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dvent - Mindszenten 
Az advent a karácsony napját megelőző negye-

dik vasárnaptól számított időszak. A rohanás, az aján-
dékok beszerzése mellet ez az időszak a karácsonyra 
történő lelki felkészülés jegyében is telik. A nyuga-
lom, az adakozás, jótékonykodás a közösségben eltöl-
tött hétvégék elősegítik azt. 
Advent az adománygyűjtések, ünnepi műsorok, próbák, 
közösségi események (Betlehem-állítás, adventi koszorú 
készítés, gyertyagyújtás, közterületen álló fenyőfadíszí-
tés, kézműves foglalkozások) időszaka is. 
November 26-án kezdetét vette a Mindszenti Advent. A 
Köztársaság téren ünnepi fénybe öltözött a Városháza, 
felállításra került a város fenyőfája, az advent jellegzetes 
szimbóluma az adventi koszorú. 
Felépült a betlehem, amely évek óta kedves színfoltja a 
Szabadság térnek, a Városvédő és Szépítő Egyesület 
adventi falujával együtt. 

A Szívügyünk Mindszent Baráti Társaság, a Mind-
szenti Dózsa-telepért Egyesület segítségével ünnepi 
díszbe öltöztette a Szent Imre Közösségi Ház környé-
két és vasárnaponként közös együttlétre, gyertyagyúj-
tásra vár mindenkit a karácsonyra hangolódás jegyé-
ben forró teával, kakaóval, szaloncukorral. A gyertya-
gyújtások alkalmával különböző gyerek programokkal 
várják az érdeklődőket a Szent Imre Közösségi Házhoz, 
hogy együtt hangolódhassanak a karácsonyra. 
A programok sorát a Keller Lajos Művelődési Központ 
és Könyvtár nyitotta, társasjáték kavalkád, kézműves 
műhely várt gyermeket és felnőttet egyaránt.  Köszönet 
a közreműködésért a Mindszenti Városvédő és Szépítő 
Egyesületnek, a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Is-
kola fúvós tanszakának, a Mindszenti Horgász Egyesü-
letnek. A Horgász Egyesület évről-évre sült hallal várja 
a vendégeket. Ebben az évben a közösségek, vállalkozók 
(Mindszenti Lovas Klub, Mecénások a „Kultúráért” 
Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mindszenti Ve-
teránjármű Egyesület, Apró András és a Meo Pékség) 
összefogásának köszönhetően mind a négy ünnepi hét-
végén sült hal illata tölti meg a Szabadság teret. 
Az intézmény a következő hétvégéken is vidám progra-
mokkal, a gyertyagyújtásokon a diákok és óvodások 
közreműködésével varázsol karácsonyi hangulatot a 
Szabadság térre. 

„A jótékonyság a legszebb karácsonyi ajándék”. Város-
szerte találkozhatunk kedves programokkal, adomány-
gyűjtő alkalmakkal. 
Újra Mindszentre érkezik a Karácsonyi Karaván, a 
Momo Media jóvoltából. December 23-án, a tavalyi 
évhez hasonlóan körbejárják a települést ünnepi muzsi-
kákkal, szaloncukorral, jó hangulattal. A menet a Keller 
Lajos Művelődési Központ elől indul, majd a Dózsa-
telepen érnek célba. 
Borda Andrea és barátai rengeteg kisgyermek arcára 
csaltak mosolyt december 4-én, hiszen 165 Mikulás cso-
magot osztottak ki. Az ajándékokat egy baráti társaság 
adta össze, majd a Télapó juttatta el a kiválasztott beteg 
gyerekekhez, valamint azokba a családokba, ahol az 
egyik szülő egyedül neveli a gyermekét. Mindszent ut-
cáin a nagyszakállú csengetését kellett figyelni, és aki 
meghallotta azt, és élőben találkozott a piros ruhással, 
kivehetett egy csomagot a puttonyból.   
Az adventi időszakban a mindszenti piac is ünnepi 
köntösbe bújt. Minden vasárnap, már kora délutántól 
karácsonyi vásárral és különböző programokkal várják 
az érdeklődőket, majd az est leszállta után meggyújtják 
a soron következő gyertyát az adventi koszorún. 
A Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kará-
csonyi adománygyűjtést szervez a nehéz helyzetbe 
került családok számára. A tartós élelmiszereket, jó mi-
nőségű meleg ruhákat, játékokat a Keller Lajos Művelő-
dési Központ és Könyvtár fogadja nyitvatartási időben 
és rendezvények ideje alatt. 

Töltsük együtt ezt az időszakot, tegyünk jót hogy lel-
kileg felkészülve, családi körben ünnepelhessük a 
karácsonyt. 

A 
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K arácsonyi  
köszöntő  

Az év végéhez közeledve meg-
érint mindannyiunkat a kará-
csony üzenete, amely nemcsak a 

kereszténység, de a szeretet, a 
béke, a család és a hit ünnepe is. 
Egy számomra különlegesen szép 
időszakba lépünk, azonban idén 

sem a megszokott módon ünnepelhetünk. Bár legyőz-
tük a koronavírus járványt, idén újabb nehézségekkel 
kell szembenéznünk. 

Komoly kihívásokkal teli, mozgalmas esztendő áll 
mögöttünk, azonban a Képviselő-testület felelősség-
teljes többségi döntéseinek köszönhetően biztosítani 
tudtuk Mindszent kiegyensúlyozott működését. 
Mindszent önkormányzati fenntartású intézményeiben 
hónapok óta erőn felüli megfeszített munka folyik azért, 
hogy a város a helyzethez képest a lehető legbiztonsá-
gosabban működhessen.  

Az advent előttünk álló heteiben azonban, az ünnepi 
készületek segíthetnek bennünket abban, hogy kimoz-
duljunk a ránk szakadó nehézségek árnyékából és ész-
revegyük ennek a különösen nehéz időszaknak a lehe-
tőségeit is. Alkalmunk nyílik arra, hogy értékeljük em-
beri kapcsolataink minőségét, felfigyeljünk a felénk 
nyúló segítő kezekre, vagy mi magunk legyünk a tá-
masz, a biztonság és a remény a ránk bízott emberek 
számára. Ebben az időszakban a rideg hétköznapokból 
új utakat találhatunk szeretteink szívéig. Tegyünk meg 
hát mindent a karácsonyig előttünk álló hetekben 
hogy, odafigyeléssel, megértéssel és szeretettel tud-
junk fordulni családtagjaink, embertársaink és város-
unk közössége felé. Hiszen a szeretet az a szoros köte-
lék, amely nem csak egy-egy kapcsolatot jellemez, ha-
nem egy nagyobb közösséget, egy települést és egy 
egész nemzetet. 

A szeretet, mint ahogy sok más tevékenység példamu-
tatással terjed. Sokszor elég egy kedves szó, egy kézfo-
gás, egy mosoly. Fedezzük fel az oltalomra szoruló em-
bertársainkhoz a segítség útját, találjuk meg a legapróbb 
lehetőségeket is, amelyek közelebb hozhatnak egymás-
hoz. Őszintén remélem, hogy az adventi időszak eb-
ben segítségünkre lesz és erőt, hitet és kellő elszántsá-
got meríthetünk az előttünk álló feladatok megoldásához. 

Bízom benne, hogy közös erővel és együttes összefogás-
sal magunk mögött tudhatjuk a nehézségeket és az 
Önök szolgálatában, az Önök támogatásával és segítsé-
gével újabb beruházásokat és sikereket vihetünk vég-
hez, ahogy idén is számos utat és intézményt sikerült 
felújítanunk, továbbá nagyszabású programokat való-
síthattunk meg. Ezért hálámat szeretném kifejezni a 

Mindszenti Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a 
Károly Óvoda és a Mindszenti Általános Iskola és Dó-
zsa-telepi Tagintézmény pedagógusainak és nevelői-
nek, valamint a Mindszenti Kulturális Központ dolgo-
zóinak az egész éves fáradhatatlan munkáért. Köszö-

nöm a Mindszenti Polgárőr Egyesületnek, az Önkén-
tes Tűzoltó Egyesületnek, a „Mecénások a Kultúráért” 
Egyesületnek, a Mindszenti Városvédő és Szépítő 
Egyesületnej, a „Mindszenti Dózsa-telepért” Egyesü-
letnek, a Mindszenti Veteránjármű Egyesületnek, a 
Nyugdíjas Klub és Alkony Népdalkörnek, a Városi 
Vegyeskarnak, a Mindszenti Lovas Klubnak, valamint 
minden további mindszenti egyesületnek, sport- és 
baráti közösségeknek, hogy minden nap tesznek kö-
zösségünk összekovácsolásáért. Hálás vagyok a szoci-
ális és egészségügyi dolgozóknak odaadásukért, fá-
radhatatlan helytállásukért és emberségükért. Köszö-
nöm az egymással törődő lakosság összetartását! 

A város fejlődése a kölcsönös tiszteleten és megbes-
csülésen alapuló együttműködésen múlik. Figyeljünk 
hát arra, hogy a szeretet lángja ne csak az advent idő-
szakában, az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem 
egész évben megmaradjon. 

Mindannyiunknak kívánom, hogy a karácsony az ösz-
szetartás és szeretet jegyében teljen el, s hogy az ünne-
pek elmúltával se veszítsük el az emberségünket, a má-
sik iránti megbecsülésünket. Vigyük magunkkal kará-
csony üzenetét és építkezzünk abból a következő 
évben is. 

Istentől áldott adventi készülődést, meghitt ünnepe-
ket kívánok városunk minden polgárának! 

Zsótér Károly 
polgármester 

Nem azzal véded a természetet, ha műfenyőt 
állítasz karácsonykor! 

FENYŐVÁSÁR! 

December 9-től ismét megkezdjük 
a fenyőfák árusítását! 

Megszokott nagy választékkal 

Luc, Ezüst, Szerbluc, Nordmann fenyő 
vágott és gyökeres 

Hársfa utca 10. szám alatt (Árvíz utca végén), 

MINDEN NAP 8-18 ÓRA KÖZÖTT 
VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ KEDVES 

VÁSÁRLÓINKAT! 

Talpba faragás és akár házhoz szállítás 
is megoldható! 

ÉRDEKLŐDNI: KACZOR KRISZTINÁNÁL 
A +36 70/772-82 72-ES TELEFONSZÁMON 

 

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk ! 
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Pálinkó György Vince és családja csendesen, 
szűk családi körben szokták ünnepelni a kará-
csonyt, és már az adventi időszakban figyelnek 
arra, hogy elcsendesedjenek, és több időt töltse-
nek egymással.  

November 27-én megkezdődött az advent, a kará-
csonyt megelőző, negyedik vasárnaptól karácso-
nyig számított időszak. Advent első vasárnapja, 
amely Szent András napjához legközelebb eső va-
sárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. 
Pálinkó György Vince, felesége Szedlák Renáta és 
gyermekük Pálinkó Vince is vallásosak, így külö-
nösen fontos számukra a téli ünnepkör.  
A családfő elárulta, hogy hosszú évekig egy szőlő-
tőkéből készült koszorújuk volt, amit tavaly lecse-
réltek egy családi ajándékra. Renáta unokahúga 
ajándékozta nekik, így még nagyobb eszmei értéke 
van. A kézzel készített koszorún a család legifjabb 
tagja, Vince gyújtotta meg az első gyertyát.  
A család fokozatosan szokta kidíszíteni a házat. 
Figyelnek rá, hogy saját maguknak öltöztessék ün-
neplőbe a lakást, így a külső részt nem szokták ki-
világítani. Apránként készülnek el a díszek, így 
folyamatosan kerülnek ki az angyalkák, hóembe-
rek. „Már Vince is elég nagy ahhoz, hogy tudja, 
mit ünneplünk karácsonykor, és várja is az ünne-
peket. Egy adventi naptár is helyet kap nálunk, 
amiben minden napra jut egy kis ajándék a gyerek-
nek” – tette hozzá Szedlák Renáta.  
A Mikulás sem hagyja ki egyik évben sem a Pálin-
kó-lakot, december hatodikán bekopog az ablakon, 
és lerakja ajándékát. Persze a kedvességet viszo-
nozzák is a lakók, finom süteményt szoktak kiké-
szíteni a Nagyszakállúnak.  
A családanya az étkezésről is beszélt. Elmondta, 
hogy igyekeznek tartani a karácsony előtti böjtöt 
is. „Én Cserehátról származom, ahol az a szokás, 
hogy karácsony előtt bobajkát esznek. Ez egy hús-
mentes, mákos gubához hasonlító étel” – tett hoz-
zá. Az ünnepi asztalról nem hiányozhat a családfő 
által fogott hal, amit a család közösen készül el, és 
már Vince is segít a sült csuka elkészítésében.   
A karácsonyfát a Jézuska hozza minden évben. 
Csengőszó jelzi, hogy megérkezett a fa és az aján-
dékok. Ilyenkor közösen eléneklik a Mennyből az 
angyalt, és következhet az ajándékozás.  
„Mivel mind a ketten vallásos emberek vagyunk, 
és gyakoroljuk is a hitünket, templomba is el szok-
tunk járni. Ha erre valami miatt nem jut időnk, a 
televízióban szoktuk megnézni az Urbi et Orbi ál-
dást, amit a pápa minden karácsonykor ad” – 
mondta el a képviselő.  
A házaspár kiemelte, hogy náluk nem arról szól a 
karácsony, hogy minél drágább ajándékokat vá-

sároljanak egymásnak, hanem törekednek arra, 
hogy apróbb, és hasznos dolgokkal lepjék meg 
egymást. Törekednek arra, hogy ebben az idő-
szakban visszavegyenek a rohanásból, és együtt 
legyen a család.  

Saja t foga ssal ü nneplik a kara csonyt  

A Mindszenti Polgármesteri Hivatal 

2022. december 19. – 2022. december 30. között 

TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNETET TART, 

amely időszak alatt az ügyfélfogadás szünetel! 
 

Az igazgatási szünet ideje alatt, halaszthatatlan, 
azonnali intézkedést igénylő ügyek 

esetében az alábbi telefonszámok hívhatók: 

+36 30/636-3092 és +36 30/636-3096 

A HTKT Kapcsolat Központ 
Kagylóhéj Család -és Gyermekjóléti 
Szolgálata Mindszent ideiglenesen a 
Mindszenti Polgármesteri Hivatalba 

költözött. 

Ügyfeleit a Hivatal nyitvatartási 
idejében fogadja! 

telefonos elérhetőség: 62/527-024 

e-mail: cs.segito@gmail.com 
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Mindszent Város Önkormányzata ezen a télen is 
szeretné segíteni azokat a rászorulókat, akiknek 
nehézséget okoz a téli tüzelőanyag beszerzése. 
A mai világban, mikor az energiaárak az egekben, 
a boltokban emelkednek az árak, és a tűzifáért is 
egyre többet kell fizetni, elengedhetetlen, hogy a 
rászorulókat kiemelten támogassuk. Mindszent 
Város Önkormányzata is küzd a megemelkedett 
rezsiszámlákkal, azonban nem engedi el azok 
kezét, akik ebben a nehéz helyzetben a legjob-
ban segítségre szorulnak. 
Ebben az évben 2 millió 500 ezer forintot különí-
tettek el a szociális tűzifára. Ehhez az összeghez 
ajánlott fel Zsótér Károly polgármester további 
200.000 forintot, Zsótér Gábor alpolgármester a 
tiszteletdíja terhére szintén 200.000 forintról kí-
ván lemondani a megemelkedett energiaárak 
miatt nehéz helyzetbe került polgárok javára. A 
kezdeményezéshez csatlakozott továbbá Pálinkó 
György Vince és  Rácz Árpád, akik a novemberi 
és decemberi tiszteletdíjukat kívánják felajánla-
ni a rászorulóknak. Idén tehát közel 3 millió fo-
rintból tud az önkormányzat tűzifát vásárolni. 
Tüzelővásárlási települési támogatásra jogosult az 
a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó 
havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 350%-át, közös háztartás-
ban élő nyugdíjas házas- vagy élettársak esetén 
400%-át, egyedülálló személy esetén 450%-át nem 
haladja meg, és a háztartás tagjai egyikének sincs 
vagyon. 
Az igényléseket az önkormányzatnál lehet leadni, 
várhatóan januártól. Az igényelhető mennyiség 
függ a beérkezett igények nagyságától.  

I dén is lesz tűzifaosztás 
Mindszenten 

- Zsótér Károly polgármester, Zsótér Gábor 

alpolgármester, Pálinkó György Vince és  Rácz 
Árpád, képviselők felajánlásaikkal segítik a 
rászorulókat 

Zsótér Gábor alpolgármester 

MEGHOSSZABBÍTOTT 
IDŐPONTTAL 

várja a lakosságot fogadóórájára 

2022. december 15-én, hétfőn 
14 és 18 óra között 

a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban 

November 30-án ismét egy új képviselő tette le az es-
küjét. Mihály Ferenc munkahelyi elfoglaltság miatt 
adta be a lemondását, a helyét pedig Losonczi István 

vette át. A megbízólevél átvételével immáron teljes 
létszámmal kezdődhetett meg Mindszent Városának 
rendes képviselő-testületi ülése.  
A tanácskozáson elfogadták Jancsovics Attila beszá-
molóját a mindszenti piacról. Az üzemeltető bevezette 
a szerda délutáni nyitva tartást, hétfőkét pedig sajt- és 
tejtermékeket lehet vásárolni, ami szintén újdonságnak 
számít. Havi rendszereséggel cipővásárt is tartanak, és 
a rendezvényszervezést is felpörgették. A beszámoló-
ból kiderül továbbá, hogy új, energiatakarékos lámpa-
testek kerültek bekötésre, és a beázást is sikerült meg-
szüntetni.  
A beszámolóval és a piac üzemeltetéssel kapcsolatban 
Pálinkó György Vince felszólalásában határozottan 
visszautasította azokat a vádakat, miszerint kicsinyes 
politikai bosszú áll a vásártér újra pályáztatása mö-
gött. Mint elmondta, gazdasági megfontolás áll az új 
pályázat kiírása mögött. A polgármester kifejtette, 
hogy Jancsovics Attila vállalkozása, és ez által a mind-
szenti piac kiválóan működik, talán még sosem volt 
ilyen professzionális piaca a településnek. Arra kért 
mindenkit, hogy ne próbáljon politikát behozni a 
gazdasági döntésekbe, ne szítsanak gyűlöletet meg-
alapozatlan információkra hivatkozva. Tóth Csaba is 
felszólalt az ügyben. Kifejtette, hogy volt képviselő-
ként Jancsovics Attilának kellett volna a legjobban tud-
nia, hogy egy éves szerződést kötött az Önkormány-
zattal. „Ha a volt képviselőtársam bejárt volna a testü-
leti-ülésekre, akkor képben lett volna a döntés miértjé-
vel, és nem támadta volna politikai bosszúval a testüle-
tet. Szomorú vagyok, hogy még ebben is behozza a 
politikát” – fogalmazott a Pénzügyi és Ügyrendi Bi-
zottság elnöke.  
Az ülés napirendi pontjai között szerepel a strand 
2022. évi üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszá-
moló is. Az anyagból kiderült, hogy a strand és a Bár-
Ka látogatottsága is kevesebb volt, mint 2021-ben. 
Több fejlesztés is megvalósult a Tisza-parton. Cserélték 
a napernyők nád borítását, padokat helyeztek ki, új 
mentőkarikát szereztek be, és fa szemeteseket helyez-
tek ki. Az ülésen köszönetet mondtak Koczka Gábor-
nak, aki sokat tett a strand fejlődéséért. Többek között 
a zsilipet is sikerült megjavítania, így le tudják engedni 
az ártérben rekedt vizet, ami a szúnyoghelyzet kezelés-
ében óriási segítség.  
Ismét a grémium elé kerültek az adózást érintő kérdé-
sek. November 3-án megtartott rendes ülésén megvi-
tatta a település adópolitikáját, amivel  kapcsolatban 
vita alakult ki a képviselők között. Pálinkó Máté az 

adóemelések ellen kampányolt, azonban javaslatot 
nem nyújtott át a testületnek, hogy a megemelkedett 
energiaárakat miből fizesse ki a város.  

Ülésezett a testület 
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A testületi ülés előtti napon az adó-
kérdést ismét tárgyalta a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság, amire Pálinkó 
Máté is meghívót kapott, az ülésre 
azonban nem ment el. Zsótér Gábor 
alpolgármester tisztelettel megkérte 
Pálinkó Mátét, hogy az üléseken jelen-
jen meg, és olyan intenzitással képvi-
selje a mindszentieket személyesen is, 
mint ahogy azt teszi az online térben. 
Pálinkó György Vince arra kért min-
denkit, hogy globálisan nézzék az 
adók megemelését. Kifejtette, hogy 
az önkormányzatnak működnie kell, 
és el kell látnia nagyon fontos fel-
adatokat. Nyomatékosította, hogy 6 
éve nem történt adóemelés, napja-
inkban azonban brutálisan elszálltak 
az energiaárak. „Lélekben mindany-
nyian az adóemelés ellen vagyunk, 
de most reálisan kell döntenünk. Aki 
arra szavaz, hogy ne legyen adóeme-
lés, az arra szavaz, hogy az önkor-
mányzat ne tudja finanszírozni az 
óvónők bérét, az idősek ellátásához 
ne tudjunk hozzájárulni, és ne tud-
juk fenntartani a legfontosabb fel-
adatainkat” – fogalmazott a képvise-
lő. Tóth Csaba arra kérte Pálinkó Má-
tét, hogy adja be a javaslatait, hogy 
honnan tud a város adóemelés nélkül 
előteremteni annyi pénz, ami fedezi a 
megnövekedett energiaköltségeket. 
Rácz Árpád képviselő azt a kérdést 
tette fel, hogy az elmúlt években miért 
nem történt adóemelés? Véleménye 
szerint, ha fokozatosan történtek vol-
na az emelések, könnyebb lenne az 
érintetteknek. A polgármester vála-
szában elmondta, hogy az önkor-
mányzatok nem emelhettek adókat a 
koronavírus-járvány miatt. Közben 
minden megdrágult, bevételeket vet-
tek el a várostól. Zsótér Károly hozzá-
tette, hogy az önkormányzat mindig 
addig nyújtózkodott, ameddig a taka-
rója ért, most azonban a megsokszo-
rozódott energiaárak miatt kénytele-
nek növelni a város bevételeit. Páin-
kó Máté azt állította, hogy a vállalko-
zások el fognak vándorolni Mind-
szentről a megemelt adók miatt. Vá-
laszként több képviselő is kifejtette, 
hogy ha utána nézett volna az adók-
nak, akkor láthatná, hogy még mindig 
Mindszenten a legkisebb az adó 
mértéke. A környező városokban 
magasabb terheket fizetnek a vállal-
kozók és a lakosok is. A véleménykü-
lönbségek ellenére a képviselők meg-
egyeztek és egy mindenki számára 
elfogadható adótervezet született. A 
az eredeti tervezethez képest a külte-
rületi építményadóval kapcsolatban 
történt módosítás, aminek mértékét 
280 Ft/m2 –ben határozták meg. Ezen 
felül bevezetik az idegenforgalmi 

adót, aminek mértéke 300 Ft/éjszaka 
lesz.  
Mindszent Város Önkormányzata, 
mint fenntartó a vonatkozó gyermek-
védelmi jogszabályok alapján biztosít-
ja a nevelési-oktatási intézményekben 
a gyermekétkeztetést, amelyért az 
igénybe vevők térítési díjat fizetnek. A 
fenntartó kötelezettsége, hogy megál-
lapítsa a gyermekétkeztetés intézmé-
nyi térítési díját, melynek alapja az 
élelmezés nyersanyagköltségének egy 
ellátottra jutó napi összege. Az óvoda 
főzőkonyháján naponta 198 óvodás 
korú gyermek háromszori étkezéséről 
gondosoknak. Ebből 5 gyermek diétás 
étkezésre szorul. Az ellátott óvodai 
létszám mintegy 7%-a fizet csak az 
étkezésért, a többi gyermek ingyene-
sen étkezik. 
Az iskola főzőkonyháján naponta 302 
adag tízórai, 323 adag ebéd, valamint 
258 adag uzsonna készül. Ezen felül 4 
iskolás gyermek étkezik diétásan. Az 
iskolai gyerek 16%-a ingyenes étkező, 
37%-a 50%-os kedvezményben része-
sül, és 47%-a teljes térítési díjat fizet. 
Mindszent Város képviselő-testülete 
megtárgyalta a gyermekétkeztetés 
díjait, és úgy döntött, hogy módosítja 
azokat.  
A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló törvény kimondja, 
hogy a települési önkormányzat köte-
les az arra rászorulónak többek között 
étkezést biztosítani. Az étkeztetés 
keretében azoknak a szociálisan rá-
szorultaknak a legalább napi egysze-
ri meleg étkezéséről kell gondoskod-
ni, akik azt önmaguk, illetve eltar-
tottjaik részére tartósan vagy átmene-
ti jelleggel nem képesek biztosítani.  
A fenntartó önkormányzat feladata az 
intézményi térítési díj meghatározása, 
ezért a város vezetői megtárgyalták a 
térítési díjakat. Tekintettel ara, hogy 
minden alapanyag ára növekedett, a 
rezsi árak emelkedtek, a testület úgy 
határozott hogy a szociális étkezés 
díjait módosítják.  
A testületi ülésen megvitatták a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélfogadásá-
nak rendjét is. A jövőben téli és nyá-
ri nyitva tartás lesz érvényben. A 
kormányzat azt kérte az önkormány-
zatoktól, hogy olyan intézkedéseket 
vezessenek be, amikkel energiát tud-
nak spórolni. Ezen intézkedések része 
a Városháza nyitva tartásának módo-
sítása is. December első napjáig hét-
főn, szerdán és pénteken lehetett 
ügyeket intézni, azonban ez változik. 
2022. december 1-től kedden és csü-
törtökön, reggel 7 órától délután 5 
óráig fogadják a lakosokat.  
2021. évben jelent meg a kóbor állat 

befogásával, tulajdonjogának átruhá-
zásával és elhelyezésével kapcsolatos 
feladatok ellátásának részletes szabá-
lyairól szóló kormányrendelet, amely 
egyik jogszabályi hátteréül szolgál egy 
új, az ebrendészei telepet érintő mű-
ködési szabályzatnak. Az új szabály-
zat a telep hatékonyságát elősegítő, 
illetve jogszabályi előírásoknak meg-
felelő működési feltételeket, valamint 
a feladatok átlátható megosztását tar-
talmazza, amelyek szükségesek jelen-
legi állapotában is, de a Telep esetle-
ges későbbi bővítése mindenképpen 
indokolja. Az új működési szabályza-
tot a testület elfogadta.  
Pálinkó Máté önálló képviselői indít-
ványt adott be. A képviselő elmond-
ta, hogy sikertelen volt a tárgyalás a 
Máltai Szeretetszolgálattal, akik nem 
veszik át az idősek otthonának üze-
meltetését. Dr. Végh Ibolya kiegészí-
tette a képviselő hozzászólását, és 
elmondta, hogy személyesen folytat-
tak tárgyalást a Máltai Szeretetszol-
gálat képviselőivel. Mindszent Város 
jegyzője vázolta, hogy a szeretetszol-
gálat gazdasági okok miatt ugyan 
nem tudja átvenni az intézményt, 
azonban olyan lehetőséget felajánlott, 
hogy a lakók közül szívesen fogad-
nak lakókat – férőhely függvényében 
-, amennyiben nem tudja az önkor-
mányzat megoldani az idősek otthona 
problémáját. Az ülésen elhangzott, 
hogy Zsótér Károly polgármester 
több szervezettel is folytatott tárgya-
lást, hogy sikerüljön helyben tartani 
az időseket. Írásban kereste meg Kiss-
Rigó László szeged-csanádi püspököt, 
Nagy Lászlót, a Református Egyház-
egye püspökét, valamint az állami 
fenntartót is. Válasz idáig csak az 
utóbbitól érkezett, amiben leírják, 
hogy sajnálatos módon nem tudják 
átvenni a mindszenti intézmény fenn-
tartását. A város első embere minden-
képpen szeretné megtalálni a megol-
dást, ezért a Kereszténydemokrata 
Néppárt vezetőivel is felvette a kap-
csolatot, valamint a pályázati lehető-
ségeket is keresik. Mindszent Város 
vezetése több irányban próbálkozik, 
és bíznak abban, hogy valakitől pozi-
tív válasz érkezik.  
Zsótér Károly kiegészítette a jegyző 
asszonyt, és elmondta, hogy a görög-
katolikus egyházat is megkereste, akik 
szakmai segítséget ajánlottak fel, 
azonban anyagi forrásokra hivatkozva 
ők sem tudják elvállalni a mindszenti 
intézmény üzemeltetését. Elmondta, 
hogy nem adják fel, és minden követ 
megmozgatnak, hogy a megoldják ezt 
a problémát.  
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“A ki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”  
A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt 

megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falato-
zás, vigasság megengedett. Ezen a napon rendszeresek 
voltak a lakomák, bálok, vásárok.  
Márton napja az időjóslás napja is. Sokfelé azt tartják, 
hogy a Márton napi idő a márciusi időt mutatja. Ha hi-
hetünk ezeknek a megfigyeléseknek, akkor bizony már-
ciusban csodálatos időre számíthatunk, hiszen csodála-
tos, napsütéses idő várta a programra kilátogatókat.  

A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár évek 
óta Márton-napi vigalomra várja az érdeklődőket ezen a 
napon. Nos, akik kilátogattak november 13-án a Sza-
badság térre, éhezni biztosan nem fognak, hiszen a bog-
rácsban sült libatepertőből mindenkinek jutott egy-egy 
falat. Ezen a napon minden korosztály számára igyek-
szik az intézmény hagyományőrző elemekkel színesített 
élménydús, igazi közösségi programot kínálni. A prog-
ramra kilátogató családok, gyermekek egy libaösvényen 
végighaladva, menetlevél alapján, a játékos feladatok 
segítségével megismerhették Szent Márton történetét. A 
Márton-napi népszokások felelevenítése mellett  kipró-
bálhatták, milyen lehetett egykor a lúdtollal írás.  
A fáklyás, lámpás felvonulás Szent Márton emlékét őr-
zi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az 
emberekhez. Így történt ez Mindszenten is, a délutáni 
kézműves műhelyben mindenki elkészíthette saját lám-
pását, mécsesét, mellyel a program végén lámpás felvo-
nulás keretében a résztvevők is eljuttatták a fényt. Az 
igen tekintélyes menet bizonyítja, hogy sokan kedvelik 
ezt a programelemet, szívesen vesznek részt benne. 

Az intézmény jó kapcsolatot ápol a Csongrádi Múzsa 
Egyesülettel, akik évről-évre ebben az időszakban ren-
dezik a Szent Márton-napi Újbor Fesztiváljukat számos 
külföldi tánccsoport, egyesület részvételével. A Ma-
gyarországra érkező hagyományőrző egyesületek közül 
a jó kapcsolatnak köszönhetően ezen a napon a mind-
szenti közönségnek is bemutatkoztak, színesítve a prog-
ramot. Ebben az évben a francia Echo Slave zenekar és 
az osztrák  Volkstanzgrouppe Wagram táncegyüttes 
műsorát kapta ajándékba a közönség.  
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A  Magyar Diáksport Szövetség 
(MDSZ) 17 éve indította útjára 

a Magyar Diáksport Napját. Minden 
iskola a saját lehetőségeihez igazod-
va szervezheti meg a programot, 
kötöttségek nélkül. Az egyetlen 
szempont, hogy minél színesebb, 
változatosabb mozgásprogramokat 
valósítsanak meg annak érdekében, 
hogy minden gyermek megtalálja a 
számára kedves mozgásformát. A 
mindszenti programok között sze-
repelt kirándulás, hiszen az idei 
szlogen „Irány a zöldbe” volt, vala-
mint vidám játékos sport versenye-
ken vehettek részt a gyermekek.  

Magyar Népmese Napja alkalmá-
ból rajzversenyt hirdettek, melyre 
rengeteg kis diák, óvodás küldött 
alkotást. 
Következő eredmények születtek: 

Óvodás korcsoport 
1.  helyezett :  Terbán Erika 
(Micimackó csoport) 
2. helyezett: Kis Cintia Dzsenifer 
(Micimackó csoport) 
3.  helyezett :  Ördög Eszter 

(Micimackó csoport) és Gyurkó-
Kovács Alex (Micimackó csoport) 

1-2. osztályosok 
1. helyezett: Szabó Zorka 2.b 
2. helyezett: Barnóczki Tamás Fe-
renc 2.c 
3. helyezett: Idei-Kis Emma 2.b és 
Papp Nóra Zsuzsanna 2.c 

3-4. osztályosok 
1. helyezett: Harmat Viola 4.c 
2. helyezett: Rostás Rikárdó Gusztáv 4.c 
3. helyezett: Hevesi Ágnes 3.b és 
Papp Levente György 4.c 
különdíj: Koncsek Bálint Máté 3.a és 
Bodrogi Henrik Benjámin 4.c 

Felső tagozat: 
1. helyezett: Malik Zalán 5.c 
2. helyezett: Szőke Zoé Zsófia 5.c 
3. helyezett: Bába Laura Petra 5.b 

Gratulálunk a nyerteseknek! 

2022. 10. 12-én került megrendezés-
re a Körzeti Mezei futó Diákolim-
pia Hódmezővásárhelyen az Euró-
pa parkban.  
A IV. korcsoportos fiúk csapata az 5. 
helyen végzett.  A csapat tagjai: Né-
meth Bendegúz, Kovács Dániel, Makó 
András, Nemes László, Jónás Zétény.  
Egyéni 5. helyezett lett Jónás Zétény.  
A III. korcsoportos leányok bronzér-
met szereztek. A csapat tagja: Boldi-
zsár Jázmin, Pásztor Leila, Bereczki 
Tímea, Kis Csenge, Nagy Jázmin, Su-
rinya Kira. 

A III. korcsoportos fiúk 7. helyet sze-
rezték meg.  Egyéni 2. lett Takács 
Máté ő tovább jutott a Megyei Diák-
olimpiára.  A csapat tagjai: Dékány 
Benjámin, Takács Máté, Márkus Ferenc, 
Makó Balázs, Selmeczi - Tóth Roland. 
A II. korcsoportos leányok 9. helyen 
végeztek. A csapat tagjai: Vangel Lili-
ána, Boldizsár Liliána, Szabó Petra, 
Pásztor Mirella, Buzás Laura, Szabó 
Ágnes. 
A II. korcsoportos fiúk 8. helyen vé-
geztek. A csapat tagjai: Kis Zétény, 
Kovács Róbert, Bíró Márk, Némedi 
László, Szabó Ernő, Csák Máté, Márkus 
András. 

A szentesi Horváth Mihály Gimnázi-
um szervezésében megrendezett 
Horváth Mihály Emlékversenyen 
összesen 7 kategóriában, egy vagy 
két fordulóban mérhetik össze tudá-
sukat a versenyzők. Az általános 
iskolák 7. és a 8. évfolyamos tanulói 
számára meghirdetett versenyen a 
következő eredmények születtek:  

Német nyelv 

7.osztály 
1. hely:  Tatár Bence 7.b 
2. hely: Bíró Noémi 7.b 

8.osztály 
2. hely: Kurucsai Adrienn 8.a 
4. hely: Tóth Levente 8.b 
5. hely: Szűcs Nóra 8.b 
Felkészítő pedagógusok: Baloghné 
Tenkei Csilla és Nagy Zita volt 
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Matematika: 

7. osztály 
3. hely: Takács Máté 7.b 
Felkészítő pedagógus: Csernákné 
Kiss Ildikó 

Október 21-én emlékfutást rendez-
tek az 1956-os forradalom 66. évfor-
dulója alkalmából, a székhely előtti, 
lezárt útszakaszon.  

Október 26-án, egy TÖK JÓ délután 
keretében, a csapatok által hozott 
tökökből szebbnél- szebb és ré-
misztőbb tökfejeket faragtak. 

A diákönkormányzat osztálydíszítő 
versenyt hirdetett: „Adjuk át magun-
kat az őszi hangulatnak!” címmel. A 
pontozók keresték a legtökösebb, 
őszi hangulatú osztályokat vagy a 
Halloween jegyében legrémisztőbb 
osztályokat. 
Dózsa-Telepi Tagintézményben 
igen sok program volt október utol-
só hetében.  
Az iskola egyik legnépszerűbb és 
legkedveltebb programja immáron 
6 éve az „Éjszaka az iskolában”.  

Mintegy 40 tanuló vett részt ezen az 
estén. Volt, aki álarcban, halloweeni 
jelmezben jelent meg. Bátorságpró-
bák, ügyességi feladványok várták a 
gyerekeket. Az estét a szokott mó-
don egy pizzázással zárták le. Reg-
gel mosolygós arcú, élményekkel teli 
kisgyermekek várták a szüleiket. 

A pályaválasztást nem lehet elég 
korán kezdeni. A mindszenti tanu-
lók „Pályaorientációs nap" kereté-
ben életkoruknak megfelelően is-
merkedtek a „felnőtt élettel”. 
A Mindszenti Általános Iskola 3.A, 
3.B és a 4.A osztálya 2022. 10. 28.-án 
Budapestre utazott,  hogy a 
"Pályaorientációs nap" keretében a 
MiniPolisz kiállításon különböző 
szakmákkal ismerkedjenek meg és 
lehetőségük volt ezek kipróbálására 
is. Az itthon maradt osztályok, 4 
szakmával ismerkedhettek meg: 
Fodrászat, Rendőr, Védőnő, Vízgaz-
dálkodás/Vízügy. 
A gyerekek nagyon élvezték a fog-
lalkozásokat. 
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A Dózsa-Telepi Tagintézmény alsó tagozatos tanulói 
pedig helyi vállalkozóknál ismerkedhettek meg né-
hány szakma rejtelmeivel. 

A felső tagozatos tanulók mindkét intézményből,  egy 
fergeteges Pályaorientációs napon vettek részt melyet 
a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara szervezett. Ellátogatott az iskolába a HSZC Cor-
vin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola Kalmár 
Zsigmond Szakképző Iskola Intézményegysége, a Sze-
ged Somogyi könyvtár - Lego Robotokkal, Learn Vir-
tual Europe Kft. és a ME-NA Bt. is. 

A mindszenti iskolák olyan intézmények, ahol a 
gyermekek jól érzik magukat! 

A tabella élén tölti a telet a 
Mindszent SC II. csapata 

Szeptemberben megkezdte szereplését a megye 4-ben 
a Mindszent SC II. csapata, és már rögtön az első sze-
zon félidejét a tabella élén zárták. Sőt, a góllövőlista 
első három helyét is kibérelték maguknak. 
Rögtön a szezon elején egy kemény mérkőzéssel kezd-
tek, amin 4-1 arányban győzték le Kübekháza csapatát. 
Akkor még csak remélni lehetett, hogy a folytatás is 
ilyen sikeres lesz. Majd sorra jöttek a hazai mérkőzé-
sek, és a mindszenti labdarúgók sikert sikerre halmoz-
tak. Záporoztak a gólok, a csapat önbizalma pedig egy-
re csak nőtt. A szurkolók is elhitték, ez egy sikeres 
évad lehet, így egyre többen látogattak ki a mérkőzé-
sekre. A csapat pedig meg is hálálta a szurkolást. 
Az ősz folyamán 6 hazai mérkőzést játszottak, és 36 
gólt rúgtak, ellenben mindössze 11-szer kellett a hazai 
hálóból kiszedni a bőrbogyót. 4 alkalommal játszottak 
idegenben, ahol szintén pozitív a mérleg, hiszen 27 
találatot számlálnak, 4 kapott góllal szemben. Ezzel a 
kiváló teljesítménnyel a tabella élén zárták a szezon 
első felét. 
A győzelmekhez gólokat kell szerezni, amiből nem 
volt kevés. A mindszenti támadósor erősségét mutatja, 
hogy a góllövőlista első 3 helyét kibérelték maguknak 
a Tisza-parti labdarúgók. Az első helyen Korom Krisz-
tián áll, 14 góllal, mögötte Gigi 13 találattal, Csatlós 
Tamás pedig a képzeletbeli dobogó harmadik fokán, 
11 hálóba kikötő labdával. 
Gyakran mondogatják, hogy egy csapat összeállítása 
így kezdődik: végy egy jó kapust! És ezt a mindszenti-
ek is jól tudták! Verók Feri kiváló teljesítményt nyújtott 
az összes mérkőzésen, és három olyan meccset is pro-
dukált, amin egyetlen gólt sem kapott. Persze ehhez a 
teljesítményhez kellett a csapat összes játékosának a 
segítsége. 
Az őszi szezonban pályára lépő játékosok: Galambosi 
Dávid, Szobácsi Roland, Szabó Mihály, Terbán 
György, Szabó Bence, Benkő Dávid, Antal Sándor, Ko-
csis Zoltán, Antal Ádám, Csatlós Tamás, Muzsik Sán-
dor, Szombathelyi Brúnó, Bartucz Márk, Mucsi László, 
Tóth Csaba, Varga Róbert, Forgó Gábor, Szíver Zsolt, 
Gémes Viktor, Gémes Sándor, Korom Krisztián, 
Sylmetaj Lirim és Sylmetaj Murat. 

Gratulálunk, csak így tovább srácok! 
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NEMZETKÖZI HELYEZÉSEK! 

Október 29-én rendezték meg szövetségünk nemzetkö-

zi versenyét a Hinomoto Kupát, melyre 7 országból 

450 versenyző érkezett. A Törökbálinti Sportcsarnok 

küzdőtere elég nagy volt egy ilyen nagy létszámú ver-

seny lebonyolításához viszont a nézőtér befogadóké-

pessége igen csak alul kalibrált volt. Ez igen csak rossz 

szájízt eredményezett a nézők között. A rekord neve-

zés miatti adminisztrációs csúszást a szervezők a ver-

seny végére korrigálták és így egy dinamikus lüktető 

sokszor igen parázs küzdelmeket hozó esemény kere-

kedett. A mindszenti Egészséges, Sportos, Zöld Mind-

szentért Egyesületet Győri Dávid képviselte. Dávid 

most nem tudott felülkerekedni egy régi riválisa felett 

és a küzdelem alatt összeszedett sérüléssel végképp 

elszálltak győzelmi reményeink. Dávid a dobogó har-

madik fokára állhatott fel. Gratulálok! 

Erdei Sándor 

Értesítjük a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy a 
falugazdász ügyfélszolgálat átmenetileg a 
Polgármesteri Hivatalba (6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 31., 25-ös iroda) költözött! 

100 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJABB 
UTCÁK ÚJULNAK MEG 

MINDSZENTEN 

Az elmúlt időszakban nagyszabású útfelújítási prog-
ram indult Mindszenten. Ebben az évben közel 130 
millió forintból nyolc utcában végeztek javításokat, hat 
utca pedig teljes szélességében megújult. Az Akácfa 
utca, az Elege utca, a Kodály Zoltán utca, a Móricz 
Zsigmond utca, a Szent László utca és a Zrínyi utca 
már új aszfaltréteget kapott, most pedig újabb 13 utca 
megújítására nyílt lehetőség. 
Egy TOP PLUSZ pályázatnak köszönhetően Mind-
szent Város Önkormányzata 100 millió forintot nyert 
belterületi utak fejlesztésére. Ebből az összegből ismét 
nagy lépést tud tenni a település a járhatóbb utak irá-
nyába. A tervezetben összesen 13 utca szerepel: Ludas 
utca, Déli utca, Iskola utca, Bene utca, Andrássy utca, 
Bocskai utca, Tisza utca, Rákóczi utca, Esze T. utca, 
Damjanich utca, Petőfi utca, Táncsics utca, Arany J. 
utca. 
A támogatásról szóló döntés már megérkezett az ön-
kormányzathoz, ami azt jelenti, hogy a szerződést ha-
marosan alá is írhatják. Ezt követően kiírhatják a köz-
beszerzési eljárást, majd a kivitelező kiválasztása után 
kezdődhetnek meg a munkálatok. 
Mindszent Város Önkormányzata a továbbiakban is 
fontos feladatának tartja, hogy járhatóbbá tegye a tele-
pülés úthálózatát. Minden elérhető lehetőséget igye-
keznek kihasználni, hogy megszerezzék a felújítások-
hoz szükséges anyagi forrásokat.  

Minden Tisztelt Ügyfelünknek, 
Megrendelőnknek és 

Mindszent Város Minden Lakosának 

kellemes karácsonyi ünnepeket, békével és 
egészséggel áldott új esztendőt kíván 

a  Borsi és Borsi Gumiszerviz stábja! 

Nyári-téli gumicserék, 
gumiszerelés, javítás, precíziós 

kerék-kiegyensúlyozás! 



12 Mindszenti Hírek 2022. december 

 

„Menza Pure Mindszent” Program 

Mindszent oktatás-nevelési intézményeiben az ebédbe-
fizetésre korábban készpénzben (Takarékbankban), va-
lamint utalással volt lehetőségük a szülőknek. Az ön-
kormányzat szeretné megkönnyíteni és leegyszerűsíteni 
a befizetés menetét, ezért a térítési díjak készpénzes és 
utalásos fizetése mellett lehetővé teszi a bankkártyás 
fizetést is. A „Menza Pure Mindszent” program lehető-

séget biztosít a gyerekek, vendégek étkezésének 
elektronikus megrendeléséhez, lemondásához, a térí-
tési díj bankkártyás megfizetéséhez. 
A program gördülékeny alkalmazásához szükség van 
az Önök konstruktív együttműködésére, támogató köz-
reműködésére, ezért kérem, olvassák el figyelmesen a 
„Menza Pure Mindszent” Általános Szerződési Feltéte-
lek című szabályzatát, amely letölthető a 
www.mindszent.hu/menza-pure weboldalról. 
A Menza Pure program használatához, az ételrendelés 
on-line ügyintézéséhez, az étkezés igénybevételéhez a 

regisztráció kötelező, melyet a Szülő a Szolgáltató által 
megküldött regisztrációs levélben található linkre kat-
tintva, vagy a https://mindszent.eny.hu bejelentkezési 
felületet az „Új jelszó kérése” linkre kattintva végezhet 
el az ÁSZF elfogadásával. (Amennyiben a regisztráció-
hoz segítségre van szüksége, forduljon az élelmezésve-
zetői irodához!) 

FONTOS! 2023. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL 
AZ ÉTKEZÉSEKÉRT ELŐRE KELL FIZETNI! 

Első alkalommal január 10. napján kiállításra kerül-
nek a decemberi és januári étkezés számlák. Február 
10. napján pedig kiállításra kerülnek a februári és a 
márciusi étkezés számlák. Így tehát januárban és feb-
ruárban 2-2 havi étkezési díjat kell majd kifizetni. 
Március hónaptól pedig már mindig a csak a követke-
ző hónap étkezési díját kell befizetni.   

Az új online szülői felület 2023. január 1. napjától indul, 
melyhez a szükséges rendszerbeállításokat, regisztráció-
kat még 2022. decemberében végre kell hajtani.  

Általános szabályok: 

Ahhoz, hogy a https://mindszent.eny.hu oldalon ke-
resztül megrendeléseket/lemondásokat, bankkártyás 
fizetések teljesíteni tudjuk, a szülőknek előzetes előzete-
sen külön megállapodás szükséges. A szülőnek megál-

lapodást kell 2 példányban kitöltenie és 1 példányt 
leadnia az osztályfőnököknek, óvónőknek. A 100%-os 
térítési díjkedvezményben (ingyenes étkeztetésben) 
részesülő szülőnek is ki kell töltenie a nyomtatványt! 
Az étkezési térítési díj befizetésére a kiállított számlán 
feltüntetett határidőig van lehetőség. Amennyiben a 

kijelölt határidőig nem történik meg a befizetés, úgy a 
szülőnek kell gondoskodnia gyermeke étkezéséről. 
Az étkezési térítési díjak fizetése minden esetben előre 
történik, mindig a következő hónap térítési díját fizeti 

ki a szülő az adott hónapban. Az étkezési számlák kiál-
lítására minden hónap 10. napján (ha az munkaszüneti 
napra vagy ünnepnapra esik, akkor az azt követő na-
pon) kerül sor, ezt követően a szülő által megadott e-
mail címre értesítő érkezik a fizetendő összegről. 

Lemondások: 

A szülőnek, vendégétkezőnek az esetleges lemondá-
sokat az online szülői felületen kell teljesíteni a le-
mondásra vonatkozó napot megelőző nap reggel 11 
óráig. A késedelmesen kezdeményezett lemondást a 
rendszer nem engedélyezi, ilyenkor az élelmezésvezető-
től személyesen/telefonon kérhető a lemondás érvénye-
sítése.  

FONTOS SZABÁLY! 
INGYENES ÉTKEZÉST IGÉNYBEVEVŐK ESETÉN, 

AMENNYIBEN LEMONDÁS NEM TÖRTÉNIK MEG 
AZ ESETLEGES TÁVOLLÉT IDEJÉRE, ÚGY A LE 

NEM MONDOTT ÉTKEZÉSEK KISZÁMLÁZÁSRA 
KERÜLNEK A SZÜLŐ RÉSZÉRE! 

A szülői felületen három menü pontot használhat 
majd: 

 A „Kezdőlap”-on a rendszer híreit olvashatja, láthatja 
gyermeke adatait, a kedvezménye mértékét, annak 
érvényességét. Ha több gyermeke jár egy adott intéz-
ménybe és mindhárom esetében ugyanazt az email 
címet adta meg, akkor valamennyi gyermeke név sze-
rint, de egy felületen szerepel. A gyermek kiválasztá-
sa után külön-külön tud megrendelést, lemondást 
teljesíteni a részükre. 

 Az „Étkezés igénylés” menüpontban tudja lemonda-
ni a közétkeztetést. A felületen az adott hónapra meg-
rendelt, illetve a következő hónapra megrendelhető 
összes étkezési nap megjelenik, még abban az esetben 
is, ha az adott hónap egyes napjai tanítás nélküli 
munkanapok. A munkaszüneti napok, ünnepnapok 
inaktívak, azokra a megrendelés nem lehetséges. Egy 
napra egy adag étel megrendelése vagy lemondása 
lehetséges (persze ha előtte volt megrendelés). Min-
den változtatásnál feltétlenül szükséges a „mentés”! 
Amennyiben nem történik „mentés”, a megrendelés 
és a lemondás is elvész, visszaáll az eredeti állapot.  

 A „Számlák” menüpontban letöltheti gyermeke havi 
számláit. Minden hónap 10. napján a megrendelésről 
elkészül a számla, amelyről a megadott e-mail címre 
értesítést fog kapni a fizetendő összeggel.  

Készpénzes befizetés esetén: az étkezési térítési dí-
jának készpénzben történő befizetésére a Mindszenti 
Polgármesteri Hivatal 50468263-10006241 számú Étke-

zési díj bevétel beszedési  számlájára van lehetőség a 
Takarékbank Zrt. fiókjaiban. A befizetés során a közle-
mény rovatba a gyermek nevét és a fizetendő számla 
sorszámát kell beírni. A befizetéshez szükséges számla-
kép(ek) letölthető(ek) a on-line szülői felületről. 

Átutalásos befizetés esetén: az étkezés térítési díjá-
nak kifizetése átutalással történik a szülő számlavezető 

bankján keresztül, aminek költsége az Ön számlaveze-
tő bankjától függ és Önt terheli. Az utalást a Mindszenti 
Polgármesteri Hivatal 50468263-10006241 számú Étke-

zési díj bevétel beszedési bankszámlájára kell teljesíte-
ni Az átutalás során a közlemény rovatba a gyermek 
nevét és a fizetendő számla sorszámát kell beírni. A be-
fizetéshez szükséges számlakép(ek) letölthető(ek) a on-
line szülői felületről. 

http://www.mindszent.hu/menza
https://mindszent.eny.hu
https://mindszent.eny.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 

2022. 10. 27. Szabó Viktor Zoltán és Jancsovics 
Klaudia Réka 
2022. 11. 17. Szél Zoltán Ferenc és Göbölyös Ibolya 
2022. 11. 29. Vida Ákos és Török Szabina  

50 éve kötött házasságot 
1972. 12. 02 Kelemen János és Gyaponyi Mária 

45 éve kötött házasságot 
- 1977. 12. 10. Nagy Mihály és Előházi Anna 

40 éve kötött házasságot 
1982. 12. 11. Tóth István és Török Erzsébet 

35 éve kötött házasságot 
1987. 12. 26. Gazsó József és Lantos Andrea 

30 éve kötött házasságot 
1992. 12. 04. Rostás József és Rostás Krisztina 
1992. 12. 05. Atkári Zoltán és Ormándi Erzsébet 
1992. 12. 19. Ferenczi János és Janik Mónika 
1992. 12. 30. Gémes Péter és Tari Zsuzsanna Franciska 

25 éve kötött házasságot 
1997. 12. 01. Koncz Lajos és Horváth Klára Julianna 

SZÜLETETT 

Sylmetaj Sefidinnek és Gacaferi Jetmirenek 
2022. 10. 27-én, Ernest nevű gyermeke, 

Gedai Jánosnak és Nagy Anett Irmának 2022. 11. 09-én, 
Larett nevű gyermeke,  

Bende Marcellnek és Császi Bernadettnek 2022. 11. 10-
én, Koppány László nevű gyermeke, 

Elekes Jánosnak és Gábor Adriennek 2022. 11. 13-án, 
Elekes Hunor nevű gyermeke, 

Bene Attilának és Rideg Évának 2022. 11. 15-én, Bene 
Ádám nevű gyermeke, 

Sánta Martinnak és Apró Virág Döníznek 2022. 11. 23-
án, Erik nevű gyermeke, 

Lőrinc Péternek és Molnár Juditnak 2022. 11. 25-én, 
Barnabás nevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Barna Mihályné  szn.: Takács Mária (Bartók B. u. 4.) – 
2022. 10. 24. – 91 éves volt,  

Pölös Lajos (Bereczki J. u. 24.) – 2022. 11. 01. – 87 éves volt,  

Gubics Sándor (Kápolna u. 15.) – 2022. 11. 03. – 48 éves volt, 

Kis Imre (Táncsics M. u. 38.) – 2022. 11. 03. – 83 éves volt,  

Matyi József (Szőlő u. 11.) – 2022. 11. 04. – 75 éves volt.  

Bankkártyás befizetés esetén: a bankkártyás fize-
tési szolgáltatás ingyenes. Az on-line szülői felületen a 
fizetendő számla mellett található ”befizetés” gombra 
kattintva kezdeményezhetőn A bankkártyás fizetésről 
szóló részletes leírás az on-line szülői felület „Súgó” 
menüpont alatt ismerhető meg.  

A megállapodások tartalmazzák a „TÉRÍTÉSI DÍJ 

FIZETÉS KEDVEZMÉNYE” sort, válaszul a kedvez-
mény mértékét jelölje! 

Ezek lehetnek: 

Óvoda:  
100% a Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés alapján (Gyvt. 

nyilatkozat); vagy nevelésbe vett gyermek 
(Gyámhatóság határozata), vagy rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény (jegyzői határo-
zat), vagy nagycsaládos (szülői nyilatkozat), 
vagy tartósan beteg, fogyatékos (szakorvosi vé-
lemény), vagy családban tartós beteg van 

Iskola:  
100% rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

(jegyzői határozat); vagy nevelésbe vett gyer-
mek (Gyámhatóság határozata), 

50% nagycsaládos (szülői nyilatkozat), vagy tartó-
san beteg, fogyatékos (szakorvosi vélemény), 
családban tartós beteg van 

A teljes térítési díjat fizetők húzzák ki ezt a sort. In-
doklásként jelölje meg kedvezményre jogosultságát 
(pl: Gyvt. nyilatkozat, jegyzői határozat, szakorvosi 
vélemény, szülői nyilatkozat) Minden megállapodás 

kötelező melléklete a kedvezményre jogosító doku-
mentumok másolata, ennek hiányában a szerződés 
benyújtása nem lehetséges! 
A tanév elején leadott még érvényes igazolásokat 
most nem kell a megállapodásokhoz csatolni! 

A fenti lehetőségeknek a kiválasztásához és igénybe-
vételéhez a MEGÁLLAPODÁSOK 2-2 példányban 

történő kitöltése szükséges. A megállapodások letölt-

hetők a https://mindszent.hu/menza-pure webol-
dalról. 

A MEGÁLLAPODÁSOKAT LEGKÉSŐBB 
2022. DECEMBER 7. NAPJÁIG KELL LEADNI AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKÖKNEK, ÓVÓNŐKNEK! 

(Ha több gyermeke van, minden egyes gyermekre kü-
lön-külön ki kell töltenie a nyomtatványokat. Ameny-
nyiben nem rendelkezik nyomtatási lehetőséggel, a 
megállapodást kérje az élelmezésvezetői irodában, 
akik szükség esetén további tájékoztatást, segítséget 
nyújtanak.) 

A „Menza Pure” program szolgáltatója: 
Mindszenti Polgármesteri Hivatal 

Élelmezésvezetői Iroda: 

Takács Edit Mariann élelmezésvezető  
Tel.: 62/225-537 
Gyapjas Anita élelmezésvezető-helyettes 
Tel.: 62/225-537 
Takács Kata adminisztrátor 
Tel.: 62/225-537 

Dr. Végh Ibolya, jegyző 

https://www.budakalasz.hu/intezmenyek/menza
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A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár eme-
leti termének 10 m hosszú ablakában nyílt ki az Óriási 
adventi kalendárium első ablaka. Gyertyagyújtás ide-
jén hétről-hétre megszólalnak a mindszenti fanfárok és 
a harangok hangjára kinyílik majd egy-egy újabb ab-
lak. Annyit elárulhatunk, hogy az ablakban kibontako-
zik egy kép, egy karácsonyi történet, mint egy kirakós 
játékban, de milyen kép? Érdemes ellátogatni szomba-
tonként ide a térre, és folyamatosan figyelemmel kísérni. 
A Mindszenti Betlehem 2008 óta minden esztendő dec-
emberében felállításra kerül az épület előtt, valamint 
2009 óta a Mindszenti Városvédő és Szépítő Egyesület 
tagjai varázsolják a térre az adventi koszorút, amely 
karácsonyi falut formáz. A tér másik oldalára egy téli 
hangulatkép is elkészült. Szombatról-szombatra a téli 
ünnepkör egy-egy jeles napjához, népszokásához kap-
csoljuk a gyertyagyújtást megelőző programunkat. A 
hátralévő két alkalommal a következőket kínáljuk: 

2022. DECEMBER 10. 15.00 ÓRA 

Karácsonyra hangoló 3.  
 Luca-pogácsa sütés, Lucázás, időjárásjóslás, Lu-

ca boszorkány 

 A gyertyagyújtásnál közreműködik a Mindszen-
ti Általános Iskola  és a Városi Vegyeskar 

 A Mindszenti Horgász Egyesület halkóstolóval 
kedveskedik 

A 3. gyertyát meggyújtja 
Zsótér Károly polgármester és felesége 

2022.DECEMBER 17. 15.00 ÓRA 

Karácsonyra hangoló 4.  
 Ajándékkészítő Műhelyek: mézeskalács, makra-

mé, papírfonás, quilling, vesszőfonás,  

 Kiállítás 2022. évi eseményeinkről 

 A gyertyagyújtásnál közreműködik a Károly 
Óvoda 

 A Mindszenti Horgász Egyesület halkóstolóval 
kedveskedik 

Az utolsó gyertyát gyújtsuk meg együtt 
a mindszenti közösségek képviselőivel!

2022. DECEMBER 23. DÉLUTÁN 

Karácsonyra hangoló záró karaoke Party 
a Szabadság téren 

a TN Fitness közreműködésével, és a  
Momo Média Karácsonyi karaván indítása 

 

2023. ELŐZETES SZÍNHÁZAJÁNLÓ 
A DÉRYNÉ program támogatásával megtekinthetjük 
majd a Holdbéli csónakos, a Kék róka, a Balkáni gerle 
és a Kincskereső kisködmön című előadásokat.  

A  Körúti Színház készül bérletes előadásokkal: 
A tanú, Miért nem marad reggelire és A betörő címmel  

A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár programajánlója 

„Karácsony közeleg, lelkemben bizsereg ezernyi apró tűje” 

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 

Gasztro- gang: a szegedi Őrangyal konyha teát és 
forralt bort mér ingyen minden látogatónak és 
vásárolhatsz a vegetáriánus látványkonyha 
kínálatából 

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 

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! 

A programok megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
Kérjük, hogy figyeljék felhívásainkat a Facebook olda-

lunkon és a plakátokon. 

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

Eseményeink, rendezvényeink az energiafelhasználás 
csökkentési rendelkezések figyelembevételével kerül-
nek lebonyolításra. 
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2011 óta november 17-e a koraszülöttek világnapja. 
Ezen a napon a koraszülöttek életéért vívott küzde-
lemre, kihívásaira és terheire hívják fel a figyelmet, és 
azt a hitet is szeretnék erősíteni, hogy ma már a kora-
szülöttekből is lehetnek egészséges felnőttek. 

Ezen a napon köszöntjük azokat az egészségügyi dolgo-
zókat, akik éjt nappallá téve mentik, gyógyítják és gon-
dozzák a kicsiket. Magyarországon évente mintegy 
nyolcezer gyermek jön koraszülöttként a világra. 
A Korábban Érkeztem Dél -Alföldi Koraszülött Intenzív 
Osztályért Alapítvány a Dél-Alföldi régióban (Bács-
Kiskun, Békés és Csongrád megye) a koraszülöttként 
világra jött gyermekek családjainak komplex támogató 
szolgáltatását indította el 2018 év elején. Szeged, Gyula, 
Kecskemét városokban mentorházak jöttek létre, azzal a 
céllal, hogy komplex támogató szolgáltatást valósítsa-
nak meg. A Szegedi Mentorház szupermentora a Hód-
mezővásárhelyen élő Mindszenti gyökerekkel rendelke-
ző Nagyillés Éva. Évával és családjával rendszeresen 
találkozhatunk itthon, hiszen édesanyja és Mindszent 
szeretete rendszeresen hazahozza. 
Évát erről a csodálatos, de azt gondoljuk lelkileg na-
gyon nehéz munkáról, szolgálatról kérdeztük. Írásából 

kiderül számunra, miért lett Ő men- 
tor , milyen fontos számára ez a szol- 
gálat, melyet elhivatottsággal, oda- 
adással végez, szupermentor 
„módra”. 

Lila álmokba merülve – 

elmélkedés a koraszülöttek 

világnapján 

Volt egy nagy álmom sok-sok éve már! 

De a megálmodott jövő romjaira hullott, amikor a mély 

és sötét gyász elöntött egy elvesztett gyermek miatt.  

Egy apróka fény azonban besurrant a gyászba. Jelezte, 

hogy vele mindenkor foglalkozni kell! Az első tudatta-

lan állapotban is izgalommal, teli reménnyel, hittem 

benne! Hittem az anyaságban, hittem az akaratában, és 

hittem az isteni csodát, hogy ő élni akar! 

Hosszú úton lépkedve, tekervényes vonalon, de az ál-

mom teljesült 12 éve.  

November 17-én a koraszülöttek világnapját ünnepel-

jük és vele azokat a gyermekeket, akik egykor és most 

a PIC / NIC lakói lettek és megváltoztatták a családtör-

téneteink eseményeit. 

Megtanítottak bennünket arra, hogy a világuknak saját 

idővonalán az első bejegyzéseik néha hosszú-hosszú 

oldalakban egy zárójelentésen van összesítve. Hogy 

körülöttük a világukban az első időkben nincs ott az 

aranyóra, nincs ott anya és apa érintése. De vannak cso-

dálatos segítőik, akik az életre esküdve kísérik őket és 

biztatják őket, hogy együtt fog csak sikerülni és segíts, 

hogy örömöt varázsoljunk a szüleid arcára!  

Orvos, nővér, védőnő – karöltve ennek a zárt mesebeli 

világ aprócska lakóinak a Perinatális Intenzív Centrum 

legfontosabb fogaskerekei ebben az óramű pontosság-

gal működésre kész világban. Ők a lendületet adják és 

mindazt, amit néha lassan, néha vánszorogva, néha siet-

ve, de a gyermekek saját üteméhez igazodva próbálják 

megmutatni az utat mindannyiunknak – szülőnek és 

gyermeknek – hogy a rózsaszín gondtalan felhőbe cso-

magolt cukormázas elképzelt világunk miképpen válhat 

teljessé.  

Hogy ez valóban mindenkinek sikerülhet-e?  

Erre többen lehajtott fejjel ingatják a fejüket…  

Az ő gyermekük csodája és a küzdeni akarása a bizo-

nyíték, hogy törékeny anyaságuk és apaságuk egy 

álomba csomagolva ott maradt. Csodálatos élettörténe-

tek vannak a lelkemben, akiket ajándékként kaptam 

mentorként az inkubátor mellett állva az elmúlt évek-

ben. Nem mehetek el mellettük sem. Hiszen Ők is arra 

vágytak, hogy szülők lehessenek és bíztak abban, hogy 

egy boldogabb világ várhat rájuk együttesen a jö-

vőben… 

Van, akiknek a története kiteljesedhetett. Van, aki kül-

detéssel érkezett, hogy tanítson mindannyiunkat. Van, 

aki hendikeppel indul az életnek.  

Az otthona felé vezető első közös utat az egészségügyi 

intézetből senki sem felejti a szülők közül – sokszor a 

születést követően hónapokkal később. Azonban van 

egy nap, amikor mindenkor közelebb érzik magukat 

ahhoz a világhoz, ami a koraszülöttekre, azok ellátóira, 

családjaikra fókuszál. 

Közös szimbólumként a lila színnel azonosítják e vi-

lágnap eseményeit. Mely színnel a reményt, hitet, bá-

torítást, együttérzést képviselik és így a Világnap je-

lentésével és annak  üzenetével azonosul. 

Emlékezzünk a koraszülöttek világnapján mindazokra, 

akik valaha is így élték meg az élet kezdetét, hogy jelez-

ték velük foglalkozni kell.  

Mindannyiukért kigyulladtak a lila fények a szívek-

ben, lelkekben a világban – és ehhez csatlakozott 

Mindszent is!  

November 17-én, a Koraszülöttek Világnapján 

Mindszenten is lilába borult a Városháza épülete 
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40  millió forintból újult meg az 
Egészségház 

Mindszent Város Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be a számos egészségügyi feladatot ellátó 
épület felújítására. Az év elején érkezet a jó hír: a 
település 39.854.315 forint támogatásban részesült. 

A beszerzési eljárást követően az Építészmester Ter-
vező és Kivitelező Zrt.-vel kötött szerződést az Ön-
kormányzat, mely értelmében a megvalósult a nyí-
lászárók cseréje, az épület teljes hőszigetelése, és 
megvalósult a héjazatcsere. A projekt részeként ha-
marosan egy napelemes rendszer is kiépítésre ke-
rül, amivel nagyban csökkenthető az ingatlan rezsi-
számlája. 
A munkálatokat augusztus elején kezdték meg, a 
felújítást pedig úgy végezte a kivitelező, hogy a 
mindennapi ellátást a lehető legkisebb mértéken 
zavarja. A Csokonai utcai épületen az elmúlt évek-
ben kisebb fejlesztések zajlottak, azonban ekkora 
mértékű felújítás nem történt. 
A kivitelezése nem várt műszaki pótmunkák nehe-
zítették, utólagos vízszintes szigetelés vált szüksé-
gessé, egy szigetelés technikai mérnök szakvélemé-
nye alapján. A kivitelező azonban a pótmunkát is 
elvégezte.  

Izgalmas kalandtúrán vett részt a Mindszenti Testedző 
Sport-és Rekreációs Egyesület két tagja Kasza Tamás 
és Nagy Péter. A túrára jelentkezők november 25-én 
péntek este 18:50-kor találkoztak a Déli pályaudvaron, 
majd két órás vonatozás után megérkeztek Herendre. 
Onnan indult az igazi kaland. A vonatról leszállva már 
deres, fagyos volt a terep. A 10 fős csapatban a túrave-
zetővel elindultunk az erdőben, sötétben, hogy elérjük 
az első állomásunkat ahol az első éjszakát töltöttük. 8 
km kaptatós, kemény emelkedős, csúszós ösvényeken, 
sokszor járhatatlan úton értük el az állomást. Ott de-
rült ki, hogy egy egykori orosz rakétabázis fog mene-
déket nyújtani. Lepakoltunk, átöltözés, evés, fekhely 
elkészítés. Az első éjszakánk hatalmas beton hangár-
ban telt. Nekünk ez volt az első ilyen kint alvásunk. 
Nagyon éberen aludtunk és fáztunk. Ébredés után reg-
geli, felszerelés pakolás. Ott volt egy fakultatív prog-
ram. Három emelet mély orosz irányító bunker bejárá-
sa. Egy alig embernyi nyíláson, vas lépcsőn lehetett 
lejutni és bejárni az egészet. Hatalmas területű gyönyö-
rű és egyben félelmetes látvány volt. Ezután indult a 
csapat tovább ködös nyirkos időben. Igyekeztünk a 
kisebb nyomvonalakon, vadcsapásokon szinte járha-
tatlan útvonalon közlekedni. Gyönyörű arcát mutatta 
meg a Bakony. A túra során nyulat, vadon élő rackaju-
hot, muflon csordát is láttunk. Utunk átvezetett Ba-
konybélen , ahol lehetőség volt vásárlásra. Mire ránk 
sötétedett a csapat kezdett egy kicsit szétesni, de az 
összetartás erős maradt. Fáradt csapat társainktól át-
vettük a hátizsákokat, ami átlagosan 20 kg volt és így 
tudtuk tovább folytatni a túrát a második állomásra. 
Mivel még így is nehéznek tünt eljutni a kitűzött célig 
rögtönözni kellett, hogy találjunk egy megfelelő szál-
láshelyet. Ez sötétben egy kicsit nehéz volt. Végül sike-
rült találni egy ritkább tisztást ahol eltölthettük az éj-
szakát. Igyekeztünk átöltözni száraz ruhába, enni majd 
kialakítani a fekvőhelyet. Nekem itt megmutatkozott a 
rutintalanság. Nem sikerült vízszintes helyre pakolni 
így a polifómról állandóan lecsúsztam hálózsákostól.  

A MINDSZENTI TESTEDZŐ SPORT-ÉS 
REKREÁCIÓS EGYESÜLET EGY ÚJABB 

EMBERT PRÓBÁLÓ TÚRÁN VETT RÉSZT 

- Nyom nélkül kalandtúra 

Itt egyébként szabad ég alatt aludtunk. A körülmé-
nyekhez képest sikerült viszonylag jól aludni. Nem 
fáztam, de érdekes volt többször a közelben lévő álla-
tok hangjára ébredni. Reggel felszerelés pakolás kaja és 
indult a menet. Útba ejtettük az előző napi célállomást, 
majd folytattuk utunkat Vinyére. Ott volt lehetőség a 
túrát befejezni. 5 társunk onnan vonattal elindult haza. 
A csapat mások fele, Tamás is, én is elindultunk a cél-
állomásra Bakonyszentlászlóra. Utunk a Cuha Völ-
gyön át vezetett. Az utolsó pár kilométer igazi kalan-
dosra sikerült. Többször kellett átbújni, átmászni vil-
lanypásztoron átvágni erdőn, hogy elérjük a vonatot 
ami sikerült, de szinte az utolsó pillanatban. Innen 
Pestre a Délibe vonattal mentünk és gyakorlatilag ott 
vált szét a csapat. Két nap 60 km, közel 1500 m szint 0-
7C fok között. 

Nagyon nagy élmény volt. Köszönet Tóth Viktornak 
e felejthetetlen túravezetést. 


