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Augusztus 9 és 11 között mintegy 200 gyerek pattant 
kajakba, hogy Csongrádról leevezzenek a Tiszán egé-
szen Szegedig. Az egyik állomásuk Mindszent volt, hol 
a kempingben töltöttek el egy éjszakát. 
A túrázók Szegedről buszokkal érkeztek Csongrádra, 
ahol a kerekeket evezőkre váltották. Az első nap 32 kilo-
métert tettek meg, a nap cél pedig Mindszent volt. A 
Szabadstrandon már várták a sportolókat, a kemping-
ben rotyogott a bográcsos vacsora, a parton pedig zász-
lók jelezték, hogy az első pihenőponthoz érkeztek a tú-
rázók. Érkezés után tábort vertek a kifáradt kajakosok, 
majd jóízűen elfogyasztották a paprikás krumplit. 
A fiatalok között egy ismerős arc is feltűnt. Kárász An-
na, olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok magyar 
kajakozó először vett részt a Vízivándor Táborban. 
Mindszentre érkezése után elmondta, hogy nagyon jó 
látni, hogy a gyerekek jól érzik magukat a túra során. 

„Az is a program célja, hogy felszabadultan élvezzék a 
vízi életet, és sok sok élményt szerezzenek” – mondta el 
az olimpiai bajnok. 
Egy kiadós alvás után a csapat másnap reggel indult 
tovább. Algyőn szintén megálltak egy éjszakára, majd 
végül közel 90 kilométerrel és 3 élményteli nappal a 
hátuk mögött érkeztek meg Szegedre.  

Kajakosok lepték el a mindszenti Tisza-partot 

Mindszenti földön áll Attila, a hun király 

Csongrád-Csanád megye minden településének földje, így Mind-
szenté is megtalálható annak a szobornak a lába alatt, amit au-
gusztus 19-én avattak föl Ópusztaszeren. 
Hosszas küzdelem után megtalálták Attila hun király öt méter 
magas mészkőszobrának a helyét: az impozáns alkotás tavasztól 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot gazdagítja. Az 
alkotást Ciráki F. György orvos kezdeményezésére a felvidéki 
származású Parlag István szobrász készítette el Petró Attila gáva-
vencsellői kőfaragó vállalkozó műhelyében. 
A szobornak a létesítmény főbejáratánál egy kisebb kunhalmot 
emelnek, és az emlékművet annak tetején helyezik el. A kunhal-
mot úgy emelték, hogy a megye minden településéről vittek hoz-
zá földet. Attila király szobra így Csongrád-Csanád megye föld-
jén, így részben Mindszent földjén áll. 
„Nagy megtiszteltetés nekünk, hogy a mi kis településünk is 
hozzá tudott járulni ennek a történelmi emlékmű elkészültéhez. 
Itt Mindszenten is őrizzük a hagyományainkat, büszkék va-
gyunk őseinkre, akik naggyá tették ezt az országot. Attila hun 
király a magyar történelem megkerülhetetlen alakja, aki mostan-
tól – még ha csak szimbolikusan is – mindszenti földön áll.  
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Idén ősszel tartják meg a tizenhato-
dik népszámlálást. A népszámlálás 
egy mindannyiunkat érintő, általá-
ban tízévente ismétlődő adatgyűj-
tés. Az egész országban egy időben, 
azonos tartalommal és egységes 
módszertani alapon hajtják végre, 
kiterjed minden lakásra és sze-
mélyre. A népszámlálás révén pon-
tos és részletes képet kaphatunk 
hazánk népességének nagyságáról, 
demográfiai jellemzőiről, egészségi 
állapotáról, iskolázottságáról, fog-
lalkoztatottságáról, nemzetiségi és 
vallási összetételéről, élet- és lakás-
körülményeiről. 

A NÉPSZÁMLÁLÁS IDŐTARTAMA 

 Október 1. és 16. között önállóan 
online lehet kitölteni a kérdőíveket. 

 Október 17. és november 20. kö-
zött számlálóbiztosok keresik fel 
azokat a háztartásokat, amelyek 
október 16-ig nem töltötték ki on-
line a kérdőívet. 

 November 21. és 28. között a tele-
pülés jegyzőjénél tehetnek ennek 
eleget adatszolgáltatási kötelezett-
ségüknek azok, akik november 20-
ig ezt nem tették meg. 

A népszámlálás eszmei időpontja 
2022. október 1-je 0 óra, azaz az ek-
kor fennálló állapotot alapul véve 
kell a kérdőív kérdéseit megvála-
szolnunk. 

A NÉPSZÁMLÁLÁS RÉSZTVEVŐI 

A népszámlálás akkor eredményes, 
ha pontos képet ad hazánk lakossá-
gáról. Ezért is fontos, hogy a nép-
számlálásban mindannyian részt 
vegyünk, ami egyébként a népszám-
lálásról szóló 2018. évi CI. törvény 
szerint kötelességünk is. 

KÉRDŐÍVET KELL KITÖLTENI 

 mindenkiről, aki Magyarországon 
él; 

 azokról is, akik átmenetileg, 12 
hónapnál rövidebb ideig külföldön 
tartózkodnak; 

 a külföldi állampolgárokról is, ha 
legalább 3 hónapja Magyarorszá-
gon tartózkodnak. 

A népszámlálás során a lakáskörül-
ményekről is nyilatkozunk. A la-
kásadatok segítségével pontos képet 
kaphatunk a háztartások lakáskörül-

ményeiről. Összeírásra kerül az or-
szág területén minden 

 lakás, 

 lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység, 

 közösségi éjszakai elhelyezést szol-
gáló intézmény. 

Fontos, hogy az üresen álló lakások-
ról is ki kell tölteni a kérdőívet. 

POSTAI FELKÉRŐ LEVÉL 

A KSH minden magyarországi lak-
címre postai felkérő levelet küld 
szeptember utolsó napjaiban. 
A népszámlálás nem a bejelentettség 
szerinti, hanem a tényleges élethely-
zetet méri fel, ezért a felkérő levél 
nem névre szól, csak a lakás címe 
(házszámig) szerepel a címzésben. 
A felkérő levélben a népszámlálásról 
szóló hasznos információk mellett 
egy 12 jegyű belépési kód is találha-
tó, ennek segítségével tudja minden 
háztartás önállóan, interneten kitöl-
teni a kérdőívet. 
A szociális, felsőoktatási vagy más 
bentlakásos intézményben lakók az 
intézmény vezetőjétől kapják meg a 
felkérő levelet, míg a fedél nélkül 
élőket szociális munkások segítik a 
népszámlálásban való részvétel során. 

A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE 

A népszámlálási kérdőívet önállóan, 
interneten keresztül október 1. és 16. 
között lehet kitölteni. 
Egy erre a célra létrehozott zárt 
rendszerű, online felületen, amelybe 
a felkérő levélben szereplő egyedi, 
12 jegyű belépési kóddal lehet belépni. 
Azokat a háztartásokat, amelyek 
október 16-ig nem töltik ki interne-
ten a kérdőívet, számlálóbiztosok 
keresik fel október 17. és november 
20. között. 
Akik november 20-ig nem teljesítik 
adatszolgáltatási kötelezettségüket, 
november 21. és 28. között a telepü-
lés jegyzőjénél jelentkezve tehetnek 
ennek eleget. 
A népszámlálási kérdőív kitöltése 
egy átlagos háztartásban körülbelül 
30 percet vesz igénybe. 

A KÉRDŐÍVRŐL 

Minden háztartásban ki kell tölteni 
egy lakáskérdőívet és annyi személyi 
kérdőívet, ahányan a lakásban lak-
nak. Fontos, hogy az üresen álló la-

kásokról is ki kell tölteni a kérdőívet. 

A kérdőíven az alábbi információk 
megadását kérik 
a lakással kapcsolatban: 

 a lakás címe, 

 építési éve, 

 falazata, 

 a lakáshasználat formája (pl. rend-
szeresen, idényszerűen, üres), 

 a lakás tulajdoni jellege, 

 helyiségeinek száma, 

 a lakás alapterülete, 

 közműellátottsága, felszereltsége, 

 a lakásban lakó személyek száma. 

A kérdőív kérdései a személyekre 
vonatkozóan: 

 név, 

 nem, 

 születési idő, 

 lakcímek, 

 korábbi külföldi tartózkodás, 

 állampolgárság, 

 nyelvtudás, 

 nemzetiséghez tartozás, anya-
nyelv, családi, baráti közösségben 
használt nyelv, 

 vallás, 

 családi állapot, 

 született gyermekek száma és szü-
letési idejük, 

 a családban betöltött szerep (pl. 
férj, feleség, gyermek), 

 iskolába járás, iskolai és szakmai 
végzettség, 

 digitális jártasság, 

 gazdasági aktivitás (foglalkozás, 
munkáltató fő tevékenysége, mun-
kavégzés helye), 

 munkavégzéssel, tanulással össze-
függő napi közlekedés, 

 egészségi állapot, fogyatékosság. 

A kérdésekre a válaszadás kötelező, 
de a nemzetiségre, az anyanyelvre, a 
családi, baráti közösségben beszélt 
nyelvre, a vallásra, az egészségi álla-
potra és a fogyatékosságra vonatko-
zó kérdések megválaszolása önkéntes. 

Különösen fontos azonban, hogy az 
önkéntesen megválaszolható kérdé-
sekre is választ adjanak, ugyanis a 
népszámlálás az egyetlen olyan 
adatforrás, amelyből lehetőség nyílik 
megismerni a hazai nemzetiségi és 
vallási viszonyokat, az egyes nemze-
tiségekhez, illetve felekezetekhez 
kötődők számának, társadalmi, terü-
leti jellemzőinek változásait. 

(Forrás: https://nepszamlalas2022.hu/) 

ŐSSZEL INDUL A NÉPSZÁMLÁLÁS 
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Ülésezett a testület 

A nyári igazgatási szünet utáni első rendes Képviselő-
testületi ülésre augusztus 31-én került sor. 

A testületi ülés az Alföldvíz Zrt. beszámolójával kezdő-
dött, amelyből kiderült, hogy Mindszent város területé-
ről 2022-ben eddig 121 db hibabejelentés érkezett a tár-
sasághoz, amiket javítottak. Összességében megállapít-
ható, hogy a vezeték meghibásodások többségét a bekö-
tő és vas vezeték, illetve régi megfúrók meghibásodása 
teszik ki. Jellemzően előforduló hibák még a kék ke-
mény műanyag csövek öregedéséből adódó gerincveze-
ték meghibásodások, valamint hosszanti irányú csőre-
pedései. A városi szennyvízhálózat a várakozásoknak 
megfelelően üzemel. Az egyre szaporodó rákötéseknek 
köszönhetően a rendszer tisztult, így a dugulások és a 
hibák száma is csökkent. A hibaelhárításokat a készen-
léti szolgálat kezeli. Az Alföldvíz Zrt. sok esetben úgy-
nevezett idegen anyagok  (textília, sebkötöző anyagok 
csont, festék stb) hálózatba történő bebocsátását tapasz-
talta. Az anyagok jelenléte a rendszerben több esetben 
okozott üzemeltetési anomáliát. A városi átemelők tisz-
títása, karbantartása ütemezett és folyamatos.  

A szennyvíztisztító telepen a beépített gépek és beren-
dezések az elvárásoknak megfelelően üzemelnek. A 
tisztított szennyvíz minősége, minden esetben határér-
ték alatti, alkalmas arra, hogy azt az élővíz befogadja. A 
telep környezete rendezett az üzemeltetési hulladékok 
elszállítása folyamatos a felgyői hulladéklerakóba. 

Az állati melléktermék elhelyezésének rendjéről szóló 
rendelet módosítását még a májusi rendes testületi ülé-
sen fogadta el Mindszent Város Képviselő-testülete, 
ezen a testületi ülésen sor került a működési szabályza-
tának módosításának elfogadására is. A gyűjtőhely 

üzemeltetése nem kötelező önkormányzati feladat. A 
tetemek és állati melléktermékek elszállításának, vala-
mint ártalmatlanításának költségét eddig az önkor-
mányzat vállalta, amely az elmúlt évben 5,5 millió Ft 
volt. 2022. július 1-től azonban a szolgáltatást kizárólag 
mindszenti lakóhellyel rendelkező magánszemélyek 
vehetik igénybe, a tetemek és állati melléktermékek 
elszállításának és ártalmatlanításának költségeihez tör-
ténő hozzájárulás megfizetése mellett. Az állati eredetű 
melléktermékek elhelyezéséért fizetendő díjakat a 2022. 
júniusi számunkban közöltük, valamint azok megtalál-
hatóak Mindszent város honlapján. A nyitvatartási időn 
túli lerakást megvalósító személyek ellen a 2 kamerás 

megfigyelő rendszernek köszönhetően Mindszent Vá-
ros Önkormányzata hatékonyan fel tud lépni és a nem 
jogkövető magatartást tanúsító polgárokkal szemben 
eljárást kezdeményez. 

A grémium elé került egy önkormányzati ingatlan el-
adásának kérdése is. A Mindszent, 8728. hrsz. alatti ön-
kormányzati ingatlanra egy magánszemélytől érkezett 
vételi szándék, amelyet a Képviselő-testület elfogadott.  

A város vezetői az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló rendelet módosítását is napirendre tűzték. Erre 

azért volt szükség, mert az utcajegyzékekben nem sze-
repeltek a házszámok. A hiányosságot most pótolták 
így mostantól pontosan szerepelnek az egészségügyi 
alapellátás határai.  

A képviselő testület tagjai meghallgatták az MVM Zrt. 
2021. évi települési tevékenységéről szóló tájékoztatót 
is. A beszámoló az országos és regionális tevékenység-
ről szólt, valamint kiderült belőle, hogy Mindszent 
2021. évi áramfogyasztása 11.489.413 kWh óra volt. 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. is elküldte beszámolóját a 
grémiumnak amelyben leírták, hogy 2021. december 31. 
állapot szerint 1636 darab 60 literes, 18 darab 80 literes, 
80 darab 110 literes, 914 darab 120 literes és 1 darab 240 
literes edényzet kiürítését végezte a cég, heti egy alka-
lommal. A begyűjtött hulladék kezelése és ártalmatlaní-
tása a Felgyő Regionális Hulladékkezelő Központ hulla-
dékkezelő telepén történik. Az FBH-NP Nonprofit Kft. 
ügyfélszolgálata mindenki számára elérhető minden 
hétfőn, 15 és 16 óra között a Mindszenti Polgármesteri 
Hivatalban. Pálinkó György Vince települési képviselő 
felhívta az FBH-NP Nonprofit Kft. képviselőjének fi-
gyelmét a zöldhulladék elszállításának pontatlanságára, 
valamint a telefonos ügyfélszolgálat nehéz elérésére. 

Mindszent Város Képviselő-testülete arról is döntött, 
hogy ismételten pályázatot nyújt be települési önkor-
mányzatok rendkívüli támogatására. A koronavírus 
okozta veszélyhelyzet elhárítása miatt elvonásra került 
a gépjárműadó helyi önkormányzatokat megillető ré-
sze, helyi adókat valamint, bérleti díjakat nem lehet 
emelni. Ezeken kívül a kiegészítő támogatások megszű-
nése is nagyon jelentős kiesést eredményez a költségve-
tésben. Mindezek indokolttá teszik azt, hogy minden 

támogatási lehetőséget igénybe vegyen az Önkor-
mányzat. Ilyen lehetőség az önkormányzatok rendkívü-
li támogatása is, melyet a működőképesség előre nem 
látható veszélye miatt lehet igényelni. Mindszent Város 

vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
gazdasági válság, a növekvő energiaárak, a koronaví-
rus és a háború okozta gazdasági problémákra megol-
dást találjon.  

A BárkaTeraszt üzemeltető cég, az Evoluciomarketing 

Kft. egy kéréssel fordult a döntéshozókhoz. Mindszent 

Város Önkormányzata 2021 májusában kötötte meg a 
céggel az üzemeltetési szerződést, ami 2023. szeptember 

15. napjáig tartó határozott időtartamra szól. A megálla-
podás értelmében az üzemeltető bérleti-üzemeltetési 

díjat fizet, ami mindig a tárgyévi üzemeltetési időtar-

tamhoz, a képviselő-testület által meghatározott ún. 
strandszezonhoz igazodik. Ezen felül az üzemeltető a 

strand jogszerű működtetésével összefüggésben felme-
rülő hatósági, eljárási díjak megtérítésére, továbbá a 

közüzemi díjak időarányos megfizetésére is köteles. A 

cég ügyvezetője azt kérelmezte, hogy az önkormányzat 
a 2022. július-augusztusi bérleti díjának 50%-át engedje 

el, a megnövekedett energiaárakra hivatkozva. Tekin-

tettel a közpénzek felhasználásának azon elvére, mi-
szerint önkormányzat nem támogathat profitorientált 
gazdasági társaságot, a képviselő-testület nem támogat-

ta az üzemeltetési díj elengedését. 
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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 

LAKOSSÁGI ÉS 
APRÓHIRDETÉSEK 

Díjszabás: 

egynegyed oldalas 7.875,- Ft + Áfa 

egynyolcad oldalas 3.938,- Ft + Áfa 

apróhirdetés  75,- Ft/szó + Áfa* 

 * a névelő nem számít önálló szónak 

Az önkormányzat intézményei, a civil szervezetek, valamint 
a Mindszenti Általános Iskola városi rendezvényeihez kap-
csolódó hirdetései, tájékoztatói térítésmentesek. 

Hirdetés megrendelőlapot személyesen kérhetnek a 
Mindszenti Polgármesteri Hivatal (6630, Mindszent 
Köztársaság tér 31.) portáján vagy letölthetik elektroni-
kus úton Mindszent város honlapjáról (https://
mindszent.hu). 

Mű kö dnek a fe lsörömpö k! 

Augusztus közepén a MÁV szakemberei elkezdték 

telepíteni a félsorompókat a Déli utcai vasúti átjáró-

hoz. A munkálatok végeztével a berendezés műkö-

dik, így ismét biztonságosabb lett a kereszteződés. 

Az útszakaszon április elején történt egy halálos vonat-

baleset, ami ismét világosan rámutatott: sorompó kell 

az átkelőhöz. A tragédia után a megismétlődésének 

elkerülése és a biztonságos átkelés biztosítása érdeké-

ben, Mindszent Város Önkormányzata Farkas Sándor 

országgyűlési képviselő úr támogatásával, a MÁV Zrt. 

Pályavasúti területi igazgatóságához fordult. Kérték, 

hogy Mindszent belterületén, a Déli utcai vasúti átjáró-

ban, a fénysorompó mellett, fizikai ráhajtásgátló aka-

dály és sebességcsökkentő küszöböt is helyezzenek ki. 

A fekvőrendőrt korábban már elhelyezte az Önkor-

mányzat, augusztus közepétől pedig a félsorompót is 

üzembe helyezte a MÁV. A szakemberek további fi-

gyelemfelhívás céljából fényvisszaverő matricát ra-

gasztottak a lámpákat tartó oszlopokra. A napi rend-

szerességű, nagy sebességű vasúti forgalom miatt, a 

fénysorompókhoz tartozó félsorompók, valamint fek-

vőrendőr kihelyezése, az érintett vasúti átjáróban, az 

emberéletek jóval hatékonyabb védelméhez minden-

képpen szükség van, hiszen ezek az eszközök fizikai-

lag akadályozzák meg a veszélyhelyzet kialakulását. 

Mindszent Város mindent megtesz, hogy biztonságo-

sabb legyen a közlekedés településünkön, azonban 

ehhez a forgalomban részt vevők figyelmére is szükség 

van. Kérünk mindenkit, hogy tartsák be a KRESZ sza-

bályait, vezessenek biztonságosan, és fokozott figye-

lemmel közelítsék meg a veszélyes kereszteződéseket, 

átkelőket!  

A Katasztrófavédelemtől 
ingyenes kéményseprést a 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ 
ugyfelszolgalat 

weboldalon lehet igényelni, vagy hívja a 

1818   9.1  menü számot! 

Zsótér Károly polgármester 

rendes fogadóórát tart 

2022. október 3-án, hétfőn 15 és 17 óra között, 

a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban. 

Zsótér Gábor alpolgármester 

MEGHOSSZABBÍTOTT 
IDŐPONTTAL 

várja a lakosságot fogadóórájára  

2022. szeptember 19-én, hétfőn 

13 és 19 óra között 

a Mindszenti Polgármesteri 
Hivatalban. 

Kérdése támadt a település projektjeivel 
kapcsolatban? Vagy csak szívesen beszélgetne 
személyesen is? 
Ha a várost érintő bármilyen témához vannak 
javaslatai, meglátásai, azt személyesen is 
megoszthatja! 

Várjuk mindazokat, akik kéréseikkel, 
kérdéseikkel és javaslataikkal hozzá kívánnak 
járulni a település fejlődéséhez. 

https://mindszent.hu
https://mindszent.hu
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Nagy Tisza Kvíz 
- a Szent Imre Közösségi Házban 

Ha megkérdezünk egy Mindszentit mit szeret a tele-

pülésen? – kevesen lennének, akik nem említenék a 

Tiszát. Tisza-parti településen élőként illik sok min-

dent tudnunk a folyóról. A TOP-5.2.1-15-CS1-2016-

0003 A mindszenti Dózsa telep megújítása című pályázat 

keretében ezúttal a Tiszával kapcsolatos tudásukat 

tesztelhették a Szent Imre Közösségi Házban a prog-

ram résztvevői. Az augusztus 12-én 19.30 órakor kez-

dődő kvízjáték kérdéseire családok, barátok közösen 

próbáltak jó válaszokat adni, s ha elég szemfülesek 

voltak ez bizony mindenkinek sikerülhetett. A jó vála-

szokat a Közösségi Ház rejtette. Érdemes volt az abla-

kokat fürkészni, hiszen az alkalomra egy nagyon látvá-

nyos kis kiállítás, tárlat készült, tárgyakkal, fotókkal és 

fontos információkkal. A játék után Csillagmozi estére 

vártak mindenkit. A közös szabadtéri mozizáshoz 

minden adott volt, ami elengedhetetlen egy barátokkal 

eltöltött vidám estéhez: egy jó film, popcorn, szörp és a 

magunkkal hozott pléd, takaró. 

Kedves olvasóink ha szeretnétek próbára tenni tudá-

sotokat, egy kis ízelítőt kínálunk a kvíz kérdésekből. 

A helyes megfejtést a Mindszenti Hírek facebook olda-

lára várjuk. A helyes megfejtést beküldők között kisor-

solunk egy Keller Lajos: Mindszent története című 

könyvet. 

Hol ered a folyó? 

1. Ukrajnában 
2. Magyarországon 
3. Szerbiában 

A szabályozás előtt mekkora volt a Tisza hossza? 

1. 1254 km 
2. 1459 km 
3. 1419 km 

Hány mellékfolyója van a Tiszának Magyarországon? 

1. 11 
2. 10 
3. 19 

Csomagautomaták Mindszenten 

Bizonyára olvasóinknak is feltűnt a Köztársaság téri 
Coop Áruház oldalánál felállított kettő, színes, igen 
figyelemfelkeltő csomagautomata. Ezzel a szolgálta-
tással már Mindszenten is akkor tudjuk átvenni vagy 
feladni a csomagot, amikor szeretnénk, amikor szá-
munkra a legoptimálisabb, a nap 24 órájában.  

Az interneten történő vásárlás egyre elterjedtebb 
Mindszenten is. Megfelelő körültekintéssel az internet-
ről is vásárolhatunk biztonságosan, kényelmesen. 
Online vásárlás esetén időt és energiát spórolunk. Ott-
honról kényelmesen, földrajzi távolságra vagy a nyit-
vatartási időre tekintet nélkül, akár 24 órában vásárol-
hatjuk meg a kiválasztott árut, terméket. Előnye hogy 
az interneten fellelhető ajánlatokat könnyedén össze-
hasonlíthatjuk, így megtalálhatjuk a számunkra leg-
kedvezőbb áru terméket. 
A megrendelt áru kiszállítása nemcsak a lakóhelyre, 
munkahelyre kérhető.  Már Mindszenten is elérhetők a 
GLS és Foxpost csomag automaták, melyeknek kö-
szönhetően biztonságosan és jó áron juthatunk cso-
magjainkhoz.  
Az automatában leadott csomagot az országon belül a  
Foxpost bárhova eljuttatja, akár 1 munkanapon belül! 
Mindszenten leadod, ők pedig kiszállítják a csomagot 
az általad választott másik automatába, vagy házhoz-
szállítással közvetlenül a címzett ajtajáig. Előzetes re-
gisztráció nélkül is feladhatjuk csomagunkat, regiszt-
rált felhasználóként azonban további kedvezmények 
és kényelmi funkciók várnak a használóra. Az automa-
ta kijelzőjén lépésről-lépésre jelennek meg az utasítá-
sok, melyek a csomag feladásához szükségesek. Kivá-
lasztjuk a csomagküldési opciót, a térképen azt a he-
lyet ahová szeretnénk küldeni, megadjuk a küldemény 
adatait, címzett elérhetőségét, a mérettábla segítségé-
vel kiválaszthatjuk csomagunk méretének megfelelő 
fiókot, bankkártyával kifizethetjük a díjat, végül a fize-
tés után automatikusan kinyíló fiókba helyezett csoma-
gunkat máris útnak indítottuk. Amennyiben számunk-
ra érkezett csomag azt az automata 5 napig őrzi. Az 
sms-ben, emailben érkezett kód segítségével a nekünk 
megfelelő időpontban átvehetjük küldeményünket. 
Utánvétes csomag átvételére is lehetőséget biztosít, ezt 
azonban kizárólag bankkártyával tudjuk kifizetni. 
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Minden év augusztus 20-án ün-
nepeljük Szent István király nap-
ját, a keresztény magyar állam-
alapítás évfordulóját. 

Városunkban a tavalyi évhez hason-
ló változatos, minden korosztály 
érdeklődést kielégítő programokkal 
készült a „Mecénások a Kultúráért” 
Egyesület a mindszenti strandon. A 
tervek megvalósítása azonban már 
az ünnep előtt nehézségekbe ütkö-
zött, ugyanis a Deák Bill Gyula az 
előadás előtt két nappal betegségre 
hivatkozva monda le koncertjét. A 
szervezők nem hagyták cserben a 
rockzene szerelmeseit, sikerült meg-
hívniuk a Mobilmániát és Vikidált 
Gyulát. 
Az ünnepnapon további problémák-

kal kellett szembenéznie a rendezők-
nek, ugyanis az esős, kiszámíthatat-
lan idő miatt, a gyermekprogramo-
kat és Mindszent város emlékérmei-
nek ünnepi átadását le kellett mon-
daniuk. Estére azonban kitisztult az 
ég, így a koncerteket meg tudták 
tartani. 
Elsőként Kalapács, Rudán és az 
Akusztika adott fergeteges koncer-
tet, akiket a Mobilmánia és Vikidált 
Gyula követett. Az előadások óriási 
sikert arattak, még a sár sem tartotta 
vissza a közönséget a bulizástól. 
A Szent István napi programot a 
„Mecénások a Kultúráért” Egyesület 
a „Civil közösségi tevékenységek és fel-
tételeinek támogatása” 2022 című felhí-
vásra beadott „Mindszenti Nyár 2022” 
elnevezésű VCA-KP-1- 2022/4-000679. 
azonosítószámú pályázat segítségével 
valósította meg. 
Mindszent város ünnepi új kenye-
rét Pribek András pékmester és csa-

ládja készítette el. 
A rendezvény főtámogatója: 
a Miniszterelnökség és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. 
 
 
 
 
 

További támogatók voltak: Mind-
szent Város Önkormányzata, az 
Evolúciómarketing Kft. és a BárKa 
Terasz csapata és a Mindszenti Pol-
gárőr Egyesület 
Köszönjük minden önkéntesnek, 
segítőnek és támogatónak a progra-

Szent István Napi koncertek Mindszenten 
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A testnevelés tantárgy, a mozgás kiemelkedően fontos 
szerepet játszik a tanulók mindennapi életében. Óriási 
szerepe van az önismeret, az önfegyelem fejlesztésében, 
a szabálykövető magatartás megerősítésében, az akarat, 
kitartás fejlesztésében, a csapathoz való tartozás elsajátí-
tásában. A mindszenti diákok mindezt magukénak tud-
hatják, hiszen nagyon szép eredményekkel és sok-sok 
csillogó éremmel a nyakukban zárták a tavaszi Diák-
olimpia versenyeket. 

Mi is az a Dia kölimpia? 
A Magyar Diáksport Szövetség a teljes körű iskolai 
sport tehetséggondozás, a sporttevékenységek 
és sportágak népszerűsítése, valamint a tanu-
lók egészséges életmódra nevelése céljával immáron 
35. alkalommal hirdette meg az ország valamennyi 

általános és középiskolájában a Diákolimpiát. A ver-
senyek felmenő rendszerben zajlanak, azaz az iskolai, 
körzeti, kerületi bajnokok megyei elődöntőkön, döntő-
kön mérik össze tudásukat, ahonnan a legjobbak az or-
szágos elődöntőkbe, döntőkbe jutnak. 

Márciusban, Szegeden került megrendezésre a  

Megyei Röplabda Diákolimpia 

A Mindszenti Általános Iskola IV. korcsoportos leány 
csapata ezüstérmet szerzett. 

A csapat tagjai: Borda Zelma, Szunyi Emília, Horváth 
Nóra, Kurucsai Adrienn, Kis-Albert Netta, Rácz Nóra, 
R. Szombathelyi Lorena, Csuka Eszter, Antal Lara, Ma-
gony Ildikó, Kiss Amira, Bányai Eszter 

Áprilisban Gödöllőn a Mindszenti Általános Iskola III. 

korcsoportos fiú csapata a Mezei futás Diákolimpia 
országos döntőjében a 15. helyet szerezték meg.  
A csapat tagjai: Jónás Zalán, Takács Máté, Mucsi Ádám, 
Jónás Zétény, Németh Bendegúz. 

Szintén áprilisban kezdődtek a Körzeti Atlétika  

versenyek, melyről felmenő rendszerben egészen a 
Győrben megrendezett Országos Diákolimpiáig jutot-
tak a tanulók.  

A Mindszenti Általános Iskola IV. korcsoportosleány 
csapata a Körzeti atlétika ötpróba versenyén arany ér-
met szerzett. 
A csapat tagjai: Bányai Eszter, Antal Lara, Gombos Vik-
tória, Felvidéki Anna, Csuka Eszter, Kis Amira. 
Egyéni összetettben Kis Amira ezüst érmes lett, Felvidé-
ki Anna pedig 4. helyezést ért el. 

A Körzeti atlétika ötpróba versenyén a Mindszenti Álta-
lános Iskola IV. korcsoportosfiú csapata aranyérmet 
szerzett. 

A csapat tagjai: Kurgyis János, Szabó Gergő, Fábrik Do-
minik, Nagy Péter, Tóth Mór, Andrikó Balázs. 
Egyéni összetettben második helyet szerezte meg Fábrik 
Dominik, negyedik Szabó Gergő, ötödik Tóth Mór. 

Sportsikerek a Mindszenti Általános Iskolában 

- Az új tanév megkezdése előtt a tavalyi sportsikereiről kérdeztük Ivanovné Tóth Ágnest 
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Körzeti atlétikai diákolimpián ötpróba egyéni összetett 
versenyen Kis Amiraés Fábrik Dominik ezüstérmet 
szerzett. Felvidéki Anna és Szabó Gergő egyéni össze-
tettben a 4. helyen, Tóth Mór az 5. helyen végzett. 

A Mindszenti Általános Iskola III. korcsoportos fiú csa-
pata a körzeti Atlétika Diákolimpián I. helyezést ért el, 
ezzel a megyei döntőbe jutott! 
Csapattagok: Németh Bendegúz, Makó András, Takács 
Máté, Mucsi Ádám, Kovács Dániel és Jónás Zalán. 
Egyéni összetett helyezések: I. hely - Mucsi Ádám, III. 
hely - Kovács Dániel, V. hely - Jónás Zalán. 

A Mindszenti Általános Iskola III. korcsoportos leány 
csapata a körzeti Atlétika Diákolimpián IV. helyezést 
ért el! 
Csapattagok: Gyovai Csilla, Kis Csenge, Nagy Jázmin, 
Borda Zelma, Szabó Anna, Farkas Luca  
Egyéni V. helyezett: Kis Csenge. 

A megyei versenyek Szegeden kerültek 
megrendezésre.  
Az Atlétikai Megyei Diákolimpia ötpróba versenyén 
bajnok a Mindszenti Általános Iskola. Irány az országos 
verseny Győrben. 
A csapat tagjai: Andrikó Balázs, Fábrik Dominik, Nagy 
Péter, Tóth Mór, Kurgyis János, Szabó Gergely.  

Atlétikai Megyei Diákolimpia ötpróba versenyén a 
Mindszenti Általános Iskola IV. korcsoportos leány csa-
pata szintén szép eredményt ért el, ezüst érmet szerzett. 
A csapat tagjai: Kiss Amira, Antal Lara, Bányai Eszter, 
Rácz Eliána, Felvidéki Anna. 

Győr  - Az Országos Atlétikai Diákolimpián egyéni és 
Többpróba versenyein, a mindszenti diákok is össze-
mérhették tudásukat a legjobb egyéni versenyzőkkel és 
csapatokkal. A megnyitó beszédben kiemelték, hogy aki 
itt van az már több verseny győztese. 

Az Országos Atlétikai Diákolimpián Győrben a III. kor-
csoportos versenyein Csongrád - Csanád megyét a 
Mindszenti Általános Iskola diákjai képviselték. 

A 4x100 m-es fiúváltó a 7. helyet szerezte meg. A csapat 
tagjai: Szabó Gergely, Kurgyis János, Fábrik Dominik, 
Tóth Mór 

A 4x100 m-es leányváltó a 12. helyen végzett. 
A csapat tagjai: Kiss Amira, Antal Lara, Felvidéki Anna 
és Bányai Eszter 

A négypróba csapatversenyen, a csapat tagjai: 
Takács Máté, Jónás Zalán, Makó András, Mucsi Ádám, 
Kovács Dániel, Németh Bendegúz voltak. A fiúk javítva 
a távolugrás és 600m-es eredményükön a 15. helyet sze-
rezték meg. Fegyelmezett, sportszerű magatartásukra 
büszke vagyok.  

Szeretném megköszönni a szülők támogatását kiemelve 
Németh Bendegúz családját akik rajtgép vásárlással 
segítettek a felkészülésben és az útra vizet és csokit vá-
sároltak a gyerekeknek. Diák-szülő-edző. A csapatmun-
ka erről szól. – hallottuk Ivanovné Tóth Ágnestől. 
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A nyár véget ért, a szünidő gyorsan 
tovaillant, a nyári táborok lakói 
már talán az óraközi szünetekben 
mesélik a közösen megélt tábori 
élményeiket. Tábori körkép rova-
tunk befejező részéhez érkeztünk. 

Magyar vándor tábor 
Az idei Kékvirág Klub által szerve-
zett tábor megvalósítására 2022. júli-
us 25-29. között került sor, Magyar 
vándor fantázianévvel. A táborról 
Olasz Anna táborvezetőt kérdeztük. 
Ezen a héten a gyermekek játszva 
ismerhették meg a nagy magyar 
felfedezőket, feltalálókat, a teljesség 
igénye nélkül. Szerettük volna a 
tudományterületek érdekes, gyakor-
lati oldalát megmutatni a különböző 
programelemek segítségével, legyen 
szó az orvostudományról, a fiziká-
ról vagy épp a matematikáról. Üde 
színfolt volt a keddi bűvészelőadás, 
de nem feledkeztünk meg a népsze-
rű és várt gyümölcsjátékról és casi-
no-ról sem, illetve nagy sikert ara-
tott a vízicsata is. Csütörtökön kü-
lön busszal kirándultunk a Maros 
Kalandparkba, ahol a táborosaink 
trambulinoztak, kipróbálták az aka-
dálypályát és átcsúsztak a Maros 
felett. Több névnaposunk is volt a 
héten, így szinte minden nap ünne-
pelhettünk. A 41 gyermek eheti ak-
tív időtöltéséről Antal Anna, Csön-
gető Hédi, Csuka Eszter, Fülöpné 
Bánfi Anna, Hérány Emma, Köblös 
Edina, Korom Flórián, Korom Lili, 
Kovács Marcell, Kovács Tibor, Len-
gyel Laura, Olasz Janka és Olasz 
Anna gondoskodtak. 

Öregvilág Apó manói tábor 
Augusztus első hetében Bálint Mari-
ann: Hulladékhistóriák: Klímanó 
történetek című könyv történeteire 
épült a tábori program. A táborla-
kók játékos formában megismerhet-

ték a szelektív hulladékgyűjtés fon-
tosságát és az újrahasznosítás szép-
ségeit. Megtapasztalhatták milyen jó 
móka csupa újrahasznosított anya-
gokból valamit alkotni. A tábor 
programja elősegítette a gyermekek 
környezettudatos felnőtté válását, 
hiszen azt gyermekkorban kell meg-
alapozni. 

Alkotó mesterek – 

mesteri alkotások tábor 
A nyár utolsó táborában a vidám 
játékok mellett az alkotásé volt a 
főszerep. A táborlakóknak lehetősé-
gük volt nagyon sok anyag és alko-
tótevékenység megismerésére. A 
csuhézástól, a vesszőfo-
náson, nemezelésen, mé-
zeskalácskészítésen át a 
tűzzománc és gyöngyék-
szer készítésig sok min-
dennel megismerkedhet-
tek és egy-egy jól sikerült 
alkotás szerepet játszott a 
gyermekek önbizalmá-
nak erősítésében. 

A tábori programok megvalósításá-
ban közreműködtek a településen 
élő kézműves 
mesterségek tudói, akik különböző 
alkotó tevékenységeket gyakorol-
nak, és ezeket szívesen megosztják a 
lehetséges utánpótlással, azaz a 
gyermekekkel, a fiatalokkal. 

A különféle tematikájú táborok ki-
váló lehetőséget nyújtottak arra, 
hogy a gyerekek szórakozzanak, új 
barátságokat kössenek, érdekes dol-
gokat tanuljanak, ismerjenek meg. 
Köszönjük minden támogatónak, 
közreműködő önkéntesnek, a tábo-
rok vezetőségének a megvalósítást 
és természetesen köszönet illeti az 
Erzsébet táborok Alapítványt. 

BEFEJEZŐDTEK A NYÁRI TÁBOROK 
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Segí tsű nk egyű tt az ö nke ntes 
tű zöltö knak!  

A Mindszent Város Önkéntes Tűzoltóegyesületének 
tagjai hosszú évek óta segítik a mindszentieket és vi-
gyáznak a lakosságra. Most eljött az idő, hogy a tele-
pülés összefogjon és viszonozza a segítséget.  
Jancsovics Attila 
települési képvise-
lő, a Mindszenti 
Piac üzemeltetője 
elmondta, hogy a 
tűzoltóegyesülettel 
közösen egy Csalá-
di Napot rendeznek 
szeptember 17-én, 
ahol egy „C” kate-
góriás jogosítványre 
gyűjtenek. Erre 
azért van szükség, 
mert jelenleg a 
lánglovagok közül 
csak 1 főnek van 
ilyen vezetői engedélye, így ha ő lebetegszik, vagy 
nem tartózkodik a településen, nincs ki vezesse a pi-
ros vízhordó autót.  
„Körülbelül 4-500 ezer forintot szeretnénk gyűjteni, 

hiszen ennyibe kerül egy „C”-s jogosítvány, és a PÁV 

1-es vizsga. Az elmúlt időszakban megnőtt a tűzese-

tek száma Mindszenten, ezért tartom fontosnak, hogy 

még legalább egy fő tudjon vonulni a gépjárművel” – 

mondta el a képviselő.  

A rendezvényen gyerekprogramokkal, versenyekkel, 

bográcsban készült finomságokkal várják az érdeklő-

dőket, segíteni szándékozókat. Az este folyamán pe-

dig zenés, táncos programot terveznek a szervezők.  

A piac egyébként egyre több szórakozási lehetőséget 

is nyújt a helyieknek. Attilától megtudtuk, hogy a 

nagy csarnok és a piac területe kihasználatlannak 

tűnt, hiszen a régebbi időkben csak szombatonként 

volt nyitva a vásártér. „Gondolkoztunk, hogy hogyan 

lehetne hasznosítani piac adottságait, és mivel a kör-

nyéken nincsenek lakóépületek, a bulik mellett dön-

töttünk. Itt lehet nyugodtan discokat tartani, mert nin-

csenek olyan közeli szomszédok, akiket zavarhatna a 

zene. Minden hónapban egy tematikus estét tartunk. 

Volt már Depeche Mode buli és Retro Disco, szeptem-

ber 17-én pedig a Családi Nappal szórakoztatjuk a 

nagyérdeműt” – nyilatkozta az üzemeltető, aki hozzá-

tette, idén ősszel még egy böllérnapot is szeretnének 

megrendezni.  

A piac azonban nem veszti el a vásártér jellegét sem. 

Egyre több napon, egyre több árussal várják a vásárló-

kat. Hétfőként sajtvásárt tartanak, szerdán délután 

rendes piacnap van, a szombati napot változatlanul 

megtartották, valamint havonta egy alkalommal bol-

hapiacot is tartanak, ahol bárki eladhatja az otthon 

már nem használt tárgyait.  

4 mérföld futás, 4 óránként, 48 órán keresztül 

Nem mindennapi kihívást teljesítettek a Mindszenti 
Testedző Sport- és Rekreációs Egyesület futói.  

4x4x48 - nem matematikai feladvány. A futóversenyek 
közül a 4x4x48-as kihívás egy igazi futókihívás, amely 
alapos mentális és fizikai felkészülést igényel. Az  ult-
rafutó David Goggins kezdeményezésére létrejött 
4x4x48 -as kihívás egyre népszerűbb.  Mi is pontosan a 
4x4x48-as kihívás?  4 mérföld futásból áll, 4 óránként, 48 
órán keresztül. Ez 4 mérföld, 12-szer. 48 órás időszak 
alatt. Tehát összesen 48 mérföld (vagyis 77 kilométer), 
ami megközelíti az ultrafutó távot. A távot a résztve-
vők nem egy futásban teszik meg, a kihívás 12, 4 órás 
részre oszlik, ami alaposan próbára teszi a futók hatá-
rait, fizikailag, szellemileg egyaránt. Sokat tanulhat az 
ember magáról és arról, hogyan reagál a különböző 
helyzetekre. 
Legnehezebb talán a mentális fáradtság, melynek le-
küzdéséhez elengedhetetlen a megfelelő támogató kö-
zösség, támogató csapat. A kihívást teljesítő Mind-

szenti futók ebben nem szenvedtek hiányt. A csapat 
több tagjával találkozhattunk már a Spartan Training 
csoport edzésein, hol a futópályán, hol a Tisza gátján. 
A csapat motorja Nagy Péter, aki a maga szerény csen-
des személyiségével fantasztikusan egyben tartja, mo-
tiválja a csapattagokat. A kérdésre, hogy mi a titka? – a 
válasz az elszántsága, kitartása, példamutatása.  
A Mindszenti Testedző Sport- és Rekreációs Egyesület 
csapata nem első alkalommal húzott futócipőt a kihí-
vás teljesítése érdekében. Az egyesület szervezésében 
augusztus 5-7 között ismét megrendezésre került a 
4x4x48 kihívás. 
Az első kör 5-én péntek este 20:00- kor indult és folyta-
tódott négy óránként. A remek sport teljesítménynek 
természetesen bárki részese lehetett, akár futva, akár 
kerékpáron.  
Akik vállalták és végig is vitték ennek a nem minden-
napi kihívásnak a teljesítését: Orlicsek Krisztina, Csat-
lós Nelli, Kasza Peggi, Szőkéné Tamás Ildikó, Molnár 
Adrienn, Kasza Tamás, Csák Szabolcs, Szőke Balázs, 
Nagy Péter és Csák Máté (kerékpáron). 
Ehhez a testet, lelket igénybe vevő teljesítményhez, 
támogatók is hozzájárultak, ki a hidratálásról, ki az 
étkezésről gondoskodott.: Birkacsárda, Mindszenti 
Veterán Jármű Egyesület, Stop Lángosozó, Liba Te-
rasz, Nagy Tibor és családja, Lantos Csilla, Csák Szilvi 
és Sulyok Renáta. 

Gratulálunk a teljesítményhez és a szervezéshez! 

https://marathonhandbook-com.translate.goog/david-goggins/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=hu&_x_tr_hl=hu&_x_tr_pto=sc
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A MINDSZENTI SPORT CLUB 
MÉRKŐZÉSI AZ IDEI ÉVBEN 

Megye 2. osztály 

2022. 08. 21.17:30  Mindszent-Csongrád 

2022. 08. 28. 18:00  Csengele-Mindszent 

2022. 09. 03. 16:30  Mindszent-Üllés 

2022. 09. 11. 14:30  Szegedi Pázsit –Mindszent 

2022. 09. 17. 16:00  Mindszent-Mártély 

2022. 09. 24. 16:00  Tömörkény-Mindszent 

2022. 10. 01. 15:00  Mindszent-Makó II. 

2022. 10. 08. 15:00  Mindszent-Csanytelek 

2022. 10. 16. 15:00  Szentmihály-Mindszent 

2022. 10. 22. 14:30  Mindszent-Bordány 

2022. 10. 29. 14:30  Szegvár-Mindszent 

2022. 11. 05. 13:30  Mindszent-Ásotthalom 

2022. 11. 13. 13:30  Apátfalva-Mindszent 

2022. 11. 19. 13:00  Mindszent-Székkutas 

2022. 11. 26. 13:00  Sándorfalva-Mindszent 

Megye 4. osztály 

2022. 09. 03. 14:30  Mindszent-Kübekháza 

2022. 09. 10. 16:30  FK Szeged II.- Mindszent 

2022. 09. 17. 14:00  Mindszent-Nagylak 

2022. 09. 24. 16:00  Mindszent-Tiszasziget II 

2022. 10. 01. 15:00  MAS SE-Mindszent 

2022. 10. 08. 13:00  Mindszent-Ópusztaszer 

2022. 10. 16. 14:30  Szikáncs-Mindszent 

2022. 10. 22. 14:30  Pázsit SE II.-Mindszent 

2022. 11. 05. 11:30  Mindszent-Eperjes 

2022. 11. 13. 13:30  Maroslele-Mindszent 

Programajánló 

HÁZHOZ JÖN AZ EGÉSZSÉG! 

Értesítjük Mindszent városban élőket, hogy az 
EVP EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA 

ÉS A KÓRHÁZ MUNKATÁRSAI 

2020.09.12-én (szombaton) 
8:00-tól 16:00-ig, előjegyzés alapján 

INGYENES EGÉSZSÉGSZŰRÉSEKET 
VÉGEZNEK 

HELYSZÍN: Mindszenti Általános Iskola Dózsa-
Telepi Tagintézménye, Iskola utca 72-76. 

AZ EGÉSZSÉGNAP TÉMÁI: 

 tanácsadás a vér elzsírosodásával és magas vér-
cukorszinttel járó betegségek megelőzéséről - 
vércukorszint és koleszterinszint mérés ujj-
begyből 

 a testsúly tudatos változtatásával kapcsolatos 
ismeretek bővítése - testsúly, testzsír-százalék 
és testtömeg-index meghatározás, haskörfogat 
mérés 

 dohányzásról való leszokás támogatása -  kilég-
zési szén-monoxid szint megállapítása 

 tanácsadás a keringési rendszer betegségeit be-
folyásoló tényezőiről - érszűkület kialakulásá-
nak kockázat értékelése 

 tájékoztatás a változó korban lévő hölgyeket 
érintő 

 csontállomány csökkenés megelőzéséről - csont-
ritkulás kockázatának elemzése a sarokcsont 
vizsgálatával 

 40 év feletti férfiaknak a prosztata megbetege-
dések kockázatának mérése - PSA teszt elvég-
zése ujjbegyből vett vérből 

 
További információ és időpontfoglalás: 

Csatordai-Kispál Éva, 06 62 / 527-033 

www.evp.hu 
62/532-368 

efi-hodmezpvasarhely@evp.hu 

A szűrővizsgálatok nem diagnosztikai jellegűek. 
A változás jogát fenntartjuk! 
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A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár programajánlója  

2022. szeptember 10.  
A Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség XXXIV. 

Ember a gáton … éjszakai teljesítménytúrái 

A túra gyalogosan, kerékpárral vagy vízen teljesíthető. 

Regisztrációs helyszín: Keller Lajos Művelődési Köz-
pont és Könyvtár 
 

2022. szeptember 17. 20.00 

Psychozis és Exon koncert 
Helyszín: a Művelődési Központ előtti tér 

Rossz idő esetén az épületben tartjuk meg.  

Szeptember közepétől az alábbi 
új szakköröket indítjuk a 

Mindszenti Művelődési Központban: 

Csuhé 
Az alapanyag, annak kezelése, táro-
lása és a tárgykészítésben használa-
tos alapvető technikai eszközök be-
mutatásán túl játékok, kisebb-
nagyobb használati eszközök készül-
nek. A tárgyak megalkotása során 
különleges fonási, díszítési technikákat alkalmazunk. 

A tojásfestés táji sajátosságai 
A Kárpát-medence tojásdíszítő 
hagyománya rendkívül gazdag. 
A különösen jellegzetes motí-
vumkincseket részletesen, föld-
rajzi tagoltságban mutatjuk be. 

Makramé 
A 17. századtól beszélhetünk a 
makraméról, makramézásról 
önálló művészeti ágként. Folya-
matos népszerűségének oka, 
hogy elég hozzá a két kezünk, a 
fonal és egy olló. Az egyszerűsé-
ge miatt pedig mindenki sikerélménnyel használhatja 
ezt a csomózási technikát. 

Nemezelés 
A nemezkészítés egy ősi kelmekészítő mesterség, mely-
nek során az állati szőrökből erős, mégis puha, jól szige-
telő anyag keletkezik. A gyapjú – a nemez alapanyaga – 
gyógyító hatást gyakorol viselőjére: serkenti a vérkerin-
gést, enyhíti az ízületi és izomfájdalmakat, a benne lévő 
lanolin pedig ortopédiai és reumás betegségeket gyó-
gyít. A nemezkészítés szerepe 
különleges a magyar kultúrá-
ban, gyökerei népünknél több 
ezer évre nyúlnak vissza, és 
mi vagyunk a legnyugatibb 
nép, mely ősmesterségeként 
művelte a nemezkészítést. 

Papírfonás 
A papírfonással, ezzel a remek 
kreatív újrahasznosítási techni-
kával fillérekből csodálatos és 
praktikus kosarakat és tároló-
kat lehet készíteni egyszerűen, 
olyan méretben, formában és színben, amilyenre éppen 
szükségünk van. 

A csoportok létszáma korlátozott, ezért, ha érdekel, ak-
kor az alábbi elérhetőségek egyikén minél hamarabb 
jelezd légy szíves: 30/670-7580 telefonszámon, vagy a 
Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár FACE-
BOOK felületén Messenger-üzenetben.  

Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 15. (csütörtök) 

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

és a plakátokon. 
Érdeklődjenek telefonon: 30/670-7580, avagy  

e:mail-ben: kellermindszent@gmail.com címen. 

SOSEM VOLT SOKADALOM 

VÁR az Angyal-vár! 

Szeptember 10-én szombaton 10-17 óráig 
sosem látott sokadalommal újra kitárja kapuit 

az Angyal-vár alkotó- és vendégház 
(Mindszent, Szabadság utca 62.) 

A gangon újra a nagysikerű GASZTRO-GANG, ahol az 
ŐRANGYAL vegetáriánus látványkonyha, fűszerészek, 
sajtosok kínálják gasztro kézműves portékáikat.  

Ismét lesz , naponta többször TOMBOLA húzás! 

A sokadalom vendége a messzi földön híres IHAROS 

NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET a Zsámbéki-medencéből. 

Az Egyesület mesterei kiállítással, foglalkozásokkal és 

különleges mesterségbemutatókkal, kirakodóvásárral  
várnak kicsiket és nagyokat a ház előtti füves 
területen,  a ház udvarán és egyéb színterein. 

Belépő most sincs, a 
kézműves 

foglalkozásoknak 
van díja, ahogy 

szoktuk. 

Idén is  szeretettel VÁR az Angyal-vár! 
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CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2022. 08. 06. Nagy Ákos Béla és Lőkös 
Boglárka Virág 
2022. 08. 06. Szűcs Attila és Répás Ildikó 
2022. 08. 12. Rózsás Ernő és Kósik Tünde 
2022. 08. 13. Drozdik István és Kis-Juhász Kitti 
2022. 08. 13. Gyapjas Ádám Kálmán és Tóth 
Dzsenifer Klaudia 
2022. 08. 23. Pataki József és Bánfi Zsuzsanna Mária  

60. éve kötött házasságot  
1962. 09. 08. Balázs György és Varga Katalin 

55 éve kötött házasságot 
1967. 09. 30. Szőke Lajos és Tóth Eszter  

50 éve kötött házasságot 
1972. 09. 23. Antal Pál és Kása Erzsébet 

45 éve kötött házasságot  
1977. 09. 17. Oláh Mihály és Vecseri Katalin 
1977. 09. 24. Patócs Imre és Boldizsár Piroska Jolán 

40 éve kötött házasságot  
1982. 09. 25. Bicók Mihály Görgy és Kovács Franciska 

35 éve kötött házasságot 
1987. 08. 01. Barta Lajos Róbert és Horváth Judit 

30 éve kötött házasságot  
1992. 09. 04. Kovács Zoltán és Gila Gabriella 
1992. 09. 19. Gadzik Mariusz Jan és Mihály Zsuzsanna 
1992. 09. 28. Boldizsár Sándor és Rostás Klára 

25 éve kötött házasságot 
1997. 09. 06. Tatár Zoltán és Hajnal Anita 
1997. 09. 20. Nagy Péter és Sulyok Renáta 
1997. 09. 27. Szőke Róbert és Bereczki Tünde Mariann 
1997. 09. 27. Horváth Mihály és Bozó Anikó 

SZÜLETETT 

Sánta Krisztiánnak és Trenka Diánának 
2022. 08. 01-én Lilien nevű gyermeke, 

Szijjártó Ádámnak és Váczi Renátának 2022. 08. 05-én 
Hunor nevű gyermeke, 

Gajdos Sándornak és Papp Ágnes Annának 2022. 08. 
07-én Szofia nevű gyermeke, 

Boldizsár Jánosnak és Kovács Kamilla Saroltának 
2022. 08. 14-én Kamilla Aisa nevű gyermeke, 

Kis Jánosnak és Gyermán Erikának 2022. 08. 15-én 
Luca nevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Szőke Ferencné szn: Ferenczi Margit  
(Kinizsi P. u. 52.) – 2022. 07. 05.- 90 éves volt,  

Dr. Gyenes János (Szabadság tér 19.) – 2022. 07. 08. – 
74 éves volt,  

Németh Jánosné szn: Sibriczki Mária (Móricz Zs. u. 
26.) – 2022. 07. 27. – 93 éves volt, 

Mindszent, most is bizonyította, 
hogy Szentes-Csongrád területén 
az egyik legjobb véradói 
közösség itt van, a mi kis 
városunkban! 

Összesen 112-en jöttek el az augusztusi 
véradásokra, hogy vérükkel életeket 
mentsenek és példát adjanak másoknak! 

Köszönjük mindenkinek! 

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. 

 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.  

Rozgonyi István (Bajcsy-Zs. u. 62.) – 2022. 07. 28. – 66 
éves volt, 

Berczeli Gábor Béla (Szántó K. J. u. 2.) – 2022. 07. 30. – 
84 éves volt, 

Pölös Veronika (Arany J. u. 3.) – 2022. 08. 02. – 89 
éves volt, 

Sebestyén József (Thököly u. 74.) – 2022. 08. 05. – 84 
éves volt, 

Trényi Istvánné szn.: Dabis Jolán (Iskola u. 21.) – 2022. 
08. 08. – 76 éves volt, 

Bagita Gézáné szn.: Richter Irén (Kodály Z. u. 47.) – 
2022. 08. 08. – 93 éves volt, 

Antal Lajos (Szt. István u. 47.) – 2022. 08. 14. – 60 
éves volt. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK 

Mindszent Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, 

alábbi 2 db garázs költségalapú bérleti jogának 
elnyerésére, 

 Köztársaság tér 2. sz. garázs - 23,57 m2  

 Köztársaság tér 6. sz. garázs - 22,36 m2  

valamint az alábbi bérlakás költségalapú bérleti 
jogának elnyerésére: 

 Köztársaság tér 12. A. épület 7. ajtó - 45,03 m2 

A részleteket megtalálja a  
www.mindszent.hu oldalon. 
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Mindszenti Általános Iskola és Dózsa-Telepi Tagintézménye 
2022/2023-as tanév első osztályos diákjai  

1. A OSZTÁLY 

OSZTÁLYFŐNÖK: Nagyillés Lászlóné 

Bende Kinga, Boros Adrienn Zoé, Csöngető Netti, Ferenczi Pál, Horváth Zalán Zoltán, Kurucsai Irina, 
Nagy Zita Szilvia, Nyíri Lilána Jázmin, Orf Szófia, Orsó-Csermely Nolen Noel, Rideg Kamilla Aténé, 
Rozgonyi Edit, Rudalic-Gémes Ráhel, Schéda Zsófia, Széll Szabolcs, Szőke Ádám Krisztián, Tóth Réka 

1.B OSZTÁLY 

OSZTÁLYFŐNÖK: Győri Andrea 

Bakri Brigitta Zsuzsanna, Deák Máté, Erdősi Helga, Farkas Izabella, Grundic Márk, Gyovai Tamina, 
Kapus Kornél, Keltonik Kevin, Mihály Melissza Mónika, Molnár Botond, Molnár Hanna, Molnár Kira 
Alexa, Nagy Kíra, Sebestyén Tamás, Szentes-Biró Anna, Tóth Flóra, Vékony Máté 
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1. C OSZTÁLY 

OSZTÁLYFŐNÖK: Szűcs Tünde 

Ajtai István, Boldizsár Annabella, Boldizsár Dzsenna, Borda Ádám Roland, Csányi Csaba László, 
Csatordai Mendi Zsófia, Dosztás Zoé, Horváth Zsombor Levente, Köblös Kata, Pekovics Noel, Piros 
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Augusztus végén, egy magánkezde-
ményezés eredményeképpen két 
filmet tekinthettek meg az érdeklő-
dők a Keller Lajos Művelődési Köz-
pont előtti téren. 
A szabadtéri moziknak egyre na-
gyobb divatja van, több magyaror-
szági városban is rendszeresek az 
ilyen vetítések. Puskás Kálmán úgy 

döntött, hogy idén Mindszenten is 
kipróbálja, hogy van-e kereslet erre a 
szórakozási formára. Tekintve, hogy 
DJ-ként is tevékenykedik, a mozi 
hangosítás része megoldott feladat 
volt, a filmek vetítési jogának költsé-
geit pedig egy támogató, a Momo 
Média Kft. vállalta magára. 
Az I. Szabadtéri Mozi alkalmával 

egy rajzfilmmel, Az erdő kapitányá-
val kedveskedtek a gyerekeknek, a 
felnőtteknek pedig a Csinibaba című 
alkotást vetítették le. A szervezők 
elárulták, hogy az első alkalomra 
nem vártak nagy tömegeket, 
azonban így is szép számmal 
gyűltek össze nézők. Volt olyan csa-
lád, aki Szarvasról érkezett, hogy 
egy szép nyári mozis estét töltsön 
el Mindszenten.  
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