
 
Javaslat a  

 
„Mindszenti Római Katolikus Templom” 

 
települési értéktárba történő felvételéhez 

 
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI  
1. A nemzeti érték megnevezése mindszenti római katolikus templom 
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 67/2. 
 
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  
 
A törökök 1674-ben felgyújtották az akkori templomot, a teteje leégett, a maradékot náddal, 
sással kijavították az életben maradt lakosok. Ezt a templomot (korábban épített elődeivel 
azonosan, melyeket hol az időjárás, hol pedig a háborúk pusztítottak el) Mindenszentek 
ünnepén szentelték fel, ezért nevezték el így a községet. A törökök után hét halászt talált 
családjukkal a faluban az Erdélyből jött tábori lelkész, Hódossy Imre, aki a visszaszivárgó 
lakókkal együtt újraépítette a községet. A régi templomról tudni lehet, hogya népesség 
folyamatos növekedésére való tekintettel hajóját 1719-ben hosszában kibővítették. 1729-ben 
újabb bővítésre került sor, ugyanekkor tornyot s építettek az épülethez. Az ősi szentélyt a 
sekrestyével együtt 1783-ban lebontották. Még ugyanebben az évben új szentélyt és 
sekrestyét építettek a község lakói. A templom mennyezete 1798-ban javításra szorult, ekkor 
elhatározták a templom átépítését. Az Alföld egyik legszebb barokk stílusú temploma, melyet 
1798 és 1800 között építettek át erre a formára. A kibővített templom  ablakmélyedései még 
ma is megtalálhatóak a torony belső részében. Homlokzatán két falba szorult ágyúgolyó 
látható, melyet a Vörös Hadsereg katonái lőttek ki 1919-ben a templomra. A templom 40 
méter magas tornyában három harang található. A delente megszólaló 604 kg-os harangot 
Sopronban, Zerdenhoffer Frigyes öntödéjében készítették 1924-ben.  
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett  
Az általam felterjesztett műemlék az Alföld egyik legszebb, 1798 és 1800 között barokk 
stílusban átépített temploma. A település legősibb részén, a főút mentén helyezkedik el, a 
tiszai kompátkelőhely felé vagy onnan közvetlenül találkozhat ezzel az épülettel az utazó. 
Hozzájárul a települést meghatározó városkép kialakításához, de a közösségformáló szerepe is 
jelentős, hiszen működő templomként a hét majd’ minden napján tartanak benne szentmisét.  
Mind az épület kora, mind pedig a jellege miatt indokolt a felvétele a települési értéktárba. A 
templom magán viseli a történelem más korszakainak is a „kézjegyét”. 
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források)  
Keller Lajos: Mindszent története: 1700-1900, Juhász Antal (szerk.): Mindszent története és 
népélete 
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