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Köszönet 
Mindszent Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete köszönetét fejezi ki 
Mindszent lakosságának, minden-
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Pannika néni életérő egyik unokája írt számunkra. 

90 évvel ezelőtt született, a Pap család 5. gyermekeként, 
heten voltak testvérek. Elemi iskolában osztálytársak 
voltak Gál Istvánnal. Iskola elvégzése után István udva-
rolt, majd szerenádot tartott Anna szülei háza előtt. A 
szülei ablakukban meggyújtották a gyertyát, ezzel jelez-
ve, hogy áldását adták a kapcsolatra. István nagyon sze-
rette a ő Pannikáját, még a karjára rátetováltatta a nevét. 
Majd jött az eljegyzés, házasságkötés és megszületett fia 

István. Sokat dolgozott rizsföldeken, aratóföldeken, volt 
konzervgyárban, bőrdíszműben. Otthon mindig este 
főzte meg a másnapi ebédet, mert dolgozni ment nap-
közben. Nyugdíjba együtt vonultak férjével, majd meg-
születtek az unokái, dédunokái, akik bearanyozzák az 
életét. Ma is aktívan süti a süteményeket, tortát, hogy 
örömet tudjon okozni a családjának. 

Egész család nevében kívánok jó egészséget, 
hosszú életet, Mama! 

Szeretettel köszöntjük Gál Istvánnét 90. születésnapja alkalmából! 

Lezárult a közbeszerzés, ezért ta-
vasszal megújulhat a Mindszent-
Szegvárt összekötő kerékpár út. 

A  TOP PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-

00016 számú, "Mindszent és Szegvár 
településeket összekötő kerékpárút ki-
alakítása" című projekt keretében va-
lósul meg Mindszent várost Szegvár 
nagyközséggel összekötő kerékpárút 
építése, amelynek keretében elkészül 
a Mindszent központját a komp kikö-
tővel összekötő kerékpárút, valamint  
Szegvár belterületi meglévő kerék-
párút felújítása is. A támogatás össze-
ge: 1.300.000.000 Ft. 

A megyei önkormányzat, mint kon-
zorciumi partner vesz részt a megva-
lósításban, konzorciumvezető Mindszent Város Önkormányzata, további konzorciumi partnerek: Szegvár Nagy-
község Önkormányzata, Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. és a Magyar Közút Nonprofit Kft. Kerék-
párforgalmi létesítmény becsült hossza: 8.800 fm. 

Megépülhet a Szegvár - Mindszent kerékpárút 
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Közmeghallgatást tartottak Mindszenten, aminek fő 
témája az Európában mindenhol tapasztalható meg-
emelkedett energiaárak voltak. A szakmai tájékoztató-
ból kiderült, több mint 150 millió forinttal emelkedik 
meg a város rezsiszámlája. 

A közmeghallgatás elején dr. Végh Ibolya, Mindszent 
város  jegyzője és dr. Kovács Pál, közgazdasági szakértő 
ismertette az energiaválság miatt kialakult helyzetet, és 
vázolta, hogy milyen nehézségek elé néz a Tisza-parti 
település. 
Ahogy az ország minden településén, úgy Mindszenten 
is szerencsés helyzetben vannak a családok, hiszen az 
átlagfogyasztás mértékéig kompenzált energiaárat kell 
fizetniük. Ez azonban nem vonatkozik az önkormány-
zatokra, az elektromos- és a gázenergiát is piaci áron 

számlázzák ki a városnak. Mindszentnek a megemel-
kedett energiaárak miatt 54 millió forinttal kell többet 
fizetni a villamosenergiáért, a gázfogyasztás pedig 
tovább 113 millió forinttal terheli meg a település 
költségvetését. Az élelmiszer árak drágulása miatt pe-
dig mintegy 74%-kal kerül többe az alapanyagok be-
szerzése. 
A korábbi években Mindszent Város Önkormányzata 
sikeres gazdálkodást folytatott, hiszen a bevételek meg-
haladták a kiadásokat. Most azonban egy olyan feladat 
áll a település előtt, amit csak összefogással lehet átvé-

szelni. A kiadásokat csökkenteni kell, a bevételeket pe-
dig növelni. A 2023-as évet úgy kell túlélni, hogy a vá-

ros képes legyen ellátni a kötelező feladatait. A mö-
göttünk álló években, köszönhetően a jó gazdálkodás-
nak, olyan plusz feladatok ellátására is képes volt az 
önkormányzat, ami nem szerepel a kötelezően ellátandó 
feladatok között. 
A szakemberek több lehetőséget is a képviselő-testület 
elé tártak, amivel egyensúlyba lehet hozni a költségve-
tést. A javaslatokat kizárólag szakmai szemmel készí-

tették el. A költségracionálási tervekben adóemelésre 

és a kiadások csökkentésére tettek javaslatot. A tör-
vényben szereplő adók mértéke Mindszenten mindösz-
sze pár százaléka a maximálisan megengedettnek, ezért 
ezeken szeretnének emelni. A másik fontos bevételi le-
hetősége az önkormányzatnak a tulajdonában álló in-
gatlanok bérleti díjai. Ezek eddig minimális összegek 
voltak, ezeken is szeretnének emelni. A szakértők is-
mertették, hogy a környező települések szinte mind-
egyikén magasabb adókat és bérleti díjakat szabtak ki, 
így Mindszenten voltak ezek az összegek a legalacso-
nyabbak. Fontos megemlíteni továbbá, hogy az elmúlt 
években semmilyen mértékű emelés nem történt, a bér-
leti díjak pedig az elmúlt 8 évben nem emelkedtek. 
Az energiaárak megemelkedése miatt nem Mindszent 

az egyetlen település, amelyik spórolásra kényszerül. 
Szinte minden város intézkedéseket vezet be annak ér-
dekében, hogy fizetni tudja a számláit. A környező vá-
rosokban, Hódmezővásárhelyen, Szegeden és Szentesen 

is költségracionáló intézkedések lépnek életbe. 
A javasolt intézkedések mértékéről a képviselő-testület 
rendkívüli ülésén döntöttek. 
A közmeghallgatáson a megjelent mindszentiek is felte-
hették a kérdéseiket. A kérdések túlnyomó részben a 
spórolást érintették, de szó esett a Mindszenti Idősek 
Bentlakásos Otthonáról és a szemétszállításról is.  

K ÖZMEGHALLGATÁS 
MINDSZENTEN 

Október 26-án rendes testületi ülést tartott Mindszent 
Város Önkrormányzata, ahol szó esett többek között 
a téli igazgatási szünetről, az idősek otthonáról, a 
megemelkedett alapanyagárakról, valamint letette 
esküjét Mindszent Város új képviselője.   

Az ülés elején letette esküjét Mindszent új képviselője. 
Mint ismeretes, Jancsovics Attila visszaadta mandátu-
mát, ezért a 2019. október 14-én megtartott önkormány-
zati választásokkor kialakult képviselői lista következő 
személye, Pálinkó Máté lépett a helyére. A képviselő 
701 voksot gyűjtött be a 2019-es választásokon.  
Az ülésen kiderült, hogy a Mindszent város vízellátásá-
ban résztvevő 500m3-es víztorony műszaki állagának 
romlása, a vízminőségre történő káros hatása miatt a 
víztornyot ki kellett venni az üzemeltetésből. A vízto-
rony üzemeltetésből történő kivétele miatt a szolgálta-
tás nyomástartó módon történik, nagyobb vízkivétel 
esetén nyomásingadozás, esetleg nyomáscsökkenés 
következhet be. Fontos megjegyezni, hogy előre nem 
bejelentett áramszünet esetén időszakos, rövid idejű 
vízhiány is előfordulhat a település egyes részein! A 
szakemberek véleménye szerint a meglévő víztornyot 
nem érdemes felújítani, ezért egy másik építését java-
solják. A jelenlegi épületet robbantással fogják elbonta-
ni, és helyette egy újat létesítenek. 
Korom Éva Andrea, a Károly óvoda vezetője írásos be-
számolójából kiderült, hogy 2022-ben az intézmény-
ben több fejlesztést is végrehajtottak a városüzemel-
tetési csoport munkatársai. A Szabadság téren kicserél-
ték a „nagy szín” alatt található padokat, valamint 
megtörtént a homokozó lécek cseréje is.  A cserepeket 
megigazították, és kivágásra került 3 kiszáradt fenyőfa 
is. A Móricz Zsigmond utcai tagintézményben talál-

ható konyha teljesen megújult egy pályázatnak kö-
szönhetően, a csoportszobák ki lettek festve, a homo-
kozó lécek ki lettek cserélve, és a fatuskókat eltávolítot-
ták a játszóudvaról. 
Az óvodát több vállalkozó is támogatja, akiknek kö-
szönhetően a homokozó léceihez csavarokat szereztek 
be, szárítógépet vásároltak a Móricz Zsigmond utcai 
tagintézménybe, a József Attila utcai telephelyre pedig 
légkondicionálót szereltek fel. A Mindszenti Óvodáso-

kért és Óvodáért Alapítvány Tóth Csaba önkormány-
zati képviselő közbenjárásának köszönhetően egy 500 
ezer forintos felajánlást kapott egy vállalkozótól, 
amelyből a Móricz Zsigmond utcai épületbe egy multi-
funkcionális fénymásoló/nyomtató gépet szereznek be. 

Egy rendes és egy rendkívüli 

ülést tartott a testület 
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A képviselők megismerték a 
2022/2023-as tanítási év beindításá-
nak tapasztalatairól szóló beszámo-
lót. A KLIK Hódmezővásárhelyi 
Tankerület Mindszenti Általános 
Iskola igazgatója írásos anyagában 
kifejtette, hogy a tanévet 388 tanuló 
kezdte meg a Mindszenti Általános 
Iskolában. Szeptembertől a székhely 
intézményben 257, a tagintézmény-
ben pedig 131 diák kezdte meg, 
vagy folytatja tanulmányait. Vidék-
ről is jönnek a Mindszenti Általános 
Iskolába, ők 13-an vannak. A két 
intézményben összesen 44 pedagó-
gus tanít, ezen felül 1 fő GYED-en 
van, 2 fő pedig felmentési idejét tölti. 
A nevelő-oktató munkát segítők szá-
ma 7 fő, technikai dolgozók száma 
pedig 10 fő, ebből 1 munkatárs 4 
órában dolgozik. A beszámolót a 
képviselők megköszönték és elfo-
gadták.  
A grémium döntött arról is, hogy a 
Kormány ajánlásának figyelembevé-
telével költségtakarékossági szem-
pontok alapján, a Polgármesteri Hi-
vatalban a 2022. évi téli igazgatási 
szünetet, valamint a hivatali mun-
karendtől eltérő munkarendet ren-
delnek el. Ennek értelmében a 2022. 
évi téli igazgatási szünet időtartama: 
2022. december 19. - 2022. december 
30. A téli igazgatási szünet időtarta-
ma alatt, 2022. december 19-20., va-
lamint 28-29. napjain a munkaválla-
lók a legszükségesebb, halasztha-
tatlan év végi feladatokat látják el. 
Az ügyfél kérelmek (beadványok) 
benyújtása kizárólag elektronikus 
ú t o n :  e - m a i l e n  ( m i n d s z e n t 
@mindszent.hu), valamint ügyfélka-
pun lehetséges. 
A HTKT Társulási Tanácsa döntött a 
bizottságok megszüntetéséről, majd 
döntöttek egy munkacsoport felállí-
tásáról, melynek feladata a Társulás 
2023. december 31. napján történő 
megszűnésével kapcsolatos tagön-
kormányzati döntések végrehajtásá-
nak koordinálása. 
Tekintettel arra, hogy 2022. augusz-
tus 7. napján Mártély községben tar-
tott időközi helyhatósági választá-
son Ambrus Istvánt választották 
polgármesternek, a munkacsoport 
tagjaiban is eszközölni kellett ezt a 
módosítást. Mindszent Város Képvi-
selő-testülete megtárgyalta a vonat-
kozó előterjesztést és a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság javaslatára egy-
hangú szavazással elfogadta a Hód-
mezővásárhelyi Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásá-

nak módosítását.  
A képviselő-testület megtárgyalta 
Korom Éva Andrea által benyújtott 
önálló képviselői indítványt is. A 
képviselő azt kérte a testülettől, 
hogy vonja vissza a szeptemberben 
megszavazott hozzájárulást ahhoz, 
hogy a Mindszenti Idősek Bentlaká-
sos Otthonából Hódmezővásárhely-
re költözzenek a lakók ideiglenesen. 
A témában felszólalt Pálinkó Máté, 
aki kifejtette, hogy az idősek érdeke 
az, hogy helyben maradjanak. El-
mondta, ha duplájára nőne a gondo-
zottak száma, akkor már fenntartha-
tó lenne az intézmény. Ehhez azon-
ban az kell, hogy fel legyen újítva az 
épület. Zsótér Károly polgármester 
örömét fejezte ki annak kapcsán, 
hogy egyet értenek abban, hogy 
Mindszenten kell egy idősek ottho-
na. Éppen ezért egyeztetnek már 
régóta a Csongrád-Csanád megyei 
Közgyűlés elnökével, aki ígéretet 
tett arra, hogy segít a településnek. 
Gémes László szerint, a TOP Plusz-
os pályázatokban lesz lehetőség az 
idősek otthonának a felújítására. A 
testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bi-
zottság javaslata szerint nem fogadta 
el Korom Éva Andrea indítványát. A 
döntés értelmében az idősek ottho-
nának fennmaradása érdekében a 
testület arra utasítja polgármestert, 
hogy nyújtson be pályázatot a me-
gyei közgyűlés elnöke által említett 
forrásokra, végezzen gazdasági szá-
mításokat annak tisztázására, hogy 
milyen feltételek mellett működtet-
hető a város saját fenntartásába ren-
tábilisan az intézmény, vegye fel a 
kapcsolatot egyházi és állami intéz-
ményfenntatókkal, hogy együttmű-
ködési megállapodás keretében mi-
lyen feltételekkel tudnák működtet-
ni az idősotthont.  
A 2022. augusztus 31. napján meg-
tartott rendes ülésen kijelölték a bel-
terület 8728 hrsz. alatt felvett, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ön-
kormányzati ingatlan vevőjét. 
Mindszent Város Önkormányzata 
2021. október 7. napján nyílt közbe-
szerzési eljárást indított élelmiszer- 
alapanyagok 12 hónapra történő 
beszerzésére. Az eljárás során nyer-
tesként kikerült vállalkozások azon-
ban a megemelkedett árak miatt a 
szerződésben foglalt árakon nem 
tudják a továbbiakban szállítani az 
alapanyagot. A közbeszerzésről szó-
ló törvény szerint a szerződés új 
közbeszerzési eljárás lefolytatás nél-
kül módosítható, ha a módosítás 

eredményeként az ellenérték növe-
kedése nem éri el az árubeszerzés 
esetén az eredeti szerződés értéké-
nek 10%-át, valamint a módosítás 
nem változtatja meg a szerződés ál-
talános jellegét. Mindszent Város 
Képviselő-testülete megtárgyalta a 
vonatkozó előterjesztést és elfogadta 
az áremelkedést olyan mértékben, 
hogy az még az eredeti keretösszeg 
alatt maradjon. 
Az egész kontinensen tapasztalható 
energiaválság olyan nagy és stabil 
költségvetéssel rendelkező vá-
rosokat is spórolásra kényszerít, 
mint például Szeged, Szentes vagy 
Hódmezővásárhely.   
Ahány város, annyi képpen próbál-
ják elkerülni a fizetésképtelenné 
válást. Az említett városokban is 
intézményeket vonnak össze, gon-
dozottakat költöztetnek át és meg-
próbálják növelni a bevételeket. 

Mindszenten november 3. 
napján tartottak képviselő-

testületi ülést, ahol döntöttek 
a költségracionálási 

intézkedésekről. 

Az Alföldvíz Zrt. és Önkormányzat 
között fennálló, hatályos vagyonke-
zelési, illetve üzemeltetési és szolgál-
tatási szerződésben foglaltak alap-
ján 1,- Ft/m3 bérleti díjat fizet. A 
testület megszavazta, hogy a vízi-
közmű bérleti díját emeljék meg, 
évi 20 millió forintra. 
Tárgyalták a Mindszenti Hírek havi-
lap terjesztését is. Egyetértettek ab-
ban, hogy a nehéz gazdasági hely-
zetre való tekintettel megszüntetik a 
lapunk ingyenes terjesztését, és 
2023. januárjától 200 forintos egy-
ségáron lehet majd megvásárolnia 
annak, aki kíváncsi Mindszent hí-
reire. Ez a döntés még módosulhat, 
ugyanis a testületnek döntenie kell 
majd arról, hogy a következő évben 
szeretnék-e fenntartani a Mind-
szenti Híreket. 
A testület tagjai a labor használat 
díjáról is tárgyalt. A döntéshozók elé 
került javaslatban az szerepelt, hogy 
500 forint/mintavételi áron lehessen 
a vizsgálatokat elvégezni. Zsótér 
Gábor alpolgármester hozzászólá-
sában arra kérte a képviselőket, 
hogy gondolják újra ezt a döntést. 
Elmondta, hogy 6700 mintavétel van  

Csak összefogással élhető túl 
az előttünk álló időszak! 
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egy évben. Azt javasolta, hogy a 
nyugdíjasoknak és a rokkantnyug-
díjasoknak legyen ingyenes a min-
tavétel. Algyőn 2000 forint, Hódme-
zővásárhelyen 1000 és 2000 forint 
között végzik ezt a vizsgálatot, or-
szágos szinten pedig 3500 forinttól 
5000 forintig terjedő összeget kell 
fizetni. Zsótér Gábor javaslatával, 
miszerint minden lehetséges módon 
támogatni kell az időseket, egyet 
értettek a jelenlévők, és végül megál-
lapodtak abban, hogy elfogadják az 
alpolgármester javaslatát, és ingye-
nes lesz a laborvizsgálat az említett 
korosztálynak, míg a többi polgár-
nak 500 forintos árat szabtak ki, a 
nagylabor vizsgálat ára pedig 1000 
forint lesz. 
Az ülésen döntöttek arról is, hogy 
elvégeznek egy olyan számítást, 
amiből kiderül, hogy a Sportcsar-
nokot és a Keller Lajos Művelődési 
Központ színháztermét mekkora 
összegért tudnák kiadni a meg-
emelkedett energiaárak mellett, 
akár fűtés és villany nélkül. Ha a 
bérlők vállalják az összegeket, lehető-
séget adhat a város a további bérlésre. 
Az adópolitika tekintetében irányel-
veket fogadott el a képviselő testület. 
Az adók mértékén igyekeznek a 
lehető legkisebb  módon változtat-
ni annak érdekében, hogy az ön-
kormányzat működőképessége 
megmaradjon, és problémamente-
sen el tudja látni kötelező feladata-
it. Az építményadó tekintetében a 
következő irányelveket határozták 
meg: vállalkozások esetében a külte-
rületen lévő ingatlanra 350 Ft/m2, 
belterületen 400 Ft/m2, magánsze-
mélyek esetében, a komfort nélküli 
ingatlanoknál 65 Ft/m2, egyéb este-
tekben 120 Ft/m2. Utóbbi 15 Ft/m2-
es emelést jelent. Pihenő területen 
lévő ingatlan esetén, nem mindszen-
ti lakosú magánszemélyeknek 600 
Ft/m2, mindszenti lakos esetén 300 
Ft/m2 adómértéket irányoztak elő. A 
telekadó mértékére a következő célt 
határozták meg: anyaggödör esetén 
20 Ft/m2, egyéb külterület 60 Ft/m2, 
beleterületen, magánszemély esetén 
80 Ft/m2, más adóalany esetén 100 
Ft/m2. Mindszenten az adók mérté-
ke 2016 óta nem változott, rendkí-
vül alacsony, valamint elmondható, 
hogy lényegesen kevesebb adó hárul 
a vállalkozásokra és a magánszemé-
lyekre, mint a környező települése-
ken. Amennyiben Mindszenten az 
előirányzatok szerint meghatáro-
zott adómértékeket fogadják úgy, 

az emelt összeg sem éri el a szom-
szédos nagyvárosok mostani adó-
mértékét. Mindszent Város Képvise-
lő-testülete továbbá új adónem be-
vezetését nem kezdeményezte. 
A grémium tárgyalta az önkormány-
zati lakások bérleti díját is. Leutoljá-
ra ezeket 2016-ban módosították a 
településen, most azonban szüksé-
gessé vált az emelés. Amennyiben a 
tavaly elfogadott, majd a vonatkozó 
jogszabályok miatt visszavont 35%-
os díjemelés mellett figyelembe 
vesszük az MNB által az idei évre 
előjelzett inflációt, az min. 48,5%-os 
emelkedést jelentene az önkormány-
zati lakások bérleti díjaiban. A testü-
let tagjai végül a jelenlegi gazdasá-
gi folyamatokat figyelembe véve 
45%-os emelést szavaztak meg. Az 
önkormányzat munkatársai más 
települések árait is megvizsgálták, és 
elmondható, hogy ezzel az emelés-
sel is olcsóbb lesz Mindszenten egy 
önkormányzati lakás, mint a kör-
nyező településeken. 
A Képviselő-testület az önkormány-
zati tulajdonú termőföldek, valamint 
a mezőgazdasági hasznosításra és 
egyéb célra bérbe adott földterületek 
haszonbérleti díjairól is döntött. A 
nagyrévi horgásztanyák tulajdono-
sainak évi 25 ezer forintot kell fi-
zetniük. 
A Kisrévnél az Önkormányzat tudta 
és engedélye nélkül több nyaraló és 
hétvégi ház is megépült. A tulajdo-
nosaitól a Polgári Törvénykönyvben 
rögzített általános elévülési időt fi-
gyelembe véve 5 évre visszamenőleg 
területhasználati díjat fog követelni 
az Önkormányzat. Rájuk évi 40 ezer 
forintot rótt ki a testület. 
Mindszent Város Képviselő-testülete 
2014 novemberében alkotta meg a 
parthasználati díjról szóló önkor-
mányzati rendeletét. Ennek értelmé-
ben 3 méter alatti hossz esetén 5.000,
- forintot, a 3 méter feletti hossz ese-
tén pedig 10.000,- forintot kell jelen-
leg fizetni évente parthasználati díj 
címén. Tekintettel azonban arra, 
hogy a parthasználati díj a rendelet 
megalkotása óta, azaz 8 éve nem 
változott, szükségessé vált annak 
módosítása. A módosítási javaslat 
értelmében a 3 méter alatti hossz 
esetén 10.000,- forintot, a 3 méter 
feletti hossz esetén pedig 30.000,- 
forintot kell fizetni 2023. január 1-
től évente a parthasználatért. 
Mindszent Város Képviselő-testülete 
2021-ben döntött arról, hogy a Mind-
szent, Napkelet utca 3. sz. alatti piac 

üzemeltetésével 2022. január 1. nap-
jától 2022. december 31. napjáig 
tartó határozott időtartamra Jancso-
vics Attila e.v.-t bízza meg. Az üze-
meltetési szerződés 3.1. pontja sze-
rint a határozott idő lejártát követő-
en – a felek kölcsönös megelégedett-
sége esetén – pályáztatás nélkül, to-
vábbi két évvel, 2023. január 1-től 
2024. december 31. napjáig meg-
hosszabbítható a bérleti jogviszony. 
A hatályos megállapodás nettó 
90.000,- Ft + Áfa/hó összegben rög-
zíti az üzemeltetési díjat és nem 
teszi lehetővé annak még az inflá-
ció mértékével megegyező mértékű 
emelését sem. 
Tekintettel az önkormányzatokat, 
köztük a mindszenti önkormányza-
tot is érintő hátrányos gazdasági 
folyamatokra (energia- és nyers-
anyagárak, munkabérek emelkedé-
se, állami támogatások csökkenése) 
meg kell tenni mindent a kiadások 
mérséklése és bevételek növelése 
érdekében. 
Fentieket figyelembe véve a jelen-
legi bérlővel – a bérleti díj mértéké-
nek emelési szándéka miatt – nem 
hosszabbítják meg a szerződést, és 
kiírnak egy új pályázatot az üze-
meltetésre, tekintettel arra, hogy ezt 
a feladatot saját erőből csak minimá-
lis szolgáltatási szinten tudná ellátni 
az Önkormányzat. Zsótér Károly 
polgármester hangsúlyozta, hogy a 
jelenlegi bérlő pályázatát is várják, 
és ha megadja az új pályázatban kiírt 
bérleti díjat, és övé lesz a legjobb 
ajánlat, tovább üzemeltetheti a piacot. 
Az ülésen szóba került a Mindszenti 
Idősek Bentlakásos Otthona is. El-
hangzott, hogy a Hódmezővásárhe-
lyi Többcélú Kistérségi Társulás által 
üzemeltetett intézmény nem veszti 
el az ideiglenes működési engedé-
lyét, ha az idősek Vásárhelyre költö-
zése után technikailag minimum egy 
fő férőhelyet fenntartanak. Ez azért 
jó hír, mert a fűtési költségek drasz-
tikus emelkedése miatt a Kovács-
Kűry Időskorúak Otthonába költö-
ző szépkorúak a fűtési szezon végé-
vel visszatérhetnek Mindszentre. A 
képviselő-testület megtalálta a meg-
oldást, azonban ehhez módosítani 
kell a HTKT alapító okiratát. Ha a 
Társulás jóváhagyja ezt, minden 
adott lesz, hogy ismét Mindszenten 
sikerüljön gondozni az időseket. 
A testületi ülés végén Jancsovics At-
tila helyére Pálinkó Mátét választot-
ták meg a Egészségügyi, Szociális és 
Egyházügyi Bizottság új tagjának. 
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A  háziorvosi rendelési és rendelkezésre állási időn 
kívüli időszakában lát el, sürgős, egészségügyi 

beavatkozást igénylő megbetegedéseket. Az ügyeletes 
orvos ellátja a beteget és szükség esetén beutalja az illet-
ékes kórházba.  Mindszent város különleges helyzet-
ben van, hiszen a közelben két nagyobb település 
(Szentes és Hódmezővásárhely) is rendelkezik kór-
házzal és mentőállomással, mégis Mindszent Város 
Önkormányzata éves költségvetéséből jelentős anyagi 
hozzájárulást tesz ahhoz, hogy helyben történő orvosi 
ügylet működjön a településen, amelynek összege 
havonta kb. 2,5 millió Ft. Az orvosi ügylet helyiségét 
térítésmentesen biztosítja a feladatellátó számára, vala-
mint folyamatos fejlesztéseivel támogatja a háziorvosi 
ügyletet pl. megépült a garázs, beszerzésre került egy 
sürgősségi táska, valamint egyéb eszközök. 
A háziorvosi ügyeletre, mint kötelező önkormányzati 
feladat ellátására vonatkozó kötelezettségének Mind-
szent Város Önkormányzata a Hódmezővásárhelyi 
Többcélú Kistérségi Társulás keretében tesz eleget. A 
Társulás, a feladat célszerű ellátása érdekében az Orszá-
gos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-t bízta meg. A meg-
bízás része a mindszenti ügyelet biztosítása. A mind-
szenti ügyelet hétköznap 19:00 órától – 7: 00 óráig, illet-
ve hétvégén és ünnepnapokon 7:00 – 7: 00 óráig, 24 órá-
ban működik, 1 fő ügyeletesorvos és 1 fő gépkocsiveze-
tő (mentős), valamint egy asszisztens szakdolgozóval. 

A z Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. opera-
tív és szakmai igazgatóját, Dr. Kiss Zoltánt kér-

deztük a mindszenti orvosi ügyeletről. 

Kérem, mutassa be röviden cégük tevékenységét! 

Társaságunk – illetve annak jogelődje – 1999-ben kezdte 
meg tevékenységét egy kistérségi központi orvosi ügye-
let működtetésével. Társaságaink fő profilja jelenleg is a 
központi háziorvosi ügyelet működtetése. Ügyeleti 
szolgálat a háziorvosoknak a sürgős - a következő ren-
delési időig nem halasztható - orvosi tevékenységek 
elvégzése céljából szervezett szolgálata. 
A kezdetben egy központtal működő, 15.000 lakost ellá-
tó kis ügyeleti Kht.-ból mára az ország 11 megyéjében 
és a fővárosban is működő, 30 ügyeleti központtal bíró, 
közel 1.500.000 lakost ellátó egészségügyi szolgáltató 
vált. 

Hogyan látja a háziorvosi ügyeletek helyzetét jelenleg 
az országban? 

A háziorvosi ügyeleti rendszer jelenleg működik. Az 
igazi probléma a finanszírozás megoldatlansága. Míg 
más orvosi területek (kórházak, háziorvosok, fogászat, 
stb.) finanszírozása kiemelkedő mértékben nőtt, az or-
vosi ügyeletek finanszírozása 15 év alatt csak minimá-
lisan emelkedett. Így a problémát az Önkormányzatok 
kiegészítő finanszírozása illetve annak hiánya okozza. 

Mi a tapasztalata, véleménye a mindszenti háziorvosi 
ügyeleti ellátással kapcsolatban? 

Mindszent speciális eset. Itt az Önkormányzat, az 
egészségügyi dolgozók és a lakosság egyaránt elkötele-
zett az egészségügy mellett. Az egyre nehezebb helyzet-
ben ez az, ami miatt fenntartható a tevékenység. Az or-
szágos átlag fele alatti díjak mellett is végzik a kollé-

gák a tevékenységet, és az Önkormányzat erején felül 
támogatást biztosít. 
A feladat kötelező, a helyben fenntartott ügyelet nem. 
Az ellátás finanszírozhatósága függ a létszámtól is. Az 
üzemméret nagyon fontos. Az ügyelet valódi feladata 
esetén a tevékenység biztonsággal ellátható lenne akár 
Hódmezővásárhelyről is. 
A sürgős, ún. azonnali esetek a mentés körébe tartoznak 
(stroke, infarktus, stb.). Ez eddig is az országos mentő-
szolgálat feladatkörébe tartozott. A háziorvosi ún. sür-
gős esetek zöme 2 órán belüliek. Ezek ellátása teljes biz-
tonsággal látható el Hódmezővásárhelyről. 

Köszönöm a beszélgetést! 

HÁZIORVOSI ÜGYELET MINDSZENTEN 

Gratulálunk Véradóinknak! 

Mindszent Város Önkormányzata tisztelettel 
gratulál jubiláló véradóinknak, így: 

10-szeres véradásért: Dankó Erzsébet, Gadzikné 
Mihály Zsuzsanna, Nagy György, Szőke Jánosné, 
Kovács Zoltán Géza, Matovics Máté, Terbán András, 
Vörös Dóra Mónika, Szunyi Zoltánné, Sándor Csaba, 
Barna Istvánné, Herczeg Istvánné, Ambrus Attila, 
Fülöp Endre, Szabó Józsefné 

20-szoros véradásért: Dézsi Ferenc Dániel, 
Galambosi Krisztina, Kis Jánosné, Tonté János 
Sándor, Lupityka Gáborné, Pázsit Mária, Csöngető 
Endre, Ménesi Tamás, Bakonyi András, Pölös Lajos 
József, Mészáros Gáborné 

30-szoros véradásért: Forgó László, Hevesi 
Krisztián, Kis Ágnes, Szőkéné Tamás Ildikó, Sebők 
Ferencné, Jónás Imre Attila, Jaksa Róbert 

40-szeres véradásért: Lukács Erzsébet Ibolya, 
Szécsényi Józsefné, Deli Józsefné 

50-szeres véradásért: Dankó Róbert, Fülöpné Lantos 
Réka, Horváth László, Szabó József 

60-szoros véradásért: Domonkos Zsolt, Kecskeméti 
Ágnes 

70-szeres véradásért: Köteles István, Szanyi Sándor, 
Szító József Gábor 

75-szörös véradásért: Bereczki István, Lantos József 

80-szoros véradásért: Lénárt Sándor, Mikula József, 
Szécsényi Ferenc 

90-szeres véradásért: Balog Gábor, Szécsényi József 

100-szoros véradásért: Fülöp Tamás, Réffi Zoltán 

Mindannyiunk részére elismerésünket és 
köszönetünket fejezzük ki! 
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A „Mecénások a Kultúráért” Egyesület a „Civil közös-
ségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” 2022 
című felhívásra beadott „Mindszenti Nyár 2022” elne-
vezésű VCA-KP-1- 2022/4-000679 azonosítószámú pá-
lyázatának célja volt, hogy a visszahúzódott tevékeny 
embereket, közösségeket cselekvésre késztesse, hogy a 
településen élőket, főleg a fiatal korosztályt visszahozza 
az életbe, ismét élvezhessék az együttlét örömét. Az 
egyesület nem első alkalommal vállalta fel ezt a szép 
feladatot, hiszen az előző évben is egy sikeres progra-
mot valósított meg a nyertes pályázatának köszönhető-
en. Az idei év programsorozatának fő eleme Szent Ist-
ván király napja, a keresztény magyar államalapítás, a 
magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja 
köré szerveződött.  
Sajnos a rossz idő miatt nem valósulhatott meg teljes 
egészében az augusztus 20-ra tervezett program, az el-
maradt gyermekprogramok most egy nyárzáró kereté-
ben, őszi játékokkal kiegészítve kerültek megrendezésre. 
Gyermekzsivajtól volt hangos október 14-én délután a 
Művelődési Központ előtti tér és park. Közel kétszáz 
gyermek élvezte Nokedli Bohóc rövid színpadi szóra-
koztató műsorát, majd műsor után a nézőtéren közös 
lufihajtogatás, ajándékozás volt késő estig. Közben a 
Buborék együttes vidám, zenés, interaktív műsorral 
szórakoztatta a közönséget, együtt táncolt felnőtt és 
gyermek. A Művelődési Központ és Könyvtár által szer-
vezett hagyományőrző őszi Tök Jó Nap programjai ke-
retében pedig kézműves foglalkozások, ügyességi játé-
kok, feladatok várták az érdeklődő gyermekeket. Vidám 
délutánt töltöttünk együtt. A reggeltől késő délutánig 

kemencében sült mézzel ízesített birsalmából, a szintén 
kemencében sült zamatos tökből mindenki kedvére fo-
gyaszthatott. 
A rendezvény nem jöhetett volna létre a sok-sok önkén-
tes munkája és támogatók nélkül. A rendezvényt támo-
gatók: Gyapjas Róbert, Kiss János, Mihályné Bányai 
Zsuzsanna, Klímó Lászlóné, Kovácsné Kovács Jutka, 
Tóth Mária Elvira, Tóth Pálné, Szeri Józsefné. 
Köszönjük a Pedagógusoknak, Óvópedagógusoknak a 
gyermekek kíséretét, a Művelődési Központ munkatár-
sainak közreműködését, az őszi hagyományőrző prog-
ramok rendezését. 
A támogatott program befejeződött. Tervünk, hogy 

Szent István napjának ünneplése városunkban hagyo-

mánnyá váljon, hogy a pozitív élmények, sikerélmé-

nyek a megmutatkozás lehetősége a cselekvésre ösztön-

zés új lendületet adjon közösségeinknek, hogy az össze-

tartozás jóleső érzését minél többen átérezzék – megva-

lósult - összegezte Szécsényi Józsefné, az egyesület elnöke. 

A rendezvény főtámogatója: a Miniszterelnökség és a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt  

Egy nyárzáró – Tök Jó Nap 
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Mindszent Város Önkormányzata évek óta díjazza azokat a személyeket, közösségeket, akik hosz-
szabb időn keresztül kiemelkedő munkát végeztek vagy kimagasló eredményeket értek el a sport, a 
kultúra, illetve a közélet területén, öregbítve Mindszent város jó hírnevét. A díjak átadására az idei 
évben október 21-én került sor, az ünnepség fényét a Városi Vegyeskar emelte.  

Köszöntötték Mindszent Város kitüntetettjeit 

 „Mindszent Város Ifjúsági Díj”-át Pálinkó György 
Vince, települési képviselő javaslatára Mag Zoltán 
Krisztián vehette át. 

M ag Zoltán Krisztián Zoltánt minden téren ki-
emelkedő teljesítmény, nyitottság és szerénység 

jellemez. Tanulmányi munkája kimagasló, rendszeresen 
vesz részt iskolai versenyeken. Fontosnak tartja a kultu-
rált vitát, ami mellett minden megjelenési lehetőség al-
kalmával szót emel, sokat foglalkozik a közélettel. 

Mag Zoltán Krisztián kitűnő tanulmányi eredményei-
ért, tanulmányi versenyeken elért kimagasló helyezése-
kért, közösségi munkájáért, példamutató szorgalmáért 
vehette át „Mindszent Város Ifjúsági Díját. 

A „Mindszent Sportjáért” kitüntetést Zsótér Gábor 
alpolgármester és Szécsényi Józsefné a „Mecénások a 
Kultúráért” Egyesület elnöke ajánlására Miskolczi 
Nóra kapta meg. 

M iskolczi Nóra 6 évesen kezdett el táncolni, 8 éve-
sen vett részt első versenyén művészeti iskolás-

ként. Azóta is kemény, fegyelmezett munkával rendsze-
resen gyakorol. 2015 óta a szentesi Szilver TSE verseny-
táncosa. Tudása az évek alatt folyamatosan fejlődött, 
rendszeresen indult versenyeken, bajnokságokon, ahol 
kiemelkedő helyezéseket ért el. A szorgalmas munká-
nak és szép eredményeinek köszönhetően megtisztelő 
felkérésnek tehettek eleget táncpartnerével 2019-ben, 
egy 5 napon át tartó hangversenykorúton léphettek fel 

Floridában. Az idei évvégén ismételten a tengerentúlra 
invitálták Nórát, felléphet több amerikai nagyvárosban: 
New Yorkban, Philadelphiában és Washingtonban. 

Miskolczi Nóra a táncművészet terén kitartó, példamu-
tató munkával elért hazai és nemzetközi sikereinek elis-
meréséül vehette át „Mindszent Sportjáért” kitüntetést. 

Az idei évben a „Mindszent Város Tiszteletbeli Polgá-
ra” címet két személy kapta meg, Zsótér Gábor alpol-
gármester és Szécsényi Józsefné a „Mecénások a Kul-
túráért” Egyesület elnöke javaslatára Dr. Nagyillés 
János, valamint Zsótér Gábor alpolgármester, Szécsé-
nyi Józsefné a „Mecénások a Kultúráért” Egyesület 
elnöke és Vargáné Jancsó Irén könyvtárvezető ajánlá-
sára Fuchszné Benák Katalin. 

D r. Nagyillés János rendkívüli, sokoldalúan mű-
velt, színes egyéniség. A mindszenti általános 

iskola padjából elindulva tiszteletre méltó utat járt be a 
Szegedi Tudományegyetem docensi székéig. 2005-ben 
szerzett PHD fokozatot az ELTE Ókortudományi Dok-
tori Iskolájában nyelvtudományból, ókortudomány 
szakterületen, pályafutása során több külföldi ösztön-
díjban részesült. A Magyar Tudományos Akadémia 
Bolyai Ösztöndíjasa volt és az ösztöndíj végén elnyerte 
a Bolyai Díjat. Jelenleg az Szegedi Tudományegyetem 
Klasszika- Filológia és Neolatin Tanszékének docense. 
Több cikluson keresztül tagja volt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Klasszika-Filológiai Tudományos Bi-
zottságának, ahol jelenleg a Neolatin Munkacsoport 
titkára. Éveken keresztül volt a Magyar Ókortudományi  
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Társaság alelnöke és szegedi szekcióelnöke. Szabadide-

jét a sportnak, a műfordításnak és a nyelvtanulásnak 

szenteli. Műfordításaiért megkapta a Magyar Ókortudo-

mányi Társaság Kerényi Grácia Műfordítója elismerést. 

Sok elfoglaltsága ellenére szülővárosától nem távolo-

dott el, Mindszenten rendszeresen eleget tesz a megnyi-

tókra, könyvbemutatókra és előadásokra vonatkozó 

felkéréseknek. 

Dr. Nagyillés Jánost Mindszent város jó hírnevét öregbí-

tő, szellemi és kulturális értékeit gyarapító tevékenysé-

géért kapta meg a „Mindszent Város Tiszteletbeli Polgá-

ra” címet.  

F uchszné Benák Katalin nyugdíjas könyvtáros, 

publicista, lapszerkesztő. 1994 - 2007 között a 

mindszenti Keller Lajos Városi Könyvtár és a Helytörté-

neti Gyűjtemény 

vezetője. Kiemelt 

feladatának tekin-

tette a helytörté-

neti gyűjtemény 

kezelését, tovább-

fejlesztését. Mun-

kája mellett aktí-

van bekapcsoló-

dott a helyi köz-

életbe. Közremű-

ködésével hozták 

létre a polgármes-

teri hivatalt körül 

ölelő szoborpark 

első szobrát. Be-

kapcsolódott a városi sportpálya és öltöző felújítási 

munkálataiba, a lovas-pálya kialakításának előkészüle-

teibe, valamint a Régi temető kataszter fölvételének ki-

dolgozásába. 

Mindszent Város Képviselő-testülete Fukszné Benák 

Katalin részére a település szellemi, kulturális színvona-

lának emelése érdekében végzett hagyományőrző és 

helyismereti kutatómunka terén több évtizeden át vég-

zett tevékenységének elismeréséül adományozta a 

„Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára” címet. 

 „Mindszent Közéletéért Emlékéremét” Zsótér Károly 

polgármester és Szécsényi Józsefné a „Mecénások a 

Kultúráért” Egyesület elnöke előterjesztésére Szabó 

József és felesége Szabóné Bacsa Mária vehette át. 

S zabó József és Szabóné Bacsa Mária számára az 

adni, segíteni, emberközelben lenni természetes 

dolog. Szabó József és felesége Szabóné Bacsa Mária 

mindig a Dózsa- Telepen éltek, élnek, gyermekeiket is 

itt járatták óvodába, iskolába.  

Mindig szívügyüknek tekintették a Dózsa – Telepen élő 

emberek képviseletét, az iskola, óvoda fejlődését segíté-

sét. A telepi kápolna építése kapcsán jelentős anyagi 

segítséget nyújtottak, valamint a templomkert telepítés-

ében, kivitelezésében meghatározó szerepet vállaltak, 

vállalnak jelenleg is. 

A Dózsa – Telepért Egyesület megalakulásakor az alapí-

tó tagok Szabó Józsefet választották Egyesületi elnök-

nek. Az egyesület célkitűzései és a család a Dózsa - Te-

lephez köthető elkötelezettsége példátlan. Sok-sok kul-

turális-, sport-, egészség megőrzési rendezvény szerve-

zése, lebonyolítása, önzetlen anyagi támogatása köszön-

hető mindkettőjüknek. Amit tesznek őszintén, önzetle-

nül, szerényen teszik, személyiségükből eredően. 
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A gyermekek körében vitathatatlanul a foci az egyik 
legnépszerűbb sport. Csapatjáték, barátokkal együtt, 
közösen lehet a mozgás szeretetének hódolni.  A 2006-
ban alakult Mocorgó UFC keretében erre számos gyer-
meknek lehetősége nyílik.  Az 5-19 éves korú gyerme-
kek, fiatalok labdarugó sportra való nevelését, rendsze-
res edzését, versenyeztetését, szabadidejének hasznos 
eltöltését, az egészséges életmódra való nevelést tűzte ki 
célul. 

Részt vesznek az MLSZ és a CSLSZ által szervezett, ki-
írt utánpótlás tornákon.  Foglalkozásait a mindszenti 
sportpályán tartja korcsoportonként, hetente több alka-
lommal.  
A nyári napközis és edző tábor,  a Mindszenti Szabad-
strandon megrendezésre került „A mozgásé a főszerep” 
című rendezvényen való részvétel után szeptembertől 
ismét megkezdődött a versenyidőszak a Mocorgó Után-
pótlás Nevelő Futball Club életében.  
 Egy jó minőségű futballpálya, az ügyes játékosok mel-
lett feltétele egy jó mérkőzésnek. A nyár folyamán a 
Mocorgó UFC TAO pályázaton nyert egy újabb öntöző 
berendezést, amellyel egy ember is kényelmesen be tud-
ja öntözni a pályákat. 

A szeptember egy toborzóval indult, a fiú és a leány 
csapatokba is várták a focizni vágyó fiúkat és lányokat, 
hiszen az utánpótlásból sohasem elég, valamint elindult 
a komoly edzésmunka is. Az augusztusi átigazolási sze-
zonban öten távoztak a játékosok közül más sportegye-
sületekhez, illetve a mindszenti egyesületbe is érkeztek 
játékosok. A focitoborzónak köszönhetően sokan érkez-
tek kipróbálni a labdarúgást és így jelentősen nőtt a tag-
létszám, az U7 korosztály bizonyult a legnépszerűbb-
nek. Itt edzésenként 10-12 gyerek kergeti a labdát, de a 
többi korosztályba is érkeztek játékosok.  
A bajnokság első mérkőzését az U19 csapat kezdte, Pár-
kányi László edző vezetésével. Első két meccsüket ka- 

 

pott gól nélkül játszották, reméljük sikeres lesz a folyta-
tás is. Ez a csapat ebben az évben került a Mocorgó UFC
-hez, korábban a MSC kereteiben sportoltak.  
Az U16-os korosztály első mérkőzését Szegvár csapata 
ellen vívta. A csapat edzője Molnár Milán. Az U13 csa-
patot Nagy András edző irányítja, aki Szentesről érke-
zett. U11 korosztály edzője Szabó Mihály, Az U9 csapa-
tot pedig A Club elnöke Szűcs Sándor irányítja. A legki-
sebbeket összefogó U7 csapat edzője Márkus Zsófia. 
A lányok és a foci? Bizony a sport egyre népszerűbb a 
hölgyek körében is. Ettől az évtől a lányok felkészítését 
Fried Máté edző végzi, aki hamar bizonyította, hogy jól 
együtt tud dolgozni a lányokkal. A lányok két korosz-
tályba versenyeznek az U18 és U15-ben.  
A Mocorgó UFC szervezésében zajlik az Intézményi 
Bozsik Program, amelyben iskolák és óvodák vesznek 
részt. Mindszentről a Károly Óvoda és a Móricz utcai 
óvoda is csatlakozott a programhoz, Szegvárról pedig a 
Kurca-parti Óvoda. Az iskolák közül a Mindszenti Álta-
lános Iskola, a Dózsa-Telepi Tagintézmény és a szegvári 
Forray Máté Általános Iskola. Ebben a programban 
közel 300 gyermekkel foglalkoznak. A foglalkozások az 
intézményekben zajlanak, heti egy alkalommal. A gya-
korlás eredményeit Bozsik Fesztiválok kereteiben mu-
tathatják be, ami a mindszenti sportpályán került meg-
rendezésre. Az intézmények és a club közötti kapcsola-
tot, a sport csoportvezetők látják el, köszönjük Párkányi 
László, Mihályné Gyapjas Nóra, Csernák János, Keresz-
tes Bernadett, Lénárt Nikoletta, Szécsényiné Erika, Szé-
csényiné Ádók Szilvia, Kispálné Gémes Csilla és Szűcs 
László munkáját. 
A Mocorgó UFC folyamatosan várja az új jelentkezőket, 
érdeklődni Szűcs Sándornál a club elnökénél lehet, a 06 
30 457 2579 telefonszámon. Légy tagja te is egy remek 
közösségnek! 

Hajrá Mindszent, Hajrá Mocorgó! 

A  MINDSZENTI MOCORGÓ FC-RÓL 
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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). 

Hatalmas károkat okozott az aszály 
Mindszenten is 

Nincs még egy olyan terület, amelynek működését nagy-
mértékben az időjárás alakulása befolyásolna, amire nincs 
ráhatásunk. Mint ahogy ez köztudott, ebben az évben az 
Alföldet, ezen belül a Dél-Alföldet különösen sújtotta az 
aszály, amely az agrárminiszter szerint az évszázad aszá-
lya volt. Hónapokon keresztül egyetlen csepp eső sem 
érte a földeket. Mindszent jó termőképességű földekkel 
rendelkezik, azonban az elmúlt időszak nehéz helyzetbe 
hozta a gazdákat. 
Ménesi Sándort  kérdeztük a kialakult helyzetről, aki egy 
családi gazdaságot üzemeltet. 
Már 2021 őszén látszott, hogy baj lesz, hiszen az átlagos 
700 mm csapadékból 500 mm hiányzott.  Az őszi vetés 
esetében már nem volt megfelelő a kelés, hatással volt a 
csapadékhiány a bokrosodásra, nem volt megfelelő szár-
fejlődés, kalászképződés, a kalászban nem teltek ki a sze-
mek. A tavaszi vetés (kukorica, napraforgó, cirok) eseté-
ben ugyan a minimális csapadéknak köszönhetően kikel-
tek a magok, azonban a nagy melegnek és csapadékhiány-
nak köszönhetően már nem indultak fejlődésnek.  Ezek a 
növények jól hasznosítják a párát, azonban júniustól már 
légköri aszályról beszélhettünk. 
Őszi búza esetében mindössze 30-40 %-os volt a termés-
hozam, az őszi árpa kicsit többet termett, 40-50 %-os hoza-
mot ért el. A kukorica esetében ez a 10 %-ot érte el, a nap-
raforgó szintén nagy károkat szenvedett el, 30-40 %-os 
volt a termés. 
Kérdésünkre, hogy létezik-e olyan talajművelési technoló-
gia, amellyel az aszálykárokat mérsékelni lehetne, el-
mondta: létezik ugyan száraz és nedves talajművelés, 
azonban ezt a csapadékhiányt már ezekkel a módszerek-
kel sem sikerül kezelni. 
Az öntözés ugyan segíthet valamelyest a problémákon, 
egy ideiglenes megoldás azonban egy kiadós esőt nem 
pótol. 
A helyzeten csak egy igazán csapadékos ősz és egy téli 
hótakaró segíthet. A csapadékhiány következtében sok 
gazda kerülhet kilátástalan helyzetbe, hiszen a magas mű-
velési költségek nem térülnek meg, a gazdák nem tudnak 
fejleszteni óhatatlan, hogy lemaradnak. 

ISMÉT FUTÓ SIKEREK MINDSZENTEN 

Újabb futó sikereket tudhat magáénak a 
Mindszenti Testedző Sport és Rekreációs 
Egyesület és a  Mindszenti Spartan Training 
Group Csoport. 

2022. október 22-23-án Komlón Spartan Race terep-
akadályfutó  versenyen vett részt a Mindszenti Test-
edző Sport és Rekreációs Egyesület és a  Mindszenti 
Spartan Training Group Csoport tagjai. 
22-én szombaton Beast távot teljesítettek. 22 km 800 
m szintemelkedés és 36 akadály.  Teljesítette: Kocsó 
Krisztina, Szőkéné Tamás Ildikó, Dr. Putz Anita, Be-
rényi Géza, Szőke Béla, Szőke Balázs, Kasza Tamás 
és Nagy Péter. 
23-án, vasárnap Sprint távot teljesítettek, ami 7,5 km 
300 m szintemelkedéssel és 26 akadály volt. Teljesí-
tették: Kocsó Krisztina, Dr. Csatlós Nelli, Kasza Peg-
gi, Szőkéné Tamás Ildikó, Szőke Balázs és Nagy Pé-
ter.  Ugyanezen a napon Kids futamon vett részt 
Nagy Péter, aki korosztályában a 7. helyezést érte el, 
Nagy Jázmin pedig az első harmadban végzett.  
A pihenésre alig egy hetük maradt, hiszen október 
29-én ismét rajthoz állt három versenyző, a Szegeden 
megrendezett hatórás teljesítményfutáson. A lényeg, 
fuss hat órán keresztül. Az egyesület három tagja állt 
rajthoz és futotta végig a hat órát. Dr. Putz Anita 52 
km-t, Kasza Tamás 36 km-t, Nagy Péter 46 km-t telje-
sített.  

Mindenkinek gratulálunk! 

https://mindszent.hu
https://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 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

„A MINDSZENTI DÓZSA-TELEP VÁROSRÉSZ 
MEGÚJÍTÁSA” TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00005 

AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTJÉNEK 
ZÁRÁSÁHOZ 

Megvalósult az " A mindszenti Dózsa-telep városrész 
megújítása" című és a TOP-4.3.1-15-CS1-2016-00005 
azonosító számú projekt, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és a hazai központi költségvetési elő-
irányzat 50 018 729 forint vissza nem térítendő támo-
gatásával.  
A Mindszent Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő, Mindszent belterületén, az Észak utcában találha-
tó 639/2 helyrajzi számú ingatlanon megvalósult a 
Dózsa telepi Közösségi ház és hozzá kapcsolódó kö-
zösségi tér kialakítása. 
A pályázat célja a városon belüli társadalmi egyenlőt-
lenségek csökkentése, a „vasúton túli” Dózsa-telep 
szegregációs folyamatainak megállítása városrészi 
központ és közösségi ház építésével.  
A fejlesztéshez szervesen kapcsolódik a TOP-5.2.1 pro-
jekt keretében tervezett integrációt, társadalmi felzár-
kózást és közösségépítést célzó programok infrastruk-
turális hátterének biztosítása városrészi alközpont 
(köztérfejlesztés), közösségi ház és rendezvényudvar 
létesítésével. 
Az akcióterületen önkormányzati tulajdonú bérlakás 
nem volt, ezért Mindszent Város Önkormányzata a 
tulajdonában álló ingatlanon a szegregátum lakásfunk-
cióinak fejlesztését, modern szociális bérlakás kialakí-
tását végezte.  
A kialakított bérlakás kiadása megtörtént.  
2018. december 1. napján aláírásra került a kivitelező-
vel az építés-kivitelezési vállalkozói szerződés, illetve 
2019. április 18-án megtörtént a sikeres műszaki átadás
-átvétel. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Eu-
rópai Unió Strukturális és Beruházási Alapok támoga-
tásával valósult meg.  

További információ kérhető: 

Ferencz Zsuzsanna projektvezető 
Telefon: +36-30-636-3093 
E-mail: ferenczzsuzsanna 
@mindszent.hu  

Szalontai Árpád 
projektvezető 
Telefon: +36-30-681-3983 
E-mail: szalontaiarpad 
@mindszent.hu  

2022. 09. 03. Lakatos Gábor és Török Nikolett 
Szilvia 

2022. 10. 01. Komjáti László és Samu Tímea 

2022. 10. 15. Magony László és Szűcs Rita Viktória 

2022. 10. 20. Sánta Imre és Bodnár Erika Judit 

40 éve kötött házasságot 
1982. 11. 06. Tóth Ferenc és Lázár Mária 

35 éve kötött házasságot 
1987. 11. 07. Bozó István és Mihály Ildikó 

30 éve kötött házasságot 
1992. 11. 07. Gyovai József és Tisza Gabriella 

SZÜLETETT 

Boldizsár Istvánnak és Rónai Enikőnek 
2022. 10. 11-én Boldizsár Eliot Kevin nevű 
gyermeke, 

Varró Gábornak és Szunyi Adriennek 2022. 10. 13-án 
Noel nevű gyermeke, 

Rostás Csaba Jánosnak és Rekiczki Jenifer Irénnek 
2022. 10. 17-én Dzsennifer Aisah nevű gyermeke 
született. 

ELHUNYT 

Csurgó Józsefné szn.: Szabó Margit  
(Téglás u. 1.) – 2022. 09. 19. – 80 éves volt, 

Veszelovszki Lajos (Elege u. 6.) – 2022. 09. 
24. – 78 éves volt, 

Hevesi Mihályné szn.: Zsótér Ilona (Kőrösi Cs. S. u. 2/
A.) – 2022. 09. 29. – 92 éves volt,  

Gazdik Márió (Horváth Gy. u. 97.) – 2022. 10. 01. – 29 
éves volt,  

Balog Jánosné szn.: Szabó Erzsébet (Kőrösi Cs. u. 10.) – 
2022. 10. 03. – 83 éves volt,  

Moha Sándor (Elege u. 41.) – 2022. 10. 03. – 75 éves 
volt,  

Kovács Joel (Szent László u. 60.) – 2022. 10. 06. – 7 éves volt,   

Bozó András (Hársfa u. 27.) – 2022. 10. 12. – 85 éves volt,  

Bozó Andrásné szn.: Vígh Valéria (Hársfa u. 27.) – 
2022. 10. 07. – 78 éves volt, 

Szeri István (Szabadság tér 13.) – 2022. 10. 11. – 90 éves 
volt, 

Godács Mihályné szn.: Kurucsai Rozália (Horváth Gy. 
u. 77.) – 2022. 10. 15. – 87 éves volt. 

„A  hirtelen  halál megtörte szívünket, 
örökké őrizzük drága emlékedet.” 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk 

Szeri István 
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 

mailto:ferenczzsuzsanna@mindszent.hu
mailto:ferenczzsuzsanna@mindszent.hu
mailto:szalontaiarpad@mindszent.hu
mailto:szalontaiarpad@mindszent.hu
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A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár programajánlója  

Márton Napi Vigadalom 
2022. november 13-án 14 órától 

a Mindszenti Művelődési Központ előtti té-
ren és parkban 

 Alkotóműhelyek 
 Libasimogató 
 Libás játékok 
 Libatöportő, libazsíros kenyér 
 Lámpás felvonulás a 

parkban 

Közreműködnek: 

Echo Slave 
/Franciaország/ 
 
Volkstanzgruppe 
Wagram /Ausztria/ 

2022. novemberétől az alábbi 
új szakkörökre van még 

néhány helyünk 
Csuhé 
Az alapanyag, annak kezelése, tárolása és a tárgyké-
szítésben használatos alapvető technikai eszközök be-
mutatásán túl játékok, kisebb-nagyobb használati esz-
közök készülnek. A tárgyak megalkotása során külön-
leges fonási, díszítési technikákat alkalmazunk. 

A tojásfestés táji sajátosságai 
A Kárpát-medence tojásdíszítő hagyománya rendkívül 
gazdag. A különösen jellegzetes motívumkincseket 
részletesen, földrajzi tagoltságban mutatjuk be. 

Quilling 
Először szerzetesek használták vallási kegytárgyak 
díszítésére, és eredetileg a papírcsíkokat kézzel dara-
bolták, majd libatollakra tekerve érték el a kívánt for-
mákat. A mai használatban már csak papír szolgál a 
technika kiteljesítésére. El lehet kezdeni akár egy fog-
piszkálóval, de többféle eszköz is rendelkezésére áll 
annak, aki komolyan szeretne foglalkozni vele. 

Csipkeverés 
„A csipke a textilművesség királynője, amely szépségével 
megmutatja a dolgos kezek ügyességét, és a készítők kitartó 
türelmét.” 

Mátray Magdolna 

Új tagokat vár szeretettel a műhely. 

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

A karácsonyra hangoló eseményeinkkel kap-
csolatos információkat  keresse a 

plakátokon és az intézményi 
facebook felületünkön. 

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. 

KARÁCSONYI ALKOTÓNAP 

December 17-én, szombaton 10-17 óráig 
újra nyitott nappal vár kicsiket és nagyokat a 

Bárkai alkotó- és vendégház 
( hagyományos új névvel ) 
a Szabadság utca 62-ben 

Amit készíthetsz:  
karácsonyi dekorációt, ajtódíszt, koszorút, 
szalmadíszt, képeslapot bélyeggel és karácsonyi 
pecséttel, lesz angyalműhely, ahol saját elképzelés 
szerint alkothatsz angyalkát 

Vásárolhatsz: kézműves alkotók portékáiból 

Tombolahúzás: a nap folyamán többször, 

ahogy szoktuk 

Zárókoncert 16 órától: az Ojtoz Népzenei Társulás 

(tilinkó, doromb, kaval, tambura, brácsa) 
előadását hallgathatjátok meg 

Szeretettel várnak minden érdeklődőt Beke Mari 
művészetpedagógus és alkotótársai! 

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
valósul meg, melynek kiemelt célja a védett népi 
építészeti örökségvédelem és az ott megvalósuló 

hagyományőrzés fenntartásának biztosítása. 
Köszönjük! 
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Mindszenti Helytörténeti Gyűjtemény 
A Mindszenti Hírek októberi számában bemutattunk Önöknek egy - a Városi Könyvtár 
helytörténeti dokumentumtárában található – kuriózumot. Most szeretnénk bemutatni ezt a 
különleges gyűjteményt.  

A 
Egy település könyvtárának kiemelt feladata az adott 
község, város történetére vonatkozó dokumentumok 
gyűjtése, megőrzése és feldolgozása.  Felgyorsuló vilá-
gunkban egyre nagyobb szükség van visszanézni köz-
vetlen környezetünk, lakóközösségünk múltjába, ha-
gyományaiba, hogy identitásunkat megőrizhessük. 
A mindszenti könyvtár állományában a szak- és szép-
irodalmi könyvek, időszaki kiadványok és egyéb nem 
hagyományos dokumentumok mellett, igen gazdag 
helyismereti gyűjtemény található, több ezer, Mind-
szentre vonatkozó monográfiát, tanulmányt, kéziratot, 
levéltári anyagot, szórólapot, plakátot, a megyei napilap 
Mindszentre vonatkozó cikkeit, fotóanyagot, a városra 
vonatkozó szakdolgozatot találunk.  

A gyűjteményben megtalálhatók a megyei napilap 
Mindszentre vonatkozó cikkei, fotóarchívum és helytör-
téneti videofilmek, a városra vonatkozó szakdolgozatok. 
A gyűjteményben található dokumentumok nem köl-
csönözhetőek, könyvtárunkban külön szobában kerül-
tek elhelyezésre. A helyismereti gyűjtemény fokozottan 
védett állomány, ezért azok csak helyben használható-
ak. Zárt anyag, a könyvtáros segítségével kutathatják, 
használhatják a több ezer, Mindszentre vonatkozó mo-
nográfiát, tanulmányt, kéziratot, levéltári anyagot, szó-
rólapot, plakátot. Ezek a „kincsek” mind egyediek, pó-
tolhatatlanok ezért szükséges a fokozott védelmük, hi-
szen Mindszent történetéről, múltjáról, jelenéről tartal-
maznak változatos információkat. 

Folyamatosan gyűjtjük és a mai napig kerülnek az állo-
mányba a múlt és a jelenkorra vonatkozó dokumentumok. 

A gyűjtemény összetétele: 
 Könyvek. Mindszent természeti viszonyairól, gazda-

sági életéről, történelméről, intézményeiről, oktatásá-
ról, kulturális életéről stb. 

 Helyi kiadású könyvek, újságok, folyóiratok, értesí-
tők. A Mindszenten megjelent napi és hetilapok ere-
deti vagy másolt példányai. 

 Cikk gyűjtemény - a sajtóban Mindszentről megjelent 
cikkek eredeti és fénymásolat formájában. 

 Aprónyomtatványok: prospektusok, plakátok, meg-
hívók. 

 Fotók, képeslapok 

 Videofilmek (digitalizálva), helyi felvételek 

 Kéziratok, gépiratok, visszaemlékezések szakdolgo-
zatok stb.  

Megőrzésüknek és egyben közkincsé tételüknek mód-

szere a digitalizálás. Egy a szegedi Somogyi-

könyvtárral közös pályázatnak köszönhetően már több 

mindszenti anyag is található a digitalizált gyűjteményben.  

Mi található itt?  
Keller Lajos: Mindszent története című monográfia ere-
deti 1900-as kiadása, a Mindszenti Takács Céh 1840-ből 
származó törvénykönyve, vagy az a fotóalbum amely a 
Mindszenten 1907-1941 között működő Horváth nyom-
da tulajdonosának, Horváth Antalnak lánya Szántóné 
Horváth Ibolya,  - egykor a településen fényképészként 
dolgozott - munkája. Fiának (Szántó Ferenc József) ha-
gyatékából megőrzött fényképalbumok családi képeket 
és mindszenti életképeket tartalmaznak. 
A gyűjtemény egyik legrégebbi darabja az 1793-as (adó) 
porczió szedő lajtsroma. 
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Petőfi Sándor mára elhíresült sora is 
lehetne a mindszenti Városvédő és 
Szépítő Egyesület egyik eseményé-
nek  mottója mellyel, sokadik alka-
lommal találkozhattunk Mindszent 
központjában, a 2000. év keresztjé-
nél, mely a Szabadság tér és a Köz-
társaság tér találkozásánál található. 
Az Urbaniczki családnak és az építé-
si munkát végző Bozó Pál kőműves-
mesternek, a Városvédő és Szépítő 
Egyesületnek köszönhetően, mára 
már egy igazi kis közösségi hellyé 
szépült környezetben kerül megren-
dezésre a tavaszi és őszi virágbörze. 

A közkedvelt virágbörze kapcsán 
kérdeztük Tóth Imréné Pancsit a 
Városvédő és Szépítő Egyesület ve-
zetőjét az elmúlt időszakról. 

2006 tavaszán első ízben került meg-
rendezésre a  VIRÁGBÖRZE, mely-
nek igen nagy sikere volt, s ez meg-
erősítette azt az elgondolást, hogy 
állandó programmá tegye az egye-
sület a   megvalósítását. 
Október 14-én egy igazi közösségi 
esemény résztvevői voltak a kiláto-

gatók, hiszen a virágok csere-beréje 
mellett, telefonszámcserék, barátsá-
gok, tapasztalatcserék is születtek. 
Az 1996-ban alapított egyesület több 
változáson átesve a mai napig mara-
dandót alkot, szépíti, formálja Mind-
szent környezetét. Az egyesület fő 
tevékenysége: 
„Összefogni mindazokat, akik önzetle-
nül tevékenykedni kívánnak városunk 
építészeti és természeti értékeinek védel-
mében, a település szépítésében és fej-
lesztésében, továbbá hagyományőrző 
rendezvények szervezésében és lebonyo-
lításában.” 
Az egyesület minden évben a tagok 
által összeállított munkaterv alapján 
tevékenykedik. A tervezett feladatok 
megvalósulását azonban számos 
tényező befolyásolhatja, így van 
olyan feladat, amely áthúzódhat egy 
következő időszakra. 
Az SZJA felajánlásból 2021-ben 
118.893 Ft-ot kapott az egyesület, 
2022-ben már 211.173  forintot, így 
az elkövetkezendő tervekre 329.986  
forint áll rendelkezésükre.  Ez, az 
évről – évre (ha csak kis mértékben 
is) növekvő támogatás bizonyítja, 
hogy az emberek elismerik, kedvelik 
az egyesület tevékenységét.  
Minden évben kiemelt gondot fordí-
tanak arra, hogy a Kurca-parti Tan-
ösvény biztonságosan fogadja láto-
gatóit. Tavasszal metszőollóval, fű-
résszel felszerelkezve a kétkezi mun-
kától nem megijedve tették biztonsá-
gossá a sétányt, szemetet szedtek. 

Mindig ügyelnek rá, hogy a telepü-
lés központjában található „örökbe-
fogadott” írisz ágyások tisztán dí-
szítsék a környezetet.  
Természetesen megtörtént az emlék-
művek szokásos rendbetétele, kör-
nyezetük szépítése. „A II. világhábo-
rús emlékmű környékét, letakarítot-
tuk a Hősök szobrát, szemetet szed-
tünk, majd a Kubikos emlékhelyün-
ket és a környékét tisztítottuk meg. 
„Ügyes kezek” megbontották az 
Apor oszlopot körülvevő téglasort, a 
téglákat visszahelyeztük, az oszlop 
környékét rendbe tettük. Végül a 
Szent Rókus szobrot és a kőkeresztet 
poroltuk le, letakarítottuk a lábaza-
tot és a kerítést, összeszedtük a kerí-
tésen belül lévő elszáradt leveleket 
és a szemetet.” 
Az egyesület igyekszik a különböző 
közösségi eseményeken képviseltet-
ni magát, Makcsaliné Pannika fősza-
kácsuk vezetésével hagyományos 
régi ízeket idéző ételek elkészítését 
bemutatni.  
Az idei év legnagyobb projektje a 
Bankpalota bejárati ajtajának felújítá-
sa volt. Ez a település képet megha-
tározó épület különösen szívügye az 
egyesületnek. Az új ajtó különleges-
sége, hogy arra az eredeti kovácsolt-
vas díszek kerülnek vissza. Ezek az 
elemek a szorgos kezek munkájának 
köszönhetően megújulva díszítik 
majd az új bejárati ajtót. Az év utolsó 
hónapjában, az ünnepekre való han-
golódás már évek óta az egyesület 
által készített adventi koszorú, pár 
év óta pedig az adventi falu körül 
zajlik, melyre ebben az évben is ké-
szülnek. 

„Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet” 
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Túrós-rakott derelye, ahogyan 
Pannika néni készíti 

Makcsali Jánosné Pannika néni receptjeivel nem elő-
ször találkozunk a Mindszenti Hírek oldalain. Pannika 
néni mindig valami egyszerű, különleges, hagyomá-
nyos étel elkészítésére 
buzdítja olvasóinkat. 
Ezúttal is egy hagyo-
mányos étel receptjét 
hozta el nekünk, amely 
egy családi körben 
gyakran elkészített étel, 
a nagymama kemencé-
ben sütve gyakran ké-
szítette a családnak. 
Egy szombati babgulyás, krumpligulyás utáni máso-
dik fogásnak kitűnő választás. 

Nézzük, hogyan készül a túrós-rakott derelye? 

Először elkészítjük a derelye (dörölye) tésztát. 

Hozzávalók: 
 1 tojás sárgája (fehérjét félretesszük) 

 1 evőkanál tejföl 

 2 evőkanál langyos víz 

 1 csapott kis kanálnyi só 

Ezeket a hozzávalókat elkeverjük, és annyi lisztel ösz-
szegyúrjuk, hogy egy lágy, könnyen nyújtható tésztát 
kapjunk. A tésztát 1- 1,5 mm vastagságúra kinyújtjuk, 
majd a kinyújtott tésztát megfelezzük és az egyik felét 
nyújtófára tekerjük. 

Közben elkészítjük a túrós tölteléket: 60 dkg túró, 1 

tojás sárgája, 1 kanálnyi gríz, cukor, só ízlés szerint. 
Ezeket az összetevőket összekavarjuk. Az elkészült 
túrós tölteléket, a kinyújtott tésztánkra kb. 8 cm távol-
ságra kis kupacokba helyezzük. A tészta másik felét, 
melyet nyújtófára tekertünk óvatosan ráhajtjuk. Ujjunk 
hegyével a töltelékek körül lenyomkodjuk, majd csö-
rögemetélővel elvágjuk(szép cakkos lesz a széle). For-
rásban levő sósvízben kifőzzük, hidegvízben átmos-
suk. Amikor lecsorgott, egy edényben zsírban átforgat-
juk, hogy a tészta ne ragadjon össze. Egy kivajazott 
tepsiben lazán élére belerakjuk a kifőtt derelyénket. 
Közben 2 dl tejfölt, csipet sót, cukrot, tojás sárgát, vaní-
liáscukrot összekeverünk. A megmaradt tojásfehérjé-
ket habbá verjük és az öntethez keverve, ráöntjük a 
tepsiben sorakozó derelyékre. Akinek van kemencéje 
abban átsütve, de sütőben is finom és ízletes fogást 
tehetünk az asztalra 20-25 perc összesütés után. 

Jó étvágyat! 

VÉRADÁS 

Időpont:  2022.11.15. - 14:00-18:00 

 2022.11.29. - 14:00-18:00 

Helyszín: Tűzoltószertár  

T isztelt Betegeink, 
kedves mindszenti lakosok! 

Kéréssel fordulok Önökhöz. Jó fél éve már, hogy az 
egyik súlyos állapotú betegellátás során, mint annyi-
szor, infúzió bekötését végeztem. Szokásom szerint, a 
már 35 éve kedves betegem által elkészített infúziós 
állványt használtam, amely nagyon sok segítséget 
adott már eddig is, lévén egyedül vagyok a helyszí-
nen, és két kezem van. Az állvány egy átalakított mik-
rofonállvány, kopottasan feketére festett. A tetején egy 
saválló kb. 5 mm átmérőjű anyagból két méretű kam-
pó van, az infúzió felakasztásához. Az alja kinyitható 3 
lábbal bír, a középső konzol egy hegyben végződik, 
hogy akár árokparton is leszúrható legyen. Sajnos ezt a 
nagyon hozzám nőtt eszközömet valahol elhagytam. 
Próbáltam utána keresni, hogy hol használhattam, de 
sikertelenek voltak a próbálkozásaim. Tisztelettel ké-
rem, ha Valakinek van információja, hol lehet, szóljon, 
jelezze. 
Egyben szeretném jelezni, hogy kb. bő egy hónapja 
nálam maradt az egyik beteg pulzoxymétere, (nekem 
is pont ilyen van!), melyet azt gondolva, hogy az 
enyém, zsebre tettem! A tévedésem csak most derült 
ki. A beteg személye itt sem derült ki. Így most raga-
dom meg az alkalmat, hogy akitől véletlen elvittem, 
kérem jelezze, szeretném mihamarabb visszaadni, és 
elnézést kérni a tévedésemért! Segítségükben bízva: 

Tisztelettel: dr. Ávéd János (+36/30/555-88-09) 
6630 Mindszent, Damjanich utca 25. vagy az 
Egészségház Csokonai utca 2. 

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.  


