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A HÓNAP FOTÓJA 

Pitypang 

Fotó: Sebők-Pap Lilian 

Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a 

hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre. 

Mindszent Város Önkormányzata 
elfogadta a koronavírus elleni küz-
delem érdekében, a Magyar Kor-
mány által létrehozott Operatív 
Törzs ajánlását, és lemondta a 2020. 
március 15-re tervezett városi ün-
nepséget. A város vezetésének a la-
kosok védelme és egészsége a leg-
fontosabb, ezért döntöttek úgy, hogy 
nem teszik ki a polgárokat egy ren-
dezvény megtartásából adódó eset-
legesen felmerülő fertőzésveszély-
nek. Mindszent Város Önkormány-
zatának nevében Zsótér Károly polgármester a Városháza előtti 
emléktáblánál, míg Pálinkó György Vince és Tóth Csaba települé-
si képviselők a mindszenti Schmidt Ferdinánd családi sírhelynél 
helyeztek el koszorút, és néma főhajtással rótták le tiszteletüket az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt. 
Zsótér Károly polgármester levélben kérte a lakosságot, hogy ko-
kárda feltűzésével fejezzék ki hálájukat az 1848-49 forradalomban 
és szabadságharcban küzdő őseink előtt. 

NÉMA FŐHAJTÁSSAL 

EMLÉKEZTEK 
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Zsótér Károly polgármester 

és 

Zsótér Gábor alpolgármester 
(+36 30 144 1357) 

fogadóórái a rendkívüli helyzetre 

való tekintettel elmaradnak. 

KÜLÖNÖS IDŐKET 

ÉLÜNK... 

Különös időket élünk, ami-

lyet még sohasem. Mind-

annyiunkat próbára tesz 

most az élet. Azonban az, 

hogy ezt a terhet közösen 

viseljük, erőt ad nekünk! 

Miközben nagyon fontos a fegyelmezett és 

felelős magatartás, ami nagy többségünket 

otthon maradásra kényszerít, tudnunk kell, 

hogy nem vagyunk egyedül! 

Mindszent lakosságának nagyobb szükségük 

van egymásra, mint valaha. A válsághelyzet a 

legjobb próbája, milyen erősek a közösségi kö-

telékeink olyankor, amikor igaziból nem talál-

kozhatunk a hagyományos módokon. 

Mindannyiunk közelében vannak idősebb ro-

konok, ismerősök és szomszédok, akiknek kü-

lönböző módokon ugyan, de segítséget tu-

dunk – és kell is – nyújtanunk. Ezért a továb-

biakban is kérem a tisztelt lakosságot, a fele-

lősségteljes és segítőkész magatartásra. Ez 

mindannyiunk érdeke, és utólag jó lesz erre 

közösen büszkének lennünk! 

Ebben a mostani helyzetben kérem az Önök 

megértését és segítségét is, hiszen még nem 

látunk, és nem is láthatunk minden helyzetet 

előre, amivel közösen szembesülni fogunk a 

megváltozott körülmények között. Amit biz-

tosan tudok, hogy nagyon figyelünk arra, 

hogy a város minden lakosát a lehető leghaté-

konyabb módon óvjuk, ezért készek vagyunk 

néha keménynek tűnő, de szükségszerű dön-

téseket meghozni. 

Kívánok erőt, és korábban sosem gondolt jó 

együttműködést Magunknak a következő he-

tek kihívásaihoz! Mert ezekben a hónapokban 

sokat fogunk tanulni magunkról, és arról, 

mennyire sokat jelentenek a jóízű együttmű-

ködések. 

Kérem, fogadják el így szimbolikusan, az újsá-

gon keresztül, kézfogásra kinyújtott kezem! 

Zsótér Károly 
polgármester 

A SZOMSZÉD FÜSTJE 

Az elmúlt időszakban számos panasz 
érkezett a polgármesterhez, a képvise-
lőkhöz, hogy a panaszos szomszédja 
vélhetően egészségre káros, veszélyes anyaggal fűt, 
mert fekete és elviselhetetlen bűzt árasztó füst gomo-
lyog a kéményéből. 
A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény, valamint a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazzák. A 
hivatkozott jogszabályok értelmében a környezetet 
veszélyeztető vagy károsító környezethasználó köte-
les azonnal befejezni a veszélyeztető vagy károsító 
tevékenységet, továbbá a környezethasználó köteles 
gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett kör-
nyezetkárosodás megszüntetéséről. A környezethasz-
náló a vonatkozó jogszabályokban szabályozott módon 
felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyako-
rolt hatásaiért. 
A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges ha-
tástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti 
elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyag-
gal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsí-
tó módon terheli. Tilos a légszennyezés, a diffúz for-
rás (pl. egy lakóház kéménye) környezetvédelmi kö-
vetelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 
fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot 
zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 
mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 
Fentiek alapján tilos mindennemű hulladék nyílt téri, és 
a lakások kályháiban, kandallóiban való égetése. Hulladék-
nak minősül minden, a kormányrendelet értelmében ez alól 
kivételt nem képező anyag (pl. műanyag palack, kupa, 
zacskó, szatyor, használt ruhanemű, rongy, bármilyen 
vegyi anyaggal kezelt fa, gépjármű- vagy kerékpár gumiab-
roncs, stb.). Az említett – elégethető - kivételek: a ház-
tartási papírhulladék és a kezeletlen (nem festett, lak-
kozott) fahulladék.  
A környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-
védelmi követelményeket megsértő természetes vagy 
jogi személyeket a tevékenység megszüntetésére 
(esetleg valamilyen mulasztás pótlására) kötelezi, 
valamint levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.  
A háztartási tüzelőberendezésekkel kapcsolatos jog-
sértés esetén járási környezetvédelmi hatóságként a 
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal jár el, tehát adott 
esetben oda lehet bejelentést tenni ilyen ügyekben. 
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 HIRDETÉS 

13 év munkatapasz- 
talattal rendelkezem, 

ebből 4 évet Németországban 
töltöttem 

Szolgáltatásaim: festés, 
mázolás, tapétázás, 

parkettázás, burkolás, 
emellett tisztasági 

festés komplett 
felújítás ablakcsere utáni 

javítás vagy hasonló munkák 

Akár előzetes online 
felmérés 

képek alapján! 

Szentes és környékén 

ELÉRHETŐSÉGEM: 
06 70 678 2607 

  

3) Ha a kötelező felvétel biztosító általános iskola a 
felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi 
kérelmeket is teljesíteni tud, az 1.) alpont szerint hozzá 
eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan 
– a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi 
szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások 
időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt 
haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt bizto-
sító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyerme-
kek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és 
erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az 
érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános 
iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti a 
köznevelés információs rendszerébe. 
III. A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos nevelési 
igényű gyermeket 2020. április 28-ig hivatalból felve-
szi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. 
IV. A gyermek általános iskolai felvételérő szóló értesí-
tésben az állami iskola felkéri a szülőt, hogy legkésőbb 
két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke 
számára hit- és erkölcstan vagy etika óra, továbbá hit- 
és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház 
hit-és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri. 

AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 7/2020.(III.25.) EMMI HATÁROZATÁBÓL 

A 2020/2021. NEVELÉSI, ILLETVE TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI, VALAMINT ÁL-
TALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL 

I. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési 
évre történő óvodai beiratkozások során a következő-
képpen kell eljárni: 
1) Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban 
együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába 
szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándé-
kának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda 
nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, 
telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen 
– az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig 
fogadja. 
2) A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a 
település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, 
valamint a fenntartójával egyeztetett módon – 2020. ápri-
lis 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki 
vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvo-
da felvette. 
3) A kötelező felvételt biztosító óvoda a 2.) alpontban 
foglalt felvételi döntésről értesíti a szülőt, a gyermek fel-
vételét pedig bejelenti a köznevelés információs rendsze-
rébe. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására 
ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján 
kerül sor. 
4) Ha a kötelező felvétel biztosító óvoda a felvételi köte-
lezettsége teljesítése után további kérelmeket is teljesíteni 
tud, a 1.) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilat-
kozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által 
megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – 
beiratkozási beosztást készít, ennek alapján a szülőt a 
beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól hala-
déktalanul tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító óvoda 
a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatko-
zóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a 
gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező 
felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyerek 
felvételét bejelenti a köznevelési információs rendszeré-
be. 
II. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási 
évre történő általános iskolai beiratkozások során a 
következőképpen kell eljárni: 
1) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános 
iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló 
szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító 
általános iskola nevének és címének megjelölésével, 
elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt 
esetben személyesen – az általa választott általános isko-
la vezetője 2020.április 24-ig fogadja. Ezt a KRÉTÁ-val 
rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolít-
ják le. 
2) A kötelező felvétel biztosító általános iskola 
2020.április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó 
azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés 
arról, hogy más általános iskola felvette, és erről írásban 
értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A beiratkozáshoz 
szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év 
első napján kerül sor. 
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Szeretettel köszöntelek! 

Hogyan látod a klub jelenlegi 
helyzetét? 

Borzasztóan nehéz helyzetbe 
kerültünk, mégpedig azért, 
mert az ifjúsági csapat játékos 
létszáma lecsökken, kiállási 
gondjaink vannak. Ez azért 
problémás, mert ha nincs ifjúsá-
gi csapat, TAO-s támogatás 
sincs. A felnőttek versenyezteté-
se is veszélybe kerülhet. Az ösz-
szes rezsi költséget fizetni kell, 
és sajnos a NEA pályázat sem 
nyert. Ha nem lennének szpon-
zorok, az önkormányzat, be le-
hetne csukni a kaput.  

A jövőre vonatkozóan milyen 
elképzeléseid vannak? 

Sajnos egyáltalán nem látom 
rózsásnak. Sokat vesztett a lab-
darúgás a népszerűségéből, a 

tehetséges helyi fiatalok elmen-
nek máshová játszani, a helyben 
maradók, különböző okok miatt 
nem hozzák az eredményt, ne-
hezen motiválhatók a sportolók. 
Minden létesítmény adott a 
sportpályán, hiába vannak jó 
edzők, segítők, játékos nélkül 
nem megy. 

Miben látod a probléma meg-
oldását? 

A Mindszenti Sportklub és a 
Mocorgó UFC egyesítésében, 
egy új, fiatal vezetéssel. 

Hogyan áll a felnőtt csapat? 

A felnőttek jelenleg a hatodik 
helyen vannak, jól tartja magát 
a társaság.  Itt is az a jellemző, 
hogy a kezdő csapatban 4-5 já-
tékos idegenből való. Jelenleg a 
koronavírus miatt minden le 
van tiltva.  

Nem fáradtál még bele az elnö-
ki teendőkbe? 
De igen, már régen át szeret-
ném adni, de nincs kinek. Sze-
rencsére vannak lelkes segítők a 
mai napig.  

Települési képviselőként is 
tevékenykedsz. Az utóbbi idő-
ben hallható volt, hogy két do-
loggal kiemelten foglalkozol. 
Ez a fásítás és a Bozó testvérek 
gépparkja. 

A fásításhoz meg van minden, 
viszont most kérvényeztük, 
hogy a csemeték telepítése ősz-
szel történjen meg. Közösség-
nek kellene ültetni, vírus miatt 
ez most nem lehetséges.  Javas-
latokat tettem a fafajokra is. 

Hová kerülnének a csemeték? 

Elsősorban a város bevezető 
útjai mellé, a későbbiekben kö-
vetkezhetnének a mellékutcák. 

Mi a helyzet a gépparkkal? 

Sajnos nem tudta az önkor-
mányzat megvenni a gépeket, a 
költségvetés ezt nem tette lehe-
tővé. Így Bozóék más úton kí-
vánják megvalósítani az értéke-
sítést. 

Köszönöm a beszélgetést, jó 
munkát kívánok a sportban és 
az önkormányzati munkádban! 

A MINDSZENTI SPORTKLUB 
IFJÚSÁGI CSAPATA JÁTÉKOS 
HIÁNNYAL KÜZD 

BESZÉLGETÉS DR. PÁLINKÓ 
MIHÁLY ELNÖKKEL 

KÖZLEMÉNY 

Szijjártó Ádám induló mezőgazdasági vállalkozó, a 
24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet alapján a fiatal mező-
gazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényel-

hető támogatások jogcímre (EMVA 6.122.01.01), 2015. 05. 23. nap-
ján pályázatot nyújtott be és ennek keretében 2015. 10. 07.-én, in-
dított mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 eurónak megfelelő 
12.621.600,- forintösszeg támogatást nyert.  
A vállalkozás, a kötelező működtetés alatt teljesítette a pályázat-

ban vállalt kötelezettsége-
ket.  
A támogatás felhasználá-
sával egy versenyképes 
mezőgazdasági vállalko-
zás létesült, amely 2 fő 
számára hozott létre új 
munkahelyet és ezzel 
hozzájárul a térség fejlő-
déséhez, a népesség meg-
tartásához. 

www.tobbminthaz.hu 

VILANYSZERELÉS 

Lakossági és ipari 
v i l lanyszerelés , 
vezérléstechnika, 
karbantartás, hiba-
elhárítás. Látvány-, 
és célvilágítások 

tervezése, kivitelezése. Új és 
meglévő létesítmények kivite-
lezése, átalakítása.  

info@tobbminthaz.hu 

+36 30 862 5184  
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A MEGVÁLTÁS BIZONYOSSÁGA 

A mi keresztény hitünk foglalata a felfeszített Krisztus 
elfogadása, de természetesen úgy, hogy a kereszthalált 
követi a dicsőséges feltámadás. Őbenne az isteni irga-
lom tapasztalhatóvá vált s ez a kereszténység öröme: 
„Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát nem kímélte, 
hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna 
nekünk vele együtt mindent? Ki emel vádat Isten választott-
jai ellen? ... Ki ítéli el őket? Krisztus, aki meghalt, sőt fel is 
támadt és az Isten jobbján közbenjár értünk?” (Róm 8,31-
33). 
Amikor vállalta a szenvedést és a vértanúságot, igazol-
ta, hogy osztozik sorsunkban, egészen a haláltusáig. 
Azóta tudjuk, hogy a meghurcoltatás, szenvedés, kín-
zás, elhagyatottság nem olyan sötét verem, amelyből 
nem lenne kiút. 
Mindezt a hit alapján mondjuk, de mire támaszkodik a 
hitünk? Mi a megváltás hatása, hiszen a látszat azt mu-
tatja, hogy az élet a legtöbb ember számára ma is olyan 
rideg, kegyetlen, reménytelen, mint volt mindig? Ha 
Krisztussal maga az Isten lépett bele történelmünkbe, 
miért terjed olyan nehezen az igazságosság, a szeretet 
és a szent dolgok megbecsülése?  
A jelenlegi nehéz helyzetünkben meg kell látnunk azt 
is, hogy Jézus Krisztus belevitte evangéliumát, saját 
példáját és Egyházát az emberi történelembe, s azt 
akarta, hogy kovász legyen. Azóta nem szűnik meg az ő 
követése, a mellette való tanúskodás, az Atya irgalmának 
hirdetése, a szeretet fontosságának hangoztatása, sőt magá-
nak a szeretetnek, a szelídségnek, a türelemnek és az önfelál-
dozásnak a gyakorlása. A kereszténység parancsot kapott, 
hogy az evangéliumot életté tegye: jótettek által kell az embe-
reket elvezetni arra a meggyőződésre, hogy mindenért a 
mennyei Atyát dicsőítsék (Mt 5,16). Azonkívül valljuk, hogy 
bárhol is valósul meg az igazi jóság, igazságosság és szeretet, 
ott mindenütt a megváltás kegyelmei működnek, hiszen „egy 
az Isten és egy a közvetítő Isten és ember között: az ember 
Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenki-
ért” (1Tim 2,5). 
Az emberi történelemben és saját életkörülményeink 
között sem csupán a rosszat kell tehát meglátni, hanem 
mindazt a sok jót is, amit erénynek nevezünk: a türel-
met, szelídséget, reményt, bizakodást, Istenbe vetett 
hitet. Minden időben volt és ma is van rá példa, hogy 
egyesek tudatosan megvalósítják Krisztus követését 
egészen az ellenség szeretetéig, a tökéletes megbocsátá-
sig és a mindent feláldozó tanúságtételig. Egyháza pe-
dig folytatja az evangélium hirdetését és minden kor-
ban igyekszik megújulni, hogy tagjainak emberi gyarló-
sága ellenére is méltóképpen képviselje Krisztust a vi-
lágban. 
A megváltás bizonyosságáról azonban elsősorban nem 
ezek a jelek győznek meg, hanem Jézus Krisztus feltá-
madása. Van feltámadás, van örök élet. Ezt hirdetjük és 
ezért bizakodva nézünk a jövőnk elé. 

Áldott Húsvétot kívánok mindenkinek! 

Salamon László plébános 

Tisztelt Adózók! 

A MOCORGÓ UFC 

2020-ban ismét jogosult az adó 1%-os 

felajánlásra. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, 
hogy aki teheti 

adója 1%-ával továbbra is segítse 
a Mindszenti 5-16 éves korú 

Gyermek labdarúgók nevelését végző 
Mocorgó UFC fejlődését. 

ADÓSZÁMUNK: 18477041-1-06 

Köszönettel: 
Mocorgó UFC vezetősége 

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 kap-

csolódó hirdetései, tájékoztatói térítésmentesek. 

Hirdetés megrendelőlapot személyesen kérhetnek a Mind-

szenti Polgármesteri Hivatal (6630, Mindszent Köztársaság 

tér 31.) portáján, letölthetik elektronikus úton Mindszent 

város honlapjáról (https://mindszent.hu) vagy kérhetnek 

elektronikus postán keresztül a hirekmindszenten@gmail.com cím-

re küldött elektronikus levelükkel. 

Hirdetésüket lapzártáig (következő lapzárta: 2020. április 

30.) adhatják fel. A megrendelőlapot kérjük postai úton 

megküldeni (Mindszenti Polgármesteri Hivatal 6630, Mind-

szent Köztársaság tér 31.), vagy személyesen behozni a pol-

gármesteri hivatalba, Szabó Anita polgármesteri asszisztens 

részére vagy elektronikus formában (aláírt példány másola-

tát csatolva) elküldeni a hirekmindszenten@gmail.com e-

mail címre. 

ÜNNEPRE HANGOLÓ 

HÚSVÉT 

A Mindszenti Lap 1902. március 30-ai számából 

mailto:hirekmindszenten@gmail.com
https://mindszent.hu
mailto:hirekmindszenten@gmail.com
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A művelődési központ által szerve-
zett kiállítás megnyitójára a „Zenével 
a Rákos Gyermekekért Alapítvány” 
tagjai, - Seres Antal és tanítványai - 
csodálatos énekhangja nyújtott igazi 
ráhangolódást. Az esemény hetedik 
alkalommal került megrendezésre, 
ahol a hölgyeken kívül, már néhány 
férfi is bemutatkozott.  Az évek folya-
mán, együttesen 115 fő jelenhetett 
meg alkotásával a mindszentiek előtt 
- tájékoztatta köszöntőjében a rendező 
- Mezeiné Bodnár Henriette - a részt-
vevőket. 
Makó Endre, a Mindszenti Vadásztár-
saság elnökeként köszöntötte a höl-
gyeket. Büszke lehet a város erre a 
tárlatra! - hangsúlyozta. Elismeréssel 
szólt a kiállítókról, hiszen maga az 
alkotás lelket ápol, kapcsolatokat te-
remt, jövőképet biztosít, példát mutat. 
Fogjuk össze a közösségeket, tartsunk 
össze! - biztatta Endre a megjelente-
ket, hiszen a nők anyaként, családösz-
szetartóként is nagy szereppel bírnak. 
Az idei évben többen új alkotóként 
jelentek meg. Huszonöt hölgy és két 
férfi munkáiban gyönyörködhetünk. 
A tárlaton, a grafikákon, festménye-
ken kívül, többek között horgolás, 
hímzés, textilfigurák, gobelin, kés-
zségfejlesztő játékok, mandalák, újra-
hasznosított anyagok, ékszerek, vers-
gyűjtemény is megtalálható.  
Az alkotóknak lehetőségük volt rövid 
szóbeli bemutatkozásra. 
Sándor Mária elmondta, hogy 4-5 éve 
kezdett el foglalkozni élményfestés-
sel, a pontozó technika kedvencévé 

vált, melyet igyekszik átadni mások-
nak is.  
Terhesné Máriás Erika kedvence a 
keresztszemes hímzés, neki az jelenti 
a varázslatot, ha egy hófehér anyagra 
kezd alkotni. Otthonát rengeteg min-
den díszíti, de sok kézimunkát aján-
dékoz ismerősöknek, barátoknak, 
rokonoknak is. 
Pálinkó Vincéné anyukájától örököl-
te a gobelin iránti szeretet. A tiroli 
kislány és kisfiú c. munkájával jelent 
meg a tárlaton. 
Rudolf Nagy Katalin három tündéri 
gyermek édesanyja, gyógypedagógus, 
logopédus. Szakmájából adódóan 
fejlesztő játékokat készít, olyanokat, 
amelyekkel rengeteg féle dolgot lehet 
játszani. Játéklistát is mellékelt az al-
kotásaihoz. 
Tűzzománc-kör tagjai Tóth Mária 
Elvira, Marton Péterné, Pálinkó Ro-

zália, és Lossné Margit. Hatodik éve 
szívesen töltik együtt az idejüket. 
Margitka októberben költözött Mind-
szentre, jól érzi itt magát, gyöngyből 
készült munkákat is hozott.  
Szőke Istvánné első alkalommal mu-
tatkozott be. Sokat jelent számára a 
kézimunka, mindig átsegíti a nehé-
zségeken. 
Szécsi Lajosné a legidősebb a kiállí-
tók között. Jó egészségnek örvend, 
idős kora ellenére, bámulatra méltó 
kézügyességgel rendelkezik. 
Nagy Istvánné régóta kézimunkázik, 
babaértesítőket is készít. 
Lippainé Kiss Krisztina ügyességét 
dicsérik a horgolások, a keresztszemes 

hímzések, 
sapkák, ágyterítők.  

Koncsekné Tóth 

Mónika takarókat 

horgol, gobelint készít, 

a kisfia elképzeléseit is megvalósítja. 
Kiss Jánosné horgol, hímez, gobelin 
képeket készít.  

Horváthy Anikó pár éve él Mind-
szenten, egy online rajztanfolyammal 
kezdődött a tevékenysége. Három 
közéleti személyiségről készített mun-
kája is megtalálható a tárlaton. 

Haraszlin Marianna hét éve kezdte el 
a farmertechnikát, használható tár-
gyakkal jelent meg. 

Demeterné Ménesi Éva három éve 
sújtás ékszerekkel foglalkozik, az ap-
rólékos munka megnyugtatja, kikap-
csolja. 

Bozó Andrásné nagy szeretettel ké-
szíti a munkáit, szőnyeget sző, vissza-
térő kiállító. 

Beke Mari művészetpedagógus, az 
„Angyalvár” tulajdonosa, művészeti 
könyveket ír, varázsmadarak készíté-
sére invitálta a megjelenteket. 

Bánfi Jánosné első kiállító, jelenleg 
horgolással foglalkozik. Mindegyik 
alkotásának fantázia neveket adott. 

Bozó Istvánné horgolással készült a 
kiállításra, férje Bozó István parkettá-
zó mesterember 50 éve van a szakmá-
ban. A hulladékot használja fel, virág-
tartónak, padlóvázának, gyertyatartó-
nak. 

Bende György érdekes technikával 
karikás ostort készít hagyományőr-
zésként. A kihalóban lévő foglalkozás 
rejtelmeit szívesen átadja másoknak. 

A bemutatkozóknak a művelődési 
ház dolgozói emléklappal és saját 
készítésű ajándék tárgyakkal kedves-
kedtek a kiállítóknak. Többen megkö-
szönték a ház szervező munkáját, 
segítségét, biztatását. 

Nem volt mindenkinek módja a szó-
beli bemutatkozásra, velük egy-egy 
bemutatott alkotásuk által ismerked-
hetünk meg. 

A megnyitó utolsó blokkjában Seres 
Antal elmondta, hogy rákos, beteg 
gyerekekkel foglalkoznak önkéntesek 
segítségével. A fellépő fiatalokat hato-
dikos koruk óta tanítja.  „Csak a zene 
van” c. daluk klinikákon mindig meg-
szólal, ezen a délutánon is hatalmas 
sikert aratott. 

CSODÁLATOS A VILÁG! 

MINDSZENTI ALKOTÓ NŐK TÁRLATA  
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Pálinkó Vincéné 
Sándor Mária (Ria)  

Nagy Vera  

Kecskeméti Jánosné 

Bacsa Zsófia  Beke Mari 
Tóth Mária Elvira  Haraszlin Marianna 

Pálinkó Rozália Bozó Istvánné 

Demeterné Ménesi Éva  

Lossné Margit  
Rudolf-Nagy Katalin  

„Bármihez, amit megtehetsz vagy megál-

modsz fogj hozzá! A merészségben zseniali-

tás, erő és varázslat rejlik „ 
Goethe 
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Bánfi Jánosné 
Horváthy Anikó 

Bozó Andrásné 
Lippainé Kis 

Krisztina 

Kiss Jánosné Marton Péterné 

 

Szőke Istvánné Bende György 

 

Koncsekné 

Tóth Mónika Nagy Istvánné Pannika  Bozó István  

Terhesné Máriás 

Erika 

Kelemen Jánosné Szécsi Lajosné 
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Fotó: Póth Gyöngyi  

EGY ÉVES A TIGRISEK 
CSONGRÁDI  KÉZILABDA 
UTÁNPÓTLÁS EGYESÜLET 

2019. január 1-je óta tartoznak a mindszen-
ti  kézilabdás lányok a Tigrisek csapatához. 

Az utánpótlás csapat jelenleg 22 főből áll, akik U11 és U13 
éves igazolt leány játékosok.  
Minden korosztály számára sportolási lehetőséget biztosí-
tanak. A régi felnőtt játékosokat is visszavárják. 2020 
szeptemberétől, már a nagycsoportos óvodásoktól egé-
szen nyugdíjas korig tervezik a játékot. 
Edzés: kedden és csütörtökön 18:00-19:30-ig van 
a  mindszenti városi sportcsarnokban 
Edző: Póth Gyöngyi 

Céljuk a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés, kikap-
csolódás, valamint a társadalmi öntevékenység és a kö-
zösségi élet kibontakozása. 

U13-AS bajnokság szarvasi eredménye: 
2020. március 1-jén Póth Gyöngyi csapatának először a 
helyi csapat volt az ellenfele, majd egy mérkőzés pihenő-
vel a békéscsabai lányok vártak az együttesre. Összessé-
gében elmondható, hogy folyamatosan javul a játék, egy-
re inkább magára talál a csapat. Ezúttal győzelmet nem 
sikerült elérni, de több biztató megmozdulás történt a 
pályán. 
Szarvasi NKK-Tigrisek CSKSE 28-12(13-8) 
Békéscsabai BDSK-Tigrisek CSKSE 18-7 (9-2) 
A csapat tagjai: Varga Zoé, Antal Anna, Antal Márta, Kiss 
Réka, Retkes Emese Lilla, Tari Zsóka, Márki Nóra. 

Minden sportolni vágyót, szeretettel 
várnak a csapatba! 

KÖRZETI RÖPLABDA 
VERSENY 

14 csapat mérte össze tudását 2020. február 
26-án a mindszenti sportcsarnokban 
Ivanovné Tóth Ágnes és Tóthné Terbán Irén szervezésé-
ben. A mindszenti csapatok nagyon szép eredménnyel 
büszkélkedhetnek. 
Lányok versenyében 

I. hely: Mindszenti Általános Iskola "A" csapata:  
Márki  Nóra, Molnár Jázmin Inez, Antal Márta Viktória, 
Herpai Petra, Török Mónika, Asztalos Georgina Jusztina, 
Rostás Angéla  Blanka, Csoma Tünde, Kis-Albert Netta, 

Bányai Eszter Bíborka. 
II. hely: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 
III. hely:  Mindszenti Általános Iskola "B" csapata 

Kiss Nadin, Kis Amira, Magony Ildikó, Kispál Nóra, R. 
Szombathelyi Lorena, Hérány Emma, Csuka Eszter, Rácz 
Eliana Kiara, Szunyi Emília, Boros Vivien Boglárka 
Fiúk versenyében 

I. hely:  Mindszenti Általános Iskola "B" csapata 
Andrikó Balázs, Budai Norbert, Gyapjas Patrik László, 
Kovács Adrián Zoltán, Halál Csaba, Kovács Tibor Nim-
ród, Papp Máté, Szabó Gergely, Vigh Ádám Noel 
II. hely: Mindszenti Általános Iskola "A" csapata 
Jancsovics Ákos, Lénárt Tibor, Szunyi Zoltán, Kovács 
Máté László, Nagy Péter, Barna Péter, Tóth Kristóf, Lan-
tos Zsombor 

Fotó: Ivanovné Tóth Ágnes  

Fotó: Ivanovné Tóth Ágnes  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2903537959707285&set=pcb.2903540033040411&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA7lDILWiRpyzbHWjzSMHlytEmrQJfJ9ynwK6U-Q3dXHzqh_Q-zV5zUhZXpFjYQYZC5YpXXQblBgyVz
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2907671792627235&set=pcb.2907671929293888&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA2hBV1-yIX3ZPvD0oJB0oQh6XFVvIumQGQryCCM2Hlk6qInRimfySOBoH7Urs_8S1boU6XDHL7urVx
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III hely: 6. b osztályos fiúk 
Apró Bence, Gál Levente, Karácsony Zsolt, Kothencz 
Nataniel Pál, Kovács Áron Attila, Oláh Zsombor, Révész 
Attila János, Ternai Lajos, Tóth Mór. 

A IV. korcsoportos leányok versenyében 

I. hely: Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola 
II. hely: Koszta József Általános Iskola 
III. hely:  Batsányi János Gimnázium 
V. hely: Mindszenti Általános Iskola "A" csapata 
Antal Márta Viktória, Boros Ágnes, Molnár Jázmin Inez, 
Márki Nóra, Mészáros Emese, Papp Zoé Lilla, Mezei 
Nelli Zoé, Muzsik Csilla 
V. hely: Mindszenti Általános Iskola "B" csapata 
Bereczki Mónika Mária, Ladányi Szandra, Losonczi Lili, 
Tóth Szonja, Molnár Zsuzsanna, Balázs Zsanett 
V. hely: Forray Máté Általános Iskola "B" 
Koszta József Általános Iskola "B" 
Batsányi János Gimnázium "B" 

Körzeti röplabda verseny IV. korcsoportos fiúk 
2020. február 27-én a szegvári Forray Máté Általános 
Iskola diákjai mérték össze tudásukat a Mindszenti Álta-
lános Iskola csapatával. Izgalmas, jó játékot láthattak a 
nézők. 
Eredmény:  
I. hely: Mindszenti Általános Iskola 
Boldizsár Oszkár Illés, Gémes Gergő, Győri Csanád, 
Jancsovics Ákos, Kovács Máté László, Kovács Marcell, 
Korom Flórián, Karácsony Krisztofer, Juhász Tamás, 
Lénárt Tibor, Rózsás Dominik, Szunyi Zoltán. 
II.  hely :  Forray Máté Általános Iskola 
A gyerekek jutalmazása a Johannita Segítő Szolgálat és 
az Iskolabarát Alapítvány támogatásával valósult meg. 
Papp  Beáta tanárnő büfével várta a versenyzőket. 
Köszönet a középiskolás volt tanítványoknak, a rendez-
vény lebonyolításában való segítségükért.  

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítőnek! 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

BALKONNÖVÉNYEK ÉS 
EGYNYÁRI VIRÁGPALÁNTÁK 

gazdag választékát kínáljuk 

kertészetünkben 

Hétfőtől szombatig 

Cím: Szunyi Kertészet 
6630 Mindszent, 

Szántó Kovács János utca 108. 

Házhoz szállítást is vállalunk! 

Szombaton délelőtt a piactéren is 

várjuk vásárlóinkat 

RMB TRANSZ KFT 

Mórahalmi székhelyű magas- és mélyépítő cégünk 
hosszú távra keres jogosítvánnyal rendelkező 

segédmunkás munkatársat. 

Jelentkezés: iroda@rmbtransz.hu 

Telefon: + 36 70 381 8657 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2020. 02. 28. - Csatlós József és Molnár Erika 

2020. 03. 11. - Elekes Péter Ferenc és 
  Szécsényi Anett 

2020. 03. 12. - Varga János és Gémes Marianna 

50 éve kötött házasságot 

1970. 03. 21. - Szunyi János és Kovács Veronika  

45 éve kötött házasságot 

1975. 03. 01. - Zsótér Gergely és Molnár Katalin 
1975. 03. 08. - Szűcs László és Sebők Erzsébet 
1975. 03. 27. - Sebők János és Apró Rozália 

25 éve kötött házasságot 
1995. 03. 26.  - Antal László és Juhász Erika 

SZÜLETETT 

Tirpák Tamásnak és Bakacsi Máriá-
nak 2020. 03. 01-én Dorina utónevű 
gyermeke született,  

Tóth Csabának és Kolarovszki Évának 
2020. 03. 18-án Csaba utónevű gyermeke született, 

Tóth Gábornak és Tóth Melindának 2020. 03. 21-én 
Barnabás utónevű gyermeke született,  

Szabó Zoltánnak és Horváth Nórának 2020. 03. 23-
án Léna Nóra utónevű gyermeke született,  

Kulcsár Dezsőnek és Komáromi Anikónak 2020. 03. 
25-én Tímea Zsófia utónevű gyermeke született. 

ELHALÁLOZOTT: 

Gyermán Józsefné sz: Folenga 
Olga (Iskola u. 110.) - 2020. 02. 28. 
- 65 éves volt 

Rideg Erzsébet (Bene u. 15.) - 2020. 03. 02. - 65 
éves volt 

Marton Árpádné sz: Szabó Veronika (Elege u. 
40.) - 2020. 03. 04. - 90 éves volt 

Balog János Györgyné sz: Kállai Erzsébet (Vajda 
u. 17.) - 2020. 03. 09. - 81 éves volt 

Bereczki Józsefné sz: Gyovai Irén (Ludas u. 39.) - 
2020. 03. 15. - 90 éves volt 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2907671879293893&set=pcb.2907671929293888&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC26KWvS5khVVbJSSQrVWsAW3by56LCU_QtHMIUj0RlXs-tbBtQNyix-1dTsrfl90dJXdj6NW80ZczV
mailto:iroda@smbtransz.hu
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NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

SZOMBATHELYI ANITA 

1994.  

A Mindszenti Központi Általános Iskola tantestülete dísz-
polgári címmel ismerte el azoknak a tanulóknak a tevé-
kenységét, akik 8 évig kitűnő eredményt értek el, az iskola 
színeiben eredményesen versenyeztek, sokat tettek a kö-
zösségért, magatartásuk példamutató volt. Később a dísz-
polgári címet 1998-tól a Nívódíj váltotta fel. 

A díszpolgári címet az első évben, 1994-ben, Takács Gábor 
mellett Szombathelyi Anita kapta meg. Hogyan alakult a 
kitűnő tanuló sorsa az évek alatt? Erről kérdeztük Szom-
bathelyi Anitát. 

Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról?  

Nagyon szerencsésnek érzem magam, amiért a Központi 
Általános Iskolába járhattam, egy olyan intézménybe, ahol 
kiemelkedő tanáregyéniségek oktattak, pedagógusi munká-
juk hangsúlyos része volt az iskolai hagyományok ápolása. 
Demeter Lajosné igazgatónő hitelességével a mai napig az 
iskolai vezető példaképe előttem. Minden diákot ismert, 
mindenkihez volt egy-egy kedves szava, akkor is, ha nem 
tanította. 
Rengeteg program, szakkör, kirándulási lehetőség kínálko-
zott előttünk, pezsgő és összetartó iskolai élet volt akkori-
ban. Tanáraink nagyon sokat tettek azért, hogy az iskolaidő 
után is tartalmasan töltsük az időnket. 
Emlékszem, igazi fordulópontot jelentett, amikor hetedik 
osztályban a gimnázium épületébe mehettünk. Iskolaboltot 
üzemeltettünk, vezettük az iskolarádiót, diákönkormányza-
tot szerveztünk, színházba jártunk Hódmezővásárhelyre, 
tanulmányi versenyeztünk, Gálára készültünk, papírt gyűj-
töttünk, termeket dekoráltunk, sosem unatkoztunk. Kiemel-
ném a városavató ünnepség szervezését, amelyben nagyon 
sok feladatot kaptunk, és valóban a magunkénak is érezhet-
tük ezt, a Mindszent életében megismételhetetlen történelmi 
pillanatot. A közösségi élet szervezése, a diákok motiválása 
kiemelkedő volt az intézményben. Szerettem az iskolát, az 
ebben megteremtődő szeretetteljes hangulatot, az elhivatott 
tanárainkat, s a hasznos, átadott tudást. 

Kik voltak a kedvenc tanáraid? 

Első osztályban Kiss Mária tanárnő volt az osztályfőnököm, 
nagyon jól összefogta az akkori 1/b osztályt, a kedvenceim 
természetesen az ő, írás és olvasás órái voltak. Nyugalma, 
empátiája és higgadtsága, szakmai tudása - úgy vélem - 
alapvető volt az óvodából éppen csak átlépő diákoknak. A 
keze alatt természetesnek éreztem, hogy a kötetlenség után 
feladataim és kötelességeim lettek, napi több órában. 
Felső tagozatban Tóth Dénes tanár úr lett az osztályfőnö-
künk egy rövid időre. Amikor találkozunk a volt osztálytár-
saimmal, mindig megemlítjük őt. Ha a legprecízebb, legkö-
vetkezetesebb pedagógusomat kellene kiemelnem, ő lenne 
az! A tanár úr óráján íródott matekfüzetek hibátlanok voltak, 
és annak is kellett lenniük. Előttem (is) minden szava szent 
volt, és a legnagyobb megtiszteltetésnek éreztük, hogy a 
tanév végén levitt minket a strandra, egy bográcsos főzésre. 

Nyugdíjba vonulása, Szegedre költözése után több levelet is 
váltottunk vele, tartottuk a kapcsolatot. 

Hetedik és nyolcadik évfolyamon Kardos Istvánné tanárnő 
vezette az osztályunkat. Nagyon tisztelem a mai napig tudá-
sát és türelmét, amit sok-sok év pedagógusi munka után is 
fáradhatatlanul felénk tanúsított. Nem volt könnyű velünk, 
de jól irányította a csapatot. Az irodalom iránti szeretetem, 
az óráin elméleti, elemzési tudással bővültek, nagyon sokat 
köszönhetek neki, rengeteget jelentett a gimnáziumban az az 
alaptudás, amit Tőle kaptam! Pedagógusi munkájával, sze-
mélyével hozzájárult, hogy magyartanár lettem. A saját 
munkámban gyakran visszacsengenek bennem gondolatai, 
megközelítései egy-egy mű kapcsán. Amikor az egyetemre 
készültem felvételizni, szeretettel fogadott otthonában, báto-
rított, mindenben segített engem. 
Abba a generációba tartozom, akik akkor még egy évig az 
oroszt tanulták. A következő tanévben nagy váltással a né-
met nyelv felé vettük az irányt. Kenderesi Zoltánné volt a 
némettanárom a felső tagozatban. Nagyon szerettem őt, az 
óráit, a tanítási módszereit, a fáradhatatlanságát, hogy min-
dig a megújulásra törekedett. Ha megjelent egy új hang-
anyag kazetta, idegen nyelvi folyóirat, könyv, munkafüzet, ő 
biztosan beszerezte, és hozta nekünk órára. Akkor még nem 
tudtam, de rengeteget tanulhattam tőle módszertanból. Hi-
vatása volt a német nyelv oktatása! A mai napig őrzöm a 
kézzel írott, színessel kiemelt jegyzeteit, nyelvtani összefog-
laló táblázatait, amiket tőle kaptam. Az otthonában gyakor-
latilag egy átfogó, évfolyamokra lebontott német módszerta-
ni tankönyv, gyakorló feladat kiskönyvtárat állított össze az 
évek során! Bármikor fordulhattam hozzá a későbbi tanul-
mányaim során is. Fájdalmas volt számomra az elvesztése. 
Meggyőződésem, hogy pótolhatatlan pedagógusa a Közpon-
ti Általános Iskolának. Egy beszélgetésünk alkalmával el-
mondtam neki, hogy örökké hálás leszek az átadott tudásá-
ért, annak módszereiért, hiszen némettanár is lettem.  
Törökné Ágoston Margit tanárnőhöz évekig jártam rajzszak-
körre, sosem hiányoztam. A vele folytatott beszélgetések 
örökre belém ivódtak. Szakmai tudása, a művészetek iránti 
szeretete, elhivatottsága irányított engem is a képzőművé-
szetek felé. Különleges, új technikákat mutatott nekünk, az ő 
rajzóráin, szakköri foglalkozásain rengeteg gyakorlati, mű-
vészettörténeti ismeretet szerezhettünk, a kreativitás fejlesz-
téséről nem is beszélve! A festékek, temperák, ecsetek, szén-
ceruzák, kartonlapok között mindig volt alkalom beszélget-
ni, barátkozni, közösségben lenni. Sokat tett értünk, a gon-
dolatainkért, a művészi ízlésünk fejlődéséért. A tanárnő 
energiái kiapadhatatlanok voltak, számára is alapvető volt a 
folyamatos megújulásra való törekvés, és a művészetek 
megismertetése rendhagyó utakon. 
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A mai gyerekeknek mit üzennél?  

A mai gyerekekkel nap, mint nap találkozom. Igyekszem 
nem üzeneteket megfogalmazni nekik, hanem a hitelesség-
gel megmutatni a lehetséges választható utakat. Abban a 
szerencsés helyzetben vagyok a munkámban, hogy a tantár-
gyaim segítségével értékeket, erkölcsi viszonyulásokat pre-
zentálhatok a gyerekeknek. Végül ők döntenek. A mai onli-
ne világban egyre nehezebb létjogosultsága van az offline 
tartalmaknak, de meg kell találniuk ebben az „aurea 
mediocritas-t”, az arany középutat.  

Az általános iskola befejezése után melyik középiskolá-
ban végeztél?  

A pályaválasztásom, a középiskolai továbbtanulásom, na-
gyon tudatos volt. A csongrádi Batsányi János Gimnáziumba 
jelentkeztem pedagógia szakra, az általános iskola elvégzése 
után. Tanulmányaim alatt, a magas szintű pedagógiai-
pszichológiai oktatás során részt vettem hospitálásokon óvo-
dákban és általános iskolákban, illetve szakmai gyakorlato-
kon is ezekben az intézménytípusokban. Gimnáziumi éveim 
alatt készültem az egyetemi felvételire, tizedik osztálytól a 
magyar fakultációt választottam. Nagyon büszke voltam, 
amikor megkérdezték, melyik általános iskolából jöttem, 
hiszen elismerték az onnan érkező tanulók felkészültségét. 

Melyik felsőoktatási intézményben tanultál?  

Magyar nyelv és irodalom szakos diplomámat 2004-ben sze-
reztem meg a szegedi József Attila Tudományegyetemen. 
Másodévben felvettem a tanár szakot, mellé a minor dráma- 
és színháztudomány speciális képzést. Utóbbi tovább mélyí-
tette a gimnáziumi tanárom drámaórái után, a színházművé-
szet iránti szeretetemet és elméleti tudással bővítette ki azt. 
Az egyetemen is elhivatott és neves oktatóim voltak. 
Az egyetem utolsó évében kezdtem tanítani, akkor felvéte-
liztem a Juhász Gyula Pedagógusképző Karra. Ott szereztem 
meg a német nyelvtanári diplomámat 2007-ben. 

Hogyan élsz, mik a terveid? 

Az egyetemi évek alatt Szegedre költöztem, most is ott élek, 
a szüleimhez jövök haza Mindszentre. 2004-ben pályakezdő-
ként indultam abban az iskolában, ahol most is tanítok, je-
lenlegi neve Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Kal-
már Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. Ma-
gyar nyelv és irodalmat, kommunikációt és német nyelvet 
tanítok az intézményben, emellett osztályfőnöki munkát is 
végzek.  
2019-ben jelentkeztem a Kodolányi János Egyetemre, jelen-
leg mentorpedagógusnak készülök, jövőre fogok diplomáz-
ni. Az itt megszerzett tudást szeretném majd alkalmazni a 
mindennapi munkámban is. Emellett a drámapedagógiával 
is szeretnék még foglalkozni. 

Gratulálunk az elért eredményeidhez, a szerkesztőség ne-
vében köszönjük az őszinte, elismerő szavakat! 

„DOLGOZTAM A FÉMIPARNÁL”-
TALÁLKOZÓN 

Az öt évenként megrendezésre kerülő – 
címbeli szlogennel hirdetett - találkozó 

már hagyományosnak mondható. Ez volt a negyedik. 
Megdöbbenve olvastam évekkel ezelőtt, hogy a volt 
HÓDGÉP-es dolgozók utolsó találkozójukat szervezik. 
Rá kellett jönnöm, hogy sajnos öregszünk, és ami még 
rosszabb fogyunk is. Ez a szomorú tény azonban sem a 
szervezésre, sem a megjelenésre, de még a kialakult 
hangulatra sem nyomta rá bélyegét. Közel százan jöt-
tünk össze szombat délután az igényesen berendezett, 
megterített Birka Csárdában. A résztvevők több mint 
fele Hódmezővásárhelyről érkezett. Akik ide jártak 
Mindszentre dolgozni, és sokan a vásárhelyi irodisták 
és műhely munkások közül is. 
Külön öröm volt számunkra, hogy – jó egészségnek 
örvendő - igazgatóink, gyáregység vezetőnk is megtisz-
telték rendezvényünket. Köszöntőm végén ezúttal is 

megemlékeztünk 
azokról, akik már 
nincsenek köztünk. 
Egy diáktalálkozó 
beszámolóját idéz-
tem, mielőtt feláll-
tunk egy néma perc-
re: „… a meglett, be-
csületben megőszült, 

felelős posztokról nyugdíjba ment, közmegbecsülésnek és tisz-
teletnek örvendő bácsikák visszafiatalodva, gyermeki felszaba-
dultsággal örülnek egymásnak. Csak akkor csendesednek el, 
amikor számba veszik azokat, akik már nem jöhettek el.”  Saj-
nálom, hogy technikai okokból a megemlékezés alatti harang-
játék elmaradt, és az előkészített gyertyát is elfelejtettük meg-
gyújtani. Majd legközelebb, mert – remélem - nem ez volt az 
utolsó. A találkozó fővédnöke, volt munkatársunk, Pol-
gármesterünk pohár köszöntőjében pályakezdői élmé-
nyeire, a munkatársi ugratásokra emlékezett vissza. 
Vacsora előtt jött az első meglepetés. Ügyes asszonya-
ink, a felszolgálók közre-
működésével, csőregét 
hordtak az asztalokra. Kö-
szönet a telepi nyugdíjas 
klubnak, akik elkészítették 
a farsanghoz kapcsolódó 
csemegét. Sokan gyermek-
korukban ettek utoljára 
ilyen finomságot. A bősé-
ges vacsora után – második meglepetésként - tombolá-
val ráztam fel a társaságot. Régi fémiparos relikviákkal 
(Tiszai világos söröspohár) távozhattak a nyertes részt-
vevők. A háttér zenéről, majd a vacsorát követő tánc-
mulatság sikeréről, kiváló muzsikusunk gondoskodott. 
A facebookon kapott visszajelzésekből is úgy ítélem, 
hogy a találkozó sikeres volt. Megérte a szervezéssel 
járó fáradozás, segítőim megérdemlik a köszönetet. Él-
ménye – remélem - erőt ad mindannyiunknak, hogy 
megéljük a következőt. 

Széll Pál 
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KÖZPONTI ÜGYELET 

Egészségház, 
Csokonai u. 2. 
hétfőtől - péntekig: 16:00 - 
07:00; hétvégén, ünnepnap: 
07:00 - 07:00 

Telefonszáma: 
70/37-03-104 

Az ügyeleti ellátás 
CSAK SÜRGŐS 

esetben vehető igénybe. 

POLGÁRŐRSÉG 

Bereczki Lajos 
06-30/621-62-38 

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET 

Tűzoltó parancsnok:  
Szokol József 
06-30/454-43-65 
Tűzoltó 
parancsnok-helyettes:  
Miskolczi László 
06-30/859-19-29 

MINDSZENTI 

VÁROSGAZDA 
NONPROFIT KFT. 

6630 Mindszent, Szabadság 
tér 31. 
info@mindszentikft.hu 
www.facebook.com/
mindszentikft  

EB BEFOGÓ 

Hívható munkanapokon 
8:00 – 14:00, hétvégén 8:00 – 
11:00 
06-30/894-8145 

KOMPKÖZLEKEDÉS 

A Mindszent és Baks közötti 
révátkelőnél a komp 6 és 
18:00 között üzemel 
www.facebook.com/
revatkelo  
06-30/385-81-11 

LOMTALANÍTÁS 

30/374-45-70 

NKM FÖLDGÁZ 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

06-(1/20/30/70)-474-99-99 

NKM ÁRAM ÜGYFÉL-
SZOLGÁLAT 

06-62/565-600 
Hálózati és mérési hibabe-
jelentés 
06-62/565-881  

Mérőállás bejelentés 
www.nkmaram.hu/
meroallas 
06-62/565-780 vagy 06-
62/565-780 

ALFÖLDVÍZ ZRT. ÜGY-
FÉLSZOLGÁLAT 

06-80/922-334  

Műszaki 
hibabejelentés 
06-80/922-333 

Mérőállás bejelentés 
06-80/922-334 

HTKT KAPCSOLAT KÖZ-
PONT KAGYLÓHÉJ CSA-
LÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉ-
TI SZOLGÁLAT 

6630 Mindszent, Köztársa-
ság tér 16. 

H: 13-17, K: 8-12, Sze: 13-16, 
Cs: 8-12, P: -; 
06-62-527-024, 

cs.segito@gmail.com 

MINDSZENTI 
GONDOZÁSI KÖZPONT 

06 62 226 089 

Hevesi Ágnes: 

+ 36 30/463-4692 

LELKI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Salamon László, plébános 
Hívható 9-12 óra között 
06 62 / 638-924 

KÉMÉNYSEPRÉS 

1818 (Időpontfoglalás menü: 
9-es, 1-es, ismét az 1-es 
gombok megnyomásával) 
Szép Endre: 
30/261-40-77 

KÖZÉRDEKŰ 

TELEFONSZÁMOK 

SEGÉLYHÍVÓ: 112 

A VÁROSI VEGYESKAR ÚJ 
TAGOKAT VÁR 

A próbákra 17 éve utazik Csongrádról 
Szárazné Terike néni. 

1994. április 12-én alakult a Városi 
Vegyeskar, az akkori Mindszenti Hírek közreműködé-
sével. Akkoriban „Orvosbál” néven ismert irodalmi, 
szórakoztató rendezvényt szervezett Demeter Lajosné 
és Dr. Horváth István, akik jelezték, hogy dalbetétekkel 
szeretnék a műsort színesíteni - sorolja a kórusvezető. 
Kispál Angélának, Jenei Erzsikének, Bacsa Zsuzsanná-
nak, Kőhalmi Ildikónak, Szőke Csillának - az akkori 
diákoknak - tanított be egy dalcsokrot Terike néni. Így 
kezdődött. 
Ezek után Korom Éva és Lecza Joli azt kérték, hogy 
Mindszenten is legyen kórus. Hirtelen 23-24 főre duz-
zadt a létszám, de a nyári szünetre sajnos megcsap-
pant. Eltelt 25 év, és elmondható, hogy mára az alapító 
tagok maradtak, amely 10-12 fő. 
Eleinte sokat énekeltek templomban is, ünnepségeken. 
Mostanában a magyar kultúra napján és augusztus 20-
án lépnek fel. Egy alkalommal a Mindszenti Napokon 
is megmutathatták tudásukat. 

Heti egy alkalommal, keddenként, 17:45-19:00 óráig 
találkoznak a művelődési házban. Ez már nem csak 
vegyeskar, hanem egy baráti társaság is. 
Csak komolyzenei, klasszikus kórusműveket, kánono-
kat énekelnek. Olyan műveket tanulnak, amely énekel-
hető, dallamos, nem haladja meg a kórus képességeit. 

Bárkit várnak – korra, nemre való tekintet nélkül - a 
kórusba, aki úgy érzi, hogy van egy órája hetente 

arra, hogy közösségben énekeljen. 

KIÁLLÍTÁSOK 
"NemezelŐK" c. Deákné Palásti 
Ágnes, Kiss Gabriella és  Gálfi 
Tamás   nemezkiállítása 
"Kéznyomok"  c.a szentesi Jövőn-
kért Alapfokú Művészeti Iskola 
szeptembertől itt induló képző-
művészeti tagozatának toborzó 
bemutatkozása Beke Mari művé-
szetpedagógus tanítványainak 
alkotásaiból 

KÉZMŰVESEK UTCÁJA 
a ház előtti füves területen kéz-
művesek portékáinak vására 

GASZTRO GANG 
a gangon a szegedi Őrangyal 

vegetáriánus látvanykonyha,-
szörpösök,- lekvárosok,- 

fűszerészek kínálják 
portékáikat 

MESTERSÉGEK UDVARA 
mesterek és mesterségek, feltárul a 
néprajzi látványtár 

KEMENCÉS FINOMSÁGOK 

Sütés az udvari kemencében 

ANGYALKÉZ-M3ŰHELY 

gyerekeknek agyagozás, korongo-
zás, nemezelés, hűtőmágnes fes-
tés, angyalfabrika (részvétel 
anyagköltsége 300,- Ft/ fő/ fog-
lalkozás/  

TOMBOLA  

ESTI MESE 

"Hogy került a svájci villa" Mind-
szentre?" c. a ház építészeti stílu-
sa, története Beke Mari tulajdo-
nos előadásában 

VÁR AZ ANGYAL-VÁR ! 

Április 25-én szombaton, egész napos programokkal kitárja 
kapuit a felújított alkotóház a Szabadság u. 62. alatt 

A rendezvény háziasszonya 

Zsótér Károlyné! 

Minden érdeklődőt szeretettel 
vár az Angyal-VÁR! 
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VADÁSZBÁL 
MINDSZENTEN 

Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez 
hazavitte, a negyedik megsütötte... 
Ugye ismerősen cseng a mondóka? 
S most 210-en mind azt eszik. 
2020. február 29-én, immár második 
alkalommal került megrendezésre a 
művelődési központban a báli sze-
zon egyik színvonalas eseménye, a 
Vadászbál. 

Régen csak úgy kezdődhetett el, s 
úgy zárulhatott egy vadászat, ha a 
vadászkürtöt megfújták. Ezt a szép 
hagyományt követve a régió va-
dászkürtösei, Gálfi István, Héjja 
Norbert, Héjja Gábor  kürtjellel nyi-
totta meg a bált. 

A bő kétszáz vendéget Makó Endre, 
a Kurca-toroki Vadásztársaság Elnöke 
köszöntötte. Zsótér Károly városunk 
polgármestere, az alkalomhoz illő - hu-
morral is gazdagon átszőtt - gondola-
tokkal frappáns kiselőadásban köszön-

tötte a vendégeket. Kifejtette, hogy már 
majdnem vadásznak érzi magát. 
A zsúfolásig telt teremben a bál fé-
nyét emelve, Miskolczi Nóra és tán-
cos párja Kalapács Bence latin tánc 
produkcióját tekintette meg a bálozó 
közönség. Az ételeket a hódmezővá-
sárhelyi Vándorsólyom Kft. készí-
tette, tálalta. A Premier Zenekarnak 
köszönhetően hajnal 3-ig tartott a 
mulatság.  

A szervezők nem titkolt szándékkal 
– hagyományteremtés céljából - ren-
dezik meg a vadászbálat. 

Makó Endre hangsúlyozta, hogy a 
vadásztársaság, mint civil egyesület, 
lehetőségeihez mérten, megpróbál 
nemcsak a vadgazdálkodással kap-
csolatos feladatok ellátásában hely-
tállni, a földtulajdonosokkal, gaz-
dákkal kapcsolatot tartani, hanem a 
város kulturális életébe is aktívan 
bekapcsolódik. Fontosnak tartják a 
társadalmi megítélés pozitívvá vál-
tozását, miszerint a vadászat nem 
„úri sport”. Céljuk, a Mindszent 
külterületén élő vadfajok - védett és 
nem védett, vadászható és nem va-
dászható fajok - sokszínűségének 
megőrzése, élőhelyük fenntartása, 
megóvása, újak kialakítása. 

JÓTÉKONYSÁGI ÓVODABÁL 

A Mindszenti Óvodásokért és Óvodákért Alapítvány 
és a Károly Óvoda Székhely Szülői Szervezete 2020. 
március 7-én 13. alkalommal rendezte meg a Jóté-
konysági Óvodabált, melynek a Sportcsarnok adott 
helyet ebben az esztendőben is. 
Már januárban nagy volt a báli belépők iránti érdeklő-
dés, így ez alkalommal is „telt házas” rendezvényt 
bonyolítottunk le. 
Az eseményt a Ficánka, Gomba és Micimackó nagy-
csoportosok közös táncműsora nyitotta meg, a báli 
talpalávalóhoz a nagyszerű muzsikát az orosházi 
Hangulat Zenekar biztosította. 
Finom vacsorát fogyaszthattak vendégeink a Birka-
csárda jóvoltából, és 
a dolgozók táncműsorával igyekeztünk a hangulatot 
fokozni még éjfél előtt. 
Köszönjük a sok-sok tombola felajánlást, a pénzado-
mányokat, és nagy szeretettel külön is köszönet illeti 
óvodásaink szüleit, akik mind a rendezvény előkészí-
tésében, mind lebonyolításában tevékenyen szerepet 
vállaltak. 

Korom Éva Andrea Fotó: Korom Éva Andrea 

Fotó: Balogh Gabi 
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KOSSUTH KIFLI 

A legelterjedtebb legenda szerint Kos-
suth Lajosnak ez az édesség volt a ked-
vence a pozsonyi országgyűlés ideje 
alatt. A legendák persze azért legendák, 

mert soha nem lehetünk biztosak abban, hogy mennyi a 
valóságalapja. Tény, hogy a diós és mákos kifli a képvise-
lők kedvelt csemegéje volt már az 1840-es évek elejétől. 
Kossuth állítólag a mandulás változatot szerette a legjobban. 

MI MOST BORSI JÓZSEFNÉ KATI VÁLTOZATÁT 
TÁRJUK ÖNÖK ELÉ 

Kíváncsian várjuk a visszajelzéseket! 

Hozzávalók: 30 dkg 
porcukor; csipet só; 25 
dkg vaj, vagy marga-
rin; 5 tojás; 1 citrom 
reszelt héja + leve; 30 
dkg finomliszt; 1 sütő-
por; kb. 15 dkg durvá-
ra vagdalt dióbél 

A vajat, a porcukrot és a tojások sárgáját jól kikeverjük, 
beletesszük a citromhéjat és a levét is, ezzel tovább habo-
sítjuk, majd hozzákeverjük a sütőporral elkevert lisztet is. 
A tojások fehérjét kemény habbá verjük, óvatosan hozzá-
keverjük a masszát. Kibélelünk sütőpapírral egy kb. 
30x35 cm-es tepsit, és a vajas piskótamasszát elsimítjuk. A 
tetejét megszórjuk a durvára vagdalt dióbéllel. 180 fokra 
melegített sütőben, kb. 25 perc alatt készre sütjük. Amikor 
kihűlt, egy fánkszaggatóval félholdakat szúrunk ki belőle. 

Nyakunkon a tavasz, nagyon hosszú volt a tél, készlete-
ink fogyóban! Vitaminháztartásunk feltöltéséhez nagy-
ban hozzájárulhatunk az alábbi étellel:  

RAKOTT VITAMINKA 
Tatárné Inci mama recepttárából, amelyet aktív dolgozó korá-
ban nagyon sokszor elkészítettek a Károly Óvoda konyháján 

24x39-es tepsi adagja: 1,5 kg hordós káposzta; 60 dkg 
sárgarépa; 15 dkg zeller; 30 dkg karalábé 

A megtisztított sárgarépát, zellert, karalábét egyformára 
összekockázzuk, majd pici zsíron egy kevés vízzel meg-
pároljuk. A káposztát egy kicsit megnyomkodjuk a levé-
től, kicsit megpároljuk pici zsíron. A megpárolt zöldsége-
ket ízesítjük kevés sóval, borssal, ételízesítővel, majd az 
egészet összekeverjük. 

Töltelék: 60 dkg darált húst 10 
dkg ledarált főzőkolbásszal meg-
dinsztelünk, amit 10 dkg főtt rizzsel 
összekavarunk. A káposztás zöldség 
felét a tepsi aljára rakjuk, megtejfölöz-
zük, majd rákerül a töltelék, utána 
lefedjük a káposztás zöldség má-
sik felével. Tetejére pici margarint és 
tejfölt teszünk, ha van sajtunk, azt is 
tehetünk rá, még finomabb lesz. 
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HASZNÁLATI TÁRGYAK 

FÜLÖP ZOLTÁN UDVARÁBÓL 
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PVC csőből földieper ültetvény  
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