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Elkészült! Mindszent - Baks
Jó utat kívánunk!
A HÓNAP FOTÓI

Fotók: T. János
Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a
hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.
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Mély tisztelet a vas- és aranydiplomás pedagógusoknak
60 éve szerzett diplomát Antal Istvánné, Keck Róbertné
és Csernák Bálintné, 50 éve Horváth Jánosné
Ki ne ismerné a két nevet a közép és idősebb korosztályból településünkön. Mindketten évtizedeket töltöttek el az oktatásban, TANÍTÓK voltak. Tanítók voltak,
a szó legnemesebb értelmében. A Mindszenti Múltidéző Facebook oldalát nézegetve, kissé megsárgult fényképalbumokban hányszor találkozunk velük iskolai
csoportképeken, hiszen sok-sok gyermeket oktattak
neveltek szigorúan, következetesen, szeretettel. EgyFotó: Múltidéző - Sebestyén Gyula
egy képhez emlékek sora fűződik, amelyeket szívesen
felidézünk családi, baráti beszélgetéseken, osztálytalálkozókon. A NAGY MINDSZENTI PEDAGÓGUS nevekhez fűződő történetek is bizonyítják, hogy ők igazi több éven keresztül együtt dolgozni, mely időszakban
mentorként is szívesen tevékenykedett az óvodapedagógus hallgatók, pályakezdők szakmai megsegítésében,
akik igen sokat tanulhattak tőle. Gyermekszerető, ugyanakkor következetes „mester” volt az óvodában, szívesen befogadta a legújabb szakmai ajánlásokat, módsze-

Fotó: Múltidéző - Sebestyén Gyula

tanítómesterek, intelmeik a tanítványok számára felejthetetlenné váltak.
Tanítói pályafutásuk 1955-ben a Hódmezővásárhelyi
Tanítóképző elvégzése után kezdődött. Erzsike néni két
évet Bakson tanított, Ági néni Fegyverneken egy évet,
majd egy évig a Felső-Ludasi Általános iskolában oktatta a tanyasi gyerekeket. 1957. 08. 16. mindkettejük számára egy mérföldkövet jelentett. Ekkor kezdtek tanítani
a Mindszenti Központi Általános Iskolában és oktattakneveltek fáradatlanul, egészen nyugdíjazásukig.
Nagy szeretettel kívánunk jó egészséget mindkettejüknek, köszönjük a mindszenti volt tanítványok nevében, hogy tőlük tanultunk meg írni, olvasni, számolni, embernek lenni!
Bagitáné Szécsényi Mária, egykori tanítvány, kollega

Horváth Jánosné Ani óvó néni 1968. júliusától kezdett el
dolgozni a mindszenti Központi Óvodában,
mint kisegítő dajka
1970. nyarán államvizsgázott a Szarvai Óvónőképző
Intézetben, így 1970. augusztus 16-tól egészen 2010. 07.
06-ig, nyugdíjba vonulásáig óvónőként tevékenykedett szülőfalujában. 1986. novemberében Gál Balázsné
óvodavezető Miniszteri Dicséretre terjesztette fel;
amelyben így jellemzi munkáját: „A gyermekek fejlesztését sokoldalúan valósítja meg, igyekszik a gyermekek
valamennyi tevékenységét fejleszteni. Szép eredményt
ért el a bábozás, barkácsolás, dramatizálás terén. Nevelőtestületünk stabil tagja, kinek kötelességtudata, önállósága, felelősségvállalása, kezdeményezőkészsége példaként állítható munkatársai elé.” 1987-ben Miniszteri
Dicséretben részesült. Szerencsém volt Ani óvónénivel

Fotó: Múltidéző - Szombathelyiné Rózsika

reket, melyeket adaptált mindennapi nevelő munkája
során.
Szívből gratulálok az Aranydiplomához, nagyon jó
egészséget kívánok a Károly Óvoda összes dolgozója
nevében a mi Ani óvónéninknek!

Korom Éva Andrea

Csernák Bálintné óvó néni 1955-ben kezdte el óvónői pályáját a Mindszenti Központi Óvodában
1975-ben megbízást kapott az óvoda vezetői helyettesi
teendők ellátására. 1981-ben áthelyezték a Móricz Zsigmond Utcai Tagóvodába, ahol szintén vezető helyettesi
munkakört látott el, egészen nyugdíjazásáig. Oktatónevelő munkájában
elsődleges
szerepe
volt az esztétikai nevelésnek, évtizedeken keresztül a mesék, versek csodavilágába kalauzolta a
gyerekeket. 1991-ben
munkája elismeréseként “Szolgálati emlékérmet” kapott.
Szeretettel köszöntjük és jó egészséget
kívánunk!
Fotó: Múltidéző - Sánta Zoltán
Korom Éva Andrea
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Mindszenti Hírek
A MINDSZENTI VÁROSGAZDA
NONPROFIT KFT. A VÍRUS IDEJE
ALATT IS TEVÉKENYKEDETT

A Mindszenti Városgazda
Nonprofit Kft. 2015-ben alakult, hogy Mindszent város
működésének hátterét, a
város üzemeltetési és szépítési feladatait ellássa.
Jelenleg Pataki Sándor ügyvezető irányításával 30
munkavállalóval törekszünk
arra, hogy a kijelölt feladatainknak és vállalásainknak
teljes mértékben eleget tegyünk.
Társaságunk végzi a polgármesteri hivatal, az óvodák
és az egészségház részbeni
takarítási feladatait, és biztosítja tisztító és fertőtlenítőszer igényét, amire a március óta tartó járványveszély
miatt fokozott figyelmet
fordítunk. Feladatunk továbbá ezen intézmények
karbantartási munkálatainak elvégzése is. Az elmúlt
hetekben sor került az óvoda, és iskolakonyha tisztasági meszelésére, a vizesblokkok javítására és részbeni felújítására.
Karban tartjuk a város zöldterületeit, ami elsősorban
fűnyírást, a parkok gondozását jelenti. Szakember segítségével 2500 db palántát
ültettünk el a köztéri virágágyakba, melyeket igyekszünk szakszerűen ápolni,
gyomtalanítani és locsolni.
Működtetjük az Állati Hulladékkezelő és Gyepmesteri
Telepet. Ez utóbbiban jelenleg is négy befogott vagy
elhagyott kutya várja örökbefogadó gazdáját.
Mint a városi piac vagyonkezelője, rendbe tettük az
építési munkálatok után a
területet és kerékpártárolókat alakítottunk ki. Az újra
nyitás előtt elvégeztük az
épület és környékének teljes
fertőtlenítését.
Jelenleg az egyik legfonto-

sabb feladatunk a tiszai
strand területének előkészítése a nyári szezonra. A parkolót feltöltöttük földdel,
füvesítettünk, a part rendezését pedig egy vállalkozó
bevonásával végeztük el. A
következő hetekben kisebb
területrendezési munkálatok folynak majd, várhatón
június 15-től fogadjuk a fürdőzni és kikapcsolódni vágyókat a megújuló vízparton.
Tevékenységi köreinket folyamatosan bővíteni kívánjuk. Így felajánljuk lakosság,
cégek számára a takarítási,
fertőtlenítési, háziasszonyi
tevékenységünket, asztalos
és nyílászáró készítési, bútor
összeszerelési, valamint villanyszerelési szolgáltatásinkat.

2020. június
Tisztelt Mindszenti Lakosok!

A Mindszenti Városgazda NKft. tervezi tevékenységi
köreinek folyamatos bővítését. Célunk, hogy a helyi
közösség további olyan magas színvonalú szolgáltatásokban részesüljön, melyek még inkább élhetőbb körülményeket teremtenek polgártársaink számára.
Szándékunk, hogy a COVID-19 koronavírus fertőzés
járványszintű megszűnését követően többek között
megindítsuk a lakosok, lakóközösségek, cégek számára lakóépületek takarítási-fertőtlenítési-háziasszonyi
szolgáltatási tevékenységünket, továbbá a cégek és
lakossági igények kielégítése céljából asztalosbútor
és nyílászáró készítési, bútorösszeszerelési és villanyszerelési szolgáltatásunkat.
Kérjük, hogy amennyiben érdekli Önt vagy családját,
hozzátartozóját a fenti szolgáltatási lehetőség igénybevétele, illetve mint társaságunk leendő munkatársa
szívesen dolgozna takarítói munkakörben, esetleg
asztalosi, villanyszerelői munkakörben a helyi közösségünk érdekében, úgy azt írásban jelezze az alábbi
címen:
Mindszent, Szabadság tér 31. vagy e-mail címen:
info@mindszentikft.hu
Amennyiben jelzéssel él a fenti szolgáltatások kapcsán, úgy munkatársunk akár telefonon akár személyesen is megkeresi Önt a szolgáltatások részletes ismertetése céljából.
Várjuk szíves jelentkezését és a járványveszély elmúltával keressük Önt! Bizalmukat előre is köszönjük!
MINDSZENTI VÁROSGAZDA NONPROFIT KFT.

LAKOSSÁGI ÉS APRÓHIRDETÉSEK
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.
Hirdetés megrendelőlapot személyesen kér-

hetnek a Mindszenti Polgármesteri Hivatal
(6630, Mindszent Köztársaság tér 31.) portáján,
vagy etölthetik elektronikus úton Mindszent
város honlapjáról (https://mindszent.hu).
Hirdetésüket lapzártáig (következő lapzárta:
2020. július 2.) adhatják fel. A megrendelőlapot kérjük postai úton megküldeni
(Mindszenti Polgármesteri Hivatal 6630,
Mindszent Köztársaság tér 31.), vagy személyesen behozni a polgármesteri hivatalba,
Szabó Anita polgármesteri asszisztens részére
vagy elektronikus formában (aláírt példány
másolatát
csatolva)
elküldeni
a
hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre.
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ÖNKORMÁNYZATI
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatás az a nyári étkeztetésről:
Az óvodai ellátásban részesülő gyerekek részére napi
háromszori étkezést biztosítunk a Károly Óvoda és Tagintézménye nyitva tartás ideje alatt.
Háromszori étkezést biztosítunk az iskolai felügyeletet igénylő gyermekek részére 2020.június 26. napjáig
az iskolában történő helyben fogyasztással. Továbbá
egyszeri étkezést (ebéd) biztosítunk 2020.06.15. napjáig azon ingyenesen étkező gyermekek részére, akik
iskolai gyermek felügyeletet nem igényeltek. Ebben
az esetben helyben fogyasztásra nincs lehetőség, saját
ételhordós elvitelről maguknak kell gondoskodni.
Szünidei étkezést 2020. június 16. napjától az arra
jogosult gyerekeknek biztosítunk.
A szociális étkezést minden munkanapon a megszokott módon, elvitellel vagy házhozszállítással biztosítjuk.
A szociális étkeztetés
és egyéb feladatok
ellátására Mindszent
Város Önkormányzata
április hónapban egy
Ford Transit Custom
típusú gépjárművet
vásárolt amellyel az
ételek
szállítása
könnyebben és gördülékenyebben valósulhat meg.
Május folyamán a
VP6-19.2.1-84-5-17 - „Hasznos szabadidő eltöltést
segítő fejlesztések„ elnevezésű pályázat keretében
a település két játszótere
került felújításra. A fejlesztés kiemelt célja, hogy a település biztosítsa az egyén
szabadidős tevékenységet
szolgáltató köztéri játszóterek, valamint sportpályák
eszközellátottságának fejlesztését a vidéki lakosság
életminőségének és egészségi állapotának javítása érdekében.
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A MINDSZENTI ÁLTALÁNOS
ISKOLA TÁJÉKOZTATÓJA
Magyarország Kormánya döntése értelmében a 2019/2020-as tanév hátralévő részében a Mindszenti Általános Iskolában is marad a digitális oktatási forma, azonban
1. 2020. június 02- június 15. iskolánkban felügyeletet
biztosítunk 8:00-16:00 óráig az alábbi módon:
8:00-12:00 között :
- Alsó tagozat: a fejlesztőpedagógusok, tanító nénik
segítenek a kiadott tananyag megoldásában kiscsoportos formában (feltöltés a szülők feladata továbbra is),
felzárkóztatás is lesz.
- Felső tagozat: kiscsoportos konzultációs lehetőség a
tantárgyakból. A fejlesztőpedagógusok, tanárok segítenek a kiadott tananyag megoldásában kiscsoportos formában (a feltöltés a tanuló feladata továbbra is).
„A kiscsoportos konzultációk, egyéni felkészítések tartásának célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók
felzárkóztatása. „
12:00-16:00 között felügyeletet tartunk
2. 2020. június 16 -19. ( 8:00-16:00) gyermekfelügyelet
biztosítunk
3. 2020. június 22-26. (8:00-16:00) gyermekfelügyeletet
biztosítunk
4. 2020. június 19. Nyolcadikosok búcsúztatása szűk
körben (székhely, tagintézmény)
5. 2020. június 29-július 03. Expedíció–Kalandos küldetések tábora (8-12 éves korosztály)
6. 2020. július 06-10. Zöldtábor 5-8. osztályosoknak
(szervezés alatt)

A KÁROLY ÓVODA TÁJÉKOZTATÓJA
A NYÁRI SZÜNIDŐRŐL
A Károly Óvoda székhelyén és a József A. utcai telephelyén: 2020. augusztus 10. - 2020. augusztus 25. között (nyitás 2020. augusztus 26., szerda), míg a
Móricz Zsigmond utcai tagóvodában: 2020. július 27. 2020. augusztus 07. között (nyitás 2020. augusztus 10.,
hétfő) tart zárva.

ÚJ GUMISZERVÍZ NYÍLT
A DÓZSA-TELEPEN!
Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal
várom régi és új megrendelőimet
a Thököly utca 12. sz. alatt
igény szerinti nyitvatartással!

Tel: 06/30/697-1916
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Mindszenti Hírek
”A becsületes munkát
továbbra is folytatni
szeretném”

PÁLINKÓ GYÖRGY
VINCE TELEPÜLÉSI
KÉPVISELŐVEL
BESZÉLGETTÜNK
Tisztelettel köszöntünk a Mindszenti Hírek Szerkesztősége nevében! Második ciklusban vagy önkormányzati képviselő. Gyakran hallhatjuk véleményedet, javaslataidat.
Szeretettel üdvözlöm a Mindszenti Hírek Olvasóit!
A választók döntése alapján a második ciklusomat töltöm önkormányzati képviselőként. A második legtöbb
szavazatot kapva, nagyon köszönöm a bizalmat! Nagyon jó érzés az, hogy ennyien hisznek bennem, és
támogatnak a munkámban.
Úgy vélem, hogy a Képviselő-testület aktív tagja vagyok, hiszen nem csak a hozzászólásaimmal, szavazataimmal, hanem számos javaslatommal is próbálom
elősegíteni településünk fejlődését. Nagy dolognak
tartom, hogy immár több éve arról szól a közbeszéd, hogy a
városban felújítások, bővítések, különböző új beruházások zajlanak, és nem pedig ezek ellenkezőjéről! Bár
sokszor érzem azt, hogy mindig lehetne tökéletesebben megvalósítani dolgokat, mégis – véleményem szerint – egy fejlődő, csinosodó településen élhetünk.
Milyen feladataid vannak? Milyen terveket szeretnél
megvalósítani az elkövetkezendő években?
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjaként és
elnökeként elsősorban a fiatalokat és a civil testületeket érintő kérdések kerülnek a látószögembe. Mivel
oktatási-nevelési intézménye „csak” egy van az Önkormányzatnak, ez pedig a Károly Óvoda és tagintézménye, így az ehhez kapcsolódó feladatokat kell elvégeznünk, feltételeket megteremtenünk. A Civil Alapból eddig rendszeresen tudtuk támogatni az egyesületeket, szervezeteket, városunk kulturális és sportéletének emblematikus alakjait. Bár az elmúlt évben nem
sikerült, de előtte és reményeim szerint ezután is támogattuk, illetve fogjuk tudni támogatni a Bursa Hungarica pályázaton keresztül az arra jogosult, tehetséges
mindszenti fiatalok felsőoktatásba való bekapcsolódását. Mindezek településünk paramétereihez képest
komoly feladatot és súlyt képeznek, főleg ami az anyagiakat illeti.
Örökségvédelmi tanácsnokként is eddig több kezdeményezést tettem le a Képviselő-testület, illetve Polgármester úr asztalára. A legaktuálisabb most az, hogy
saját erőforrásból Mindszent épített és természeti értékeit, szépségeit bemutató hűtőmágnes-sorozatot szeretnék csináltatni, amelyet városunk illetékes intézményének
ajánlanék fel értékesítésre. Ezt akár a lokálpatrióták, akár az
idelátogató turisták megvásárolhatnák, a bevétel pedig a
település költségvetésébe kerülhetne.
Szintén
a
képviselői,
tanácsnoki
feladataim

2020. június

„gyümölcse” lenne az az elképzelésem, melyet őseink
álmodtak meg, de a történelem viharai eddig nem engedtek megvalósulni, ez pedig az eredeti tervek alapján megépülő országzászló. Felvettem a kapcsolatot az
illetékes kormányzati szervekkel, akiktől hamarosan
várjuk a végleges visszajelzést ebben az ügyben.
A koronavírus „felülírta” a forgatókönyvet mindenütt. Hogyan értesültök a várost érintő kérdésekről?
A koronavírus felülírt nem csak Mindszenten, hanem
országosan is rengeteg dolgot az élet különböző területein. Ebben a tavaszi időszakban a mi képviselői munkánk formája is megváltozott, nagyobb teret kapott a
digitális munka és kapcsolattartás. A várost érintő kérdésekről Polgármester úr e-mailben vagy telefonon
történő tájékoztatásaiból értesülök elsősorban, de személyesen is tartom a kapcsolatot több képviselőtársammal, bizottsági taggal. Szerencsére már az látszik,
hogy hamarosan visszatérhet az élet a rendes kerékvágásba a Képviselő-testület munkáját érintően is.
Tervem az előttünk álló időszakra rengeteg van, Isten
segítségével mindegyiket szeretném megvalósítani, de
ami a legfontosabb: a becsületes munkát továbbra is
folytatni szeretném.
Gratulálunk az eredményes munkádhoz, példamutató
hozzáállásodhoz!
JÚNIUS 4-TŐL: CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE
A trianoni békeszerződés 100. évfordulóján, június 4én megváltozott megyénk neve, Csongrád-Csanád megye az új elnevezése. A döntés történelmileg indokolható, eszmeileg pedig érthető, hiszen a Trianonban
szétszakított Magyarország egyesítésének és összefogásának vágyát szimbolizálja. Az 1030-ban alapított
Csanád megye 1920 után az ország közepéből a szélévé vált, az országhatárt megváltoztató erőszakos trianoni diktátum következményeként.
Lázár János országgyűlési képviselő indítványára, 70
év után megyénk neve a csanádi identitást is őrzi
majd. Az Országgyűlés Lázár János országgyűlési képviselői indítványára - ellenszavazat nélkül -, még 2017ben fogadta el, hogy 2020. június 4-től, a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójától, megyénk,
Csongrád-Csanád megye lesz.
A névváltozással kapcsolatban a megyénkben élőknek
nincs teendőjük, hiszen a személyes okmányok országosan egységesek.
ÉPÍTKEZNI SZÁNDÉKOZÓK FIGYELMÉBE !
Mindszent Város Önkormányzata beépítetlen lakótelkeket kínál eladásra Mindszenten:
Hódosy Imre utca 1. sz. alatti, 1378 m2 területű ingatlan eladási ára 920.000,- Ft
Hódosy Imre utca 11. sz. alatti, 900 m2 területű ingatlan eladási ára 700.000,- Ft
Hódosy Imre u.12. sz. alatti, 900 m2 területű ingatlan eladási ára 740.000,- Ft
Részletekért érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal
Jogi Irodájában!
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A trianoni békediktátum
100. évfordulójára
a valakit már ért veszteség, tudja, hogy az mennyire
tud fájni. Hasonlóan fáj az igazságtalanság is. De ha
mindezeket vétlen emberként szenvedi el, és a vélt
„bűnét” százszorosan fizettetik meg vele, azt nem lehet
soha elfeledni és szó nélkül hagyni. Ez volt és ez ma is
nekünk Trianon.
100 évvel ezelőtt azért a háborúért büntették meg hazánkat, melyet nem akartunk. Olyan államok ültek tort felettünk, akikkel szemben területi követelésünk nem volt.
Már az első világháború éveiben elkezdődött a háttérben,
sötét szobákban a történelmi Magyarország feldarabolása. Mindenkinek egyre nagyobb falat kellett Hungária
testéből, hiszen tudták: értékes országrészek, mesés szépségű tájak, fejlett városok sokasága a jutalom, amiért az
antant ajtaján kopogtatnak.
A háborút elvesztettük 1918-ban, ez nem vitás. Az utána
következő két forradalom vezetői csak tovább rontották
Magyarország és a magyarok lehetőségeit, reményeit a
békekötésre vonatkozóan. Ezekkel a forradalmakkal mi
is fölvezettük az áldozati oltárra saját magunkat…. Olyanok jóindulatában hittünk, akiktől se irgalmat, se kegyelmet nem kaptunk. Olyanok becsületében bíztunk, akik
egy darabka területért a becstelenség szennyében ha kellett többször is készek voltak megfürödni.
Trianonban már kész tényekkel állították szembe hazánk
képviselőit. Hiába mondta el velőkig hatoló védőbeszédét három nyelven egy hazáért gróf Apponyi Albert, hiába
mutatta be híres vörös térképét gróf Teleki Pál, mindenminden hiába volt… Az ítélet már meg volt szövegezve,
és a papíron ez állt: halál. Hiszen Magyarországot Trianonban halálra ítélték.
Olyan sebeket kaptunk 1920. június 4-én, amelyek máig
nem gyógyulnak. Ezt akkor érezhetjük át valójában, amikor egy határon túli magyar a szemünkbe nézve elmondja az ő és családja történetét. Amikor elmondja, hogy a
nagyapja a szegedi 46-os gyalogezreddel egy fronton
harcolt a hazáért. Amikor elmondja, hogy a világháború
után szinte elsőként vették el a földjeit, lehetetlenítették
el a gazdaságát, azért mert magyar, és azért mert volt egy
Trianon. Elmondja, hogy szülei csak a véletlennek köszönhették, hogy élnek, mert 1944/45-ben hajtóvadászatot tartottak a magyarok ellen, azért, mert magyarok, és
tehették ezt azért, mert volt Trianon. És mindezt könnyes
szemmel, magyarul, magyar a magyarnak meséli a 21.
század elején…
Théophile Delcassé, korábbi francia külügyminiszter így
értékelte Trianont: „Egy nemzet sincs megalázva azzal, hogy
legyőzték, vagy ha aláírt késsel a torkán egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás,
hanem a lemondás”.
Mi azzal őrizhetjük meg a becsületünket a világ és honszerző őseink előtt, ha pontosan tudjuk és hirdetjük: Trianon a történelem egyik legnagyobb igazságtalansága
volt! Mindent meg kell tennünk, hogy a sebek lohadjanak: munkával, szorgalommal, kitartással - ha kell ezerszer is - be kell bizonyítanunk, hogy a Trianonban halálra
ítélt Magyarország életképesebb, virágzóbb lehet, mint
azok, akik akkor a halálát kívánták. Hirdessük az összefogást, hogy kötelességünk segíteni minden nemzettársunknak, mert hiszen csak annak a nemzetnek van jövője, amely számon tartja a tagjait.
Pálinkó György Vince
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Csendes megemlékezést
tartottak a
Nemzeti Összetartozás Napján

Mindszent Város Önkormányzata Trianon 100 éves
évfordulójának alkalmából 2020. június 4-én csendes megemlékezést tartott a Pallavicini parkban. 16 óra 30 perckor
csatlakozva a „Szóljanak
a harangok” felhíváshoz, 100 másodpercig
harangszó csendült fel a
parkban, majd Salamon
László plébános áldást
mondott a hazáért.
Zsótér Károly polgármester és dr. Végh Ibolya jegyző Mindszent
város képviseletében
koszorút helyezett el az
első világháború hőseinek tiszteletére felállított
emlékműnél, majd a Képviselő-testület tagjaival

néma főhajtással emlékeztek a tragikus évfordulóra.
A Vitézi Rend adományának köszönhetően az
első világháborús emlékmű állandó mécsessel
gazdagodott, amelyben településünk képviselői
gyújtottak lángot.
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Interjú Urbán Gergő,
tehetséges grafikus és
rajzművésszel

K

öszöntelek a Mindszenti Hírek szerkesztősége nevében. A világhálón arra lettem figyelmes, hogy időről-időre szebbnél szebb
portrékat, 3D-s, erotikus tartalmú képeket,
negatív rajzokat posztolsz facebook oldaladon. Nagyon tetszenek munkáid, szinte hihetetlen, hogy enynyire tehetséges vagy.
A családodban van valaki, akitől örökölted a tehetséged?
A nagymamám foglalkozott régebben hobbi szinten a
rajzolással. Szerintem tőle örököltem a tehetségem.
Mikor kezdtél rajzolni?
Mindig is szerettem rajzolni, egészen kicsi koromtól
kezdve. Alsó tagozatos koromban rajz szakkörre jártam,
de sajnos az megszűnt. Komolyabban csak 13 éves koromban kezdtem el vele foglalkozni.
Milyen technikákkal dolgozol?
Főként grafitceruzákkal, az utóbbi időben kezdtem el
színesben rajzolni, főként Faber Castell polychromos
ceruzákat használok, ezek mellett segédeszközöket mint
pl. elemes radír, papírceruza (satírozásra és árnyékolásra).
Honnan sajátítottad el ezeket a technikákat?
A Youtube-on lévő külföldi művészek videói alapján gyakoroltam, és szereztem be a különféle segédeszközöket.
Hol élsz?
Jelenleg
Mindszenten élek a szüleimmel.
Mivel foglalkozol?
Elvégeztem a középiskolát. Most érettségizek. Megrendelésre
rajzolok, és a főtevékenységként is az
alkotásban képzelem el a jövőt.
Terveid?
A festészetben is
szeretnék
jártas
lenni, és tovább
fejleszteni a térbeli
rajzolási képességemet. Ezt akár
iskolarendszer formájában, vagy mint eddig autodidakta módon.
Ha elakadsz a rajzolásban kitől kérsz segítséget?
Általában a mentorom vagy a barátaim segítségét kérem, akik szintén rajzzal foglalkoznak.
Tőled kérnek-e tanácsot?
Igen, szoktak kérni tanácsot. Általában a segédeszközök, az elérhető célok kapcsán keresnek, de építő kritikával is szívesen szolgálok.
Ki a mentorod?
Egy budapesti ismerősöm, akivel egy facebook csoportban ismerkedtem meg. Székely Ildikó. Az Ő segítségével nyertem meg már több pályázatot. Ő karolt fel, és
azért nagyon hálás vagyok neki. Mint pályakezdő művész, sok segítséget kaptam Szekeres Adrienn művésznőtől is.
Láttam, hogy volt már kiállításod több ízben is.

Először a középiskolában voltak kisebb kiállításaim, de az
első igazán komoly 2017-ben a Mindszenti Kulturális Központban volt a magyar kultúra napja alkalmából. Ezenkívül minden évben elfogadtam a meghívást a Mindszenti
Napok kültéri kiállítására, ahol több művész képei voltak
kiállítva. Az igazi áttörést Budapesten értem el 2019 áprilisában a Kimberly Cafe-ban, amit a mentorom, Székely Ildikó szervezett meg. Azon kívül Szentesen volt a Galéria
Kávéházban egy kiállításom, ahol megtisztelt az akkori
polgármester és a jelenlegi polgármester is jelenlétével.
Megrendelésre hogyan „dolgozol”?
Leggyakrabban ünnepekkor vagy szülinapokra szoktak
megkeresni, általában személyes témájú rajzokat készítek,
pl. egy családot, vagy egy párt, de vállaltam már el, állatok
rajzolását is. Tetoválás mintát is terveztem.
„Mindenevő” vagy, illetve vannak kedvenc témáid?
Kedvenceim jelenleg a portré, erotikus téma, vagy a tájak.
Rajzoláson kívül mással is szeretnél foglalkozni?
Később főleg majd festészettel.
Mennyi ideig tart egy műalkotás létrehozása?
Napi 4-5 órát szoktam rajzolni, attól függ, hogy mennyire
részletes az adott kép. Van, amelyik 4-5 nap alatt készen
van, de van, amelyikre másfél hét is kell.
Számtalan rajzversenyen, pályázaton vettem részt, mindig
kiváló eredménnyel. Ezek közül az első komolyabb a
HISZK-FAKTOR Tehetségkutató Verseny I. helyezése volt,
amit még középiskolában nyertem. Amire igazán büszke
vagyok az a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért” állami ösztöndíj
volt, amit már két alkalommal is elnyertem képzőművészeti kategóriában, 2016 decemberében és 2018 augusztusában. Rendkívül boldog vagyok ezektől az ösztöndíjaktól,
hiszen sokat
lendítenek a
technikai
és
tárgyi feltételeim javításán.
Kívánjuk, hogy
váljanak valóra
álmaid,
további sok
sikert
kívánunk az életben!
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Válogatás Urbán Gergő
alkotásaiból

Fotók: Urbán Gergő
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MEGÚJULT A VOLT
GIMNÁZIUM ALSÓ SZINTJE

Örömmel
értesültünk
a
facebook
üzenőfalra kitett hírből, hogy a Mindszenti
Testedző Sport- és Rekreációs Egyesület edzései új helyen megkezdődnek. Nagyon szép lett az átalakított
gimnázium alsó szintje. Elmondhatjuk, hogy Nagyék
„nagy fába vágták a fejszéjüket”! A felújítás megkezdése
szinte egybeesett a Korona-vírus megjelenésével. Erről
kérdeztük Nagy Péter és Sulyok Renáta edzőket.
Mint megtudtuk, már a tavalyi évben körvonalazódott,
hogy helyszínt kell váltaniuk, rajtuk kívül álló okok miatt. A felújítás közel két hónapig tartott, amely az egyesület számára hatalmas anyagi kiadást is jelentett, hiszen
falbontás, festés, burkolás mellett, még rengeteg kisebb
munkát is el kellett végezniük. Az átalakítást több önkéntes munkaerő - egyesületi tagok, családtagok - is segítették, annak érdekében, hogy mozgásra alkalmas,
optimális helyet sikerüljön létrehozni. Így, ma már az
edzések a megszokott rendben zajlanak. A sportolni vágyók függesztett hevederes, spartan training group,
edzésekre, valamint köredzésekre, és pilatesre járhatnak.
Gratulálunk a kitartó munkához, kívánjuk, hogy minél több mozogni vágyó mindszenti ember keresse fel,
az immár sportcentrummá átalakult épületet!

Fotók: Sulyok Renáta
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ÚJRAINDULTAK A FOCIEDZÉSEK MINDSZENTEN
Közel két hónapos kihagyás után ismét
engedélyezett lett a sportolás és az
edzések megtartása az országban, így a Mocorgó
Utánpótlás Futball Club is elkezdhette az edzéseket.
Az elnök és edzők, nem sokkal a hivatalos bejelentés
után találkoztak, és megbeszélték, hogy milyen szabályok és keretek között lehet tartani edzéseket, természetesen, a mindenkor hatályos járványügyi jogszabályok és egészségügyi ajánlások figyelembevételével.
Arra az elhatározásra jutottak, hogy induljon újra a
sportélet, ehhez pedig egy nyilatkozatot is készítettek,
melyben a szülőnek aláírásával hozzá kell járulnia,
hogy járhasson focizni a gyermek.
Mivel még az iskolák Mindszenten sem nyitottak ki, a
közösségi tereken pedig továbbra sem gyűlnek össze
a családok, gyerekek, így igen jó dolog, hogy aki szeretne, már le tud járni edzésekre, és ismét el tudjuk
indítani, folytatni a sportéletet. A döntés értelmében
az idei utánpótlás bajnokságokat befejezettnek nyilvánították, de ősztől valószínűleg ismét lehet meccseket
rendezni, addig pedig még bőven van idő felkészülni.
Így az alapoktól, de mégis sok munkával a hátunk
mögött tudjuk újrakezdeni az edzéseket, a higiéniás
szabályok betartásával, az edzés fegyelmet tartva.
Fontos információ még, hogy az edzéseket szülők,
barátok, hozzátartozók a jelenlegi szabályozások értelmében nem látogathatják, azt csak zártkapusan lehet
megtartani, kizárólag a tagok jelenlétével. Erre, és a
többi szabály betartására is maximálisan odafigyelnek
az edzők és a pályagondnokok.
A fentiek figyelembevételével sok szeretettel várjuk a
jelentkezőket minden korcsoportunkba, aki ki szeretné magát próbálni a labdarúgásban, és egy kiváló közösségnek tagja lenni – legyen az akár fiú, akár lány –
bátran jelentkezzen Szűcs Sándor elnöknél (+3630-457
-2579).
Korosztályok és edzőik:
U7 (2014-2013-ban született gyerekek): Szabó Mihály
U9 (2012-2011-ben született gyerekek): Szabó Mihály
U11 (2010-2009-ben született gyerekek): Molnár Milán
U13-14 (2008-2007-2006-2005-ben született gyerekek):
Párkányi László
U17 (2004-2003-ban született gyerekek): Szűcs Sándor
U19 Lány (2006-2005-2004-2003-2002-2001-2000-ben
született lányok): Balogh Árpád
Várunk Benneteket a pályán és reméljük, hogy hamarosan mérkőzéseket is játszhatunk, még több örömet, tapasztalatot és sikerélményt szerezve a gyerekeknek.
Hajrá Mindszent, hajrá Mocorgó!
Balogh Árpád

Fotó: Balogh Árpád
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“A korlátozások idejére sem hagytuk magukra az embereket.
Jelen voltunk minden földrészen.”
AZ ÉLŐ HIT MŰHELYE ALAPÍTVÁNYT
NAGY LÁSZLÓ ALAPÍTÓ-TITKÁR
MUTATJA BE
Alapítványunk megalakulását, létrehozását és működését,
nem egy pillanat szülte, hanem hosszú évek tervezése, a
beszélgetések, a közös gondolkodás, a közös hit eredménye hozta létre. Ennek a sekélyes értékekkel rendelkező,
felületes kapcsolatokat preferáló világnak vagyunk mi az
ellentétei. Hiszünk önmagunkban, hiszünk a közösségben,
hiszünk a közös munkában és annak eredményében. Hiszünk abban, hogy munkánkkal közösséget tudunk teremteni, ebben az egyénieskedő, mindenkin átgázoló, rohanó
világunkban. Hiszünk a keresztény értékekben, hiszünk
a családokban, az emberekben, az őseink örökségében.
Múlt nélkül nem létezhet jövő.
Ezen megfontolásokból adódóan választottuk alapítványunk nevét Az Élő Hit Műhelyé-t, ahol az Élő, az a napjainkat, a mindennapok küzdelmét jelenti. A Hit, a keresztény értékrendet, az elkötelezettséget, a kitartást fejezi ki.
A Műhely, a cselekvést, az alkotást és a megújulást szimbolizálja. 2017. december 18-án öntöttük végső formájába
alapítványunkat és kezdtük meg a jogi procedúrát a szervezet bejegyeztetéséhez. A Törvényszék 2018. február 20án jegyezte be szervezetünket és kezdhettük meg hivatalos
működésünket. Alapítványunk a minőségre helyezi a
hangsúlyt, tagságával kapcsolatban is ezt a szemléletet
vallja. Természetesen tudjuk és meg is értjük, hogy az emberek többsége nem akar elköteleződni, de van bennünk
egy természetes segítségnyújtási vágy, mely néha a háttérbe húzódást, a névtelenséget kéri.
A Kuratórium tagjai Salamon László (elnök), Makó András (kurátor), Lucza János (kurátor), Csernák Sándor
(kurátor) és Nagy László Tibor (titkár). Közösségünk támogatói adományaikkal, munkájukkal, kapcsolataikkal és
tudásukkal támogatják alapítványunkat. Rendezvényeink
aktív részesei, segítői. Munkánk kiterjed a templom és
környezetének karbantartására, rászoruló családok megsegítésére, valamint közösségépítő programok szervezésére,
lebonyolítására és alkotó művészek támogatására. Rendezvényeink a teljesség igény nélkül: Nyitott Templomok
Napja, Pünkösdi Családi Nap, Közösségek Adventje, illetve a 2 havonta megrendezésre kerülő templomkert takarítás, ami fontos része közösségünk építésének, mert jó hangulatban értékteremtő munkát végzünk. Örömmel tölt el
tagjaink odaadása és mindenkori aktív részvétele a programokon. Mindszent Város Polgármesteri Hivatalával és a
Képviselő-testülettel a kapcsolatunk jó és gyakorlatias.
Programjainkon nem csak a Polgármester Úr vesz részt
aktívan, hanem több képviselő is aktívan hozzájárul alapítványunk munkájához. Köszönet érte.
Néhány szót a 2020. évről. A munkánkat nagymértékben
befolyásolja a templom felújítás és a járvánnyal kapcsolatos korlátozások, ezért számos programunkat törölni kellett. Amit viszont fontos megemlítenünk, hogy a korláto-
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zások idején se hagytuk magukra az embereket. Online
mise közvetítésével próbáltunk lelki támaszt adni mindazoknak, akik ezt igénylik. 45 bejelentkezés és 30.000 feletti
megtekintés, ez a valós mérlege az interneten közvetített
miséknek. A közvetítés tovább folytatódik a vasárnapi
misék online térbe történő megjelenésével, ahol 3.000–
4.000 fő az aktív résztvevője a szertartásnak.
Néhány érdekesség, hogy a közvetítéseket honnan is nézték: Erdély, Vajdaság, Kárpátalja és a Felvidéken kívül
Európa minden országából, valamint Brit Kolumbiából,
Ausztráliából, Kanada, USA, Brazília, Dél Afrikai Köztársaság stb. a teljesség igénye nélkül. Mondhatnánk,
hogy jelen voltunk minden földrészen, ami nem kis dolog
egy ilyen kis közösségtől. Emellett megszaporodott a közösségi ismerősök száma is 300-ról 2.750-re, ami folyamatosan nő.
Valós együttműködési kapcsolatban vagyunk a Mindszenti Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Angyal-várral,
valamint a Mindszenti Horgász Egyesülettel, de jó kapcsolatot ápolunk a többi egyesülettel is. Alapítványunk a közhasznúságot ebben az évben szerezheti meg, így év végére
már, mint közhasznú szervezet működhetünk tovább.

KÖSZÖNET A CSENDES
ÉLETMENTŐKNEK!
A Csongrád Megyei Magyar Vöröskereszt Szentes - Csongrád Szervezete, a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház Vérellátó Osztálya és
Mindszent Város Önkormányzata nevében szeretnénk megköszönni mindazoknak a véradóknak, akik a nehézségek
ellenére is megjelentek Mindszenten a Művelődési házban
májusban tartott véradásokon.

A 106 fő véradó 309 ember életét mentette meg.
Köszönjük az önzetlen segítséget!
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CIRKUSZ TÁBOR MINDSZENTEN!
Az Angyal-vár alkotóház
(Beke Mari művészetpedagógus)
és a
Mindszenti Művelődési Központ
közös szervezésében,
ZOLTÁN ANGELIKA
akrobatika-, aerobik sportedző, fitball tréner, az Állami Artistaképző Intézet volt növendéke és segítői vezetésével:
2020. július 20-24.(5nap) 8:30-16:30 óráig
Várjuk 7-12 éves korú fiúk, lányok jelentkezését, akiknek
lételeme a mozgás, akik szeretnék kipróbálni magukat artistaként, zsonglőrként, egyensúlyozóként és megtapasztalni
mekkora öröm rejlik a cirkuszművészet közös gyakorlásában!
Programok:
Naponta edzések, csapatjátékok, kézműves
foglalkozások, és utolsó nap lesz a nyilvános bemutató a szülők, barátok részére.
Helyszíne: Mindszenti Művelődési Központ
(6630 Mindszent, Szabadság tér 37.)
A tábor költsége: 33 ezer Ft,
ami magába foglalja a napi 4 étkezést, és a
programok közreműködői és anyag-költségét.
(Külön díj ellenében szállást és vacsorát is tudunk biztosítani.)
Jelentkezés: 2020. június 19-ig, a jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi díj befizetésével.
Információ kérhető:
szakmai kérdésekben: Zoltán Angelika
(zoltan55angi@gmail.com)
egyéb témában: 30/670-7580 (helyszín) és 20/324-4785 (Beke
Mari) számokon.
A tábor minimum 15, maximum 17 fő részvételével indul
csak el.
Igyekezz, hogy le ne maradj!
Ne otthon cirkuszolj,
cirkuszolj velünk, és hívd el a barátaidat is!

TARTS VELÜNK A NYÁRON!
VÁR RÁD A KÉKVIRÁG
JÁTSZÓTÁBOR!
A tábörbá jelentkezök egy igázán mözgálmás hetet tölthetnek velúnk, ámi telis-tele lesz spörtölási lehetöseggel.
A pihenö idöt á kezmúves föglálközásök, á környezettúdátös szemlelet förmálásá es á játekös fejtörök színesítik
májd.
A 7-14 éves gyermekek részére a tábor időpontja:
2020. júliús 27-31. nápöntá 8-16 örá között
Szülői megbeszélés: 2020. júliús 23-án, csútörtökön 18
örákör, á Mindszenti Múvelödesi Közpöntnál
Erdeklödni es jelentkezni á Mindszenti Múvelödesi Közpöntbán (Tel.: 62/526-080 vágy 30/670-7580 vágy áz
intezmeny, es á Kekvirág Klúb – Mindszent fáceböök
öldálán úzenetben) lehet.
A reszvetel ingyenes,
jelentkezes körlátözött számbán (25 fö) lehetseges.
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek - Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében
EFOP-1.5.3-16-2017-00025

2020. június

Zöldtábör Mindszenten
Egy hetes „zöld-programot” kínálunk azoknak a felsős tanulóinknak, akik túrázni, kerékpározni és vetélkedni, játszani szeretnek.
Időpont: 2020. július 6-10-ig reggel 8:00 órától délután 16:00
óráig programtól függően.
A tábor önköltséges (utazás + belépők) kb. 6500 Ft/fő
(Támogatási lehetőségeket keresünk, ez az összeget csökkentheti!)
Minimum 15 fő jelentkezése szükséges ahhoz, hogy a tábor
megvalósuljon.
Támogatást szívesen veszünk!
Étkezés: önellátó
Tervezett program: Szegedi vadaspark; Ópusztaszer Csillagösvény; Mártélyi piknik; Szentesi fürdő; pólóbatikolás; tanösvény
A tábor szervezői: Antalné Kardos Csilla;
Csatlósné Répás Etelka; Szunyiné Marton Edit
Jelentkezni: Eta néninél: 30/ 338-4011
(Mindszent Liliom zug 1/a)

Expedíció – Kalandos Küldetések Tábora
Minden náp új kihívás – melyben helyet káp á mözgás, csápátjátekök, kincsvádászát, kezmúves föglálközásök, löváglás, termeszetközeli elmenyek
Helyszín: Mindszenti Múvelödesi Kp es
Het Hálász Házá
Étkezés: tízörái, ebed, úzsönná
Jelentkezési határidő: 2020. júniús 20.
Tájékoztató szülői megbeszélés:
2020. júniús 24. szerdá 17:30 örákör á Múvelödesi Közpönt elötti teren

A reszvetel ingyenes,
jelentkezes körlátözött számbán (25 fö) lehetseges
Érdeklődni, jelentkezni az Általános Iskolában, illetve a
30/975-7339-es telefonszámon lehet.
Húmán szölgáltátásök fejlesztese tersegi szemleletben – kedvezmenyezett tersegek Közössegi szölgáltátásök fejlesztese Csöngrád megyeben EFOP-1.5.3-16-2017-00025

„VARÁZSLÁDA”
Barangolás a mesék birodalmában
A gyermekek megtapasztalják a mesék, a közösségi
együttlét megtartó erejét.
A tábort a 7-12 éves gyermekek
részére hirdetjük meg
2020. július 13-17. 8-16 óráig
A gyermekek számára napi háromszori
étkezést, és élménydús programokat biztosítunk.
Szülői megbeszélés: 2020. július 9-én, csütörtökön 18 óra
Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ
A részletekről érdeklődni és jelentkezni a Mindszenti Művelődési Központban, illetve a 62/526-080 vagy a 30/670-7580 telefonszámon lehet.

A részvétel ingyenes,
jelentkezés korlátozott számban (25 fő) lehetséges
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek Közösségi szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében EFOP-1.5.3-16-2017-00025

HORGÁSZTÁBOR
Altálánös iskölás körú gyermekek reszere
2020. augusztus 10-14. naponta 8-16 óráig
A gyermekek számárá nápi hárömszöri etkezest, es á hörgász-elethez kápcsölödö prögrámökát szervezúnk
Nem akadály, ha valaki még sohasem horgászott,
a táborban megtanítjuk!
A reszletekröl erdeklödni es jelentkezni á Mindszenti Hörgász Egyesúletnel, á 30/349-4460 telefönszámön lehet.
A részvétel ingyenes,
jelentkezés korlátozott számban (25 fő) lehetséges
Húmán szölgáltátásök fejlesztese tersegi szemleletben – kedvezmenyezett tersegek - Közössegi szölgáltátásök fejlesztese Csöngrád megyeben EFOP-1.5.3-16-2017-00025
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NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN
SERES BEÁTA
1995.
Mindszenti Központi Általános Iskola tantestülete díszpolgári címmel ismerte el azoknak a tanulóknak a tevékenységét, akik 8 évig kitűnő eredményt értek el, az iskola színeiben eredményesen versenyeztek, sokat tettek a közösségért, magatartásuk példamutató volt. Később a díszpolgári
címet 1998-tól a Nívódíj váltotta fel.
1995-ben Seres Beáta kapta ezt a rangos kitüntetést. Hogyan alakult a kitűnő tanuló sorsa az évek alatt? Erről kérdeztük Seres Beátát.
Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról?
Boldogan emlékszem vissza, hogy a Mindszenti Központi
Általános Iskola diákja lehettem. Iskolabolt! 6. osztályos tanulóként, nagy kosárba vittük át a gimnázium épületéből a
fiúiskolába az „árut”. Korán kellett kelni, mert boltosként
már előre össze kellett válogatni
mit szeretnénk árulni. Friss kifli,
zsemle, tejtermékek, édességek, és
mire a gyerekek iskolába érkeztek,
mi már ott vártuk őket, hogy vásároljanak. Pénzzel bántunk, azt
gondolom már ott elindult bennünk egy felelősség érzése, hisz el
kellett számolnunk a „nagy boltos” 7-8. osztályos tanulóknak, és
ha hiány volt, akkor azt ki kellett
fizetni. És az, amikor már „nagy
boltosok” lehettünk és a gimnázium épületében árulhattunk, az
igazi öröm és büszkeség volt azt
gondolom. Volt délutáni kis
„bandázás” a büfében, árupakolgatás, takarítás, leltár. Iskolarádió! Az egy felejthetetlen élmény volt! Kitalálni különböző kvízeket, nyereményjátékokat, volt „szívküldi”! Tájékoztatni a társainkat az iskolában lévő
programokról, összeválogatni a
kedvenc zenéiket, hogy abban a
pár perces rövid szünetben mindenről tájékozódjanak és tartalmas legyen, én nagyon szerettem. Nekem külön kihívás volt
minden egyes adás. Emlékeim
között vannak még az iskolai
szereplések ünnepekkor. Reggelente mentünk próbálni, és büszkén álltunk ki egy-egy ünnepségen elmondani egy verset. Diákönkormányzat! ”Kulturális Miniszter voltam”, feladatom volt a
kulturális programok szervezése,
lebonyolítása. Egyik felejthetetlen tettem, és még most is mosolyt csal az arcomra az a gyermeki meggondolatlanság,
hogy egy iskolai farsangra feladatom volt zsűri tagokat felkérni. Én a zsűri elnökeként az akkori polgármesterünket,
Kecskeméti Jánost kértem fel. Ezt sose felejtem el. Nagyon
szerettem a farsangokon, vers- és mesemondó versenyeken
segíteni a szervezésben. Emlékszem a diák önkormányzati
ülésekre! Segítő és irányító tanáraink voltak Szunyiné Marton Edit és Nagyné Korell Erika tanárnők, akik mindenben
segítették az "önkormányzat" hibátlan, pontos, kifogástalan
működését, időt és energiát nem kímélve. Sose felejtem el a
munkájukat, és azt sem mikor átadták a Díszpolgári Oklevelet! Több osztálykiránduláson is részt vehettem, emlékszem,
hogy voltunk Egerben, Leányfalun, Szlovákiában, Balatonszárszón, és volt egy felejthetetlen körtvélyesi sátras kirándulásunk. Emlékszem, hogy volt német labor a gimnázium
épületében, és nagyon szerettem a könyvtári foglalkozásokat is.
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Szerettél ide járni?
A Igen szerettem. Emlékszem minden szeptemberben vártam a tanévkezdést, hogy mikor lesz már tankönyvosztás.
Olyan jó volt a nyári szünet után találkozni újra az osztálytársakkal és, hogy ki-ki mellett fog ülni.
Kik voltak a kedvenc tanáraid?
Pontosan emlékszem Apró Mária osztályfőnököm magyar
óráira, Csernák János matematika óráira, Nagy Ágnes testnevelés óráira, Kosztolányi Jánosné környezetismeret óráira
és a „Jól jegyezd meg”-ekre! - amiket szóról szóra meg kellett tanulni. És abból voltak a röpdolgozatok. Maczelka István kémia óráira, mikor különböző kísérletekkel próbálta
felhívni a figyelmünket, de emlékszem Szecskó Józsefné
fizika óráira is, illetve Török Lászlóné rajz óráira is, de emlékeim közt vannak Forrai Mihályné, Feketéné Sennyei Ágnes, Szabó Rezsőné, Kenderesi Zoltánné, Bozó Erika,
Bagitáné Szécsényi Mária, Molnár Zoltánné, Szajkó Andrásné órái is, melyek mind megalapozták a továbbtanulásom.
Az általános iskola után melyik középiskolában végeztél?
Hódmezővásárhelyen, az Eötvös József Egészségügyi és
Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági szakán.
Melyik felsőoktatási intézményben tanultál?
A középiskola befejezése után Békéscsabán folytattam tanulmányaimat, ahol gazdasági informatikus végzettséget szereztem, majd a Tessedik Sámuel Gazdasági Főiskolán közgazdászként végeztem, ezután a Budapesti Gazdasági Főiskolán folytattam tanulmányaimat, ahol adó-illeték-vám
szakértői képesítést szereztem, majd mérlegképes könyvelői
képesítéssel lettem gazdagabb.
Hogyan élsz, mik a terveid?
Férjhez mentem 2008-ban, három gyermekünk született
Balázs, Gergő és Sára. Jelenleg könyvelőként dolgozom.
Elsődleges célunk szülőként nem lehet más, mint a gyermekeink fejlődése és előrébb jutása akár a tanulás, akár a sport
terén.
A mai gyerekeknek mit üzennél?
„Múlnak a gyermekévek nincs visszaút…” Használják ki az
iskola adta lehetőségeket, hisz jó alapokkal ballaghatnak el,
és folytathatják tanulmányaikat. Próbáljanak minél több időt
a barátaik társaságában személyesen eltölteni, kerülve az
informatika világát.
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

KUNHALMOK - A MÚLT ŐRZŐI
„A domb”, csak így neveztük azt a kunhalmot, ahova gyakran jártunk gyermekkoromban vadvirágot
szedni, megbeszélni az élet nagy dolgait vagy csak kémlelni az
eget. Akkor még nem tudtam pontosan, hogy mik is azok a kunhalmok, de azt igen, hogy valószínűleg kincseket rejtenek, mert az
egyik nyáron régészek jöttek kutatni a dombunkhoz. Később véletlen belefutottam egy cikkbe, amely a kunhalmok jelentőségét
írja le és ekkor döbbentem rá, hogy valójában milyen értékes dombon ücsörögtünk gyerekként a barátaimmal.
A kunhalom Győrffy István néprajzkutató meghatározása szerint,
a Kárpát-medence alföldi területein található mesterségesen létrehozott jellegzetes földhalmok elnevezése, többségükben a Kárpátmedencei honfoglalás előtti időkből származnak. A kunhalom 510 m magas, 20-50 m átmérőjű kúp, vagy félgömb alakú képződmény. A halmok az Alföld felbecsülhetetlen kultúrtörténeti kincsei, olyan régészeti lelőhelyek, melyekhez mondák, hagyományok, hiedelmek fűződnek, nevük régi falvak, események vagy
személyek emlékét őrzi, lejtőiken értékes növénytársulások találhatóak meg, hajdani vizeket, utakat jelölnek, ősi településeket,
középkori templomokat rejtenek magukban. (Bede Ádám, 2014.)
A természetvédelmi törvény hatályba lépése óta védett kunhalmok
jogi
értelmezésű
meghatározására
a
következő:
"A kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi,
illetve élővilágvédelmi szempontból jelentős domború földmű,
amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak.”
A síksági tájnak ezek a feltűnő elemei még ma is nagy számban
fordulnak elő Mindszent közelében is, az alábbi táblázat ezeket
foglalja össze.
Halom elnevezése
Ludas -halom
Tege – halom
Álmos-halom †
Elegei-halom
Halász-halom
Mindszent, Mártély
Határ-halom 1.
Mindszent, Mártély
Határ-halom 2.
Hegyes-halom
Józsepi-halom
Juhász-halom †
Kis-Juhász-halom
Koszorú-halom
Sebők-halom
Szekfű-domb †
Szeri-halom
Tóth Ferkó-halom
névtelen halom
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Abszolút Alap hoszAlap rövimagasszabb átmérő- debb átméság (m)
je (m)
rője (m)
5
85
75
2,7
110
65

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT
2020. 05. 30. Seres Károly és Mihály
Henriett
55 éve kötött házasságot
1965. 05. 01. Csernák András és Sárközi Klára Sára
1965. 05. 15. Sánta Imre és Monostori Sára
1965. 05. 22. Suti Mihály és Kovács Etelka Julianna
50 éve kötött házasságot
1970. 05. 02. Pálinkó Ferenc és Gedai Erzsébet
1970. 05. 30. Barna József és Kovács Irén
45 éve kötött házasságot
1975. 05. 03. Farkas Ferenc és Mucsi Anna
1975. 05. 24. Gál Mihály és Szeri Eszter
1975. 05. 31. Kecskeméti János és Nagy Margit
40 éve kötött házasságot
1980. 05. 24. Bogyó Sándor és Hős Julianna
35 éve kötött házasságot
1985. 05. 04. Ménesi Sándor és Bacsa Eszter
1985. 05. 25. Kis Mihály és Lantos Eszter
30 éve kötött házasságot
1990. 05. 12. Mihály János és Borka Éva
1990. 05. 12. Géja Sándor és Boldizsár Ibolya Judit
1990. 05. 21. Rostás Lajos és Kanalas Erzsébet
1990. 05. 26. Szabó Mihály és Lakatos Anita
25 éve kötött házasságot
1995. 05. 06. Szécsi István és Nagy-Illés Mónika
1995. 05. 06. Berta Endre és Magony Tünde
1995. 05. 06. Erhardt Zoltán és Ferenc Orsolya Ildikó
1995. 05. 20. Toronyi László és Kenéz Erzsébet

0,8
1,6

45
80

30
4

1,5

55

25

SZÜLETETT

2,4
6,5
7

70
90
75

45
70
50

Zsótér Andrásnak és Gábor Diánának
2020.04.22-én Natasa Lea utónevű,

0,5
2,7
0,3

75
40
80

30
25
20

5,6
8,5
1

100
110
40

65
70
25

† : Elpusztított halom
/Forrás: Bede Ádám: A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei. Doktori értekezés. Szeged,
2014. 177 p./
Gyermekkorom meghatározó helyszínét azóta beszántották,
amellyel a halom értékes növényzete is odalett. Ez sajnos egyáltalán nem egyedi eset. A Kárpát-medencében egykor több tízezer
kunhalom is lehetett, mára néhány ezer maradt belőlük, és ezeknek is csak töredéke őrizte meg eredeti méretét és növényzetét.
Sok kunhalom a mezőgazdaság, az útépítések, valamint rongálások miatt mára szinte teljesen eltűnt.
Ezért fontos, hogy a megmaradt kunhalmok értékeivel tisztában
legyünk és jobban megbecsüljük hazánknak megmaradt történelmi és természeti kincseit.
Sz. A.

Lakatos Anitának 2020. 05. 18-án Léna Szófia utónevű,
Szabó Róbertnek és Mihály Ágnesnek 05. 21-én
Balázs utónevű,
Tatár Attilának és Gulyás Ágnesnek 2020. 05. 02án Bella utónevű gyermeke született.

ELHUNYT
Tóth Jánosné szn: Urbán Margit
(Köztársaság tér 7. I/5.) - 2020. 04.
21. - 74 éves volt
Virág Ferenc (Szabadság u. 97/A) - 2020. 04. 25. 37 éves volt
Kanalas József (Kinizsi u. 66/A) - 2020. 04. 26. - 62
éves volt
Takács Lajosné szn: Soós Rozália (Szabadság u.
70.) - 2020. 04. 27. - 76 éves volt
Kurucsai Józsefné szn: Ambrus Eszter Irén (Bem
u. 5/B.) - 2020. 05. 03. - 91 éves volt
Aszalai Bálint (Táncsics M. u. 9.) - 2020. 05. 05. - 88
éves volt
Halászi Mihály (Szabadság u. 87.) - 2020. 05. 05. 73 éves volt
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GYERMEKNAP ALKALMÁBÓL
A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. Az ünnep célja, hogy
megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti
megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. A
nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, az év
legkülönbözőbb napjain, hazánkban május utolsó vasárnapján. Sajnos az
idén elmarad a szokásos ünneplés, de kárpótlásul beszélgetésre invitáltam
egy mindszenti nagyon tehetséges leánygyermeket….
Az interneten lettem figyelmes a cikkre, miszerint „Megvannak a Janikovszky Éva meseíró pályázat győztesei”. A felhívásra több kategóriában 716 éves korig indulhattak a gyerekek.

OLÁH RÉKÁVAL
a Mindszenti Általános Iskola
végzős diákjával beszélgettem

nyolcadikos

Fotó: Oláhné Cseh Boglárka

Mióta érzed magadban a tehetséget?
Én nem éreztem azt, hogy eredményes lehetek ebben, de a
családom biztatott, hogy próbáljam meg. Kiskoromban nagyon sok mesét olvastak nekem, és mai napig nagyon szeretek olvasni. Az iskolában szerettem fogalmazást írni, és aztán
egyszer úgy gondoltam, hogy írok egy hosszabb történetet is.
Azt kedvelem benne, hogy az olvasással ellentétben, itt én
alakíthatom a történetet. Miközben írok, szinte látom magam
előtt lejátszódni az eseményeket.
Miről szól az alkotásod?
A címe: Bodza, a vakvezető kutya. Egy labrador kutyáról szól,
akinek minden álma, hogy segíthessen.
Hány éves gyerekeknek ajánlod? Ezen még nem gondolkoztam, nem is ilyen céllal írtam. Nem kötném korosztályhoz.
El lehet-e olvasni valahol a művedet?
Amikor megírtam, nem számítottam rá, hogy egy ilyen neves
zsűri majd az én mesémet fogja a legjobbnak találni. Jól esik,
hogy sokan gratulálnak, és többen jelezték is, hogy szeretnék
megismerni a történetet. Néhány ismerősöm már el is olvasta,
de egyelőre még nem érzem magam késznek arra, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjanak az írásaim. Úgy érzem, hogy
sokat kell még tanulnom, fejlődnöm.
Szeretsz alkotni? Kreatívkodni?
Nagyon. Ez a másik hobbim, legtöbbször ezzel töltöm az időmet. Szívesen készítek ajándékokat a családomnak, és barátaimnak. Szeretek különböző kreatív technikákat kipróbálni,
amivel akár a szobámat is színesebbé tudom tenni.
Hamarosan elballagsz a Mindszenti Általános Iskolából,
milyen területen tanulsz tovább?
Angol szakra jelentkeztem, mert úgy gondolom, hogy bármivel is fogok foglalkozni, nyelvtudásra biztosan szükségem lesz.
Melyik középiskolában folytatod tanulmányaidat?
A szentesi Horváth Mihály Gimnáziumba fogok járni szeptembertől.

Hol figyeltél fel a felhívásra?
Mivel már tavaly is pályáztam, és tudtam, hogy
minden évben kiírják a versenyt, ezért most is
úgy döntöttem, hogy megpróbálom.
Tavaly milyen eredményt értél el?
Tavaly a saját korosztályomban (10-13 évesek)
különdíjat kaptam, vagyis több mint 300 pályázóból bekerültem az első 16 közé.
Más pályázatokon is indultál?
Az elmúlt évben 5 meseíró pályázatra küldtem Szívből gratulálunk a 16. Janikovszky Éva meseíró pályázat
be az írásaimat. Ebből kettő esetben értem el győztesének – OLÁH RÉKÁNAK – aki a 11-13 éves kategóeredményt: az egyik volt a Janikovszky, a másikria legjobbjának bizonyult 2020-ban!
nak köszönhetően pedig részt vehettem a csaláTovábbi szép eredményeket, sok sikert kívánunk!
dommal egy Bodrog túrán.

TérZene program Mindszenten
A klasszikus zene jótékony hatásait nagyon sok kutatás igazolja, azonban ez az
élmény nem mindenkihez jut el. Ezen szeretne változtatni az EMMI kultúráért
felelős államtitkársága, amely ennek érdekében létre hozta a „TérZene" elnevezésű komolyzenei programsorozatot. A TérZene Program célja, hogy valamennyi 5000 fő feletti településen hallható legyen a klasszikus zene és a társadalom szélesebb rétegei számára népszerűsítse azt. Ehhez programsorozathoz
csatlakozott Mindszent is, így az előadások keretében hetenként, meglepetésszerű időpontokban hallhatunk a város több pontján felcsendülni klasszikus zenei
dallamokat. A település a fellépők számára díjmentesen biztosítja a helyszínt
és az infrastruktúrát. Az előadások ingyenesen, augusztus végéig tekinthetőek
meg Mindszenten.
Hallgassák szeretettel!
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Sebestyén Andrásné Kati néni
híres rétese
Telefonos egyeztetés után, otthonában a Dózsa-Telepen
kerestük fel Sebestyén Andrásné Kati nénit, aki évtizedek óta süti a messze földön
híres rétesét. Elmondása szerint a rétes sütése nem egyszerű dolog, a recept önmagában
nagyon kevés.
Dióhéjban megtudtam, hogy
Kati néni mikor gyesen volt 38
éve Tamás fiával, az idősebb
fiának, András nap alkalmából a munkahelyére, rétest
süttetett a szomszéd Mariska
nénivel. A sütemény hatalmas
sikert aratott. Ekkor Kati néni
eldöntötte, hogy Mariska nénitől megtanulja a fortélyokat.
Így is lett, 15 év elteltével Mariska néni közölte Kati nénivel, hogy már jobban tudja sütni a rétest, mint Ő. Kati
néni rétesét rendezvényeken, búcsúkon ízlelhették a
mindszentiek.
A rétes részletes leírását és magyarázatát az alábbiakban tesszük közzé:
Hozzávalók: 23-24 fokos konyha; 1 méter x 70 cm-es
munkaasztal; 1,2 kg BL55-ös finomliszt, ami szobahőmérsékletű és megszitált!; 1 kispohár 20%-os tejföl; 2
tojás; 1 evőkanál 15%-os ecet; 0,5 liter 40 fokos
melegvíz, melyben 1 teáskanál sót feloldottunk.
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kikevert zsírral egyenként megkenjük a tésztákat, majd
egymás tetejére tesszük, a tetejét is vékonyan lekenjük.
Pihen 2 órát! Ezután elővesszük a házi szőttes abroszt,
ami kemény. Meglisztezzük, gyöngén, könnyű kézzel
kihúzzuk rá minden irányból egyenletesen. (nem nyújtófával nyújtjuk, kézzel húzzuk!) Ezután alacsony fokozatra kapcsolt ventillátor segítségével, megszikkasztjuk. Az asztal 2 végénél lenyúlik kb. 20-20 cm-re legalább. Ráhajtjuk a kézfejünkre a vastag részét, (az a hulladék). Pihen ismét 15-20 percet a tészta, majd jön a
töltelék. A töltelék, ízlés szerint lehet: diós, mákos, túrós, mazsolás-túrós, meggyes túrós, almás, káposztás,
tökös-mákos, barackos stb. A tészta elejére 1 sávban
vízszintesen tölteléket teszünk és az abrosz segítségével
3-at tekerünk rajta, majd elvágjuk és a vágott felével
tesszük a tepsibe. Jön a következő adag töltelék és töltjük, tekerjük, vágjuk mindaddig, míg el nem fogy a
tésztánk. Hagyományos sütőben, a legmagasabb fokozatra rakjuk. Légkeverésesben 200 fokon sütjük kb. 3040 percig. Ha kisült, lehetőleg másnap, vagy sülés után
minimum 6 óra elteltével szeletelhető, azonnal nem
ajánlott, mert nem lehet felvágni szépen. Törni fog, az
íze se olyan, mint mikor már kihűlt.
+ 1 kérdés: Megtanítaná-e Kati néni a fortélyokat idegeneknek?
Nem vállalok tanítást, kivéve imádott unokáim és a
nagyon szeretett unokahúgaimat. Őket megtanítom,
mást nem!
Kati néninek köszönjük a részletes receptet, és a nagyon-nagyon finom rétes kóstolót!
Jó egészséget kívánunk, hogy még nagyon-nagyon
sokáig tudja híres rétesét sütni!
Az olvasóknak jó sütést, kitartó, sikeres próbálkozásokat!

NYITNIKÉK
Pipacsok a határban

A zsírt kidörgöljük a liszttel, közepébe tesszük a tejfölt,
a tojásokat, a kanál ecetet. Nagyjából összekeverjük,
apránként a vizet hozzáadjuk, majd kidolgozzuk kézzel, hólyagosra. Letakarjuk abrosszal, a tetejére nejlont
borítunk. Legalább 1 órát pihentetjük.
40 dkg préselt zsírt (PICK vagy Kométa), 2 kanál 15%os ecettel habosra keverünk, amit előzőleg meglágyítottunk. Nem melegítjük fel, csak szobahőmérsékletű legyen! A tészta pihentetése után, gyorsan átgyúrjuk, és
lisztezett deszkára tesszük. 16 részre kell osztani (ebből
a mennyiségből 2x8=16 cipó lesz, ami 2 levél tészta
lesz). Hagyjuk 15 percet pihenni, majd kezdjük el cipózni! Könnyű kézzel cipókat gyürkézünk, azokat sorban lerakjuk. 20 percet pihentetjük. Visszafelé gyűrjük
a tésztát, a sima feléből lesz gyürkés. Úgy rakjuk le,
hogy a gyürkék alul legyenek. 20 percet pihentetjük.
Téglalapokat nyújtunk belőlük, (kb. 25x15 cm-eseket),
majd lisztezett deszkára szétrakjuk. Az előzőleg ecettel
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