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33. évfolyam 10. szám 2020. november 

TOVÁBBI AJÁNLÓ 

A csendes temetők felékesültek. Az ősztől letarolt 

sírhalmokon melegítő világító mécsek égtek, koszo-

rúk feküdtek. (...) Aztán, öregbedett az este, kialud-

tak a mécsek. Az emlékezők serege hazatért... Egy 

esztendeig ismét éjszaka lesz a temetőben. 

Ady Endre 

Fotó: Ménesi Tamás 

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC ESEMÉNYEIRE 
EMLÉKEZTEK  .............................  6. OLDAL 

Tök jó szalmabálák Bakson  

Fontos tájékoztatás a COVID-19-ről és az 
eljárási szabályokról városunkban  ..............  4. oldal 

Alkotó Nők  ..............................................................  8 - 9. oldal 

Vigyázz Balaton, jövünk!  .............................. 10 - 11. oldal 

Elismerést kapott a Keller Lajos Művelődési 
Központ és Könyvtár,  Helytörténeti Gyűjte-
mény Közösségi Múzeum  ...................  14. oldal 
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A HÓNAP FOTÓJA 

Fotó: Antal Istvánné Losonczi Erzsébet 

Ősz a Tiszánál 

Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a 

hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre. 

BABAZÁSZLÓK LENGNEK A 

VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉN 

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom elnevezésű civil 

szervezet útjára indította azt a megmozdulást, amely során a kívánt 

gyermek megszületésével egyetértő önkormányzatok babazászlót 

tesznek ki a polgármesteri hivatal épületére, kifejezve ezzel, hogy a 

település számára fontos a gyermekvállalás. A mozgalomhoz csatla-

kozott Mindszent, így a Köztársaság téri hivatali épületre kitűzött 

zászlók hirdetik, hogy minden születendő gyermek és a család, érték. 

„A kitűzött zászlók olyan jelképek, amelyek azt szimbolizálják, hogy a fele-

lősségteljes és odaadó családok gyarapítják és szebbé teszik városunkat, tér-

ségünket és hazánkat.” – mondta el kérdésünkre Zsótér Károly polgár-

mester. 

Mindszent Város Önkormányzata a zászlók kitűzésével elismeri a 

mozgalom társadalmilag fontos szerepvállalását, valamint a meg-

mozduláson túl, 2014 óta támogatja vásárlási utalvánnyal azokat a 

családokat, ahova újszülött érkezik. A képviselő-testület az év elején 

úgy határozott, hogy a vásárlási utalványok összegét 10.000.- Ft-ra 

emeli. Az utalványoknak tavaly 51, míg az idei első félévben 28 csa-

lád örülhetett. 

Zsótér Károly polgármester hangsúlyozta, hogy „a gyermek Isten aján-

déka: áldás és jutalom, azonban egy gyermek nevelése sok lemondással és 

alázattal jár, ezért köszönettel tartozunk azoknak a családoknak, amelyek ezt 

az „édes terhet” vállalják.” 
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TÁJÉKOZTATÁS SÍRHELYEK 
HOSSZABBÍTÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN 

Az 1995-ben (vagy korábban) létesített sírhelyek, vala-
mint a 2010-ben, (vagy korábban) létesített urnasírhelyek 
megváltási ideje 2020-ban lejárt. 

Felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét a lejárt sírhe-
lyek megváltásának szükségességére. 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tör-
vény, a hozzátartozó Kormányrendelet, valamint a Mind-
szent Város Önkormányzat képviselő-testületének a teme-
tőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000 (XII.15.) Kvt. 
számú rendelete szabályozza a köztemetőnk működését. 
A temetőben a használati időt, s így a sírral való rendelke-
zési jogot meg kell váltani. A temetési hely váltója addig 
rendelkezik a sírhellyel, amíg a váltás érvényes. Jelenleg, a 
temetkezési törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) 
Korm. rendeletben leírtak szerint, a sírhelyek használata a 
koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 
évre, sírbolt esetén 60 évre, urnafülke és urnasírhely esetén 
10 évre, urnasírbolt esetén 20 évre terjed. 
A megváltási idő lejáratát követően – a törvénnyel szabá-
lyozott módon – a sírhellyel és a ráépített sírjellel (sírkő, 
kopjafa stb.) kapcsolatos rendelkezési jog megszűnik. 
A temetési hely feletti rendelkezési jog azonban meg-
hosszabbítható, újraváltható. 

A sírhelyek, sírboltok megváltásáért fizetendő díjak: 

Sírbolt 60 évre 15.735, - Ft/m2 

Fojtott kripta 1 személyes, 2 m2 31.470,- Ft 

Fojtott kripta 2 személyes, 4 m2 62.940,- Ft 

Felnőtt sírhely   

1 személyes 12.590,- Ft 

2 személyes 25.175,- Ft 

3 személyes 37.765,- Ft 

Gyermeksírhely 25 évre 4.720,- Ft 

Urnasírhely   

10 évre, 1 személyes 8.390,- Ft 

10 évre, 2 személyes 16.785,- Ft 

25 évre, 1 személyes 12.590,- Ft 

25 évre, 2 személyes 25.175,- Ft 

Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévő felépít-
ménnyel a lejárat után a temető tulajdonosa rendelkezik, 
illetve annak tulajdonába megy át. 

A lejárt sírhelyek újraváltásával kapcsolatos ügyintézés 
Aradi Tibornál lehetséges, a +36 62/527-016-os telefonszá-
mon vagy az araditibor@mindszent.hu e-mail címen. 

A sírhelyek újraváltásának díját Mindszent Város Önkor-
mányzatának 57400255 – 11140870 számú bankszámlaszám-
ra utalhatják, a közlemény rovatban a sírhelyszám feltünte-
tésével. 

Kérjük amennyiben érintett egy vagy több hozzátartozójá-
nak sírhelye tekintetében, úgy az újraváltást szíveskedjen 
megtenni! 

TÁJÉKOZTATÁS 

A SARS-Cov-2 koronavírus világjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok életének és egészségének 
megóvása érdekében a Magyar Kormány a 478/2020. (XI. 3.) 
Korm. rendeletével 2020. november 4-én 000 órától Magyaror-
szág egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
Az erre való tekintettel a következő intézkedések lépnek élet-
be a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban. 

A Polgármesteri Hivatalban a telefonos, valamint elektroni-
kus úton történő ügyintézés válik elsődlegessé. 

Személyes ügyfélfogadásra 2020. november 5. napjától kizáró-
lag telefonos időpontfoglalás után, péntekenként 8.00-12.00 
óráig kerül sor. 

Időpontfoglalásra hétfőtől csütörtökig 8:00 és 15:00 óra között 
van lehetőség az alábbi elérhetőségeken: 

Jogi Iroda +36 62/527-011, 
kecskemetiviktoria@mindszent.hu, 

Általános Igazgatási Iroda +36 62/527-012, 
nemetistvan@mindszent.hu, 

Közgazdasági Iroda +36 62/527-019, 
tothszilvi@mindszent.hu, 

Integrált Szolgáltatási Iroda +36 62/527-033, 
kispaleva@mindszent.hu, 

Adócsoport +36 62/527-010, sibanedit@mindszent.hu, 

Szociális ügyek +36 62/527-010/313-as mellék, 
kohalmieszter@mindszent.hu 

továbbá a +36 62/527-010-es központi telefonszámon, vagy a 
mindszent@mindszent.hu e-mail címen. Sürgős esetben a Pol-
gármestert és a Jegyzőt a 06-62/527-015-ös telefonszámon, 
valamint a polgarmester@mindszent.hu és a jegyzo-
@mindszent.hu elektronikus levélcímeken érhetik el. 

Azon ügyfelek részére, akik nem kívánnak személyesen ügyet 
intézni, a Hivatal Portáján az ügyintézéshez szükséges nyom-
tatványokat biztosítjuk, valamint lehetőségük van a portán 
kihelyezett ládában az írásos kérelmek, egyéb beadványok 
leadására is. 

A lejárt sírhelyek újraváltásával kapcsolatos ügyintézés Ara-
di Tibornál lehetséges, a +36 62/527-016-os telefonszámon 
vagy az araditibor@mindszent.hu e-mail címen. A sírhelyek 
újraváltásának díját Mindszent Város Önkormányzatának 
57400255–11140870 számú bankszámlaszámra utalhatják, a 
közlemény rovatban a sírhelyszám feltüntetésével. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mindszenti városi 
piac területén 2020. november 5. napjától a hatodik életévét 
be nem töltött kiskorú kivételével a piacon való tartózkodása 
során mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi 
maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot 
olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamato-
san elfedje. Köteles továbbá mindenki a fertőtlenítésre vo-
natkozó és egyéb védelmi előírások betartására. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az aktuális korlátozó in-
tézkedéseket tartsák be, illetve kerüljenek minden szemé-
lyes találkozást. A kapcsolattartásra válasszanak egyéb mó-
dozatokat, kommunikációs formát. 

Vigyázzunk egymásra! 

ÉPÍTKEZNI SZÁNDÉKOZÓK 
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK 

Mindszent Város Önkormányzata beépítetlen 
lakótelkeket kínál eladásra Mindszenten 

Hódosy Imre utcában lévő, 8728. helyrajzi számú, 1378 m2 
területű, ingatlan eladási ára 920.000,- Ft 

Hódosy Imre utcában lévő, 8723. helyrajzi számú, 900 m2 
területű ingatlan eladási ára 700.000,- Ft 

Részletekért érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal 
Jogi Irodájában! 

Köszönjük mindenkinek, akik Szabó  Mihály 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
hoztak és küldtek, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló Család 
Mindszent 
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FONTOS TÁJÉKOZTATÁS A 
COVID-19-RŐL ÉS AZ ELJÁRÁSI 
SZABÁLYOKRÓL VÁROSUNKBAN 

Dr. Ávéd János címzetes főorvos, háziorvos és kollegái 
válaszoltak kérdéseinkre, a településre vonatkozó konkrét 
információkat is megosztottak velünk. 

Hány nap a vírus lappangási ideje? 

Az orvosi irodalom szerint, 2-14 nap, de leggyakrabban 5-6 
nap. Ez igen tág határ, tehát komolyan kell venni, mert nyil-
ván a fertőzés intenzitásától és az egyén egyedi állapotától is 
függ. 

Melyek a COVID-19 első tünetei? 

Sajnos ez egy igen nagy problémánk, mert szinte lehetetlen 
egyéb fertőzésektől a tünetek alapján egyértelműen elkülöní-
teni. A gyakoribb tünetek: 37,8 C feletti láz, köhögés, nehéz-
légzés, fulladás, háti fájdalom, íz és szaglásérzés zavara, rit-
kábban, de előfordulnak, izom és ízületi, tagfájdalmak, fejfá-
jás, nagyfokú gyengeség, hányás és hasmenés. 

Mit kell tenni, ha valaki a tüneteket észleli magán vagy a 
környezetében? 

A legfontosabb, hogy otthon maradjon, és ezután senkivel 
ne találkozzon, és háziorvosát hívja fel telefonon. A telefo-
nos kikérdezés és megbeszélés alapján fogunk dönteni a 
további teendőkről. 

Ügyeleti időn kívül kit kell hívni, milyen számon? 

A háziorvosoknak rendelési és rendelkezésre állási idő van 
megállapítva, összesen napi 8 órában. Tehát Mindszent ese-
tében is a háziorvosát keresse telefonon, ne személyesen, 
és hangsúlyozom, maradjon otthon! A telefonjaink nagyon 
sokszor foglaltak. Sajnos az a szokás, hogy mindenki hétfőn 
reggel 8:00-10:00-ig szeretné elintézni a dolgait, itt nem csak 
a Covidra gondolok, hanem egyéb ellátást igénylő dolgokra, 
gyógyszer íratásra, leletbemutatásra, beutalók, igazolások 
kérésére, stb. is. Tehát kérjük a pácienseinket, hogy türe-
lemmel legyenek, el lesznek látva, de bizony sokszor na-
gyon kitartóan kell próbálni a megadott számokat. To-
vábbra is javasoljuk, ha csak a megszokott gyógyszereiket 
szeretnék felíratni, ne jöjjenek be személyesen, telefonon 
keressék a háziorvosukat, annak rendelési idejében. 

Ügyeleti időben mi a teendő? 

Ügyeleti időben az ügyelet megadott számát kell hívni, 
(+36-70/3703-104) és diszpécsereink, akik Debrecenben van-
nak, biztosan segítenek. 

Hol történik a mintavétel? 

A mintavételi kérelmeket mindenkinek a saját háziorvosa 
adja le egy speciális webes felületre. A kérelem része egy 
telefonszám, ahol a beteget megtalálja a mentőszolgálat, és 
az akkor vele történt beszélgetése során a beteg eldönti, 
hogy kéri-e a lakásán, tartózkodási helyén történő minta-
vételt, vagy megoldja, hogy bemegy Szegedre a mentők-
höz, a Szilágyi utcába, ahol leveszik a mintát tőle. Nagyon 
fontos azonban megjegyezni, hogy a bemenetel CSAK saját 
személygépkocsival történhet, tömegközlekedést nem sza-
bad igénybe venni, és semmi olyan lehetőség (pl.: szomszéd, 
ismerős beviszi, taxi stb.) nem jöhet szóba, amivel veszélyez-
teti mások megfertőzését. Szintén fontos megjegyezni, hogy 
a mintavétel eredményétől függ a további teendő. Ha az első 
már pozitív, nem kell megismételni. Ha negatív, akkor 
minimum 48 óra elteltével kell megismételni. Ha az is ne-
gatív, akkor rendben van, nincs fertőzöttség. Aki igazoltan 
pozitív lett, annak az ÁNTSZ határozza meg a karantén 
időtartamát. Amennyiben a meghatározott idő lejárta előtt 3 
nappal már panasz és tünetmentes akkor a határozatban 
megjelölt időpontban lejár a karantén, és gyógyult. Úgyne-
vezett felszabadító tesztkérés csak az egészségügyben és a 

szociális, gondozó feladatokat ellátók esetében kötelező, 
természetesen azoknál, akik korábban pozitívak voltak. Ne-
kik a 10 nap lejárta után kell 2 negatív tesztet produkálni 48 
óra különbséggel, ekkor lehet őket gyógyultnak nyilvánítani. 
Maga a mintavétel az orr és szájüregből történik, egy-egy kis 
mintavételi pálca segítségével. Nem kellemes, de a cél érde-
kében bőven elviselhető. 

 Mikor kerül valaki karanténba? Mi a kötelezettsége, fele-
lőssége? Meddig van karanténban a beteg? 

Aki bizonyítottan fertőzött, vagy fertőzöttel találkozott, 
(ún. kontakt), annak karanténba kell vonulnia. A karantén 
fontossága és annak betartása a járvány szempontjából na-
gyon fontos. Aki nem tartja be, az mások egészségét felelőt-
lenül veszélyezteti. A hatósági karantént az ÁNTSZ (Állami 
Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat) rendeli el. Erről e-
mailt és levelet is küld a betegnek, a már ismert piros cédulá-
val, amit a karanténban levők a tartózkodási helyük ajtajára, 
kapujára kötelezően kitesznek. Ezt és a karanténban tartóz-
kodást a rendőrség ellenőrzi, és a napokban a büntetési tétel 
összegét drasztikusan meg is emelték. Ilyen karanténokban 
nem csak a betegek, hanem a kontaktok, tehát akik találkoz-
tak a beteggel, is vannak. Másik lehetőség, amikor mi is 
kérjük, hogy gyanú esetén betegünk maradjon otthon, 
külön helyiségben, szobában, és csukott ajtó mellett. Kü-
lön evőeszközt használjon, külön tisztálkodjon, a közösen 
használt helyiségeket (konyha, fürdőszoba és WC) csak a 
legrövidebb ideig használja, és gondosan fertőtlenítse. A 
vírus vizelettel ürítve 2 napig, széklettel ürítve kb. 1 hétig 
életbe maradhat. Ne főzzön, ne étkezzen az otthon lévőkkel. 
Lehetőleg más időpontban tisztálkodjon és a használat után 
fertőtlenítsenek azonnal, használjanak maszkot, gumikesz-
tyűt. A karantén ideje 10 nap, a részletekre most nem térnék 
ki, a karantén szövegét érdemes elolvasni. Amennyiben 10 
nap után is van panasz, azt a háziorvossal közölni kell.   

Influenza elleni védőoltás fontossága? 

Az influenza elleni védőoltás azért fontos, mert szeretnénk 
megvédeni pácienseinket attól a fertőzéstől, amire már van 
védőoltás. Nem szeretnénk, hogy esetlegesen egyszerre 
mindkét fertőzés megtámadjon valakit, mert az igen súlyos 
állapotot hozhat létre. A védőoltások már itt vannak, telefo-
non egyeztetett időben a háziorvosnál lehet beadatni. 

Mire kell különösen figyelni fertőtlenítéskor? Melyek azok a 
felületek, ahol hosszabb ideig megmarad a vírus? 

A fertőtlenítés a megelőzés, járványkezelés fontos része. 
Különböző alkoholtartalmú vegyszerek adják azt a fokú 
eredményt, amely megfelelő. Így a szer kiválasztása már 
nagyon fontos. Legyen az alkoholtartalom minimum 60%. 
Bizonyos területek, felületek fertőtlenítésére 0.1% hypos ol-
dat is használható. Fontos, hogy hagyjunk megfelelő behatá-
si időt a szernek, ezeket általában a használati utasítások, 
biztonsági adatlapok tartalmazzák. Kilincsek, villanykapcso-
lók, klaviatúrák, mobiltelefonok, bevásárlószatyrok, vásárolt 
termékek csomagolása, táskafül stb. ezek fertőtlenítésére is 
gondoljunk! Használjunk a fertőtlenítés alatt is maszkot, 
kesztyűt, és a fertőtlenítő szer belégzésére, esetleges szájba 
jutására (gyerekekre odaügyelni, miközben buzgón fertőtle-
nítünk!) vigyázzunk! Papíron 1-2, fém és műanyag tárgya-
kon 2-3 napig is fertőzőképes maradhat a vírus (fokozott 
felügyelet pl. a postai küldeményekre!) 

MINDSZENTIEKRE VONATKOZÓ FONTOS KÖZLENDŐK 

Ismét megadjuk a háziorvosok és az ügyelet elérhetőségét.  

Dr. Abdul Rahim: +36-62/225-539; mobil: +36-70/382-96-18 
munkanapokon 11h-15h-ig rendel 

Dr. Ávéd János: +36-62/225-343; mobil: +36-30/555-88-09 

munkanapokon 8h-12h-ig rendel 
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Dr. Borbély Judit: +36-62/225-536; mobil: +36-30/521-15-10 
hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken 8h-11h-ig, kedden 
11h-15h-ig rendel. 

Doktornő kéri, hogy naponta 8h-tól 1/2 9-ig telefonon kérje-
nek a betegek időpontot. Valamint a gyermekgyógyászat 
Csokonai utcai bejáratánál a belső üvegajtónál egy kis ab-
lak segíti a gyorsabb ellátást és a kommunikációt. 

Dr. Gémes Csaba: +36-62/526-126; mobil: +36-30/383-70-50 
munkanapokon 8h-tól 11:30h-ig rendel. 

Ügyeleti szám: +36-70/3703-104 

Fontos még megjegyeznünk, hogy aki személyesen jön be 
az ügyeletre, (és itt nem csak a Covidra gondolunk) a jelen-
legi ügyeleti eljárásrendünknek köszönhetően, az ügyeleti 
ajtóra kitett telefonon (+36-70/643-74-66) jelentkezzen! Nem 
engedhetjük be a betegeinket, csak az előzetes veszélyek 
feltérképezése után. 

Vigyázzunk magunkra, szeretteinkre és embertársainkra! 
Használjanak maszkot, gumikesztyűt, azokat cseréljék, mos-
sák minél gyakrabban! Az előbb említett eszközök fel- és le-
vételét tanulják meg, az elhasználtakat megfelelő óvatosság-
gal dobják a szemétbe (dupla nylonzacskó!) Sűrűn és hatéko-
nyan (40-60 másodpercig, érdemes magunkban a kézmosás 
alatt számolni) mossunk megfelelő szappannal kezet. Hasz-
nálhatjuk az alkoholos tartalmú kézfertőtlenítőket is, melyek-
kel 30-40 másodpercig dörgöljük a kezünket, mintha szappa-
noznánk. Gyakran szellőztessünk. A felesleges személyes 
találkozásokat hanyagolják!  

Türelmes és felelősségteljes, átgondolt magatartással segít-
hetünk azon, hogy ezt a nehéz időszakot a legkisebb testi 
és lelki megterheléssel, sérüléssel, vészeljük át! 

Mindszent háziorvosai 

Van aki otthon megoldja a cserét. Miért érdemes szakem-
berhez fordulni? Fél éven keresztül szinte áll otthon ez a 
gumi. 

Azért érdemes szakemberhez fordulni, mert ha otthon külön 
kerekek is vannak, legalább a centírozást érdemes elvégeztet-
ni. A magyar utakat számításba véve (kátyú stb.) probléma 
lehet a kormányreszketésen kívül más is, egy átvizsgálás, 
centírozás nem árt. 

Szükséges az első és hátsó gumikat cserélgetni? 

Van kopási sorrend, ami miatt érdemes összecserélni az elsőt, 
hátsót, jobboldalt, baloldalt. Amennyire a forgásirány, vagy a 
guminak az aszimmetrikus, szimmetrikus felülete engedi. 

Mennyit bír ki egy téligumi?  

Ha ezek a gumiabroncsok a megfelelő körülmények között 
vannak használva, tehát télen tartós 20 fok alatt, akkor ugyan
-annyit ki kellene bírnia, mint a nyári guminak, 60-80 ezer km
-t, de ez függ a sofőr mentalitásától, vezetési stílusától is. 

Milyen gumit válasszunk? Olcsóbbat, drágábbat? 

Természetesen itt is az értékhatár növeli a gumiabroncs mi-
nőségét, tapadását, kiegyensúlyozottságát. Nagyon sok min-
denben jobb tud lenni egy márkásabb gumiabroncs, de a téli 
guminál egyszerűbb a helyzet. A hőmérsékleti hatásoknak – 
a melegnek – nincs úgy kitéve, tehát egy olcsóbb márkát is 
lehet választani, abban is lehet elég jó tapadású abroncsokat 
kiválasztani. Mindenkinek az egyéni ízlésére bízom. 

Eddig jó volt az idő. Gondolom nem sokan cseréltették át a 
nyári gumijukat télire. Lassan mindenkinek szüksége lesz 
téli gumira.  

Valószínű, hogyha a rossz idő beáll, akkor egyszerre jönnek 
az autósok. Érdemes bejelentkezni, időpontot kérni, hisz így 
a torlódás, várakozás lerövidül. Az idő pénz, mi is tervezet-
ten tudjuk fogadni az autósokat. 

Aki új gumit vásárol, az kap táblázatot is hozzá. A háztartá-
si gépek vásárlásakor látok ilyen táblázatot. Pici magyará-
zattal szolgálnál? 

Eu-s szabvány az energia táblázat használata. Fogyasztást, 
vízben való futást és a gumiabroncs hangját jelzi. Nem feltét-
lenül muszáj ezt a táblázatot figyelembe venni vásárlás ese-
tén. Ezeknél a táblázatoknál a gumiabroncs tulajdonságából 
csak kiragadott adatok vannak. Ez a 2-3 tényező nagyon ke-
vés. Rá lehetne még tenni az oldaltartástól kezdve nagyon 
sok mindent erre a táblázatra. Segít a vásárláskor, de nem 
feltétlenül szükséges ez alapján vásárolni. 

Hűvösödik az idő, hamarosan jön a tél. Arra kérjük az olva-
sókat, hogy közlekedjenek az utakon biztonsággal, időben 
szereltessék át téli gumijukat, mindenkinek biztonságos 
közlekedést kívánunk erre a télre is! 

Jó tapadást kíván mindenkinek a Sinka Gumiszervíz! 

NÉHÁNY JÓ TANÁCS 
AUTÓSOKNAK 

November első hetében vagyunk, talán érdemes 
felkeresnünk egy gumiszervízt, hogy a téli gu-

mikat átszereltessük az autónkon. Milyen hagyománya van 
ennek, kérdeztük Sinka Róbertet? 

A téli gumi használatnak lassan már 30 éves „hagyománya” 
van. Lassan kötelezőszerűen Magyarországon is tervezik a 
téli gumi használat bevezetését. Legnagyobb probléma az 
emberek mentalitásában van. Sokszor találkozunk olyanok-
kal, akik azt mondják, hogy 30 évvel ezelőtt sem használtunk 
téli gumit, mégis tudtak közlekedni.  
Manapság a nyári gumikat úgy gyártják, hogy csökkentett 
gördülési ellenállással minél jobb útvezetése legyen. Ez azért 
van, hogy kevesebb legyen a fogyasztás. Nyári útviszonyok-
ban jobb tapadást biztosít, de télen vizes úton nem olyan biz-
tonságos. Ehhez most már a téli gumi használat szinte kötele-
ző. Téli gumi vagy valamilyen négyévszakos abroncs haszná-
latát javasoljuk. 

Mi jellemzi a téli gumit vagy akár a négyévszakosat? 

A négyévszakos abroncs jellegzetessége, hogy sűrűbb lamel-
lák vannak rajta, a téli gumi pedig szilikon adalékkal is dúsít-
va van, amitől lágyabb a futófelület az abroncson. 

A mintázata jellegzetes ezeknek az abroncsoknak? 

Igen, a téli gumit könnyű felismerni, a lamellás mintázaton 
lehet látni, hogy melyik a téli és nyári gumi. Sokkal apróbb, 
elaprózottabb, nem egy teli kocka, hanem külön barázdák 
vannak rajta.  

Hány foknál érdemes felszereltetni a téli gumikat? 

Tartós 20 fok alatt már érdemes a téli gumit felszereltetni, 5-
10 fok között a téli gumi sokkal jobban tapad. Már csökken-
het az aszfalt hőmérséklete, és csúszóssá válhat. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Mindszent Város Önkormányzata értékesítésre 
meghirdeti a tulajdonában álló, Mindszent belterü-
let 3080/2/A/11 hrsz. alatt felvett, 6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 11. szám alatt található ingatlant 
(volt OTP bankfiók). 

A pályázati hirdetmény a www.mindszent.hu hon-
lapon valamint az önkormányzat hirdetőtábláján 
érhető el. 

További információ a Mindszenti Polgármesteri 
Hivatal Jogi Irodáján (tel.: 62/527-010 

318-as mellék) kérhető. 

http://www.mindszent.hu
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Mindszent Város Önkormányzata csendes megemlékezéssel 
tisztelgett az 1956-os Forradalom és szabadságharc esemé-
nyei és áldozatai előtt. Zsótér Gábor alpolgármester ünnepi 
beszédében hangsúlyozta, hogy „a jelenlegi válsághelyzet is 
egy próbája annak, hogy milyen erősen tudunk küzdeni a céljain-
kért és mennyire vagyunk képesek együtt tenni a válsághelyzet 
ellen. A legalább másfél méteres távolság és az arcot takaró maszk 
ellenére, mennyire látjuk egymást.” 
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére 
koszorút helyeztek el a Városháza előtti emléktáblánál, 
Mindszent Város Önkormányzatának nevében Zsótér Gábor 
alpolgármester és dr. Végh Ibolya jegyző, a Mindszenti Álta-
lános Iskola és Dózsa-telepi Tagintézmény nevében Kor-
mányné Takács Orsolya intézményvezető és Gémesné 
Wittich Szilvia tagintézményvezető, a Mindszenti Horgász-
egyesület nevében Rácz Árpád és Dzurdzik Péter, a Mind-
szenti Polgárőr Egyesület nevében Bereczki Lajos és Mihály 
Máté János, valamint az emlékezés virágait helyezte el, a 
Fidesz Mindszenti Szervezete nevében Pálinkó György Vince. 

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS 

SZABADSÁGHARC ESEMÉNYEIRE 

EMLÉKEZTEK 

Fotó: Ménesi Tamás 

KÉMÉNYSEPRÉSSEL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Magától jön a kéményseprő, vagy időpontot kell 
rendeljek? Ingyenes vagy nem az ellenőrzés? 

Családi házak esetében: 

- Ha családi házban él, és a házba nincs bejegyezve semmilyen 
gazdálkodó szervezet (cég, egyéni vállalkozó), akkor a ké-
ményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a 
kéménytulajdonos időpontot foglal. 
- Ha családi házban él, és a házba be van jegyezve gazdálko-
dó szervezet, akkor a kéményseprést egy- vagy kétévente 
kötelező megrendelni. Ezt már nem a katasztrófavédelem, 
hanem csak kéményseprőcégek végzik. Attól a cégtől rendel-
hetik meg, amelyik szimpatikus. A megrendelés kötelező 
gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a ké-
ményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal 
fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kémény-
seprésért ebben az esetben fizetni kell. A https://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken 
az irányítószámot megadva megtudhatjuk, hogy az adott 
területen milyen kéményseprőcégektől lehet megrendelni a 
kötelező ellenőrzést. 

Társasházak esetében: 

- Ha társasházban él, és a lakásba nincs bejegyezve cég vagy 
egyéni vállalkozó, akkor a kéményseprő magától fog érkezni és 
ingyenesen elvégzi a sormunkát. 

- Ha társasházban él, és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprő szintén magától érkezik, de a 
munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, 
akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőké-
ményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell 
kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj 
egy tizedét. 

Fontos! Vannak olyan csalók, akik a katasztrófavédelem al-
vállalkozóinak adják ki magukat, és a gazdálkodó szerveze-
tekhez becsöngetve bírsággal fenyegetőzve ajánlják fel a szol-
gáltatásaikat. Ezeket nem kell beengedni! A gazdálkodó szer-
vezetek attól a kéményseprőcégtől rendelik meg a kötelező 
kéményellenőrzést, amelyiktől szeretnék, ne dőljenek be az 
erőszakos csalóknak. 

Miért fontos elvégeztetni az ellenőrzést? 

Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik. A kémény-
ben lerakódott korom, kosz, és a kéményen található repedé-
sek veszélyes helyzeteket okozhatnak. A korom- és kátrány-
réteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, a 
tűz pedig könnyen átterjedhet a tetőszerkezetre. 
A kéményseprők a felülvizsgálat során kitakarítják az égés-
termék-elvezetőket, ellenőrzik annak szigetelését, tömörségét, 
külső-belső állapotát, figyelve az esetleg balesetet okozó kül-
ső körülményekre – az elszívó-berendezésekre és a modern 
nyílászárók légbevezetőire. Ha az ellenőrzés során kiderül, 
hogy a rendszer műszaki állapota már nem tökéletes, min-
denképp el kell végezni a javítási munkálatokat, vagy az eset-
leges cseréket. 

Mi történik, ha nem engedjük be a kéményseprőt? 

Családi házban: – Azokban a családi házakban, ahol nincs 
semmilyen cég bejegyezve, semmilyen kötelezettségünk 
nincs, semmilyen büntetőjogi következménye nem lesz, ha 
nem engedjük be a kéményseprőt. A saját biztonságunk érde-
kében azonban nagyon is ajánlatos. Társasházban: – Társas-
házban lakó magánszemélyek esetén, ha nem engedjük be a 
kéményseprőt, felszólítást kap a lakó, hogy rendelje meg, és 
végeztesse el a kéményseprést ingyenesen. Ha ennek nem 
tesz eleget, akkor jogkövetkezmény és bírság lehet a vége, 
hiszen másokat is veszélyeztethet egy nem megfelelően ki-
tisztított kéménnyel. 
Cégek esetén: Cégeknek kötelező a kéményseprés elvégezte-
tése, ezért érdemes a korábban egyeztetett időpontban otthon 
lenni, mert később pótdíjat vagy akár bírságot kell fizetni. 

 A szén-monoxid-mérő életet menthet 

– Ha kéményseprő és a megfelelő szakember is megnézte a 
fűtésberendezésünket, már csak egy dologra kell odafigyel-
jünk: a szén-monoxid-mérő berendezésre. Minden olyan fű-
tésrendszert, aminek látjuk a lángját, nyílt égésterű fűtőesz-
köznek hívunk. Ha nem megfelelő a szellőzés otthon – tehát 
az ablakokban nincsenek szellőzőrések – nagyon hamar el-
használhatják a szoba levegőjét, így jön létre a szén-monoxid. 
Mivel ez színtelen, szagtalan gáz, még az állatok sem érzik, 
ezért életet menthet, ha beszerzünk egy szén-monoxid-mérőt, 
hiszen akár percek alatt is halálos mérgezés történhet, ha 
nincs vagy nem megfelelő az eszköz. 

Településtől függ, hogy kéményseprőcég vagy a katasztrófa-
védelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. 
A https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken irányítószám alapján ki lehet keresni, 
hogy a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéménysep-
rőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingyenes kéményel-
lenőrzésre. 

 Molnár Krisztina 
 tű. főhadnagy 

 megyei katasztrófavédelmi szóvivő 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
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NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

1998-ban az egyik díjazott Tóth Erna volt. 
Hogyan alakult a kitűnő tanuló sorsa az 
évek alatt? Erről kérdeztük Tóth Ernát. 

Milyen emlékeid van-
nak egykori iskolád-
ról? Szerettél ebbe az 
iskolába járni? 

Az iskoláról nagyon jó 
emlékeim vannak. Sok 
szórakoztató, de egy-
ben építő programon, 
kiránduláson vettünk 
részt. 

Kik voltak a kedvenc tanáraid? 

A tanárok közül természetesen osztályfő-
nökünk, Ludi mama 
(Hevesiné Ludányi 
Mária) állt hozzám 
legközelebb, de 
senkire nem gondo-
lok rossz szájízzel. 

Az általános iskola 
befejezése után 
melyik középisko-

lában végeztél? Melyik felsőoktatási in-
tézményben tanultál? 

Általános iskola után a vásárhelyi Bethlen 
Gábor Református Gimnáziumban tanul-
tam tovább, később vámkezelő és külkeres-
kedelmi üzletkötő lettem. 

Hogyan élsz, mik a terveid? 

Jelenleg trafikos vagyok Szegváron. 

A mai gyerekeknek mit üzennél? 

A mai gyerekeknek azt üzenném: mutassa-
nak több tiszteletet és alázatot! 

TÓTH ERNA - 1998.  

A Mindszenti Központi Általános 
Iskola tantestülete díszpolgári cím-
mel ismerte el azoknak a tanulóknak 
a tevékenységét, akik 8 évig kitűnő 
eredményt értek el, az iskola színei-
ben eredményesen versenyeztek, so-
kat tettek a közösségért, magatartá-
suk példamutató volt. Később a dísz-
polgári címet 1998-tól a Nívódíj vál-
totta fel. 

tanár néni nagyon 
jó alapokat adott, 
szigorú volt,  

 következetes, de 
nagyon szeretett 
minket és ezt ki is 
mutatta sokszor. A 
Tátikák (Ki mit tud-
ok), papírgyűjté-

sek mind-mind nagyon kellemes 
emlékek. 

Kedvenc tanárom nem nagyon volt, 
mindenkit kedveltem valamiért.  

 Hogy mit üzennék a mai gyerekek-
nek? Ezen sokat gondolkoztam. Talán 
annyit, hogy nem kell 14 évesen dönte-
ni a jövőről. Én anno azt hittem, hogy a 
középiskola választás mennyire meg-
határozó lesz, de nem volt az. Bármit el 
lehet érni bárhol és bárhonnan, ha a 
ember igazán akarja. Én például a 
csongrádi Batsányiban tanultam to-
vább humán tagozaton, ami magyar és 
történelem többletórákat jelentett, mert 
14 évesen azt szerettem. Aztán mire az 
egyetemi jelentkezésre sor került, már 
orvosira adtam be.  Így kerültem a Sze-
gedi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karára, ahol 2011-ben 
végeztem. Azóta a szentesi Dr. Bugyi 
István Kórház Sürgősségi Osztályán 
dolgozom, illetve dolgoztam az Orszá-
gos Mentőszolgálatnál is. 2018-ban 
szakvizsgáztam sürgősségi orvos-
tanból és mentőorvostanból . 

Jelenleg Csongrádon élek a férjemmel 
és 2 gyerekünkkel, Zsigmond 5 éves, 
Lujza novemberben lesz 1 éves.  

Az, hogy milyen sikereket értem el? 
Számomra siker, hogy olyan munkát 
tudtam választani, ami minden nap 
örömet okoz, van benne kihívás és – 
bár sokszor nagyon nehéz egy-egy 
műszak, egy-egy eset - olyan csapatban 
dolgozom, akikkel tudjuk egymást 
segíteni ezekben a pillanatokban is. 

Sikernek élem meg azt is, hogy van egy 
szép családom, 2 egészséges gyerme-
kem és bármennyire is szeretem a 
munkám, ők a legfontosabbak. 

Szép életem van, hálás vagyok érte. 

Nagyon jó alapokat adott az általános 
iskola, a tanáraim, de legfőképpen a 
szüleim. 

ROCK 
KARÁCSONY 

20. ÉVE 

Immár két évtizede 

kerül megrendezésre 

Mindszenten a 

„Rock Karácsony”. Az első nyolc 

évben Korom Ferenc (Cupa) és segí-

tője Tóth István szervezték meg a 

karácsonyi ünnepek népszerű prog-

ramját, majd Annus Ferencnek kö-

szönhető, hogy hagyománnyá vált a 

rendezvény, a rock kedvelők örömére. 

Ebben az évben - amennyiben a vírus 

engedi - a művelődési ház ad helyet 

az eseménynek december 26-án 17.30 

órai kezdettel - tudtuk meg Annus 

Ferenctől, aki 400-500 érdeklődőre 

számít nemcsak Mindszentről, ha-

nem más településekről is.  

A szervező röviden bemutatta ne-

künk a fellépő együtteseket. 

Blues Company már hat éve nem járt 

nálunk, most elsőként lépnek szín-

padra. 

A Lord együttes viszont még nem 

szerepelt Mindszenten, mint aho-

gyan a Sing-Sing sem. 

Zorallt már többször hallhatták a 

műfaj kedvelői, új énekesükkel Ko-

roknai Árpáddal lépnek fel. 

A Rockstarza, egy szerb zenekar 

zárja majd a fellépők sorát.  

A hangosításról Móricz Gábor gon-

doskodik. 

 A tavalyi évben a Tisza Döner üze-

meltette a büfét, ebben az évben pe-

dig a Full Burger, mivel a szervező 

lehetőséget kíván adni több mind-

szenti vállalkozónak.  

Jegyek a művelődési házban kaphatók. 

Online jegyrendelés: 

www.jegy.rock1.hu 

Ára: 5000 Ft, helyszínen: 5500 Ft 

Információ: 06 70/506-4045  

Sok sikert kívánunk a szervezéshez, a 

vírus miatti esetleges változtatást a 

következő lapszámunkban közölni 

fogjuk.  

BOZÓ ILDIKÓ - 1999.  

A Mindszenti Központi Általános Iskola 

Nívódíjasa 1999-ben Bozó Ildikó volt.  

Hogyan alakult a kitűnő tanuló sorsa az 

évek alatt? Erről kérdeztük Őt. 

Nagyon jó emlékeim vannak az általá-
nos iskoláról, nagyon szerettem. Szajkó  

FIGYELEM! 

Budapest típusú 
kerékpár keresi régi 

tulajdonosát. 

Érd.: +36 30 835 1545 

http://www.jegy.rock1
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Az idén tavasszal az 
Alkotó Nők tárlatán 
lettem figyelmes Nagy 
Ve ra  „ Ma nóbiro -
dalmára”. Nagyon gyö-
nyörű, varázslatos, 
egyedi alkotások kerül-
tek ki kezeid alól. 
Olyan érzésem van, 
mintha mindegyik egy-
egy „gyermeked” len-
ne. Kettő egyforma 
sincs közöttük! Mesélnél születésükről?  

Pont 1 éve készítettem az első manóimat, mert boltban 
nem találtam olyat, ami tetszett volna és árban is elfogad-
ható. Készítettem egy pár darabot magamnak, a család-
nak. Őszi meg téli dekoráció lett belőlük. Egyszer csak azt 
vettem észre, hogy a lakásban mindenhol ül vagy áll egy 
manócska… szóval valahogy így kezdődött. A fiaim neve-
ket adnak nekik, így született Didergő Zúzmara vagy 
Hahó Pihe, akiket keresztanyám kapott karácsonyra. De 
készült már vadász, szakács, virágtünde, nyuszi sapkás 
manó is. Idő sajnos egyre kevesebb jut varrni, alkotni. 
Anyumtól sokat tanulok, mit hogyan kell varrni. Mindig 
kitalálok valami újat, ha elakadok, ő segít. Mert sokszor 
kitalálni könnyebb mint megvarrni.   

Most éppen a Szájmaszk készítő Angyalok licit csoportjá-
ba készítek egy Manót, licitre, ezzel is támogatva a mun-
kájukat. 

A vírushelyzet hozta a legújabb alkotásaidat, melyekből 
ízelítőt a facebookon láttam. Nagyon megtetszettek! 
Beszélnél keletkezésükről?  

Idén tavasszal csatlakoztam a Szájmaszk készítő Angya-
lok facebook csoportjához. A maszkokról nem sok min-
dent tudok mondani. Varrtam pár "bulisabb" darabot, 
jelenleg egy vándorkiállítás részei. Ha vége a kiállításnak, 
elviheti akinek tetszik. 

Gratulálok alkotásaidhoz, humorral könnyebb 
átvészelni a nehéz időszakot! 

Alkotó Nők 

Nagy Vera 
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2020 tavaszán az Alkotó Nők Tár-
latának megnyitóján személyesen 
megtapasztaltam sokoldalú kéz-
műves tevékenységedet. 
Hogyan kezdődött? Mióta 
kézműveskedsz? Kitől örökölted 
tehetséged? 
Szerintem az anyatejjel szívtam 
magamba, mert mióta az eszemet 
tudom valamivel foglalatoskodom. 
Anyukám kötött, horgolt, egyik 
nagymamám kalocsai terítőket hímzett, a másik neccelt és hímzett.  

Mivel kezdted a kézműveskedést? 
Először hímzéssel kezdtem, a kisterítőket nagymamám drukkol-
ta nekem és a testvéreimnek is. Sokan vagyunk lánytestvérek, 
szabadidőnkben mindig tevékenykedtünk, kreatívkodtunk. 
Kötni, horgolni is megtanított minket anyukám. Később megis-
merkedtem a gobelinképek varrásával. Amikor kismama lettem, 
akkor nagy szerelmem lett a keresztszemes hímzés. Mindez 18 
évvel ezelőtt kezdődött és a mai napig tart. Ha kedvem támad, 
akkor keresztszemest varrok, ha úgy tartja kedvem, akkor hor-
golok. Sosem unatkozom, változatossá teszi mindennapjaimat. 
Nálam ez a kikapcsolódás, a stressz oldása. 

Hogyan és mikor jut időd ezeknek a gyönyörű dolgoknak a 
megalkotására? 
Leginkább este, éjszaka, mikor elcsöndesedik a ház. Sokszor 
arra eszmélek, hogy éjfél is elmúlt. 

Nagyon színes a palettád. Hányféle alkotásod van? 
Kezdődött a kalocsai terítők hímzésével, majd jött a gobelinké-
pek varrása, keresztszemes hímzés, üvegfestés, dekupázs 
(szalvétatechnika), horgolás, kötés, gyöngyhorgolás, gyöngyva-
salás, gyöngyfűzés, fonalfestés növényekkel, blackwork hímzés, 
szalaghímzés, gyémántszemes kirakó, ásványékszerek készítése. 

Másnak is készítesz? 
A családtagoknak mindenképpen, hiszen nagy a családunk és 
tőlem már megszokták, hogy én mindig valamilyen apró kis 
kézműves tárgyakkal kedveskedem nekik. 
2010-2017-ig a Fonalvarázs Klub vezetője voltam. Több kiállítá-
sunk is volt Mindszenten és Szegváron. 2 hetente jártunk össze a 
tagokkal. Érdekesség, hogy 10-12 társammal gyűltünk össze, 
mindenki hozta az éppen aktuális alkotását, teljes mértékben 
megvalósult a „tudásmegosztás”. Néhányan gobelineztek, ke-
resztszemeset hímeztek, volt aki kötött. Soha nem volt meghatá-
rozva, hogy ki mit csináljon. Mindenki a kedve szerint alkotott. 
Emlékszem, hogy nagy örömmel készítettük a ballagó tarisz-
nyákat a kisfiamék ovis csoportjának. Sajnos időhiány miatt a 
klub feloszlott. 

Mi a legújabb, a „legkedvencebb”? 
Jelen pillanatban a gyöngyhorgolás foglalkoztat, amit idén szep-
temberben tanultam meg. 

Autodidakta módon tanultad? 
Először egyedül próbáltam rájönni a technikára. „Google a bará-
tom”, de nem teljesen sikerült elsajátítanom, ezért segítséget 
kértem a barátnőm lányától, aki készségesen állt rendelkezésre 
és 1-2 óra alatt megtanultam. Azóta éjjel-nappal készítem, ha 
tehetem. Legelőször a karkötő horgolását tanultam meg, most 
továbbfejlesztettem. Fülbevalókat is készítek, további terveim 
között szerepel a nyaklánc is.  

Családod hogyan tolerálja ezt az eléggé időigényes elfoglalt-
ságodat? 
A gyerekeim nagyon büszkék rám! A férjem is szereti ezeket a 
tárgyakat, használati eszközöket, amik életre kelnek a kezeim 
által. Az éppen aktuális alkotásomat sokszor véleményezik, 
javaslattal állnak elő, hogy mit mivel kombináljak össze. 

„Megfertőztél-e” már valakit a családban? 
Akit a legjobban elragadott a családomban a kézműves szenve-
dély – Ő a legidősebb nővérem - Anikó. Jázmin lányom 17 éves, 
kevés ideje jut a tanulás mellett kézműves tevékenységre, de 
azért időnként Ő is előveszi a horgolótűt. Ákos fiam a gyöngy-
fűzést szereti…Tehát a fertőzés beindult… 

Gyönyörűek az alkotásaid! Kívánjuk, hogy ez a fajta 
„fertőzés” terjedjen minél szélesebb körben, alkoss még na-

gyon sok szép dolgot! 

Lippainé Kis 

Krisztina 
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VIGYÁZZ BALATON, JÖVÜNK! 

A gyalogtúrák mellett sokszor pattanok bicikli nyeregbe. Az 
elmúlt években sorra vettem a magyarországi tavakat: Tisza-tó, 
Velencei-tó, Fertő-tó. De egy még kimaradt, a Balaton – a leg-
szebb és legnagyobb, a magyar tenger. Az út hossza impozáns 
204 km. Vannak bátor emberek, akik egy nap alatt neki állnak 
és körbe tekerik. Viszont akkor „nem látnak semmit”! Csak 
menni, menni, menni! Inkább élvezzük az út minden pillana-
tát. Mi 3 napra osztottuk a távot. A kiindulási pont Siófok-
Szabadifürdő volt. Mivel kerékpárt nem tudtunk vinni – már 
előző nap kora délután megérkeztünk az első szálláshelyünkre 
– mely néhány lépésre volt a Balaton partjától. Előbb a kerék-
párkölcsönzőt felkutattuk – a paripáinkat kiválasztottuk, hogy 
másnap kora reggel tudjunk indulni. Utána még jutott idő a 
szeptemberi Balatonban való megmártózásra is. A Tisza sok-
szor nagyon hűs vize után egy szép meleg őszi napon csakis 
kellemes lehet a balatoni fürdőzés. Utastársaim, mert negyed-
magammal érkeztem, nem osztották a véleményemet. Ketten 
combközépig besétáltak, de a negyedik pályázó gyáván a tó-
parton ücsörgött csak – az ujja hegyét elég volt a vízbe márta-
nia. A lebukó nap sugarai a strandon értek bennünket. Csodá-
latos volt a naplemente. Az estét a bicajozni érkező többi csa-
pattárssal kellemesen töltöttük el. 

Első nap  

Reggel izgalommal 
telve ébredtünk. 
Napsütésnek nyoma 
sem volt. Az időjá-
rás előrejelzés sze-
rint kb. 80% esély 
mutatkozott a nap-
közbeni esőre. A 
tervezett távunk 90 
km volt az első nap-
ra. Az előre egyezte-
tett indulási időben 
9-kor mindenki fel-
málházva tolta kifele 
az utcára a drót-
szamarát. Közben az 
eget vizslattuk, hogy 
ugyan mikor kezd 
esni az eső. Csapatvezetőnk gyors létszám ellenőrzést tartott és 
utána frissen, üdén ültünk nyeregbe. A déli part annyira be 
van építve, hogy szinte észre sem vettük, hogy mikor hagytuk 
el Siófokot és értünk be a következő településre. 20 km környé-
kén Zamárdinál egyszer csak szemerkélni, majd néhány percen 
belül zuhogni kezdett az eső. Kapkodtuk felfelé épp az esőru-
hákat, amikor az egyik házból kiszóltak a csapatnak a teraszról: 
„jöjjenek, van itt nagy tető, várják ki alatta, gyorsan el fog állni 
az eső”. Hát így történt, hogy az első hatalmas zuhéból csak 
keveset kaptunk. Igazán kedves, rendes emberek voltak, némi 
pálinkával meg is köszöntük a szívességüket. Aztán ahogy jött 
úgy el is ment a felhő és tovább indulhattunk. Zamárdi strand-
ján elkészítettük az esőkabátos csoportképeket. Vágyakozva 
néztünk a túlpartra ahol a tihanyi apátság tornyai magasodtak. 
Titkon azt reméltük szárazon tesszük meg az utat odáig. Szán-
tód környékén még egy kisebb eső elkapott bennünket, ekkor 
tartottunk úgy 25 km-nél. A tekerés kimelegíti az embert, főleg, 
ha egy kis szembe szelet is kapunk hozzá. Lehet ázott volt a 
ruhánk, de nem fáztunk, ahogy haladtunk lefelé déli irányba, a 
napocska is kedvet kapott hozzánk. Balatonszárszónál min-
denki elmesélte úttörőtáboros élményeit. Balatonöszöd,  

Balalatonlelle is gyorsan mögöttünk maradt. Fonyódnál, 
amikor szemben pont a Badacsony látszott már ragyogó 
napsugarakat kaptunk, szépen fel is száradtunk. Bizakodva 
léptük át az 50 km-es távot – mondván már a felén bőven túl 
vagyunk. A városban egy vendéglőben megpihentünk, ki-ki 
maga választott ételt, hogy mivel enyhíti farkasétvágyát. 
Teli hassal elég nehéz volt utána az elindulás. Hosszú kilo-
métereken át csupa beépített területeken haladtunk, ez a déli 
part jellegzetessége. Találtunk egy remek fagylaltozót Bala-
tonmáriafürdőn, ahol nyalakodás közben még egy fél órát 
pihengettünk.  Nagyon élvezetes volt a Kis-Balaton mellé 
érve a nádasban haladó úton való tekerés – itt megyét is 
váltottunk, a déli part vonulat itt hagyja el Somogy megyét 
és fordulunk át Zalába. Hatalmas útépítések is zajlanak a 
környéken, terelések sorozata, a „zalai dombok” helyett 
hatalmas homok és sóder hegyek magasodtak. Ahogy a tó 
legnyugatibb pontjánál északnak fordultunk, már kezdtük 
érezni az esti fáradtságot. A lábunk egyre nehezebben enge-
delmeskedett és a bicikliülésnek nem volt egyetlen kényel-
mes pontja sem. Mikor jöhet az újabb eső? Hát csakis ilyen-
kor! Sármellék irányába lehetett épp kanyarodni a mellet-
tünk haladó közútról, amikor egy kis erdős részen ránk sza-
kadt az ég – 2 perc alatt mindenki csuromvizes lett. Az eső 
nem tartott sokáig, de az „ázott verebeknek” a lehető leg-
hosszabb szakasz következett Gyenesdiásig. A vizes ruhák 
nehezek voltak, kezünk-lábunk fázott, a csapat több részre 
szakadt. A sapkák, sálak is előkerültek a táskákból. A meg-
fáradt társaság az alkonyatban gurult be az esti célpontba. A 
Gyenesdiási vasútállomás után egy szép gesztenyés fasor-
ban áthaladva csodálhattuk a lemenő nap fényében az ősz 
színeit. Az apartman kapuja előtt a napot az egyik túratár-
sunk defekttel zárta, valószínűleg egy gesztenye okozta a 
bajt. Vizes ruháink kiteregetése után az esti elalváshoz nem 
sok idő kellett.  
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Második nap 

Reggel ébredés 
után azon gondol-
kodtunk, hogy 
aludtunk-e egyál-
talán? Legnagyobb 
talány volt szá-
munkra, hogy 
ezen a napon mi-
lyen időjárás vár-
ható. 70 km az 
északi parton, ott, ahol lesz bőven emelkedő és lejtő. Az esti 
elázás sokunk számára azt jelentette, hogy csuromvizes ma-
radt a cipője (merthogy lábbelivel nem voltunk vastagon el-
látva). A konyhai tűzhely minden lángját és sütőjét begyújtva 
szárítgattuk egy kicsit még a vizes cókmókjainkat. A vizes 
cipőre egyetlen megoldás kínálkozott, hogy zacskót húzzunk 
a zoknira. A levegő az esti eső után elég hűvös volt. Több 
ruhát kellett magunkra húzni. Az út Gyenesdiáson ismét a 
gesztenye soron vezetett, próbáltuk kerülni a szúrós geszte-
nye burkokat. Gyorsan elhagytuk Vonyarcvashegyet, Bala-
tongyörököt és már a Szép-kilátó magaslatára kapaszkodtunk 
felfelé, mert ezt a kilátást nem lehet kihagyni: balra a Tapolcai-
medence tanúhegyei: a Badacsony, a Szent György-hegy, a 
Csobánc, a Gulács, a Tóti-hegy, a Haláp, a Somló-hegy, a Kis-
Somló és a Ság-hegy. Itt már úgy tűnt, a lábra húzott zacskók-
ra nem lesz szükség. A hideg szél  azért kilométereken át 
edzett bennünket, mert szembe fújt. Szigliget elérése még 
csak 20 km teljesítését jelentette. A vár megnézése sajnos nem 
fért bele a napba. Egy kis kávéval, teával próbáltuk melegíteni 
magunkat egy út menti büfében. Az útvonal ezen a részen 
messze felkanyarodik a Balaton felvidékre – több szakaszán a 
közúton kellett közlekedni. Jöttek a hosszú meredek kaptatók 
és a valamiért sokkal rövidebb lejtők. Haladtunk a nap fény-
pontja felé – hogy elérjük Badacsonyt. Egyre több szőlő ültet-
vény borította a tájat, szaporodtak a pincék. Aztán eljutottunk 
egy kellemes helyre – ahol megkóstolhattuk a finom borokat 
egy pincéhez tartozó remek kerthelyiségben. Jó kedélyű, kö-
zépkorú úriember volt a tulajdonos – a fröccsökből annyi 
ajánlat volt az itallapon, hogy megszámolni sem tudtuk. No 
és a macskafröccs, az is szerepelt a kínálatban – a nagyon 
finom édes must.  Mindehhez „zsíros deszka” is volt rendel-
hető. A reggeli óta még nem sok idő telt el, de egy-két pohár 
bor elfogyasztása után kezdett a gyomrunk éhséget jelezni. 
Megrendeltük az első zsíros kenyeret és a tulaj szócsövön 
keresztül jelezte mindenki számára jó hangosan, hogy 
„szolgálati közlemény: elkészült a zsíros deszka” dőltünk a 
nevetéstől. Másfél napnyi biciklizés után a kellemes borozó-
ban való ücsörgést sokáig bírtuk volna még, de amit leteker-
tünk az még alig volt több mint egyharmada az aznapi adag-
nak. Ja és közben ismét javítani kellett egy biciklit. Ha lassan 
is, de elkezdtünk szállingózni kifelé és málháinkat megigazít-
va nekiindultunk. Badacsonytomaj, Ábrahámhegy után a 
dimbes–dombos vidék kezdett simulni.  Révfülöp és Balaton-
szepezd után Zánka a régmúltú „úttörőváros” is elmaradt 
mögöttünk. A strandjánál még megálltunk – néhány bátor 
túratársunk úgy döntött ellenőrzi a víz hőfokát testközelből. 
Én a szembe széllel megküzdve úgy gondoltam, ennyire ki-
melegedve inkább kávézom egyet. Míg a többiekre vártunk, 
egy vízparti fűzfán csodás gévagomba telepre találtunk.  Ha-
talmas fürtökben voltak a gombák. A fiatal gévagomba 
ínyenc falat, 20 perc hőkezelés után fogyasztható, olyan az 
íze, mint a csirkehúsnak. Nagyon jó lett volna magunkkal 
vinni, de az esti szálláson nem volt konyha, így fájó szívvel 
ott hagytuk, mert úgysem tudtuk volna feldolgozni. Örvé-
nyest elhagyva bepillantottunk a Tihanyt jelző táblánál, hogy 
milyen jó lenne az apátságig feltekerni – de az idő nem adta 
ki. Mivel mindenki megéhezett , Balatonfüreden, a Tagore sétá-
nyon, egy remek helyen ettünk finom meleg vacsorát. Késő este 
gurultunk be Alsóörsre. A változatosság kedvéért egy újabb defekt 
is akadt, de jókor, csak az aznap esti célban. A 70 km tekerés 
után jól esett a pihenés mindenkinek. 

 

 Harmadik nap 

Hűvös reggelre ébredtünk, szinte látszott a leheletünk. A két 
napos tekerést már mindenki érezte az izmaiban. A hátsónk, 
a lábunk nem kívánta az indulást. A kerti hintán lendültünk 
párat, mint a gyerekek. Indulás után északnak fordultunk és a 
legkevesebb napi kilométerre gondolva kezdtük az utat – 
hiszen már csak 50 km van hátra. Balatonalmádi gyorsan mö-
göttünk maradt. A következő település Balatonfűzfő volt, 
mely pár éve kapott egy csodaszép új parti sétányt – ide terel-
ték a kerékpáros forgalmat is. Néhányan a csapattól lemarad-
va úgy döntöttünk, hogy megnézzük a víz szélére épített kilá-
tót is, melyet egy mólon át lehet megközelíteni. Még épp csak 
arra tartottunk, amikor hatalmas meglepetésben volt részünk 
– egy vörös ravaszdi sétált ki a nádasból és még meg is állt 
egy kicsit, hogy jobban szemügyre vehessük. Szólni sem tud-
tunk egymásnak a meglepetéstől. Kezem reszketett, ahogy a 
telefonom után nyúltam (fényképezőgépet nem cipeltem az 
útra)  de addigra beugrott a másik oldalon az erdőbe. Az iz-
galmas pillanatok után megnéztük a vízre épített kilátót, 
majd indultunk vissza a mólón. A rókatalálkozás visszafelé is 
megismétlődött, még a sétány elérése előtt, de ahogy előjött 
olyan gyorsan el is ment – fotókészítésre senkinek nem ha-
gyott időt. Balatonkenesénél a Soós hegy 75 méter magas 
löszfalát, (mely gyurgyalagoknak ad otthont) és a Tátorján 
tanösvényt érdemes lett volna megnézni, ha időnk lett volna 
rá. A tátorján különleges növény, akár az egy méter magassá-
got is elérő termetes virágzó „bokrai”, mint nagy fehér göm-
bök jelennek meg április végén-májusban a balatonkenesei 
löszgyepekben. Terméses kórója elszáradva leválik a karó-
gyökérről és a szél által hajtva szórja el magjait. Balatonaka-
rattyán még megküzdöttünk az aznapra eső emelkedővel és 
természetesen élveztük a lejtőt. Felfelé már csak tolni tudtuk a 
járgányokat. A nehézséget a „Nekem a Balaton” (üzemeltetve 
Nánási Pál és Ördög Nóra által) kisbolt nyugágyaiban kávé-
val, teával, vagy volt aki (tehette, mert nem vezetett aznap) 
sörrel felejtette. Tovább haladva a balatonvilágosi Magaspart 
egyik legszebb látványt biztosító részéhez értünk. A Csóksé-
tányról gyönyörködhettünk a Balaton kékes-zöldes színvilá-
gában, a napos idő kedvezett, a csoportkép is elkészült. Alat-
tunk a vasút, jobbra a Club Aliga,a vízen pedig jó sok vitorlás 
volt látható.  
Már csak 15 km volt hátra – utunkba esett még néhány mó-
kus, mert abból több is volt. Én sajnos mindről lemaradtam, 
de volt, aki ötöt is látott.   
Siófok Szabadi fürdőnél páran a vízbe csobbantak. Mi még 
tekertünk tovább az első napi szállásra, mert a kocsi ott várt. 
Már csak az elköszönés és a kerékpárok leadása maradt hátra. 
Nagyon kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva kö-
szöntük meg a Gyulai Túrázók Csúcsüti vezetőjének, Gál 
Andrásnak a lehetőséget a részvételre és a szervezést. A köl-
csönzőbe tartva még egy útmenti fán sikerült géva gombát 
találni, mely a táskánkba vándorolt gyorsan. Rövid séta Sió-
fok főterén a víztoronynál még belefért. Egy kellemes pizzá-
zóban megebédeltünk. Majd 4 órás autóút megtétele után már 
otthonunkban hajtottuk álomra a fejünket.  Lehetett volna 
jobb idő is – de így utólag az esővel együtt volt szép! A nehé-
zségek utólag már megszépülnek!  

Kovács Ibolya 

Fotók: Kovács Ibolya 
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A Mindszenti Művelődési Központ Programajánlója  

A Köszönjük Magyarország program keretében 

2020. NOVEMBER 13-ÁN, ESTE 7 ÓRAKOR 

ZABOLÁTLAN LOVAIM  CÍMMEL-  
KOLLÁR-KLEMENCZ LÁSZLÓ LÍRAI DALESTJE 
FARKAS RÓBERTTEL ÉS DARGAY MARCELLEL 

- LEMEZBEMUTATÓ KONCERT 

A kiváló zenészek közreműködésével, különleges hangulatvilágú 
köntösbe öltöztetik a rég elfele-
dett sanzonokat, híres dalokat. 
A három zenész sok gyönyörű 
érzelemmel túlfűtött, melankó-
liával telített, ismert és kevésbé 
ismert, nemzetközi és hazai 
dalt válogatott egy csokorba. 
Klemencz László rendkívül 
egyéni és szuggesztív előadá-
sában szólalnak meg a dalok a 
Budapest Bárból ismert Farkas Róbert és a Katona József Színház 
zeneszerzője, Dargay Marcell kíséretében.  
Kollár-Klemencz László, a Kistehén zenekar frontembere, dalszer-
zője, szövegírója, a Budapest Bár tagja és számos produkció ven-
dégszereplője. Rövidfilmek forgatókönyvírója, rendezője, író az 
egyik legrangosabb szépirodalmi kiadónál. Zenei szólókarrierje 
2008-tól indult el. 
Laci barátja, művésztársa és néhány dal magyar fordítója, a szeg-
vári Grecsó Krisztián író így nyilatkozott az új dalokról: “Meg kell 
a szívnek szakadni, ha az ember Kollár-Klemenczet hallgat. Csak 
merengeni lehet mellette, esetleg döbbenten, kitárt karral állni: „ki 
gondolta volna, hogy ilyen sok kráter, régi seb van ott, az örökké 
meggyógyuló lélekben?!” Laci nem szépeleg, mert elég bátor, 
hogy szeresse a világot és magát. Tud elmélyülni, és el is meri 
engedni a gyeplőt. Gyönyörű sanzonok, régi nagy balladák, le-
gendás dalok metamorfózisa ez a lemez, mind lenyűgöző Kollár-
Klemenczi köpenyben vált varázslatos kortárs zenévé.”   
A produkció további érdekessége, hogy Farkas Róbert több hang-
szert is megszólaltat, így  hegedűn, brácsán, harmonikán és gitá-
ron is játszik a dalokban. 

Előregisztráció szükséges. 

A hozzájárulás díja: 1 500,- Ft elővételben;  1 800,- Ft a helyszínen 
Tel.: 30/670-7580 

2020. NOVEMBER 14-ÉN 8.00 - 12.00 KÖZÖTT 

GYERMEK-FELNŐTT-BABA BÖRZE 

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 

Szeretettel várunk minden kedves 
árulni és vásárolni vágyót! 

Ingyenes asztal foglalás 

Fülöpné Anna: +36 30 605 9103 

2020. NOVEMBER 14-ÉN, 15 ÓRAKOR  

LÁSD A CSODÁT! 
CÍMMEL PAPP ISTVÁN TERMÉSZET FOTÓIBÓL 

NYÍLIK KIÁLLÍTÁS  

a Művelődési Központ Galériájában. 
A kiállításon bemutatásra kerül   „A természet pillanatai” cí-
mű videó összeállítás az alkotó munkáiból.  
Az alkotó első meghatározó és ismert képeit a Kurca-parti 
tanösvényen készítette, ezért Tóth Imréné Pancsika a Városvé-
dő és Szépítő Egyesület elnöke mesél a Kurca-parti Tanös-
vényről a  megálmodói és megvalósítói nevében. 

A Kiállítás megtekinthető 2020. november 29-ig, 
az intézmény nyitva tartási idejében. 

A rendezvény alatt működi a Blue–Coffee box Mobil kávézó 

Szeretettel várjuk a természet szerelmeseit. 

BÁBVIRÁGOK BÁBCSOPORT INDUL A MIND-
SZENTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN 

2020. NOVEMBER 14-ÉN, DÉLUTÁN 15 ÓRAKOR 

Kedves Gyermekek! 
Szeretnétek kipróbálni a bábozást, 

szeretnétek sokat játszani? 
Itt a jó lehetőség a rendszeres és kellemes időtöltésre. 

Ha alsós vagy, akkor várunk Rád. 
Vár benneteket szeretettel: Klári néni 
 

Kedves Szülő! 

Kisiskolás korosztály számára bábcsoportot indítunk. A foglal-
kozások szombatonként délután, a Művelődési Központban 
lesznek. 
A programba bevont gyermekek a bábművészet által hasznos 
ismereteket sajátíthatnak el és élményalapú tanulási folyamat-
ban vehetnek részt. Ezek a folyamatok elengedhetetlenek a 
személyiségfejlődés, az egyéni készségek valamint a személyes 
kompetenciák fejlesztése szempontjából.  
A csoport vezetői: Kondacs Mihályné Klári óvó néni és Kecske-
méti Jánosné Margó óvó néni. Ők évek óta a Móricz Zs. utcai 
Óvodában vezetik a Vándorló Róka bábszakkört. Bábosokként 
számtalan mindszenti rendezvényen báboztak, bemutatkoztak 
egy-egy kedves mesével. 

A foglalkozás ingyenes! 

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 
30/670-7580 

2020. NOVEMBER 21. 
SZOMBAT 

BLUE-COFFEE BOX/-
MOBIL KÁVÉZÓ  

SZÜLETÉSNAPI KÁVÉ 
PARTY  

Részletek a Facebook felületen! 

2020-ban folytatjuk 

KARÁCSONYRA HANGOLÓ 
PROGRAMSOROZATUNKAT, 

amikor is hétről-hétre fellobban a gyertya lángja a 
Mindszenti Művelődési Központ előtti téren. 

2020. NOVEMBER 28. 

KARÁCSONYRA HANGOLÓ - I. GYERTYAGYÚJTÁS 

a Városvédő és Szépítő Egyesület részéről Dr. Ávéd János és 
Dr. Ávédné Dr. Várkonyi Tímea közreműködésével. 

2020. december 5. Karácsonyra hangoló - II. gyertyagyújtás 

2020. december 12. Karácsonyra hangoló – III. gyertyagyújtás 

2020. december 19. Karácsonyra hangoló -I V. gyertyagyújtás 
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KÖRÚTI SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKAI 

2020. NOVEMBER 28. SZOMBAT 19 ÓRA  
SHIRLEY VALENTINE 

– LÍRAI KOMÉDIA KÉT RÉSZBEN 

Shirley Valentine : Vándor Éva   
Írta:  Willy Russell   
Fordította: Julián Ria   
Rendezte: Cserje Zsuzsa  

Sült krumpli, tükörtojás! Ez lesz ma vacsorára!  
Mrs. Bradshaw, született Shirley Valentine évtize-
dek óta már csak a konyhai falnak beszél. Mert ha 
a férjéhez szólna, olyan, mintha a falnak beszélne. 
Ezért inkább az igazi falat választja. De talán még-
sem zárult be végleg minden kapu... Ki tudná 
megmondani, a világ bármely táján hány hasonló, 
középkorú asszony ismer magára Shirley sorsá-
ban. Hányan és hányszor gondoltak arra, hogy ki kellene lépni a háztar-
tás és a házasság monotóniájából, a megunt háziasszonyi és családanyai 
szerepből és elmenni messzire. Mindent otthagyni és új életet kezdeni. 
Megkeresni régi énünket és mai igazibb önmagunkat.  
Shirley Valentine az 1988-as londoni ősbemutató óta bejárta a világot 
színdarabban és amerikai filmben egyaránt.  Most végre elérkezett Vándor Éváig. 

MÓRICZ ZSIGMOND: 
JELENETEK KÉT HÁZASSÁGBÓL 

Vágrándy Aladár - Koltai Róbert   
Juluka - Gyebnár Csekka   
Ilonka - Lehel Katalin / Placskó Emese   
Imre - Oroszi Tamás / Pecsenyiczki Balázs   
Jelmez: PLATHO   
Díszlet: Csúzda Kitti   
Színpadra alkalmazta: B. Török Fruzsina   
Rendezte: Koltai Róbert   

Első felvonásban: Imre, a bűnügyi újságíró és felesé-
ge Ilonka nehéz korban kötik össze életüket. 
A második felvonásban: Vágrándy Aladár tanácsos 

és neje keserédes története Móricz Zsigmond talán egyik legérzékenyebb 
problémafelvetése. 

MARCEL ACHARD: A BOLOND LÁNY 
– KRIMI VÍGJÁTÉK 

Camille Sévigné - Kautzky Armand 
Benjamin Beaurevers  - Koncz Gábor 
Josefa Lantenay - Pikali Gerda 
Julien Morestan -  Kaluczky Zsombor 
Marie-Dominique Beaurevers - Mérai Kata / 
Placskó Emese 
Edouard Lablache -  Galambos Zoltán 
Elie Cardinal - Oroszi Tamás 
Antoinette Sévigné - Karaivanov Lilla 
Mario, törvényszéki őr - Pecsenyiczki Balázs 
Díszlet: Ábrahám Péter 
Jelmez: PLATHÓ 
Rendezte: Galambos Zoltán 

A darab, amit végig izgulunk és végig nevetünk! Vajon lesz-e akkor is 
nagy ívű pályája egy frissen Párizsba érkezett ifjú vizsgálóbírónak, ha 
kitart az igazság mellett? Domján Edit és Márkus László legendás kettő-
sét két igazán méltó mai utód alakítja. 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Rendezvényeinken kérjük az aktuális fertőzésmegelőző 
intézkedések betartását. 

Az eseményeken csak a magát egészségesnek érző 
ember vehet részt, szigorúan maszkban és a 

kézfertőtlenítő szer használata után.  

Kérjük, hogy figyelje plakátjainkat és a 

FACEBOOK felületünket. 

Érdeklődni a 30/670-7580 telefonszámon lehet. 

„AZ ÉN MINDSZENTEM” 

címmel a Mecénások a Kultúráért Egyesület és a Kel-
ler Lajos Művelődési Központ és Könyvtár felhívást 
tesz közzé az alábbiak szerint: 

Keressük azokat az alkotókat, akik a fent megjelölt 
témában kívánják kifejezni szeretetüket, kötődésüket 
településünk iránt, és megmutatkozni kívánnak képző-
művészet, irodalom, zene,  előadóművészeti ágakban, 
kategóriában egy új, vagy már meglévő pályaművel. 
(A témát kifejezheti egy festmény, egy vers, egy kis 
novella, zenemű, akár tánc is, vagy 5-6 percben élő 
szóban a rendezvényen előadott népdal, próza.) 

Részletes pályázati feltételek a Mindszenti Hírek de-
cemberi számában és az intézmény FACEBOOK felületén. 

A legsikeresebb pályaműveket díjazzuk. 

A pályamunka leadási határidő: 2021. január 11. hétfő. 

A díjak átadására a mindszenti Magyar Kultúra Napi 
rendezvényen, 2021. január 23-án, szombat délután 
kerül sor. 

Információ kérhető személyesen az intézmény nyitva 
tartási idejében és az alábbi telefonszámok egyikén: 
Szécsényi Józsefné: 30/535-9078 
Művelődési Központ: 30/670-7580 

Érdeklődéssel várjuk annak kifejezését, elmondását, hogy 
miért szerethető Mindszent. 

FELHÍVÁS 

A Keller Lajos Művelődési Központ 
és Könyvtár művelődésszervezőt 
keres. 

A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű jogviszony a Munka Törvényköny-
ve alapján, 3 hónap próbaidővel 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő: heti 40 óra, munkaidőkeretben 
Illetmény és juttatások:  
a Munka Törvénykönyve szerint 
A munkavégzés fő helyszíne: 
Csongrád-Csanád megye,  
6630 Mindszent, Szabadság tér 37. 
A pályázat benyújtásának határideje:  
2020. november 30. 
Munkakör betöltésének kezdő időpontja: 
A munkakör legkorábban 2020. december 07. napjától 
tölthető be. 
A részletes felhívás átvehető a Mindszenti Művelő-
dési Központban. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót Kovács Ildikó intézményvezető nyújt, a 30/670-
7580-as telefonszámon, illetve a 
kultura.mindszent@tanet.hu e-mail címen. 

VÉRADÁS 

  Időpont: 2020. november 17. 1400 -1700 

   2020. november 27. 1400 -1800 

  Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ 
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Idén 14 muzeális intézmény vehette át a Közösségi Múzeum 

elismeréseket október 9-én, a Magyar Nemzeti Múzeumban 

megrendezett Múzeumi ReStart rendezvényen. A Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Köz-

pont (MOKK) kezdeményezésére 2019 óta a díjat azon muze-

ális intézményeknek ítélik oda, amelyek közösségi részvé-

teli alapon működnek, a múzeumi alaptevékenységükkel 

összehangolt közösségépítő munkát folytatnak, bevonják 

munkájukba a helyi lakosságot, a civil szervezeteket, egyéb 

partnereket. 

A Közösségi Múzeum elismerés egyben a múzeumokban 

folyó közösségépítő munkára is rá kívánja irányítani a figyelmet. 

Az elismerő okleveleket ünnepélyes keretek között Krucsainé 

Herter Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturá-

lis fejlesztésekért és finanszírozásért felelős helyettes államtit-

kára, Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum ága-

zati feladatokért felelős főigazgató-helyettese és Nagy Mag-

dolna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központ igazgatója adták át. 

Az idei év díjazottjai: a hajdúszoboszlói Bocskai István Múze-

um, a budapesti Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galé-

ria, az esztergomi Duna Múzeum, a Gödöllői Királyi Kastély, 

a Gödöllői Városi Múzeum, a makói József Attila Múzeum, a 

mindszenti Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár, 

és Helytörténeti Gyűjtemény, a budapesti Ludwig Múzeum, 

a százhalombattai Matrica Múzeum, az Ópusztaszeri Nemze-

ti Történeti Emlékpark, a szentgotthárdi Pável Ágoston Hely-

történeti és Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény, a sátoraljaújhe-

lyi PIM – Kazinczy Ferenc Múzeum, a Sóstói Múzeumfalu és 

a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Munkájukhoz 

további sok sikert kívánunk! 

A kulturális intézmények közösségi szerepvállalásának előse-

gítésére a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási 

és Módszertani Központ vezetésével, az NMI Művelődési 

Intézet Nkft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi 

partnerségével megvalósított Cselekvő közösségek – aktív 

közösségi szerepvállalás című európai uniós projekt kereté-

ben történt módszertani fejlesztés 2016 és 2019 között. A fej-

lesztés részeként született meg a Közösségi Múzeum elisme-

rés, melynek feltétele a szakértők által kidolgozott önértékelé-

si teszten meghatározott pontszám elérése, és a közösségi 

szemlélet megléte a hivatalos múzeumi dokumentumokban. 

2020-ban 14 magyarországi muzeális intézmény teljesítette a 

szükséges feltételeket. 

A múzeumok közösségi alapon való működésének kialakítá-

sa több fokozatból álló, hosszabb folyamat, ennek megfelelő-

en a díjazottak is a közösségi működés különböző szintjeit 

képviselik. Ezért minden évben az újonnan jelentkező múzeu-

mok mellett arra is lehetőséget biztosítunk, hogy egy – a Kö-

zösségi Múzeum címet már elnyert – intézmény időközben 

magasabb szintre lépve újra megméretesse magát. 

Ezúton is köszönjük önkénteseinknek, a lakosságnak, a civil 

szervezeteknek, közösségeknek, partnereinknek az együttmű-

ködést. 

ELISMERÉST KAPOTT A 
KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR,  
HELYTÖRTÉNETI GYŰJTE-
MÉNY KÖZÖSSÉGI MÚZEUM  

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: 

2020. 10. 03. – Zsótér Pál és Nagy Rozália 
2020. 10. 07. - Harmat János és Kovács Veronika 
2020. 10. 17. – Tóth Tamás és Losonczi Roberta Eszmeralda 
2020. 10. 20. – Szabó Mihály és Radics Ramóna 
2020. 10. 24. – Kristó Róbert és Torma Noémi 
2020. 10. 26. – Kabók József Tamás és Csernyánszki Zsuzsanna 

65 éve kötött házasságot 
1955. 10. 08. – Sánta József János és Csendes Terézia 

60 éve kötött házasságot 
1960. 10. 01. – Csehó József és Huszka Mária 
1960. 10. 15. – Korom Ferenc és Nagy-Pál Rozália 

50 éve kötött házasságot 
1970. 10. 10. - Ormándi Ferenc és Bánfi Margit Rózsa  

45 éve kötött házasságot 
1975. 10. 11. – Szobácsi István és Bozó Ilona Rozália 
1975. 10. 11. – Zsóri Lajos és Márton Eszter Terézia 
1975. 10. 25. – Farkas Béla Mihály és Szőke Ilona 

40 éve kötött házasságot 
1980. 10. 04. - Mácsár István János és Rédli Éva 
1980. 10. 25. – Bordás József és Zsingellér Mária Piroska 

35 éve kötött házasságot 
1985. 10. 05. - Muzsik Sándor és Szántó Mária 
1985. 10. 19. - Herédi-Szabó Károly és Mihály Katalin 
1985. 10. 25. - Kovács Ferenc Lajos és Zsótér Emília Piroska   

30 éve kötött házasságot 
1990. 10. 06. – Boldizsár Ferenc és Mihály Mónika 
1990. 10. 13. – Takács István és Mót Irén 
1990. 10. 25. – Mucsi Zoltán és Szobácsi Katalin 

25 éve kötött házasságot 
1995. 10. 07. – Dr. Kun-Szabó István Endre és Korom Sára 
1995. 10. 14. – Wojcicki Andrzej Witold és Torma Ivett 
1995. 10. 19. – Bozó János és Szabó Ilona Éva 

SZÜLETETT 

Tóth Istvánnak és Miklós Marinának 2020. 10. 
01-én Fanni utónevű gyermeke született, 

Gajdos Sándornak és Répás Ildikónak 2020. 10. 10-én 
Sándor utónevű gyermeke született,  

Jánosi Máriónak és Gulyás Rékának 2020. 10. 13-án 
Emese utónevű gyermeke született,  

Erdősi Norbertnek és Szabó Tündének 2020. 10. 13-án 
Petra utónevű gyermeke született,  

Szabó Mihálynak és Radics Ramóna Rozáliának 2020. 10. 
16-án Mihály Marcell utónevű gyermeke született,  

Szobácsi Rolandnak és Ördög Andreának 2020. 10. 17-én 
Milán utónevű gyermeke született,  

Ungi Tamásnak és Géja Renátának 10. 18-án Balázs utóne-
vű gyermeke született,  

Losonczi Gábornak és Oláh Alexandrának 2020. 10. 24-én 
Bence utónevű gyermeke született,  

Nagy Ambrusnak és Bagi Szilviának 2020. 10. 30-án 
Ambrus Zalán utónevű gyermeke született,  

D. Pap Dávidnak és Ördög Anitának 2020. 10. 31-én Bella 
utónevű gyermeke született,  

Kovács Bélának és Szőke Beátának 2020. 11. 01-én Liza 
utónevű gyermeke született.  
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„SZERÉT EJTETTÉK” 

Mindszentiek keze nyomán készült el az interaktív 
terepasztal Ópusztaszeren 

Szerét ejtették - 50 éves az Ópusztaszeri Nemzeti Történe-
ti Emlékpark című kiállítás interaktív terepasztalát készí-
tette el Pataki Sándor és fia Pataki Andor. Mint Pataki 
Sándortól megtudtuk, a több mint két hónapig készült 
alkotás az emlékpark valamennyi szobrát és épületét áb-
rázolja. Sokféle anyagot használtak fel az 1:200-os kicsi-
nyítésű műhöz, mely hűen tükrözi a valóságot. A terep-
asztal a „Látogatóközpontban” tekinthető meg 2021. má-
jus 31-ig, mint ahogyan az 50. évforduló alkalmából ren-
dezett egész kiállítás. 

Gratulálunk munkájukhoz! 

ELHUNYT 

Lajos Jánosné sz: Gubics Katalin (Szent István 
u. 44.) – 2020. 09. 26. – 53 éves volt,  

Fülöp Sándorné sz: Volford Teréz (Horváth Gy. u. 87.) – 2020. 
09. 27. – 90 éves volt,  

Kormány János (Munkás u. 14.) – 2020. 09. 28. – 76 éves volt, 

Bacsa Istvánné sz: Kiss Rozália (Thököly u. 26.) – 2020. 10. 03. 
– 65 éves volt,  

Horváth János (Petőfi u. 11.) – 2020. 10. 04. – 66 éves volt,  

Horváth Mihály (Iskola u. 49.) – 2020. 10. 08. – 51 éves volt,  

Kanalas Józsefné sz: Rostás Erzsébet (Kinizsi u. 66/A.) – 2020. 
10. 13. – 57 éves volt,  

Bozó Józsefné sz: Gajda Mária (Bajcsy-Zs. u. 37/A. – 2020. 10. 
14. – 88 éves volt,  

Pusztai János (Báthory u. 4.) – 2020. 10. 16. – 82 éves volt,  

Gulyás Sándor (Thököly u. 56.) – 2020. 10. 25. – 59 éves volt.  

Köszöntjük városunk legidősebb pedagógusát, 

a 95 éves Őrhegyné Fülöp Margit tanítónőt! 

Margit nénit otthonában kerestük fel születésnapja alkal-
mából.  Örömmel, a tőle megszokott jókedvvel fogadott. A 
lábai ugyan már nem igen bírják a járást, de fantasztikus 
memóriája irigylésre méltó.  
A vasdiplomás pedagógus 1951-ben kezdett tanítani. Há-
rom évig a Szegvár Kórógy-parti  Általános Iskolában 
dolgozott, majd 1954-ben Mindszentre került. Egy rövid 
időre ugyan férje miatt Csongrádra költöztek, de 1962-től 
nyugdíjazásáig, 1981-ig a Mindszenti Általános Iskolában 
folytatta pedagógusi pályafutását. Mindig nagyon szere-
tett tanítani, sokféle feladatot bíztak rá. Volt osztálytanító, 
napközis nevelő, kisegítő osztályt is vezetett, lelkesedés-
sel, szorgalommal tette a dolgát. 
Kérdésünkre, hogy mivel telik a napja, elmondta, hogy fél 
10 körül végez a reggeli készülődéssel, majd elolvas 1-1 
cikket valamelyik újságból. A Mindszenti Híreket az első 
betűtől az utolsóig elolvassa. A híreket délben meghallgat-
ja, sorozatokat is néz a TV-ben. Naponta kétszer 4-5 kört 
megtesz a szobában, hogy lábait megmozgassa. 
Életének nagyon nehéz időszaka volt, amikor első férjét, 
Vadász Zoltánt 38 évesen elvesztette. Részletesen mesélt 
arról is, amikor a nagy téli hidegben 1952-ben, gyalog 
ment Sövényházára. A kisrévnél ment át a Tiszán, és csak 
a szerencsének köszönhető, hogy nem esett bele az útszéli 
árokba, hisz a nagy hóban annak szélét sem lehetett látni. 
Szívesen beszélt édesanyjáról is, aki Sövényházán volt 
bábaasszony. Jöttek érte lovas kocsival, vitték a szülésekhez.  
Margit néni mindenre pontosan emlékszik a régmúltból, 
de a jelen eseményeit is napi szinten követi. Egyetlen ne-
vet, évszámot el nem téveszt, mindenről úgy mesél, mint-
ha ma történt volna.  
Jó volt őt hallgatni. Szavaiból a lendületes élet, jókedv 
sugárzik.  

Isten éltesse születésnapján, jó egészséget kívánunk! 



16 Mindszenti Hírek 2020. november 

 

Mindszenti Hírek 
A lapot alapította 1987-ben Jenei Sándor 

Kiadja: Mindszent Város Önkormányzata  
6630 Mindszent, Köztársaság tér 31. Tel: (62) 527-010 

Felelős kiadó: Zsótér Károly polgármester 
Email cím: hirekmindszenten@gmail.com 

Szerkesztők: Bagitáné Szécsényi Mária, Atkári Zoltánné, Szabó Anita 
 Megjelenik: havonta egy alkalommal, 2700 példányszámban 

Nyomda: Norma Nyomdász Kft., Hódmezővásárhely 
ISSN 1589-3642 

NOVEMBERI HABVERŐ ROVAT 

Igazi őszi vasárnapi ebéd menüjét állította össze 
számunkra a Szegedi Tudományegyetem Mező-

gazdasági Karának tanulója, Szőke Marcell. Marci 12 éves kora 
óta foglalkozik sütéssel és főzéssel. A konyha szeretetét nagy-
mamájától örökölte, aki legelőször a palacsinta sütésére taní-
totta meg. Számára azért fontos az ételkészítés, mert ebben 

kiélheti kreativitását és folyama-
tos fejlődést érhet el általa. Marci 
több főzőversenyen rangos he-
lyezést ért el, legkiemelkedőbb 
eredménye a Magyar Juh- és 
Kecsketenyésztő Szövetség által 
rendezett Szent György Napi 
Juhásztalálkozó főzőversenyein 
elért 2. és 3. helyezés, valamint 
Magyar Mezőgazdaság Különdíj. 

Fogadják szeretettel receptjeit! 

Tárkonyos bárány raguleves kapros túrógombóccal 

Hozzávalók 

1 db vöröshagyma, 2 db sárgarépa, 1 db fehérrépa, fél karalá-
bé, fél zeller, 2 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyem, 5 db 
gomba (közepes méretű), 15 dkg zöldborsó, 50 dkg bárány-
hús, fél dl napraforgó olaj, 2 l alaplé, só ízlés szerint, bors ízlés 
szerint, tárkony ízlés szerint, babérlevél ízlés szerint, fél cit-
romból nyert citromlé, 3 dl főzőtejszín 

Elkészítés 

1. A zöldségeket és a húst megtisztítjuk, egyenlő nagyságú 
kockákra vágjuk. 
2. Egy nagy lábasban olajat hevítünk, majd a vöröshagymát 
megpároljuk. Hozzáadjuk a felkockázott húst és a fokhagy-
mát, majd fehéredésig pirítjuk. 
3. Jöhet egymás után a kétféle répa, karalábé, zeller, gomba és 
egy kevés alaplé. Fedő alatt pároljuk. 
4. Fűszerezzük sóval, borssal, tárkonnyal, babérlevéllel, majd 
az alaplével felöntjük az egészet. Hozzáadjuk a citromlevet, és 
fedő alatt főzzük, amíg a zöldségek és hús meg nem puhul. 
5. A főzés vége felé, amikor már megpuhultak a zöldségek és 
a hús is, a tejszínbe egy-két merőkanálnyi levest keverünk. Ezt 
a tejszínes folyadékot sűrű kavarás mellett visszaöntjük a le-
vesbe. 

Csipetke  

1 db tojás, kb 11 dkg liszt 
(amennyit felvesz), csipet só 
Kemény tésztát gyúrunk belőle 
és kézzel kicsipkedjük vagy al-
ma reszelőn lereszeljük, a leves 
fövési idejének utolsó 10 percé-
ben tesszük hozzá. 

Kapros túrógombóc 

25 dkg túró, fél csokor kapor, 3 ek. búzadara, 1 tojás, só 
A hozzávalókat egységes masszává dolgozzuk, és félórát hű-
tőben pihentetjük, majd kézzel formázzuk. A túrógombócot a 
főzés idejének utolsó 15 percében adjuk a leveshez. 

Shepherd's pie, azaz pásztorpite 

Hozzávalók 
A raguhoz: 1 közepes vöröshagyma, 2-3 gerezd fokhagyma, 15 
dkg sárgarépa, 1 nagy tk. sűrített paradicsom, fél ág friss roz-
maring, 2-3 ág friss kakukkfű, 2 db friss vagy szárított babérle-
vél, 10 dkg zöldborsó, 500 g darált sertés hús, de lehet vegye-
sen marhával, 2 púpozott tk. liszt, fél dl bor, 4 dl víz, 1 ek. 
Worchestershire szósz (gombával lehet még turbózni a ragut) 

Tipp: a friss zöld fűszerek helyett szárított verziót is lehet használni  

Amerikai fahéjas csiga, azaz cinnamon rolls 

Az USA-ban egyszerűen csak Cinnabonként emlegetik ezt a 
fantasztikus, finom kelt tésztából készült fahéjas csigát, 
amelyre mascarponés-cukros máz kerül, aminek egy részét a 
tészta be is szívja, így tovább friss marad. 

Hozzávalók 
Kb. 18 darabhoz: 60 dkg liszt, 10 dkg por-
cukor, 10 dkg olvasztott vaj, 3 dl tej, 3 dkg 
élesztő, 2 tojássárga, csapott kk. só. A tölte-
lékhez: 5 dkg olvasztott vaj, 10 dkg cukor, 
2 ek. fahéj. A mázhoz: 25 dkg mascarpone, 
8 dkg olvasztott vaj, 10 dkg porcukor 

Elkészítés 

A tejet langyosítsuk meg egy edényben, tegyük bele az evő-
kanálnyi cukrot és morzsoljuk bele az élesztőt. Ameddig 
felfut, addig a kelesztő tálba mérjünk szoba hőmérsékletű 
lisztet, porcukrot és sót, majd adjuk hozzá a többi hozzáva-
lót. Kézzel vagy géppel dagasszuk ki szép hólyagosra, szé-
pen álljon össze, ha ragacsos vagy nyúlós, akkor adjunk hoz-
zá még egy kis lisztet (ez liszt függő, hogy mennyire jó a 
sikértartalma és mennyire húz). Ha kész, megszórjuk pici 
liszttel, konyharuhával letakarjuk és szoba hőmérsékleten 
hagyjuk kelni egy órát. A vaj miatt nem fog nagyon megnőni, 
ne ijedjünk meg. Ha megkelt a tészta, akkor 3 mm vastagra 
és téglalap alakúra nyújtjuk, majd megkenjük az olvasztott 
vajjal és megszórjuk a fahéjas cukorral. Szorosan csavarjuk 
fel és kb. 1,5 cm darabokat vágunk belőle. Tegyük őket szil-
ikonos sütőpapírral borított tepsibe, takarjuk le őket konyha-
ruhával addig, míg a sütő alsó-felső sütési módban felmeleg-
szik 190 fokosra, majd süssük 20-25 percig (sütő függő). Jö-
het a máz. Az olvasztott vajba mehet a porcukor és ezt az 
elegyet keverjük hozzá a mascarponéhoz, majd ezt kenjük jó 
vastagon a forró csigák tetejére, ha nem akar kellően beleolvadni, 
még a meleg, de kikapcsolt sütőbe toljuk vissza pár percre. 

Tipp: a mázat egy kis rum aromával megbolondíthatjuk! 

A krumplipüréhez: 1 kg krumpli, 2 dl tej (lehet vegyesen 1dl 
tej és 1dl tejszín), 50 g vaj, 4 db tojás sárgája, só, bors, szere-
csendió, 5 dkg fehér cheddar sajt (vagy más, ami szimpati-
kus) 
Sütéshez sajt, valamint a szóráshoz zsemlemorzsa. 

Elkészítés 

A pásztorpite húsos ragujához egy edényben olajat heví-
tünk, az apróra vágott hagymát a szeletekre vágott fokhagy-
mával együtt üvegesre pároljuk. Hozzádobjuk az apróra 
vágott sárgarépát és a paradicsompürét, majd az egészet 
nagy lángon jól lepirítjuk. Következnek a zöldfűszerek, majd 
átforgatjuk és rádobjuk a darált húst is. A húst lepirítjuk, 
meghintjük a liszttel, átforgatjuk és felöntjük a vörösborral 
és a vízzel. Sóval, borssal, worchestershire szósszal ízesítjük 
és kis lángon 20 perc alatt összerottyantjuk. Hozzáadjuk a 
fagyasztott zöldborsót, ezzel 5 percig főzzük és kész a ra-
gunk. Elkészítjük a krumplipürét: Egy lábas sós vízben meg-
főzzük a kockára vágott krumplit. Közben a vajat és a tejet 
összemelegítjük. A megfőtt burgonyát áttörjük, hozzáadjuk 
a tojások sárgáját, sóval, borssal, szerecsendióval ízesítjük és 
a vajas tejjel, a lereszelt sajttal együtt rövid keveréssel kré-
mesre keverjük. A krumplipürét eloszlatjuk a húsos ragun 
úgy, hogy mindenhol teljesen fedje. Megszórjuk a zsemle-
morzsával, reszelt sajttal és 200 fokos sütőben 20 perc alatt 
készre sütjük. 


