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D ózsa-telepi nap 
Számos programlehetőség várta szeptember 

10-én a Dózsa-telepre kilátogatókat. A telepü- 
lésrész több pontján kínáltak lehetőséget a kikapcso-
lódásra vagy tehettek az egészségük megóvásáért az 
érdeklődők.  

A TOP-5.2.1-15-CS1-2016-0003 A mindszenti Dózsa-
telep megújítása című pályázat keretében került megva-
lósításra a Dózsa-telepi nap, mely a szervezők szándéka 
szerint egy igazi közösségteremtő lehetőség. Bálint Gab-
riella, a rendezvény koordinátora és lelkes csapata vál-
tozatos és színes programsorozattal készült, ahol min-
denki megtalálhatta a számára kedvezőt az egészen ki-
csi gyermekektől kezdve az idősebb korosztályig. A 
rendezvény központi helyszíne a Szent Imre Közösségi 
Ház volt. 

A nap folyamán 8 - 16 óráig várták az egészségükért 
tenni akarókat, az EVP Egészségfejlesztési Iroda és a 
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ - Hód-
mezővásárhely, Makó – munkatársai ingyenes egész-
ségszűréseket végeztek a Mindszenti Általános Iskola 
Dózsa-Telepi Tagintézményében. A vizsgálatok között 
szerepelt többek között vércukorszint és koleszterin-
szint mérés, dohányzásról való leszokás támogatása 
érdekében kilégzési szénmonoxid szint megállapítása. 
Tanácsadás történt a keringési rendszer betegségeit be-
folyásoló tényezőkről és a változó korban lévő hölgye-
ket érintő csontállomány csökkenés megelőzéséről, le-
hetőség volt a  40 éven felüli férfiak prosztata megbete-
gedések kockázatának mérésére is, valamint a testsúly 
tudatos változtatásával kapcsolatos ismereteit is bővít-
hette az, aki a szűrésre ellátogatott. 
9 órától az Országos Mentőszolgálat szakemberei be-
mutatót tartottak, többek között az újraélesztést is meg-
tekinthették az érdeklődők. 
A délelőtt folyamán Balasi Barnabás orgonaművész or-
gonajátékában gyönyörködhettek a vendégek a Szent 
Imre Kápolnában, aki nem először varázsolta el a mind-
szenti közönséget.  
Majd kezdetét vette a szabadtéri programok sorozata. A 
Bessenyei Színkör előadásában megtekinthettük a Csip-
kerózsika ébredése című darabot, majd az Alkony Nép-
dalkör dalcsokrát hallhattuk. Délután kicsik és nagyok 
is jól szórakoztak Kolontos Palkó történetén a Kereker-
dő Bábcsoport előadásában. Bemutatót tartott a Mind-
szenti Önkéntes Tűzoltóegyesület, majd az ismerős dal-
lamokkal a Parlandó Együttes szórakoztatta a közönséget.  

A színpadi műsorok mellett természetesen volt ugráló-
vár, lehetősége nyílt a gyerekeknek egy jó kis arcfestés-
re, csillámtetoválásra és vidám, sokszor az ügyességet is 
próbára tevő népijátékok kipróbálására. A fellépők és a 
segítők csapatát az Idősek Klubja, Pribek András segít-
ségével kemencében sült kaláccsal vendégelte meg. A 
nap a PopArt zenekar koncertjével ért véget. 
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Az Idősek Világnapja kiváló le-

hetőséget ad arra, hogy megvizs-

gáljuk az időseink irányába ta-

núsított odafigyelésünket, gon-

doskodásunkat. Felgyorsult vilá-

gunkban, a hétköznapok rohanása mellett a legtöbb-

ször pont arra, azokra az emberekre nincs elegendő 

időnk, akiknek a legtöbbet köszönhetünk és a legna-

gyobb szükségük lenne rá. Hajlamosak vagyunk 

arra, hogy elfeledkezzünk arról, hogy törődéssel 

tartozunk az idősek felé. 

Köszönettel tartozunk Nekik azért, hogy odaadá-

sukkal, szeretetükkel, szorgalmas munkájukkal és 

áldozathozatalukkal megteremtették számunkra a 

biztonságot és a lehetőséget, hogy tanulhassunk, 

dolgozhassunk és gyarapodhassunk. 

Az Idősek napja minden éveben figyelmeztet arra, 

hogy elődeink már megtették minazt, amit a család-

juk és az országunk szolgálata megkövetelt, ezért 

számukra a pihenés és a róluk való gondoskodás 

ideje kell, hogy következzen, megérdemlik, hogy 

nyugdíjas éveiket a legnagyobb nyugalomban tölt-

hessék. Hiszen ők azok, akik mindig mellettünk áll-

tak és támogattak, ezért most rajtunk a sor. 

Ők megéltek világháborút, forradalmat, kommunis-

ta terrort, Ők tudják még, hogy mi a nélkülözés! 

Most először is Őket kell biztonságban tudnunk, 

akkor, amikor az áram és a gáz ára tíz-

tizenkétszeresére emelkedett. 

Az idő kerekei kiszámíthatatlanul gurulnak, egyre 

gyorsabban. Néha megállok egy-egy pillanatra és 

ilyenkor eszembe jutnak nagyapám történetei vagy 

nagyanyám gyógyító ölelése. Ezek az emlékek ad-

nak erőt minden nap, ezért mindenkit arra biztatok, 

hogy töltsön minél több időt idős szeretteivel és 

gyűjtsön annyi közös emléket, amennyit csak lehet. 

A mindennapok sűrű elfoglaltsága, a folyamatos 

gondok mellett úgy érezhetjük, hogy nehéz időt sza-

kítanunk idős családtagjainkra, mégis egy rövid lá-

togatással vagy néhány őszinte kérdéssel beara-

nyozhatjuk napjaikat és éreztethetjük velük: „ott 

vagy a gondolatimban, fontos vagy nekem”. 

Idősek napja alkalmából az év valamennyi napjá-

ra, ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek sze-

rető gyerekeket, vidám unokákat, törődést, nagyon 

jó egészséget, hosszú boldog életet! 

Polgármesteri köszöntő 

az Idősek Világnapja alkalmából 

„törődéssel tartozunk az idősek felé” 

SZINTE MINDEN 10. UTCA MEGÚJUL 
MINDSZENTEN 

 

A rendszerváltás óta nem volt akkora útfelújítási 

program Mindszent területén, mint amilyet most 

tapasztalhatnak a Tisza-menti városunk lakói. 

A város útjai két ütemben újultak, újulnak meg. Az 

első ütemben kátyúzási munkálatokat végeztek a 

szakemberek, valamint teljes szélességében végez-

tek felújításokat, amik összesen 14 utcát érintettek. 

A részleges javítások után teljes szélességében új 

rétegeket kapott a Móricz Zsigmond utca, az Elege 

utca, a Zrínyi utca, a Szent László utca, a Kodály 

Zoltán utca és az Akácfa utca. Ezekben az utcákban 

a kiegyenlítő réteget követően 5 cm vastagságban 

kopóréteg készült 3,8 m szélességben. Az elkészült 

útburkolat mellett 0,5-0,5 m szélességben mindkét 

oldalon földpadka kialakítása történt meg. 

A felújítási munkák során minden utcában az érin-

tett akanfedlapokat, összesen 29 db-ot szintre emel-

ték. A felújítással érintett szakaszok összes felüle-

te 11.229 m2. 

Zsótér Károly, Mindszent polgármestere elmondta, 

hogy a munkák során komolyabb fennakadás vagy 

korlátozás nem volt. „Külön jó érzés volt látni, hogy a 

település megújulásán helyi szakemberek dolgoznak. 

Nagy öröm, hogy a mindszenti utakat mindszenti 

munkások (is) építik, hiszen így még jobban a magun-

kénak érezhetjük ezt a sikert”  fogalmazott a polgár-

mester. 

A második ütemben a tervek szerint, a Csongrád-

Csanád megyei közgyűlés döntésének megfelelően, 

egy TOP+-os pályázatnak köszönhetően újabb utak 

újulhatnak meg. Várható felújítás a Ludas, a Déli, 

az Iskola, a Bene, az Andrássy, a Bocskai, a Tisza, a 

Rákóczi, az Esze Tamás, a Damjanich, a Petőfi, a 

Táncsics, és az Arany János utcákban is.  
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2022. szeptember 28-án tartotta rendes testületi ülését 
Mindszent Város Önkormányzata. Az ülésen a testület 
elfogadta a város állategészségügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatót. Dr. Borka Attila, a járási főállatorvos meg-
küldött beszámolójában informálta a grémiumot, hogy 
az állattartás országos nyilvántartása alapján 264 re-
gisztrált tartási hely működik Mindszenten. A tartott 
állatfajok közül továbbra is meghatározó a sertés, ki-
sebb számban a szarvasmarha, illetve baromfi, 20 gaz-
daságban tartanak mézelő méheket, 21-ben pedig juhot. 
Mindszent közigazgatási területén 4 darab szarvasmar-
ha, 7 sertés, 1 juh és 3 baromfi telep található. 
A beszámolóból kiderült, hogy dacára az állampolgári 
fegyelem (bejelentési és adminisztrációs, továbbá szű-
rővizsgálatokon való részvétel kötelezettsége) vészes 
lazulására, az állatjárványügyi helyzet egyelőre stabil. 
A nagy gazdasági kárt okozó, bejelentésköteles betegsé-
gek közül egyedül a magas patogenitású madárinfluen-
za (HPAI) tavaszi járványhulláma érintette a települést 
közvetlenül. 
Mindszent területén az eblétszám körülbelül 1500-ra 
tehető. A becsült létszámból a veszettség elleni oltottság 
30 % körüli. Az ebek jelölésére, regisztrálására és a 
kötelező veszettség elleni védőoltásra vonatkozó fe-
gyelem kiemelkedően rossz. Ebben az évben összesen 
6 ebharapásról kaptak bejelentést, ezek közül pedig 
csak 1 kutya volt beoltva. Az oltatlan állatok gazdái 
figyelmeztetést, illetve a kötelezésben foglaltak elmu-
lasztása esetén pénzbüntetést kaptak. 
2021-ben 10 eb került a gyepmesteri telepre, ebből 5 idő-
közben elhullott, 5 pedig továbbra is a telepen van elhe-
lyezve. 2022-ben eddig 8 került be a telepre, a hatósági 
megfigyelési időt követően veszettség ellen oltva és 
jelölve 2 eb került ki őrző-védő célra. Meglehetősen 
sok a településen a tulajdonosok által időszakosan 
szabadjára engedett kutya. Ezek közrendvédelmi-
közbiztonsági, esetenként közlekedés-biztonsági koc-
kázatot jelentenek, másrész a lyssa-aggályos esetek 
okozói. Éppen ezért ez úton is kérünk minden kutyatu-
lajdonost, hogy figyeljen oda az állatra, ne engedje az 
utcán szabadon kóborolni! 
A testületi ülésen szó volt arról, hogy a Keller Lajos 
Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői 
álláshelyének betöltésére 2017-ben adott 5 éves meg-
bízás időtartama ez év végével lejár, ezért el kell indí-
tani a következő vezetői ciklus pályázati eljárását. A 
pályázati felhívást megtalálja Mindszent város honlapján. 
Mindszent Város Képviselő-testülete döntött arról is, 
hogy a 2022/2023-as tanév őszi és téli szünetében biz-
tosítja a szünidei gyermekétkeztetést, a kötelezően 
előírt munkanapokon, az ételek elvitelével. 
Szünidei gyermekétkeztetésben részesítendők köre: A 
települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli 
meleg főétkezést a hátrányos helyzetű (ún. 2H-s) gyer-
mek, és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű (ún. 3H-s) 
gyermek részére ingyenesen biztosítja. 
2022. december 31. napján járnak le azon szállítási szer-
ződések, amelyeket Mindszent Város Önkormányzata 

intézményeinek élelmezési alapanyag biztosítása érdek-
ében kötött. Jelenleg két helyszínen működik főzőkony-
ha az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, a szünidei 
gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés ellátása érde-
kében. A grémium döntött arról, hogy a közbeszerzési 
eljárás költségeinek minimalizálása érdekében, egy eljá-
rás keretében, egy szerződés megkötésével gondosko-
dik az Önkormányzat az intézmények ellátásáról. Így a 
nagyobb lekötött kapacitás alacsonyabb árakat is ered-
ményezhet. 
A képviselők megszavazták azt is, hogy a település to-
vábbra is segíti a szorgalmas, tehetséges fiatalokat. A 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer Magyarország Kormánya által az esélyte-
remtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rá-
szoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvé-
tel támogatására alapított ösztöndíjrendszer. Mindszent 
2023-ban is csatlakozni kíván ehhez a programhoz, ez-
zel is támogatva a kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
diákokat. Az ösztöndíjpályázaton való részvétel költ-
ségvetési fedezetét 2023. évre a beérkezett pályázatok 
ismeretében határozza meg, és azt a 2023. évi költségve-
tésbe betervezik be. A pályázati felhívást a 
www.mindszent.hu oldalon találja meg. 
Az ülésen egy szóbeli előterjesztés is elhangzott. A test-
ület tárgyalta a Mindszenti Idősek Bentlakásos Otthoná-
nak ügyét is. Mindszent Város biztonságos működését 
szem előtt tartva a Képviselő-testület arról döntött, 
hogy a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társu-
lás Kapcsolat Központjának keretei között működő 
Mindszenti Idősek Bentlakásos Otthonában elhelye-
zett gondozottak átmeneti jelleggel a Kapcsolat Köz-
pont Hódmezővásárhely, Serház tér 6. szám alatti 
székhely intézményében kerüljenek elhelyezésre. Az 
ideiglenes elhelyezés 2023. április 15-ig tart. A döntés 
19 fő gondozottat érint, akik közül 15 fő mindszenti la-
kos, és 4 fő a környező településekről költözött az intéz-
ménybe.  Az ideiglenes elhelyezés időtartama alatt az 
intézményben foglalkoztatott 5 fő ápoló, 1 fő vezető 
ápoló, 1 fő szakmai vezető, 1 fő takarító és 1 fő mosónő 
munkavégzésének helye is a Hódmezővásárhely, Ser-
ház tér 6. szám alatti székhely intézményben lesz. A 
döntés részleteiről a 6. oldalon található cikkünkben 
számolunk be. 
A napirendek után Rácz Árpád képviselő kért szót, aki 
méltatta az új utak állapotát, felvetette azonban a sebes-
ség- és súlykorlátozást, valamint az egyirányúsítást. 
Zsótér Károly polgármester támogatta a lehetőség meg-
vizsgálását. 

Ülésezett a testület 

http://www.mindszent.hu
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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 

ÉVRŐL ÉVRE SIKERES AZ 
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 

Idén már harmadik alkalommal szervezte meg Mind-
szent Város Önkormányzata az ingyenes elektronikai 
hulladékgyűjtést. 

A három naposra hirdetett gyűjtőakció keretében, eb-
ben az évben is több tonnányi feleslegessé vált, elekt-
romos árammal működő berendezés gyűlt össze.  
Az eszközök között voltak működésképtelen hűtők, 
fagyasztók, televíziók, számítógépek, nyomtatók, fény-
másolók, rádiók, konyhai és háztartási kisgépek és bar-
kácsgépek. 
Az elektronikai hulladék leadása a lakosság számára 

ingyenes volt, az eszközök elszállítását az Elektroni-

kai Hulladékhasznosító Kft. végezte, akik szétszere-
lik, ártalmatlanítják és újrahasznosítják a berendezéseket. 
Az elektronikai hulladék gyűjtése kiemelkedően fon-
tos, mert ezekben az eszközökben veszélyes anyagok 
találhatóak, amelyek a csapadékvíz hatására kimosód-
hatnak vagy égetés során a levegőbe juthatnak, így ve-
szélyeztethetik a környezetet. 

Köszönjük, ha Ön is leadta nem használatos e-
hulladékját, ezáltal segítette környezetünk tisztulását! 

 
 2022. október 6-án rendkívüli testületi ülésre került 
sor, amelynek keretében elfogadta Mindszent Város 
Képviselő-testülete, Mindszent Város Településszer-
kezeti Tervéről készült rendeletet. Ennek lényege, 
hogy ha valaki a településen építkezni szeretne, ak-
kor azt Mindszent Város településrendezési eszközei 
alapján teheti meg. A rendelet megalkotását évekig 
tartó hatalmas munka előzte meg, hiszen a testület 
még egy 2017. évi határozatában döntött a Város Tele-
pülésfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfej-
lesztési Stratégiájának és Településrendezési Eszközei-
nek elkészíttetéséről, mellyel a VÁTI Városépítési Kft.-
t bízta meg. Paksi Szilvia a Váti Kft. szakmai vezetője a 
testületi ülésen elmondta, hogy az első évben elkészül-
tek a megalapozó vizsgálatok és hatástanulmányok. 
Ezt követően meg kellett várni Csongrád-Csanád me-
gye területrendezési tervének elfogadását. Az abban 
lefektette elvek beépültek Mindszent településrendezé-
si koncepciójába. Ennek lezárását követte az egyezteté-
si szakasz, amely során minden fórumot felhasználtak 
a készítők. A helyi építési szabályzat hamarosan meg-
tekinthető Mindszent város honlapján. 
Szó esett arról is, hogy a Mindszent Város Önkor-
mányzata tulajdonában álló 6630 Mindszent, Köztársa-
ság tér 12. szám alatt felépült társasházban a 2. számú 
23,57 m2 és 6. számú 22,36 m2 garázsok bérleti jogának 
megszerzésére 2022. 09. 02-án pályázatot írtank ki, 
amire a beadási határidőig 1-1 érvényes pályázat érke-
zett. Mindkét jelentkező elnyerte a megpályázott ga-
rázst, három éves időtartamra. 
Egy képviselői indítványt is tárgyalt a grémium, ami-
nek eredményeként arra kérnék az MVM szolgáltatót, 
hogy helyezzen ki egy ügyfélszolgálatot Mindszent-
re. Tóth Csaba hozzászólásában elmondta, hogy évek 
óta próbálkoznak ezzel, mindeddig sikertelenül. A 
testület végül úgy döntött, hogy felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy kezdeményezze a szolgáltatónál, a 
legalább heti egy napi kihelyezett ügyfélszolgálatot. 
2023. december utolsó napjával Hódmezővásárhely 
kilép a Többcélú Kistérségi Társulásból, minek kap-
csán Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata jelezte a társult önkormányzatok felé, hogy a 
munkaszervezeti feladatok ellátását a jövőben nem 
kívánja ingyen teljesíteni. A HTKT Társulási Tanácsa a 
2022. június 30. napján megrendezett ülésén döntött 
arról, hogy „HTKT Munkaszervezeti feladatok 2021. 
évi kiadásairól készült elszámolás” elfogadását a tag-
önkormányzatok kötelesek a képviselő-testületeik elé 
terjeszteni. Zsótér Gábor alpolgármester elmondta, 

hogy „Munkaszervezeti feladatellátásra vonatkozó 
szerződést” egyelőre ne fogadják el, ugyanis az visz-
szamenő hatályú, és ez az összeg nem volt benne 
Mindszent 2021-es költségvetésében, így hiány kelet-
kezne. A „HTKT Munkaszervezeti feladatok 2021. 
évi kiadásairól készült elszámolást” szintén nem ja-
vasolta elfogadásra, ugyanis abban olyan tételek sze-
repelnek, amik Mindszent tekintetében nem valósul-
tak meg. A képviselő-testület megfogadta a javaslatot, 
és egyhangúlag megszavazták, hogy egy későbbi idő-
pontban, a visszásságok tisztázása után fogadhatják el 
az előterjesztést.  
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FELHÍVÁS 

Mindszent Város 
Önkormányzata csatlakozott a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 

fordulójához, amelyre 
felsőoktatási hallgatók, érettségi előtt álló 

tanulók jelentkezését várják. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. november 3.  

Részletek: www.mindszent.hu 

Zsótér Károly polgármester 
rendes fogadóórát tart 

2022. november 7-én, hétfőn 
15 és 17 óra között, 

a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban. 

Zsótér Gábor alpolgármester 

ISMÉT MEGHOSSZABBÍTOTT 
IDŐPONTTAL 

várja a lakosságot fogadóórájára 

2022. október 17-én, hétfőn 
14 és 18 óra között 

a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban. 

Várjuk mindazokat, akik 

kéréseikkel, kérdéseikkel 

és javaslataikkal hozzá 

kívánnak járulni a 

település 

fejlődéséhez. 

November első napjától szünetel a Mindszenti 
Idősek Bentlakásos Otthona, a lakókat pedig a 
vásárhelyi Kovács-Küry Időskorúak Otthona fo-
gadja be ideiglenesen. A képviselő-testület 
nagyrésze az idősek biztonságba helyezésére 
voksolt a testületi-ülésen.  

A mindszenti intézmény a Hódmezővásárhelyi 
Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központjá-
nak részét képezi, tehát nem önálló intézmény. Az 
intézet 1992 óta biztosított teret a szépkorúaknak, 
eleinte még csak nappali, majd bentlakásos jelleggel. 
Időről-időre ideiglenes működési engedéllyel sike-
rült megoldani a fenntartást, azonban saját idősek 
otthonára sikertelenül pályázott a település. A meg-
oldás a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás Kapcsolat Központja volt, aminek részeként 
sokáig jelentett biztonságot a helyi és a környékbeli 
időseknek az intézmény.  

A helyzet azonban megváltozott, ugyanis Hódmező-
vásárhely Megyei Jogú Város döntéshozói úgy 
döntöttek, hogy kilépnek a szövetségből, magára 
hagyva a Kistérségi Társulás többi települését. 
Mindszent kistelepülés, ezért nem engedheti meg 
magának egy különálló intézmény fenntartását. A 
HTKT és a Kapcsolat Központ megszüntetése azt 
jelenti, Hódmezővásárhelynek, mint járásszékhely 
kötelező feladata lesz a mindszenti idősek ellátása. 
Mindszent Város Önkormányzata a Mindszenti 
Idősek Bentlakásos Otthonának épületével segítet-
te Hódmezővásárhely feladatát, azonban a kilépés-
sel ez a lehetősége már nem lesz meg Mindszentnek.  

„Becsüljük, tiszteljük az idős polgárainkat, és mindent 
meg is fogunk tenni, hogy ismét Mindszenten gondozhas-
suk őket. Vásárhely kész tények elé állított minket, cser-
benhagyva ezzel a Mindszenten ellátott időseket. Sajná-
lom, hogy a szomszédos nagyváros vezetése erre a döntés-
re jutott. Nekünk a szeretteink, időseink biztonsága 
mindennél fontosabb, így fájó szívvel ugyan, de 
megszavaztuk, hogy biztonságos helyre, a vásárhe-
lyi Kovács-Küry Időskorúak Otthonába kerüljenek 
ideiglenesen” – fogalmazott Zsótér Károly, Mind-
szent polgármestere.  

A Tisza-parti város helyzetét a háború okozta ener-
giaválság sem segíti. A rezsiköltségek az egekbe 
szöktek, az áramért és a gázért is tíz-tizenkétszeresét 
kell fizetni. Ebben a bizonytalan helyzetben félő 
lett volna, hogy a szolgáltató bármelyik pillanat-
ban kikapcsolhatja a gázt vagy a villanyt a mind-
szenti otthonban, ennek a veszélynek pedig nem 
akarta a képviselők döntő többsége kitenni a szép-
korúakat.  
A képviselő-testület azon dolgozik, hogy megoldást 
találjanak arra, hogy a lakók áprilisban visszatérhes-
senek Mindszentre.   

Az idősek biztonságára szavaztak 
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Ezüstérem a 

karate Európa-bajnokságról 

Szolnok városa adott otthont az immár 37. alka-
lommal megrendezett Szolnok Kupa Kyokushin 
knock down karateversenynek, mely Európa-
bajnokság is volt valamint az I. Shihan Furkó Kál-
mán Emlékverseny nevet is viselte. A szeptember 
10-én lezajló rendezvényt a most már az Egészsé-
ges, Sportos, Zöld Mindszentért Egyesület színei-
ben versenyző, Győri Dávid képviselte a felnőtt 
férfi  „A” kategória - 90 kg-os súlycsoportban. 
Felkészülése nem volt zökkenőmentes, ezért az 
így elért 2. helyezése igazán dicséretes. 
Versenyzését a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  
Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán nyert 
támogatás biztosította. 

 

Gratulálunk! 
Erdei Sándor 

 A Városi Vegyeskarról 
„Az ének szebbé teszi az életet az éneklők és mások életét is.” 

Kodály Zoltán 

A Városi Vegyeskar már több,  mint 28 éve színesíti a 
település életét. A közösséget a mai napig az éneklés 
szeretete tartja össze. A kezdetekről Lecza Jolit, mint 
alapító tagot kérdeztük, idézze fel a dalkör alakulását. 

„Már több, mint 28 éve! Nehéz visszaemlékezni, ho-
gyan is kezdődött, hogyan indult útjára a Városi Ve-
gyeskar. Abban az időben a Tisza Művelődési Ház 
művelődésszervezője voltam. 
Különös, egyben nagyon jó szellemiség jellemezte azt 
az időszakot, elég ha csupán az Amatőr Színjátszók  
nagysikerű előadásait említjük. Dr. Horváth István 
körzeti orvos – nagy kultúra pártoló – véletlenül elej-
tett szava alapján indult el bennem, hogy kellene egy 
kórust szervezni a zenét, az éneklést, a közösséget sze-
rető mindszentiekből. Mivel magam is gyerekkorom 
óta szerettem énekelni – hála Simon Verának, akkori 
énektanárnőmnek - , nem volt nehéz lelkesedni az 
ötletért. 
Szerencsére értő fülekre találtam, így 1994-ben elindult 
a Városi Vegyeskar élete. A kórus vezetője és szakmai 
irányítója Száraz Nagy Györgyné Terike volt  27 éven 
át, amíg egészségi állapota megengedte. Persze az 
évek folyamán voltak, akik elmaradtak és voltak, akik 
új tagként csatlakoztak a kórushoz. Nagy büszkeség, 
hogy a mai napig több alapító tag is énekel a kórusban.” 
Száraz Nagy Györgyné Terike – aki kezdetektől veze-
tője volt a kórusnak – halála után felmerült a kérdés, 
hogyan tovább? A közösséggé forrott kórustagok a 
folytatást választották. Egy szerencsés egymásra talá-
lásnak köszönhetően az új kórusvezető Győri Sára  
hódmezővásárhelyi ének –zene pedagógus lett.  
Győri Sára örült a megkeresésnek, ismerte, tisztelte 
elődjét.  Gyermek, középiskolás kórusokat vezetett, 
valamint az 1976-ban alakult hódmezővásárhelyi Vá-
rosi Vegyeskar életében is jelen volt. Büszkeséggel tölti 
el, hogy együtt dolgozhatott Steiner Bélával és Lányi 
Lajossal. Az egész életét végigkísérte a kórusvezetés. 
Nyugdíjazása után is kapcsolatban maradt a zenével, 
hiszen ahogy mondta, a klasszikus kórusvezetés a vér-
ében van.  Vezetője az Aranykalász Népdalkörnek is, 
amely egy másfajta zenei műfajt képvisel. Csodálatos  

dolognak tartja, ahogyan ezt a felnőtt közösséget a ze-
ne szeretete egyben tartja,  nagyon lelkes  baráti közös-
séget ismert meg általuk. Részben életben tartják az 
előző kórusvezetővel tanul darabokat, de természete-
sen újak is bekerültek a repertoárba.” 

A Városi Vegyeskart az október 4-én a Péczeli Attila 
Alapfokú Művészeti Iskola Zene Világnapja alkalmá-
ból rendezett koncert fellépői között köszönthettük.  
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S osem volt sokadalom címmel 

harmadik alkalommal került sor 
a Mindszenti a Szabadság utcai alko-
tó- és vendégházban, arra a rendez-
vényre, mely során a ház tulajdono-
saként, működtetőjeként, művészet-
pedagógusként megnyitom a ház 
kapuit és változatos, mindig más 
programmal várom az érdeklődőket.  
Nem volt ez másként idén sem, már 
a népmesei cím is sokat sejtetett, ar-
ról a programról, amit elterveztem.  
Messzi földről, Pest megyéből érkez-
tek hozzánk a nap összetett prog-
ramját adó népművészek, az Iharos 
Népművészeti Egyesület 70 fős csa-
patából 20-an, akik hat megrakott 
autóval jöttek el Mindszentre. 
Az Egyesülethez nem kis szálon kö-
tődöm, mivel 25 éve, amikor még 
Biatorbágyon laktunk, volt férjem-
mel alapítottuk meg az Egyesületet, 
melyet tíz éven keresztül vezettem. 
Az a facsemete, amit akkor elültet-
tem, mára terebélyes fává nőtte ki 
magát. Ament Évának a jelenlegi 
vezetőnek, akinek elköltözésemkor 
átadtam az egyesületet, aki azt re-
mek kézben tartja, irányítja. Még 
tavaly a 2. ilyen rendezvényről ké-
szült képeket megosztottam, jelent-
kezett Éva, hogy mit szólnék, ha jö-
vőre ők lennének az alkotóház ven-
dégei, annál is inkább, mivel a mai 
napig tiszteletbeli tagja vagyok az 

Egyesületnek. Az ötletre, azonnal 
igent mondtam, így kerekedett ki az 
a sokadalom, mely valóban sosem 
volt még a Szabadság utcai házban.  
A péntek éjjeli háromszor szakadó 
eső és a délelőtti zápor ellenére jó 
volt a hangulat és a déltől kisütő nap 
végleg sokakat csalt ki a rendez-
vényre, igazi sokadalmat teremtve. 
A délelőtti félárbóc után már teljes 
vitorlabontással üzemelt a program..  
Az Iharos Egyesület tagsága össze-
tett módon mutatkozott be és szol-
gálta Mindszenten a hagyományőr-
zést: a ház előtt kirakodóvásárral 
(furulyakészítő, bútorfestő, szövő, 
levendulász, gyöngyfűző, faeszter-
gályos, játékkészítő), mesterségbe-
mutatókkal,  foglalkozásokkal 
(faesztergálás, kovácsolás, több 
hangszeren élő hangszerbemutató 
zajlott. Az Egyesület kackiás bajszú 
kovácsa kovácstalálkozón szerepelt, 
helyét egy másik pödrött bajszú ko-
vács vette át Szentesről „Vasveréb” 
azaz Medgyesi István, akinél megál-
lás nélkül ütötték a vasat a helyből és 
távolabbról is idelátogató gyerekek.  
A házban, a máskor háló  szobák 
kiállítóhelységgé alakultak, most a 
vendég Iharos Egyesület sokrétű 
népművészeti alkotásaiból rögtön-
zött kiállítást tekinthették meg az 
érdeklődők, volt lószerszám készítő, 
szövő, páncéling készítő, bútorfestő, 
hogy csak egy-két különlegességet 
kiemeljek. A ház gangja ilyen alkal-
makkor gastro ganggá alakul, ahol 

immáron 3. alkalommal az Őrangyal 
Vegetáriánus látványkonyha kínála-
tából vehettek a látogatók, valamint 
a szintén törzsvendégnek számító, 
Borbás Marcsi műsoraiból ismert 
Dorka fűszerháza jött el Derekegy-
házról. Az Őrangyal konyha szakácsa 

Sosem volt sokadalom Mindszenten 
Szeptember 10-én újra kitárta kapuit az Angyal-vár alkotóház, néprajzi 
műhely. Megálmodóját Beke Mária, művészetpedagógust kérdeztük. 
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bográcsban ínycsiklandó vegetáriánus babgulyást is 
főzött. Az udvari félfedett színek, színterek kézműves 
foglalkozásoknak adtak helyet, ahol volt korongozás, 
nemezelés, bőrözés, gyékényfonás, ördöglakat készítés, 
csipkeverés, keszkenőhímzés. Ez utóbbinak, akkora 
sikere volt, hogy 30 db előkészített kendőalap kevésnek 
bizonyult és fiúk, lányok egyaránt hímezték a monogra-
mos keszkenőt. A csipkeverő, a helyi művelődési ház-
ban csipkeverő szakkört vezető Tóth Mária Elvirának, 
olyan fogásokat mutatott, adott át, ami szakmai tovább-
képzésnek számított. A foglalkozásokon felnőttek és 
gyerekek egyaránt vettek részt , igazi családi program-
nak számított, volt család, akik apa, anya három gyer-
kőccel, nagymamával együtt érkeztek és mindent kipró-
báltak. Sokan voltak, akik visszajáró törzsközönséget 
alkotnak, de volt, aki most jött el először és nem bánta meg.  
Délután egy kis záró koncertre került sor az udvaron, 
melyen a szegedi és hódmezővásárhelyi népzenészek 
alkotta Hungarikum kettős tárogatón, cimbalomkíséret-
tel adott elő kurucnótákat, katonadalokat. Az udvar 
hirtelen nézőtérré változott, ületek a karfás lócán, széke-
ken, padokon, ahol csak lehetett. A nap folyamán nagy 
sikere volt az Egyesület népi mesemondójának, aki há-
romszor is maga köré gyűjtötte a gyerekeket. és ízes 
mesemondásával varázsolta el őket. A már hagyomá-
nyosnak számító, napi többszöri tombolahúzás is köz-
kedvelt eleme volt a napnak. 
A rendezvény a Hagyományok Háza hálózati támoga-
tása keretében valósult meg. A Hagyományok Háza a 
Kárpát-medence néphagyomány őrzésének kiemelkedő 
jelentőségű nemzeti kulturális intézménye. A támoga-
tók között volt még Makovecz Imre özvegye, aki az 
utaztatás költségeihez nyújtott támogatást. Még várom, 
annak a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott Kárpát-

medencei Kultúrpajta és Tündérkert Hálózat pályázat elbírálását, 
mely egy ilyen programsorozat támogatását szolgálná, 
melynek az olyan jellegzetes épületek szolgálnak hely-
színt, mint a Szabadság utcai védett népi lakóházam, 
alkotóházam.  
A vendégek egy része Mindszentről érkezett, de sokan 
jöttek a környező településekről, még Szegedről is ellá-
togatott ide főmunkahelyem, iskola vezetősége, kollegá-
im családjaikkal, gyerekeikkel. Két kisfilm is készült a 
rendezvényről, melynek szomorú aktualitást adott, 
hogy  a napokban a Szentesi Gyors riportere, mindene-
se Kárpáti Lajos elhunyt, aki még eljött Mindszentre, 
hogy tudósítson az eseményről. A másik kisfilmet a 
Hagyományok Háza operatőre készítette és a szeptem-
ber 18-i Folkudvar c. műsorban a Duna TV vetítette.  

Összességében a látogatók és a meghívott résztvevők 
egyöntetűen állították, hogy egy nagyon jó hangulatú 
sokadalom részesei voltak. Ez nem jöhetett volna létre 
sok helyi és környékbeli és segítő barát közreműködése 
nélkül, akiknek ezúton is köszönetet mondok! 

Fotók: Heimpold Klára  
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Hat óvodai csoporttal indította az évet a Mindszenti 
Károly Óvoda székhely intézménye, a Móricz tagóvo-
da pedig három csoporttal kezdte meg a nevelési esz-
tendőt. Utóbbiban 25 kiscsoportos kezdte meg az is-
merkedést az óvodai élettel, a székhelyen pedig 30 új 
ovist köszönthettek szeptemberben. A létszám való-
színűleg még bővülni fog, ugyanis év közben további 
10 főt várnak az intézménybe. 
Korom Éva, a Mindszenti Károly Óvoda vezetője elárul-
ta, hogy a férőhely kihasználtság nagyon kedvezően 
alakult, hiszen a székhelyen ez az arány meghaladja a 
80%-ot, és a tagintézményben is közel 80% a kihasználtság. 
A pedagógusok közül 8 fő tartós távolléten van, akik 
közül ketten nyugdíjba készülnek, hatan pedig gyer-
meknevelés céljából tartózkodik otthon. „Az ő helyette-
sítésük nem volt könnyű feladat, hiszen remek szakem-
berekről van szó. A nehézségekkel azonban megbirkóz-
tunk, ugyanis szakmailag rendkívül rátermett pedagó-
giai asszisztenseket sikerült alkalmaznunk. Nagy örö-
münkre szolgál továbbá, hogy érkezett egy olyan óvo-
dapedagógus, aki nyáron szerezte meg a diplomáját. 
Munkatársaink fontosnak tartják a folyamatos fejlődést, 
amit mi sem bizonyít jobban, hogy az egyik pedagógiai 
asszisztensünk jelenleg végzi a főiskolát, hogy újabb 
ismeretekre tegyen szert, és diplomás pedagógussá vál-
jon” – mondta el Korom Éva. 
Az óvodavezetőtől megtudtuk, hogy a szeptember hó-
nap már igencsak tartalmasan telt. A hónap közepén 
egy Őszi Vigasságot tartottak, amit megelőzően a szü-
lők segítségével őszi díszbe öltöztették az óvodát. Őszi 
termésekkel, virágokkal, gyümölcsökkel tették hangula-
tossá a gyerekek környezetét. Szabó István segítségével 
egy lovaskocsis utazáson is részt vettek az apróságok, 
aminek alkalmával a hagyományokhoz híven őszi dalo-
kat énekeltek. 

A Magyar Népmese Napjáról is megemlékeztek, és 
minden csoport részt vehetett egy népmesegyűjtemény 
megtekintésében. A gyerekek a kedvenc meséiket néz-
hették meg videón, Szabó Gyula narrátor, mesélő elő-
adásában. A Zene Világnapjáról sem feledkeztem meg, 
hiszen a Szegedi Tudományegyetem oktatói játékos 
hangszerbemutatót tartottak a Keller Lajos Művelődési 
Központban, amin közel 100 kis óvodás vett részt. Ok-
tóber 4-én volt az Állatok Világnapja, ami kimaradha-
tatlan program a mindszenti ovi naptárjából. A szülők, 
családok az otthoni kiskedvenceket bevitték az óvodá-

ba, és egy állatsimogatót alakítottak ki. A gyerekek ezál-
tal megismerkedhettek az akár egzotikus állatokkal is. 
Voltak teknősök, tyúkok, bárány, kutya, és macska is. 
Korom Éva elárulta, hogy várják az EFOP-os óvodafej-
lesztési pályázat eredményét, amit januárban nyújtottak 
be. Ha pozitív elbírálásban részesülne a pályázatuk, 
akkor a 120 éves székhely épület meg tudna újulni. Cse-
rélnék a nyílászárókat, korszerűsítenék a fűtésrendszert, 
felújítanák a tálalókonyhát. Ezen kívül olyan technikai 
eszközöket szereznének be, amik játékos formába fej-
lesztenék a gyermekek informatikai képességét. 
A nevelési év elindításával akadt néhány olyan karban-
tartási munka, amit a Városüzemeltetési csoport segítsé-
gével meg tudtak oldani. Az óvoda is átállt az apríték-
kal való fűtésre, hogy minél jobban spórolni tudjanak a 
gázfogyasztással. „Mi is a takarékosság útjára léptünk, és 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek és a 
szülők se szenvedjenek kárt ezekben a nehéz időkben” – tette 
hozzá Korom Éva. 
Az óvoda vezetője köszönetet mondott Tóth Csaba kép-
viselőnek is, aki olyan támogatót szerzett az intézmény 
alapítványának, amely vállalkozás 500 ezer forintot 
ajánlott fel arra a célra, hogy az óvoda működését meg-
könnyítő eszközöket szerezzenek be. 

SOKAN KEZDTÉK MEG AZ ÓVODÁT SZEPTEMBERBEN 
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Szeretettel köszöntünk a Mindszenti Hírek szerkesz-
tősége nevében! Már a második ciklusban vagy a 
mindszenti képviselő-testület oszlopos tagja. Mely 
feladatok a leghangsúlyosabbak ebben a ciklusban? 

Amióta a föníciaiak feltalálták a pénzt azóta mindig az-
zal van a baj, Jelenleg a város működtetésének biztosítá-
sa a legelső feladatunk. Mindszent város kevés adóbevé-
tellel rendelkezik, mivel a lakosság mellett kevés az adó-
fizető cég, így fejlesztésekre saját erőből nem is igen le-
het gondolni. A befolyt összeg működésre megy el. Ma-
rad a fejlesztéskere a pályázati rendszer. Ez is célirányos 
és nem is mindig arra írnak ki pályázatot, amire legjob-
ban szüksége lenne a városnak. A bürokratikus rend-
szer még nehezíti is az elszámolást. 
A testület tagjaként én is és társaim is elvi döntéseket 
hozunk melyeket a polgármester vezette stáb vált apró-
pénzre. Nekünk is úgy kell döntenünk, hogy az a leg-
gazdaságosabb, legoptimálisabb legyen és a lakosság 
részéről az elégedettséget tükrözze. A jelen helyzetben 
egy gond viszont van, A megemelkedett árakkal és a 
közüzemi díjakkal (víz, villany, gáz, internet stb.) ho-
gyan fogunk megbirkózni? 
Már eddig is a maximális takarékosság elvét követjük 
hónapok óta, de nem látom a megemelkedett költségek 
kifizetésének lehetőségét. 
Van min törni a fejünket úgy gondolom. Nem szabad 
viszont hagyni, hogy az egészségügyben ne legyen pénz 
vagy ne legyen közvilágítás Mindszenten. 

A jelenlegi önkormányzati ciklusban a képviselői fel-
adatokon túl, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, vala-
mint az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizott-
ság tagja is vagy. Milyen terveket szeretnél megvalósí-
tani a hátra lévő években? 

Pénz nélkül nem sok mindent lehet tervezni. Ha meg 
akarjuk valósítani pl. a temető bejáratánál a „lélek kapu-
ját” ahhoz is kell pénz. Marad talán az összefogás, az 
adakozás, de ennek is vannak komoly korlátai jelen vilá-
gunkban. A sportpálya centerpályáján például a világí-
tás korszerűsítés indokolt lenne, de ehhez is pénz, pénz 
és pénz kellene. 
Már az is eredmény lenne, ha az eddigi meglévő dolga-
inkat meg tudnánk őrizni. 

Képviselői tevékenységed mellett, a Mindszenti 
Sportklub SE elnöke is vagy. Hogyan látod a klub je-
lenlegi helyzetét? 

A klub életében a 2022-es év komoly változásokat ho-
zott. Az U19-es ifjúsági csapatunk visszakerült a Mocor-
gó Utánpótlás Nevelő Futball Clubhoz. A felnőtteknél 
viszont két csapattal indultunk az ősszel. Régen volt 
ilyen Mindszent labdarúgásában. Az első csapat a Me-
gyei 2. osztályban, a második csapatunk a Megyei 4. 
osztályban szerepel eredményesen. Öröm, hogy egyre 

többen akarnak játszani és eredményeket elérni. 
Az első csapatunk csupa fiatal játékosokat vonultat fel, 
de azt is hozzá kell tenni, hogy többeket Vásárhelyről 
igazoltunk az eredmény érdekében. Tapasztalt edző-
játékossal rendelkezünk Bastyik Norbert személyében, 
akinek motiváló készsége elvitathatatlan. Mindkét csa-
pat teljesítményét nézve optimistán tekintek a jövőbe, 
mert mindkét csapatnál lehetőséget látok egy osztályt 
előbbre lépni. 
Mivel önfenttartók vagyunk így a TAO és NEA pályáza-
tokból egészítjük ki a működési költségünket. Nem tud-
juk viszont, hogy a megemelkedett villany- és gázszám-
lánkat hogy egészítjük ki. Ezen a megoldáson fárado-
zunk most. 

A civil foglalkozásod, az önkormányzati munka és a 
sport elnöki teendők rendkívüli mértékben leterhel-
hetik a szabadidődet. Mivel próbálsz feltöltődni? 

A siker motiváló erő. Annak örülök, ha rendben men-
nek a dolgok körülöttem. Ha látom valamelyik focicsa-
pat sikerét, akár az ifjúságiakét is, örömmel tölt el és 
napokra meghatározza a jó hangulatomat. Mivel még 
nyugdíjas óraadóként tanítok is Szegeden, ahol mindig 
fiatalok között vagyok, ez is motivál és kitartásra ösztö-
nöz. 
Úgy gondolom, ha az egészség megvan és a családi hát-
tér is rendben van, akkor ez elég ok arra, hogy terveim 
legyenek és folytassam a munkámat a jövőben is a kö-
zösségért, Mindszent város lakosságáért. 

Köszönöm a beszélgetést, további jó munkát kívánunk! 

I NTERJÚ 

DR. PÁLINKÓ MIHÁLY 

- települési képviselővel 

ELINDULT A NÉPSZÁMLÁLÁS 
MAGYARORSZÁGON 

Október 1-jén kezdődött hazánkban a Magyaror-
szág teljes népességére és az összes lakására kiter-
jedő népszámlálás. 
Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népes-
ség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi 
állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, 
nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskö-
rülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 
2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindany-
nyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális 
és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi 
fejlesztések alapjául szolgálnak. 

A NÉPSZÁMLÁLÁS IDŐTARTAMA 

 Október 1. és 16. között önállóan online lehet ki-
tölteni a kérdőíveket. 

 Október 17. és november 20. között számlálóbiz-
tosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek 
október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet. 

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

A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 
óra, azaz az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell 
a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk. 

(Forrás: https://nepszamlalas2022.hu) 



12 Mindszenti Hírek 2022. október 

 

A z A llatok Vila gnapja 
Az Állatok Világnapjának története 1931-ben 

kezdődött. Október 4. pedig, azért lett a kiválasztott 
nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egy-
úttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védő-
szentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század 
elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami 
körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Az álla-
tok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogab-
bá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazda-
gítják mindennapjainkat. 
Háziállataink jólétéről mi magunk tudunk gondoskod-
ni, ami kötelességünk is. Sok-sok ember életében meg-
határozó szerepet játszanak a háziállatok, melyek bol-
dogabbá tehetik, segíthetik mindennapjainkat. A kutya 
az ember legjobb barátja, melyet számos tudományos 
vizsgálat is igazol. A legtöbb ember gondoskodik róla, 
fésülgeti, simogatja, finom falatokkal, játékokkal ked-
veskedik neki és séta közben kis tasakkal a kezében 
követi. 
Településünkön is sokan gondolják,  hogy egy kutya 
bizony tényleg jó barát, s ez az a település is, mely le-
hetőséget biztosít nyaranta hogy,  gazdi és kutyája 
együtt fürödhet a Tisza partján.  
Alapvető, általános előírás, hogy a kedvtelésből tartott 
állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé 
tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor 
szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség életét, szo-
kásrendjét. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, 
hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok 
megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint 
hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne 
okozhasson sérülést az állatoknak és főként másoknak. 
Szomorú látvány az utcán kóborló, kétségbeesett ku-
tya aki keresi gazdáját, éhes. Ha úgy döntöttünk ku-
tyát tartunk, tartsuk a kerítésen belül. Mozgásigényét, 
közterületen a póráz használatával elégítsük ki. Ne 
legyünk felelőtlen, nemtörődöm gazdák akik ott-
hagyják séta közben a kutyapiszkot. 

Legyen tiszta, biztonságos, kóbor kutya mentes a 
közterület mindenki számára! 

 Ha kóbor kutyát lát, hívhatja a 

mindszenti ebbefogót a 

06 30 / 894-8145-ös 

telefonszámon! 

A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár programajánlója  
2022. OKTÓBER 14-ÉN 14 ÓRÁTÓL  

Tök-Jó Nap 
A "Mecénások a Kultúráért" Egyesület 

szervezésében a Keller Lajos Művelődési Központ 
és Könyvtár közreműködésével 

Helyszín: Művelődési Ház előtti tér 
 /eső esetén a színházteremben/ 

A 2022. augusztus 20-án elmaradt "Mindszenti 
nyár 2022. c. rendezvénysorozat gyermek-
programjai, őszi játékokkal kibővítve ezen a 
napon kerülnek megrendezésre. 

14:00 Nokedli Bohóc 

15:00 Buborék Együttes 

2022. OKTÓBER 22. SZOMBATON 
9 ÓRAKOR 

Világ gyalogló (hó)nap 
Találkozunk a Mindszenti Művelődési Központ 

előtti téren 

Úti célunk: Ányás, a Tisza egyik leghosszabb és 
legtöbb napsütéses órájával megáldott 
kanyarulatában. Egy nyugodt hely, ahol csönd 
van, csak az árnyas fák susogása és a madarak 
csiripelése hallatszik. 

Info: 06 30/670 -7580 

2022. NOVEMBER 13. 14.00 ÓRAKOR 

Márton Napi vígalom 

Osztrák és francia táncosok fellépésével  a 
Szabadság téren 

2022. NOVEMBERÉTŐL AZ ALÁBBI ÚJ 
SZAKKÖRÖKRE VAN MÉG NÉHÁNY 

HELYÜNK: 

Csuhé: Az alapanyag, annak kezelése, tárolása és a 

tárgykészítésben használatos alapvető technikai eszközök 
bemutatásán túl játékok, kisebb-nagyobb használati 
eszközök készülnek. 

A tojásfestés táji sajátosságai: A különösen 

jellegzetes motívumkincseket részletesen, földrajzi 
tagoltságban mutatjuk be. 

Tökfaragás, 
tököt hozz 
magaddal! 

Kemencében 
sült alma, tök! 

Játszóház, 
kézműveskédé, 
arcfestés! 

Quilling: papírcsík- technika használata 

A csoportok létszáma korlátozott, jelentkezni a  
30/670-7580 telefonszámon, vagy a Keller Lajos 

Művelődési Központ és Könyvtár facebook felületén 
Messenger-üzenetben lehet 2022. október 25-ig. 

A programok időpontja és helyszíne megváltoztatásának jogát 

fenntartjuk. Kérjük, hogy figyeljék értesítéseinket, 
felhívásainkat a facebook oldalunkon és a plakátokon. 

Érdeklődjenek telefonon: 30/670-7580, avagy 
e:mail-ben:kellermindszent@gmail.com címen. 
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CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2022. 09. 03. Latos Gábor és Török Nikolett Szilvia 
2022. 09. 17. Katona Lajos Tibor és Szuromi Barbara 
2022. 09. 17. Duskó János és Kiss Judit 
2022. 09. 20. Bene Attila és Rideg Éva  
2022. 09. 24. Pálinkó Dávid Dezső és Bozó Éva 

60 éve kötött házasságot 
1962. 10. 06. Ujvári László és Németh Veronika 

55 éve kötött házasságot 
1967. 10. 14. Buza János Sándor és Szunyi Piroska Mária 
1967. 10. 29. Sindely István és Papp Mária 

50 éve kötött házasságot 
1972. 07. 01. Pálinkó Vince és Gacsári-Kiss Henrietta Eszter 
1972. 10. 14. Bolfert Gábor és Gémes Anna 
1972. 10. 28. Németh János József és Sallai Rozália 

45 éve kötött házasságot 
1977. 10. 29. Balogh Ferenc és Keck Ágnes 

40 éve kötött házasságot 
1982. 10. 09. Mihály László és Németh Ildikó 

35 éve kötött házasságot 
1987. 10. 17. Kalász Ottó Kázmér és Borka Gabriella 
1987. 10. 24. Minurits Antal és Boldizsár Borbála 

30 éve kötött házasságot 
1992. 10. 24. Horváth László és Gémes Izabella 
1992. 10. 24. Kovács Róbert Pál és Kurucsai Ilona 

25 éve kötött házasságot 
1997. 10. 16. Török Norbert és Sztojka Piroska 

SZÜLETETT 

Rekiczki Tamásnak és Rostás Petra Beátá-
nak 2022. 09. 07-én, Jázmin nevű gyermeke, 

Locskai Martin Józsefnek és Cserenyecz Kittinek 2022. 
09. 07-én, Zétény Martin nevű gyermeke, 

Csáki Hajnalkának 2022. 09. 08-án Alex nevű gyermeke, 

Mihály Máténak és Zsótér Dominikának 2022. 09. 09-
én, Adél nevű gyermeke, 

Boldizsár Sándornak és Mozsár Mária Ramónának 
2022. 09. 12-én, Sándor nevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Bozó László (Jókai u. 60.) – 2022. 08. 21. – 
84 éves volt, 

Pálinkó Mihály (Rákóczi u. 7.) – 2022. 08. 25. – 79 éves volt, 

Dani Sándorné szn.: Rotyis Etelka (Széchenyi u. 1.) – 
2022. 08. 26. – 87 éves volt, 

Gasztány Ludmilla szn: Bambula Ludmilla (Szabadság 
tér 19.) – 2022. 08. 28. – 70 éves volt , 

Elekes Ferenc (Damjanich u. 20.) – 2022. 08. 28. – 55 
éves volt, 

Kis Illés Ferenc (Iskola u. 106.) – 2022. 08. 29. – 86 éves volt, 

Orosz Jánosné szn.: Krizsán Klára (Horváth Gy. u. 57.) 
– 2022. 08. 29. – 79 éves volt, 

Mindszenti Hírek 
A lapot alapította 1987-ben Jenei Sándor 

Kiadja: Mindszent Város Önkormányzata  
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. Tel: (62) 527-010 

Felelős kiadó: Zsótér Károly polgármester 
Email cím: hirekmindszenten@gmail.com 

Szerkesztők: Szabó Viktor, Szilágyi Anita, 
Vargáné Jancsó Irén 

Megjelenik: havonta egy alkalommal, 2700 példányszámban 

Nyomda: Norma Nyomdász Kft., Hódmezővásárhely 
ISSN 1589-3642 

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, vala-
mint a Mindszenti Általános Iskola városi rendezvényei-
hez kapcsolódó hirdetései, tájékoztatói térítésmentesek. 

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

VÉRADÁS 

Időpont:  2022. 11. 15. - 14:00-18:00 

 2022. 11. 29. - 14:00-18:00 

A véradás helyszínéről később adunk 
tájékoztatást! 

Pap Sándorné szn.: Kispál Eszter (Klapka u. 8.) – 2022. 
08. 30. – 96 éves volt, 

Csatlós Pálné szn.: Csányi Etelka (Kinizsi P. u. 28.) – 
2022. 09. 03. – 79 éves volt, 

Bereczki Jánosné szn.: Csatlós Erzsébet (Batthyány u. 
17.) – 2022. 09. 08. – 82 éves volt. 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk 

Orosz Jánosné Krizsán Klára 

búcsúztatásán részt vettek. 
Rokonok, szomszédok, munkatársak, volt 

osztálytársak, barátok. 

Köszönjük! 

Gyászoló család 

https://mindszent.hu
https://mindszent.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Mindszent Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak 
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az 
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, 
valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosítá-
sáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján pá-
lyázatot hirdet a fenntartásában működő Keller Lajos 
Művelődési Központ és Könyvtár (6630 Mindszent, 
Szabadság tér 37.) közművelődési intézmény 

igazgatói (intézményvezetői) munkakörének 

betöltésére. 

A vezetői munkaviszony időtartama: 5 év. 
A vezetői munkaviszony kezdő időpontja: 
2023. január 1.  
A vezetői munkaviszony befejező időpontja: 
2027. december 31. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intéz-
mény igazgatója egyszemélyi felelős vezetője az intéz-
ménynek, felelős a feladatellátáshoz biztosított önkor-
mányzati vagyon hatékony és gazdaságos működteté-
séért. Feladata az intézmény szakmai vezetése, a mun-
káltatói jogkörök gyakorlása, valamint a munkaköri 
leírásában meghatározott feladatok teljesítése.  

A pályázat benyújtási határideje: 2022. október 30. 

A pályázat részleteit megtalálja a 
www.mindszent.hu oldalon. 

A pályázat elbírálásának módja: 
Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati 
határidő lejártát követő harminc napon belül a mun-
káltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturá-
lis intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. 

Mindszent Város Képviselő-testülete a pályázatokról a 
bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a kö-
vetkező rendes ülésén dönt. 

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítésé-
hez szükséges tájékoztatást, valamint az intézmény 
megismerésére irányuló igényüket Zsótér Károly pol-
gármestertől kérhetik, illetve a polgármesternek jelent-
hetik be. Telefonszám: 06 62/527-015, 
E-mail: polgarmester@mindszent.hu 

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. 

Részletekről érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal 
Jogi Irodájában vagy a 62/527-011-es telefonszámon.  

Sportsikerek a 
Mindszenti Általános Iskola és 

Dózsa-telepi Tagintézményében 
 

A tanév kezdetével együtt, a Diákolimpia ver-
senyidénye is kezdetét vette. Az előző tanév 
sportsikerei után, ismét csodálatos eredmények-
ről számolhatunk be. 

A Diákolimpia Atlétika Ügyességi Csapatbajnok-
ság megyei versenye Szegeden került megrende-
zésre, 2022. szeptember 22-én, ahol a mindszenti 
diákok szép eredményeket értek el és csillogó ér-
mekkel tértek haza. Gratulálunk az atlétikát kedv-
elő résztvevőknek, köszönjük a felkészítő pedagó-
gusok: Ivanonvé Tóth Ágnes és Tóthné Terbán 
Irén munkáját. 

A megmérettetésen a következő 
helyezéseket érték el: 

10 x 200 m-es váltófutás – I. hely 
Csapattagok: Antal Lara, Borda Zelma Irina, Gombos 
Viktória, Gyovai Csilla, Halál Csaba, Kis Csenge, 
Kovács Dániel Bence, Németh Bendegúz, Nyíri Domi-
nik Károly, Takács Máté 

Leány magasugrás – I. hely 
Csapattagok: Borda Zelma Irina, Gyovai Csilla, Kis 
Csenge, Márki Dóra, Márki Szabina 

Leány kislabdahajítás – II. hely 
Csapattagok: Barna Eszter, Borda Zelma Irina, Farkas 
Luca Hanna, Márki Szabina, Rácz Nóra 

Leány távolugrás – III. hely 
Csapattagok: Antal Lara, Gombos Viktória, Gyovai Csil-
la, Kis Csenge, Márki Dóra 

Leány súlylökés – I. hely 
Csapattagok: Antal Lara, Barna Eszter, Borda Zelma 
Irina, Gombos Viktória, Rácz Nóra 

Fiú távolugrás – I. hely 
Csapattagok: Halál Csaba, Kovács Dániel Bence, Né-
meth Bendegúz, Nyíri Dominik Károly, Takács Máté 

Fiú súlylökés – II. hely 
Csapattagok: Halál Csaba, Kovács Dániel Bence, Né-
meth Bendegúz, Nyíri Dominik Károly 

Fiú kislabdahajítás – V. hely 
Csapattagok: Halál Csaba, Jónás Zétény, Kovács Dániel 
Bence, Németh Bendegúz, Nyíri Dominik Károly 
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„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát 

kaptunk örökségbe, de mintha egyre 

gyakrabban tétlenül néznénk ennek 

háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük 

birtokba, ismerjük meg, fényesítsük 

újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, 

élethosszig érvényes, értékes, unokáink 

számára is feltétlenül megőrzendő, me-

sebeli kincseket!” 

Szeptember 30, Benedek Elek szüle-

tésnapja, a Magyar népmese napja. 

Boldizsár Ildikó (akinek előadását 

már Mindszenten is hallhattuk) me-

seterapeuta, író, tanár szerint a me-

se nem gyógyszer, de gyógyít. A 

Keller Lajos Művelődési Központ és 

Könyvtár október 1-jén, szombat 

délután játszóházba várta a gyerme-

keket és szüleiket, ahol vidám, me-

sebeli hétpróbán vehettek részt. A 

játékok, a feladatok teljesítése során 

sok-sok ismeretet szerezhettek a 

mesékről.  

K asznár Tóth Emma 
neve sokaknak ismerősen 

cseng. Emike néni, 1904. december 4

-én született Mindszenten. Tanító, 

helytörténeti kutató, a honismereti 

szakkör vezetője és a helyi honisme-

reti gyűjtemény alapítója volt. Az 

1960-as években megszervezte a 

néprajzi és a nyugdíjasklubot, 

amelynek fő tevékenysége a helyi 

néphagyományok ápolása és a tár-

gyi örökség megmentése mellett az 

írásos dokumentumok, fotók, visz-

szaemlékezések, dolgozatok össze-

gyűjtése volt, melyek mind-mind 

Mindszentről mesélnek nekünk. 

Emike néninek köszönhetően a Vá-

rosi Könyvtár helytörténeti doku-

mentumtára számos ilyen kincset 

őriz, hiszen ahogy a mondás tartja 

„Múlt nélkül nincs jelen, sem 

jövő.” 

Az egyik ilyen kincs egy mesegyűj-

temény, melyet az egykori idős 

mindszenti mesemondók mesélése 

alapján jegyeztek le.  

Köszöntsük most a népmese napját 

egy történettel, mely egykor a Kur-

ca partján esett meg a mese szerint. 

Jó szórakozást! 

(A mesét az eredeti leírás alapján 

közöljük.) 

É gy irgalmatlan nagy folyóba, aminek 

Kurca vót a neve abba fürdött egy-

szer égy embör. A jószágja mög békésen 

legelészött a folyó partján mikor elfárad-

tak a legelésbe vót a közelbe égy nagy fa 

annak az árnyékába hüvösöltek. 

Az embör mögunta a fürdést gyorsan felöl-

tözött az akkori divatos rojtos diszmagyar 

gatyájába és ő is lédelelt a jószágjai közé a 

nagy fa árnyékába. El is szundított. 

Nagy csiripölésre ébredtött, mérges vót 

nagyon, hogy az a sok seregély mind az ő 

fülibe kiabál. No, gondolta magába, 

mögálljatok kibánok veletek ezért mögla-

koltok amiért fölébresztöttetök. Fölmá-

szott a fára a gatyája szárának a rojtjaira 

égyenkint kötözte a seregélyt. Mi-

kormindön rojtott telekötözött, elengedte 

a fát amibe eddig fogódzkodott, hát uram 

fia, a madarak neki iramodtak, repültek 

ám árkon bokron keresztül, magasan gyor-

san vitték magukkal az embört. Az embör 

nagyon mögijedt, ü még ijet nem látott, 

hiszen nem igy gondolta ü a dolgot bosz-

szút állni akart a madarakon, azok toltak 

ki vele de alaposan. A madarak ez idő 

közben csak repültek, repültek sebesen. 

Jó idő múlva egy rét fölött repültek, a 

gyerökök akik a sok szép mezei virágot 

szödögették elkezdték kiabálni: repül az 

embör, repül az embör. Persze az embör 

hallotta, ezért is mérges vót, szégyöllte 

nagyon. Kicsit odébb, kukoricát kapáltak, 

onnan mög az asszonyok kiabálták: repül 

az embör, repül az embör. Ezök után 

olyan dühös lött az embör, hogy sénkisé 

állja ki szó nélkül az ő szégyönit, gondolt 

égyet. Nem bánja lössz ami lössz. Eloldot-

ta a gatyája dérékát égybül belehuppant a 

folyóba a madarak mög repültek tovább a 

bő gatyájával igy szabadult mög a sok 

bosszuságtól. Csudák csudája mikor a 

nagy mérgéből magához tért ott találta 

magát ahonnan elindult, a jószágja is bé-

késen legelészött. Mindezt látva újra 

mögfürdött mintha misé történt vóna, 

utána fölöltözött, persze az idő eljárt el-

telödött szépen nyugodtan hajtotta haza a 

jószágjait. Sosé jutott eztán eszibe, hogy 

rojtos gatyájára madarakat kössön. 

A  magyar népmese napja 
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Közel 40 millió forintos kormányzati támogatás-
ból újul meg Mindszent egyik fontos épülete, az 
Egészségház. A több egészségügyi funkciót is 
ellátó épület a tervek szerint 2022 év végére 
készül el.  

A Csokonai utcai épület több szempontból is fontos a 
helyieknek. Házi- és gyermekorvosi rendelőknek ad 
helyet, a vérvételi pont és a fizikoterápia ebben az épít-
ményben zajlik, és a védőnők telephelye is itt találha-
tó.  A munkálatok augusztus végén kezdődtek meg, 
mostanra pedig már az egész épületet körbeállványozták. 
A felújítás során megtörténik a teljes ingatlan hőszige-
telése, kicserélik a nyílászárókat, héjazatcserét végez-
nek, és kiépítésre kerül egy komplett napelemes rend-
szer is. A kivitelező Építésmester Tervező és Kivitelező 
Zrt. úgy igazította a munkavégzést, hogy a napi egész-
ségügyi ellátást egyáltalán ne, vagy csak kis mértékben 
befolyásolja a felújítás. 

„Az egészségház ezen felújításával is az a célunk, hogy 
a lakosság és az egészségügyi dolgozók igényeit mara-
déktalanul kielégítsük. Fontosnak tartjuk, hogy egy 
kulturált, a mai követelményeknek megfelelő környeze-
tet és eszközrendszert sikerüljön megteremteni. A fej-
lesztés eredményeként  egy energiahatékonyabb épület-
ben, jobb technikai felszereltség mellett, költséghatéko-
nyabban működhetnek az egészségügyi alapellátások. A 
település lakosai számára jobb komfortérzetet, a szol-
gáltatásokat működtető vállalkozók és egészségügyi 
dolgozok számára pedig méltó munka körülményeket 
eredményez a most megvalósuló fejlesztés is” – mondta 

el Zsótér Gábor, Mindszent alpolgármestere.  

Az elmúlt időszakban szinte minden évben sikerül 
kisebb nagyobb fejlesztéseket végrehajtani az Egész-
ségház épületén. Pályázati forrásból kicserélték a gyer-
mekrendelő bejárati ajtóit, a váró hidegburkolatát. 
Szintén egy pályázatnak köszönhetően fejlesztették a 
sürgősségi ellátás és a védőnői szolgálat eszközeit is, 
valamint új térkőburkolatot kapott az udvar és az in-
gatlan utcafrontja. Megújult a kerítés és a raktár tető 
héjazta is. Nem utolsó sorban Mindszent vállalkozói és   

a település lakosságának támogatásból bővült a mellé-
képület egy garázzsal. 
A jelenleg is zajló felújítási munkálatokra Mindszent 
Város Önkormányzata 39 millió 854 ezer 315 forintot 
nyert Magyarország 2022. évi központi költségve-
téséből.  

Támogatást nyert 
Mindszent Város Önkormányzata a 

mindszenti kompátkelő fejlesztésére 

Mindszent Város Önkormányzata sikeres pályázatot 
nyújtott be a 2022. évi Kompok, révek fenntartásának, 
felújításának támogatására, melyen 2.417.360 forint 

vissza nem térítendő támogatást nyert a mindszenti 
kompátkelő fejlesztésére.  
A pályázaton nyert támogatás a komp működésével 
kapcsolatos alábbi beszerzéseket fedezi:  

 Kompkötél 310m acélsodrony: 2.085.680 Ft jóváha-
gyott támogatási összeg 

 Lavírkötél 120m sodronykötél: 331.680 Ft jóváha-
gyott támogatási összeg 

A pályázaton nyert összeget 2023. 12. 31-ig szükséges 
felhasználni. 

Megújul a mindszenti Egészségház! 


