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Közreadja
Mindszent Város Önkormányzata

a Mindszentek közreműködésével



A Mindszenti Napok története

A  johanniták  kezdeményezésére  alakított  ki  testvérvárosi  kap‐
csolatot a magyarországi, Csongrád megyei Mindszent az erdé‐
lyi  Csíkmindszenttel.  A  kölcsönös  látogatások  során  született 
meg  az  ötlet,  hogy  összehívásra  kerüljenek  a  Kárpátmedence 
Mindszent elő, vagy utónevű települései.

Első  alkalommal  1993  nyarán  került  megrendezésre  a  „Mind‐
szenti Napok” kulturális és sporttalálkozó. Ettől az évtől kezdve 
minden második évben sor került a találkozó összehívására, me‐
lyet  minden  második  alkalommal,  azaz  négyévente  Mindszent 
szervezett.A nemzetközi rendezvény programjaiba folyamatosan 
bekapcsolódtak az anyatelepülés külföldi testvértelepülései is. 
Azóta már  15  alkalommal  szerveztek  a  települések Mindszenti 
Napokat.

2013ban  a  korábbi  résztvevő  és  szervező  települések  polgár‐
mestereiből  alakult meg  a Mindszenti Napokért Hagyományőr‐
ző, Kulturális  és  Rendezvényszervező  Egyesület  azzal  a  céllal, 
hogy a kétévente megrendezésre kerülő „Mindszenti Napok” ke‐
retein belül elősegítse a különböző vidékeken élők kultúrájának 
bemutatását, közös programok szervezését, az egymáshoz tarto‐
zás, a kialakuló kapcsolatok, barátságok ápolását, erősítését. Az 
Egyesület célja továbbá a Kárpátmedence Mindszent elő, vagy 
utónevű  települések  történelmi  és  kulturális  szerepének  minél 
szélesebb körben történő megismertetése.

Mindszent és az egyesület tehát lakói, illetve tagjai révén már 15 
alkalommal  bizonyította,  hogy  képes  nemcsak  országon  belül, 
hanem határon átnyúlva  is összefogni a  településeket és az em‐
bereket.
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Az ötlettől a megvalósulásig
(idézet Fekete Zoltán képviselő írásából)

1991 őszén – felsőbb sugallatra – kezdtünk el kapcsolatot keres‐
ni  erdélyi  testvérközségünkkel,  Csíkmindszenttel.  Nehézkesen 
indult az ügy, az első levélváltáshoz még a Külügyminisztérium 
segítségét is igénybe kellett venni. Végül mégis összejött az első 
találkozás.

Előítéletekkel, szorongással  indultunk útnak, az utazás sem volt 
problémamentes,  útközben  karamboloztunk,  ennek  következté‐
ben  odautunk  felért  egy  rémálommal,  de  a  következő  egy  nap 
Székelyföldön számomra egy életre szóló élmény volt. 
A  székelyek  pontosan  olyanok  voltak,  amilyennek Ávéd  János 
leírta őket, büszkék, nagyon szeretetreméltóak, és ha kell, harci‐
asak. Olyan  vendégszeretően  fogadtak,  hogy  életem  négy  évti‐
zede  alatt  hasonlóval  még  nem  találkoztam.  Elfeledtük  utunk 
viszontagságait, a barátság öröme mindent elsöpört. 
A  visszaútra  a  társaságot  mintha  kicserélték  volna. A  buszon 
zötykölődve bámultam a tájat – ami egykor mind Magyarország 
volt  –  és  ott,  akkor  jött  az  ötlet:  milyen  jó  volna  valamennyi 
Mindszentet összecsődíteni, és jó kedvben, barátságban eltölteni 
egykét  napot. Még  ott  az  úton  elmondtam  az  ötletet  a  polgár‐
mester  úrnak,  –  Igen, megcsinálhatjuk  –  felelte  a  tőle megszo‐
kott tömörséggel. 

Nos, így kezdődött a Mindszenti Napok története. 

Elindultak a levelek, megkezdődött a szervező munka. Jöttek az 
első  felajánlások és  jöttekjöttek a  jobbnál  jobb ötletek, melyek 
tekintélyes részét csak a pénzszűke miatt nem lehetett megvaló‐
sítani, de a mindszentiek felkarolták az ügyet, s így létrejöhetett 
a  Mindszentek  találkozója,  melyhez  hasonló  még  soha,  sehol 
nem volt.
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1993. július 24. Mindszent

1995. június 30július 2. Mindszent

1997. június 2729. Mindszent

1999. július 24. Mátramindszent

2000. június 30július 2. Mindszent

2001. jún. 29júl. 1. PérMindszentpuszta

2002. június 2830. Mindszent

2003. június 2729. Csíkmindszent

2005. július 13. Mindszent

2007. június 29július 1. Mátramindszent

2009. június 2628. Mátramindszent

2011. július 13. Mindszent

2013. június 2830. PérMindszentpuszta

2015. június 2628. Mindszent

2017. június 30július 2. Mátramindszent
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Mindszentek a Kárpátmedencében

Baranya megyében:  Bogádmindszent
                                Csonkamindszent
                                 Mindszentgodisa
Csongrád megyében:  Mindszent
GyőrMosonSopron megyében:  Mindszentpuszta
Nógrád megyében:  Mátramindszent
Vas megyében:  Csehimindszent
                          Pinkamindszent
Veszprém megyében:  Mindszentkálla
Romániában:                    Csíkmindszent
                   Érmindszent
Szlovákiában:                    Garammindszent
                    Jászómindszent
                    Kassamindszent
                    Szepesmindszent
Lengyelországban:                    Szentmindszent

A Mindszenti Napok rendezvénye azontúl, hogy egymás‐
tól  kilométerekre  élő  embereket,  eltérő  kultúrákat,  szokásokat 
hoz  közelebb,  elvitathatatlanul  erősíti  az  összetartozást  határon 
innen és túl. A mai rohanó világban még inkább őrizni kell a ha‐
gyományát  egy  olyan  rendezvénynek,  ami  lehetőséget  ad meg‐
állni  és  körbenézni,  a  másikat  meglátni  és  persze  magunkat  is 
láttatni. Ezt a célt szolgálja jelen kiadvány is.

Bízunk  abban,  hogy  idővel  a  most  be  nem  mutatkozó 
Mindszentekkel együtt egy bővebb kiadványban még inkább ki‐
szélesíthetjük ismertetőnket.

Minden itt nem közölt vagy a későbbiekben tudmásunkra 
jutó  információt megosztunk  a www.mindszent.hu  és  a www.fa‐
cebook.com/mindszentinapokertegyesulet oldalakon.

Addig is forgassák, olvasgassák olyan szeretettel, 
amilyen szeretettel ez az anyag összeállításra került.
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Csonkamindszent
Magyarország, 

DélDunántúli régió, 
Baranya megye

Lakosságszám: 179 fő

Elhelyezkedése:

Csonkamindszent Baranya megyében található. 
Pécstől nyugatra, a 6os főút mentén, a Zselic és a Mecsek hegy‐
ségek előterében, a Bükkösdivíz – középkori nevén Okor –  kö‐
zelében helyezkedik el.   

Története:

Csonkamindszent  egy  Árpádkori  település,  ősi  neve  Okor, 
vagy Okormindszent volt. 
Oklevelekben  már  1183ban  megemlítették  az  akkor  itt  álló 
Mindenszentekről elnevezett monostorát.

A  települést  először 1554ben  említették meg  a mai  nevén,  de 
akkor  még  Chonta 
Mindzenthként  ír‐
ták. 

Az  elnevezése  abból 
származik, hogy a tö‐
rök  hódoltság  ideje 
alatt  a  templom  tor‐
nya  megsérült,  azaz 
csonka lett. 
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Csonkamindszent ma:

A községben az elmúlt időszak alatt a lakosság életminőségének 
javítását  szolgáló  beruházások  nagy  része  megvalósult,  a 
település  arculatának  javítását  célzó  fejlesztések  és  az 
infrastruktúra  fejlesztések  egy  része  még  a  következő  évek 
feladata lesz. 
Gyermekintézményei  a  községnek  nincsenek,  ezeket  a  közeli 
Szentlőrinc biztosítja számára.

Értékei:

A településen jelenleg nem található országosan védett emlék.
1902ben lett felszentelt Római katolikus templom,
1993ban adták át az I. és II. Világháborús emlékművet,
2006ban  avatták  az  1956os  forradalom  és 
szabadságharcelőtt tisztelgő emlékművet. 
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Fontosabb eseményei:

Október utolsó napja a mindszenti búcsú
Nőnap
Idősek napja 
Gazda bál
Falunap 

Csonkamindszent büszkesége:

Soltész János tervei alapján 1997ben épült a Községháza.
Az  épület  200  fő  befogadására  alkalmas  rendezvényteremmel 
büszkélkedhet.
Kedvelt helyszíne esküvőknek, bálaknak.

Miért érdemes Csonkamindszentre látogatni?

Csend és jó levegő jellemző az aprócska zsáktelepülésre.

A  településkép meghatározó  elemei,  a  kanyarodó,  hajló  utcate‐
rek látványában megmegjelenő nagyméretű gazdasági épületek, 
csűrök,  pajták,  festői  hangulatú,  változatos  és  gazdag  faluképet 
eredményeztek.

A kicsiny erdő tömbje átnyúlik nyugat felől a falu területére. 

A határ képét változatossá teszik a legelők és a rétek.
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Mindszentgodisa

Elhelyezkedése:

Mindszentgodisa  a  Déldunántúli  régió  települése,  Baranya 
megye  északi  részén  helyezkedik  el,  a  megyeszékhelytől  35 
kilométeres  távolságban. A  község  a  Zselic  keleti  mezsgyéjén 
található, a Hegyháttal is határos, hosszú völgyben fekszik. 
A három településrész gazdaságföldrajzi helyzete elszigetelt. 
A Pécs–Kaposvári 66os útról Oroszlónál kell  letérni a 6601es 
útra, majd 1 km után a 66102es ötödrendű és állapotú út vezet 
be a völgybe.

Története:

A  település  három  falu 
egyesítésével  jött  létre:  először 
Felsőmindszent  és  Godisa 
egyesült  (1977),  majd  hozzájuk 
csatlakozott  Gyümölcsény  is 
1979ben. 

10

A  régészeti  leletek  tanúsága  szerint  a  vaskorban  kelta,  de  a 
római  korban  is  lakott  település.  1422ben  „godisna”,  1542ből 
„mynthzenth” „ghzmeichen” néven kerültek elő  írások. A  török 
megszállás  alatt  elnéptelenedő  településre  az  1760as  években 
német telepesek érkeztek.
A település a Hegyháti járáshoz tarozik, ami a kedvezményezett 
járások  besorolásáról  szóló  290/2014.  (XI.  26.) Korm.  rendelet 
szerint komplex programmal fejlesztendő járásnak minősül. 

Magyarország, 
DélDunántúli régió, 

Baranya megye

Lakosságszám: 885 fő
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Mindszentgodisa ma:

Mindszentgodisán  a  polgármesteri  hivatalon  kívül  művelődési 
ház,  könyvtár,  óvoda  és  egységes  óvodabölcsöde,  8  osztályos 
általános  iskola,  főzőkonyha,  valamint  háziorvos,  védőnő, 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, valamint tanyagondnoki 
szolgálat működik. 
A  község  a  régmúlttól  kezdve  –  1800as  évek  –  körjegyzőségi 
székhely  volt  és még  jelenleg  is  az. A  településen  szerveződött 
Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  és  Német  Nemzetiségi 
Önkormányzat  is. A mikrotérség  központja  a Mindszentgodisai 
Közös  Önkormányzati  Hivatal,  amelyhez  7  település 
(Mindszentgodisa,  Bakóca,  Kishajmás,  Kisbeszterce, 
Baranyajenő, Szágy, Tormás) tartozik. 
A  település közművekkel  va‐
ló  ellátottsága  átlagosnak 
mondható.  Az  ivóvízhálózat 
kiépített,  aminek  a  korszerű‐
sítése az ivóvíz minőség javí‐
tása  érdekében  2015ben 
valósult  meg.  Az  infrastruk‐
turális  szolgáltatások  (veze‐
tékes  víz,  telefon,  villany, 
utak,  járdák,  szemétszállítás,  kábel  televízió)  a  település  majd 
minden  részében  igénybe  vehetők.  2017ben  151  millió  forint 
támogatást  nyert  az  „Egyedi  szennyvízkezelés  Mindszentgodi‐
sán”  című  TOP  pályázaton,  mely  2019re  készül  el. 
A  község  földrajzi  fekvéséből  adódóan  elsősorban mezőgazda‐
sági  tevékenyég folytatására alkalmas. Az FM „Zártkertek  revi‐
talizációs”  programjában  2  ha  szőlőt  és  2  ha  gyümölcsöst 
telepítettünk. 
Az Önkormányzat az alacsony iskolázottság mérséklésére támo‐
gatja  a  közép  és  felsőfokú  végzettség  megszerzését  (Bursa 
Hungarica, Arany János Tehetséggondozó Program keretében). 



Értékei:
A  Római  katolikus  templom 
Felsőmindszent  műemlék,  a  hozzá 
tartozó  Plébánia  műemlék  jellegű 
országos védelem alatt áll. 
A plébánián állandó kiállítás  találha‐
tó  –  egyház  történeti  szoba,  Surányi 
Miklós  (felsőmindszenti  születésű 
író)  emlékszoba,  iskolatörténeti 
szoba, német nemzetiségi szoba, régi 
mesterségek szoba.

ulás est, havonta „Macskabál” kicsiknek, Nemzeti ünnepek.

 Mindszentgodisa büszkesége:

   Surányi Miklós író
 dr. Sáfár László gyermekorvos
 53 éves testvértelepülési kapcsolat 
 a szlovákiai Tósnyárasddal

Miért érdemes Mindszentgodisára látogatni?

3,5  kmes  tanösvény  2  kilátóval,  az  állandó  kiállítás,  Godisa 
Camping, Livinca völgy.

Fontosabb eseményei:

Óvodai farsangi bál, felnőtt és 
gyermek  horgászverseny,  fa‐
lunap,  óvodások  szüreti  fel‐
vonulása,  iskolai 
„szivárvány” nap, idősek nap‐
ja,  közmunkások  napja,  Mi
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Magyarország, 
DélAlföldi régió, 
Csongrád megye

Lakosságszám: 6 862 fő

Mindszent

Elhelyezkedése:
A Tisza  bal  partján,  a Kurca  folyó  torkolatánál  fekvő  kisváros. 
Változatos  felszínű  és  tagoltságú  tájon,  Csongrád  megyében   
Szentes és Hódmezővásárhely között félúton található.
Megközelíthető Szegvár, Baks, Barattyos (bekötőút a 45ös útra) 
és Mártély felől. 
Tiszai átkelőhelyén Baks felé komp biztosít átkelési lehetőséget, 
mely már emberemlékezet óta működik.

Története:
Már  az  ókorban  is  lakott,  a  történelem  folyamán  többször 
elpusztult település mindig a visszatelepülőkkel élt tovább.
Árpád  vezér  ezt  a  területet  Ondnak  adományozta.  Később  a 
Sövényházi  család  birtoka  lett.  Az  13321335.  évi  pápai 
tizedjegyzék  említi  a  Mindszent  közelében  fekvő  Apor  falu 
plébániáját. 
1423ban már templomos település, amely nevét Mindenszentek 
tiszteletére épített templomáról kapta. A 17. század végén Apor
Mindszent  néven  említik  egészen  1818ig  az  egyházi 
okiratokban. A török hódoltság alatt végig lakott település volt. 
A  hatalmas  Mindszentalgyői  uradalom  a  török  után  Erdődy 
György,  1883ban  a  Pallavicini  család  birtokába  került. 
Zsellérsége  a  19.  századi  folyószabályozások  óta  kubikusként 
kereste kenyerét. 
1884től 1925ig a Tiszántúli járás székhelye volt.
Az 1993 óta városi  rangú  településen  lehetőség nyílik üdülésre, 
vízisportolásra.
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Mindszent ma:

Mindszent hétköznapjait a mezőgazdaság, valamint a számtalan 
kis és középvállalkozás működése határozza meg.
Általános  iskola,  óvoda,  idősek gondozási központja  és nappali 
ellátója,  egészségház,  piac  áll  a  mindszentiek  rendelkezésére, 
valamint hosszú évek óta őrizzük helyben elérhető orvosi ügye‐
letünket.  Napjainkban  több  mint  20  civil  szervezet,  valamint 
csoport működik aktívan a településen.

Mindszent  a  fejlesztések  időszakát  éli:  szennyvízberuházásunk 
és kisebb fejlesztéseink lezárultával számos új terv vár megvaló‐

sításra  sikeres  pályázataink 
révén:  ivóvízminőségjavítás, 
sportfejlesztések,  települési 
arculatunk kialakítása és meg‐
újítása. 
Az  elmúlt  évek  előkészítő 
munkája  után  elindultunk  af‐
felé,  hogy  Mindszent  élhető, 
szép kisvárossá fejlődjön.

Értékei:
Települési értéktárunk 33 értéket  tartalmaz  jelenleg  (pl. útmenti 
keresztjeink, köztéri kútjaink,  címerünk,  templomunk), melyből 
4 a Csongrád Megyei Értéktárba is bekerült: a Halászhálókötés, 
a Kurcatoroki zsilip, a Mindszenti Napok és a Necc kézimunka.
Számos Mindszent  történetét 
és  népéletét  bemutató  helyi 
kiadvánnyal  rendelkezünk, 
az ezekhez  fűződő és ezeken 
is túlmutató szakmai és ama‐
tőr helytörténeti kutatómunka 
és  gyűjtemények  sora  példa‐
értékű.
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Fontosabb eseményei:
Mindszenti Napok, 
Veterán járművek felvonulása, 
Lovak  és  lóerők  felvonulása, 
Fogathajtó  bajnokságok, 
Dózsatelepi  Nap,  egészség 
és  sportnapok,  aratóünnep, 
civil  szervezetek  hagyomány‐
őrző rendezvényei.  

Miért érdemes Mindszentre látogatni?

„Lenn  az Alföld  tengersík  vidékin”  a  napfény,  a  hűs  hullámok, 
az  aranyló  homok  honában,  ahol  a  szunnyadó  tanyák,  a  ringó 
búzamezők közepette szorgos emberek, több mint 20 civil szer‐
vezet, vendégszerető családok várják az aktív pihenésre érkező‐
ket  ízös ételökkel,  csodás környezettel  és hangulatos estékkel a 
Tisza partján.

Mindszent büszkesége:

Lakosságunk büszke az ipari 
műemlék Kurcatoroki  zsilip‐
re,  a  Mindenszentek  Temp‐
lomra,  a  Bankpalotára, 
Iskolasorunkra,  a  24  éves 
Mindszenti  Napok  rendez‐
vényre,  lovas  versenyeinkre, 
hagyományápolásunkra,  ö
ző  nyelvjárásunkra,  színvo‐
nalas  általános  iskolai  okta‐
tásunkra,  valamint 
intézményeink  és  civiljeink 
összefogni tudására.
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Pér  Mindszentpuszta
Magyarország, 

NyugatDunántúli régió, 
GyőrMosonSopron megye

Lakosságszám: 300 fő (Pér összesen: 2373 fő) 
Elhelyezkedése:
A  település  a  Kisalföld  délkeleti  részében  a  Bakony  ér 
völgyében  a  Győrt  Székesfehérvárral  összekötő  81es  számú 
főúton Győrtől 12 kmre helyezkedik el. 
A  táj  átmenetet  képez  a  síkság  és  a  Pannonhalmi  Dombság 
között, meghatározó szerepe van a Bakony ér és a falun átfolyó 
Vezseny ér vízmozgásának. A Vezseny ér mentén 6 halastó terül 
el. 
Az autópálya távolsága 5 km településünktől, míg Pannonhalma, 
mint  a  világörökség  része  10  kmre  található.  Gönyű,  mint 
Európa  egyik  legjobb  adottságú  Dunai  kikötője  25  kmre  van 
tőlünk.

Története:
Kőkorszaki leletek mutatják, hogy régóta lakott hely, évszázado‐
kon  keresztül  éltek  itt  az  avarok  és  a  szlávok. Római  állomás‐
hely  is  volt. A  település  első  okleveles  említése  Szent  Márton 
bencés apátság javainak 12371240ből származó összeírásában, 
mint „szomszéd falu” történt meg.1329től 1848ig a győri püs‐
pök  birtokaként  emlegetik. A  törökök  támadása  után  egy  időre 
elnéptelenedett,  a  vasvári  béke után  (1664 után)  telepítette  újra 
Széchényi György győri püspök (1669ben szabadságlevél a péri 
jobbágyoknak).  1735ben  épült  fel  a  falu  katolikus  temploma, 
1866ban felszentelték a Kálvária kápolnát. 1934ben kivált Pér 
határából Töltéstava, Táplánypuszta és Söptérpuszta.
1962ben épült meg a művelődési ház, majd 1972ben a repülő‐
tér.
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Mindszentpusztát először III. Honorius pápa említi 1225. május 
26án kelt oklevelében Mendzenthként.
Mindszentpuszta  a  régi  Mindszent  (Villa  Omnium  Sanctorum) 
emlékét  tartja  fenn, ez a mai pusztától délre, emelkedett helyen 
feküdt és a Bolgen nembeli Mindszenthiek fészke volt. 
Az  1970es  években  Pér,  Mindszentpuszta  és  Mezőörs  Pér 
székhellyel  közös  tanácsot  hozott  létre,  amely  a  rendszerváltás 
előtti  évben megszűnt. A mindszentiek  azonban  népszavazással 
úgy  döntöttek,  hogy  közigazgatásilag  továbbra  is  Pérhez 
kívánnak tartozni.

Pér és Mindszentpuszta ma:

Péren az alábbi szolgáltatások érhetők el:
Vadvirág Óvoda, Öveges József Általános Iskola, Egészségügyi 
szolgáltatások (háziorvos, védőnő, fogorvos, gyógyszertár)
Településünk  a  10  kmre  található  Mezőörs  községgel  alkot 
közös  önkormányzati  hivatalt,  Péri  székhellyel,  így  3500  főt 
képvisel.
A környezõ községek közös beruházásában valósult meg 1991
1992ben  a  vezetékes  ivóvízhálózat.  Péren  a  '90es  években  a 
vezetékes gáz, szennyvíz, és telefonhálózat is kiépült.
Pér nemzetközi repülőtere és földrajzi adottságai páratlanul von‐
zóvá teszik gazdasági és turisztikai szempontból egyaránt. 

Mindszentpuszta  temp‐
loma és az új faluház a 
község  közepén  áll. 
Orvosi  rendelő,  posta 
és bolt működik a  tele‐
pülésen,  amely  2001
től  teljesen  közművesí‐
tett  (víz,  gáz, 
szennyvíz, telefon).
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Fontosabb eseményei:
Falunap, Idősek napja, Karácsony, Gyereknap (kézműves foglal‐
kozások  is  rendszeresen),  Farsangi  Bál,  Véradó  Bál,  Locsoló 
Bál, Anyák napja, Mikulás, nemzeti ünnepnapok

PérMindszentpuszta büszkesége:
A  régióban  egyedüli  repülő‐
tere  a  településnek  van,  szép 
felújított polgármesteri hivatal 
felújított  művelődési  ház  gaz 
dag  programválasztékkal, 
szép új játszótér, ravatalozó 

Mindszentpuszta: Faluház és játszótér szintén új és felújított 

Miért érdemes PérMindszentpusztára látogatni?

Értékei:
Pér Repülőtér, 
Római  katolikus  templom, 
Református templom,  
Kálvária kápolna, 
Falumúzeum  (volt  csár‐
da), 
Mindszentpuszta  temp‐
lom, 
Baycsalád kriptája 

Pér Repülőtér, 
Római katolikus templom,
Református templom,  
Kálvária kápolna, 
Falumúzeum (volt csárda),
Horgásztó 
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Mátramindszent
Magyarország, 

ÉszakMagyarországi régió, 
Nógrád megye

Lakosságszám: 800 fő 
Elhelyezkedése:
Mátramindszent a Mátra északi lejtőjén települt község. 
A  falut  északról  a  Zagyva  folyó  határolja,  nincs  messze 
Bátonyterenye  városa  (10  km),  s  a  megyeszékhely  Salgótarján 
sem. 
Galyatető  mindössze  10  km  távolságra  van  a  piros  jelzésű 
turistaúton.

Története:
Mátramindszent  az  első  okleveles  előfordulását  megelőzően, 
1546  előtt  is  lakott  település  volt. A  település  számára  az  egri 
várostrom  éve  a  történelmi  megpróbáltatás  kora.  A  lakosság 
pusztul, ritkul a porták, háztartások száma. A XVIII. századra ér 
véget a jobbágymenekülés korszaka, és egyre növekszik a lélek‐
szám. 
Más Mindszent  nevű  településektől megkülönböztetésül  1  890
től viseli a Mátramindszent falunevet.

A  település  polgárai  a  bá‐
nyászat  kifejlődéséig  a  sze‐
gényes  mezőgazdasági 
jövedelmekből  éltek.  A  XX. 
század  hatvanas,  hetvenes 
éveinek  fordulójáig  a  falu  la‐
kosságának  életében  megha‐
tározó  szerepe  volt  a 
bányának.
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A kilencvenes évekre jószerivel az egyetlen helyi termelőszövet‐
kezet maradt a foglalkoztatás centruma, amely maga is átalakul‐
ni  kényszerült.  Meghatározó  ágazata  az  állattenyésztés  lett: 
húsbikák  rendszerbe  állítása  vált  jelentős  foglalkoztatási,  jöve‐
delemteremtési  tényezővé. Növekedett  az  erdei  faállomány  fel‐
dolgozásából, értékesítéséből származó jövedelem.

Mátramindszent ma:
A falusi vendéglátás fejlesztése körében, a helyi idegenforgalmi 
kezdeményezések  ügyében  a  kilencvenes  évek  közepétől  jelen‐
nek  meg  az  első  kezdeményezések,  elsősorban  a  pihenő  és 
gyógyturizmus  lehetőségeire építve, mivel a Mátra közelsége, a 
jó levegő, a dúslombú erdő az egyetlen értékesíthető kincs a pi‐
henni vágyóknak, vadászkalandokra készülő turistáknak.

Értékei:
A  falu  legfőbb  neveze‐
tessége  a  18.  században 
épült műemlék  jellgű  ró‐
mai katolikus templom.
2010ben  avatták  fel  a 
főtéren  álló  faluházat, 
melynek  berendezési  tár‐
gyait a faluközösség adta 
és gyűjtötte össze.
Szuha  község  külterületén,  a  mátramindszenti  vasútállomáson 
található  Dr. Mihók  János  körzeti  orvos  háza,  melyet  örökösei 
közösségi házzá alakítottak. Kertjében Mária kápolna áll. A mel‐
lette  lévő  nádas  és  korább  kenderáztató  helyén meditációs  kert 
létesült.
Kovács  János  magángyűjteményében  fellelhetőek  a  pásztorok 
használati tárgyai, a bányászok eszközei, palóc régiségek és órák 
garmadája.
Több rendezvénynek ad helyet az, egy helyi  lakos által kialakí‐
tott kis tó.
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Fontosabb eseményei:
Minden évben falunapot rendeznek augusztus első szombatján.
Az idősek napját is megünneplik novemberben.
Betlehemi  lánggyújtás  elnevezésű  rendezvényük  mindig  utolsó 
Advent vasárnap kerül megrendezésre  a  település központjában 
található Tájháznál.

Mátramindszent büszkesége:

Tájház  Alapítvány,  a  népszokásokat  továbbvívő  Rozmaring 
Asszonykórus,  a  Polgárőr  Egyesület  és  a  Sportegyesület mind
mind Mátramindzent hírnevének öregbítői.

Miért érdemes Mátramindszentre látogatni?
A Sósvölgybe, a Mindszentpatak partjára épült község zsákjel‐
legű  település,  levegője  csaknem  ugyanolyan  ózondús,  tiszta, 
gyógyító, mint a Mátra hegység 800900 m feletti területein.
A térség madár és állatvilága páratlanul gazdag.
Pihenni, gyógyulnivágyók, de akár aktív programot (kirándulás, 
vadászat) keresők is megtalálják, amit keresnek.

Természeti  értékei,  a  Mátra 
közelsége, a friss és jó levegő 
hívogató  adottságok,  de 
ugyanígy  értékes  építészeti 
öröksége.  Civil  szervezetei, 
köztük  a  hagyományőrző 
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Csehimindszent
Magyarország, 

NyugatDunántúli régió, 
Vas megye

Lakosságszám: 367 fő 
Elhelyezkedése:
Csehimindszent Vas megye déli részén a Vasvári járás keleti fe‐
lén,  változatos  domborzati  tájon  fekszik  a  Zala  vízgyűjtőjén. 
Közigazgatási területe északdéli irányban hosszan elnyúlik, így 
érinti a 8as számú főút is. 
A középkorban létrejött és egészen a XIX. század végéig műkö‐
dő  kapcsolatrendszerben  a  falu  a  Graz  KörmendRábahidvég
VasvárSümeg  történelmi országút közelében helyezkedett  el. A 
8as  főút  kiépítésével  ez  a  kapcsolat  megszűnt  és  a  GrazKör‐
mendVasvárSzékesfehérvár  Budapest  irányultság  lett  belőle. 
Csehimindszent út menti település, azaz úti falu.

Története:
Csehimindszent  település  története  régi  időkre  nyúlik  vissza, 
hisz már az első írásos említése, amely 1217ből  II. András ki‐
rály  leveléből  egy  élő  közösségről  ad  hírt,  igaz még  „Gönyök” 
falurész néven. Mindszent néven 1314es oklevelekben szerepel 
a  falu  először. Egy  1342ben  kiállított  oklevélben Mindenszen‐
tektemplom szerepel. A község mai neve először 1549ben sze‐
repel a forrásokban Chehy Myndszent formában.
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Csehimindszent ma:
Jelenleg a  településen egy csoportos Óvoda, 8 osztályos Iskola, 
Könyvtár, közösségi ház működik. 

A  település  teljes  infrastruktúrával  ellátott.  Szennyvíztisztítója 
egyedi  megoldású. A  baktériumokkal  megtisztított  szennyvízbe 
virágok vannak ültetve, amelyeket egy üvegház fed be.
Értékei:
A  templom  8x10  méteres  hajórésze  az  1230as  években  épült. 
Az 1300 körül átépített szentéj napjainkig szinte változatlan ma‐

radt. A  templomnak  ez  időben  még 
déli  kapuja  van.  1764re  tehető  a 
templom  bővítése,  karzattal  és  to‐
ronnyal  toldották meg nyugati  irány‐
ba,  1773ban  készült  a  sekrestye. A 
templom  20142015ben  lett  felújít‐
va. A  külső,  belső  felújításon  kívül 
keresztút  létesült  az  épület  körül, 
bronz  domborműveit  Szabó  Imrefia 
Béla  készítette.  A  hagyományos 
Krisztus  szenvedését  megörökítő
állomásokon elhelyezésre  került egy 

az  állomáshoz megfelelő, Mindszenty  életével  kapcsolatos  idé‐
zet is.
A  templom melletti  teret  és dombot parkosították és díszkivilá‐
gítást kapott. Fő oltárképét Dorffmeister István 1793ban festet‐
te. 

A falu híres szülöttje Mindszenty József her‐
cegprímás,  bíboros,  esztergomi  érsek. Szülő‐
házában  az  önkormányzat  Emlékházat 
működtet. Itt található a Terror Háza Múzeum 
„Mindszenty  József  a magyarok  lelkiismere‐
te” című állandó kiállítás. 
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1992ben  Czinder Antal Munkácsydíjas  szobrász 
készítette a falu főterén álló Mindszenty szobrot. 
A  falu  határában  található  a  Mesterházy  kastély, 
amelyet egy német befektető jelenleg újít fel. 

Természeti értéke a jó levegő, csendes környezet. 
Közigazgatásilag a településhez tartozik a 8as fő‐
úttól északra elnyúló Farkaserdő. Vas megye
egyik legnagyobb összefüggő erdő területe. A tele‐
pülés  határában  találhatók  zártkertek,  gyümölcsö‐
sök őshonos gyümölcsfákkal, szőlőkkel.

Fontosabb eseményei:
Március 29.: Mindszenty József hercegprímás, bíboros születés‐
napjának ünneplése; Augusztus első vasárnapja: a zártkertekben 
lévő  Hegyi  misék      „nyitott  pincékkel”;  Augusztus  második 
szombatja: Falunap; advent negyedik vasárnapja: Falukarácsony
Csehimindszent büszkesége:
Településünk  büszkesége,  hogy  Mindszenty  József  hercegprí‐
más,  bíboros  szülőfalujának  tudhatja  magát  és  szülőházában 
Emlékházat működtethet. Csehimindszenten sok turista és kirán‐
duló  út  halad  át,  közülük  kettő  kiemelkedő  a  Mária  út  és  a 
Hegyháti Kneipp út. A Pöttyös Hagyományőrző  csoport  ápolja, 
és évente feleleveníti a népi hagyományainkat. Az Asszonykórus 
településünk ünnepein, illetve a környező községekben is műso‐
rával emeli az ünnepek, megemlékezések színvonalát. 
Miért érdemes Csehimindszentre látogatni?
Ha valaki szereti a csendet, a  természetet, ha olyan helyen sze‐
retne kirándulni, pihenni, ahol gondolataiba elmélyedhet, önma‐
ga  felé  fordulhat,  akkor  látogasson  el  a  bíboros  szülőfalujába 
Csehimindszentre. A  közelben  lévő  Jeli Arborétumba  megcso‐
dálhatja  Európa  legnagyobb  Rododendron  gyűjteményét.  Min‐
den  évszakban  gyönyörű  a  pár  kilométerre  lévő  Szajkitó 
rendszer, természetesen nyáron a fürdőzés a fő attrakció a kelle‐
mes környezetű tóban. 
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Pinkamindszent
Magyarország, 

NyugatDunántúli régió, 
Vas megye

Lakosságszám: 179 fő 
Elhelyezkedése:
Pinkamindszent a Rába és a Gyöngyössík közötti teraszos vidék 
legnyugatibb szegletében, a Pinkavölgy keleti oldalán, a völgy‐
ben haladó út mellett kelt életre. Ártér, dombsor övezi. 
Az  egyetlen  utca  már  az  őskorban  az Alpokat  keleti  irányból 
megkerülő, az Adria partvidékét a Dunavölggyel összekötő ke‐
reskedelmi útvonalként szolgált. Ez volt a Savarián áthaladó ősi 
Borostyánkőút  nyomvonala.  Egymással  párhuzamosan  folyt  a 
Pinka,  a Mindszentipatak  (Gergő patak). Ez utóbbiba ömlött  a 
Csencsi patak. A Pinka jobb partján a közúti hídnál áll a Felső 
vagy Dénesmajor. A Zengő  szurdok  neve  az  1956os  Forrada‐
lom és Szabadságharc emlékét (is) őrzi, hiszen nem csupán a II. 
világháború ért itt véget 1945. április 13án, hanem itt hagyták el 
az országot nagyon sokan az 50es évek végén.

Története:
Régészeti leletek tanúsága szerint a KissásomNagysásom római 
villa, avar és Árpádkori telep maradványait rejti, a vasfeldol‐
gozás nyomait találjuk. Első írásos említése 1221ből való. Gaz‐
dasági és szellemi virágkorát a Batthyány család alatt, több mint 
800 fős lakosságával, vendéglőivel, malmával, vasútállomásá‐
val, iskolájával élte.
Körjegyzőségi  székhelyként  hozzá  tartozott:  Nagysároslak,  Lo‐
vászad, Vasalja, Németbükkös, Szentkút.
A második  világháború  1945.  április  13án  ért  véget  itt  Orbán 
Anna  tragikus  halálával,  akit  gránátszilánk  talált  el,  az  akkor 
még folyó harcokban. 
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A  trianoni  békeszerződést  követő  vonzáskörzet  elvesztése,  a 
vasfüggöny,  az  urbanizáció,  a  körzetesítés  folyamatosan 
sorvasztotta a települést. 
Az  infrastruktúra  kiépítése  az  1990es  években  kezdődött  (víz 
és  földgázhálózat).  2004ben  került  sor  a  Pinkamindszent
Szentkút  átkelőhely  megnyitására,  majd  2007ben  szűnt  meg 
véglegesen a határellenőrzés a schengeni egyezmény alapján. 
Pinkamindszent ma:
Az Őrvidék és az Őrség mezsgyéjén, az magyarosztrák határon 
mintegy 200 fővel éljük mindennapjainkat. 
Gyermekeink a  szomszédos Szentpéterfára,  illetve a  járási köz‐
pont Körmendre járnak óvodába, általános iskolába, Vas és Zala 
megye székhelyeire középiskolába, Budapesttel kiegészülve pe‐
dig  főiskolára,  egyetemre. A  szülők  szintén  a  járási  és  megye‐
székhelyekre  járnak  dolgozni,  illetve Ausztriába,  de  őrzött meg 
munkahelyeket a Pinkamenti Agrár Kft. is, ami az itt élők erede‐
ti életébe enged egy piciny bepillantást. 
A gondozott házaknál találunk még kicsiny veteményest, csirkét, 
disznót, szarvasmarhát. Kaphat nálunk az idelátogató friss  tejet, 
túrót, sajtot, tojást. De a kertekben virágokat is látunk ott is, ahol 
már nem gazdálkodnak. A természet szeretete most is él. 
Sor került az utak felújítására, körforgalom építésére. 
Renoválták  a  templomot,  a  volt  határőrlaktanya  ma  Közösségi 
Ház, amely egyszerre ad helyet a Könyvtárnak, a pART Galériá‐
nak,  csoportoknak  és  rendezvényeknek.  Egykori  Kultúrháza  is 
megszépült, amely lehetőséget biztosít színházi, zenei és nagy‐
rendezvények megrendezésére. 
Az  egyetlen  civil  szervezet,  a  Pinkamindszenti  Önkéntes 

Tűzoltó  Egyesület 
székháza,  a  Tűzoltó 
Szerház  is  megújult, 
alapfunkcióján  kívül 
helytörténeti  gyűjtés 
kapott helyet benne. 
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Értékei:
Mindenszentek Plébániatemplom
Hősi Emlékmű
Viadukt (Pinkapatak híd, Völgyhíd)  
Szent Flórián és a Tűzoltó Szerház
Horgásztó; Útmenti keresztek

a Tűzoltó Egyesület és itt ülésezik az Önkormányzat is. 
Évente  3  alkalommal  komplex  fejlesztő  gyermektábort  tartunk. 
Hagyományőrző rendezvény a januári Tűzoltó Bál, a Farsang, a 
májusi  Szent  Flórián  Fesztivál,  a  Nyárbúcsúztató,  az  Idősek 
Napja és Mikulásvárás közösen, a Betlehemezés. A Pinka menti 
Agrár  Konferencia  is  beépült  a  nagyrendezvények  sorába.  A 
pART Galéria  évszakonként  rendez  kiállítást,  illetve  nyáron  al‐
kotótábort.  Nemzeti  Ünnepeinket  helyi  fiatalok  műsorával;  a 
Szent  István  misén  kenyérszenteléssel;  az  1956os  események 
emlékét pedig kiállítással, megemlékezéssel tiszteljük meg. 
Pinkamindszent büszkesége:
Természeti és épített öröksége; közösségi összetartása
Miért érdemes Pinkamindszentre látogatni?
Gyönyörű,  festői  táj,  nyitott  szívű, vendégszerető családok vár‐
ják az erre járót, aki házi ételeket kóstolhat. Kerékpározási, túrá‐
zási, horgászási lehetőségek várják. A fejét is lehajthatja pihenni 
a  Pinkaparti  Pihenőben,  hogy  a  napfelkeltét  már  a  PinKapun 
keresztül nézhesse meg. Ausztria közelsége és az ottani látniva‐
lók és gasztronómia is vonzó lehet.  Szavak helyett:

„Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.” 
(Tamási Áron)

Fontosabb eseményei:
Él a közösségi szemlélet és az összetar‐
tozás igénye. 
A Közösségi Házban állandó csoport a 
Nyugdíjas  Klub,  a  Ficánka  Gyermek‐
torna, az Afternoon Tea (angol klub), a 
Gyógytorna. Itt tartja összejöveteleit    
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Mindszentkálla
Magyarország, 

KözépDunántúli régió, 
Veszprém megye

Lakosságszám: 264 fő 
Elhelyezkedése:
A  Kálimedence  északnyugati  részén,  a  330  méter  magas 
Kopaszhegy keleti lábánál fekszik.  

Története:

A falutól délkeletre, egy vulkáni kúpon, a Kerekidombon állt a 
hagyományok szerint Kál horka és Bulcsú vezér vára. 
A település első írásos említése 1277ből ismert. 
A  falu határának nagy  részét 1945 előtt a veszprémi püspökség 
birtokolta. Ma  is  itt  van  az  érsekség  legnagyobb  szőlészete,  itt 
terem az egyházi szertartások misebora.
Mindszentkállát  fennállásától  kezdve  római  katolikus  vallásúak 
lakták,  amit  a  község  neve  is  bizonyít.  Előnevét  Mindszentek 
tiszteletére szentelt templomáról kapta. 
Temploma és  parochiális  egyháza már 1335ben  létezett. A kö‐
zépkori falu eredeti gótikus templomának csak a romjai láthatók 
a mai templom feletti domboldalon, ill. fennmaradt az ezt jelölő 
Pusztatemplom név. A mai templom 1829ben épült klasszicista 
stílusban. 

A  község  természeti  adottságai 
ősidők  óta  kedvezőek  voltak  a 
letelepedésre,  nem  véletlen, 
hogy  már  a  honfoglalás  utáni 
időkben  szállásbirtokként 
szerepel.  Mindszentkálla 
területe  Kál  horka  (harka, 
vérbíró) szállásbirtoka volt. 
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Mindszentkálla ma:
A  községben  több  városi  család  vett  régi  parasztházat,  melyet 
felújítottak,  s  többen  véglegesen  itt  telepedtek  le. A  szép  táj,  a 
nyugalom és a kirándulási  lehetőségek nagy vonzerővel bírnak. 
A kirándulni vágyók kellemes sétát  tehetnek ezen a  területen,  s 
megfigyelhetik a környék növény és állatvilágát.
Mindszentkálla a falusi turizmusra kiválóan alkalmas hely.

Értékei:
A  Kopaszhegyről  csodálatos  kilátás  nyílik  az  egész  Káli
medencére és a Balatonra. A hegy csúcsára 277 lépcső vezet fel. 
A hetvenes évek elejéig hólyagos bazaltot bányásztak a hegyen, 
a  lépcsőkön  az  ott  dolgozók  közlekedtek,  ma  már  csak  a 
kirándulók, turisták használják.

A  templomban  a  főoltár,  a  szószék  és  a  padok,  valamint  az 
orgonaszekrény  1830ból  származó  klasszicista  faragványok. 
Érdekesség  a  mai  sekrestyében  található  román  kori 
keresztelőmedence.

A  nagy  háború  sok  emberáldozatot  követelt.  Mindszentkállán 
huszonkét  katonát  hiába  várt  haza  családja  az  I.  világháború 
után.  
A  település lakói emléket 
állítottak az életüket hazá‐
jukért  feláldozó  hősök‐
nek.  A  templomkertbe 
vasból készült kereszteket 
helyeztek,  melyekre  szí‐
nezett  zománc  táblákon 
került az elhunytak neve.  
Minden  emlékkereszthez 
emlékfát  ültettek,  melyek 
azóta hatalmasra nőttek.  
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1993ban két márvány emléktábla került a  templom falára, me‐
lyen az első, és a második világháborúban elesett hősök neve ol‐
vasható.  2008.  őszén  az  Önkormányzat  a  kereszteket  és  a 
zománctáblákat  felújította,  kialakítottak  egy  emlékparkot,  ahol 
minden év novemberének első vasárnapján méltó módon, közö‐
sen emlékeznek az elesettek leszármazottai, a település lakói  és 
az Önkormányzat.
A  környék  gyönyörűséges  látnivalói  a  szépen  faragott,  fehérre 
meszelt kőkeresztek.

Mindszentkálla és Szentbékkálla között  terül el a Kálimedence 
talán  leghíresebb  nevezetessége,  a  Kőtenger.  Bizarr  sziklafor‐
mákban,  a  kőmélyedésekben  megtelepedő  növények,  virágok 
ritka csodás együttesében gyönyörködhetnek az arra sétálók.

Fontosabb eseményei:

Karácsony előtti vasárnap a falu együtt ünnepel a Faluházban.  
Mindszentkálla büszkesége:
Természeti  adottságai,  Kopaszhegy,  I.  világháborús 
emlékkeresztek, A  középkori  falu  eredeti  gótikus  templomának 
romjai; Értékes műemlékek a falu népi házai; Kőtenger
Miért érdemes Mindszentkállára látogatni?
A  település  nevezetességeit  egész  évben  érdemes  megnézni. A 
szép  táj,  a  nyugalom  és  a  kirándulási  lehetőségek  nagy 
vonzerővel bírnak. A kirándulni vágyók kellemes sétát  tehetnek 
ezen  a  területen,  s  megfigyelhetik  a  környék  növény  és 
állatvilágát. A falusi turizmusra kiválóan alkalmas hely.

Januárban  falusi  disznóvágás; 
Májusfa  állítás;  Augusztus  20. 
előtti szombat a Falunap.
Az  1990es  évek  óta  azeptember 
második  hétvégéje  a  Mindszent‐
kálla  és  Szentbékkálla  által  közö‐
sen szervezett Szüreti felvonulást.
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Csíkszentlélek  Csíkmindszent
Románia, 

Székelyföld, 
Hargitha megye

Lakosságszám: 1 096 fő 
Elhelyezkedése:
A hol Nagyrét, hol Mindszent néven emlegetett patak völgyében 
fekszik, Csíkszereda megyeszékhelytől 8 kmre. 

A  falu  7  tízesre  tagolódik. 
Csíkmindszent  jó  példája  a 
különálló,  kis  tízesekből  álló, 
székely  községeknek.  A  tíze‐
sek  egymástól  100300  mre 
vannak  ma  is,  mára  is  meg‐

őrizték  szétszórt  települési  alakjukat.  Éppen  a  különálló  faluré‐
szek  látványa  miatt  nevezte  a  falut  Orbán  Balázs  „imittamott 
Mindszentnek”. A hét  tízes a következő sorrendben követi egy‐
mást  a  Mindszentpatak  völgyében:  Sillók  tízese,  Felszeg, 
Templom  tízes,  Józsa  tízes, Nagytízes, Kisboroszló  vagy Amb‐
rusok  tízese  és Nagyboroszló  vagy Ladók  tízese. Régen  a  tíze‐
sek közé  sorolták a  szomszédos Hosszúaszót  is,  amely  jelenleg 
önálló  településként  szerepel,  azonban  a  hivatalos  statisztikák 
alapján csak egyetlen lakosa van.  
Története:
A falu első írásos említése 1332ből való. A település már az Ár‐
pád korban létezett, egyike a legrégibb csíki falvaknak.
Alapítási ideje az 11001200as évekre tehető, templomát is ab‐
ban a korban emelték Mindenszentek tisztelére. Ezt bizonyítja a 
sekrestye külső falára vésett 1230as évszám. A templom szenté‐
lyét a XV. században gótikus stílusban átépítették, szép csillagos 
boltozata három zárókővel végződik, kettő csillagdíszítéssel, egy 
pedig görögkereszttel. 
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A bordák egyszerű konzolszerű gyámkövekre futnak. Hajóját és 
tornyát 1799 és 1815 között emelték. A templomot lőréses kőfal 
veszi  körül,  melyen  a  plébánia  felé  vezető  kapu  csúcsíves. A 
templom  búcsúját  minden  évben  november  elsején,  Minden‐
szentek napján tartják. 
Lestyán Ferenc  egyik 
munkájában arra utal, 
hogy  Csíkmindszent‐
nek  1333ban  plébá‐
niatemploma  van. 
Említése  az  írások‐
ban  majd  csak  1567
től válik gyakoribbá. 

Csíkmindszent ma:
A faluban már 1590ben működött iskola. A gyermekek oktatása 
óvodától nyolcadik osztályos korig ma egy korszerűen berende‐
zett épületben zajlik, szakképzett tanárok irányításával. 

A  utóbbi  évek  gyors  fejlődé‐
sének  úgymond  jelképe  a 
Mindszent  központjában  fel‐
épített  multifunkcionális  csar‐
nok,  amely  egyfedél  alatt  ad 
helyet  a  sportolásnak,  tánc‐
nak, rendezvényeknek. 
Az  újjáalakult  csíkszéki  tele‐
pülések  közül  Csíkszentlélek 

az  egyik  leglátványosabban  fejlődő  község.  Infrastruktúrájának 
köszönhetően  jó  a  közlekedési  lehetőség  és  minden  szükséges 
szolgáltatást biztosítanak a letelepedők számára. 

Értékei:
Temploma, Multifunkcionális csarnoka, székely hagyományai 
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Fontosabb eseményei:
Évente megrendezésre  kerülő  események  a  búcsúk,  a Xántusz
kápolna  búcsúja  a  településhez  tartozó Hosszúaszóban,  a Min‐
denszentek búcsúja, valamint a nagy egyházi ünnepek alkalmá‐
ból  megszervezett  ünnepségek.  Rendszeresen  megtartjuk  az 
Idősek Napját,  amelyre meghívjuk községünk minden  szépkorú 
lakóját. Ugyanakkor a fiatalok minden évben, farsang végén el‐
búcsúztatják  a  telet. A  már  előre  elkészített  szalmabábut  felte‐
szik  a  targoncára  és  így,  zene  és  énekszóval,  mókázással, 
maskarába  öltözve  vonulnak  végig  a  falun.  A  farsangtemetés 
mellett,  szintén  a  falu  fiataljai,  minden  ősszel  megszervezik  a 
szüreti felvonulást és bált.
  
Csíkmindszent büszkesége:
Az  iskola  Nagy  István  nevét  viseli.  Nagy  István  festőművész 
Mindszent szülötte, akire nagyon büszke a település. Műveit újra 
felfedezték, emlékét nagy tisztelet övezi. A róla készült dombor‐
mű Ferencz Ernő alkotása. Tájképeit és arcképeit főleg pasztell‐
krétával  és  szénnel  készítette.  A  modern  magyar  festészet 
realista és konstruktív szárnyának egyik  legegyénibb képviselő‐
je. Témái: az erdélyi havasok komor világa, az alföldi faluk szé‐
le, tanyák, legelésző állatok és élet barázdálta arcú parasztok. 

Miért érdemes Csíkmindszentre látogatni?
Ez a főutaktól félreeső község megőrizte régi székely hagyomá‐
nyait,  élnek  még  népszokásai.  A  közösség  összefogása  pedig 
biztos léptekkel viszi előre a falut. A látogatókat mindig kedves, 
vendégszerető emberek fogadják a községben.
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Érkávás  Érmindszent
 (Ady Endre)
Románia, 
Partium, 

Szatmár megye

Lakosságszám: 100 fő 
Elhelyezkedése:
Érmindszent, jelenleg Romániában, Partium régióban, a románi‐
ai közigazgatási reform óta Szatmár megyében az Ér folyó men‐
tén  helyezkedik  el.  Korábban  KözéSzolnok  és  Szilágy 
vármegye része volt. Érkáváshoz tartozik.

Története:
A település első írásos említése 1319ből maradt fenn. Bizonyá‐
ra  sokkal  korábban,  a  honfoglalás  időszakában  keletkezhetett. 
Erre enged következtetni, a Mindenszentek Királynéja tiszteleté‐
re  szentelt  római  katolius  templom  is,  ami  egyike  lehetett  a 
Szent  István  által  elrendelt  10  településre  jutó  egyik  templom‐
nak. 
A  reformáció  századában  az  érmindszenti magyarok  csatlakoz‐
tak  a  reformáció  tanaihoz,  és  az  addig  római  katolikus  templo‐
mot  reformátussá  alakították  át.  Az  ellenreformáció  idején, 
katolikus családok beköltöztetése és támogatása által, a régi ka‐
tolikus  templom visszakerült  a  katolikus  egyház  tulajdonába  és 
ott van mind a mai napig.
A  reformátusok  1753  után  építettek  maguknak  fatemplomot, 
1811 és 1813 között pedig kőtemplomot, amit 1879ben átalakí‐
tottak és mind a mai napig itt dicsérik az Örök Istent.
Érmindszenten  a XVIII.  század második  felétől  jelentős  számú 
“oláh”,  ma  román  nemzetiségű  közösséget  tartanak  számon. A 
románok eredetileg görög katolikus vallásúak voltak. Első, fából 
készült  templomukat  1773ban  építették. A ma  is  álló  téglából 
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épült templomukat 1900ban kezdték el építeni. 1948ban az ak‐
kori  román  kultusztörvény  alapján  a    görög  katolikus  egyházat 
felszámolták, azóta az érmindszenti román nemzetiségű lakosok 
a görögkeleti (ortodox) hitet gyakorolják.

A  magyarok  nagyrészt  kisnemesi 
eredetűek, hét szilvafás nemesek.
Ilyen, hét  szilvafás nemesi családból 
származott érmindszent nagy szülött‐
je: Ady Endre

Érmindszent ma:
Érmindszent, hivatalosan Ady Endre, 
ma nem külön közigazgatási egység, 
hanem  Érkávás  községhez  tartozó 
falu. Az egykor népes, három feleke‐
zetű  falu,  ahol  mindegyik  felekezet‐

nek  helyben  lakó  lelkésze  volt,  mára  szinte  teljesen 
elnéptelenedett. 
Lassan  már  két  évtizede  nincs  oktatási  intézmény  a  faluban. 
Mindegyik felekezet lelkészi lakása üres. 
Az  erőszakos  államosítás  időszakában,  itt  a  szó  szoros  érelmé‐
ben kihúzták a talajt az emberek lába alól. Ekkor kezdődött meg 
a nagy elvándorlás. 

Hosszú  évtizedeken  keresztül  az  elhanyagolt,  tönkrement  útvi‐
szonyok  miatt,  alig  lehetett  megközelíteni  a  települést.    2016
ban új út épült, ami összeköti Érmindszentet a külvilággal.
Néhány  helyben  maradt,  kitartó  szorgalmas  gazda  igyekszik  a 
falu  ősi  hagyományaihoz  ragaszkodva  helytállni.  Versenyt  kell 
futniuk  az  idegen,  nagy  támogatásnak  örvendő  mezőgazdasági 
vállalkozókkal. 
A helybeli, vállalkozó szellemű gazdák, Ady szavai szerint „vi‐
gyázók a strázsán”.
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Értékei:
Érmindszentet, nagy fia, Ady Endre tette ismertté a nagy világ számá‐
ra. 
A három legtöbbször látogatók, turisták által felkeresett neves épület: 
Ady Endre nádfedeles szülőháza, az Adykúria és a református temp‐
lom, ahova költő gyermekkorában még „hosszú sorban  indultak  ifjak 
és vének, hálát adni a magasság Istenének".

A település határában gyógyhatású hévíz forrás található, ami a rende‐
zetlen telekviszonyok miatt, jelenleg nem hasznosítható.

Fontosabb eseményei:
A  falu  életében,  ami  nem  csak  a  falu  lakosait,  hanem  a  Kárpát
medence  minden  részéből  magyarokat  megszólító  esemény,  a 
Muzsnay Árpád  EMKE  országos  alelnöke  által,  immár  közel  három 
évtizede töretlen hittel szervezett november végi Adyzarándoklat.
Ilyenkor  az  alig  20  lelkesre  csökkent  református  közösség 
templomában  ökumenikus  istentiszteletet  tartunk,  ahol  a  néhány 
helyben megmaradt magyar újból  tudomásul veszi, Érmindszent nem 
hullik a feledés homályába.

Érmindszent büszkesége:
Ady Endre

Miért érdemes Érmindszentre látogatni?
Feltöltődni,  látni  az  ős  buja  földet,  látni  az  Ért,  ahonnan  újból 
irányulni lehet a szent, nagy Óceán felé...
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Kassamindszent (Valaliky)
Szlovákia, 
Kassaikerület, 
Kassavidéki járás

Lakosságszám: 4 300 fő 
Elhelyezkedése:
A  település  a  Kassaimedencében  fekszik,  Kassa  városától  10 
kilométerre délre. Első írásos említése az 1200as évekre nyúlik 
vissza. 

Története:
Négy  kis  falu,  Bernátfalva,  Búzafalva,  Csontosfalva  és  Kassa‐
mindszent egyesüléséből jött létre a mai település 1960ban.
Túlnyomórészt mezőgazdasái tevékenység folyt a településen.

Kassamindszent ma:
A  település  teljes  infrastruktúrával  rendelkezik. Az általános  is‐
kola  és  óvoda mellett  művészeti  iskola  is  működik.  Rendelke‐
zésre  áll  egészségügyi  központ,  gyógyszertárral,  valamint 
állatorvosi  ellátás  és még  számos egyéb  szolgáltatások. A  sport 
területén a legnagyobb eredményeket az asztalitenisz klub tagjai 
hozzák Kassamindszentre,  de van  egy  futballcsapat  és  egy  jég‐
korong csapat is. 

A  népi  hagyományok  őrzésé‐
ben  a  népi  csoportok  vállal‐
nak  nagy  szerepet: 
népdalcsoportja  (Paradne  ne‐
vesty), 
néptánccsoportja  (Kadlubek) 
és  fúvószenekara  (Dychová 
hudba).



38

Értékei:

A Mindenszentek tiszteletére szentelt római katolikus temploma 
1771 és 1786 között épült Eszterházy Károly egri püspök támo‐
gatásával barokkklasszicista stílusban. 

A múltban  ivóvízforrásként  szolgáló  helyi  kutak:  a  szegényebb 
emberek  számára  sokat  jelentettek,  és  "kadlubky"nek nevezték 
őket. 
A kutakat még ma is tisztelet övezi, és épp ezért igazán rendben 
is tartják.

Hlaváč prosfesszor parkja a templom elülső részén, melyet 2011
ben újjáépítettek.

Fontosabb eseményei:
Valalský  jarmok  (júni‐
usi  kulturális  és  társa‐
dalmi rendezvény),

  Valalská  krojovaná pa‐
ráda  (népi  ünnepségso‐
rozat,  jelmezes 
felvonulás  október‐
ben), 
Radostník  (az  Anyák 
napja  alkalmából  szer‐

vezett kulturális esemény), 
ZUŠ karácsonyi koncertje, 
a cseh Košťany és a szlovák Košťany, valamint Valaliky éves ta‐
lálkozója a közöttük  lévő barátsági és együttműködési megálla‐
podás alapján. 
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Kassamindszent büszkesége:

Michal  Demeczky  matematika  professzor  (aki  1855ben 
Bernáthfalván, a mai Valaliky területén született); 
František  Vyrostko  színész,  pedagógus  (aki  1954ben 
Búzafalván, a mai Valaliky területén született); 
Jaroslav  Timko  labdarúgó  (aki  1965ben  Búzafalván,  a  mai 
Valaliky  területén  született),  több  mint  250  meccset  játszott  a 
szlovák és a cseh ligában;
Stefan  Hlaváč  római  katolikus  pap,  Valalikyben  is 
tevékenykedett;
Elemír  Nickel  római  katolikus  pap,  Valalikyben  is 
tevékenykedett;
František Mišenko orgonatanár.

Miért érdemes Kassamindszentre látogatni?

Hagyományos  kulturális  esemény  a  településen  a  kosztümös 
felvonulás (Valalická krojovaná paráda), amely a hagyományok, 
népszokások és öltözetek bemutatására hívatott.



Tartalomjegyzék

A Mindszenti Napok története    3
Csonkamindszent    7
Mindszentgodisa  10
Mindszent  13
Mindszentpuszta  16
Mátramindszent  19
Csehimindszent  22
Pinkamindszent  25
Mindszentkálla  28
Csíkmindszent  31
Érmindszent  34
Kassamindszent  37

                




