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33. évfolyam 11. szám 2020. december 

Köszönjük városunk karácsonyfáját 

Szeri Józsefné, Horváth Gyula utca 84. szám alatti lakosunknak, 

az Adventi Koszorúhoz felajánlott fenyőt 

Tóth Sándor, Esze Tamás 2. szám alatti lakosunknak, 

a Szent Imre Közösségi Ház mellett felállított karácsonyfát 

Samu Lászlóné, Tökhöly utca 39. szám alatti lakosunknak , valamint 

köszönjük a „Dózsa-telepért” Egyesületnek, 
hogy a Szent Imre Közösségi Háznál felállított fenyőfa feldíszítésével 

hozzájárultak a város 
karácsonyi hangulatának kialakításához! 

Mindszent Város Önkormányzatának és a Mindszenti Hírek szerkesztőségének 
nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag új esztendőt kívánunk! 

AJÁNLÓ 

MINDSZENT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

ÉVÉRTÉKELŐJE  ................................................ 3. OLDAL 

JÓ TANÁCSOK KISÁLLATTARTÓKNAK  ... 6. OLDAL 

A MINDSZENTI HÍREK - HÓNAP FOTÓIBÓL  

ÖSSZEÁLLÍTOTT NAPTÁR  ..................  7-10. OLDAL 

MÚLTIDÉZŐ ...................................................  11. OLDAL 

UGRAI PANNA MINDENT VITT  ................ 14. OLDAL 
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Fotók: Tóthné Pancsi 

Hálával és elismeréssel kívánunk 

jó egészséget  

és további boldog, békés éveket! 

”Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket. 
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet.” 

/Óbecsey István/ 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük szépkorú lakosainkat, 

90. születésnapjuk alkalmából! 

Góg Józsefnét 

Barna Mihálynét 

Kiss Flóriánnét 

ADVENTI MEGLEPETÉS 

RENDHAGYÓ GYERTYAGYÚJTÁS  

Adventi meglepetést készített a Városvédő és Szépítő Egyesület 
Tóth Imre és Torma József közreműködésével. A „karácsonyi 
falu” a Művelődési Központ előtti téren került felállításra. Mi-
vel szigorúan közönség nélkül kaptak engedélyt a gyertyagyúj-
tásra, így Lőrincz Máté videó összeállításban mutatta be az első 
gyertya meggyújtását. Szombatonként 16:00 és 17:00 óra között 
lesz látható az összefoglaló a további gyertyagyújtásokról a 
Városvédő és Szépítő Egyesület, valamint a Keller Lajos Városi 
Könyvtár és Kulturális Központ facebook oldalán. Az összefog-
laló videókat a Kulturális Központ dolgozói készítik. 

Áldott, békés adventet kívánnak a Városvédők! 
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ZSÓTÉR GÁBOR, ALPOLGÁRMESTER 

Bizalmuknak köszönhetően 2019. október óta alpolgármester-
ként dolgozom a településen. Az októberi választások után 
reményekkel teli indultunk neki a 2020-as évnek, azonban az 
idei évben olyan megpróbáltatásokon ment keresztül az or-
szág, amelyre korábban nem volt példa. Egészségügyi dolgo-
zóként látom, hogy a járványhelyzet mennyire terhelte meg 
hazánkat, azonban azt is látom, hogy a nehézségek ellenére 
milyen összefogásra vagyunk képesek és a gazdasági többlet 
terhelésekkel is, településünkön milyen eredményeket értünk 
el. A helyi egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztését két pályázat segítségével támogathat-
tuk. Az egészségházban burkolás és nyílászáró csere, vala-
mint babakocsi tároló kialakítása valósulhatott meg, bruttó 
2.258.678 forintból, valamint a szolgáltatáshoz szükséges esz-
köz és gyógyászati csomagok beszerzése történt, összesen 
7.583.011 forint értékben. A váróterem felszereltsége kórtermi 
székekkel, várótermi padokkal és fogasokkal, míg az orvosi 
szoba íróasztalokkal, kartoték szekrényekkel, orvosi székek-
kel és nővérasztallal bővült. A gyógyászati csomagok kereté-
ben beszerzésre került egy csecsemő csomag, egy sürgősségi 
csomag, valamint egy szemészeti csomag. 
A településen az idei éven továbbra is 24 órában orvosi ellá-
tást és ügyeletet működtetünk. Az orvosi ügyeletet szolgálta-
tó Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-vel történő kiváló együttműködés 
eredményeként, a képviselőtestület a beszerzett eszközök 
közül az EKG készüléket, betegellenőrző monitort, 
defibrillátort, vénakereső lámpát ingyenes használatba adta 
az orvosi ügyletet jelenleg ellátó szolgáltató részére, amellyel 
hozzájárulunk a mindszenti sürgősségi betegellátás hatéko-
nyabb és biztonságosabb ellátásához. 
Szeptembertől sikerült a fizikoterápiás ellátás is újraindíta-
nunk városunkban, a fizikoterápiás szakembert, heti 30 órá-
ban látja el ezt a feladatot. 
Az évek során legkedvesebb megbízatásom az újszülöttek és 
családjuk meglátogatása lett, amely az idei évben szépkorú 
lakosaink köszöntésével is kiegészült. 
Célom a település minden korosztálya számára egyaránt él-
hető város létrehozása, sportolási lehetőségek, turisztika és a 
kultúra támogatásával, ezért idén fokozott figyelmet fordítot-
tam a tiszai strand adta lehetőségekre. A változékony időjá-
rás és a jelentős eső megnehezítette a dolgunkat, de a nyár 
második felében élvezhető fürdőhelyet sikerült kialakíta-
nunk. A szúnyogok intenzív elszaporodása miatt, rendszeres 
szúnyoggyérítés végeztünk a partszakasz egész területén. A 
vízpart újdonsága az elkerített játszótér és hajó orrát formázó 
hangulatos vendéglátóhely. 
Számomra hatalmas erőt ad, az az összefogás és közös teher-
viselés, amit tavasz óta látok településünkön. A következő 
években is hatalmas munka vár ránk, rengeteg megoldandó 
feladatunk van még, véleményem szerint azonban, problé-
mák folyamatosan adódni fognak, a legfontosabb, hogy min-
dig a megoldásra összpontosítsunk. 
A jelenlegi válsághelyzet is egy próbája annak, hogy milyen 
erősek vagyunk együtt és, hogy az arcot takaró maszk ellené-
re is képesek vagyunk-e az összefogásra. 

 MINDSZENT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
ÉVÉRTÉKELŐJE 

ZSÓTÉR KÁROLY, POLGÁRMESTER 

Az esztendő utolsó hetei hagyományosan a számvetésről 
szólnak. Hol tartunk, milyen célokat tudtunk megvalósítani, 
mik várnak még ránk? Tavaly, ugyanebben az időben, ami-
kor felkészültem a 2020-as évre, még nem gondoltam, hogy 
mennyire nehéz év vár ránk. A koronavírus járvány, nem 
csak emberileg, de gazdaságilag is nagyon megterhelő volt. 
Gazdálkodásunk szempontjából a túlélésért küzdöttünk. Az 
önkormányzati alapfeladatokat, azonban minőségi szinten, a 
településüzemeltetési teendőinket, pedig maradéktalanul 
sikerült ellátnunk. Azt gondolom, hogy további szorgalmas 
és kitartó munkával, közösen, ezt a válsághelyzetet is le tud-
juk küzdeni. Ahogy a helyi vállalkozások is, akiből erőt me-
ríthetünk. 
Az idei év, a küzdelem mellett, a korábban megkezdett fej-
lesztéseink lezárásáról is szólt. Elkészült a piac és az ipari 
csarnok, fejlesztéseket tettünk a strandon, átadtuk a Szent 
Imre Közösségi Házat. Magyarország Kormánya által nyúj-
tott támogatásnak köszönhetően elkezdhettük a Mindszenti 
Római Katolikus Templom felújítását. A Mindszenti Római 
Katolikus Templom nem csupán katolikus egyházközségünk 
aktív hitéletében, hanem úgy gondolom, hogy egész váro-
sunk számára nagy jelentőséggel bír, mivel településtörténe-
tünk ehhez az épülethez vezethető vissza. Templomunk 1798-
ban kapta meg mai formáját, azóta átfogó felújítás nem történt 
az épületen. A templomot utoljára 1974-ben meszelték ki és 
az 1980-as években végeztek állagmegóvást az épület külső 
részein. Templomunk számomra azoknak az értékeknek a 
szimbóluma, amelyet egész életemben magaménak vallot-
tam, és amelyek miatt, nap, mint nap dolgozom, ezek a ke-
resztény elvek, a hit és a család. 
Idén 749.990.357 Ft összegű támogatást sikerült nyernünk 
bölcsődei férőhelyek kialakítására, a pályázat keretében 48 
férőhelyes bölcsőde megépítése valósul meg Mindszenten. 
Véleményem szerint, a családok és a fiatalok helyben mara-
dása döntő fontosságú a város jövője szempontjából. A ma-
gyar kormányhoz hasonlóan mi is biztosak vagyunk abban, 
hogy megmaradásunk záloga a helyben születendő gyerme-
kek száma. A növekvő születés- és házasságkötések száma, 
valamint a város fellendült ingatlanpiaca optimizmusra ad 
okot. Fontos számunkra a fiatalok és családosok megsegítése. 
Ugyanakkor városunk idősebb lakosainak a véleménye is, 
hisz nekik köszönhetjük otthonunk értékeit. Valamint, nélkü-
lözhetetlenek számunkra a helyi vállalkozók, akik megterem-
tik annak a lehetőségét, hogy minél többen tudják eltartani 
családjukat. 
Intézményeink, a Károly Óvoda, a Mindszenti Általános Is-
kola és a Mindszenti Kulturális Központ erőn felül teljesített, 
ebben az évben. Köszönöm munkájukat, kreativitásukat és 
köszönöm, hogy a nehéz helyzetekben is mindig a megoldást 
keresték! Bízom benne, hogy Mindszenten mindenkinek sze-
mélyes élménye, intézményeink magas színvonalú működése.  
Köszönöm a polgárőrök, az önkéntes tűzoltók, a városvédők, 
a sportegyesületek és minden civil szervezet munkáját, akik 
nélkül nem működne a város! Köszönöm az egészségügyi 
dolgozóknak feladatellátásuk magas színvonalát, szakmai 
felkészültségüket, helytállásukat, emberségüket, gyógyító 
mosolyukat. Köszönöm a Gondozási Központ odaadó tevé-
kenységét, a mindig tenni akarásukat, segítőkészségüket! 
A városunknak azt kívánom, hogy a nehézségek ellenére 
maradjunk továbbra is összetartó, toleráns közösség, tovább-
ra is támogassuk egymást és a széthúzás helyett, a megoldás-
ra koncentráljunk. 

Mindszent lakosságának sikereket, boldog családi életet, jó 
egészséget és Isten áldását kívánom az új esztendőben is! 

TÓTH CSABA, TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ 

Az idei év rendkívül nehéz volt a mindenki számára, így az 
önkormányzat számára is. A koronavírus járvány költségeink 
növekedését és bevételeink csökkenését jelentette. A járvány 
terjedésének kezdetén sikerült az egészségházat fertőtlenítő-
szerekkel támogatnom. Részt vettem a Hódmezővásárhelyi 
Többcélú Kistérségi Tárulás ülésein, valamint az Alföldvíz 
Zrt. közgyűlésein, Békéscsabán, majd a korlátozások ideje 
alatt online formában teljesítettem ezt a kötelességem. 
A képviselő-testület tagjaival folyamatosan tartottuk a kap-
csolatot és legjobb tudásom szerint igyekezem segíteni pol-
gármester urat a döntéshozatalban, valamint a hozzám fordu-
ló mindszenti lakosok problémáira folyamatosan keresem a 
megoldások lehetőségét, igyekszem Mindszent javát aktívan 
szolgálni. 
A következő évben azon fogok dolgozni, hogy az önkor-
mányzat költségvetésében keletkezett hiányt pótolni tudjuk. 



4 Mindszenti Hírek 2020. december 

 

KOROM ÉVA ANDREA, TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ 

Tisztelt Mindszentiek! 

A Mindszenti Hírek szerkesztőségének felkérése alapján, 
szeretném Önökkel megosztani gondolataimat az elmúlt egy 
évről, persze, az önkormányzati működéssel kapcsolatos 
tapasztalataimra építve.  
Sajnos, nem igazán pozitív hangvételű összegzés lehetséges, 
hiszen a COVID vírushelyzet-is- minden elképzelésünket, 
tervünket a vártnál jobban felülírta. 
Egy évvel ezelőtt bíztam abban, hogy lendületesebb kor-
mányzati segítséggel több fejlesztést is sikerül megvalósíta-
nunk Mindszenten-pl. utak, járdák állapotának látványos 
javítása, köztereink, város központunk szépítése-, azonban az 
önkormányzatunkat igen érzékenyen érintő helyi adóbevétel- 
elvonások tükrében ez a bizakodás szertefoszlott a tavaszi 
időszakban- a kötelező feladat-ellátások szinten tartása is 
nagy nehézséget okozott, nemhogy némi fejlesztésre 
„futotta” volna. 
A szociális bizottság elnökeként arról számolhatok be, hogy a 
bizottságunk elé beérkezett kérelmek mindegyikét befogad-
tuk, anyagi támogatást biztosítottunk a kérelmezőknek.  
Sajnos az idén a karácsonyi vásárlási utalványok személyes 
átadása elmarad, mint ahogy a december hónapra tervezett 
közmeghallgatás is. 
A Képviselő-testületi ülések a veszélyhelyzetben nem való-
sulhattak meg, de a fontos döntések tekintetében a polgár-
mester kikérte véleményünket, javaslatunkat, ha bizonyos 
ügyekben tájékoztatást kértem, írásban mindig megkaptam a 
választ, talán ezáltal naprakészek voltak az önkormányzati 
működéssel kapcsolatos információim. 
Bár nem tartozik a képviselői munkámhoz, de mindenképp 
ki kell emelnem, hogy a nehéz helyzet ellenére a civil szerve-
zetek ott segítettek, ahol arra szükség volt, ahol csak tudtak- 
nagy köszönet nekik ezért! Hová is lennénk ilyen támogatás 
nélkül… 
Tisztelt Mindszentiek! Már csak egy gondolat, ami talán leg-
jobban kifejezi összegzésem hangvételét- az egyik internetes 
közösségi oldalon olvastam: „Első szabály 2021-re: soha nem 
beszélünk 2020-ról!” 

Mindenkinek nagyon jó egészséget, meghitt karácsonyi 
ünnepeket, sikeres, boldog új esztendőt kívánok! 

Tisztelettel: Korom Éva Andrea 

JANCSOVICS ATTILA, TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ 

Hatalmas öröm volt számomra, amikor 2019-ben Mindszent 
polgárai megtiszteltek a szavazatukkal. Az elmúlt egy évben 
arra törekedtem, hogy viszonozzam a bizalmat és jobbá te-
gyem az itt élők mindennapjait. Bár néhány javaslatom nem 
talált meghallgatásra, így is van, amire büszkén tekintek visz-
sza. Az egyik önálló képviselői indítványom az volt, hogy 
Mindszenten is körzetesítés legyen. Azért szerettem volna ezt 
bevezetni, mert így gördülékenyebbé válhatott volna a kap-
csolattartás a lakók és a képviselők között: egy képviselőre 10
-12 utca jutott volna. Ez a választást sem befolyásolta volna, 
ám a testületben a többség nem értett velem egyet. Szerettem 
volna, ha a városnak lenne saját kátyúzója, így Zsótér Imre 
barátommal idehoztunk egy cseh céget. A bemutató jól sike-
rült és a 2020-as évre be is terveztük a megvételét, ám a gép-
járműadó elvonása miatt szinte ez volt az első, ami kikerült a 
költségvetésből. Őszintén sajnálom, hogy így alakult a hely-
zet, de bízom benne, hogy ha elmúlik ez a nehéz helyzet, 
városunk egy kátyúzóval gazdagodhat majd. Az elektronikai 
hulladék elszállítására sikerült egy karcagi céget felkérnem, 
akik 31,5 tonna hulladékot ingyen vittek el. Úgy gondolom, 
hogy ez a környezettudatosság szempontjából is fontos volt, 
rengeteg háztartás szabadult meg a nem kívánatos hulladék-
tól. De ha egy dolgot kellene kiemelnem, akkor azt mondom, 
hogy az, amire a legbüszkébb vagyok, az az, amikor egy be-
teg mindszenti fiatalnak próbáltunk segíteni. Soha nem látott 
társadalmi összefogás alakult ki, ami visszaadta annak a 
reményét, hogy még tudunk közösségként élni. Sajnos ebben 
az évben kétszer is arra kényszerültünk, hogy különleges  

támogatás mértéke 8.000 ft/hó/fő). Mindszent életét a  civil 
szervezetek színesebbé és egyben értékesebbé teszik. Bizott-
ságunk feladata ezen szervezetek támogatása. Erre a célra 
2,5 milló forintot terveztünk be a költségvetésbe, melyre a 
civil szervezetek adtak be igényléseket.  
A fentiek mellett a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságban is 
próbáltam képviselni Városunk érdekeit.  
Örökségvédelmi tanácsnoki teendőim egyik legeredménye-
sebb eseménye a Városháza előtt megépítendő Országzász-
lóra vonatkozó 10 millió forint sikeres megpályázása volt. 
Ennek értelmében 2021-ben megvalósul ezen emlékmű, 
melynek felállítását még a két világháború között határozták 
el őseink, de a kivitelezés sajnos akkor elmaradt. Emellett 
saját költségen a nyár elején hűtőmágnes-sorozatot készíttet-
tem Mindszent épített és természeti értékeiről, melyeket 
további értékesítésre átadtam Jegyző Asszonynak és Polgár-
mester Úrnak. Számításom szerint ez több tízezer Forint 
bevételt jelenthet Városunk költségvetésében. 
Számos alkalommal kerestek fel a mindszenti polgárok ki-
sebb-nagyobb kérésekkel és javaslatokkal, melyeket ameny-
nyire erőmből és a lehetőségekből telt, felkaroltam és segí-
tettem. Így felemeltem a szavam az illetékes személyeknél és 
fórumokon többek között a fűtési időszakra vonatkozó leve-
gőszennyezés csökkentése és ellenőrzése ügyében, a járdák-
ra belógó ágak eltávolításának témájában, a közutak mellett 
elhelyezett – a közlekedést nehezítő – tárgyak felderítésére 
és eltávolítására vonatkozóan stb.  
Kedves kötelességemnek tettem eleget, amikor a nándorfe-
hérvári diadal emléknapján ünnepi beszédre kért fel a Pol-
gármester Úr. 
A jövőre nézve terveim, céljaim változatlanok maradtak: 
tovább szeretném folytani a megkezdett becsületes munkát. 
Azonban a pandémia igen komoly mértékben érinti nem 
csak a hétköznapjainkat, hanem Városunk költségvetését is. 
Véleményem szerint ez a tény nagymértékben szűkíti az 
előttünk álló év mozgásterét. Az egyik lehetséges megoldás-
ként a pályázatokon való további sikeres szereplést látom, 
de – ahogy ez köztudott – a pályázatokon való részvétel 
eredménye mindig kétséges. Pedig rengeteg helyre lehetne 
és kellene fordítani pénz, de már ilyen veszélyhelyzetben a 
Város megnyugtató működtetése is komoly feladat.  Azon 
leszek, hogy az előttünk álló években mindazt, mellyel a 
Tisztelt Választópolgárok megbíztak, maradéktalanul ellássam. 

Mindannyiuknak jó egészséget és áldott ünnepeket kívánok! 
PÁLINKÓ GYÖRGY VINCE, TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ 

Tisztelt Mindszenti Polgárok! 

A 2020-as év mindannyiunk számára rendkívüli év. Fő meg-
határozója a koronavírus-járvány. Ez ebben az évben roppant 
módon predesztinálta az önkormányzati és a képviselői 
munkát egyaránt. Idén immár második alkalommal hirdetett 
Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet, ami a képviselői 
munkát mellőzve a gyors és hathatós ügyintézés céljából a 
polgármestert jogosítja fel a döntések meghozatalára. Ebből 
kifolyólag a rendes nyári közigazgatási szüneten kívül no-
vember elejétől ismét megváltozott formában folyik a képvi-
selőtestületi munka. Polgármester úr a legfontosabb kérdé-
sekben digitális csatornákon rendszeresen kikéri a képvise-
lők, így az én véleményemet, javaslataimat, meglátásaimat is.  
2020 január elejétől tehát kisebb-nagyobb szünetekkel tud-
tunk, tudtam ellátni a hagyományos értelemben vett képvise-
lői feladatokat. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
tagjaként és elnökeként mégis – véleményem szerint erőnk-
höz és helyzetünkhöz mérten fontos és jelentős – döntéseket 
tudtunk hozni. Ezek közé tartozott a Városunkat érintő díjak 
és elismerések odaítélése. Ezek a Mindszent Sportjáért, 
Mindszent Város Ifjúsági Díja, Dr. Barátosi Finta Dezső ki-
emelkedő közszolgálatért, Mindszent Közéletéért Emlék-
érem, Mindszent Város Tiszteletbeli Polgára és a Mindszent 
Városért elismerések voltak. Emellett a továbbtanulni vágyó 
fiatalokat is tudtuk támogatni a korábbiaktól jóval magasabb 
összeggel. Ez a Bursa Hungarica pályázat, melynek mindkét 
típusát meg tudtuk hirdetni (az A típusú – 10 hónap, a B tí-
pusú – 3x10 hónap időtartamra szóló pályázat önkormányzati  
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PÁLINKÓ MIHÁLY, TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ 

A Bozó gépgyűjtemény méltó helye 

Ki ne ismerné Bozó András és László testvérek mezőgazdasá-
gi gépgyűjteményét Mindszenten? Több városi rendezvé-
nyen kiállításra kerültek a gépek és eszközök, működőképesen. 
2019december első hetében, mint az önkormányzat ajándék-
utalványát kézbesítő képviselő, becsengettem a Hársfa utca 
27. sz. házba, hogy az idős, 80 év feletti házaspárnak, András-
nak és Valikának átnyújtsam a borítékot, kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánva. A szíves invitálásnak eleget téve, leül-
tünk beszélgetni a ház nappalijában. Ekkor tudtam meg, 
hogy a gépgyűjteményük eladó. Az idős házaspár egy élet 
munkájával összegyűjtött gépeit szerette volna egy olyannak 
eladni, aki Mindszenten tartja az eszközöket. 
Legegyszerűbbnek az mutatkozott, hogy az önkormányzat 
vegye meg, találjon helyet az elhelyezésnek, hozza olyan 
állapotba, hogy kiállítható legyen, és álljon rendelkezésre 
minden érdeklődőnek. Sajnos anyagiak hiányában, a város 
elállt ettől a vételtől. Igaz, hogy lett volna egy szentesi vállal-
kozó, aki hajlandóságot mutatott volna a vásárlásra, de a 
gépek ekkor Szentesre kerültek volna. 
A szentesi múzeum már évekkel ezelőtt felfigyelt a gyűjte-
ményre. Nyilvántartásba vette a több mint 400 db-ot, leírás-
sal, fényképpel ellátva. A gyűjteményt ismerte a Gödöllői 
Mezőgazdasági Gépmúzeum igazgatója is, aki szívesen vásá-
rolt volna néhány darabot, de kitétel volt, hogy így egészben 
maradjon Mindszenten a gyűjtemény. 
Sőt a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója is meg-
fordult Mindszenten, 2020 tavaszán, hogy válogasson az érté-
kek között. A sok próbálkozás, üzleti ajánlat után jelentkezett 
egy mindszenti vállalkozó, aki maga is retró gépgyűjtőként is 
ismert volt, és megvásárolta a gyűjteményt. Ezt az embert 
úgy hívják, hogy Bitó Zoltán, a Metalucon Mindszenti Gyár-
egységének helyettes vezetője. 
2020 tavaszán létrejött az üzlet, és június hónapban a gépek 
átköltöztek az Áchim András utcai telephelyről a Metalucon 
gyáregységének fedett színjébe. Számos mindszenti vállalko-
zó segített a hurcolkodásban, traktorral és pótkocsival. Így 
került a legértékesebb darab, a működőképes szeparátor, a 
lóvontatású gabonabetakarító gép, a MIA motor és több száz 
társa, hozzáértő kezekbe. Egy kis idő kell még, hogy a gépek 
megtalálják a végső helyüket a kiállításukig, és, olyan álla-
potba kerüljenek, hogy kiállíthatóak lehessenek. Erre viszont 
ígéretet kaptunk. Egy üzlet akkor jó, ha minden fél megtalálja 
benne a számítását. Ez ilyen volt, és én is örültem, hogy há-
rom év után pont került a megoldás végére, az én segítsé-
gemmel is. A Bozó család örülhetett, hogy kívánalmaiknak 
megfelelő helyre került egy élet munkájának az eredménye. 
A Kurca TV, riportjában számolt be a Bozó család, András és 
László szakmaszeretetéről, lokálpatriotizmusáról, és a felesé-
gek segítő, támogató tevékenységéről. 

jogrendet vezessenek be.  Így a polgármester vezette/vezeti a 
várost, nekünk körülbelül 5 hónap kiesett/kiesik a képviselői 
munkából. A testületi anyagokat csak véleményeznünk lehet, 
ami számomra igen problematikus, hiszen így nem tudok 
olyan aktivitással részt venni a munkafolyamatokban. Bízom 
benne, hogy ez az időszak mielőbb véget ér! 2021-re már van-
nak terveim: két fontos fejlesztésre is szeretnék forrást találni. 
Az egyik a térkőüzem létesítése, a másik egy hulladékudvar 
kialakítása. Ami az ifjúságot illeti, folyamatban van egy tár-
gyalásom Juhász Zoltánnal, az Ifjúsági Labor kitalálójával. 
Ezt szeretném megvalósítani Mártéllyal és Szegvárral közö-
sen. A két polgármesterrel elindultak az egyeztetések, elvi 
támogatásukról biztosítottak. A projektről bővebb informáci-
ókat az ifjusagilabor.hu weboldalon találhatnak. Még egyszer 
szeretném tehát megköszönni Mindszent város polgárainak a 
támogatást! Igyekszem napi kapcsolatban lenni az emberek-
kel, mert úgy gondolom, hogy így olyan problémák is a tudo-
másunkra juthatnak, amelyek egyébként nem kerülnének a 
felszínre. Én pedig azért dolgozom, hogy Mindszentet és a 
mindszenti lakosokat képviseljem. 

Tisztelettel: 
Jancsovics Attila 

A Mindszenti Művelődési Központ  
visszatekintése az elmúlt esztendőre  

Kedves Látogatóink, Kedves Olvasóink! 

„Ilyenkor decemberben” tekintsünk vissza a lassan mögöt-
tünk maradó esztendőre. Összegeztük, áttekintettük, mi az, 
amelyet szerettünk volna nektek nyújtani, mi az, amelyet 
sikerült megvalósítani, és hogyan fogadtátok azt. Mi volt az, 
melyeket a Te, az Ön ötletére, gondolatára valósíthattunk meg. 
Számunkra is nehéz volt az év. Lelkesen készültünk a 2020-as 
évre, azonban március közepétől alaposan felfordult az éle-
tünk. A kialakult járványhelyzet érzékenyen érintette intéz-
ményünket is. Számos rendezvényünk, így a veletek való 
találkozás lehetősége meghiúsult.  A tavaszi bezárás alatt 
viszont leselejteztük a könyvtár elavult, tönkrement könyveit, 
majd a tízévente kötelező nagy leltárt is elvégeztük (50 000 db 
dokumentum). Készültünk a várva-várt nyitásra, terveztük 
nyári programjainkat.  Nagyon vártuk, hogy újra találkozhassunk.  
Az őszi bezárás felülírta megint a személyes, részvétel alapú 
tevékenységeinket. Terveztünk, gondolkodtunk, kerestük 
azokat a lehetőségeket, amelyekkel tudjuk veletek a kapcsola-
tot tartani az online térben.  Közben a háttérben zajlik a zárt 
ajtók mögött elvégezhető munka. Várjuk, nagyon várjuk, 
hogy újra találkozhassunk. A Virtuális térben és leginkább az 
intézményi Facebook felületen tudunk jelenleg találkozni. 
Aktivitásra serkentő Kvízjátékunk, kézműves foglalkozások, 
de ott láthatóak a karácsonyra hangoló megjelenéseink: Pél-
dául a gyertyagyújtásokról készült összeállítás is.  
Visszatekintőnk a teljesség igénye nélkül: 
Újévköszöntőnkön ebben az évben a Parlandó Énekegyüttes 
volt a vendégünk.  A Magyar Kultúra Napján a mindszenti 
építkezés kultúrájával ismerkedhettek a jelenlévők.  
Márciusban még sikerült bemutatkoznia az évek óta közked-
velt Alkotó nők tárlatán az ügyes kezű, kreatív hölgyeknek és 
férfiaknak is. Néhányan azóta már itt, a Mindszenti Hírek 
oldalain önálló megmutatkozási lehetőséget is kaptak. 
Nyáron az életünk főként a táborokról szólt. Hisszük, hogy 
nagyon sok családnak tudtunk segíteni, a gyermekeknek pe-
dig élményeket adni a hosszú bezártság után. Ezúton is kö-
szönjük az önkéntesek segítségét.  
Az Országos TÉRZENE program hetente két-két alkalommal 
vendégeskedett Mindszenten, leginkább itt, a Szabadság té-
ren, ahol is csodálatos komolyzenei koncerteket hallgathattunk. 
A járványhelyzet miatt életre hívott „Köszönjük Magyaror-
szág”programnak köszönhetően számos előadót vendégül 
láthattunk intézményünkben.  Ízelítőül: Molnár Ildikó mese-
mondó, Kozma Orsi énekes, vagy a Buborék gyermekzene-
kar. Legutolsó szabadtéri koncertünk pedig a Katáng zenekar 
hangulatos és színvonalas előadása volt a gyermekek és fel-
nőttek megelégedésére.  
Az ősz többek között a Múzeumok  Őszi Fesztiváljáról szólt. 
Hosszú évek óta részt ve-
szünk az országos, a hagyo-
mányos értékeinket bemu-
tató, népszokásainkat is 
felelevenítő programsoro-
zatban. Az érdeklődőkkel 
több alkalommal is a 
„drótszamarak” nyergére 
pattantunk. Akkor még 
nem gondoltuk, hogy a 
záró programjaként, a Már-
ton-napi vigalom után újra be kell zárjuk kapuinkat.  
Kínáljuk a lehetőséget a virtuális térben való találkozásra. 
Kísérjék figyelemmel Keller Lajos Művelődési Központ és 
Könyvtár néven Facebook-oldalunkat, ahol Karácsonyra-
hangolóként mesével, játékokkal, kvízekkel, könyvajánlókkal 
és a gyertyagyújtás eseményeivel, valamint aktuális informá-
ciókkal jelentkezünk. 
A Szabadság téren felállítottuk a 12 éve született életnagysá-
gú Betlehemet, és a Városvédő és Szépítő Egyesület egy cso-
dálatos „karácsonyi falut” készített gyertyagyújtó helyszín-
ként. Az erre sétálók számára kihelyeztük ADVENTI kalen-
dáriumunkat a főbejáratunk mellé, ahol naponta új és lélek-
melengető gondolatokkal kínáljuk meg. Óvjuk egymást! 
Köszönjük a segítségét a munkánkat egész évben figyelem-
mel kísérők és önkéntes munkát végzőinknek. 

Boldog és sikerekben gazdag újévet kíván Önöknek, Nek-
tek a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár min-

den munkatársa! Vigyázzunk magunkra és egymásra!  

Találkozzunk 2021-ben is intézményünkben! 
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JÓ TANÁCSOK 

KISÁLLATTARTÓKNAK 

Az alábbiakban Dr. Gyovai Tibor állat-
orvos, kisállatgyógyász szakállatorvos 
néhány betegségre hívja fel az állattar-
tók és az olvasók figyelmét. 

Aktuális, terjedőben lévő betegség a kutyák szívférgessége. 
Közel vagyunk a Tiszához, így a betegséget terjesztő szúnyo-
gok a közelünkben vannak, minden háznál jelen vannak. Ma-
ga a szívféreg kb. 10-12 cm hosszú fonálféreg. A kutyák jobb 
szívfelében (szívüregében, a vérpályában) élősködik, szívmű-
ködésüket akadályozza. A felnőtt szívférgek mikroszkópos 
méretű lárvákat bocsátanak a vérbe. A szúnyog ezeket a lárvá-
kat szívja ki a vérrel együtt, a szúnyogban vedlik egyet, és ezt 
a fertőző lárvát oltja át vérszívás alkalmával másik kutyába, 
amiből kialakul újra a féreg és kezdődik a kör elölről. 
Nagyon nagy a fertőzöttsége a szabadon élő kutyáknak, ugya-
nis nem tudnak elmenekülni az este és reggel rajzó szúnyogok 
elől.  Naponta több állatnál is megállapításra kerül a betegség. 
Lassú fejlődésű a féreg, 7-8 hónap a teljes kifejlődésének az 
ideje, így lassan alakulnak ki a tünetek is. 
A tüneteket még nem mutató kutyákban 
is ki lehet mutatni a fertőzöttséget. Ilyen-
kor még a gyógykezelés nagyobb eséllyel 
végezhető el. Abban az esetben, mikor 
tüneteket mutat (köhögés, fáradékonyság, 
a has megnagyobbodása) már kétes a gyó-
gyítás kimenetele. 
Gyógykezelés során a felnőtt férget el-
pusztítjuk, azonban az elpusztult féreg 
szétesése folyamán kisebb darabok fennakadhatnak az erek-
ben, artériákban, így embóliát okozhatnak, ami szintén a ku-
tya halálához vezethet. 
Legfontosabb a megelőzés! 
Vannak tabletták és más készítmények, amivel a lárvákat tud-
juk elpusztítani, vannak készítmények, melyekkel a szúnyogo-
kat tudjuk távol tartani és egyéb módszerekkel is lehet védeni 
a kutyákat a szúnyoginváziótól. 
Gyakorlatilag minden hónapban szükséges állatainkat ke-
zelni vagy kullancs, vagy szívféreg, vagy egyéb paraziták 
ellen.  
Szintén súlyos betegséget okoz a kullancsfertőzés is. A fertő-
zött kullancsok babeziozist okoznak. Ez szintén életveszélyes, 
akut betegség.  
Főleg a természetben élő kutyák fertőződnek. Lázzal, véres 
vizeléssel, sárgasággal jár. Minden betegségnél nagyon fontos 
a korai felismerés. Ha a kutyánk beteg, minél hamarabb vi-
gyük állatorvoshoz. 
Közelednek az ünnepek.  
Petárdák, tűzijátékok biztosan fogják ijesztgetni az állatokat. 
A kutyák túlnyomó többsége fél az erős fény- és hangjelensé-
gektől. Ajánlatos nyugodt, csendes helyre ilyenkor becsukni 
őket, és lehetőleg felügyeletet biztosítani nekik. Kaphatóak 
nyugtató tabletták is.  
Zárjuk be a kutyáinkat, mert ha nagyon megijednek, képesek 
elmenekülni nagy távolságokra is. Közben baleset érheti őket, 
gyakoriak a lábtörések, bőrsérülések (kerítésben felakad), 
gyakran fertőződnek kullancsokkal, esetleg örökre elveszhetnek. 
Egy nagyobb elkóborlás után érdemes átvizsgáltatni állator-
vossal kutyáinkat. Az eb hazatalálását nagyban segíti az 
egyébként kötelező mikrochip.  

A felelős állattartó mikrochippel és veszettség elleni oltással 
mindig elláttatja kutyáját és ha esetleg elkóborol könnyeb-
ben baj nélkül hazatalál. 

Köszönjük a tájékoztatást, hamarosan folytatása következik… 

LEGYEN MINDENKI BIZTONSÁGBAN 
AZ ÜNNEPEK IDEJÉN IS 

November végén meggyújtottuk az adventi koszorú első 
gyertyáját, ezzel elkezdődött az ünnepi készülődés, a vára-
kozás időszaka. Pár apró, de fontos szabály betartásával ez 
az időszak is biztonságban telhet. Figyeljünk arra, hogy a 
gyertyák alatt legyen tűzálló alátét.  A koszorú környékén 
ne legyen semmilyen gyúlékony anyag, hiszen a tűz köny-
nyen átterjed a koszorúról az asztalon lévő tárgyakra, füg-
gönyre, ablakkeretre. A legbiztosabb megoldás, ha csak 
akkor ég a koszorún a gyertya, amikor a szobában tartózko-
dunk. Sose hagyjuk az égő gyertyákat felügyelet nél-
kül. Tavaly negyvenkilenc lakástűz keletkezett adventi ko-
szorúk miatt. Idén november 24-én Gádoroson vált lakha-
tatlanná egy nyolcvan négyzetméteres családi ház egy ko-
rán meggyújtott adventi koszorú miatt. 
Az országos adatok azt mutatják, hogy ősszel és télen na-
ponta harminc lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, átlagosan 
negyvenöt percenként kigyullad egy lakás. Naponta két-
három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, kétnaponta 
pedig meghal valaki lakástűzben. Idén már több mint 6000 
lakástűz volt, több száz ember szenvedett füstmérgezést, 86-
an pedig életüket vesztették, közülük 71-en otthonukban. 
A fűtési szezon kezdete óta országszerte huszonnégy áldo-
zatot szedtek a lakástüzek, hatvan ember sérült meg. 
A lakásokban keletkező tüzek legfőbb kiváltó oka a nyílt 
láng használata, az elektromos zárlat, a fűtőberendezések 
helytelen használata és a főzés. Több tragikus kimenetelű 
tűzesetben pedig az ágyban dohányzás okozott halálos ki-
menetelű balesetet. Advent idején az ünnepi koszorúk mé-
csesei is fokozott kockázatot jelentenek. 
A Csongrád-Csanád megyei adatok alapján az október 15-
én indult fűtési szezonban eddig 22 lakástűzhöz riasztották 
a tűzoltókat. Az elmúlt hétvégén Csongrád-Csanád megyé-
ben egy férfi meghalt Makón, egy másik férfit pedig súlyos 
égési sérülésekkel szállítottak kórházba Kiszomborról. No-
vember elején egy szegedi, Pálfi utcai tűzesetnél három em-
bert, köztük egy csecsemőt is elszállított a mentőszolgálat. 
A tűz a legtöbb esetben 1-2 négyzetméteres területet érin-
tett, de volt ahol 120 négyzetméteren pusztítottak a lángok. 
Megyénkben eddig összesen 220 négyzetméternyi terület 
semmisült meg a tűzesetekben. A lakástüzek miatt eddig 60 
egységünk végzett oltást a helyszíneken, a munkálatok ösz-
szesen 18 óráig tartottak a lakástüzek helyszínén. Az 
esetek felében Szegedre riasztották a tűzoltókat, de több 
lakástűz volt Makón is. A kéményben lerakódott korom 
miatt négy esetben kellett beavatkozást végezniük a me-
gyei egységeknek. 
A Csongrád-Csanád megyei tűzesetek egyik helyszínén sem 
volt tűzjelző készülék. A hő- és füstérzékelők pedig bizonyí-
tottan életeket és értékeket mentenek. A halálesetek meg-
előzhetjük  a füstérzékelő használatával. Egy jó minőségű 
füstérzékelő már a tűz keletkezésekor jelez, ekkor még sérü-
lések nélkül ki lehet menekülni a lakásból. Füstérzékelővel a 
kár is sokkal kisebb lehet, hiszen minél hamarabb tudjuk 
riasztani a tűzoltókat, ők annál gyorsabban kezdik meg a 
mentést. 
Tegyünk magunk és szeretteink biztonságáért. Vásároljunk 
az otthonunkba, vagy ajándékozzunk családtagjainknak, 
barátainknak hő- és füstérzékelőt. Szokatlan ötletnek tűnhet 
egy érzékelő a karácsonyfa alatt, de ezzel a kis készülékkel a 
biztonságot ajándékozzuk szeretteinknek. 

Molnár Krisztina 
tű. főhadnagy 
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Hétfő Kedd Szerda Csütör-

tök 

Péntek Szom-

bat 

Vasárnap 

    1 
Újév 

2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Január 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 
1848-as 
forradalom 
ünnepe 

16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Február 

Március 

A Tisza 

Fotó: Tatár Attila 

A kompnál 

Fotó: Tóth Imréné 

„Vajon szereti a hó a földeket meg a fákat? Amikor jó melegen bebugyolálja őket 

fehér takaróba, talán azt mondja nekik: "Aludjatok csak, amíg újból eljön a nyár!” 

Lewis Carroll 

„ Biztos lehetsz benne, hogy mindig lesz tavasz, s a folyó újra folyni 
fog, amikor felenged a fagy. ” 

Ernest Hemingway 

„A természet mindenütt a lélek számára ismerős hangon szól az emberhez.” 

Alexander von Humboldt 

Fotó: Balogh Gabi 
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Pitypang 

Fotó: Sebők-Pap Lilian 

Április 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

   1 2 
Nagy-
péntek 

3 4 
Húsvét-
vasárnap 

5 
Húsvét-
hétfő 

6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

     1 
Munka 
ünnepe 

2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 
Pünkösd 

24 
Pünkösd 

25 26 27 28 29 30 

31       

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Ányás, Fotó:  Papp István 

Fotó: T. János 

Május 

Június 

„A természetben lenni annyi, mint a váltakozó évszakokra hangolódni, és a minket körülvevő 
világból a legjobbat megkapni. A bársonyos szirmok tapintását, a sima fűszál nyikorgó hangját, a 

pitypangszöszök légies táncát. Jelen lenni és létezni, soha semmit nem elmulasztani.” 
 Sarah Ivens 

 „ Akármerre járjak, nézzek, Mindenütt szép a természet, 
Szóval ki nem mondható: Szemnek, szívnek vidítója, 

Oh áldott az alkotója, Isten, a Mindenható. ” 
Benedek Elek 

„Bármerre tekintsünk, a természetből végtelenség fakad. 
Johann Wolfgang von Goethe 

https://www.idezzetek.hu/author/1113-Benedek-Elek/info
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Augusztus 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 
Államalapítás 
ünnepe 

21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Július 

Szeptember 

Fények és színek eső után 

Fotó: Gál János 

Bihar-hegység, Pádis 
Fotó: Kovács Ibolya 

Fotó: Tóth Anett 

„ A síkság boldog fénye villog, a fű virít, a lomb susog. 
- Ember! ne félj! tudja a titkot a természet és mosolyog. ” 

Victor Hugo 

"A virágok illata a lelkeket egymáshoz kötő ima." 
Iskender Pala 

„A fák arra is megtanítanak, hogy ne akarj mindig rohanni, 
hanem olykor tudj megállni is.” 

Boldizsár Ildikó 
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Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 
1956-os 
forradalom 
ünnepe 

24 

25 26 27 28 29 30 31 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1 
Minden-
szentek 

2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 
Áthelyezett 
munkanap 

12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 
Pihenőnap 

25 
Karácsony 

26 

27 28 29 30 31   

Október 

November 

December 

Tisza ősszel 

Fotó: Papp István 

Ősz a Tiszánál 

Fotó: Antal Istvánné Losonczi Erzsébet 

 „ Az ősz a kedvenc évszakom. Szeretem, amikor a levelek vörösbe és narancsba fordulnak. 
Gyönyörű látványt nyújtanak a holdfényben, és elképesztő változáson esnek át.” 

J. R. Ward 

„ Menjetek ki a természetbe, s ismerjétek meg egymást ott, ahol az ember őszinte lesz. ” 
Móricz Zsigmond  

Fotó: Urbaniczki Gyuláné 

"A világ olyan gyönyörű, hogy egyre nagyobb felelősség embernek lenni." 
Szabó Magda  

https://www.idezzetek.hu/author/488-Moricz-Zsigmond/info
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FENYŐVÁSÁR 
December 11-tő l ismé t 

mégkézdjü k a fényő fa k a rüsí ta sa t. 

A mégszőkőtt nagy va laszté kkal 

LUC, EZÜST, NORDMANN 

fenyő vágott és gyökeres. 

Hársfa u. 10. sza m alatt 
8-18 ő ra kő ző tt va rjük 

ré gi é s ü j kédvés va sa rlő inkat! 

Érdeklődni: 70/772 - 8272 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kíván a Kaczor család! 

1931-ben Algyőn születtem, hatan voltunk testvérek. Sajnos 
korán árvák maradtunk, 9 éves voltam, mikor édesanyánk 
meghalt. Én voltam a legidősebb gyermek, édesapánk segítsé-
gével neveltem az „árvákat”, ami nem volt egyszerű feladat, 
hiszen én is gyerek voltam még akkor. Apukám segített, ha 
nem tudtam valamit. Hiába keresgélt apukám, nem talált asz-
szonyt a sok gyerekhez és a nagy szegénységhez. Lélekben 
azonban nagyon gazdagok voltunk. Drága édesapánk szerete-
te sokat jelentett nekünk a kis árváknak… 
Múltak az évek, úgy akartunk élni mint mások, vártuk az ün-
nepnapokat, mert azok mindig könnyebbek voltak. Vártuk a 
karácsonyt is. A szegénység mellé párosult, hogy 1945-ben, a 
háború után nem volt pénzünk se, amúgy is üresek voltak a 
boltok, üzletek, venni se tudtunk volna semmit. Nem tudtuk 
hogyan lesz karácsonyfánk. A sövényházi fenyves erdőből 
beszerezték az élelmes fiú testvéreim a karácsonyfánkat. Meg-
nyugodtunk, hogy karácsonyfa már van, de mit tegyünk rá? 
Mivel díszítsük? Mivel venni semmit nem tudtunk, így apu-
kám kigondolta, hogy kukoricalisztből sóval, vízzel és cukor-
répa melaszból tésztát gyúr és állatokat formáz belőle. Kinyúj-
totta a tésztát vékonyra, és késsel különféle állatokat vagdo-
sott, akkoriban még kiszúró forma se létezett. Megsütöttük a 
kemencében, és azokat aggattuk a karácsonyfára. Némelyik 
figura nem volt tökéletes, de nekünk a legszebb volt. Mi ennek 
is nagyon örültünk, ott szorgoskodtunk édesapánk körül. 
Akadt a házban 1-2 szem kis alma, pár szem dió, ezeket gyufa-
szállal beékeltük és így tettük a fára…és már úgy is éreztük, 
hogy gazdagok vagyunk, mert van egy csodaszép feldíszített 
karácsonyfánk. Szenteste közösen mindannyian imádkoztunk, 
a „Miatyánkot”, az „Üdvözlégyet” elmondtuk. Az ünnepi 
asztalra kukoricagörhe és sült tök került. Nem volt semmi más 
a világon, nem válogattunk, örültünk, hogy ez is van. Ha el is 
keseredtünk, Apukánk mindig azt mondta: „ne búsuljatok 
fiacskáim, lesz még nekünk jó világ is”! És hála a sorsnak, be-
teljesedett. Életvidám történeteivel, széppé tette az életünket.  
Az én apám nagyon tehetséges, jó gondolkozású és igen jó 
tanítómester volt. Valójában nem tanító volt, de amit elmon-
dott, elmesélt olyan nyomatékosan, hogy az megmaradt a 
fejünkben. Igaz, gyerekként én se gondoltam, hogy ez mennyi-
re fontos és hasznos. Most már tudom, hogy mennyire jobban 
kellett volna odafigyelni, mikor mesélt. De még ezért is hála 
neki, amire tanított, mert emlékeztetett a múltra. Nálunk a téli 
estéken, a jó meleg kemence mellett mindig valamiről mesélt 
apukám, vagy éppen játszott valami hangszeren, mert az is 
volt több is,  és mi a gyerekek dalolgattunk. De csak szépen, 
mert ha valamelyikünk falsul énekelt, azt mondta apukám: -
  „Ejnye fiacskám, de bikfa hangod van!” 
A későbbi időszakban az évek múltával sok minden valóra 
vált amit szerettünk volna. Lett házunk, jószágunk, nőttek a 
testvéreim, mindenki ment pénzt keresni, lett kenyér, szalon-
na, minden, ami szükséges volt az élethez és így haladtunk 
felfelé… Apukám 1955-ben társat talált maga mellé, halálukig 
jóban-rosszban együtt voltak. 
Ilyen volt a gyerekkori történetünk, a kezdeti nehézségek után 
végül mindenki megtalálta a helyét, a szorgalomnak, a ke-
mény, becsületes munkának meg lett a gyümölcse.  
Sajnos a testvéreim már nem élnek, a 4 fiútestvérem megélte a 
80 évet, a lánytestvérem 59 évesen súlyos betegségben hunyt 
el. Magam maradtam az emlékeimmel, amit a családomnak 
igyekszek átadni. Népes családom áhítattal és nagy szeretettel 
hallgatja „meséimet”. 

Zombori mama 

MÚLTIDÉZŐ… 

Közeledik a karácsony, Zombori Istvánné 
Bözsike nénit kértük fel, hogy meséljen 
nekünk arról, hogy régen hogyan várták a 
karácsonyt, az ünnepeket. 

KÖSZÖNET A CSENDES 
ÉLETMENTŐKNEK! 

A Csongrád Megyei Magyar Vöröskereszt Szentes - Csongrád 
Szervezete, a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház Vérel-
látó Osztálya és Mindszent Város Önkormányzata nevében 
szeretnénk megköszönni mindazoknak a véradóknak, akik 
megjelentek Mindszenten a Művelődési házban augusztusban 
tartott véradásokon. 

A 101 fő véradó 303 ember életét mentette meg. 

Köszönjük az önzetlen segítséget!  

ELMARAD A ROCK KARÁCSONY! 

Sajnos a vírus, - mint sok programot- a „Rock Kará-
csony” megtartását is felülírta. Mint a szervezőtől, 

Annus Sándortól megtudtuk, (akit az elmúlt lapszámunk-
ban tévesen Ferencnek írtunk-elnézést kérünk) a tavasz 
folyamán április 3-án megtartásra kerül a rendezvény. 

Vírusmentes, jó bulizást kívánunk! 

Zsótér Károly polgármester 
2021. január  11-én, hétfőn 15 és 17 óra között, 

Zsótér Gábor alpolgármester 
2021. január 18-án, hétfőn 15 és 17 óra között 

lakossági fogadóórát tart a 
Mindszenti Polgármesteri Hivatalban. 

A fogadóórán kizárólag előzetes telefonos 
időpont-foglalás után vehetnek részt, amelyet a 

62/527- 015-ös telefonszámon tehetnek meg. 
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Fülöp Sándor temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot hoztak és küldtek, részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 
 Gyászoló család 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT: 

2020. 11. 13. - Csák Szabolcs és Sipos Szilvia 
2020. 11. 14. - Losonczi Zoltán és Szarka Cintia 

55 éve kötött házasságot 

1965. 11. 06. – Gál László és Balogh Ibolya 
1965. 11. 20. – Sztojka László és Gyaponyi Piroska 

50 éve kötött házasságot 

1970. 11. 07. - Nagy István és Madarasi Anna 
1970. 11. 21. - Pölös Mihály Ferenc és Blaskó Julianna 
1970. 11.21.  - Varga Antal és Kenéz Erzsébet 

 35 éve kötött házasságot 

1985. 11. 06. – Török Imre és Szél Ida 

SZÜLETETT 

Sánta Szabolcsnak és Horváth Beátának 
2020. 11. 02-án Vencel Szabolcs utónevű 
gyermeke született,  

Törzsök Zoltánnak és Szűcs Arankának 2020. 11. 10-én 
Ákos utónevű gyermeke született,  

Dzurdzik Zsoltnak és Ocskó Máriának 2020. 11. 16-án An-
nabell utónevű gyermeke született,  

Pap Gábornak és Takács Mónikának 2020. 11. 18-án Róza 
utónevű gyermeke született.  

ELHUNYT 

Zsingellér Sándorné sz: Hajduk Anna 
(Iskola u. 92.) – 2020. 09. 27. – 75 éves volt,  

Hevesi Gáspár (Ludas u. 26.) – 2020. 10. 14. – 51 éves volt,  

Boros Istvánné sz: Makszi Julianna (Budai N. A. u. 14.) – 
2020. 10. 15. – 81 éves volt,  

Nagy Lajosné sz: Pap Eszter (Somogy u. 19.) – 2020. 10. 24. 
– 82 éves volt,  

Ökrös Józsefné sz: Elekes Erzsébet (Szabadság u. 22.) – 
2020. 10. 27. – 80 éves volt,  

Ménesi Andrea (Szabadság u. 63.) – 2020. 10. 29. – 44 éves 
volt,  

Fülöp Sándor (Köztársaság tér 9. III/23. ) 2020. 11. 02. – 58 
éves volt,  

Hevesi Gáspárné sz: Hürkecz Piroska (Ludas u. 26.) – 2020. 
11. 03. – 71 éves volt,  

Tisza Zoltánné sz: Ferenczi Piroska (Rákóczi u. 18.) – 2020. 
11. 05. – 71 éves volt,  

Balogh Sándorné sz: Fülöp Terézia (Kun u. 9.) – 2020. 11. 
12. – 68 éves volt. 

Hálás szívvel köszönjük meg mindazok részvétét, 

akik Tisza Zoltánné Ferenczi Piroska elvesztése 

végett az elmúlt hetekben szóban, írásban vagy a 

temetésen való részvétükkel fejezték ki 

együttérzésüket, sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, fájdalmunkat bármilyen módon 

enyhíteni igyekeztek. 

 Gyászoló család     

Fájdalommal tudatjuk, hogy 84 éves korában 
elhunyt Bereczki Andrásné, Erzsike 

(Mindszent, Szt. László u. 20.). 

Temetésére, búcsúztatására jövő tavasszal 

kerül majd sor. 

A gyászoló család 

BALOGHNÉ TERIKE 
ÓVÓ NÉNIRE 
EMLÉKEZÜNK… 

Szomorúan értesültünk arról, hogy 2020. novem- 
ber 12-én Balogh Sándorné Fülöp Teréz óvó 
néni elhunyt.  Néhány papírra vetett gondolat- 
tal szeretnénk búcsút venni tőle. 
1952. októberében született Szegeden. Két húgá- 
val pedagógus családban nevelkedett, általános és 
középiskolai tanulmányait is Szegeden végezte. 
19 éves korától kezdve, négy éven keresztül képesítés nélküli 
óvónőként Szegváron dolgozott, majd a mindszenti Központi 
Óvodába került áthelyezéssel, ahol harmincegy éven keresztül 
nevelte a kis óvodásokat. 
Felsőfokú szakirányú tanulmányokat Szarvason folytatott 1972. 
és 1974. között. 
1974-ben férjhez ment, és Mindszenten telepedett le. 
Még Szegvárról Mindszentre történt áthelyezésének évében 
megszületett nagyobbik leánya, majd 1982-ben másik kisleánya. 
Óvodai nevelő-oktató munkáját a pontosságra, a minden körül-
mények közötti helytállásra történő törekvés jellemezte.  
Óvodapedagógusi tevékenysége mellett évekig általános 
vezetőhelyettesként, majd 1997. és 1998. között megbízott óvo-
davezetőként is dolgozott.  
Gál Balázsné Teca óvó néni óvodavezető nyugdíjba vonulását 
követően néhány évre átvette az óvodás korú gyermekek zenei 
fejlesztését célzó „Zeneovi” vezetését is, majd egy időben az 
óvodai alapítványunk kuratóriumának elnöki feladatait is el-
vállalta. 
Terike alapvetően zárkózott egyéniség volt, munkatársai, kollé-
gái előtt-néhány kivételtől eltekintve- sosem nyílt meg, a 
„szükséges és elégséges”’ hitvallás volt az övé, amit mi, mun-
katársak, tiszteletben tartottunk. A munkában kifejezésre jutta-
tott maximalizmusa mellett gyermekei egészsége, családja bol-
dogulása, boldogsága jelentette számára a legtöbbet. 
Sajnos idő előtti nyugdíjba vonulását követően elvesztette pár-
ját, idős korára megtervezett élete nagy negatív fordulatot vett. 
Néhány éve- súlyos betegség miatt- a mindszenti Gondozási 
Központba került, s a hirtelen jött betegséget legyengült szerve-
zet már nem tudta legyőzni… 

Kedves Terike! Nyugodj békében! Emléked megőrizzük! 

A Károly Óvoda dolgozói nevében: 
Korom Éva Andrea intézményvezető 
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NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

HEVESI ANDREA  

2001. 

A 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 verse-
nyeztek, sokat tettek a közösségért, ma-
gatartásuk példamutató volt. Később a 
díszpolgári címet 1998-tól a Nívódíj vál-
totta fel. 
2001-ben Hevesi Andrea kapta ezt a ran-
gos kitüntetést. Hogyan alakult a kitűnő 
tanuló sorsa az évek alatt? Erről kérdez-
tük  Hevesi Andreát. 

Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról? 

Csupa jó és szép emlék, de tényleg! A leg-
jobb abban, hogy Mindszent kis város, 
talán az,  hogy a bölcsődébe jövet-menet 
mindig nézhettük a „nagy óvodások” mit 
csinálnak, aztán az óvoda udvaráról félté-
kenyen tekinthettünk az iskolások komoly 
életére. A fiú- és a leányiskola épületéből 
azt vártuk, hogy felsősként a „gimi” ma-
gas falai között mi is részesei lehessünk a 
mindjárt végző „nagyok” mindennapjai-
nak. Az egész gyermekkor csupa várako-
zás, csupa élmény volt, és az egészben a 
legjobb az volt, hogy mindez egy biztonsá-
got adó, szerető környezetben valósulha-
tott meg – és itt nem csupán a nagyszerű 
pedagógusokra gondolok, hanem a bará-
tokra, osztálytársakra, akikkel szó szerint 
együtt nőttünk fel, és lettünk bölcsődésből 
középiskolások. 

Szerettél ide járni? 

Nagyon szerettem ide járni. Ismerős, biz-
tonságot nyújtó, mégis kihívásokkal, ka-
landokkal teli világ volt. Sok ismerősöm 
van, akiknek a gimnáziumi évek a megha-
tározók, és olyan barátom is számos akad, 
aki az egyetemi, főiskolai éveket, közössé-
get tartja a legmaradandóbb élménynek az 
életében. Az én életemben az általános 
iskola, az általános iskolai közösség a leg-
meghatározóbb. A gyermekkori barátnőim 
a mai napig a legjobb barátaim, és ha ott-
hon vagyok, és egy volt osztálytárssal 
vagy iskolatárssal találkozunk a piacon, 
vagy a játszótéren, a strandon, ugyanott 
tudjuk folytatni a beszélgetést, ahol abba-
hagytuk, nem kell felszínesen az időjárás-
ról csevegni. 

Kik voltak a kedvenc tanáraid?  

Ez egy nagyon nehéz kérdés, de tényleg. 
Utólag mindenki meghatározó, ha éppen 
akkor nem is érezte úgy az ember. A szí-
vemhez legközelebb állók az osztályfőnö-
keim voltak, velük igazi bizalmi kapcsola-
tunk volt: alsóban Maczelkáné Eszter néni, 
felsőben pedig Répás Eta. Eszter néni a 
bizalmat, a melegséget, a biztonságot je-
lentette. Eta pedig a dinamizmust, a világ 
felfedezését, a rácsodálkozást és az élmé-
nyekkel teli, a szórakozás általi tanulást 
adta nekünk. Tökéletes volt így, ahogy 
volt. 

A mai gyerekeknek mit üzennél? 

Azt kívánom nekik szívből, hogy olyan 
vidám és élményekkel teli gyermekko-
ruk legyen, mint a miénk volt. És az élet-
re szóló élmények alatt nem kell nagy 
dolgokra gondolni: tudjátok, hogy a 
park például melyen szuper hely szám-
háborúra? Mi kb. hatodik környékén egy 
délután jöttünk rá az osztállyal. 
A másik, amit szerintem a mai gyerekek-
nek meg kell tanítani, hogy milyen fon-
tos honnan jöttünk. Erre mindig legyünk 
nagyon büszkék! A kislányomat Szege-
den a Karolina óvodába írattuk be, mert 
ott lehetőség van arra, hogy ugyanazon 
közösséggel együtt érettségizzen, amely-
ben kezdte az óvodát. Az ovi falán van 
egy idézet, amire minden nap emlékez-
tetnünk kellene magunkat: „A gyökerek 
persze nem látszanak, de tudod, azok tartják 
a fát.” (Jannisz Ritszosz) 

Milyen sikereket értél el? 
Életem legnagyobb sikere a családom! 
Van egy csodás férjem és egy cserfes, 
életvidám 4 éves kislányom, Lea Sára. Ő 
az én legnagyobb sikerem. 
Szakmai értelemben pedig az, hogy elér-
tem, amiről kislányként álmodoztam: 
irodalomtörténész lettem, doktoráltam, 
könyvet írtam. 

Az általános iskola befejezése után me-
lyik középiskolában végeztél?  

Vásárhelyre mentem a Bethlen Gábor 
Református Gimnáziumba, és biológia-
kémia specializációs lettem. 

Melyik felsőoktatási intézményben ta-
nultál? 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi karán végeztem magyar 
szakon, emellett irodalomelméletet és 
régi magyar irodalmat tanultam speciális 
képzésen. Végül doktori fokozatot is régi 
magyar irodalomból szereztem. 

Hogyan élsz, mik a terveid? 

Jelenleg Szegeden élek a férjemmel és a 
kislányommal, és a Somogyi-
könyvtárban vagyok régi könyves 
könyvtáros, így a régi irodalom kutatásá-
val, a múlt megismerésével továbbra is 
foglalkozni tudok. 
Szeretném, ha a kislányomnak én is any-
nyi élményt adhatnék, amit én kaptam a 
szüleimtől, nagyszüleimtől, a gyermek-
koromtól. Ahogy nő, és nyílik ki a világ 
számára, úgy fedezzük fel együtt, meny-
nyi kincs van körülöttünk. Ennek a hét-
köznapi boldogságnak a megőrzése a 
célom, amit szeretnék élményszerzéssel, 
kirándulásokkal, olvasással, sporttal és 
sok-sok jókedvvel megélni. 

Köszönöm őszinte szavaidat, kívánom, 
hogy terveid váljanak valóra! 

120 ÉVE JELENT MEG 

KELLER LAJOS: 

MINDSZENT TÖRTÉNETE 

CÍMŰ KÖNYVE 

„E szerény munka megirására ösz-
tönzött amaz érdeklődés, melylyel a 
mindszenti lakosság egy jelentékeny 
része szülőhelyének a századok fo-
lyamán lezajlott eseményei iránt vi-
seltetik. 
A munka a 18. és 19-ik században 
előállott főbb eseményeket öleli fel a 
czélja az élő nemzedéket a már sirban 
nyugvó apák viselt dolgaival, jó és 
balsorsával megismertetni.” - írta 
Keller Lajos műve előszavában.  
A könyv nyomtatója és kiadója Weisz 
Ignácz Könyvnyomdája volt. 
Keller Lajos 1846-ban Dunaföldváron 
született, és Mindszenten halt meg 
1904-ben. 1882-ben telepedett le a 
községben. A lakosság tisztelte és 
szerette a lelkipásztort, aki jelentős 
közéleti emberként is jelen volt a tele-
pülésen.  
1900. április 2-án a képviselő-testület 
díszpolgári címet adományozott a 
plébánosnak. 
„ Ezt az ember állítom mintképül, ezt 
az embert kövessük, kinek kapuja 
nyitva áll ugy a koldus mint a gazdag 
előtt, kinek szivében viszhangra talál 
ugy a szegény, mint a hatalmas em-
ber szava.”  Így méltatta Vadnay An-
dor főispán a plébánost, a tiszteletére 
rendezett díszebéden.  
1904-ben halt meg Mindszenten, a 
temető díszsírhelyén egy szürke obe-
liszk őrzi emlékét. 
Nevét a városi könyvtár 1996-ban 
vette fel. 
A Városháza előtti parkban található 
a 2000-ben felavatott mellszobra, 
mely Németh Erika alkotása. 

Mindszent központjában 
igényes irodák kiadók! 

Érdeklődni:  30/228-5357 
30/219-1830 
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POZITÍV VÁLTOZÁSOK AZ MINDSZENTI 
SPORTKLUB ÉLETÉBEN 

A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIRŐL KÉRDEZTÜK 
DR. PÁLINKÓ MIHÁLYT AZ MSC ELNÖKÉT, 
AKI BIZAKODÓ A JÖVŐT ILLETŐEN 

A tavaszi beszélgetésünkkor a klub nehézségekkel küzdött. 
Nem volt játékos, aki kiálljon a meccseken. A gondok egyik 
megoldását az MSC és a Mocorgó UFC egyesítésében láttad. 

Valóban, a kiutat abban láttuk, hogy a Mocorgó és az MSC 
egyesüljön. Tartottunk egy kibővített vezetői ülést júniusban, 
melynek az eredménye az lett, hogy le kellett mondanunk az 
egyesülésről. Továbbra is külön tevékenykedünk. Mi azt vár-
juk a Mocorgótól, hogy jól felkészült mindszenti játékosokat 
adjanak nekünk. 

Hogy áll a helyzet most a felnőtt csapatban? 

Március óta tétmérkőzést nem játszott sem a felnőtt, sem az 
ifjúsági csapat a covid miatt. Nem voltak edzések, így kezdő-
dött el augusztusban a bajnokság, mindjárt öt vereséggel egy-
más után. Azonban minden rossznak vége szakad egyszer! 
Tartottunk egy játékos értekezletet, nem marasztaltunk el sen-
kit, inkább eredményre buzdítottunk, a csapat összekovácsoló-
dása nagyon fontos volt. Megoldásokat kerestünk. Ezután 
zsinórban hat győzelem, egy döntetlen következett. Jó lett vol-
na még a Mártély és Nagymágocs közötti meccseket lejátszani, 
de a csapatok egyoldalúan visszaléptek. Azt még nem lehet 
tudni, hogy ezek a mérkőzések mikor lesznek lejátszva, a 
CSLSZ dönt.  

Milyennek ítéled meg a csapat erősségét? 

Most a 6. helyen állunk, bennünk van a jó eredmény, jó játéko-
saink vannak.  Neveket is említek: Csikós Sanyi, Ménesi Dani, 
Antal Ádám, Szabó Jani, Kovács Tamás. Fiatalok, és ez nagyon 
fontos. Rendeződött a csapat szerkezete is. Az edző, Bartucz 
Sándor, aki jól ismer mindenkit, fontos, hogy mindszenti. Jó 
lett az edzés látogatottság, a hangulat. Jöhetne egy jó bajnokság.  

A vírus mennyire szól bele a klub életébe? 

Mindent fertőtlenítünk, betartjuk a járványügyi szabályokat. 
Zárt kapuk mögött játszunk, de közönség nélkül nem az igazi. 
Azonban ez is jobb a semminél, így edzésben vannak a fiúk.  

Utánpótlás? 

Sok ifi jár az edzésekre. A Mocorgó U 17-es csapatából kettős 
játékengedéllyel a mi U19-es csapatunkban is játszanak, de 
önként jönnek játékosok a környező településekről is. 

Ez azt jelenti, hogy a játékos hiány megszűnőben van? 

Nincsenek kiállási gondjaink, Hódmezővásárhely is segít ben-
nünket.  

Az ifjúsági csapat eredményei? 

Az ifik a második helyen állnak.  Friedl Máté a megyei góllövő 
listát vezeti, egy ruzsai játékossal együtt. Szeretnénk, ha a me-
gyei ifjúsági „C” ligát megnyernék, minden esélyünk megvan 
rá. Edzőjük: Sátor Gábor. 

Jól működik a klub vezetősége? 

Az érdemi munkát Argyelán Attila és Bakó Jenő végzik. Nagy 
segítség a Szőke Lajos vezette törzsszurkoló tábor is. 

Hogy áll az MSC költségvetése? 

Nincsenek anyagi gondjaink, bár csak a TAO-ból élünk és né-
hány szponzorból. Sajnos nincs NEA és önkormányzati támo-
gatás sem az idén. Ha az anyagi helyzete lehetővé teszi, segíte-
ni fog ismét az önkormányzat. Hogy miért nincs olyan foci, 
mint 40 éve? Ma mások a lehetőségek. Nem kapnak helyben 
munkahelyet a játékosok, mint régen, sőt a munkahelyek miatt 
nem érnek oda az edzésekre. Mi csak a labdarúgás szeretetét 
tudjuk adni. Ez egy amatőr sport, senki nem kap pénz, viszont 
a feltételeink jók. Fiatalok, akarnak és hajtanak.  

További sikereket kívánunk! Hajrá Mindszent! 

UGRAI PANNA MINDENT VITT 

A BUDAPESTI TU SKECSARNOKBAN MEGRENDEZETT 
SERDU LO -IFJU SA GI ORSZA GOS BAJNOKSA GON 
2020. NOVEMBER 12-15. KO ZO TT 

Az első napon Ugrai Panna ezüstérmet szerzett 100 m hát-
úszásban, és 5. helyezést ért el 50 m gyorson. 

Időeredménye: – 100m hát – 1:03,74, 50m gyors – 0:27,04 

A Serdülő-Ifjúsági Országos Bajnokság második napján Pan-
na első éves ifiként is legyőzhetetlennek bizonyult 50 m pil-
langón és 200 m vegyesúszásban egyaránt.  

Időeredményei: -  50 m pillangó – 0:27,63 egyéni csúcs, 200 
m vegyes – 2:16,88. 

A verseny harmadik napján Panna 
teljessé tette az ifi OB-s érem kollek-
cióját, 200m hátúszásban 2:19,71-es 
időeredménnyel bronzérmet szer-
zett. 
Az OB zárónapján ismét  Panna volt 
az éremhalmozó, aki bő fél óra lefor-
gása alatt mindhárom medálból be-
gyűjtött 1-1-et. 50m mellen 0:33,69-
cel bronzérmet, 50 háton 0:29,42-vel 
ezüstérmet szerzett, 
100 m pillangón 1:00,24-es időered-

ménnyel Ifjúsági országos bajnoki címet szerzett Mindhárom 
időeredménye egyéni csúcs. 100 m pillangós idejével az ifi 
EB szintidejét is megúszta. Nem 
mellékesen mindezt első éves 
ifiként az egy évvel idősebbek 
mezőnyében teljesítette. 
A Forján Anna, Dohányos Anna-
mária, Ugrai Panna, Csatlós Flóra 
összeállítású 4×100 m-es lány 
vegyesváltó 4:22-37-es időered-
ménnyel szintén ezüstérmes az országos mezőnyben, meg-
előzve többek között a Jövő SC és a BVSC csapatát is. 
A HÓD ÚSZÓ SE III. helyezést ért el az összesített pontver-
senyben az Ifjúsági Országos Bajnokságon. Ez nagy szó, mert 
több nagyobb csapatot is maguk mögé utasítottak (pl. BVSC, 
Budafóka SE, Jövő SC, Kőbánya SC, Győri Úszó SE, Szegedi 
Úszóegylet) 

Szívből gratulálunk Bajnokunknak! 

A következő megmérettetés 2020. december 8-12-ig Kaposvá-
ron lesz a Felnőtt Országos Bajnokság, amire most gőzerővel 
készül! Ez az Olimpiára kvalifikációs verseny. 

HAJRÁ PANNA! 

Minden Tisztelt megrendelőnknek, ügyfelünknek, 
Mindszent város lakosságának: 

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és 
Boldog, békével, egészséggel áldott új esztendőt kíván a 

Borsi és Borsi Gumiszerviz 

tulajdonosai, munkatársai! 

Tisztelettel: 
Borsi Imre és Borsi Szabolcs 

gumijavító vállalkozók. 
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2020 tavaszán, a Magyar Kultúra Napján, a Mű-
velődési Ház szervezésében Bozó Istvánné Ma-
rika néni is bemutatkozott, mint „Alkotó Nő”. 
Varázslatos, igényes, szemet gyönyörködtető 
alkotásainak „megszületéséről” beszélgettem 
vele otthonában. 

Hogyan és mivel kezdődött? Mióta kézműveskedik?  

Nagyon régen kezdődött, édesanyukám tanított meg kislány 
koromban horgolni. 1967-70-ig voltam ipari tanuló a Majoli-
kagyárban, horgolással töltöttük az időnket, míg beért a 
vonat Hódmezővásárhelyre. Én onnantól kezdve horgolok. 
Ez is olyan, mint a divat, jöttek az újabbak, akkor már a Há-
ziipari Szövetkezetben dolgoztam, és Kerekesné Ella amit 
megtanult Danicskáné Piroskától a kézimunka szakkörben, 
azt nekünk átadta. Ott tanultam meg a keresztszemest, a 
kalocsait, a matyó hímzést, a sárközit, az összes hímzésfajtá-
kat. Az idő elhaladt, az izületeimmel már nem tudom a vé-
kony tűt hosszú ideig fogni, ezért a hímzésről le kellett mon-
danom. Maradt a horgolás, ami ismét divatba jött. Hímezni, 
gyöngyöt fűzni, horgolni nagyon szeretek. Ezekkel a techni-
kákkal mindent el tudok készíteni. 
A Majolikagyárban porcelánfestőnek tanultam, a színvilág 
összepárosításával nincs gondom. A Háziiparnál, mint női 
szabó szakmunkás vizsgát tettem, az esti tagozaton leérett-
ségiztem, minden ami olyan, meg is tudom varrni. (gépi 
varrásra is szakosodva vagyok.) Varrodavezető voltam 17 
évig a Háziiparnál. 

Mennyi időt tölt kézműveskedéssel? 

Az estéimet, a téli estéken többet, mert gyorsan besötétedik. 
Nyáron a házi- és kerti munka mellett kevesebbet kézimun-
kázok. 

Nagyon színes a paletta. Hányféle alkotás került már ki a 
kezei közül? 

Nagyon sok fajtát csináltam, amelyekből most néhányat 
ízelítőként be is mutatok. A horgolásnak számtalan fajtáját 
alkalmazom.  
Ha meglátom az interneten, akkor lerajzolom és készítek 
hozzá valamilyen horgolási mintát. 
Szalaghorgolás, ír horgolás, frivolitás (csónak horgolás) 
tompavégű zsákvarró nagyságú tűvel készül, deltahorgolás 
és recehorgolás. Van olyan terítő, amely 110 db kisvirágból 
állt össze. Édesanyámtól örökölt, 1960-ban kiadott horgolási 
könyvben a bársony közepű, horgolt szélű terítőt találtam. 
Háromszögek összehorgolásából készült a hosszú terítő. 

Volt-e már kiállításon, valamilyen megmérettetésen az al-
kotásokkal? 

Igen, minden évben az Alkotó Nők Tárlatán részt veszek, a 
Paraszupersztár Alkotóművészeti Kiállításon díszoklevélben 
részesültem 2014-ben, a kétévente megrendezésre kerülő 
Újbudai Összművészeti Szenior KI-MIT-TUD Fesztiválon 
díszoklevéllel jutalmaztak akárhányszor indultam. Itt a leg-
rangosabb elismerésem a III. díj népművészet kategóriában. 
Ezen a Szenior kiállításon 60 év felettiek vehetnek részt. 

Másnak is készít az alkotásokból?  

Nem igazán szoktam megrendelésre készíteni, a családba 
szoktam ajándékozni, ha valamelyik megtetszik, akkor oda-
adom.  
Aki nem kézimunkázik, az nem is tudja, hogy mennyi időt, 
energiát kell befektetni. A kézimunka megfizethetetlen.  

Ha felkérnék, megtanítaná-e az érdeklődőket horgolni, hí-
mezni? 

Bárkit szívesen útbaigazítok, de manapság nem jellemző, 
hogy a fiatalok kézimunkázni szeretnének. Én is megtapasz-
taltam, hogy a világháló rengeteg időt vesz igénybe, amit 
észre se veszek. 

Mi a legújabb, a „legkedvencebb”? 

Újra nekifogtam egy terítőmnek. Egy recehorgolással készülő 
terítő, amivel kb. 1/3-val vagyon készen. Rózsás lesz, mert 
szeretem a rózsát. 
Ami megtetszik, azt elkészítem. Ha nem jövök rá magamtól, 
akkor segítségül hívom az internetet. 
A lakásban minden szinten szinte minden dísz, terítő, virág-
csokor Marika néni keze munkáját dicséri. 

Bepillantást nyertem a „bababirodalomba”, ahol 143 db 
porcelán arcú baba mosolygott vissza rám. 

Megtudhatjuk a történetét? 

Gyermekkoromban nagyon szegények voltunk, egyetlen egy 
babám volt, amit a nagymamám hozott nekem. Ezt is egy 
bölcsődéből dobták ki. Évek múltával, kb. 50 éves korom 
körül minden rokonomnak gondot okozott, hogy mivel aján-
dékozzon meg születés- és névnapomkor, ünnepek tájékán, 
hiszen mindenünk megvan. Így szépen lassan elkezdtek sza-
porodni a babák. Aztán már magamtól is vásároltam, egyik 
csúnyább volt, mint a másik. Ezzel is lekötöttem magam, kiél-
hettem a kreativitásomat, maradandót alkottam, mert a ba-
bák nagyrésze durkálóból, vásárokból, piacokról, használt 
cikk kereskedésből stb. származik. Volt amelyiknek keze, 
lába, cipője nem volt, izgalmas volt újra megalkotni Őket, 
rendbe rakni, ruhát varrni nekik. Öröm rájuk nézni. Barátaim 
szoktak nevetni, hogy minden babának van neve, karszalagja  

Bozó Istvánné Marika nénivel 
beszélgettünk 
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(arra az esetre, ha elfelejteném a nevüket), tudom a születé-
sük körülményeit, (honnan származik). „M” kezdőbetűs ba-
bám 132 db van. Marikától Melaniig minden megtalálható 
nálam. 9 db baba neve „V” betűvel kezdődik. Van közöttük 
sorszámozott is, amelyek igen értékes darabok.  

Hamarosan közeledik a karácsony. Marika néni csokorba 
szedte az ezzel kapcsolatos horgolt díszeit, terítőit.  

Angyalkák, szivecskék, harangok, gömbök, csillagok, gyön-
gyözött gömbök tárháza került szemeim elé. Varázslatos ka-
rácsonyi asztaldísz, asztalközép, gyertyatartó emeli a Bozó 
család házában az ünnep fényét. 

Van-e ezenkívül még valamilyen „hobbija”? 

Az egyik a keresztrejtvényfejtés, a másik az internet. Büszke 
vagyok, hogy közel 70 évesen megtanultam a számítógép 
kezelést, van facebook fiókom, messengerem, ezenkívül 3 
csoportban vagyok „admin”. Szeretem az interneten elolvasni 
a napi híreket, ha lehet politikamentesen. Ezenkívül segítsé-
gül hívom a technikát, ha alkotás közben elakadok, vagy ép-
pen ötletelni szeretnék. 

Nagyon szépen köszönöm az interjút, örülök, hogy láthat-
tam ezt a sok „kincset”. Jó egészséget kívánok, boldog ün-
nepeket! 

Köszönöm, hogy bemutathattam az alkotásaimat. Kívánok 
minden olvasónak és szerkesztőnek jó egészséget, kellemes 
ünnepeket. 2021-ben sikeres, boldog, vírusmentes, vidám Új 
évet. 

Sült pulyka 
A pulykát feltesszük levesnek főni. Miután félig kész, kivesz-
szük a levesből, befűszerezzük sóval, borssal, fokhagymával.  
Közben olajban kenyérmorzsát aranybarnára pirítunk, majd 
főtt tojást kockázunk bele, petrezselyemzölddel ízesít-
jük.  Egy közepes karfiolt megfőzünk, és mellétesszük. Ez 
lesz köret. 
A pulykát sütőbe tesszük és 180 fokon 20 percig sütjük. 

Töltött tyúk 
Elkészítjük a tölteléket. Csirkemájat, gombát, sárgarépát, friss 
petrezselymet 6-7 tojással összekeverünk. Ez folyós lesz. A 
tyúk nyakát eltűzzük, majd beleöntjük a tyúkba a tölteléket, 
majd összetűzzük. A víznek forrnia kell, amikor beletesszük, 
de utána úgy főzzük és fűszerezzük, mint a húslevest.  Ami-
kor háromnegyed fövésben van, kivesszük a tyúkot és lehűt-
jük. Ezután átkenjük mustárral. Bacon szalonnát teszünk rá, 
majd sütőben pirosra sütjük. Sütőtökös vagy spenótos tört 
burgonyával tálaljuk. 

Cseráné Zsuzsa 
karácsonyi szárnyas receptjei 

Volt egyszer egy karácsony 
Mihály Lászlóné írása 

Mikor? Hány éve? Ki tudnám számolni, de minek? 82 életévemet 
taposó nyugdíjas vagyok és az időnek éveknek nincs jelentősége, 
rohan a fejünk felett, ha számoljuk, ha nem. 
Családunk öt tagú volt. Édesapám Pestre járt dolgozni, édes-
anyám szinte állandóan beteg volt, nagyon súlyos asztmája sű-
rűn ágyba döntötte. Ilyenkor én a legidősebb, láttam el a testvé-
reim, a háztartást és a beteg jó anyánkat.  
Úgy ötödikes lehettem mikor Tóth Emmike néni lett az osztály-
főnököm. A húgom ekkor elsős, az öcsénk meg két éves volt. Míg 
iskolában voltunk öcsém látta el beteg „ápolást” is. Szóval napja-
ink igen sok gonddal, bár szeretettel teltek. 
Eljött a Mikulás napja: az iskolában két krampusz járta végig a 
termeket, mikor hozzánk ért izgatottan feszelegtem, félelemmel 
vártam közeledésüket. Vessző fekete söprűjükkel ide-oda csap-
kodtak és vártam, hogy sorra kerülök. mert előző nap egy kis 
boci csokit úgy majszoltam el, hogy nem haraptam három felé. 
Ezt ugyan megúsztam, hogy is tudhattak volna róla, ám másnap 
sietve mentem a templomba meggyónni, de a lelkiismeret-
furdalás a mai napig nem múlt el, hiszen a két testvérem megloptam. 
Ahogy közeledett a karácsony, egyre lázasabb izgalommal ké-
szültünk a meglepetésekre. Emmike néni tele volt ötletekkel, 
hogyan tudná a szerény család meglepni, megajándékozni egy-
mást úgy, hogy az pénzbe ne kerüljön. Nekem azt ajánlta, varjak 
textil kutyust a kisöcsémnek. Igen ám, de miből? Anyukát be-
avattam a titokba, hiszen játékra nem tellett, jól jött az ötlet. A 
szekrény alján lapuló rongyos zsákból csak egy darab bordó 
bársony akadt, ami a legmegfelelőbbnek bizonyult. Mit tegyek? 
Lesz bordó. Esténként mikor a kicsik lefeküdtek, elővettem és 
kézzel varrogattam meglepetésemet. Sajnos lassan haladtam a 
petróleum lámpa fénye igen gyenge volt, ám sietni kellett, hiszen 
még a húgom ajándéka sehogy sem állt. Az ötlet ugyan meg volt, 
de az idő igen csak szorított. Végre a bordó kutya elkészült. Va-
lószínű én hoztam divatba a „rózsaszín” elefánt korszakát. 
A húgomnak „vége-hossza nincs” fűzért ajánlt Emmike néni. Ez 
abból állt, hogy tarka, színes lakk papírból kerek korongot dara-
boltam, szalmából két centiméteres darabkákat vágtam. Ezt szin-
tén este, míg a szemem le nem ragadt, fűztem-fűztem több méte-
ren át, míg csak „győztem cérnával”, egy korong, egy szalma 
felváltva. 
Édesanyám, aki az ünnepekre egy kicsit jobban lett, rögtön a 
sparhelt mellé állt és hamarosan nagyon kellemes, ám titokzatos 
illat lengte be a konyhát. Próbáltuk faggatni: Anyuci mi lesz ez? 
Ő elfulladó hangon annyit mondott, majd meglátjátok. 
Eljött a várva várt este! A két kicsit nagymamához küldök, Apu-
kám is hazaért. Nagy volt a csodálkozásunk mikor a rejtekhely-
ről elővettem a több méter hosszú füzért és elkezdtem a fa tetejé-
ről körbe haladva tekerni a fát. Ekkor került elő édesanyám kara-
mell cukorkái, melyet egyenként csomagolva raktunk a fára, ez 
házi szaloncukor volt, aminek az íze azóta is a számban van. 
Megjöttek a kicsik. Csengetett a Jézuska és mi már akkor a 
„Mennyből az angyallal” kezdtük az ünnepeket. Az ének után 
izgatottan vártam a hatást. Elsőnek az öcsém szaladt a fához és 
annyit mondott „kuta” magához szorította a bordó kutyát, bujt 
anyuci mellé. Érdemes volt fáradni, az öcsém, ha bordó is volt, 
kutyát látott benne. Figyelem a húgom, csak szótlanul nézte a 
filléres csillogást, mely a fát körülvette. Most jut eszembe, szüle-
im mit is kaptak? Már nem emlékszem, valószínű „csak” három 
csillogó gyermek szempárt, akik boldog melegséggel, gyermek 
zsivajjal töltötték meg a szobát. 
Most így karácsony közeledtével sűrűn szóba kerülnek a régi 
ünnepek szerény ám melegséggel teli estéi. Átéltem az akkori 
örömszerzés lázas izgalmát. A legnagyobb öröm akkor ért mikor 
húgom, akiből már régen anya és nemrég nagymama lett, nosz-
talgiázás közben megjegyezte „tudod nekem az volt a legszebb 
karácsonyfa dísz, amit Te csináltál, akkor régen”Milyen jó is volt 
várni a Jézuskát, hinni, hogy van odafönn valaki, aki vigyáz jó 
anyánkra és a kereső édesapánkra, aki megsegít az örömszerzés 
és ünneplés hitébe. Ma is jó volna, ha az emberekben több szere-
tet, melegség, önzetlen segítség lenne és kevesebb gyűlölet. Kará-
csony táján próbáljuk meg e gondolatok jegyében várni az ünne-
peket, Jézus születését! 


