
Javaslat a 
 

 „MINDSZENTI NAPOK” 
a Kárpát-medence Mindszent elő-, vagy utónevű településeinek kulturális és sport 

találkozójának, rendezvénysorozatának 
 

települési és tájegységi értéktárba történő felvételéhez 
 
 

 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A nemzeti érték megnevezése 
„Mindszenti Napok”- a Kárpát-medence Mindszent elő-, vagy utónevű településeinek 

kulturális és sport találkozója, rendezvénysorozata 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
  ipari és mszaki megoldások  kulturális örökség  sport 
  természeti környezet X turizmus és vendéglátás  
 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 
 X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 
 
 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 
 
A johanniták kezdeményezésére testvérvárosi kapcsolatot alakított ki Mindszent az erdélyi 
Csíkmindszenttel. A kölcsönös látogatások során született meg az ötlet, hogy összehívásra 
kerüljenek a Kárpát-medence Mindszent elő-, vagy utónevű települések. Első alkalommal 
1993. nyarán került megrendezésre a „Mindszenti Napok” kulturális és sporttalálkozó 
Mindszent városban.  
Ettől az évtől kezdve minden második évben sor került a találkozó összehívására, az idő 
igazolta, hogy az elképzelés jó volt, hiszen évről-évre bővül a résztvevő települések köre. 
Mindszent mellett a rendezvény lebonyolítását több „Mindszent” is felvállalta az idők 
folyamán (pl. Mátramindszent, Pér-Mindszentpuszta) 
A rendezvény célja a különböző vidékeken élők kultúrájának bemutatása, közös 
programok szervezése, az egymáshoz tartozás, a kialakuló kapcsolatok, barátságok 
ápolása, erősítése. 
A „Mindszenti Napokon” részt vevő települések egyben azonosak: nevét valamennyi 
mindenszentek tiszteletére felszentelt templomáról kapta. 
Települések különösen  
Magyarországon: 
 Baranya megyében: Bogádmindszent, Csonkamindszent, Mindszentgodisa 
 Győr-Moson-Sopron megyében: Mindszentpuszta 
 Nógrád megyében: Mátramindszent 
 Vas megyében: Csehimindszent, Pinkamindszent 



 Veszprém megyében: Mindszentkálla 
 Csongrád megyében: Mindszent 
Határainkon túl: 
 Romániában: Csíkmindszent, Érmindszent 
 Szlovákiában: Garammindszent, Jászómindszent, Kassamindszent, Szepesmindszent 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 
Magyarországon egyedülálló kezdeményezésnek tartjuk a Mindszenti Napok kulturális és 
Sport találkozót, hiszen a magyarországi települések mellett a települések elnevezése számos 
határainkon túli települést is „megszólít”, azaz nemzetközi szereppel bír.  
 A rendezvénysorozattal célunk továbbá a Kárpát-medence Mindszent elő-, vagy utónevű 
települések történelmi és kulturális szerepének minél szélesebb körben történő 
megismertetése. Támogatni kívánjuk a működési területhez tartozó települések közösségi 
életét. A települések közötti kapcsolat alakítása során célunk helyi, térségi szintű fesztiválok, 
oktatási, kulturális, művészeti, sport, szabadidős, egészséges életmódra nevelő programok, 
rendezvények szervezése, rendezése.  
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MELLÉKLETEK 

 
 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja 

 
2007. évben- Mátramindszent 
http://www.matramindszent.hu/mindszenti_napok.htm 
 
2009. évben- Mindszent 
http://www.fesztivalkalauz.hu/index.php/option/naptar/task/details/faz/12071 
 
2013. évben- Mindszentpuszta 
http://www.szentestv.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=757:xiii-mindszenti-
napok-mindszentpuszta&Itemid=19 
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