécsi Ferenc és Buda Anna Mária
1977. 08. 13. Takács Sándor és Kornájzer Katalin Ilona
1977. 08. 20. Turi Ferenc János és Horváth Terézia
1977. 08. 27. Sánta György és Antal Rozália
40 éve kötött házasságot
1982. 08. 07. Kuhár János és Volkovics Anna Erzsébet
1982. 08. 14. Borsi Károly és Vecseri Erzsébet
1982. 08. 28. Kazy Csaba és Megyeri Mária Piroska
35 éve kötött házasságot
1987. 08. 01. Berta Lajos Róbert és Horváth Judit
1987. 08. 15. Antal Tibor István és Csányi Zsuzsanna
30 éve kötött házasságot
1992. 08. 15. Kis János és Kovács Ildikó
1992. 08. 22. Pálinkó László és Puskás Hedvig
1992. 08. 29. Miskolczi László és Gyovai Magdolna
25 éve kötött házasságot
1997. 08. 23. Szabó Sándor és Kovács Katalin
1997. 08. 30. Békési János és Darók Antónia Mária
1997. 08. 30. Hevesi János és Balog Aranka

SZÜLETETT
Huszka István Renátónak és Lantos Petronella Klaudiának 2022. 06. 30-án Zselyke Fruzsina nevű gyermeke,
Szabó Mihálynak és Radics Ramóna Rozáliának 2022. 07.
09-én Szelina nevű gyermeke,
Bereczki Lajosnak és Tisza Juliannának 2022. 07. 14-én
Júlia nevű gyermeke,
Rostás Adriánnak és Boldizsár Amandának 2022. 07. 15én Adrián Péter nevű gyermeke,

Nagy Ákosnak és Sarnyai Ágnesnek 2022. 07. 16-án András nevű gyermeke,
Pálinkó Máténak és Szabó Vivien Viktóriának 2022. 07. 18
-án Benedek Máté nevű gyermeke született.

ELHUNYT
Mihály Sándor (Hunyadi u. 9.) – 2022. 06.
30. – 74 éves volt,
Kalotai Sándor (Ludas u. 57.) – 2022. 07. 01. – 88 éves volt,
Szűcs Ferenc (Bajcsy-Zs. u. 55.) – 2022. 07. 01. – 87 éves volt,
Elekes Imre (Andrássy u. 8.) – 2022. 07. 06. – 69 éves volt,
Gera István (Téglás u. 40.) – 2022. 07. 14. – 74 éves volt,
Fekete Emilné szn.: Bocsinecz Anna (Búzavirág u. 20.) –
2022. 07. 16. – 70 éves volt.
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Sosem volt sokadalom
címmel ismét VÁR az Angyal-vár
Harmadik éve nyitja meg kapuit Mindszenten az a
150 éves helyi védett népi parasztház

szeptember 10-én szombaton 10-17 óra között,
mely a Megújuló Vidéki Örökség részeként alkotóházként és vendégházként üzemel. Az elmúlt két évben a
Vár az Angyal-vár napon, volt itt nemezelők kiállítása,
gyöngyfűző népi iparművész tárlata. A ház gangját
kézműves gasztro árusok, fűszerészek és az Angyalvárhoz igazodva, visszatérő állandó vendégként a szegedi Őrangyal vegetáriánus látványkonyha vette birtokba. A ház udvarán és különböző színterein, színjeiben változatos mesterségbemutatók zajlottak és a kézműves foglalkozások is
egész nap teltházzal üzemeltek, a fazekas korongozó végkimerülésig
szolgálta ki az apró kezeket. Megtekinthető a ház néprajzi látványtára.
Az idei évben sosem látott sokadalommal készülünk,
Óperencián túlról,
jönnek el ide a Zsámbékimedencéből a messzi földön híres
IHAROS Népművészeti Egyesület mesterei,
akik kiállítással, különleges mesterségbemutatókkal,
foglalkozások megtartásával és kirakodóvásárral töltik be az épület előtti füves részt, az udvart és a házat. Belépő nincs, most is
lesz tombolahúzás a nap
folyamán többször, a kézműves foglalkozásoknak
anyagköltség díja lesz,
ahogy ez a korábbi években
is működött.
Visszajáró vendégeink vannak, hozd el a barátaidat is,
hogy minél többen részesei
legyenek egy évben egyszer, ennek a "sosem volt"
sokadalomnak az Angyalvárban.

Minden régi és új
látogatóját szeretettel
várja az Angyal-vár!
„Fényes csillag ragyog nyugodt tó vizén,
Nem hullámzik már, nem fújja a szél,
Sejtelmes sötétben suttognak a fák,
Valaki elment, érzi a Világ...”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szerettünk

Sándor Erika
Búcsúztatásán részt vettek, virágaikkal
fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük az együttérzést azoknak is, akik
személyesen nem tudtak részt venni, de lélekben
velünk voltak.
Gyászoló család
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Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 19. § b) bekezdése
alapján mentes a telekadó alól az az 1 hektárt
meg nem haladó nagyságú belterületi telek, amely mezőgazdasági művelés alatt áll.
A mentesség igénybevételének feltétele a falugazdász
által helyszíni szemle alapján kiállított igazolás, mely a
művelés tényét bizonyítja.
Az igazolásokat kérelmezni június 9. és szeptember
30. között a falugazdásznál lehet.
Az igazolás kiállításának további feltételei:
 Az érintett telek teljes területét - a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló
műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével - az adóalany a
naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli és
 amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre,
szennyvízcsatorna-vezetékre
és
villamosenergiavezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy
amelynek az adóalany - a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti - jogszerű földhasználója és
azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a
640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében
kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg.
A kérelemben megjelölt ingatlanok hitelt érdemlő azonosításához papír alapú nem hiteles, illetve e-hiteles
vagy e-nem hiteles 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
másolat és e-hiteles térképmásolat szükséges. Amennyiben a kérelmező a kérelméhez nem csatolja az ingatlanok hitelt érdemlő azonosításához szükséges tulajdoni
lapokat és térképmásolatokat, úgy, az eljáró hatóság
adatszolgáltatási kérelemmel szerzi be azokat az ingatlannyilvántartó hatóságtól. Az eljáró hatóság által beszerzésre kerülő e-hiteles térképmásolat igazgatási szolgáltatási díja 3000 Ft, amelyet a kérelmezőnek kell megelőlegeznie a NAK 11749008-20190093 számú számlájára banki átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással történő megfizetéssel. Függetlenül attól, hogy esetlegesen az eljáró hatóság által beszerzésre kerülő e-hiteles
térképmásolaton nem szerepel az ingatlan, az igazgatási
szolgáltatási díjat minden szükségszerűen beszerzett ehiteles térképmásolat után a kérelmező ügyfél köteles
megfizetni.
A falugazdász által lefolytatott hatósági eljárás illetékmentes.
Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink megtalálhatóak Mindszent Város honlapján (www.mindszent.hu), illetve a Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján lévő
hirdetőtáblán. Amennyiben bármilyen kérdése merülne
fel a helyi adóztatással kapcsolatban, kérem, keresse fel
adócsoportunkat ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatal 17-es, 18-as, 19-es szobájában, illetve telefonon a
62/527-017-es, 62/527-018-as és 62/527-028-as telefonszámon.
dr. Végh Ibolya, jegyző
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Adózók figyelmébe!

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a
második félévi helyi adók
befizetési határideje: 2022. szeptember 15.
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, az első és a második féléves adó öszszegét.
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
Kérem, a közlemény mezőben tüntessék fel a befizető
azonosítót. (Kettő-ötjegyű szám, amely az értesítőn
kivastagítva szerepel.)
Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink megtalálhatóak
Mindszent
Város
honlapján
(www.mindszent.hu), illetve a Polgármesteri Hivatal
földszinti folyosóján lévő hirdetőtáblán. Amennyiben
bármilyen kérdése merülne fel a helyi adóztatással
kapcsolatban, kérem, keresse fel adócsoportunkat
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 17-es,
18-as, 19-es szobájában, illetve telefonon a 62/527-017es, 62/527-018-as és 62/527-028-as telefonszámon.
dr. Végh Ibolya, jegyző
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JÁTÉKOS, VIDÁM
ANGOL KLUBFOGLALKOZÁSOK
MINDSZENTEN
Ahány nyelvet tudsz,
annyi ember vagy – tartja a mondás. Ha jól beszélsz egy idegen nyelven, kinyílik a világ
előtted.
Könnyebben
boldogulsz,
bármerre
jársz, s ez különösen
igaz az angol nyelvre,
mely a tudomány, technika,
kereskedelem
kommunikáció nemzetközi nyelve.
Vargáné Piti Szilvia angol nyelvtanárral a nyelvismeret fontosságáról beszélgettünk.
Mindannyian tudjuk, érezzük milyen fontos és hasznos nyelvtudást szerezni, melyre felnőtt korban munkához, továbbtanuláshoz szükség lehet. Nyelvtanárként a biztos nyelvtudásra való igényt folyamatosan
tapasztalom. S az erre való felkészülést nem lehet elég
korán kezdeni. Egyre több szülő tartja fontosnak, hogy
gyermekük minél korábban kezdjen el idegen nyelvet
tanulni. Ha a gyermek korai gyerekkorban találkozik
először egy idegen nyelvvel, könnyebben, játszva, akcentus nélkül képes megtanulni azt, ebben a nagyon
fogékony korban.
Milyen idős korban érdemes elkezdeni a tanulást?
Óvodában és kisiskolás korban is célszerű elkezdeni az
idegen nyelv tanulását, nem csak babaként. Élményszerű megtapasztalással sokkal mélyebb ismeretekre
tehetnek szert a gyermekek.
Tapasztalt nyelvtanárként 18 éve foglalkozom gyerekekkel és felnőttekkel, középiskolában és magánoktatásban.
Idén kibővítve vállalkozásomat csatlakoztam az LCF
Clubs Nyelviskolák Hálózatához, mert nagyon megtetszett gyermekközpontú, játékosságon alapuló módszerük, melynek segítségével a gyermekek vidám hangulatú órákon egy nemzetközileg egységes módszertannal fejleszthetik nyelvtudásukat. A tananyag jól illeszkedik, kiegészíti az iskolai oktatást.
Örömmel osztom meg az olvasókkal a hírt, hogy
szeptembertől Mindszenten is lehetőség nyílik arra,
hogy az óvodás és kisiskolások korosztálya csoportos
angol foglalkozáson vegyenek részt, és játszva sajátíthassák el az angol nyelv alapjait. Szeretettel várom
az érdeklődő szülőket, gyermekeket próbaórákon, rendezvényeken, ahol bepillantást nyerhetnek a klubok
életébe. A The Kids Club hivatalos honlapján www.vidamangol.hu további információkról olvashatnak rólam és az iskoláról is.
Reméljük sok érdeklődőnek felkeltettük a kíváncsiságát, akik szeretnék, hogy gyermekük játszva, könnyedén elsajátítsa az angol nyelvet.
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Tábori körkép
A Keller Lajos Művelődési
Központ és Könyvtár évek
óta sikeresen pályázik az
Erzsébet táborok Alapítványhoz, Napközi Erzsébet-táborok lebonyolítására. A szülők színes, változatos, kreatív, játékos
programokkal megtöltött
táborokban
tudhatják
gyermekeiket, míg ők dolgoznak. Az intézmény
igyekszik minden évben a
gyerekek érdeklődéséhez
leginkább illeszkedő heti
programtervet összeállítani. Vannak visszatérő táborok, természetesen mindig megújuló tartalommal
és születnek új táborok is.
Ezen a nyáron öt Erzsébettábor kerül lebonyolításra.
A táborok megvalósulását
az intézmény munkatársain kívül nagyon sok önkéntes, diákmunkás segíti,
akik nélkül elképzelhetetlen azok megszervezése.
Kovács Ildikó intézményvezető pedig a háttérmunkával, összehangolással a
sikeres
megvalósulást
segíti elő.

Varázsláda tábor
A táborok sorát július első
hetében 28 gyermek részvételével az immár harmadik alkalommal megvalósuló Varázsláda tábor nyitotta. Amely egy mesetábor, ahol ezen a nyáron
Csukás István mesehősei
játszották a főszerepet.
Az önfeledt szórakozás, a
kötetlen beszélgetések, az
érdekes programok biztosították a kellemes kikapcsolódást a gyermekek
számára. A gyermekek
különböző drámapedagógiai játékokon keresztül
ismerkedtek
egymással,
valamint önmagukkal, a
kreativitás, a mesék világán keresztül. Návai Réka
cukrász segítségével cso-

koládé műhely nyílt. S
hogy ne járjunk úgy, mint
Gombóc Artúr, Farkas
Nikolett óvónéni tartott
mozgással
kapcsolatos
foglakozást. A tábor ideje
alatt lehetőségünk nyílt
Kecskemétre látogatni a
Vadaskertbe, és a Kecskeméti
Rajzfilmstúdióba,
ahol megismertük a rajzfilmkészítés csínját-bínját.
A tábor programját megálmodta és megvalósította
Bodnár Henriette, Vargáné Jancsó Irén, Szécsényi
Noémi és Tóth Anett, Sánta Zita és Rácz Luca segítségével, közreműködésével.

Baba-mama tábor
A táborozást nem lehet
elég korán kezdeni, főleg
ha anyával vagy apával
vehetnek részt benne a
leendő kis óvodások. Bányai Ildikó és Oláhné Cseh
Boglárka kezdeményezésére létrejött tábor egyre
népszerűbb Mindszenten.
A már hagyományossá
vált táborunkat az idei
évben július 4-8. között
tartottuk meg a Hét Halász Vendégházban. A
táborba az óvodát kezdő
2,5- 3 éves korú gyermekek és őket elkísérő szülőket vártuk, egy héten keresztül délelőttönként játékos ismerkedésre, foglalkozásokra. Programunkat
színesítette
a
városi
könyvtár könyvbemutatója és az óvónők látogatása
is. A táborban remek alkalom nyílik a gyerekek és
szülők megismerésére, sőt
egymással is szorosabb
kapcsolatba kerülnek és
már szinte össze szokott
csoportként kezdik meg
szeptemberben az óvodát.
A tábort Bányai Ildikó
pszichológus és Oláhné
Cseh Boglárka logopédus
vezette, segítő Oláh Réka
volt.
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Kalandozoo tábor
- a táborvezető szemével
Hevesi Ágnes, a HTKT
Kapcsolat Központ munkatársa volt a július második hetében zajló tábor
vezetője:
A Kalandozoo táborban 50
gyermek vett részt. Fiatal
segítőink-Berényi Noémi,
Csernák Lili, Mónus Martin, Gál Enikő, Arany Elizabet- által született meg a
tábor ötlete; minden, ami
állatokkal kapcsolatos.
A tábor tematikájának kidolgozása során azt a célt
tűztük ki, hogy a gyerekek
számára szervezett program izgalmas, változatos,
tevékeny időtöltés legyen.
A tábor során érkeztek
hozzánk, Európa egész
területéről (ukrán, román,
spanyol, portugál, orosz,
francia). Bemutatták országaik jellegzetes állatait,
majd közös játékra hívták
a gyerekeket.
Vendégünk volt Málna és
Csipesz terápiás kutyák és
gazdájuk Csák Petra, akitől előadást hallhattunk a
magyar
kutyafajtákról,
illetve a felelős állattartásról, majd a gyerekek kutyás foglalkozáson vehettek részt. Ellátogattunk
Szentesre, a Vadmentő
állomásra, ahol megtudhattuk, milyen állatok érkeznek általában az állomásra, hogyan látják el
őket, mi a teendőnk, ha
őzgidát, vagy sebesült állatot találunk a határban.
Kirándulást tettünk a Mezőhegyesi ménesbirtokra,
ahol óriási területen, gyönyörű környezetben, csodálatos épületek között
kalandoztunk. Bemutatták
az istállókat, láthattuk a
ménest, megismerkedtünk
a nóniusz és gidrán lovakkal, valamint betekintést
nyertünk
a
robotizált
szarvasmarhatelepre.
A gyerkőcök minden nap
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kimerülve, boldogan térhettek haza. Barátságok
szövődtek, rengeteget kacagtunk, táncoltunk, játszottunk együtt. Köszönet
a szülőknek a gyümölcsökért, a nasikért, a szörpökért. Köszönet, hogy ránk
bízták gyermekeiket erre a
hétre! A szakács néniknek
a finomságokért, a türelemért!
Külön köszönet a Makó
család aprajának, nagyjának, a mezőhegyesi kirándulásért, a vendégségért!
Le a kalappal a fiatal, lelkes csapatvezetők előtt,
akik segítsége nélkül bizony nem boldogultunk
volna ekkora gyereksereggel!
Végezetül hálás szívvel
köszönöm Sánta Zita munkáját, aki határozottságával, talpraesettségével segített lebonyolítani a hetet.
Remek volt együtt dolgozni!
Jövőre ugyanitt!
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A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLÓJA
Kedves táborosunk! Kedves Szülő!
2022 nyarán újra 9 tábor közül választhattatok. Bízunk
abban, hogy jól éreztétek magatokat. Képzeld el, hogy
több mint 265 gyermek fordult meg a különböző témájú
programheteken. Arra gondoltunk, hogy az utolsó tábor
végén megint találkozhatnánk.

Az időpont 2022. augusztus 12. (péntek) délután 4 óra.
Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ
Táboros képek vetítése nagykivetítőn, meglepetés
gyermekelőadással. Szeretnénk arra felkérni és bíztatni,
hogy a táborodban tanultakat mutasd meg ezen a
délutánon. Hogy mire is gondolunk? Ha volt tábori
pólótok, abba gyere! Van olyan közösségi játékod, amit
akár csoportosan is el lehet játszani? Lehetőség lesz a
zsonglőr eszközöket kikölcsönözni, társasozni, és
vendégünk lesz „Mátyás király udvari bolondja” is
(Molnár Ildikó). Felhőtlen szórakozást, partizást kínálunk,
igazi kavalkádi hangulatot, de ez csak Veled együtt
sikerülhet.
Légy részese Mindszent legnagyobb gyerkőc-partijának,
és hozd el barátaidat, a szomszédokat és a rokonaidat is!
A program kb. 6 óráig tart…., Utána pedig a felnőttek
számára CUPA Feri és az FCBand játszik.
Kérlek, hogy jelezz vissza, hogy számíthatunk-e Rád
és hogy vállalsz-e közreműködést, fellépést?
Elérhetőség: 30/670-7580, kellermindszent@gmail.com és a
Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár Facebook
felületén messenger üzenetben.
2022. AGUSZTUS 12. 20.30

FSCband koncert - Miénk itt a tér!
Helyszín: A Művelődési Központ előtt
AUGUSZTUS 27.

Kerti-mozi DJ Khalmen-nal
Helyszín: Szabadság tér

FELHÍVÁS!
2022. SZEPTEMBER HÓNAPBAN
új alkotóműhelyeket indítunk: csuhézás, papírfonás,
nemezelés, tojásfestés, makramé. A befogadói létszám
korlátozott, várjuk az érdeklődőket augusztusban.
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.
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