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A zöld programok iskolánkban évtizedes múlttal 
rendelkeznek. Számos gyaloglást, vetélkedőt, tábort, 
kerékpározást és a szülők körében is népszerű hegy-
vidéki túrákat jelentik számunkra. 
Ez a megváltozott élethelyzet nem adott lehetőséget 
már egy éve arra, hogy programjainkat a természet-
ben megvalósítsuk. 
A naptár nem ismeri ezt az akadályt. Elérkezett már-
cius 22-e, a Víz Világnapja, az év első zöld napunk. 
Intézményvezetőnk kezdeményezésére meghirdet-
tük „zöld kollégáimmal” , Antalné Kardos Csillával, 
Szunyiné Marton Edittel a HAPPY-hetet március 22-
26-ig. 
Mi is volt ez? 

Egy országos programhoz való csatlakozás, mely 
felhívja a gyermekek és szüleik figyelmét arra, hogy 
a legjobb szomjoltó a tiszta csapvíz. 
Plakáttal, kisfilmekkel, feladatokkal, természetbe 
való invitálással motiváltuk cselekvésre a gyermeke-
ket. Sikerült. A felső tagozat egyharmada küldött 
valamilyen dokumentációt arról, mit tett a program 
kapcsán ezen a héten. 
Egy hetedikes fiú, településünk minden ártézi kútját 
meglátogatta, és fotót készített erről. Sok rajz készült, 
melyekből kiállítást szeretnénk összeállítani, ha ki-
nyílik iskolánk kapuja. Készültek fotók arról, hogy az 
íróasztalokon fő szomjoltóként  a víz foglalja el a helyet. 
A 6. a osztály online egészségtan óráján anyukák is 
ott voltak, megbeszéltük a mozgás fontosságát és 
nagyon egyetértettek azzal, hogy mennyire egészség-
telen a cukros üdítők fogyasztása és az energiaitalok 
hatása. 
Nagyon nagy köszönet minden cselekvő gyermek 
aktivitásáért! 
Ebben a tanévben még lesznek közös napjaink. 
Április 22. Föld napja, május 12. Madarak és Fák 
napja, Június 5. Környezetvédelmi Világnap 

Bízunk a változásban! Szeretnénk a gyermekekkel és 
szüleikkel karöltve, önfeledten találkozni a termé-
szetben. Úgy legyen! 

Csné. R. E. természetvédelem szakos tanár 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 

Vass Ferencné  

szépkorú lakosunkat 

90. születésnapja alkalmából! 

Kívánjuk, hogy családja szeretetében töltsön még 
további boldog, békés éveket! 

ZÖLD NAPOK A MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
SZÉKHELYINTÉZMÉNYÉNEK FELSŐ TAGOZATÁN 
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TÁJÉKOZTATÁS A MINDSZENTI 
HÁZIORVOSI ÜGYELET 
MŰKÖDÉSÉRŐL 

A világjárvány okozta pénzügyi nehézségek, az adóbe-
vétel-csökkenések, valamint a folyamatosan erősödő fi-
nanciális terhek ellenére, Mindszent Város Önkormány-
zata továbbra is biztosítja a településen a biztonságos és 
stabil háziorvosi ügyeleti ellátást, orvosi jelenléttel. 

Az ügyeleti ellátás célja és feladata, Mindszent lakossá-
gának háziorvosi rendelés és rendelkezésre állási időn 
kívül történő sürgősségi ellátása, az adott területet ellátó 
mentőszolgálattal együttműködve. Az ügyelet hétköz-
napokon, hétvégén és ünnepnapokon továbbra is folya-
matosan a lakosság rendelkezésére fog állni. Az ügyelet-
ben felnőtt és gyermekkorú betegek ellátása egyaránt 
megtörténik. A központi ügyeleti rendelő változatlanul 
Mindszent, Csokonai utca 2. szám alatt található meg. A 
mindszenti rendelőben, az ügyeleti ellátáshoz kiemelke-
dő orvostechnikai berendezések és eszközök állnak ren-
delkezésre. A betegek ellátása az ügyeleti rendelőben, 
illetve indokolt esetben feltalálási helyen történik. Az 
ügyeletben jelentkező tipikus sürgősségi esetek intézeti 
ellátására a legtöbb esetben a hódmezővásárhelyi kór-
házban van lehetőség.  

Mindszent Város Önkormányzata kiemelkedő jelentősé-
gűnek tekinti, hogy a város lakossága az egészségügyi 
ellátáshoz könnyen és gyorsan hozzáférjen. 

A működés magas színvonalát hálásan köszönjük 
minden egészségügyi dolgozónak és partnerünknek!  

SEGÍTSÉG A KORONAVÍRUS 
ELLENI VÉDŐOLTÁS 

REGISZTRÁCIÓJÁBAN 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Ön-
kormányzatunk munkatársai segítséget 
nyújtanak a koronavírus elleni védőoltás 
regisztrációjában. 

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az 
alábbi elérhetőségen, hétköznap 9-12 óra között! 

+ 36 30 670 7580 

A regisztrációhoz szükséges adatok: 
név, életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím, 
TAJ szám. 

Lakosaink számára koronavírus elleni védőol-

tás regisztrációs nyomtatványt biztosítunk a 
Mindszenti Polgármesteri Hivatal (Mindszent, 
Köztársaság tér 31.) portáján, így postán is visz-
szaküldhetik jelentkezésüket a Magyar Állam-
kincstárhoz. 

Az oltás menetéről a www.vakcinainfo.gov.hu 
weboldalon, illetve a háziorvosuknál 

tájékozódhatnak! 

LAKOSSÁGI ÉS APRÓHIRDETÉSEK 

Díjszabás: 

egynegyed oldalas 7.875,- Ft + Áfa 

egynyolcad oldalas 3.938,- Ft + Áfa 

apróhirdetés 75,- Ft/szó + Áfa* 

* a névelő nem számít önálló szónak 

Az önkormányzat intézményei, a civil szervezetek, vala-
mint a Mindszenti Általános Iskola városi rendezvényeihez 
kapcsolódó hirdetései, tájékoztatói térítésmentesek. 

Részletek: 

https://mindszent.hu/wp-content/uploads/2021/02/
Mindszenti-Hirek_hirdetes-megrendelo-lap.pdf 

További információ a 62/527-015-ös telefonszámon kérhető. 

Zsótér Károly polgármester 
2021. május 3-án, hétfőn 15 és 17 óra között, 

Zsótér Gábor alpolgármester 
2021. május 17-én, 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. 

VIRÁGVÁSÁR 

BALKONNÖVÉNYEK, 

EGYNYÁRI VIRÁGPALÁNTÁK 

GAZDAG VÁLASZTÉKÁT 

KÍNÁLJUK! 

Szunyi Kertészet 
Mindszent, Szántó K. J. u. 108. 

Tel: 30/ 271-7726 
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Marton Feri „alias” Fecó 
Képvadász 2021. március 
15-én Békéscsabán járt a 
Lencsési Közösségi Ház-
ban, ahol a nem mindenna-
pi XIX. „Csak tiszta forrás-
ból” című fotókiállítás díj-
átadó ünnepségén Bazsó 
Imre különdíjjal jutalmaz-
ták „Testvérek c. fotóját. 

Ez a fotópályázat a Kárpát-
medencében élő és alkotó 
magyar fotósok számára 
van meghirdetve. A pályá-
zatra 138 szerző 680 fotója 
érkezett, mely alkotások 
közül 50 került kiállításra. 
Hatalmas elismerés Fecó 
különdíja, szívből gratulá-
lunk az elért eredményhez! 

Egy évvel korábban 2020. 
március 15-én a XVIII. fotókiállításra már pályázott Fe-
có, 625 kép közül a „Mimika” c. fotója a legjobb 50 közé 
került. 

Mikor kerültél közelebbi kapcsolatba a fényképező-
vel? Hogyan kezdődött? Kitől tanultad? 

Fotó masinát először kb. 13 éves koromban fogtam ke-
zemben, egy Smena symbol-t, ami a szüleim gépe volt, 
otthon a kertben a családot és családi kirándulásokon 
kattintgattam vele. A tudatosabb fényképezés középis-
kolában kezdődött, ahol Nagyillés Mihály által vezetett 
fotószakkörön tanultam meg egy komolyabb fényképe-
zőgép használatát, ott ismerkedtem meg a negatív film 
előhívásával, a fényképek elkészítésének labor munkái-
val, a képszerkesztési eljárásokkal. Az iskola elvégzésé-
vel kicsit háttérbe került a fotózás, majd változást ho-
zott az ezredforduló, amikor is jelentkeztem a Szentesi 
Fotókör által hirdetett „kezdők fotóiskolájába”, ahol 
szinte az alapoktól kezdődött minden elölről. A tanfo-
lyam elvégzésével kedvet kaptam ismét a fotózáshoz, 
azóta is a fotókör tagjai közt vagyok. 

Úgy gondolom „nevedben” a mesterséged, 
„Képvadász”. Valóban vadászod a pillanatot, amely-
hez nem elég jókor lenni jó helyen. Ez művészet, kifi-
nomult érzék is kell hozzá és az eszköz, a gép, amivel 
megalkotod. A kezdetektől a mai napig milyen fejlő-
désen mentél keresztül? A technika folyamatosan vál-
tozik. Jelenleg milyen fényképeződ van? 

Vannak olyan fotósok, akik előre megtervezik mit, ho-
gyan fotóznak, én nem ezek közé tartozom, általában 
családi vagy fotós kirándulásokon készülnek a képeim. 
Nincs kiforrott témám, szeretem megmutatni fotóimon 
az éjszakai fényvilágot, fény-árnyék kapcsolatát, a moz-
gás ábrázolását, keresem, kutatom, „vadászom” a pilla-
natot. A fotókörhöz való csatlakozáskor kezdett kibon-

takozni a digitális fotózás, az évek alatt több gép is 
megfordult kezeim között, a digitális fényképezőgépek 
világa nagyon gyorsan változik, egyre kisebb gépek, 
egyre nagyobb tudással rendelkeznek. A technika, ami-
vel jelenleg fotózom egy Sony milc digitális kamera, 
melyhez különböző cserélhető gyújtótávolságú objektí-
vekkel rendelkezem. 

Több mint 20 éve vagy a Szentesi Fotókör tagja. Mi-
lyen gyakran találkoztok? 

A fotókör szinte egy baráti csapat, jelenleg sajnos a ví-
rus helyzetre való tekintettel csak online környezetben 
kommunikál csapatunk. A jelen helyzet előtt viszont 
minden hétfőn találkoztunk személyesen, a Szentesi 
Művelődési Központ biztosít helyet a fotókör számára, 
ahol szakmailag segítünk egymásnak, készülünk külön-
böző országos és nemzetközi fotópályázatokra, szerve-
zünk fotós kiállításokat és kirándulásokat. Vannak fotó-
sok a környező településekről, Szentesről, Csongrádról, 
Kunszentmártonról, Makóról, valamint Mindszentről is. 

FECÓ KÉPVADÁSZ KÜLÖNDÍJA  
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Szoktál pályázni a fotóiddal? Kiállításokon hol láthat-
ták fotóidat? 

Számos nemzetközi és nemzeti fotópályázaton részt 
szoktam venni. A 20 év alatt több-kevesebb sikerrel.  

Mire vagy a legbüszkébb? 

Egy 25 dkg-os sárgarézből készített MAFOSZ plakettre, 
amelyet 2003-ban kaptam a 12. Országos Aktfotó Kiállítás 
különdíjaként. 

Családon belül a feleséged Gabi is „megfertőződött”, 
kiváló fotóssá vált. Tőled tanulta a mesterség alapjait? 
Együtt is szoktatok fotózni? Nincs rivalizálás?  

A család volt az, aki javasolta, hogy jelentkezzem a fotós 
suliba, majd az idő múlásával Gabi is a fotózás bűvköré-
be került, Ő el is végzett egy komolyabb fotós sulit, vi-
szont mondhatni, hogy az alapokat tőlem tanulta. Szok-
tunk együtt dolgozni, Gabi fotózik én pedig inkább vide-
ózom. Rivalizálás nincs köztünk, mivel témailag két kü-
lön világot képviselünk, én inkább a művészibb fotózás 
ágát folytatom, míg Gabi emberközpontú, rendezvény és 
riportfotózással foglalkozik. 

A fotózás a hobbid? Mennyi időd jut rá?  

Egyre kevesebb, a háttérbe szorul, de mint mindenki 
azért a hobbira is kell időt szakítani, a mindennapi 
„mókuskerékből” kilépve kikapcsolódást, feltöltődést 
jelent számomra. Van olyan pillanat amikor csak itt helyi-
leg közel lévő tanösvényre sétálunk ki, akkor nincs min-
dig velem a fényképező, általában telefonnal készülnek a 
képek, viszont próbálok olyan fotókat készíteni mely más 
perspektívából mutatja meg az ottani környezetet. 

Másik figyelem reméltó produktumod a Családfakuta-
tásod – a Marton család krónikáiEz egy régóta dédelge-
tett álmod volt? Hogyan sikerült létrehoznod? Mennyi 
ideig tartott, míg elkészült? Ha valaki kedvet kapna és 
szívesen megalkotná saját családfáját mit tanácsolnál neki? 

A családom kutatásával pár éve kezdtem el foglalkozni, a 
kezembe került egy Budapesten élő rokon által készítte-
tett kisebb családfa, akkor döntöttem el, hogy kibővítem. 
Nagy segítséget kaptam Fekete Emiltől is, aki különböző 
online oldalakat ajánlott, valamint praktikákkal segítette 
kutatásomat. A 
családfakutatást 
általában a téli 
időszakban 
szoktam csinál-
ni, a mai napig 
is akad olyan 
rokon, aki felke-
rül a „fára”. 

Sikerült több 
rokoni szálból 
régi fotókat be-
szerezni, hogy 
ne vesszenek el, készült belőlük egy kézzel fogható fotó-
könyv a télen, mely tovább öröklődik majd az utókor szá-
mára. A kutatásokra is időt kell szánni, sok kitartás szük-
séges ahhoz, hogy minél régebbre vissza tudjon valaki 
menni az időben.  

Itt szeretnék egy idézetet megosztani az olvasókkal:  

„A legutolsó koldusnak is ugyanolyan régi családja van, 
mint a királynak, csak azt éppen nem tartották érdemes-
nek feljegyezni!”   

Wertner Mór (1948-1921.) 

 
Köszönjük az interjút, sok szép megörökítésre 

váró pillanatot kívánunk! 

A Mindszenti Dózsa-Telepért Egyesület 
kéri a Tisztelt adózókat, 

hogy tevékenységünket támogassa 
adójának 1%-ával. 

Adószámunk: 18751347-1-06 

Téli tüzelő féláron eladó! 
(10cm -es darált gallyak) 

Érdeklődni lehet: 06 30 408 1021 

Tisztelt Adózók! 
A MOCORGÓ UFC 

2021-ben ismét jogosult az adó 1%-os felajánlására. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket és Minden Kedves 
Sporttársat, Sportbarátot, hogy aki teheti, 

ADÓJA 1%-ÁVAL TOVÁBBRA IS SEGÍTSE 

a mindszenti 5-18 éves korú gyermeklabdarúgók 
nevelését végző Mocorgó UFC működését, 

további fejlődését. 
Adószám: 18477041-1-06 
Címünk: 6630 Mindszent, Szabadság tér 37. 

Köszönettel: 
                                  A Mocorgó UFC vezetősége 

Simsont, régi motorokat vásárolok! 

Fűkaszálást, rotálást, favágást, ágdarálást, 

permetezést, gyomirtást vállalok! 

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók! 

Tel.: +36 30 479 8803 

Tisztelt Bérfőzetők! 

Az Aranyos Pálinkagyár 

2021-től 1 liter 48 fokos pálinka bérfőzését 

bruttó 1065 .- Ft-ért végzi. 

Bejelentkezés: Dombi Zsolt, 30/885-9709 

 
Mindszent Város Önkormányzata 
értékesítésre meghirdeti a tulajdonában 
álló, Mindszent belterület 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) kérhető. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

http://www.mindszent.hu
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A húsvéti csodatétel 

Történt, hogy már kora tavasszal munkába álltak a 
kubikosok. Az öreg Csacsara mellé került fiatal mun-
kaerőként Apró Pali bácsi. Húsvét előtt a kocsmaláto-
gatásból hazaérve, felébresztette a már alvó Pali bácsit: 
- Ébredj, Pali fiam! Nagyon úgy néz ki, hogy lesz hús-
vétra sonkánk. 
A fáradtságtól és álmából észre térve kérdezte Pali 
bácsi: 
- Hová gondol maga, még otthon sem jutunk hozzá? 

- Itt a kocsmában hallottam, húsvét előtti sonkaszente-
lés lesz a templomban, holnap. 
- Becsomagoljuk a már használhatatlan bakancsomat, 
és odarakod a templomba a szentelendő  
sonkák közé. Másnap a templomi szertartáskor odake-
rült a szalvétaruhába csomagolt bakancs a falusiak 
becsomagolt sonkái közé. Az öreg sűrű keresztvetések 
közepette noszogatta Pali bácsit, hogy igyekezzen 
már. 
- Nehogy apró, első sonkát hozzál ám!  
Pali bácsi hallgatott a szóra. Elsők között távoztak a 
templomból, és már az első utcán befordultak. Az óri-
ási sonkát majd egy hétig ette a brigád. 
Később olyan hírek érkeztek a faluból, hogy egy bos-
nyák nőnek a sonkáját a jó Isten bakanccsá változtatta. 
De olyan hír is terjengett, hogy a mindszenti kubiko-
sok keze van a dologban. 

Mindszenti történetek 

Az idősebb korosztályból ki ne ismerné a híres 

Csacsara – alias, Molnár Ferenc – vidám történeteit. A 

befűzetlen bakancsáról híres tréfamester húsvéti kó-

péságát tesszük közzé Pölös Mihály írása alapján a 

„Jóízű történetek Mindszentről és környékéről c. 

anekdotagyűjteményből. 

RAGADVÁNYNEVEK 

A mindszenti emberek és közösségeik remek fantáziá-
jának és kifogyhatatlan humorának köszönhetően ren-
geteg ragadványnévről tudunk kisvárosunkban, utal-
janak ezek testalkatra, vidámságra, szójárásra vagy 
származásra, foglalkozásra, akár valamely belső tulaj-
donságra. Különösen érdekesek, amelyek generáció-
kon keresztül fenn maradtak, „ráragadtak” a családok-
ra, személyekre. A nevek színes világa hozzátartozik 
településünkhöz. 

Következzék Pölös Mihály gyűjteményének 2. része! 
Kérjük az Olvasókat, amennyiben tudomásuk van 
olyan nevekről, amely nem szerepel a gyűjtemény-
ben, írják meg nekünk a hirekmindszenten@gmail. 
com email-címre! 

F 

Fara, Fazék, Fekete Rock, Fenyő, Ficöre, Fika, Fingi, 
Fofó, Frakk, Franszoár, Frencs kapitány, Frédi, Frici, 
Fidri, Fuci, Fukar, Furcsa, Füles, Faci, Fakukac, Falu 
Lajos, Farkóci, Favilla, Fekete cukor, Ferke Terka, Fu-
tós Ferkó, Furulyás 

G 
Gacsári, Gamó, Gatya, Gegő, Gigi, Giligó, Gólya, Görbe, 
Gróf, Gubacsi szellő, Gudi, Gumi, Gúnár, Gundzsi, 
Gunyhó, Guriga, Gyugyu, Gyümi, Gerő, Gyugó, Gumi, 
Gyogyi 

H 
Hacser Józsa, Hancúr, Hali, Hevő, Hézső, Hittya, Hold-
világos, Hucsonegy, Hajszemplán, Halas, Hosszúkás, 

I 
Ifikém, Isztam 

J 
Jaffa, Jeges, Jegenye, Jercsi kovács, Jéga, Jolek, Jotti, Julis, 
Jucó, Jeze, Jacek 

K 
Kacsa, Kacsa mama, Kajin, Kalambó, Kallantyú, Kalóz, 
Kapitány, Kapu, Kancellár, Kampó , Kaszi, Kavics, Kán-
tor, Kefe , Keszi, Klerensz, Klüger, Kigen, Kígyó, 
Kincsöm, Kini kutya, Kiscsizma, Kislábú, Kiskomám, 
Kiskalap, Király, Kocám, Kobi, Kokárdás, Komár, Komi-
kám, Korpa, Kothenc, Kotla(Fazék), Kotyera, Kossuth, 
Kölök, Kulus, Kukás, Kukker, Kukherda, Kukszi, Kupi, 
Kura, Kurci, Kutyás, Kutyusz, Kacska kezű, Kajtár, 
Kasszafúró, Kártékony, Kencés, Kenguru, Kézbesítő, 
Kisbíró, Kis csetnik, Kisbőgős, Kispicsás, Kis rutin, Kis 
tyúk, Kofa Véca, Kohász, Kocsonya, Kopi, Kotró, 
Krumpli Ferkó, Kugli Pétör, Kuman, Kutyin, Kecske, 
Kefe, Ketye, Klikker, Kupidó 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES 
KÉPVISELŐ! 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre 
tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általá-
nos iskolai beiratkozás során nemcsak szemé-

lyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles 
korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára 
történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. 
április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részé-
re a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://
eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. 
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 
2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani 
kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy 
teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által 
meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavo-
nási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az 
intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Ameny-
nyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek kö-
vetkezményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelent-
kezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az 
intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a 
„Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek 
elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke je-
lentkezését  egy másik iskolába. 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg 
kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és 
címét is a jelentkezése során. 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni 
gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános isko-
lánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy sze-
mélyesen történhet meg. 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges ere-
deti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első 
napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.  

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap


2021. április Mindszenti Hírek 7 

 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratko-
zást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen 
is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi 
veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok 
szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul isko-
lánkban: 

Mindkét napon 8:00-19:00 óráig tart a beiratkozás. Kérjük, 
hogy 1 családból csak 1 fő jöjjön! Maszk viselése és kézfer-
tőtlenítés kötelező! 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

1. A gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló 
hatósági igazolványok 
2. A gyermek születési anyakönyvi kivonata 
3. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány (lakcímkártya) 
4. A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító 
igazolványa 
5. A gyermek TAJ kártyája 
6. DIÁKIGAZOLVÁNY igényléséhez – NEK adatlap a Kor-
mányablakból (ingyenes) 
7. Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői 
Bizottság szakértői véleménye. 

8. Gyermekvédelmi kedvezményre jogosító igazolás 
(amennyiben van) 
9. Ha a gyermek tartós beteg, - az azt igazoló irat 
10. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről 
11. Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról 
12. Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi 

személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatást, vagy az 
állami erkölcstanoktatást igényli gyermeke számára. 
13. Étkezésre vonatkozó nyilatkozat. 
14. Adatkezelési nyilatkozat 
15. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem 
magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásá-
hoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy 
tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya. 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelent-
kezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános isko-
lai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező is-
kolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egya-
ránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvé-
teléről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek. 
A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legké-
sőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyer-
meke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A 
hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, 
hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszerve-
zését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcs-
tan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információ-
kat feltünteti a honlapján. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadá-
sa kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvo-
da OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekinteté-
ben. Természetesen iskolánk fenntartója, a Hódmezővásárhe-
lyi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes isko-
lákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes 
beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén. 

A PÉNZ7 program 2021. március 1-5. között került országszerte az iskolákba, rendhagyó, akár online tanórákkal, vagy tanórán 
kívüli megvalósítással. 

A "Tudatos pénzkezelés a családban - CSALÁDI KÖLTSÉGVETÉS" című tananyag került a pénzügyi téma fókuszába, amely 
a 2015-ös családi költségvetés témájú órák aktualizált változata.  

A vállalkozói témakörben pedig az „InnoVÁL(L) – Vállalkozz okosan!” volt a fókusztéma.  

"PÉNZ7" - PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÓI TÉMAHÉT AZ ISKOLÁNKBAN 
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Mint minden, ez az esemény sem hagyományos mó-

don került megrendezésre a pandémia miatt. Köszön-

hetően a művelődési ház találékony dolgozóinak, a 

tárlat nem maradt el. A „Szélfogó Galéria” ízelítőt 

nyújtott a kreatív nők munkáiból, részletesebben pe-

dig a ház facebook oldalán, virtuális térben ismerked-

hetünk meg a kiállítókkal és munkáikkal két rész-

ben, sőt bizonyos munkafázisokkal is. 

(facebook.com/Kellerlajoskönyvtár) 

Ez az esemény amatőrök számára ad lehetőséget a be-

mutatkozásra. Alkotni öröm, alkotni érték élményét 

szeretnék közkinccsé tenni, példaként arra, hogy a sza-

badidőt ilyen formában is el lehet hasznosan tölteni - 

hangsúlyozta Kovács Ildikó - intézményvezető. 

Megnyitójában, Jancsovics Attila önkormányzati képvi-

selő köszöntötte a kiállítókat az önkormányzat nevé-

ben. A nőnap alkalmából hangsúlyozta, hogy a nőket 

minden nap köszönet illeti, hiszen ők teszik színesebbé 

az életünket. Csodálatos, hogy mindig megtalálják az 

életben az üde színfoltokat.  

Bodnár Henriette, mint a tárlat megálmodója és az idei 

évig szervezője elmondta, hogy eddig 147-en mutat-

koztak be. „A művészet lemossa a lélekről a minden-

napok porát” – Picasso idézettel üdvözölte és inspirálta 

a nőket a további alkotásra. 

Atkári Zoltánné Erzsi - Kreatív tevékenységei szerte-
ágazóak. Fest, gobelin képet készít, élményfestésre jár, 
áldásos táblákkal ajándékozza meg ismerőseit, amelye-
ket régi cserepekre fest… Az „én-idő” okos kihasználója. 

Csatlósné Répás Eta - Vallja, a gondolatok, érzések 
kifejezése színekkel, egy csodálatos dolog. 

Csernák Mariann - Festmények, horgolások dicsérik 
keze munkáját. Sublót felújítás mestere. 

Görbe Ozminné - Kedvence a fadíszítés, saját kezűleg 
készített bokszokba dekorál. 

Gyapjasné Galambosi Éva - Nem régen kezdett feste-
ni. Örömmel tölti el az alkotás. 

Lippainé Kis Krisztina - Mindig van valami újdonság, 
amivel foglalkozik. Saját ízlésük szerint választhatnak 
ékszert az érdeklődők, a lányával létrehozott KKK - 
kreatív kuckóban. 

Marton Péterné - A tűzzománc mellett a zentagle rajz-
stílus (belső koncentrálás), meditatív alkotótechnika 
művelője.  

Nagy Kinga Erika - Amigurumi figurák (horgolt, kö-
tött játékok) „gyártója”, ami kellemes lehetőség számá-
ra az aktív kikapcsolódásra. 

Nagyné Gyovai Erika - A környezettudatosság nagy 

híve, a feleslegessé vált 
anyagok nyernek új formát 
a keze alatt. 

Slégerné Kis Renáta – A 
sütés-főzés nagymestere. 
Szereti kipróbálni az új íze-
ket, alapanyagokat, fűszereket. Azt mondja: jó alap-
anyagból csak jó ételt lehet főzni! 

Szabó Ágnes Beatrix – Díszlettervezés, rajzolás, festés 
fűződik a nevéhez. 

Szép Istvánné – Csodálatos karkötők, nyakláncok, ás-
vány-, kerámia-, fa-, üveggyöngyből. 

Facebook. com/ Kézműves-termékek - Ágitól 

Tóth Mária Elvira – Gyermekkorától kezdve rajzol és 
fest. Szívesen tölti az idejét ezzel a tevékenységgel. 

+ egy férfi 

Bende György – Az ostorkészítés fortélyait tanulhatjuk 
meg tőle, és gyönyörködhetünk szép munkáiban. 

VIII. MINDSZENTI ALKOTÓ 

NŐK TÁRLATA 
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TELEPÜLÉSFÁSÍTÁSI PROGRAM 

Az Agrárminiszté-
rium által meghir-
detett VP-20.2-16 
pályázati számú 
projekt részét ké-
pező,  Településfá-
sítási Program ke-
retében a Kor-
mány 12.000 db 
facsemete ültetését 
és gondozását tá-
mogatja. A program keretében Mindszent város 30 db 
facsemetét igényelhetett a zöldfelületek arányának növe-
lése, a levegőtisztaság javítása érdekében a Kormány klí-
mastratégiájával összhangban. 
A 10 db keskenylevelű kőris, 10 db magas kőris és 10 db 
ezüsthárs csemete ültetésére 2021. március 5-én, pénteken 
került sor, a Dózsa-telepi Szent Imre Közösségi Ház mel-
letti füves területen, a járványügyi előírások betartása 
mellett. 
Zsótér Károly polgármester úgy fogalmazott, hogy „a 
növények elültetésével a település vezetésének célja, a minket 
körülvevő környezet megóvása és ápolása”. Ezen felül az Ön-
kormányzat szeretne hozzájárulni a természetvédelmi oktatás-
hoz és neveléshez, ezért meghirdették a „Fogadj örökbe egy fa-
csemetét” akciót a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi 
Tagintézmény alsó évfolyamos diákjai között, Gémesné Wittich 
Szilvia tagintézményvezető asszony segítségével. 
A facsemeték közül egyet-egyet a Mindszenti Általános 
Iskola Dózsa-Telepi Tagintézmény 1. c, 2. c, 3. c és 4. c 
osztály tanulói fogadtak örökbe, akik a jövőben aktívan 
részt vesznek majd a növények gondozásában, fenntartásában.   
Az örökbefogadott facsemeték elültetésében Farkas Sán-
dor miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő úr, Zsótér 
Károly polgármester úr, Zsótér Gábor alpolgármester úr 
és az erdészet munkatársai voltak a gyerekek segítségére. 
Az idei és a következő évben Mindszent Város Önkor-
mányzata további növények ültetését is tervezi, más pá-
lyázat keretében. 

Örök emlékezetül 
A sokak által ismert és szeretett Pataki 

József örökre távozott közülünk. Egy igaz 

embert veszítettünk el, aki sugárzó mo-

sollyal közvetítette felénk optimis ta  élet- 

szemléletét, a szerénység, a tisztesség, a 

becsületes munka értékeit, melyhez egész 

életében tartotta magát.  

Nagyon szerette településünket, a természetet, a hor-

gászatot. Családja ezért döntött amellett, hogy a gyá-

szolók egy szál virággal búcsúzzanak tőle, és a te-

metésére szánt koszorúk árából egy nemes célt 

támogassanak.  

A Mindszenti Horgászegyesület 200 000 Ft-ot vehetett 
át a családtól, amelyet az egyesület a gyermek után-
pótlás nevelésére, programjaira használ fel. 

Rácz Árpád, az egyesület elnöke köszönetét fejezte ki 
a családnak. Elmondta, hogy a kapott összeget igye-
keznek a lehető legjobban, a gyermekek javára, fel-
használni. A parkban egy fát ültetnek Pataki József 
tiszteletére, amelyhez egy emléktáblát helyeznek el, 
amely szintén felajánlásból készül el. 

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Fotó: Kallai Lotti 

Fotó: Baranyiné Pataki Erzsébet 
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SZÉLMALOMHARC 

2021. márciusában városunk önkormányzata ismét el-
kezdte a települést érintő „tavaszi nagytakarítását”. A 
városüzemeltetési csoport olyan illegális hulladéklera-
kónak számító területet tisztított meg a Déli utca vona-
lán, mely sajnos állandóan megújuló problémaforrás-
nak számít. Erre a területre – ki tudja miért – „szorgos 
kezek” fáradhatatlanul visznek állati tetemektől kezdve 
autógumikon és háztartási hulladékokon keresztül épí-
tési törmelékig, salakig, híradástechnikai eszközökig, 
matracokig bezárólag mindent, ami otthon feleslegessé 
válik. Mindezek az árokban, kerítések tövében, rosz-
szabb esetben magánterületen, illetve a csatornaparton 
landolnak és csúfítják, szennyezik lakókörnyezetünket. 
A városüzemeltetési csoport emberei egy alkalommal 
nem is tudták befejezni az érintett városrész teljes meg-
tisztítását (pedig már ekkor több mint 4 konténernyi 
illegálisan lerakott szemetet gyűjtöttek össze!), még 
egyszer vissza kellett térniük és speciális eszközökkel 
próbálták „összehalászni” a csatornából, a nádból, a 
bokrok közül a szemetet.  
Ne felejtsük el, hogy ez különösen kockázatos a fertő-
zésveszély miatt, de azt is tudnunk kell, hogy ez az egy 
munka elvégzése több tízezer forintot vett ki a költség-
vetésből (csak egy konténer bruttó díja kb. 3.700 Ft!), 

amit sokkal hasznosabb dolgokra lehetne fordítani. Ezt 
a gondolatsort tovább lehetne folytatni, hogy az illegá-
lis hulladék összegyűjtése mind bel-, mind külterületen 
éves szinten hány százezer forintba kerül városunknak….   
Az ember ezt tapasztalva értetlenül áll, hiszen egy fele-
lős hulladékgazdálkodáshoz minden feltétel adott: a 
lakóházak elől rendszeresen szállítják el a háztartások-
ban képződött hulladékot, a lakók külön, szelektíven 
gyűjthetik a fémet, papírt, műanyagot, emellett a zöld-
hulladék elszállítása is biztosított. Évi két alkalommal 

INGYENESEN kérhető minden szemétszállítási díjjal 
rendelkező háztartás számára lomtalanításhoz konté-
ner, emellett szintén INGYENES az állati tetemek és 
állati melléktermékek 
elhelyezése a mind-
szentiek számára a 
Miási út mentén talál-
ható kijelölt helyen.  
Ezeket látva érthetet-
lennek tűnik az, hogy 
sok (felelőtlen) polgár-
társunk mennyi ener-
giát fektet abba, hogy a 
ház körül termelt hul-
ladékát elvigye külön-
böző árkok partjaira 
vagy esetleg települé-
sünk külterületeire, 
csatornapartokra, er-
dősávokba stb. A kirándulók, természetjárók, horgá-
szok és vadászok élményét rontja és veszi el az, aki a 
szemetét eldobja, vagy illegálisan helyezi el, hogy a 
környezetkárosításról, valamint az állatok élőhelyének 
pusztításáról, illetve a károk felszámolásának költségei-
ről ne is beszéljünk... Mindemellett országos szinten ez 
sok tízmillió forintot húz ki a költségvetésből, melyet 
sokkal értelmesebb, hasznosabb dologra lehetne fel-
használni….  
Ezt a szélmalomharcot látva 2021-től változott az illegá-
lis szemétlerakást érintő országos szintű büntetési 
szankcionálás: a hulladékgazdálkodási hatóság más 
ellenőrző hatósági hatáskörrel rendelkező szervekkel 
együtt akár három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntethetik majd ezt a cselekedetet az illegálisan kihe-
lyezett hulladék mennyiségétől függően. Ettől súlyo-
sabb a büntetési tétele annak, aki veszélyes hulladéktól 
„szabadul meg” szintén illegális formában. Ezekről a 
2021. évi II. törvény 248. §-a rendelkezik.  Akik a sza-
bálysértési kategóriába tartoznak törvénytelen cseleke-
detük folytán a kihelyezett hulladék miatt, azokat is 
szigorúbban büntetik, pénzbírságot kell fizetniük.  
Mindszent Város Önkormányzata tovább folytatja a 
küzdelmet az illegális szemetelők ellen, emellett igyek-
szik megtisztítani településünk területét is az újra és 
újra felbukkanó szemétkupacoktól. Ezt a szándékot is 
mutatja, illetve segíti az, hogy mind kül-, mind pedig 
belterületen egyre több térfigyelő kamerát helyezett ki a 
Város (eddig szám szerint 48 db-ot!), amelyek segítenek 
felderíteni nem csak az illegális szemetelőket, hanem 
más bűncselekményeket is. Így kerül ki 2021 június vé-
géig a Miási út különböző pontjaira is 5 db kamera, de 
további kamerák kihelyezése is tervben van az illegális 
hulladéklerakás szempontjából „fertőzött” pontokon. 
Jelenleg emiatt három pályázati kérelmet is benyújtott 
az Önkormányzat. Csak remélni tudjuk, hogy ezen erő-
feszítések eredményeként tisztább, rendezettebb lesz 
településünk képe, ami az egészségügyi szempontok 
mellett a lakosság komfortérzetének javítása érdekében 
is fontos. 

Pálinkó György Vince, települési képviselő 
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100 ÉVE TÖRTÉNT 

Mi volt Móra Ferenc és a mindszenti 
Bozó Ambrus Károly találkozásának apropója? 

A 490 mindszenti áldozattal járó első világháború Magyaror-
szágon a polgári demokratikus forradalomba, majd a Tanács-
köztársaságba torkollott. Mindszenten is megalakult a Nem-
zeti Tanács, a Munkástanács, a Nemzetőrség, a Földosztó Bi-
zottság, a Közélelmezési Bizottság, valamint a Falusi Tanács 
28% gazdálkodó, 44% földmunkás, 18% kisiparos, kereskedő 
és vendéglős, valamint 10 % értelmiségi részvételével.  
Mindszent román megszállása azonban véget vetett a 38 na-
pig tartó tanácshatalomnak. 1919 áprilisában néhány napig a 
magyar-román front a Ludas oldalon húzódott, ahol a romá-
nok ‒ egy környékbeli tanyai lakos ajánlására ‒ Bozó Ambrus 
Ferencet is fogatolásra és román sebesültek Orosházára törté-
nő szállítására kényszerítették. Szerencsére onnan sikerült 
megszöknie, harmadnapra hazakerülnie.  
November 16-án Horthy Miklós a nemzeti hadsereg élén be-
vonul Budapestre, és közel negyedév eltelte után ‒ 1920. már-
cius 1-én ‒ kormányzóvá választják. 
 Másnap megszűnik Mindszent román megszállása, amelynek 
végső aktusa: vörös katonák és bolsevik gyanús elemek kivég-
zése, felkoncolása.  
Március folyamán 57 embert tartoztattak le, többek között a 
volt Falusi Tanács és 1919. február elején alakult Mindszenti 
Földművesek és Mezőgazdasági munkások Szövetkezete két 
tagját, Bozó Ambrus (Dikó) Károlyt és Ferencet. Őket kommu-
nista szervezkedéssel vádolta meg szövetkezetük vezetősége 
(?).  A két Dikó a vizsgálati fogságból csak két hónap eltelte 
után, felmentésüket követően jut haza a szegedi Csillag bör-
tönből olyan emlékekkel, amelyekről soha egy szót sem mer-
tek ejteni, de egészségi állapotuk miatt a család sejtette, hogy a 
börtönben nem kesztyűs kézzel bántak velük. 
1920. június 4. Bekövetkezik a trianoni trauma. 
Mivel az orosz fogságban már korábban elhunyt Pál testvér-
ük, egy év eltelte után Károly és Ferenc úgy határoz, hogy a 
közös gazdálkodás helyett saját lábukra állnak. Károly a szeg-
vári határ szélén lévő 18 kis hold földjén tanya építésére szán-
ja el magát. Navigare necesse est! / Hajózni kell!  ‒ mondja a 
latin közmondás. Családjával együtt él édesapja, id.Bozó 
Ambrus Pál is. 
 Dr. Csergő Károly alispánnak 1920. 04. 3-án írt leveléből meg-
tudjuk, hogy Bozó Ambrus Károly az építendő tanyához 
szükséges bekötőutat a szentesi műút Szentes várostól számí-
tott jobb oldalán, a 14. 7 kilométernél szándékozik megnyitni. 
1921. május 24-én Bohn M. és Társai Téglagyárnak 
(Békéscsaba) írt levele pedig elárulja, hogy többszöri levélírás 
ellenére sem kapta meg a januárban személyesen megrendelt 
és kifizetett 4500 db hornyolt cserepet, pedig már állnak a 
falak. Az előbb leírtakból kitűnik, hogy az építéshez szükséges 
alapásásra és vályogtégla vetésre tavasszal kerülhetett sor. A 
szillogizmus helyességét alátámasztja a szentesi múzeum 
adattára: „1921-ben, agyag-bányászás közben a tanya tulajdonosa 
késő avar sírokra akadt, és mintegy 24 sírt tárt fel. Ebből 6 sír anya-
ga került a szegedi múzeumba, a többi elveszett.”  

* 
A Szegedi Napló 1922. 08. 09-én megjelenő számának 8. olda-
lán, egy hasábnyi terjedelemben arról számol be, hogy Bozó 
Ambrus Károly 1922. augusztus 6-án a szegedi múzeumban 
találkozott Móra Ferenccel. Az alábbiakban, tekintettel az ér-
deklődésre számontartó látogatásra, a cikk teljes terjedelmé-
ben, eredeti formájában olvasható. (Mivel a nyomda betűkész-
letéből hiányzott a „ú”, azt javítottam.)  

* 
MI  VAN  A  FÖLD  ALATT? 

Ezerötszáz éves sírmezőről kapott hírt a 
szegedi Múzeum 

Vasárnap délelőtt egy nagybajúszú, szép szál magyar kereste 
a múzeumban Móra Ferenc igazgatót. Noha az igazgató sza-
badságon van, bent volt a kultúrpalotában és a nagybajúszú 

magyar bejutott hozzá. 
 ‒ Egy kis régiséget hoztam a múzeumnak, ‒ mondta illendő 
beköszönés után. 
S mindjárt elő is húzta zsebéből a régi adóívet, amiből igazán 
becses régiségek kerültek elő: vagy 20 darab griff-díszítésű 
bronz övdísz, amelynek ideje Kr. u. az V‒VI. századba tehető. 
Régebben hun hagyatéknak tartották ezeket a griffes orna-
mentumokat, amilyenek a szegedi Öthalomból is kerültek elő, 
mostanában inkább az a régészek véleménye, hogy szarmata 
népfajoktól származnak, amelyek a népvándorlás kezdetén 
éltek a nagy magyar Alföldön. 
Az ember elmondta, hogy ő mindszenti lakós, a múlt hetek-
ben építkezni kezdett a tanyáján a mindszent-szegvári ország-
út mellett, vályogvetéshez való földet bányásztak s akkor ta-
láltak több csontvázat, szép sorjában egymás mellett s azok 
mellékletei voltak a bronzok. Rozsdás vasak is voltak, edé-
nyek is, bronz karperecek is, azok azonban elkallódtak a mun-
kások kezén, ő, a föld tulajdonosa, csak az övdíszeket tudta 
megszerezni. Véleménye szerint vagy hetven-nyolcvan sír lehet 
még a másfélezeréves temetőben, amely valószínűleg bemegy 
a műút alá is.  
Az igazgató látván, hogy értelmes emberrel van dolga, bevitte 
a régiségraktárba is, ahol a mindszenti gazda mindjárt tudott 
tájékozódni. Megmondta, hogy milyen régiségeket talált már 
ő a mindszenti határban s leírt néhány olyan tárgyat, amit sok 
évvel ezelőtt találtak   s amilyent ő nem látott „se a budapesti, se 
a bécsi múzeumokban”, amikben még katonakorában nézelő-
dött. A beszélgetés végén megkérdezte Móra, hogy a leleteket 
milyen szándékkal hozta a szegedi múzeumba. 
‒ Hát ajándékba szántam őket, kérem, ‒ ez volt a szóról-szóra 
való válasza, ‒ mert tudom, hogy a mai időkben mindenre van 
pénz, csak a kultúrára nincs. 
‒ Bozó Ambrus Károlynak hívják a derék mindszenti gazdát, 
akiben több a kultúra iránt való érzék, mint akárhány diplo-
más emberben és közéleti vezérben. Megérdemli, hogy nem-
csak a múzeum jótevői közt legyen feljegyezve a neve, hanem 
itt is, a nyilvánosság előtt, ahol oly kevés mostanában az ör-
vendetes följegyezni való. Ma ugyan a parasztban is kevés 
még a Bozó Ambrus Károly, de éppen a múzeum tehet tanú-
bizonyságot róla, hogy egyre több az ilyen kivétel s azt a ma-
gyar népet, amelynek a szorgalmával az egyre hatalmasodó 
kultúrérzék is párosul, nem kell félteni a jövendőtől. A derék 
mindszenti gazda különben megígérte, hogy ami előkerült régi-
ség még megszerezhető a napszámosoktól, azt megmenti a múzeumnak. 

Bozó Ambrus Károly családja egy részével a híressé vált ta-
nyája előtt  [balról Emília, Sándor, Szilágyi Veronika (mama), 
Károly, Hevesi Márta (Sándor felesége)] (Mindszent, VI. ker. 

15.) Fotó: Lőcsey Árpád, 1930 

Domokos Tamás  
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Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 
emlékének tiszteletére meghirdetett 

ONLINE NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 2021. 
Mindszenti Eredményei 

A mindszenti Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár már ha-
gyományosan népdaléneklési versenyt hirdetett az 1848-49-s Forrada-
lom és Szabadságharc emlékére. Ebben az esztendőben viszont, az 
ONLINE térben bonyolítottuk le. A video-üzenetekben beküldött ver-
senyszámok szakmailag értékelésre kerültek. A zsűri tagjai: Borsos 
Annamária Bessenyei-díjas zongoraművész, valamint Győri Sára ének-
zene szakos, és a népdalköri mozgalomban is közismert hódmezővá-
sárhelyi pedagógusok. Mindszentről Fekete Emil népdaléneklési ver-
seny „alapítója”, nyugdíjas művelődési ház igazgató, önkéntes is elké-
szítette értékelését versenyzőnként. Az idei esztendő arra is lehetőséget 
adott, hogy egyébként Szegedről és Hódmezővásárhelyről is bemutat-
kozhassanak a népdal kedvelői. A felvételek elérhetőek a https://
www.facebook.com/Kellerlajoskonyvtar címen. 

Nagyné Gyovai Erika (felnőtt, Mindszent) – Népdalok: Megkötöm 
lovamat..., Lassan kocsis... – Minősítés: Dicséret 

Nagy Fanni (Károly Óvoda, Kisvirág csoport) – Népdalok: Gólya, gó-
lya gilice..., Itt ül egy kis kosárba... – Minősítés: Dicséret 

Nagy Kinga (Károly Óvoda, Napocska kiscsoport) – Népdalok: 
Hinta, palinta..., Mókuska, Mókuska... – Minősítés: Dicséret 

Koós Nimród (Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintéz-
mény, 2/c osztály) – Népdalok: Tüzet viszek.., Elvesztettem zsebken-
dőmet – Minősítés: Dicséret 

Papp Levente György (Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tag-
intézmény, 2/c osztály) – Népdalok: Este van már nyolc óra…, A part 
alatt – Minősítés: Dicséret 

Kapus Hanna (Mindszenti Általános Iskola, 3/a osztály) – Nép-
dalok: Szélről legeljetek, Volt nekem egy kecském – Minősítés: Dicséret 

Szabó Anna (Mindszenti Általános Iskola, 5/a osztály) – Népdalok: 
Erdő, erdő, erdő, Föl-föl vitézek – Minősítés: Nívódíj 

Nagy Lilla (Mindszenti Általános Iskola, 1/a osztály) – Népdalok: Kis 
kece lányom... , Lipem-lopom... – Minősítés: Kiemelt nívódíj 

Kovács Annamária (5, 5 éves, Ercsi-Mindszent) – Népdalok: Esik eső, 
de nem ázok, Huszár vagyok, dalia – Minősítés: Kiemelt nívódíj 

Gratulálunk minden versenyzőnek! 

 

ONLINE VERSMONDÓ VERSENYT  
a költészet napja alkalmából 

A versenyre magyar költők verseivel lehet nevezni.  
Az elkészült videókat e-mail vagy messenger üzenetben várjuk. A vi-
deó mellé kérjük elküldeni a versenyző nevét és korát. 
A videó beküldője hozzájárul, hogy a felvételt Facebook oldalunkon 
közzétegyük. 
A hagyományos versmondó versenytől eltérően megengedjük, hogy a 
vers a kezedben legyen, és bele tudj nézni. 

Beküldési határidő: 2021. április 13.  

Eredményhirdetés: 2021. április 21. 

Elérhetőségeink: 
email: kellermindszent@gmail.com 

telefon: 06 30 670-75-80, vagy 
06 62 526 080 

A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS 

KÖNYVTÁR HÍREI ÉS PROGRAMAJÁNLÓJA 

MINDSZENTI ÖNKÉNTES PONT 

A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár  
önkéntesek fogadásával, toborzásával, küldetésre 
irányításával is foglalkozik. Facebook-csoportunk 
megtalálható az ONLINE térben. 
2021-t a Kormány az Önkéntesség Magyarországi 
évének nyilvánította. S ha szívesen lennél tagja a 
Mindszenti Önkéntes Pont csoportjának, akkor je-
lentkezz nálunk! 
Tedd meg most! (https://www.facebook.com/
OME2021/). Célja az önkéntesség széles körű nép-
szerűsítésé és az önkéntes programok terjedésének 
és fejlődésének támogatása. 

AKTÍV MAGYARORSZÁG PROGRAM 

Tegyél te is a természetért! 
Indul a Tavaszi nagytakarítás! 

Ha a szabadban jársz, vigyél magaddal egy zacskót, 
és hozd el, ami nem odavaló! Mutasd meg mások-
nak is, és tölts fel róla képet az Instagramra és/vagy 
a Facebookra! Jelöld meg #aktívmagyarország és 
#tavaszinagytakarítás hashtagekkel, hogy barátaid 
is kedvet kapjanak!  
Légy büszke, hogy tőled is tisztább az erdő – és buz-
dítsd erre ismerőseidet is!                                                 
https://tavaszinagytakaritas.hu 

 
A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 
online felületén hétről-hétre megjelenünk a jeles 
napokhoz, ünnepi szokásokhoz kapcsolódó tartal-
makkal, de hallgathatnak mesét, tanulhatnak kéz-
műves technikákat, vagy játszhatnak velünk.  
 
Intézményünk jelenleg elérhető: 
hétfő-péntek 8-16 óráig,  
telefonon: 30/670-7580, 
illetve írhatnak a Messengeren,  
vagy a kellermindszent@gmail.com e:mail címre. 

Jó egészséget kívánunk minden kedves olvasónak! 

https://www.facebook.com/Kellerlajoskonyvtar
https://www.facebook.com/Kellerlajoskonyvtar
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NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

CSATLÓS NELLI 

2006.  

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 versenyeztek, sokat 
tettek a közösségért, magatartásuk példamutató volt. 
Később a díszpolgári címet 1998-tól a Nívódíj váltotta 
fel. 

2006-ban Csatlós Nelli kapta ezt a rangos kitüntetést. 
Hogyan alakult a kitűnő tanuló sorsa az évek alatt? 
Erről kérdeztük Csatlós Nellit. 

Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról? Szerettél 
ide járni? Kik voltak a kedvenc tanáraid? 

Nagyon szép emlékeim vannak az 
általános iskolás éveimről. Fan-
tasztikus osztályom volt, velük 
minden kirándulás, bakancsos tú-
ra, iskolahét, és közös program 
hatalmas élmény volt. Igazi gyere-
kek lehettünk. 

Alsós tanító nénim Nagyné Korell 
Erika, felsős tanáraim közül Fekete 
András tanár úr és édesanyám 
Csatlósné Répás Etelka adtak ne-
kem olyan alapokat, melyek a ké-

sőbbiekben meghatározták pályaválasztásomat. Na-
gyon sokat köszönhetek nekik! Számos versenyen siker-
rel vettem részt, a közösségi élet aktív tagja voltam.  

Melyik középiskolában végeztél? Melyik felsőoktatá-
si intézményben tanultál? 

Szentesen a Horváth Mihály Gimnázium biológia-
kémia tagozatán végeztem. Biológia tanárom Gazsó-
Fodor István szárnyai alatt döntöttem el, hogy gyógy-
szerész szeretnék lenni.  

Felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Gyógy-
szerésztudományi Karára, ahol 2015-ben sikeresen dip-
lomát szereztem.  

Első munkahelyem Szente-

sen a Bugyi István Gyógy-

szertárban volt, de Dr. Ka-

tona Éva gyógyszerésznőtől 

lehetőséget kaptam arra, 

hogy Gyógyszertárban dol-

gozhassam, ahol tőle és 

Hevesiné dr. Losonczi Zsu-

zsannától nagyon sokat 

tanulhattam. Mégis kihívás- 

és tudásvágyamnak köszönhetően a Csongrád-Csanád 

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhe-

lyi tagintézményében egy kórházi gyógyszerészi állást 

pályáztam meg, és jelenleg is itt dolgozom. 2020-ban 

kiváló minősítéssel kórházi-klinikai szakgyógyszerész  

szakvizsgát tettem. 

Hogyan élsz? Mik a terveid? 

Párommal tavasszal költözünk be mindszenti laká-
sunkba, és jövőbeni terveinket is szeretett városunkban 
képzeljük el. 

A mai gyerekeknek mit üzensz? 

Használják ki az iskolás éveket, gyűjtsenek élménye-
ket! Kívánom minden fiatalnak, hogy találja meg azt a 
hivatást, amiben szívesen dolgozik, és amiért érdemes 
folyamatosan fejlődni.  

Higgyétek el, megéri kitartani!  

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

SZÜLETETT 

Holatsek Józsefnek és Répás Anitának 
2021. 03.09-én Panka utónevű gyermeke, 

Tóth Tamásnak és Losonczi Roberta Eszmeraldának 
2021.03.13-án Dominik Martin utónevű gyermeke, 

Gácsi Zoltánnak és Huszka Reginának 2021.03.16-án 
Szofia utónevű gyermeke, 

Muzsik Gábornak és Fehérvári Adriennek 2021. 03.19-
én Zoé utónevű gyermeke, 

Atkári Tamásnak és Bagita Szilviának 2021.03.24-én 
Tamás utónevű gyermeke született. 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2021. 02. 22. Csordás Ottó Loránt és Fülöp 
Beáta  

2021. 02. 27. Rostás János és Szabó Vanessza Vivien 
2021. 03. 09. Kuczora Tamás és Lipcsei Renáta Piroska 
2021. 03. 29. Szabó Mihály és Ökrös Edina 

50 éve kötött házasságot 

1971. 04. 03. Pelyva József és Marton Piroska 

45 éve kötött házasságot 

1976. 04. 10. Vígh János és Fonád Ilona 

40 éve kötött házasságot 
1981. 04. 14. Bozó Pál és Bereczki Mária 
1981. 04. 18. Samu Imre és Bergemann Sabine 
1981. 04. 25. Hevesi Zoltán és Czirok Rózsa 

35 éve kötött házasságot 
1986. 04. 05. Erhardt Ferenc és Szalma Ágnes Terézia 
 1986. 04. 05. Szűcs István és Horváth Erzsébet 

30 éve kötött házasságot  

1991. 04. 20. Bozó Tibor és Lakos Eszter Mária 

25 éve kötött házasságot 
1996. 04. 13. Köblös Zoltán és Csernák Katalin  
1996. 04. 13. Sajben Zoltán és Harmath Tünde  

ELHUNYT 

Heinczel Gáborné szn.: Benkovits Gyön-
gyike (Kiss E. u. 11.) – 2021. 02. 15. – 50 
éves volt, 
Répás István (Köztársaság tér 1-3. III/38.) – 2021. 02. 
16. – 65 éves volt,  
Szabó Sándor (Szabadság u. 72.) – 2021. 02. 20. – 82 
éves volt, 
Pataki József (Zrínyi u. 41.) – 2021. 03. 16. – 82 éves 
volt. 
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A Mindszenti Alkotó Nők VIII. 
tárlatának résztvevői (13 hölgy 
és 1 férfi) között – rendhagyó 
módon – az online térben és a 
szélfogó galériában lettem fi-
gyelmes nevedre és a kiállított 
alkotásaidra. Meglepő, hogy nem kézműves alkotás-
sal, festménnyel, tárgyakkal stb., hanem ételek fény-
képével mutattad be kreativitásod. 
A konyhaművészet is nagy ügyességet, kreativitást, 
fantáziát igényel. Gyakorló háziasszony, feleség, 
édesanyaként otthonosan mozogsz a konyhában.  Mi-
óta főzöl? Kitől tanultad?  
Elég korán kezdtem a konyhai pályafutásomat. Amire 
emlékszem kb. 10 éves korom óta főzök. Persze én is az 
alap ételekkel kezdtem és aztán bővült a paletta. Édes-
anyám sokat dolgozott ezért nekem is be kellett segíte-
nem a háztartási munkálatokba. Abban az időben ez 
nem volt kívánság műsor, csinálod és kész! Jól éreztem 
magam a konyhában, ahogy bővült a tudásom egyre 
több ételt el tudtam készíteni. Az anyukám, a nagyma-
mák és néha anyu vendégei segítettek főzni, ha elakad-
tam. Természetesen szorgos látogatója voltam a könyv-
tárnak is, minden szakácskönyvet kikölcsönöztem. Mai 
napig meg- van az első receptes füzetem, amit akkor 
kezdtem írni (kicsit viseltes már és a kedvenc receptek-
nél egy kis kakaó vagy tojáshab is került a papírra). A 
mai kor vívmánya az internet, ott bármit megtalálsz, ha 
rákeresel, csak neki kell látni és már kész is! Sok lako-
dalmi sütemény készítésénél segítettem, ennek is meg-
volt a maga varázsa. Ott is sok tapasztalatra tettem 
szert az asszonyoktól, jó szívvel emlékezem rájuk! 

A sütés-főzés a hobbid? 
A munkám miatt elég elfoglalt vagyok, de kerítek időt a 
sütésre, főzésre. Engem kikapcsol, főleg ha van időm rá 
és nem kell sietni. Igen,  ha a fel kell sorolni a hobbijai-
mat ezzel kezdek: sütni, főzni, olvasni, kirándulni sze-
retek. 

Ami számomra meglepő, hogy akár bográcsban, hatal-
mas fazekakban nagy tételben is ínycsiklandozó éte-
leket főzöl. Ez is komoly hozzáértést követel. Tanul-
tad valakitől? 
A méretes edények használata nem okoz gondot. 5-6 
főre tanultam meg főzni, nálunk az volt a szokás, hogy 
vacsorára is meleg étel került az asztalra. A családom 
többi tagja máig is nagyon leveses, tehát a 7 literes fa-
zéknál kisebb nem került elő hétköznap. Hétvégén, 
vagy ha többen ültük körül az asztalt, akkor a nagyob-
bat vettük elő. Szüleim elég nagy társasági életet éltek, a 
baráti családok sokszor megfordultak nálunk legyen ez 
munka vagy szórakozás, ekkor került elő a bogrács. A 
bográcsos ételek készítését aputól és nagyapámtól sajá-
títottam el. A vendéglátós múltam (Halász Csár-
da,  Koccintó borozó), majd később a többi rendezvény, 
amin aktívan részt vettem segített a nagyobb téte-
lek  elkészítésénél is. Nem mérek semmi hozzávalót 
(kivéve a süteményeket, de a kelt tésztát nem), kósto-
lom és még teszek hozzá ha hiányt érzek bármiben.  
A hagyományos, magyaros ételek mellett megfér a 
reformkonyha is? 

Ugyanúgy szeretem 
a hagyományos, régi 
tájjellegű ételeket, 
mint a modern 
konyha ételeit. Sze-
retek kísérletezni, új 
ízeket, új alapanya-
gokat kipróbálni. 
Sajnos a családom-
ban több ételallergiás és cukorbeteg ember él, így ezek-
nek az ételeknek az elkészítésében is jártasságot szerez-
tem, ebben a sógornőim nagy segítségemre voltak, so-
kat tanultam tőlük ebben a témában. 
Minden évben van zöldfűszeres kertem, imádom az 
ízeit. Sajnos az alakomon meg is látszik, hogy nálam a 
konyha van a 
középpontban! 
Soha nem vol-
tam sovány, 
mindig volt raj-
tam felesleg, elég 
sok diétát kipróbál-
tam már, több-
kevesebb sikerrel. 
A mai rohanó élet-
módba nem min-
dig fér bele a diéta 
és a mozgás, ez 
persze nagy hi-
ba, ezzel tisztában vagyok.   
Mennyire vagy kísérletező? Családod befogadó? 

Módjával vagyok kísérletező. A családom pedig befoga-
dó, bármi újdonságra vevők. Az alapanyagok beszerzé-
se néha gondot okoz, illetve az ár is, ezek szabnak ha-
tárt igazából. 
Melyek a család kedvenc ételei? 

Ez egy jó kérdés! Igazából mindenevők vagyunk. Ami-
kor már kifogyok az ötletekből, akkor megkérdezem:  

Interjú Slégerné 

Kis Renátával 
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SÜLT TEA 

Hozzávalók: 3 nagyobb alma apró 
kockára vágva; 3 narancs apró koc-

kákra, héját hámozóval  lehámozom, félre rakom, aprí-
tom; 2 citrom héját hámozóval lehámozom, félre rakom, 
aprítom, a levét kicsavarom; aszalt gyümölcsöket 
(szilva, meggy, áfonya, sárgabarack) tetszőlegesen ösz-
sze válogatom, azokat is apró kockákra vágom; tetsző-
legesen apró darabokban friss vagy aszalt gyömbér is 
kerülhet bele. 

Elkészítés: Az összetevőket egy tepsiben elhelyezem, 
kerül bele még citromlé, pici méz, fahéj, szegfűszeg.  
Forró sütőben sütöm először alufólia alatt, majd anélkül 
30-30 percig, még forrón befőttes üvegekbe töltöm. El-
áll, nem kell semmi tartósító bele. 
Amikor inni szeretnék egy jó gyümölcsös teát, kanala-
zok belőle a kedvenc bögrémbe és ráöntöm a forró vi-
zet, állni hagyom 10 percig, majd megiszom a levét 
„Isteni” finom!!! 

Fogyasztható forró italként, jéggel, alkoholos, vagy mentes 
koktélokhoz, tejes italokhoz (turmix) keverve is. 

LIMONCELLO (CITROMLIKŐR) HÁZILAG 

Hozzávalók: 5 citrom, 1 lime, 6-7 dl vodka vagy pálinka 

Elkészítés: A jól megmosott citromok héját (csak a felső, 
sárga rétegét) zöldség hámozóval lehámozzuk. Ha a héj 
fehér része is az italba kerül, akkor keserű lesz! Jól zár-
ható befőttes üvegbe tesszük és ráöntjük az alkoholt. 1 
hétig sötét, hűvös helyen állni hagyjuk, néha megrázo-
gatjuk. 0,5 liter vízből, 40 dkg cukorból, 2 citrom levé-
ből szirupot főzünk, a leszűrt alkoholt a sziruppal ösz-
szekeverjük és üvegekbe töltjük. 2-3 napig még állni 
hagyjuk, jól behűtve fogyasztjuk. 

BARNA SÖRÖS SZŰZÉRME  

Ezt a receptet Szegedről hoztam, az ottani kolléganőm 
családjában is nagy sikert aratott. Köszönet érte, nálunk 
is nagy kedvenc! Az eredeti recept, ha jól emlékszem 
Fördős Zé könyvéből való. 

ÁPRILISI HABVERŐ ROVAT 

mit főzzek? A válasz már jól ismert: mindegy!!!! 
Viccet félretéve az internetről, kollégáktól, barátoktól 
sok jó ötletet kaptam. Remélem én is adtam nekik. 
A sütemények, desszertek világában is nagyszerűen 
megállod helyed. A facebookra feltett képeid önma-
gukért beszélnek. Az egyszerű kavart süteménytől a 
kelt tésztáig mindent el tudsz készíteni. Az élesztős, 
dagasztással készült süteményeknek lelkük van. Egy-
magad kísérletezted ki, vagy volt segítőd? 
Kezdetben, ahogy már említettem: a szüleim, nagyszü-
leim segítettek. Hálás szívvel gondolok Samu Imré-
né  Ancika nénire,  akitől sokat tanultam. 
A kor előrehaladtával a különböző főzős, sütős portál-
okról nagyon sok receptet kipróbáltam, nagyon kedve-
lem a tévében is a gasztroműsorokat (magyar vagy kül-
földi).  
Az áprilisi Habverő rovatunkban egy általad megál-
modott  kedvenc elő- és főételt, desszertet szeretnénk 
megjelentetni. 
Kedvenceim: Sült tea, limoncello, barna sörös szűzérme, 
mákos köles (a receptek a habverő rovatnál találhatóak). 

Köszönjük az interjút, kívánjuk, hogy továbbra is 
örömmel alkoss a konyhában!  

Hozzávalók 4 személyre: 2 db sertés 
szűzpecsenye, 1 dobozos barna sör, 
1 db 140 grammos paradicsomkon-
zerv, 2 fej hagyma, füstölt szalonna, 
só, bors, fokhagyma 
A húst kb. 2 cm-es karikákra vá-
gom, fehéredésig megsütöm a füs-
tölt szalonna zsírján. Kiszedem és 
abba rakom az apróra vágott hagy-
mát, lepirítom, majd megy rá a pa-
radicsomkonzerv,  a sör és kb. 1 dl víz. Kiforralom és 
mehet bele a lepirított hús. Fedő alatt párolom, majd 
leveszem a fedőt és mártássűrűségűre visszaforralom. 
Ha nem szereted a hagyma darabokat a mártásban, ak-
kor turmixolni is lehet. 
Közben elkészítem a házi krokettet: 
Ízlés szerint főtt áttört burgonya, só, 1 kanál zsír, tojás, 
liszt, ebből  készítek tésztát. Kisodrom nudli formára, 
majd forró olajban/zsírban megsütöm. 
Bevallom, mindig nagyobb adag készül a tésztából, mert 
kell csinálnom zsírban sült krumplipogácsát is. 

MÁKOS KÖLES TORTA 

Az eredeti recept Facebookról ke-
rült elém : Ízörző-Torkos porta né-
ven  találjátok  

Hozzávalók egy 22 cm-es formához: 
20 dkg köles (van, hogy többet fő-
zök, mondjuk 30 dkg-ot), 20 dkg 
teljes kiőrlésű liszt (szerintem nem 
is muszáj ennyi lisztet beletenni, én 
általában csak pár dekát teszek 
hozzá, van, hogy egy kis 
aprószemű zabpelyhet szórok bele helyette és volt, hogy 
nem is tettem bele lisztet, hanem egy kevés mákliszttel 
helyettesítettem), 20 dkg darált mák (van, hogy belete-
szek 25 dkg-ot is), 10-12 dkg cukor (de lehet tenni bele 
barna nádcukrot és mézet is, valamint lehet édesebbre 
és kevésbé édesre is készíteni), 1-2 marék mazsola, 500 
ml víz a főzéshez, kb. 150-200 ml víz a tésztához, 
amennyitől kenhető állagú lesz a tészta, ez attól is függ, 
teszünk-e hozzá lisztet, ha igen, mennyit, én mostaná-
ban nem teszem bele a 20 dkg lisztet, 1 teáskanál fahéj, 
reszelt citromhéj, narancshéj, fél citrom leve, szilvalek-
vár (sűrű, házi, nálam ez cukormentes). 

Elkészítés: A kölest alaposan megmosom, megfőzöm a 
vízben. Bármit készítünk kölesből, alaposan át kell mos-
ni, különben keserű lesz az étel. Desszertekhez kicsit be 
is szoktam áztatni főzés előtt. Amikor kicsit hűlt a meg-
főtt köles, összekeverem a többi hozzávalóval, majd sü-
tőpapírral bélelt formába öntöm. (Annyi vizet adjunk a 
tésztához, amennyitől jól kenhető masszát kapunk. Ha 
nem teszünk hozzá lisztet vagy csak keveset, akkor le-
het, hogy nem is kell víz.) A torta tetejét megkenem házi 
szilvalekvárral (én jó vastagon kentem), majd 180 fokos, 
előmelegített sütőben fél óráig sütöm. 


