
 
Javaslat a  

 
„Mindszenti Római Katolikus Plébánia” 

 
települési értéktárba történő felvételéhez 

 
 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  
1. A nemzeti érték megnevezése: mindszenti római katolikus plébánia 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása  
 
□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód x épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus 

 
  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  
6630 Mindszent, Kossuth utca 48. 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik  
x települési □ tájegységi x megyei □ külhoni 

magyarság 
    
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása  
Római katolikus plébánia 
Az eredeti plébánia nem a mai helyén, hanem a templomkert Tisza felőli részén állt. A mai 
plébánia épülete eredetileg uradalmi magtár volt. Ezt őrgróf Pallavicini Sándor adományozta 
oda az egyházközségnek. Az épületen folyamatosan végeztek állagmegóvó munkálatokat. 
Falán látható Kossuth Lajos emléktáblája, emlékeztetve az utca nevére, bár a kormányzó 
elnök soha sem járt Mindszenten. Az L alakú épületben működik a plébániai iroda, és ebben 
az épületben kapott szállást a mindenkori mindszenti plébános is. 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
A plébánia épülete kora és a település életében betöltött szerepe matt is fontos a mindszentiek 
számára. Maga az épület a település legősibb részén, a főút mentén helyezkedik el, a tiszai 
kompátkelőhely felé vagy onnan érkezve, a templommal szemben közvetlenül találkozhat 
ezzel az épülettel az utazó. Hozzájárul a települést meghatározó városkép kialakításához, de a 
közösségformáló szerepe is jelentős, hiszen működő hivatalként a vallási, hitéleti ügyeiket 
intéző lakosok igénybe vehetik a különböző egyházi szolgáltatásokat. Az épület külső jegyei, 
megjelenése, összképe más épülettel összetéveszthetetlenné teszik. A főbejárat mellett 
található Kossuth Lajos emléktáblája, melyet minden év március 15-jén megkoszorúzunk. 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források)  
Gacsári Kss Sándor: Mindszent egyháztörténete, Keller Lajos: Mindszent története: 1700-
1900, Juhász Antal (szerk.): Mindszent története és népélete 
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