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MEGÚJULT A MINDSZENTI HÍREK – 

ZSÓTÉR KÁROLY POLGÁRMESTER 

KÖSZÖNTI AZ OLVASÓKAT 

Mikor valamit, vagy valakit elveszítünk, 

akkor döbbenünk rá a veszteségre. Így érzek a 

mindszenti újsággal kapcsolatban is. Hiányzik. 

Emlékszem, mikor az első szám 

megjelent, Jenei Sándor kultúrház igazgató 

sziszifuszi harcot folytatott az akkori 

médiahatósággal, hiszen az újságkiadás állami 

monopólium volt, és sehogyan sem akartak 

hozzájárulni a megjelenéshez. De Ő nem 

engedett, és a Tisza Művelődési Ház kibővített 

programfüzete álnéven, csak megjelentette. 33 

éve boldogan vittem a tiszakécskei nyomdába 

az első számokat nyomtatásra, majd 1989-ben 

engedélyt kapott a folyóirat. A Mindszenti 

Hírek tényleg mindszenti volt, helyi emberek 

írták, helyi eseményekről és emberekről, helyi 

embereknek. Évtizedeken keresztül szolgálta az 

újság a települést. Fekete Emil, Hűvös Oszkár, 

Lecza Jolán, Péter Árpád, Égető Gyula, 

Kokovai Péter és még sorolhatnám a neveket, 

akiknek az áldozatos munkája révén működött a 

folyóirat kiadása. 

A képviselő testület és jómagam azt 

gondoltuk, hogy a mai korban, mikor a digitális 

sajtó, az internetes közösségi oldalak, oly nagy 

szerepet kapnak a tájékoztatásban, a helyi lap 

kiadásának komoly, több mint hat millió 

forintos költsége, máshol, más célra használva, 

jobb helyen lenne. Kiderült, hogy ez nem így 

van! Hiszen számlálhatatlan visszajelzés alapján 

egyértelművé vált, hogy polgártársainknak is 

hiányzik a hírek nyomtatott megjelenése. 

Nagyon fontos, hogy a várost érintő 

eseményekről minden mindszenti lakos, ebben a 

formában is tájékoztatást kapjon. 

Azt a megbízást kaptam az elmúlt év 

novemberében a képviselő-testülettől, hogy 

dolgozzam ki a folyóirat megjelenésének 

lehetséges formáját úgy, hogy mindszentiek 

írják, Mindszentről, minden mindszentinek. A 

munkát elvégeztem, és a költségek 

kétharmadáért most kezünkben tarthatjuk a 

megújult Mindszenti Híreket. Az új külalak, az 

akár tizenhat oldal terjedelem, amelyből több 

színes, az új szerkesztőség, remélem, hogy 

elnyeri a mindszentiek tetszését, és szeretettel 

fogadják majd a havonta postaládájukban, 

ingyen megjelenő újságot. 

Zsótér Károly, polgármester

 

 

A kompnál Fotó: Tóth Imréné 

(Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.)

mailto:hirekmindszenten@gmail.com
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„ A LAP MINDEN HA A KÖZSÉG ÉS A 

KÖZJÓÉRT KÜZDÖTT ÖNZETLENÜL” 

135 ÉVE JELENT MEG A MINDSZENT C. 

VEGYES TARTALMÚ HETILAP 

1885. február 24-én jelentették meg az 

újságot, melynek szerkesztője Szobotka Gusztáv 

volt, Diamant Manó könyvnyomdájában 

Mindszenten készült. 

A lap megjelenése után 4 évvel, így 

értékelt a szerkesztőség: 

„Az alapító egyesület 44 tagból állott és áll ma 

is van néhány egyén, ki az alapító egyesületből 

kilépett, illetőleg kilépni óhajt, módjában álland 

az bárkinek a meghatározott idő elteltével, mely 

immár nincs nagy távolban, de mi hisszük, hogy 

a kilépők helyett uj alapító-tagok fognak 

sorakozni azok köré, kik éveken át szívesen 

fáradtak ingyen a közjóért, kik nemcsak 

szellemileg fáradtak, de anyagilag is áldoztak, 

hogy a lap fönállhasson nemcsak, de hogy 

 a lap hivatását betöltse tisztességgel megüsse 

azon mértéket, melyet az olvasó méltán 

elvárhat egy heti laptól…..” 

(Mindszent c. hetilap 1889. évi 4. évf. 8. sz.) 

Kedves Olvasók! 

A megalakult szerkesztőség az idézett 

szöveg utolsó soraival egyet értve arra 

törekszik, hogy olyan kiadvány kerüljön a 

postaládákba, amelyet szívesen vesz kezébe az 

olvasó. Az újságot helyben szerkesztjük, a 

mindszenti közéletről, a mindszenti emberek 

hiteles, sokoldalú tájékoztatása céljából.  

A társadalmi, gazdasági, sport, kulturális 

események, hírek közvetítését politikamentesen 

kívánjuk megvalósítani, a személyiségi jogokat 

sértő, másokat lejárató megnyilatkozásoknak 

nem kívánunk teret adni.  

A havilap megjelenésének anyagi 

hátterét Mindszent Város Önkormányzata 

biztosítja, az újsághoz a lakosok térítésmentesen 

juthatnak hozzá, de online is olvasható lesz 

Mindszent város honlapján. 

A szerkesztőség email címe: 

hirekmindszenten@gmail.com 

 

DR. KÉSMÁRKI-SZABÓ OLGA JEGYZŐ 

BEMUTATKOZÁSA 

Örömmel tölt el, hogy lehetőséget 

kaptam a Mindszenti Polgármesteri Hivatal 

jegyzői pozíciójának 

betöltésére. Szívemen 

viselem a környék sorsát, 

ezért Mindszenten is 

mindent meg fogok tenni 

a fejlődés érdekében.  

Csongrádi lakosként a 

helyi gimnáziumban 

érettségiztem 2003-ban, 

majd ezt követően a 

Szegedi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karának jogász szakán végeztem. 

Szakmai pályafutásom 2011 januárjában 

kezdtem Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Jogi Irodáján jogi 

előadóként, majd 2013 januárjától a 

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalban szociális 

területen dolgoztam tovább. Ezt követően a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi- és 

Koordinációs Főosztályán voltam jogi referens. 

2016-tól a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízotti Kabinetében titkárságvezető 

feladatkört töltöttem be, majd visszatértem 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalába. 2018-tól a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi 

Járási Hivatala – Hivatalvezetői Titkárságán 

jogi szakügyintézői pozícióban láttam el 

feladataimat. 

Férjemmel két gyermekünk nevelése 

mellett érzem felelősségét egy város 

gördülékeny működésének. Anyaként kiemelt 

gondossággal és érzékenységgel figyelek az 

oktatás, gyermek- és családvédelmi rendszer, az 

egészségügy, a kultúra, szociális szféra és 

idősellátás területeire. 

Jegyzőként fontos feladatomnak tartom a 

hatósági és az önkormányzati feladatellátás 

törvényességének biztosítását, a polgármester és 

a képviselők tevékenységének a szakmai 

elősegítését. A Mindszenti Polgármesteri 

Hivatal vezetőjeként törekedni fogok, hogy 

felelősségteljes munkatársaim révén a közügyek 

intézése, a közigazgatási feladatok ellátása az 

Önök megelégedésére, az állampolgárok 

érdekeinek megfelelően, méltányosan és 

jogszerűen történjen. 

dr. Késmárki – Szabó Olga 
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FÓKUSZBAN A KÖLTSÉGVETÉS 

TERVEZÉSE 

Mindszent Város Képviselő-testülete a január 

20-án megtartott rendes testületi ülésén elsősorban 

olyan költségvetést megalapozó döntéseket hozott, 

amelyek elengedhetetlenül fontosak egy jól 

átgondolt költségvetési rendelet februári 

megalkotásához. 

 
A testületi ülés előtt a bizottságok alaposan 

körbejárták a szakterületükhöz tartozó témákat.  

Az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi 

Bizottság vizsgálta a szociális normatíva előző évi 

teljesítését, mint pl. lakásfenntartási támogatás, 

tűzifa támogatás felhasználását. Tervezi a baba 

utalványok értékének növelését.  

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

foglalkozott a korábbi évek pályázataival, a tervezett 

fejlesztésekkel, illetve az estlegesen fennmaradó 

bevételek intézményfejlesztésre felhasználható 

forrásaival, tartalékképzéssel.  

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 

költségvetést előkészítő munkája során napirendre 

tűzte a civil alap felosztását, esetleges emelését, az 

erről szóló szabályzat felülvizsgálatát is 

kezdeményezte.  

A képviselő-testület a bizottságok 

költségvetést megalapozó előterjesztéseit elfogadta. 

Az előirányzott összegek a költségvetésben fognak 

realizálódni. 

 A lakosságot érintő tételekről az elfogadást 

követően tájékoztatjuk az Olvasókat. 

Továbbiakban a testület napirendjei között 

szerepelt a házasságkötés engedélyezésének 

szabályairól és díjairól szóló rendelet módosítása, 

mely január 22-től lépett hatályba. Hivatali 

munkaidőben a kis tanácsteremben kötött esküvő 

ingyenes. A díszterem használatáért 10 000 Ft-ot 

kell fizetni munkaidőben, azon túl 15 000 Ft-ot. Aki 

külső helyszínen szeretné az esküvői ceremóniát 

megtartani, annak díja 25 000 Ft. 

Megállapításra kerültek a Mindszenti Hírek 

hirdetési díjai, melyek ebben a számban már 

olvashatóak. 

Megválasztották az Egészségügyi, Szociális 

és Egyházügyi Bizottság új külsős tagját Pölös 

Mihály személyében, aki Csurár István helyett látja 

el bizottsági feladatait. 

A Mindszenti Lovas Klub, valamint az 

„Együtt a Dózsa-telepi Általános Iskolások Jobb 

Jövőjéért Alapítvány” terembérletre vonatkozó 

kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez. Az 

egyesületet a testület a sportcsarnok bérleti díja 

részbeni fedezeteként 36 000 Ft-os támogatásban 

részesíti, az iskola alapítványa 35 200 Ft-os 

támogatást kap. 

A testület helyt adott a Mindszenti Veterán 

Jármű Egyesület kérelmének, mely szerint a 

rendezvényét június 5-6-án a városközpontban 

szeretné megvalósítani. Ehhez kért ingyenes 

területfoglalási engedélyt. 

A képviselő-testület zárt ülésen döntött a 

köztemető üzemeltetésére kiírt pályázat 

elbírálásáról.  A továbbiakban is a Csongrád Megyei 

Kegyeleti Kft. látja el a feladatokat. 

Pálinkó György Vince települési képviselő két 

javaslatot nyújtott be írásban. Egyik beadványában 

az újszülöttek erdejének kialakítását kezdeményezte 

a lezárt régi temető helyén. A javaslatra adott 

válaszból kiderült, hogy a művelési ág 

megváltoztatásának, valamint a terület beépítésének 

feltétele, hogy a sírokat ki kell bontani, és a 

vonatkozó jogszabályi előírások szerint a temetési 

helyeket ki kell üríteni. A maradványokat a 

kegyeleti előírások betartásával a jelenleg üzemelő 

temetőben, közös sírhelyben kell elhelyezni. Ennek 

költsége már egy 2006-os tájékoztató jellegű 

ajánlatban is közel 35 millió Ft + ÁFA volt. A 

terület kiürítésére jelenleg anyagi-, valamint humán 

erőforrás nem áll rendelkezésre. 

A másik javaslata az országzászló felállítására 

vonatkozott. - Az emlékmű helyszínének kialakítása 

érdekében már folytak tárgyalások, költségbecslések 

- közölte Zsótér Károly polgármester válaszában. A 

létesítendő alkotás becsült értéke 6-10 millió Ft, 

amelyre jelenleg nincs anyagi forrás, esetleges 

pályázati lehetőségek kihasználásával valósulhat 

meg a kezdeményezés. 

FOGADÓÓRA 

Zsótér Károly polgármester 

márciusi fogadóóráját 2020. március 2-án 

(hétfőn) 16 órától tartja a Polgármesteri 

Hivatalban. 

Zsótér Gábor alpolgármester 

februári fogadóóráját 2020. február 17-én 

(hétfőn) 16 órától tartja a Polgármesteri 

Hivatalban. 
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INTERJÚ KOROM ÉVA 

ANDREA KÉPVISELŐVEL 

2019 október végén megalakult 

Mindszent új képviselő-testülete. Az újonnan 

megalakult testületben milyen feladataid 

vannak? 
Az előző 5 évben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

elnöke voltam. Az új   ciklusban az Egészségügyi, 

Szociális és Egyházügyi Bizottság elnöki teendőinek 

ellátására kért fel Polgármester úr. Emellett az 

Oktatási, Kulturális és Sportbizottság tagjaként 

igyekszem segíteni a nevelési-oktatási intézmények 

működését, a helyi kulturális élet fejlesztését. 

 
Milyen terveket szeretnél megvalósítani a 

következő években? 
Mint ahogy azt a választási kampány időszakában is 

megosztottam Mindszent lakosságával, elsődleges 

feladatomnak az Önkormányzati intézmények stabil 

működését tartom, emellett fontos célom, hogy 

Mindszent még élhetőbb, szebb településsé váljon, 

akár pályázatok bevonásával is. Fontos az 

önkormányzati utak rendbetétele, a központi és 

telepi  városrész rehabilitációja mellett a 

turizmusfejlesztés is, melyet a Tisza parti strandunk 

és a Kurca – torok szépítésével, fejlesztésével 

valósíthatunk meg. Civil szervezeteink eddig is 

nagyon sokat segítettek kisvárosunk élhetőbbé 

válásában, a jövőben is számítunk a kölcsönös 

együttműködésre. 

Milyenek a meglátásaid? Hogyan tud együtt 

dolgozni a képviselő-testület? 
A ciklus elején tartunk, de úgy gondolom, hogy a 

testület összes tagját közös cél vezérli munkánkban. 

Mindszent lakosságának megelégedésére szeretnénk 

képviselői feladatainkat ellátni. 

Az elmúlt években, karácsony előtt az 

önkormányzat vásárlási utalványokkal 

kedveskedett az idősebb korosztály számára. A 

tavalyi évben is folytattátok ezt a szép és nemes 

hagyományt? 

Az állandó szociális támogatási formák mellett – pl. 

tüzelő támogatás, lakásfenntartási támogatás, 

rendkívüli települési támogatás - az idén karácsony 

előtt bizottságunk úgy döntött, hogy a 80 éven felüli 

mindszenti lakosokat köszöntjük háromezer forintos 

vásárlási utalvánnyal, melyet az önkormányzati 

képviselők kézbesítettek személyesen az érintett 

közel 315 lakosnak. Az utalványokat a lakosság 

hálásan fogadta. 

Köszönöm az interjút, munkádhoz sok sikert, 

jó egészséget kívánok! 

A VÁNDORLÓ SZERETET KARITATÍV 

EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE 

A Vándorló Szeretet Karitatív Egyesület a 

2019-es év elején alakult azzal a céllal, hogy 

kapocsként működjön az adni szándékozók és a 

segítségre szoruló, nehéz helyzetben lévő családok 

között. Jelenleg húsz taggal működünk, van 

közöttünk szegvári, mindszenti, orosházi, csongrádi 

és hódmezővásárhelyi is. Ahogyan egyre többen 

megismertek bennünket, úgy érkezett egyre több 

ruhanemű, játék, bútor felajánlás, melyeket időről 

időre válogatunk, szortírozunk. 

Az év során sok családnak és közösségnek 

tudtunk segíteni. Jártunk erdélyi 

gyermekotthonokban, idehaza óvodákat, ápoló 

otthont látogattunk meg. Szeretnénk megértetni az 

emberekkel, hogy segíteni mindenki tud. Idén 

például gyerekeket  kértünk meg, hogy rajzoljanak 

nekünk karácsonyi csomagoló papírokat. Egy 

hódmezővásárhelyi osztály télapókat hajtogatott, egy 

szentesi általános iskolából karácsonyi 

fogalmazásokat kaptunk, dráma tagozatos diákok 

egy csoportja pedig egy előadással segítette 

munkánkat. Számos rendezvényen részt vettünk, 

mindegyiken jótékony céllal. Erdélyben palacsintát, 

Szegváron tócsnit sütöttünk, gyermeknapi 

rendezvényen pedig játékos KRESZvetélkedővel 

szórakoztattuk az ifjúságot. Mindszenten a III. 

Töklámpások utcája elnevezésű rendezvényen 

mutatkoztunk be. A helyi gyerekek rajzokért cserébe 

apró játékokat kaptak, valamint ügyességi 

játékokban vehettek részt. 

A mindszenti Mikulásváró rendezvényen 

sajnos nem tudtunk részt venni, de szaloncukorral és 

apró játékokkal igyekeztünk szebbé tenni a helyi 

apróságoknak ezt a napot. Mindenütt rengeteg 

szeretetet és támogatást kaptunk. A cégek és a 

magánszemélyek felajánlásainak köszönhetően az 

adventi időszakban körülbelül 300 gyereknek 

sikerült szebbé tenni az ünnepet, az év hátralevő 

részében pedig 20 családot leptünk meg tartós 

élelmiszerekből és játékokból álló csomagokkal. 

Reméljük, hogy munkánkkal idén is minél 

több családnak tudunk segíteni. 

Brezovai Zoltán – elnők
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„ A MINDSZENTI ÉPÍTKEZÉS KULTÚRÁJA,  

A KULTÚRA ÉPÍTKEZÉSE” 

Építészeti örökségünkről szólt a magyar kultúra 

napja városunkban, a Kulturális Központ és a 

„Mecénások a Kultúráért Egyesület”szervezésében 

január 31-én. 

Kovács Ildikó intézményvezető köszöntője után 

Szabó Zoltán mindszenti építész, tervező nyitotta 

meg a rendezvényt, aki arra hívta fel a figyelmünket, 

hogy vegyük észre a bennünket körülvevő 

természeti és építészeti szépségeket. A tanyasi és 

falusi épületek jellemzőinek bemutatása mellett, 

beszélt Mindszent legjelentősebb épületeiről is. 

Hangsúlyozta, hogy az örökségvédelem célja nem a 

romos épületek tatarozásáról szól, hanem az értékek 

megőrzéséről. 

Beke Mari művészetpedagógus közönséget 

lenyűgöző tudományos, ám számos egyéni 

élménnyel átszőtt előadása méltó volt az ünnephez. 

Hogy került a „svájci villa” építészeti stílus 

Mindszentre? A stílus jegyeit több helyről, számos 

épületen keresztül mutatta be, mígnem eljutottunk 

Mindszentre a pedagógus tulajdonában lévő Szabadság 

utca 62. számú házhoz, az „Angyalvár”- hoz. A felújítás 

munkálatait, - amelyben nagy szerep jutott Pálinkó 

Dezsőnek - lépésről-lépésre követhettük.  

Később sor került emléklapok átadására is, azok 

számára, akik a Helytörténeti Gyűjtemény és a 

Városi Könyvtár anyagához valamilyen módon 

hozzájárultak. 

Az est végén a résztvevők a „Mindszenti épületek, a 

mindszentiek szemével” c. kiállítást tekinthették 

meg, amely még két hétig lesz látogatható 

Mindszenti Művelődési Központban. 

A rendezvényt a Városi Vegyeskar műsora 

színesítette, Száraz- Nagy Györgyné vezetésével.

 

A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVÁR PROGRAMAJÁNLÓJA 

INGYENES 120 ÓRÁS ANGOL ÉS NÉMET 

NYELVTANFOLYAMOK 

indulnak a Mindszenti Művelődési Központban, 

a GINOP-6.1.3-17-2018-00036 azonosítószámú 

„Idegen nyelvi készségek fejlesztése a 

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrumnál” című 

európai uniós projekt keretében. 

Várjuk jelentkezését, ha: magyar állampolgár, 

Csongrád megyében lakik, még nem töltötte be a 65. 

életévét, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy 

szakképesítéssel rendelkezik. 

A projekt keretében A1, A2, B1, B2 szintre 

felkészítő csoportokat indítunk. 

A tanfolyamok szervezése 9-14 fős csoportokban 

történik. 

Érdeklődni és jelentkezni a Mindszenti 

Művelődési Központban lehetséges. 

MINDSZENTI ALKOTÓ NŐK TÁRLATA 

2020. március 8-án 15 órakor 

Keressük azokat a Hölgyeket, akik a saját és 

környezetük örömére alkotnak bármilyen 

technikával, és szívesen megmutatnák az elkészült 

munkáikat, hogy mások is gyönyörködhessenek 

bennük. Kérjük, ha Önnek van olyan ismerőse, akit 

szívesen ajánlana figyelmünkbe, keressen bennünket 

személyesen a Kulturális Központban, illetve a 

30/670-7580-as telefonszámon. 

Jelentkezését, ajánlását szeretettel várjuk! 

11. ORSZÁGFUTÁS 2020. MÁRCIUS 13-22. 

Célunk az, hogy minél többször körbefussuk 

hazánkat jelképesen és gyűjtsük a kilométereket. 

Hogy vehetsz részt? Vállalj egy szakaszt, 

minimum 5 km legyen! 

Csatlakozz te is! Mozdulj rá Mindszent! 

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 

Február 14-én, 17 órától – ÁSVÁNYMŰHELY 

Készítsd el saját magad a báli ékszered, vagy készíts 

egy last minute Valentin-napi meglepetést, vagy akár 

a barátnőddel közös emlékkarkötőt is alkothattok. 

A foglalkozás önköltségi áras (ásványok ára). 

Február 15-én, 16 órától - „KÁVÉHÁZI 

TÖRTÉNETEK” 

Február 16-án 15 órától - TÉLI MESEHÁZ-

JÁTSZÓHÁZ 

Farsangi bütykölde – kézműves foglalkozás 

Tanulj velünk fánkot sütni! 

A színpadon: A három selyp lány c. népmese a 

Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola színjátszó 

növendékeinek előadásában 

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS 

SZABADSÁGHARC 

EMLÉKÉNEK TISZTELETÉRE 

Mindszent Város Önkormányzata és a 

Mindszenti Kulturális Központ munkatársai 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYT szerveznek 

Március 13-án 14 órakor 

A versenyen, két szabadon választott népdal 

előadását kérjük a zsűri előtt. 

Kategóriák: I. kategória óvodások részére, II. 

kategória általános iskola 1 – 2 – 3. osztályosai 

részére, III. kategória általános iskola 4 – 5 – 6 

osztályosai részére, IV. kategória általános iskola 7 – 

8 osztályosai részére, V. kategória ifjúsági, felnőtt 

korosztály részére. 

Jelentkezési határidő 2020. március 9. 

https://www.facebook.com/events/2651775211583175/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


 

 

2019.  

január-június 
 

Kovács Netta Szabó Máté Áron

Szabó István Vendel

Szabó Dorka 

Pálinkó Vince 
Kis Csanád 

Gedai-Nagy Zora 

Nagy-Bányai Fruzsina 

Hürkecz Linett Mirella 

VZ 

Farkas Nimród Suba Maximilián Zoltán 

Boldizsár Hanna és Barbara 

Bódi Áron Bálint Csaba Bulcsú 

Losonczi Marcell 

Bereczki Bence 

Elekes Márk 

Gácsi Kornél Dávid 

Fehér Kornél 

Tóth Szonja 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.  

július-december 
 

VZ 

Ubornyák Csenge Ocskó Hanna Barbara 
Mihály Ádám Bálint 

Farkas Dániel 

Annus Zete 

Bartucz Gitta 

Kiss Olivér 

Gyovai Bertalan 

Mihály Bori 

Kolompár Krisztofer 

Gombos Liliána Ilona 

Tóth Zétény 

Tóth Sándor Benjámin 

Kardos Zétény 

Kiss Emma 

Rudalic-Gémes Lea 

Vida Ákos Árpád 

Dézsi Noel 

Bába Hanna 

Sebestyén Fruzsina 
Király Flóra 

Sziver Áron és Hunor 

Vass Marcell János 
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AKIRE BÜSZKÉK 

VAGYUNK – INTERJÚ 

UGRAI PANNÁVAL 

„ Sírni csak a győztesnek 

szabad!” (Székely Éva) 

December 15-én bombaként robbant a hír, hogy 

a XVI. Országos Rövidpályás Úszó Bajnokság 

délutáni döntőjében ezüstérmet szereztél a Hód-

Úszó SE versenyzőjeként 100 méter pillangón. 

(0:59:45). Csak Hosszú Katinka előzött meg a 

bajnokságon. Óriási, elképesztő eredmény! 

Hogyan kerültél kapcsolatba az úszással? Hány 

éves korod óta sportolsz? 
Betegségből kifolyólag, az orvosok javasolták, hogy 

enyhüljön a köhögésem. Ez körülbelül hat éves 

koromban volt. Nagyon gyorsan megtanultam úszni, 

ezért javasolta az oktatóm Bokor Katalin, hogy 

menjek a versenycsoportba, mert jó a vízfekvésem. 

Eleinte heti háromszor jártam edzésre, majd később 

ötször. A családom mindig mellettem állt, anyukám 

hordott Hódmezővásárhelyre, de az egész családtól 

nagy áldozatot követelt a sportolásom. 

Hogyan viszonyultál a reggeli edzésekhez? 
Nagy élmény volt az első reggeli edzés! Kicsit nehéz 

reggelente felkelni negyed hatkor, de kezdek 

hozzászokni. Hideg a víz, álmosan, főleg télen nem 

mindig „leány álom” vízbe ugrani, de szeretem, és 

saját magamért csinálom.  Kihasználom, hogy 

apukám Hódmezővásárhelyen dolgozik, reggelente 

Ő visz edzésre, majd iskola. 

Amikor általános iskolába jártam, apa vitt edzésre, 

majd anya jött értem, hogy iskolába vigyen. Az 

általános iskolai tanulmányaimat a Mindszenti 

Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézményében 

végeztem, az iskolám is segített, hogy sikeresen 

tudjak edzeni. 

Mi az, ami téged a kezdetekkor megfogott az 

úszásban, és így van ez a mai napig? 

Alapvetően a víz. Úszás közben mindig kitisztul a 

fejem, nagyon jó kikapcsolódás és mindemellett 

egészséges is. Ahogy jöttek a sikerek, az 

eredményeim egyre jobbak voltak, kezdtem egyre 

komolyabban venni a sportolást. 

Milyen rövid és hosszú távú célokat tűztél ki 

magad elé a sport terén? 
Rövidtávú céljaim közt elsősorban a márciusban 

megrendezendő Felnőtt Nagypályás Országos 

Bajnokság és a nyáron sorra kerülő Ifjúsági Európa 

Bajnokságra való kijutás szerepel, és ezeken 

szeretnék jól teljesíteni. Hosszútávú célom, hogy a 

felnőtt világversenyeken helyt tudjak állni. ami 

sikerült is már Bakuban az Európai Ifjúsági Olimpiai 

Fesztiválon (EYOF). 100 pillangón az V. helyezést 

értem el, és remélem, hogy ez még jobb is lesz. 

Hogy sikerült az idei szezonod? 

Ez a szezon a pályafutásom legjobb éve volt. Részt 

tudtam venni az EYOF-on, fénypontja volt a 

Rövidpályás Országos Bajnokságon elért II. 

helyezésem. Ezen a versenyen hat korosztályos 

csúcsot tudtam teljesíteni. Volt alkalmam a hazai 

megrendezésű Ifjúsági Világbajnokságon is részt 

venni. 

 
Fotó: Derencsényi István 

Melyik versenyeredményedre vagy a 

legbüszkébb? Melyik a kedvenc úszásnemed? 
A legbüszkébb erre a II. helyezésre vagyok. A 

pillangó úszást igazából az idei évben kezdtem el 

favorizálni. Emellett a fő úszásnemeim a vegyes és a 

hátúszás. A pille úszásban nem elölről, hanem 

oldalról veszem a levegőt, így közben látom az 

ellenfeleimet. Most is így történt, amikor az utolsó 

25-re fordultam láttam, hogy elől vagyok és ez még 

nagyobb erőt adott, hogy húzzak bele. 

Egy ilyen aranygeneráció után, mint Gyurta, 

Cseh, Hosszú és a többiek, mennyire magasak az 

elvárások? Mekkora a nyomás az utánpótlás 

úszókon? 
Igazából az edzőm -  Máté Hunor – mindenben 

támogat, és próbál rám minél kisebb terhet rakni és 

mondja is, hogy az „úszást élvezni kell”. Hunor 

eredményes úszó volt, magasfokú végzettséggel 

rendelkezik. Az edzések nemcsak vízben, hanem 

szárazföldön is zajlanak, heti 10 alkalommal. A 

sportnak az a lényege az eredmények mellett, hogy 

egészségesek maradjunk, az edzőm ezt tartja szem 

előtt. 

A Hódmezővásárhelyi sportuszoda biztosítja a 

helyszínt az edzéseidhez. Heti hány alkalommal 

van edzés? 
Kezdetben 10 alatt volt a heti edzések száma, 

jelenleg 10-szer, pluszban heti egyszer megyek 

gyógytornászhoz. Térdsérülésem volt egy éve, 

emiatt kezdtem el járni Kecskemétre Hirczi Margó 

gyógytornászhoz, aki egyben személyi edzőm is. A 

panaszaim elmúltak. 

Ki példaképed? 
Hosszú Katinkára felnézek a céltudatossága és a 

kitartása miatt, de igazán nem szeretnék senkire 

hasonlítani, önmagam szeretnék lenni. 
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Az iskola és a tanulás mennyire foglalkoztat 

téged? Hol tanulsz most? 

Az úszásra koncentrálok elsősorban, de a tanulást 

sem hanyagolom el. Mind a 8 év alatt kitűnő tanuló 

voltam a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerést minden 

évben megkaptam, általános iskolai tanulmányaim 

befejeztével pedig az iskolai alapítvány Dózsa Díját. 

Jelenleg a Bethlen Gábor Református Gimnázium 9. 

évfolyamán matematika-fizika-informatika 

tagozaton tanulok. Órakedvezményt kapok az 

edzések miatt.  

Csodálatos eredményeid láttán már azért 

érezhető, hogy komolyabb karrier áll előtted. 
Nem akarom magam elbízni, de szeretnék a világ 

élvonalába kerülni, sikeres és hosszú karriert 

befutni. 

Szabadidődet – már amennyiben van – mivel 

szoktad eltölteni? 
Nem sok szabadidőm van, de filmeket szívesen 

nézek. Szeretek más sportokat is űzni, főképp a 

focit! Az egész családunknak a mozgás a lételeme. 

Kinek köszönheted az elért eredményeidet? 
Edzőmnek -Máté Hunornak, masszőrömnek – 

Galicza Zoltánnak, gyógytornászomnak – Hirczi 

Margónak, a sporthoz való táplálékkiegészítőket 

biztosítónak – Korom Lászlónak, az anyagi 

támogatásért-Dudás Zoltánnak, Hód Úszó SE 

elnökének- Dr. Szabó J. Attilának, aki a 

felszereléseket biztosítja - JAKED Sportruházatnak. 

Nem utolsó sorban iskolámnak, családomnak, és 

mindenkinek, aki szurkol és biztat a 

mindennapokban. 

Köszönöm az interjút, sok sikert 2020-ra! 

Váljanak valóra álmaid Panna, légy mindig 

önmagad! 

“ ISMÉTELTEN BEBIZONYÍTOTTUK, 

HOGY AZ ÖSSZEFOGÁSNAK 

MÉRHETETLEN EREJE VAN!” - ERDEI 

SÁNDOR SZÓL AZ 

OLVASÓKÖZÖNSÉGHEZ 

Kedves Olvasók! 

Először is engedjék meg, hogy bemutatkozzam, a 

nevem Erdei Sándor. A Kyokushin Karate 

tanulásával és oktatásával foglalkozom, közel 35 

éve. Mindszent városába 19 éve érkeztem. 

2019 nyarán edzőterem cserére került sor 

Mindszenten. Talán mindennél nagyobb 

vállalkozásnak tűnt a volt gimnázium felső 

szintjének használatba vétele. A város vezetése által 

meghatározott feltételeket elfogadva megszületett a 

szerződés, és szeptemberben elkezdődhettek az 

átalakítási munkálatok, amelyek közel két hónapot 

vettek igénybe.  A végeredmény bizonyítja, hogy 

megérte a fáradtságot. Ismételten bebizonyíthattuk, 

hogy az összefogásnak mérhetetlen ereje van. 

Létrejött a város egyik legnagyobb 

sportlétesítménye, ahol jelenleg közel 150-en 

hódolhatnak választott mozgásformájuknak. Többek 

között található nálunk Fitt Kid torna, gerinctorna, 

TRX, jóga, Kempo, Kick Box, Kyokushin Karate és 

BPM torna. Idén tovább bővülnek lehetőségeink, 

megnyitjuk harmadik termünket, ahol egy speciális 

cardio torna, valamint a gyerekek egészségét 

megőrző, káros elváltozásokat megelőző gyerek jóga 

oktatás is helyet kap. Így szinte teljes mértékben 

kihasznált lesz délutánonként a felső szint, továbbá 

tervezzük a délelőtti és hétvégi kihasználtságot is 

előre lendíteni. 

 
Fotó: Erdei Sándor 

Az oktatóink küldetése, hogy Mindszenten a lehető 

legtöbb ember megtalálja azt a mozgásformát, 

amivel tud azonosulni. A cél elérése érdekében, 

ahogy eddig is, megkapunk minden támogatást a 

város vezetésétől. 

A változások ellenére, verseny eredményeinket 

tekintve, sikeres évet zárt az egyesület. Az egyesület 

tagjai 62 alkalommal állhattak fel a dobogó 

valamelyik fokára. A helyezések elosztásában 20 db 

első, 21 db második és 19 db harmadik hely, 

valamint 2 db külön díj született. Az idén 

Spanyolországba is eljutottunk egy nemzetközi 

versenyre, ahol Gémes Gergő és Győri Dávid első, 

Gémes Dénes pedig ötödik helyezést ért el. 

Bízom abban, hogy az új hely mindenki számára 

elérhető lesz. Felvirágzik újra a szabadidő- és 

versenysport ezáltal az utánpótlás-nevelés is előtérbe 

kerülhet, kibontakozhat a tehetségkutatás és nevelés 

az összes szakosztályban. 

VÉRADÁS 

Időpont: 2020. február 18. 14
00

 -18
00

 

 2020. február 25. 14
00

 -18
00 

Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ 

 EB BEFOGÓ 

 +36 30 894-8145 

Hívható: munkanapokon 8:00 - 

  14:00, hétvégén 8:00 - 11:00 
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CHALLENGE 2020 

2020. január 04-én a Keller Lajos Művelődési 

Központ és Könyvtár előtti téren Nagy Péter és 

csapata év eleji mozgásra invitált mindenkit. 

Péter az alábbiakban foglalta össze az eseményt. 

Tavaly novemberben jött az ötlet, hogy az év első 

edzésén csináljunk 2020 gyakorlatot. 

Továbbgondolva a kezdeményezést meghívtam a 

környező városokból az edzőcsoportokat, Szegedről, 

Deszkről, Szentesről, Békéscsabáról és 

természetesen itt volt a mindszenti csapat is. 

Nyilvánosan meghirdettük az eseményt és jöhetett 

bárki, aki kedvet kapott egy kis év eleji mozgásra. 

A lényeg az volt, hogy teljesíteni kellett részben 

vagy egészében a kihívást. Szerencsére az időjárás is 

kedvezett a programnak. Több mint 70 fő jött össze, 

szép számmal voltak helyi lakosok is. 

 

A feladat 500 db Burpee, 500 db Jumping Jack, 500 

db guggolás, 500 db Plank Jack volt. Ezeket tízes 

felbontásban csináltuk 50 körön keresztül, majd a 

végén 20 db fekvőtámasz következett, így jött össze 

a 2020 gyakorlat. 

A résztvevők emléklapot kaptak, frissítésként 

banánnal, müzliszelettel, ásványvízzel és izotóniás 

itallal kínáltuk a jelenlévőket. 

Szervezők voltak: Spartan Training Group 

Mindszent, Mindszenti Testedző Sport- és 

Rekreációs Egyesület 

Támogatóink: Apró Bandika Ostorhegyes, Hevesi 

Élelmiszerbolt, Keller Lajos Művelődési Központ és 

Könyvtár, Balogh Gabi. Köszönet az STG 

Mindszent tagjainak az önzetlen segítségért. 

Minden résztvevőnek gratulálunk! 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

Házasságot kötött  

2019. 12. 04. Mérges Péter és 

Szél Edit Kitti 

2019. 12. 12. Halász Ottó Csaba 

és Nagy Eszter 

2019. 12. 30. Szabó Gábor és Herczeg Tünde 

2020. 01. 17. Bánfi László és Galambosi Judit 

30 éve kötött házasságot 

1990. 01. 10. Csurgó István és Bugyi Veronika 

1990. 01. 31. Csatlós Lajos és Répás Etelka 

Született 

Dézsi Ferenc Dánielnek és 

Boldizsár Alexandrának 2019. 

november 28-án Noel, 

Bába Norbertnek és Gyovai 

Zsanettnek 2019. 12. 23-án Hanna utónevű 

gyermeke született, 

Sebestyén Tamásnak és Pap Éva Fruzsinának 2019. 

12. 24-én Fruzsina utónevű gyermeke született, 

Király Józsefnek és Kallai Alexandra Petrának 2019. 

12. 28-án Flóra utónevű gyermeke született, 

Fülöp Tamásnak és Kalotai Juditnak 2020. január 2-

án Ádám utónevű gyermeke született, 

Máriás Istvánnak és Burkus Anitának 2020. január 

10-én Júlia utónevű gyermeke született, 

Szőke Istvánnak és Csatári Mariannának 2020. 

január 10-én Kincső utónevű gyermeke született. 

Elhunyt 

2019. 11. 26. - Budai Mihályné sz: 

Virág Zsuzsanna (Viharsarok u. 26.) 

- 89 éves volt 

2019. 11. 30. - Balázs Mária (Rákóczi F. u. 14.) - 47 éves volt 

2019. 12. 01. - Andrási András Józsefné sz: Ács Julianna 

Borbála (Hunyadi u. 28.) - 64 éves volt 

2019. 12. 07. - Dankó Bálintné sz: Őze Margit (Szabadság 

tér 25.) - 92 éves volt 

2019. 12. 09. - Mucsi Istvánné sz: Hegedűs Ilona (Iskola u. 

88.) - 92 éves volt 

2019. 12. 10. - Pósz Péter Pál (Tisza u. 26.)- 71 éves volt 

2019. 12. 11. - Ormándi Mihályné sz: Bozó Margit (Kőrösi 

Cs. S. u. 6.) - 89 éves volt 

2019. 12. 17. - Szántó László (Szt. László u. 24.) - 96 éves volt 

2019. 12. 18. - Tóth János (Táncsics M. u. 58.) - 73 éves volt 

2019. 12. 24. - Gál József Jenő (Téglás u. 10.) - 57 éves volt 

2019. 12. 27. - Kiss Jánosné sz: Kiss Veronika (Iskola u. 

52.) - 83 éves volt 

2019. 12. 27. - Rácz Árpád (Árvíz u. 15.) - 90 éves volt 

2019. 12. 31. - Kurucsai László (Bene u. 31.) - 49 éves volt 

2020. 01. 01. - Sátor Gáborné sz: Sinka Ilona (Ady E. u. 

12.) - 69 éves volt 
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MELEG ÉTEL OSZTÁS MINDSZENTEN 

...míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel… 

Közel tíz éve, hogy Komjáti Ferenc és Illyés 

Gábor közreműködésével szeretetebéd főzés volt 

advent idején Mindszenten. 

A kezdeményezés Mindszent Város 

Önkormányzatának döntésével 8 éve hagyománnyá vált. 

Karácsonyhoz 

közeledve 

advent utolsó 

vasárnapján 

idén is 

szeretetkony-

hává változott 

az általános 

iskola kony-

hája. Már kora 

reggel szorgos 

szakácsok 

készülődtek a 

300 adag 

húsos tarhonya főzéséhez.  Karácsonyné Gyermán 

Éva, Rideg Aranka, Deli Józsefné Ibolya és a kukta 

Karácsony Zoltán. Munkájuknak köszönhetően 11 

órától megkezdődött az ételosztás, nemcsak a 

rászorulóknak, mindenkinek aki elfogadta a jó 

szívvel készített és adományozott finom ebédet. 

A ételosztás Zsótér Károly polgármester 

védnökségével, Mindszent Város Önkormányzata, 

a  Mindszenti Vadásztársaság és a „A Mindszenti 

Idősekért” Közalapítvány támogatásával valósult 

meg a két iskola közötti téren, december 22-én. 

Az ételosztás előkészítését, szétosztását 

önkéntesek vállalták. Csatordainé Kispál Éva 

megszervezte a főzést, az edényekbe való 

kiosztást  Pölös Mihályné Jutka, Lévai Jánosné Kati, 

Ágoston Jánosné Icu, Kovácsné Kovács Jutka, 

Zsótér Károlyné Ibolya végezte. Az Alapítvány  az 

ebéd mellé süteményt adott át közel 130 fő részére, 

akik örömmel vették át a gőzölgő finom ételt, de az 

orvosi ügyeletet ellátók, a rendőrök, a révészek az 

idősek otthona lakói, valamint a kulturális 

központban szolgálatban lévők is részesültek a 

közös ebédből. 

Polgármester úr ételosztás előtt köszöntötte a 

megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy az immár 

hagyománnyá vált szeretetfőzés azt jelenti, hogy 

nemcsak a közvetlen családunkra való odafigyelés a 

fontos, hanem a környezetünkben élőkre is figyelni 

kell, hiszen mindenkinek jár szeretet, odaadó 

törődés, mert ez tartja össze jóban-rosszban az 

együtt élőket, a közösségeket. Köszönetet mondott a 

támogatóknak, az önkénteseknek, majd áldott 

ünnepet és  boldog új esztendőt kívánt az 

ételosztásra várakozóknak. 

 

 

KÖZLEMÉNY 

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL 

Mindszent Város Önkormányzata óvodai 

beiratkozást hirdet a 2020/21-es nevelési 

évre az alábbiak szerint: 

Időpont: 2020. április 22. (szerda)-2020. 

április 23. (csütörtök) 8.00-15.00 között 

Beíratás helyei: Károly Óvoda Székhely 

(Mindszent, Szabadság tér 4.) 

Károly Óvoda Móricz Zs. Utcai Tagint. 

(Mindszent, Móricz Zs. u. 1/B) 

 

LOVAS BÁL ÉS ÉVES TERVEK 

BESZÉLGETÉS CSATORDAI 

LAJOSSAL, A MINDSZENTI 

LOVAS KLUB ELNÖKÉVEL  

Köszöntünk szeretettel! Január 

25-én megtörtént az idei első nagy rendezvény a 

klub életében. Ez volt a XXI. lovas bál. Hogyan 

sikerült? 

Úgy gondolom, én nem mondhatok véleményt, 

hiszen rendezői oldalt látom, de két-három nap után 

az első visszajelzések mindenképpen nagyon 

pozitívak. Elmondható, hogy az egyik legnívósabb 

bálként tartják nyilván, próbálunk minden 

tekintetben a legmagasabb szinten kiszolgálni az 

igényeket. 

Hány vendég volt a sportcsarnokban? 

318-an voltunk. A 300 fős korlát nagyon befolyásol 

bennünket, hiszen ez nemcsak egyesületi, hanem 

közgazdasági szempontból is probléma. Bármilyen 

bálról beszélhetünk, nem mindegy, hogy hány 

embert tudunk vendégül látni. Még kb.100 

érdeklődő volt, de már december 3-án teltház miatt 

nem adhattunk el több jegyet. Jó lenne megoldást 

keresni a problémára. 

Milyen programmal kedveskedtetek a bálozóknak? 
Alapvetően a logikai rend minden évben ugyanaz. 

Az idei évben a Silver Tánccsoport Egyesület 

műsorával kezdődött az est, amelyet megnyitó 

követett. Itt került sor kitüntetések átadására is. A 

báli hangulatot egy szomorú hír bejelentése törte 

meg, hiszen elhunyt Kecskeméti László, aki klubunk 

tagja volt 2004 óta, nagyon sokat tett az 

egyesületért. Több mint tíz évet aktívan töltött 

nálunk. Egy perces felállással adóztunk az emléke 

előtt. 

Kecskeméti László néhány évvel ezelőtti 

nyilatkozatában azt olvastam, hogy nagyon szeret 

a mindszenti lovasok között. 
Haláláig a klub tagja volt. Az erején túl is vállalt 

kötelezettséget. Mindig nagyon odafigyelt arra, hogy 
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amennyit kapott az egyesülettől, azt visszaadja 

valamilyen formában.  

A bál volt az egyesület első rendezvénye. Milyen 

további terveitek vannak ebben az esztendőben? 

Tréfásan azt szoktuk mondani, hogy amikor 

elsoroltuk a terveinket az aranyhalnak, azt 

válaszolta, hogy inkább süssük meg. A 

hagyományos 

rendezvényeket meg 

szeretnénk tartani. A 

művelődési házzal és 

a civilekkel együtt 

továbbra is tervezzük 

a gyereknap 

megszervezését. 

Júniusban lesz a 

szokásos felvonulás 

illetve a régiós és 

megyei versenyek. 

Szeretnénk egy új 

versenyformát 

behozni a helyi, 

esetleg a régiós 

fogathajtásba, ami egy ún. kombinált hajtás. Ekkor a 

pályán belül nemcsak a hagyományos akadály bójás 

hajtás van, hanem maraton elemekkel is fűszerezve 

van. Ez egy gyorsaságról, ügyességről szóló nagyon 

látványos versenyszám, ami az ország egyes részein 

rendkívül nagy népszerűségnek örvend. Tavaly erre 

már tettünk lépéseket, sok munkával elkészítettünk 

egy 26 db-ból álló mobil akadályparkot. Sajnos nem 

tudtuk megrendezni, mert kevés a fogatszám, 

ugyanis 100km-es körzetben másik 4 verseny is volt.  

Mivel elmaradt, szerveztünk a civil szervezeteknek 

egy családi- és főzőnapot, amely nagyon jól sikerült. 

Jó lenne ezt a kombinált fogathajtó versennyel 

együtt megrendezni július végén.  

Pályázatot nyújtottunk be egy országos döntő 

megrendezésére, hiszen három után már kellő 

tapasztalattal és referenciával rendelkezünk, az 

egész országban érdeklődést válthat ki. Két 

kategória közös rendezését, az egyes és a 

pónifogatok döntőjének a szervezését pályáztuk 

meg, várjuk az eredményt. Mi szinte mindent 

feladatot a klubon belül oldunk meg, külső 

munkaerőt alig veszünk igénybe, sokaknak tetszik ez 

a családias közeg. 

 Tavasztól őszig a pályát nagyon szépen rendben 

tartjátok. Ki végzi ezt a munkát? 

Ez egy közös törekvés. Sok segítséget kapunk az 

önkormányzattól. Köszönet Pölös Misi bácsi 

birkáinak és a Kovács Tibi lovának, mert legeltetve 

van ez a terület. Az évek során úgy oldjuk meg, 

hogy akinek a klub tagjai közül valamilyen járműve 

van, azzal besegít, de az egyesület is igyekszik 

beszerezni eszközöket. Rengeteget dolgozik a közel 

60 fős tagság. 

Vannak-e új tagjaitok? 

Minden évben szaporodunk, de egy elég szigorú 

kritérium rendszerben gondolkodunk. Azon túl, 

hogy valaki szeretne hozzánk tartozni, vállalások is 

vannak, amiknek meg kell felelni. Bárkit szívesen 

várunk, de nem minden áron. A közgyűlés dönt a 

felvételről. 

 
Fotó: Vidovics Ferenc 

Köszönjük a beszélgetést. Jó munkát, sikeres évet 

kívánunk az egyesületnek! 

NINCS FEBRUÁR 

FARSANG NÉLKÜL, 

NINCS FARSANG FÁNK 

NÉLKÜL 

„Ahány ház annyi szokás.”- mi most FÁNKBÓL 

három variációt kínálunk Önöknek. Az első egy 

„békebeli” fánk recept, a második „ahogy az oviban 

sütötték”, a harmadik részeges fánk. Megízleltük, 

fenséges ízorgia mindhárom a maga nemében. 

ZOMBORI MAMA BÉKEBELI FÁNK 

RECEPTJE 

Hozzávalók: 

1 kg langyos, átszitált liszt, 5 dkg élesztő 1 dl cukros 

tejbe futtatva,1 evőkanál só, 2 marék cukor, 2 

tojássárgája, 7 dl 1,5 %-os tej (feles tej) 

Fánk sütésnél fontos, hogy meleg helyen, meleg 

hozzávalókkal dolgozzunk. 

A megszitált lisztbe 

belerakjuk a sót, 

cukrot, elkeverjük, 

hozzáadjuk a tojás-

sárgákat és a 

felfuttatott élesztőt. 

(Fontos, hogy az 

élesztő ne találkozzon 

a sóval, mert akkor 

nem kel meg a tészta.) 

Folyamatosan ada-

goljuk hozzá a langyos 

tejet, és szép 

hólyagosra felverjük, konyharuhával letakarjuk. 

Miután megkelt a tészta ismét kidolgozzuk, újra 

Fotó: Vidovics Ferenc   
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kelesztjük. Nyújtódeszkára tesszük, fánk 

szaggatóval kiszaggatjuk, picit hagyjuk, hogy keljen 

a deszkán, majd forró zsírban sütjük. Ujjunkkal a 

tésztát középről kicsit kihúzzuk, de nem lyukasztjuk 

ki, úgy tesszük a zsírba. Amíg sül az alsó oldala, 

fedővel lefedjük, de átfordítás után már nem kell a 

fedő. Lekvárral, porcukorral kínáljuk. 

TATÁRNÉ INCI MAMA FÁNK RECEPTJE 

(az oviban sütötték) 

Hozzávalók: 

1 liter tej, kb. 1,5 kg liszt,10 dkg vaj vagy margarin, 

4 db tojássárgája,1 csapott evőkanál só, 2 evőkanál 

cukor, 5 dkg élesztő, dió nagyságú zsír. 

A lisztet meleg helyre tesszük 4-5 órával hamarabb. 

Megszitáljuk. Az élesztőt elmorzsoljuk egy kis 

edénybe, teszünk rá egy csipetnyi cukrot és 1 

deciliternyi langyos 

tejet öntünk rá. A 

maradék langyos tejbe 

tesszük a sót, a cukrot 

és a 4 db tojássárgáját. 

Mindezeket össze-

kavarjuk, beletesszük 

az olvasztott vaj vagy 

margarin felét és a 

felfuttatott élesztőt. 

Folyamatosan adjuk 

hozzá a lisztet, közben 

dagasztjuk és 

adagoljuk hozzá a megolvasztott vajat. Nem szabad, 

hogy olyan kemény legyen mint a kelt kifli tésztája. 

Dagasztás közben megzsírozzuk a kezünket, mert 

így még jobb lesz a tésztánk. Amikor már szép sima 

és hólyagos kezd lenni, akkor zsírozott edénybe 

tesszük,  duplájára kelesztjük. Ha megkelt kiborítjuk 

a gyúródeszkára, 2 cm vastagra nyújtjuk, szaggatjuk, 

és megint letakarva meleg helyen kelni hagyjuk, 

majd kisütjük. 

RÉSZEGES SZALAGOS FÁNK 

Hozzávalók 20 db-hoz: 

60 dkg finomliszt, 10 dkg porcukor, 6 db 

tojássárgája,7 dkg olvasztott vaj vagy 8 dkg 

margarin, 4 dl langyos tej, 3 dkg élesztő,1 evőkanál 

rum, csipet só, fél citrom reszelt héja, 

2 dkg vaníliás cukor, 6 dl napraforgó olaj a sütéshez. 

A megszitált lisztet langyos helyre tesszük néhány 

órával a bedagasztás előtt. 

Az élesztőt langyos tejben elmorzsoljuk, és annyi 

lisztet keverünk hozzá, hogy mártás sűrűségű 

legyen. Lefedjük, és langyos helyen habzásig 

kelesztjük. Majd tálba tesszük a lisztet, hogy 

beleférjen, ha dupla térfogatúra kel. 

A liszt közepébe mélyedést készítünk, belerakjuk a 

tojássárgákat, a csipet sót, a porcukor kétharmadát, 

amit feloldottunk a maradék langyos tejben, 

hozzáadjuk még a citromhéjat, az evőkanál rumot és 

a felfuttatott élesztőt. Az egészet addig dagasztjuk, 

amíg nem kezd a tészta hólyagozni. Ha nem elég 

lágy a tészta, teszünk még hozzá egy kis langyos 

tejet. Hozzáadjuk az olvasztott vajat, és jól 

átdolgozzuk vele a tésztát. Lábost borítunk rá és 

langyos helyen 30-40 percig kelesztjük. Langyos, 

lisztezett gyúródeszkára borítjuk a tésztát. 

Meghintjük a tetejét is liszttel, hogy a sodrófa bele 

ne ragadjon. 3 cm 

vastagra nyújtjuk, 

és közepes 

szaggatóval 

kiszaggatjuk. A 

fánkokat langyos, 

lisztezett deszkára 

rakjuk, egymástól 

olyan távolságra, 

hogy a kelésnél össze ne ragadjanak. Ruhával 

betakarjuk, és ha dupla méretűre keltek, bő forró 

olajban kisütjük. 

Nem rakunk sok fánkot az olajba,  lefedjük, amíg az 

alsó oldaluk megsül. Átfordítás után már nem kell a 

fedő. Ha mindkét oldaluk rozsdapirosra sült, szűrős 

kanállal papírtörlőre szedjük. Azon melegében 

vaníliás porcukorral meghintve tálaljuk őket. 

LAKOSSÁGI ÉS 

APRÓHIRDETÉSEK 

Hirdetésfelvétel: 
hirekmindszenten@gmail.com 

Díjszabás: 

egynegyed oldalas 5250,- Ft + Áfa 

egynyolcad oldalas 2625,- Ft + Áfa 

apróhirdetés  50,- Ft/szó + Áfa* 

 * a névelő nem számít önálló szónak 

Az önkormányzat intézményei, a civil szervezetek, 

valamint a Mindszenti Általános Iskola városi 

rendezvényeihez kapcsolódó hirdetései, tájékoztatói 

térítésmentesek. 

Mindszenti Hírek 
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Kiadja: Mindszent Város Önkormányzata  
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