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AJÁNLÓ 

Mondhatnám, hogy semmi különös, de mégis 
a legkülönlegesebb 

Emlékszem mennyire szerettem, mikor óvoda után kézen fogva 
sétáltam haza veled. Még most is érzem, hogy milyen illata volt 
az orgonának, a házunkhoz vezető úton. Te persze rám szóltál, 
hogy ne szedjek össze minden katicát, és nadrágomat is megiga-
zítottad, mert kilógott a derekam. Otthon türelmesen tartottad a 
kanalat, amíg befejeztem az éneklést és elkezdtem az ebédet. 
Kecsességed, kedvességed a világot jelentette számomra. Tudom, 
hogy ezer a dolgod még Anya, de elmondjuk újra a verset, amit 
ma tanultam? 
Emlékszem, hogy az íróasztalnál ültünk, a tankönyveim mellett. 
Kövér könnycseppek folytak az arcomon. Anya, hogy fogom 
mindezt a sok dolgot a fejembe tenni? Menni fog kislányom, 
olvasd el újra. Ezekkel a szavakkal tanítottál meg a kitartásra. 
Emlékszem, hogy anyák napja van az iskolában. A tanító néni 
azt a feladatot adta, hogy írjunk az anyukánkról. Én a szívemet 
tettem abba az írásba. Vajon tetszik majd neked? Nem fognak 
kinevetni a többiek? Úgy félek, hogy hangosan fel kell olvasni. 
Aztán megláttam a megnyugtató barna szemed, ahogy biztatva 
mosolyogsz rám. 
Emlékszem, hogy kezdődtek a nehézségek. Némán kúsztak a 
korábban olyan jó hangulatú vacsora asztal, a játékos délutánok 
és a kirándulások közé. Nem értettem mennyire nehéz neked 
Anya, de fájt minden sóhajod. 
Az emlékeimre visszatekintve mondhatnám Édesanya, hogy nem 
volt benne semmi különleges, de mégis volt benne valaki, aki a 
legkülönlegesebb, te, mert te Anya vagy, ezért szeretni foglak 
halálom napjáig. 

Szeretettel köszöntjük 
az anyákat, nagymamákat, 

dédnagymamákat! 
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A HÓNAP FOTÓJA 

Napkorona, fotó: Széll Pál 
Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a 

hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre. 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük  

Ormándi Sándorné Juliska néni 
 szépkorú lakosunkat  

95. születésnapja alkalmából! 

Kívánjuk, hogy családja szeretetében töltsön 
még további boldog, 

békés éveket! 

BOLDOG 40.SZÜLETÉSNAPOT MÓRICZ OVI! 

„Ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami 
szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes.” 

/Veres Péter/ 
Kicsit utazzunk vissza a múltba!  

1979/1980-at írunk –feljegyzések alapján-, amikor is Mind-
szent nagyközségben, igen sok gyermek jobb elhelyezését, 
óvodai ellátását kellett megoldani, így született meg a dön-
tés a Nagyközségi Tanácstól, hogy óvodát kell építeni. Enge-
délyek hada után, elkezdődött a kőművesek, festő-mázolók, 
a villanyszerelők, asztalosok, kubikosok, szorgalmas, célra-
vezető, 2 évnyi szorgalmas munkája. Folyamatosan épült –
szépült a leendő intézmény; sokat segítettek a község üze-
meinek szocialista brigádjai a takarítások során. Tóth Sán-
dorné Csernák Terézia dajkai néni tájékoztatása alapján, már 
márciusban járt pár gyermek az oviba, de hivatalos bejegy-
zés és nyitás 1981. április 15-én történt J Tehát ezen a napon 
az első óvodás csoport birtokába vehette Mindszent, új in-
tézményét. Ha már a pandémia így alakította életünket, ettől 
függetlenül fontosnak tartom a megemlékezést, hiszen 40 év 
alatt sok gyermek repült ki az épület öleléséből. Céltudato-
san megújuló, megannyi értéket képviselő nevelőtestüle-
tünk ,,gyökereket és szárnyakat” teremtett mára már felnőtt 
emberek számára. Igyekszünk jelenleg, s a jövőben is megte-
remteni az alapokat, hogy óvodásaink sikeresen megállják 
helyüket az iskolákban, s később, majd az életben is. 
Láthatják kedves Olvasók a jelen fotóit is, hogy mára már 
szponzorok, támogatók, pályázatok és valamennyi dolgozó-
ink segítsége által, egyre több növényzettel gazdagodtunk, 
szépültünk, újultunk, illetve elnyertük e nevelési évünkre a 
Boldog Óvoda címet.  
Nagy örömünkre és meglepetésünkre, 2021. április 20-án -a 
járványügyi szabályokat betartva-, Kecskeméti Jánosné 
Nagy Margit óvó néni és Tóth Sándorné Csernák Terézia 
dajka néni- akkori dolgozóktól megemlékezésképp, gyönyö-
rű begónia összeültetést kapott a 40 éves Móricz ovi aján-
dékba, mely méltóan díszíti és szépíti a bejáratunkat. Hálás 
köszönettel tartozom figyelmességükért! 
Reméljük a későbbiekben a járványhelyzet javulása megen-
gedi, hogy nagyobb közösség bevonásával is megemlékez-
zünk eme kerek évfordulóról.  

Boldog születésnapot Móricz ovi! Sok-sok gyermeknek 
légy még, második otthona! 

„A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben: egyesek magasabbra 
szállnak, mint mások, de mindegyikük legjobb tudása szerint re-

pül. Miért hasonlítanánk hát össze őket? 
Mindegyik más. Mindegyik különleges. 

Mindegyik gyönyörű! 
/Csaladinet.hu/ 

Horváth Ágota, tagintézmény-vezető 

Fotó: Urbaniczki Gyuláné 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Mindszent Város Önkormányzata értékesí-
tésre meghirdeti a tulajdonában álló, Mind-

szent 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 honla-
pon, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján érhető el. 

További információ a Mindszenti Polgármesteri Hi-
vatal Jogi Irodáján (tel.: 62/527-010) kérhető. 

http://www.mindszent.hu
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OLTAKOZZUNK, VAGY SEM? 

Tisztelt Mindszenti Lakosok! 

A címben említett dilemma sokunk-
ban megfogalmazódik napjainkban. 

Megvallom őszintén, ember legyen a talpán, aki 
gyors és határozott döntést képes hozni magában 
abban a kereszttűzben, amelyet a közösségi médi-
ában olvasható posztok, az írott és elektronikus 
média helyenként a politika szócsövén keresztül 
zúdít ránk. A tényeket leegyszerűsítve: Van egy 
vírusos járvány, amely letarolta a világot, pusztító 
rombolást végezve számos országban, komoly ki-
hívás elé állítva azok egészségügyét és gazdaságát. 
Egy járvány, amely eddig nem látott próbatétel elé 
állította a XXI. század orvostudományát úgy szak-
mai, mind szervezési szempontból. A világjárvá-
nyok sajátossága, hogy időnként vissza-
visszatérnek fájdalmas élményeket égetve az eze-
ket megszenvedő lakosság emlékezetébe. A járvá-
nyok megfékezése mindig komoly kihívás elé állí-
totta társadalmunkat. A védekezés két fő csapás-
vonala egyrészt a terjedés megakadályozása - túl 
nagy népszerűségnek általában nem örvendő - szi-
gorú korlátozásokkal, másrészt a járványt kiváltó 
kórokozó ellen folytatott küzdelem gyógyszerek-
kel, modernebb korban vakcinákkal, védőoltások-
kal. Ha tetszik, ha nem, ez egy törvényszerű és 
biológiai értelemben szükségszerű képlete a meg-
oldásnak. A XXI. század társadalmában felgyor-
sult kommunikáció, a sokszor kontrollálhatatlan 
információáramlás érthetően elbizonytalanítja az 
átlagpolgárt. A saját és családja életéért, egészségé-
ért aggódó lakosságban természetes és egészséges 
védekező reakció az ezek által kiváltott bizalmat-
lanság. Kérem engedjék meg, hogy saját tapaszta-
latomat megosztva segítsek Önöknek döntésük 
meghozatalában: 35 éve dolgozom az egészség-
ügyben, azon belül a mentőszolgálatnál. A több, 
mint három évtized alatt már átéltem egyet, s 
mást. Ezen élmények ismeretében kijelenthetem, 
hogy a mögöttünk levő másfél év eddigi pályafu-
tásom legemlékezetesebb, egyszer s mind legfélel-
metesebb szakasza volt. Mi valóban a frontvona-
lon dolgozunk és folyamatosan a tarkónkon érez-
tük ennek a COVID nevű szörnynek a leheletét. 
Pont elég - levegőért könyörgő, amúgy fiatal és 
egészségesnek imponáló - beteg rémült tekinteté-
vel találkoztunk bajtársaimmal az elmúlt időszak-
ban ahhoz, hogy kellően veszélyesnek tekintsük és 
ne becsüljük alá a koronavírus járvány pusztító 
hatását. Egész más közelről találkozni a szorításá-
val, mint a média helyenként túlzó, helyenként 
elbagatellizált leírásával. Meggyőződésem, hogy a 

valós fegyver és módszer a járvány legyőzésére a 
védőoltás. A vakcinák összetételével kapcsolatos 
teóriák számomra szánalmasak és minden tudo-
mányos alapot nélkülöznek. Az emberiség kipusz-
títása iránt táplált összeesküvés elméletek nem 
okoznak akkora kárt az emberi szervezetben, mint 
amit mi saját magunk ellen teszünk nap, mint nap 
a környezetszennyezéssel és az egészségtelen táp-
lálkozással. A különböző gyártók iránti bizalmat-
lanság és a vakcinák összehasonlítása többé-
kevésbé magyarázható reakció a lakosság részéről, 
de kiben bízzunk, ha nem az engedélyező tudomá-
nyos szervezetekben és hatóságokban? Ugyanezek 
a szervek és laboratóriumok engedélyezték min-
dazon védőoltást, amelyet hazánkban már kis-
gyermekkorunk óta alkalmazunk ellenvetés nél-
kül. Egyszerűen nem tudom hova tenni azt a logi-
kát, amely szerint harsányan tiltakozunk a korona-
vírus vakcinák ellen, ugyanakkor egy egzotikus 
országba történő utazáskor még fizetünk is olyan 
védőoltásokért, amelyek összetételét szintén nem 
ismerjük. Azt mondják, az ember empirikus lény 
és a saját tapasztalataiban bízik, azoknak hisz és 
azok alapján alakítja ki adott esetben a védőoltás-
ok iránti hitét, bizalmát. Ebből a megállapításból 
kiindulva kérem engedjék meg, hogy megosszam 
saját élményeimet a tisztelt olvasóval. Egészség-
ügyi dolgozóként a megyében elsők között kap-
tam meg a Pfizer-Biontech vakcináját még tavaly 
decemberben. A január 21-én felvett második ol-
tást követően március végén fertőződtem meg a 
vírussal. Annak ellenére, hogy tüneteim messze 
nem a súlyos kategóriába tartoztak, nem szívesen 
idézem vissza azt a két hetet. Feleségem, aki peda-
gógus, szintén a védőoltást követően produkált 
pozitív tesztet a másik típusú Astra Zeneca vakci-
na mellett. Természetesen egészségügyi dolgozó-
ként háziorvosunkkal Ávéd doktor úrral történt 
folyamatos konzultáció mellett ugyanazon terápiát 
alkalmaztuk, mintha nem részesültünk volna vé-
dőoltásban. Ezen sorok között köszönöm meg em-
ber feletti helytállását és családunk iránti embersé-
gét. A tüneteinket és paramétereinket, a gyógyulás 
ütemét, panaszainkat figyelembe véve 
„szakmabeliként” szilárd meggyőződésem, hogy 
mindkettőnk a védőoltásoknak köszönheti az éle-
tét. A védőoltás jelentette számunkra azt a bizton-
ságot, védőhálót, amelynek köszönhetően nem 
kerültünk intenzív osztályra, lélegeztetőgépre és 
amely segítségével el tudtuk kerülni azt a tragédi-
át, amely számos honfitársunkat utolért. 
Kívánok Önöknek jó egészséget, vigyázzanak ma-
gukra és kérem, regisztráljanak a védőoltásokra! 

Túri Mihály,  
vezető mentőtiszt 
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MINDSZENTI EMLÉKEIM 

 Sorozatunk következő írása Szentes Bíró Ferenc tollából 
 származik. Olvassák élvezettel! 

Anyanyelvem: magyar! 

Még alig sírtam fel Mindszenten, Édesanyám ölében, családi 
házunk egyik friss szalmával tömött fekhelyén – akkor még 
nem volt divat kórházban szülni és puha matracon aludni –, 
de már biztos volt, hogy a világ legszebb nyelvén (Vajon mi-
ért az anyáról nevezték el eleink?) fogok majd idővel megszó-
lalni. Nem nagyon emlékszem a pólyás koromra. Édesanyám 
csak annyit mondott erről az időszakról, hogy rendszeresen 
sváb Nagymamámra és Testvéreimre voltam bízva, mert ők 
sokat dolgoztak. Testvéreim csak annyit meséltek, hogy túl 
hamar leszopogattam a cukrot a cumimról, így gyakran visz-
szaparancsolták őket – miközben focizni igyekeztek titokban – 
az utcai kapuból, mert éktelen sírásomra még megszökésük 
előtt felfigyeltek a szülők. Arra viszont tisztán emlékszem, 
hogy sokszor együtt tanultuk Édesanyámmal az olvasást: 
„Ottó ütött, talált ötöt”, szólt a rigmus a könyvből. Édesapám 
gyönyörűen énekelt – az egykori Szalmás-munkáskórusban 
volt bariton – így a szép dalokat, magyar nótákat és a Székely 
Himnuszt is tőle tanultam és tudom máig. Azután az esti 
imádság is feldereng: Édesanyámmal összetett kézzel mond-
tuk: „Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem. De a 
tied nyitva Atyám, amíg alszom vigyázz reám”. Az egész 
család együtt mondta az ebédnél: „Édes Jézus légy vendé-
günk, áldd meg, amit adtál nékünk!” Majd ebéd végeztével: 
„Aki ételt, italt adott, Annak neve legyen áldott”. Szüleinktől 
és egymástól is gyorsan megtanultunk egy rövid kis ünnepi 
versikét, amit – az ünnepeltet ügyesen behelyettesítve – bár-
mikor elmondhattunk, és az elismerést, no meg a köszöntés 
tárgyiasult formáját azonnal bezsebelhettük, felmenőink nem 
kis büszkeségére: 
„Az én szívem kis óra, Szeretet a rugója, mindig csak azt ke-
tyegi, Nagyapámat, Nagymamámat, Édesapát, Nagybácsikát 
stb. szereti!.” Ötödik gyermekként szinte észrevétlenül simul-
tam bele az iskolai oktatásba. Idősebb Testvéreimtől nagyon 
sok verset, olvasmányt hallottam, amelyek közül sok megra-
gadt az agyamban. Juhász Rózsa tanítónénink sokszor kiülte-
tett az első pad tetejére, hogy meséljek az osztálytársaimnak. 
Fantáziámban ilyenkor gyakran összemostam az Ezeregy 
éjszaka legszebb meséit, a Nők Lapja utolsó oldalán közölt 
írásokkal, de azért legtöbbször jól kikerekítettem a mese végé-
re a csattanókat. Most is emlékszem az a-b-c betűinek felsoro-
lására: mit küszködtem, mire a bö, vö, kö betűkből bé, vé, ká 
formálódott. Sokat alakított kialakuló szókincsemen és be-
szédkészségemen Nagyszüleim sváb mivolta és Édesapám 
pék szakmája is. Alapvetően német szavakat használtak, plá-
ne ha el akarták titkolni előlem mondanivalójukat. Nagyapám 
gyakran mondta feleségének, akivel szigorúan magázódott: 
Rózsi! Ruhe! (csend, maradj nyugton). Nagymamám egy-egy 
csínytevésünk után úgy fenyegetett bennünket: majd 
furszliztok (szorultok, meglakoltok) ha hazajön Apátok! A 
pékségben dolgozók is sok német szót használtak: a spakli 
(kaparóvas), a tipli (a kemence gőzszabályzó vasa) még most 
is fülembe cseng. Alapvetően őzve beszéltünk, ami a környé-
ken nem volt különlegesség, ám a felső tagozatban már sok-
szor okozott nehézséget. Különösen a versek megtanulásánál 
voltam zavarban a „beszédömmel”. Érdekes, hogy alig emlék-
szem a csak a szülőfaluban használt kifejezésre: talán csak a 
kusándál (ténfereg, ólálkodik, kóborog) szót használom még 
ma is. Első igazi olvasmányélményem az Egri csillagok volt: 
el sem tudtam akkor képzelni, hogy honnan tudott valaki 

ennyi ismeretanyagra szert tenni. Ez az író tud latinul, de 
törökül is, meg a magyart is kiválóan beszéli! Hogyan lehetsé-
ges ez? Az már csak hab a tortán, hogy Gárdonyi Géza – mint 
idős fejjel utána olvastam – Dankó Pistával is dolgozott, de 
egyházi énekek csodálatos verseit is – pl. „Fel, nagy örömre, 
megszületett.” kezdetű karácsonyi ének szövegét – is ő vetette 
papírra egykoron. Ahogy felső tagozatba kerültem, úgy nyíl-
tak ki előttem egyre nagyobbra nyelvünk szépségeinek csodás 
kapui. Nagyobb testvéreim már középiskolába jártak: latinul, 
németül beszéltek körülöttem. Zenét tanultunk, amely az 
olasz nyelvet is testközelbe hozta. A hatvanas évek elején jár-
tunk akkor: kitárult egy kicsit a nagyvilág. Egyre több újság 
jelent meg, világvevő rádiónk volt, 1964-ben már néztük a 
televíziót, igaz csak egy volt a falunkban, amit esténként kira-
kott a tulajdonosa az ablakába. Elkezdtem sportolni: a labda-
rúgás angol szavai: tréning (edzés), bekk (hátvéd), half 
(fedezet), center (középcsatár), korner (sarokrúgás), driblizni 
(cselezni) még csak így voltak ismertek. Itt tanultam meg a 
zsuga (labda), passz (átadás), kötény, bebőrözés, bedeszká-

zás (lábak között elgurított labda), esernyőzés, (játékos fölött 
átemelt labda), dekázás (labda emelgetése) szavak igazi jelen-
tését is. Edzőm gyakran mondta: leriasztottad a verebeket a 
nyárfáról! Ez annyit tett, hogy csúnyán fölé rúgtam a labdát. 
Szállóige volt a focisták között a mondás, ha valakit a focilab-
dával ágyékon rúgtak és összegörnyedve fájlalta az altestét: 
állj rá, öcsi! 
Az asztalitenisznél a szoft (könnyű habgumis) ütő dívott, az 
asztalon keresztbe necc (háló) feszült. De az asztal sarkát csak 
éppen érintő labdát már megcsúszott labdának „csoszának” 
hívtuk. Jártunk – járhattunk – hittanra is. Érdemes volt, mert 
Attila atyának diavetítője volt – és csodás kalózfilmeket vetí-
tettünk a hittanórák után – és focizni is tudott, meg bőrlabdája 
is volt. Ám cserébe a katolikus szertartás ministránsokra 
(szolgálókra) vonatkozó részét – az úgynevezett lépcsőimákat 
– „be kellet vágni” latinul és persze magyarul is. A temetési 
szertartásra is meghívót kaptak a legjobbak, de annak az 
anyagát is betéve kellett tudni. Egy-egy délutáni, hétvégi te-
metés – pláne ha még néhány könnycseppet is ki tudott a két 
ministráns préselni a szeme sarkából – 10-20 forintot is hozott 
a konyhára. Csak miheztartás végett: egy kg cukor 9.60 Ft, egy 
kg sertéscomb 18 forintba került akkoriban, ha lehetett kapni. 
Csekélyke latin tudásom innen, illetve nővérem egészségügyi 
stúdiumaiból eredeztethető. Az általános iskolai tanulmánya-
im végén szeretett magyartanárom, Dr. Csihás Gáborné – 
később gimnáziumi osztályfőnököm és némettanárom is lett a 
magyar nyelv- és irodalomtanítás mellett – egyre több szöve-
get és verset követelt tőlünk emlékezetből. És azok a tollba-
mondások, csak azokat tudnám feledni! Akkor még nem ér-
tettem mi szükség van erre, hiszen egy-két sor, néhány kira-
gadott mondat miért olyan fontos, hogy be kell magolni. No 
meg a sok hosszú vers Aranytól, Petőfitől, Adytól, Radnótitól: 
mi végre kell ezt nekünk bebiflázni? A gimnázium már meg-
mutatta – lásd, Halotti Beszéd – a sok „memoriter” előnyét: 
szinte minden tantárgyat könnyen tanultunk, hiszen agyunk 
kapacitása szinte határtalan lett, igaz volt mit befogadni. Elin-
dultak az irodalmi pályázatok, verseket írogattunk, megjelent 
a beat – szinte kötelező volt a német mellett angolul is tudni, 
már csak a lányok szimpátiájának elnyerése miatt is – és per-
sze a szleng. A hapsi, a csaj, a klassz, a menő, a séró minden-
napos szófordulat volt, – és napjainkra – már azzá vált. A 72 
éves nagymamám is „felvette a ritmust”, hiszen azt mondta a 
piacon egyik bevásárló riválisának, amikor aláígért az általa 
már kialkudott, „lezsírozott” árnak: 
- Na, kopjon le kedves! 
 Bár testnevelői pályára készültem, a vasútnál kötöttem ki: 
mozdonyvezető lettem. A sínek világa különleges nyelvezete 
is nagyon megfogott. Engem is elküldtek a csesztabogár-kadét  
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(gyakornok, tanuló) időmben reszelőzsírért, és vörös felálló-

ért is, de meg kellet birkóznom az utasítások, szabályzatok 
hivatalos(kodó) nyelvezetével is. A fekve maradás (elromlik a 
mozdony ezért a vonat nem mehet tovább), a pudligár 

(kocsirendező vasutas), a durrantyú (veszély esetén, a vonat 
kerekei alá teendő felrobbanó, – így figyelmeztető hangot adó 
– fémszelence), a körwesting (kézifék), a jancsifék (csak a 
mozdonyt fékező szerkezet) és természetesen a vonatok, vo-
nalak, csomópontok, kocsik számozása, kódolása mind-mind 
megtanulandó szakzsargon volt. A mozdonyoknak is külön 
becenevük volt: kappan, pulyka, bivaly (utóbbi a világhíres 
424-es beceneve volt) gőzmozdonyokra, a Zöld Béka, a Zetor, 
a BOBÓ, a Gokart, a Dácsia, a Szergej, a Csörgő, a Púpos, a 
Gyík és az Apó, Apóka (utóbbi a legendás svéd NoHAB 
mozdonyokat jelentette) dízelmozdonyokra vonatkozott. A 
villanymozdonyok egyes típusait Leó, Szöcske, Rezsó, 

Gigant, Teknő névre keresztelték. A Budapest – Moszkva – 
Budapest vonatpárt „Birodalmi Expressznek” titulálta a va-
sutasság. Köztudott volt „jól értesült zárfékezői körök-

ben” (értsd: vasutasság egésze) is hogy Kádár János nem sze-
rette a repülést. Az első titkár különvonatát „Kék Nyílnak” 
becéztük. A vonat esetenkénti közlekedését szokatlanul nagy 
– sokszor fölösleges – biztonsági intézkedés-sorozat kísérte. A 
témában született „sínbohóc” vicc szerint azért utazott az 
első titkár mindig vonattal, mert a galambokat nem lehetett a 
repülőgép elől – hatalmi szóval –  elhessegetni.  
Házasságunk után gádorosi születésű feleségem hozott új, 
általam ismeretlen szavakat  közös életünkbe. A kuzsu 
(báránybőr bekecs), a celőke (vékony lécdarab), a pócik 
(billegő bútor alá tett kis darab deszka), a cucálni (kevergetni, 
zutyulni), a szulutyka (kotyvalék), a szilke (cserépkorsó szil-
valekvár tárolásánál használták), a skutari leves (spórolós 
idők köménymaglevese), botromáskodik (sötétben tapogat, 
járkál, keresgél) beépült a család szókincsébe. Ahogy magvas 
bemondásairól elhíresült nagymamám egyszer megjegyezte: 
Lesz miért emlegetnetek, ha elpatkol a vénasszony! Két kislá-
nyunk felcseperedése is számtalan nyelvi meglepetést tarto-
gatott. Az ujját szopta mindkettő: a nagyobbik a plédjéből 
font kis galacsint forgatta a kis markában, amelynek 
„szőrike” volt a becsületes neve. A kisebbik báránybőr taka-
róját bögyörgette (tekergette) folyton: a takaró neve ezek után 
nem is lehetett más mint „udu”. Egy szigetvári kirándulási 
mondat is kikívánkozik a nyelvi emlékek sublótfiókjából. Zrí-
nyi Miklós – mint köztudott – kirohant a várból és katonáival 
együtt kézitusában hősi halált halt. Az én panellakásban ne-
velkedett Kati lányom rögtön rákérdezett a vár tövében álló 
hős szobránál: Apa, és hol van a kézitusa? Immáron négy 
unoka ölel körül bennünket és nem tudunk betelni pajkossá-
gukkal, választékos beszédükkel, amely a szülők és a bölcső-
dékben, óvodákban, általános és középiskolákban dolgozó – a 
magyar nyelv megismertetése, megtanítása iránt elkötelezett 
– pedagógusok áldozatos munkáját dicséri. Flóri unokánkkal 
– kb. 10 éves lehetett akkor, ma 21 – gépkocsival utaztunk, 
amikor kisvártatva felkiáltott: nézd Nagyi, pontos j-vel van 

írva az előttünk haladó kocsi rendszámán a lyuk! Eltelt né-
hány perc, mire elmagyaráztuk a három betű, három szám 
rejtélyét a kis nyelvtudósnak. A 2015-ben érettségizett Kornél 
unokánk lovastáborban volt 10 éves korában,  és már a har-
madik napon elköltötte a tőlünk (is) kapott zsebpénzét. Mikor 
rákérdeztünk a gyors költekezés és kilátástalan pénztelensége 
okára nagy szipogva, – de a tőle megszokott választékos be-
szédével – így felelt: Nagyika! Ez ebből a szempontból telje-

sen mindegy! A kis mutyi (csöppség, picurka kisgyermek a 
Viharsarokban és a Nyírségben) Lilla unokámmal hintázni 
indultunk a minap. A hinta-palinta közben – hogy ne csak a 
hintázásról szóljon az ének – felsoroltuk azokat az ételeket, 
amelyeket a kis csöppség a legjobban szeret. Én megkérdez-

tem hogy ki szereti a gyümölcslevest, ő meg fennhangon rá-
vágta: Ééééén! Miután kifogytam az általam ismert, általa 
szeretett étkekből – jobb híján – a nagyszülők, szülők is sorba 
kerültek. Az utolsó, „ki szereti Édesanyát” kérdésre – a köz-
ben egyre komorabbá váló kis angyal – sírva fakadt.  Vigasz-
talhatatlan volt és sokáig nem válaszolt arra a kérdésre, hogy 
miért sír. Végül nagy szipogva, könnyes kis arcát törölgetve 
kibökte: Sihupapa – ez én lennék, aki büszkén viseli az uno-
káitól, díszsírhelynek is beillő ranggal bíró, vasúti szolgála-
tom elismeréséért kapott nevet – ne együk meg Édesanyát! 

Mostanában ismét sokat olvasok. Újra felfedeztem – bár még 
többször tettem volna – Móra Ferencet. Nála igazabban és 
hitelesebben kevesen írtak övéiről, a körülötte élő egyszerű 
emberekről és a magyar nyelvről. Nyelvtanóra című novellá-
jában így ír szeretett anyanyelvéről: „Nagy élő víz a nyelv, 
amit nem nagyon kell félteni, mert amennyit öregszik, annyit 
fiatalodik, mindig frissíti magát, s ha giz-gaz szemét hull bele, 
néha annyi, hogy a színét is alig látni tőle: elbánik azzal is. 
…  Él: ebben benne van a jó és a rossz is.” 

MOCORGÓ UFC 
HELYZETJELENTÉS ÉS 
TOBORZÓ 

Üdvözlöm a Mindszenti Hírek olvasóit! 

A futsal szezonoknak vége van, elkezdődtek a kinti nagypá-
lyás mérkőzések, így a csapatok már arra koncentrálnak, 
hogy minél jobb eredménnyel zárják majd a tavaszt. Lássuk, 
hogy azóta hogyan alakultak az eredmények. 

A benti idényben az U19 fiúk végül a 8 csapatból 7. helyen 
végeztek, 5 győzelemmel, de az utolsó mérkőzésüket Szent 
Mihályon kiváló játékkal sikerült megnyerniük 9-4-re. Leg-
jobb góllövőjük Szilvási Martin volt, aki 14-szer vette be az 
ellenfelek hálóját. Az U19-es lányok is szépen fejezték be a 
sorozatot, hiszen a maradék két találkozójukat megnyerték, 
így a 9 egyesületből 7. helyen zárták a bajnokságot, szintén 5 
győzelemmel, és csak 1 ponttal lemaradva a Makó csapatától. 
A házi gólkirály Borda Nikoletta lett, ugyancsak 14 találattal. 
U11-es csapatunknak győznie ugyan nem sikerült, de 24 gólt 
lőttek és sok meccsen bizony nem álltak messze a sikertől 
fiataljaink. Itt Farkas Zalán 16-szor zörgette meg az ellenfelek 
hálóját. Gratulálunk minden korosztálynak! 

A kinti szezonban U14 fiú, U17 fiú és U19 leány csapatokkal 
szerepel a Mocorgó és nagyszerűen, ugyanis eddig tavasszal 
mindegyik gárda veretlen! Ez főleg a lányoknál csodálatos 
teljesítmény, hiszen ősszel 6 vereség állt csak a nevük mellett, 
idén viszont 5 találkozóból egy győzelmet és 4 döntetlent 
sikerült elérni, jórészt erősebb csapatok ellen. Nagyon meg 
vagyunk velük elégedve. Az U17 srácok kettőből kettőt nyer-
tek, a többi mérkőzésüket el kellett halasztani, így a 3. helyen 
állnak, de ha bepótolják, akkor az aranyérem sem elképzelhe-
tetlen számukra. Az U14 fiúk pedig eddig mind az öt meccsü-
kön magabiztosan győztek, így egyelőre az ezüstérmük nem 
forog veszélyben. 

Végül egy felhívás: egyesületünknél a következő korosztály-
okba várjuk a fiúkat és lányokat is egyaránt: U7 (2015-2014), 
U9 (2013-2012), U11 (2011-2010), U13 (2009-2008), U14 (2007), 
U17 (2006-2005-2004) és külön U18 leány (2003/2004-2005-
2006-2007-2008). Zárójelben a születési év. Jelentkezni Szűcs 
Sándor elnöknél (+3630-457-2579), vagy pedig edzésidőben 
(hétfő, szerda, péntek 17 órától) az edzőknél személyesen 
lehet. Szeretettel látunk mindenkit, aki szeretné kipróbálni a 
focit, ha barátokkal, barátnőkkel jöttök, az még jobb! 

Balogh Árpád 
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 JÚNIUSTÓL KEZDŐDHET A 
 STRANDSZEZON 

 „A tervek szerint a vízparti vendéglátó egységek júni-
us 1-jén nyitnak ki, a strandszezon pedig június 15-én 
kezdődik.” 

A mindszenti Tisza-parti strand, amennyiben a veszély-
helyzet korlátozó intézkedései azt lehetővé teszik, idén is 
számos szórakozási lehetőséggel várja a fürdőzni és pihen-
ni vágyókat. Mindszent Város Önkormányzata a korábbi 
évekhez hasonlóan, kiemelt figyelmet fordít a fürdőzőhely 
területére, ahol ebben az évben is több fejlesztést hajtunk 
végre. 
A strand büfésora mögött elhelyezkedő kemping, a VP. 
VP6-19-2-1-84-9.1-19 számú pályázat segítségével, majd-
nem 5.000.000 forintból újul meg. A pályázat megvalósu-
lása során zárható értékmegőrző szekrények, öltöző kabi-
nok kerülnek kialakításra, padok és asztalok beszerzése 
történik, megújul a kerítés, a betonasztalok és a tűzrakó 
hely, valamint tereprendezést és füvesítést hajtanak végre 
a kemping egész területén. 
A hajóorrot formázó vendéglátóhely, az elmúlt év sikeré-
nek köszönhetően, idén is a BárKa Terasznak ad otthont. 
A tavalyi forgalmi adatokat és a vendéglátó egység nép-
szerűségét figyelembe véve, annak érdekében, hogy a szol-
gáltató nagyobb kapacitással és gördülékenyebben tud-
jon a vendégek rendelkezésére állni, felújítási és átalakí-
tási munkákat végzünk az épületen, mintegy 2.500.000 
forint önerőből. Ennek keretében villamoshálózat korsze-
rűsítés, konyhatechnológiai és raktár felújítás, valamint a 
strandolók komfortérzetének növelése céljából, a vizes-
blokk meleg vízzel történő ellátása valósul meg. 
A vízparti játszótér vonatkozásában a szükséges biztonsá-
gi felülvizsgálat és renoválás történik. 
Az idei évben, a felmerült igények kielégítése érdekében, 
nagymértékű áramfejlesztés folyik a strand területén. Az 
eddig rendelkezésre álló 3x50 amper helyett, 3x200 amper 
fog rendelkezésre állni, így az infrastrukturális feltételek 
adottak lesznek ahhoz, hogy a közeljövőben nagyobb, akár 
civil kezdeményezésű rendezvények is megvalósulhassa-
nak a vízparton. Az áramfejlesztés várhatóan a szezon kö-
zepére fog elkészülni, a komoly rendszerátalakítási mun-
kálatok miatt. 
Az áramfejlesztés szerepet játszik a TOP-1.2.1-16-CS1-2017
-00006 azonosító számú, a „Mindszenti szabad strand lát-
ványstranddá fejlesztése” elnevezésű projekt kivitelezés-
ében is, amelyben a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következtében csúszás történt, mivel a projekt részét képe-
ző multimédiás eszköz alkatrészeinek beszerzése az USA-
ból történik. Azonban a pályázat keretében, az idei sze-
zonban beüzemelésre kerülhet a Tisza-part új látványos-
sági eleme, a ködszínház. A ködszínház egy multimédiás 
szökőkút, amely egy nagy teljesítményű fúvókával hoz 
létre „legyező" alakú vízfelületet, amelyre projektorral ani-
mációk, filmek, reklámok vetíthetők. A kivetíthető felület 
10x20 méter lesz. 
Legnagyobb örömünkre tavaly sikerült olyan bérlő és üze-
meltető csapatot találni, a hajó formájú vendéglátóegység 
vonatkozásában, akik nemcsak a vendéglátást végzik ma-
gas színvonalon, hanem a rendezvényszervezést is magu-
kénak érezték. Így az idén az Evoluciomarketing Kft. 
nemcsak a büfé és rendezvény terasz, hanem a strandhoz 
kapcsolódó infrastruktúra és létesítmények üzemelteté-
sét is végezni fogja, annak érdekében, hogy átgondolt, 
egységes és minden igényt kielégítő üzemeltetés valósul-
jon meg a mindszenti Tisza-parti strandon. 

A korábbi évekhez hasonlóan, lehetőség lesz napozó-
ágyak, kajakok és motorcsónakok bérlésére, valamint 
elkülönített, kutyásoknak fenntartott strand résszel, nap-
ernyőkkel szeretnénk kellemesebbé és színessé tenni az 
odalátogatók pihenését. 
A tavalyi tapasztalatok alapján, a lakosság komfortérzete 
miatt, nagy hangsúlyt fektetünk a szúnyoggyérítésére. 
Ennek rugalmas kivitelezése céljából beszerzésre került 
egy IGEBA gyártmányú, TF-F 95 HD típusú 
melegködképző készülék, valamint egy gépjármű. 
A tervek szerint a vízparti vendéglátó egységek június 1-
jén nyitnak ki, a strandszezon pedig június 15-én kezdő-
dik, így bízunk a jó időben, az ideális nyárban és a töretlen 
napsütésben. 

Zsótér Gábor 
alpolgármester 

FELHÍVÁS SZÚNYOGGYÉRÍTÉSSEL 
KAPCSOLATBAN 

Mindszent Város Önkormányzata kiemelt figyelmet 
fordít a szúnyoggyérítésre, ezért az idei évben beszer-
zésre került egy nagy teljesítményű, távvezérléses, 
IGEBA gyártmányú, TF-F 95 HD típusú meleg-
ködképző készülék, valamint egy gépjármű, többek 
között a szúnyoggyérítési eszköz szállításának céljából. 

A melegködképző készülék segítségével hatékony és 

rugalmas szúnyoggyérítés valósul meg településün-
kön, az időjáráshoz igazodva. A folyamatot gázmes-
ter végzi, biztonságos vegyszerrel és technológiával. 
Bízunk abban, hogy az Önkormányzat által biztosított 
valamennyi technikai és személyi feltétel létrejöttével 
sokkal gördülékenyebben és az igényekhez igazodva 
tud megvalósulni a szúnyoggyérítés városunkban, 
kiemelt tekintettel az üdülőterületre és a strandra. 
A megvásárolt gépek mellett azonban a település tel-

jes területén történő szúnyoggyérítés, alkalmanként 
több százezres nagyságrendű összeget tesz ki, a ki-
fújt vegyszer magas költsége miatt. 

Abból a célból, hogy a szúnyoggyérítés sűrűbben 
valósíthassuk meg, létrehoztunk egy számlaszámot, 
amelyre várjuk a felajánlásaikat.  

A szúnyoggyérítés hozzájárulási számlaszáma: 
Takarékbank Zrt.  - 50468263-10003554 

Kérjük városunk és a környező települések lakosait, 
akik szívesen látogatják strandunkat, hogy 

járuljanak hozzá a szúnyoggyérítéshez 
felajánlásukkal, annak érdekében, hogy 

komfortosan és csípésmentesen élvezhessük a nyarat! 
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HÍREK A MINDSZENTI VÁROSVÉDŐ ÉS 
SZÉPÍTŐ EGYESÜLETRŐL 

A Mindszenti Városvédő és Szépítő Egyesület 2021. 
04. 07-én virágokat ültetett a Kossuth utcai kút köré, 
melyeket Apró Mari és Szabóné Marika ajánlott fel. A 
virágok ültetése Sza-
bóné Marika és Tóth 
Imre közreműködésé-
vel történt.  
2021. 04. 09-én magas-
törzsű gömbjuhart 
ültettek a városvédők 
a Kossuth utcai kút-
hoz, támaszték került 
a fa köré. Köszönjük a 
felajánlásokat és a se-
gítséget!  

A TANÖSVÉNY minden évszakban szemet gyö-
nyörködtető! A városvédők szorgos kezei tavaly ősz-

szel a Tanösvényen lefestet-
ték a korlátokat, táblákat. 
Most elhelyezésre került egy 
szemetes. A Pintér híd felőli 
korlátnál 2 oszlop kitört, azo-
kat Nagy Gyuri és csapata 
kicserélte. Az idén a városvé-
dők lefestik a magaslessel és 
néhány paddal együtt. Gé-
mes Lajos felajánlásának kö-
szönhetően a  fűnyírás is 
megtörtént. 

Hálásan köszönjük munkájukat! 

SPORTHÍREK UGRAI PANNÁTÓL  

2021. március 23-27-ig Budapesten a Duna 
Arénában Országos Bajnokságon voltam. 

Szerettem volna minél több versenyszámban javítani 
ezen az országos bajnokságon, mert elég jól sikerült a 
felkészülés.  
A törökor-
szági edző-
táborban 
ugyan volt 
egy kisebb 
térdsérülé-
sem, de in-
nen köszö-
nöm a Ma-
gyar Úszó 
Szövetség-
nek, hogy 
olyan ellátásban részesültem, ami lehetővé tette, hogy 
rajthoz tudjak állni ezen az OB-n. Külön köszönet az 
edzőmnek, aki végig mellettem állt, és hitt bennem, vala-
mint a gyógytornászomnak, aki azonnali tanácsaival a 
nagy távolság ellenére is tudott segíteni.  
6 egyéni csúcsot úsztam, és nagyon örültem, hogy ezeket 
az időket reggel sikerült teljesíteni. Több versenyszám-

ban is 800 LEN pont fölé kerültem, ami már régi célom 
volt, a legtöbbet a gyorsúszó számokban fejlődtem. Nagy 
öröm számomra, hogy még utolsó napra is maradt ener-
giám, és 100 pillangón végre megtörtem az 1 perces ha-
tárt, utána pedig 50 háton a korosztályos országos re-
kordot is megdöntöttem. 
Idén az Ifjúsági Európa-bajnokságra fókuszálunk, ahol 
szeretnék dobogóra állni, de idén lesz az Ifjúsági Világ-

bajnokság is, amire szintén szeretnék kvalifikációt sze-
rezni. Emellett szeretnék minél több számban a lehető 
legtöbbet javítani. 
Jövőre már felnőtt versenyző leszek, ezért remélem, 
hogy ki tudom hozni a legtöbbet az utolsó korosztályos 
évemből, és olyan időket úszni, hogy 2022-ben már tud-
jon rám számítani a Magyar Úszó Szövetség a felnőtt me-
zőnyben is.  
A legközelebbi nagy versenyem a felnőtt Európa-

bajnokság, ahol lehetőségem lesz több számban megmé-
rettetni magam a "nagyok" között, amit május 17-től ren-

dez Magyarország. 
Fotók: Derencsényi István 

Fotók: Tóth Imréné 
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21 éve él Mindszenten, pedagó-
gusként dolgozik Hódmezővá-
sárhelyen és nagyon kreatív! 
Ezek az alapismérvei Tóthné 
Rozsos Katalinnak, de bővebben az alábbiakban kérdez-
tük Őt. 

Mivel foglalkozol? 

Földrajz-történelem szakos középiskolai tanárként dolgo-
zom. Szakvizsgázott pedagógus vagyok, érettségi elnök. 
Jelenlegi munkahelyemen közismereti 
munkaközösségvezető is vagyok, (ez 22 embert jelent). 

Hol dolgozol? 

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Kalmár Zsig-
mond Szakképző Iskolában, immár 24 éve. 

Hogyan kerültél közelebbi kapcsolatba a textillel? 

6 éves voltam, amikor a szomszéd néni megtanított hímez-
ni. Az volt az első kapcsolat a kézművességgel. 

Mikor jut időd rá?  

Nagyon szoros időbeosztással élek, de nagyon tudatosan. 
Az első a hivatásom, utána jön az összes többi tevékeny-
ség. Hetente 6-8 órát töltök a kézműves műhelyben. 

A szabadidő hasznos eltöltése volt a célod?  

Először ajándékokat készítettem az ismerőseimnek, család-
tagjaimnak, Ők mondták, hogy miért nem készítek eladás-
ra is. 

Szeretsz alkotni? 

Nagyon szeretek alkotni, megnyugvással tölt el, teljesen 
kikapcsol. 

Hányféle alkotás került ki a kezeid közül? 

Körülbelül ezer lehet az alkotások, munkák száma. Év-
szakokhoz, ünnepkörökhöz köthető ajtókopogtatók, aján-
déktárgyak, levendulapárnácskák, fülbevalók, horgolt, 
kötött termékek, mesefigurák, könyvjelzők, manócskák, 
maszkok, gobelinképek, kulcstartók, hűtőmágnesek, ék-
szertartók, fonott kosárkák, dísztárgyak stb. Anyák napjára 
asztali díszeket készítettem. 

Hobbiból hogyan alakult vállalkozássá? 

Szerettem volna, ha teljesen törvényesen működik a kis 
műhelyem. Sok vásárban feltétel az adószám, így számlát 
is tudok adni egy-egy céges megrendelésről. 

Hol vagy megtalálható a termékeiddel? 

Van oldalam a facebookon, előfordulok a mindszenti pia-
con, helyi rendezvényekre egyre többször hívnak. Vásár-
helyi rendezvényeken is megtalálható vagyok. Májusban 
nyitja meg az egyik kolléganőm az üzletét Vásárhelyen a 
János téren (Vásárhelyi Varróház), ahol kaphatóak lesznek 
az én termékeim is. Természetesen itthon is szívesen látok 
vásárlókat, érdeklődőket. 
Még amit nagyon fontosnak tartok: újrahasznosítás! A ter-
mékeim alapanyaga nagy részben újrahasznosított. Varrok 
ökozacskókat is! 

Leld örömöd alkotásaidban, 
sok sikert kívánunk terveid megvalósításához! 

Tóthné Rozsos 
Katalin 

Fotók: Tóthné Rozsos Katalin 
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Fotó: Újvári Ágnes 

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 
ALKALMÁBÓL 

A magyar költészet nap-
ját Magyarországon 1964 
óta április 11-én József 
Attila születésnapján ün-
neplik. Kisvárosunk szü-
lötte, Ujvári Ági egy na-
gyon megható verset írt József Attilához ezalkalomból. 
Ági középiskolai tanulmányai befejeztével kereskedő-
ként dolgozott Mindszenten. Szegvárra ment férjhez, 
két gyermek boldog édesanyja. Írói vénája már korán 
megmutatkozott, írásai csodálatosak, a Szegvári Irodal-
mi Kör tagja.  

Mikor vetted észre, hogy nemcsak a kereskedelemhez 
értesz?  

A versírás már gyerekkoromban nagyon foglalkoztatott. 
Körülbelül 35 éve próbálkozom több-kevesebb sikerrel.  

Hogyan alakult ez ki? Tanultad? 

Én úgy érzem, ezt tanulni nem lehet. Vagy megvan a 
hajlam a versíráshoz, vagy nincs. Azt hiszem elég ro-
mantikus lelkivilágom volt és van is. A versírásra való 
hajlam a tapasztalat, a képzelet, a vágy, a boldogtalan-
ság és a boldogság mélyebb megérzése, átélése. Maga a 
versírás pedig a megkönnyebbülés, ezeknek az érzések-
nek a „kiírása” a szívből, lélekből.  

A családban volt művészetet kedvelő? Hány éve írsz? 
Mennyi alkotásod van? Mikor van „alkotói időszakod”? 

A családban nincs tudomásom arról, hogy írt volna va-
laki. Nem vagyok egy termékeny versíró, mindig akkor 
írok, amikor ezek a mélyen megélt érzések aktuálisak. 

Családod támogat ebben? 

Igazából támogatni ebben nem is kell engem, mert 
„kos” lévén úgyis azt teszem, amit éppen kigondolok 
ebben a témában. Tehát fejjel megyek a falnak, de öröm-
mel veszik, ha megjelenik egy-egy versem, vagy éppen 
sok pozitív visszajelzést kapok. 

Jelenleg mivel foglalkozol? 

Nagyon pörgős az életem, mivel kereskedő vagyok. 
Szegváron vasboltot üzemeltetek, persze a családom, a 
gyerekeim mindenekelőtt.  

Megrendelésre is faragsz rímeket? 

Kisebb esszéket is írok, egyelőre csak magamnak. 

A Szegvári Irodalmi Kör tagjaként rendszeresen talál-
koztok? Milyen közös tevékenységet folytattok? 

A Szegvári Irodalmi Kör – SZIK – egyelőre a kialakult 
helyzet miatt nem tud személyesen találkozni, viszont 
készítettünk a facebook oldalunkra egy szép karácsonyi 
műsort. Több mindszenti író, versíró is a tagjaink között 
van (Hérány Zsuzsi, Bacsa Zsófia). A műsorhoz min-
denki felmondta a verseit, majd kiválasztottam a zené-
ket és Purgel Zoltán készítette el. Igyekszünk saját ma-
gunk előadni a verseket, így jobban eljut a versszerető 
közönséghez. 

Írásaid megjelentek? 

Jelent meg több helyen írásom. Mindszenten 1997-ben 

egy közös kötet a muzslyai Kovács Lászlóval, egy buda-
pesti illetőségű antológiában Emlékversek címmel pár 
versem került nyomtatásba, meg különböző újságokban. 
A Kurca Televízióban mutatkoztunk be Bacsa Zsófival, 
a SZIK keretein belül. 

Ha valaki el szeretné olvasni minden versedet, hol 
találja? 

Most készülök egy facebook oldallal, ahol minden ver-
semet felolvasom, de a SZIK oldalán már láthatnak egy párat. 

Hogyan jött az ötlet, hogy József Attilához írj? 

József Attila az egyik legkedvesebb költőm. Valahogy 
közel érzem magamhoz a világát annak ellenére, hogy 
életfelfogásunk biztosan különböző lenne, ha egy kor-
ban élnénk. 
Verseimet szeretettel ajánlom minden verskedvelő 
mindszentinek! 

Pár gondolat József Attilához 

Mit megértek szavaidból 
az maga az Élet. 

Nem kérdem mit tettél, 
azt sem, hogy mi végett 

s bár átkoztad lázban anyádat vadul 
tudom, szíved szenvedett cudarul: 

hűtlen szerelmeid miatt 
magadat sirattad 

elhunyt anyád miatt magad 

gyermeknek akartad 

- ezt mind értem! – 
de ha hallanád szavam 

most válaszolnék: van mi nekem is fáj. 
Mindenkit tipor az Élet 

vagy így, vagy úgy. 
Nem tudom értem majd 

szól-e sirató ének 

húznak-e reám majd földet 
ha meghalok 

- már megint butaságokat gondolok – 
de gólyalábon szalad velem az Élet 

s itt mindnyájan Hét toronyba 

vagyunk zárva 

egymásnak őrülten kiabálva 

követeljük a levegőt 
s mint álmos gyermeket az anyja 

könnyű mesékkel elringatva 

csak átéljük az Időt. 
Mit írtál – olvasom. 

Lényed megriadt vadként ott ül a sorokon 

s bánatod bánatom. 
Ha élnél, tán figyelnél szavamra 

s értenél József Attila. 
Míg próbálok szólni, faragni rímeket 
egyre hangosabban hallom dobogni 

Zokogó szívedet. 

Gratulálunk! 

Nagyon tehetséges vagy! Kívánjuk, hogy írói vénád ki 
ne apadjon, munkásságod élethosszig tartson! Sok-sok 
alkotásoddal kápráztasd el az olvasókat! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila
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ÚJ HELYEN AZ 
IPARCIKK BOLT 
30 éve a kereskedelemben tevékenykedik Mihály Fe-
rencné Rózsika. Pályafutása elején alkalmazottként szol-
gálta a vevőket az akkori ÁFÉSZ 6. sz. élelmiszerboltjá-
ban. Tanulóként a Tisza Áruházban sajátította el a keres-
kedelem csínját-bínját Bozó János üzletvezetőtől, később 
vállalkozást nyitott, mindezt egy pici üzlethelyiséggel 
egyedül, nagy lelkesedéssel, családi támogatással kezdte. 
Miért döntöttél a „maszek” világ mellett? 
Az ÁFÉSZ iparcikk boltban dolgoztam, megszűnése miatt 
lépni kellett, mivel Mindszent ilyen jellegű kereskedelmi 
egység nélkül maradt volna. A férjem Mihály Ferenc is az 
ÁFÉSZ alkalmazottja volt, 1993-ban döntött úgy, hogy vál-
lalkozó lesz. 2000-ben a vállalkozásunk közös lett, akkor 
nyitotta meg kapuit a hajdani Iparcikk boltom. 
Hogyan alakult az évek alatt a kereskedelem?  
Nagy tervekkel, kevés anyagiakkal indult a bolt, eleinte 
egy személyes boltocskát üzemeltettem édesanyám, testvé-
rem segítségével. A lakosság igényei, megrendelései sze-

rint bővítettem a bolt 
készletét, 1 fő kisegítő 
alkalmazottal folytattam 
tevékenységemet. Elő-
ször játék- és villamos-
sági berendezésekkel 
töltöttem fel az üzletet, 
majd apródonként, fo-
lyamatosan bővült a 
kínálat. 2001-ben átköl-
töztünk egy nagyobb 
üzletbe, ahol folyamatos 
lehetőség volt a bővítésre.  
Mikor döntöttél a köl-
tözés mellett? Miért? 
A megnövekedett igé-
nyek és a bővülő áru-

készlet miatt döntöttem úgy, hogy nagyobb üzlet után 
nézek, amikor is lehetőség nyílt, hogy a Bankpalota hajda-
nán is üzlethelyiségként működő része eladásra/kiadásra 
került. Ekkor pályáztunk az üzlethelyiség megvásárlására. 
2020 októberében nyertes pályázóként vágtunk bele a fel-
újításba, átalakításba. 
Milyen elképzeléseid vannak az üzletnyitással? 
A meglévő termékek bővítése, Mindszenten új hiányter-
mékek árusítása a cél. 
Hányféle termék, mi minden kapható az új helyen? 
Játék- és villamossági kisgépek, papír-írószer, üvegáru, 
edényáru, konyhai berendezések, fürdőszoba berendezé-
sek, szőnyeg, kerékpárok és alkatrészei, munkaruházat, 
vegyi- és műanyagáru, kreatív hobby, rövidáru, fényfor-
rások széles választéka található az iparcikk boltban. 
Hány alkalmazottad van?  
Jómagam és kettő kereskedelmi végzettségű női alkalma-
zottammal várjuk a kedves vásárlókat. 
A rohanó világban alkalmazkodni kell az internethez is. 
Nagyban segít az árurendelésben, tapasztalataim szerint 
számodra nincs lehetetlen!  
A kedves vevő mindenekelőtt! A google a barátod, rugal-
masság jellemez. 
Bankkártyával történő fizetés üzletemben 2021.03.10-től 
lehetséges. 

A pandémia rányomta bélyegét az emberek hangulatára, 
pénztárcájára. Érezteti-e  hatását a Te üzletedben is?  
Nem tapasztalok visszaesést, sőt, egyre többen keresik fel 
üzletemet. A hely, a komfortosság lehet az oka? Nem tudom.  
Nálam beszerezhetőek a napjainkban divatos szabadidő 
hasznos eltöltésére, kreatív tevékenységhez vásznak, ecse-
tek, fonalak, cérnák, dekorációs anyagok is. Sokan 
kézműveskednek, kipróbálják ezen lehetőséget, mert a 
vírusos helyzetben igencsak otthon töltik az emberek sza-
badidejüket. 
Az új üzletet belaktátok már? A vevők felfedezik az új 
helyet? 
Igen, folyamatosan érkeznek régi- és új vevőink, akiket 
nagy szeretettel várunk és próbálunk megfelelni elvárásaiknak. 
Nyitva tartás?  
Hétfőtől péntekig 8:00-17:00-ig, szombaton 8:00-12:00, 

ebédidő nincs. 
Üzletpolitikád? Nyitási kedvezmény, akciók, hűségked-
vezmény vagy bármi vevőcsalogató praktikád? 
Mindent a vevőért! Az áraink „vevőbarátok”, próbálunk a 
legkedvezőbb áron értékesíteni. 
Hitvallásod? 
Semmi sem lehetetlen, ha a szándék mellett időt és energi-
át is áldoznak rá. (John Scalzi) 

Köszönöm a lehetőséget, itt is ki szeretném fejezni hálá-
mat családomnak, alkalmazottaimnak, akik mindenben 
segítették munkámat, nélkülük nem tudtam volna megva-
lósítani az álmaimat! 

Nagyon szép, tágas, átlátható, bőséges árukészlettel fel-
töltött az új üzlet! Jó ide bejönni!  Sok vásárlót kívánunk! 
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HAMAROSAN NYIT A 
„MIBOLTUNK”! 

Május 10-én új élelmiszerbolt várja 
a mindszenti vásárlókat. A Csoko-
nai utcán nyíló, igényesen kialakí-
tott üzletet a kisvárosunkban is-
mert vállalkozó, Magony László 
üzemelteti. Elsősorban vegyes élel-
miszert, mirelit árut, némi pékárut, 
tisztítószereket árulnak majd, de 
lehet kapni házi tejet is.  A kismamák pelenkát, a bébi-
nek szükséges élelmiszert vehetnek majd a központi 
helyen, SZTK-hoz közel kialakított üzletben. Telefon 
feltöltés, buszbérlet vásárlás is szerepel a kínálatban. 
Magony László bízik abban, hogy a „Miboltunk”-at 
mind a bolt dolgozói és a vásárlók is magukénak érzik 
majd, szívesen térnek be a mindennap reggel 7-től este 7
-ig nyitva tartó üzletbe. 

Fotó: Szabó Anita 

KISVÁROSUNK ÚJ 
VÉDŐNŐJE 

Interjú Szabó Anitával, aki Kiss-
né Tábit Mária nyugdíjba vonulá-
sa miatt 2021. május 1-től lát el 
védőnői feladatokat Mindszenten. 
A védőnői szakma egy elhivatott-
ság. Nagyon szép, de nagyon ösz-
szetett hivatás, széleskörű a feladatskála. A munkate-
her, felelősség nagy, szinte a fogantatás pillanatától a 
tanköteles kor betöltéséig vannak kapcsolatban a gon-
dozottakkal. Nemcsak a családok, a várandós vagy már 
tapasztalt anyukák testi, de lelki gondozásában is igen 
nagy szerepet játszanak. 

Szeretettel köszöntünk Mindszenten! 
Elöljáróban mondanál magadról néhány gondolatot? 
Hódmezővásárhelyen élek férjemmel és a 12 éves kisfi-
ammal. 43 éves vagyok, 2001-ben végeztem a Szegedi 
Tudományegyetem Főiskolai karán védőnő szakon.  

Dolgoztál már korábban is védőnőként? 
A főiskola után sikerült rögtön elhelyezkednem Vásár-
helyen, ahol 13 évig az Agyag utcai védőnői körzetben 
láttam el területi védőnői feladatokat. 

Mi motivált, hogy ezt a pályát válaszd? 
Már általános iskola felső tagozatában megfogalmazó-
dott bennem, hogy vagy gyerekekkel szeretnék foglal-
kozni, vagy egészségügyi vonalon tanulok tovább. Szó-
ba került az óvodapedagógusi pálya is, de végül az ak-
kor még Frankel Leó Szakközépiskola egészségügyi sza-
kára adtuk be a jelentkezésemet. Az ötlet pedig jónak 
bizonyult. Mire a továbbtanulásra került a sor, nem volt 
többé kérdés, hogy az egészségügyben folytatom to-
vább, és jelentkezek a védőnő szakra Szegedre. A pálya-
választásban motivált a pozitív családi példa is, ugyanis 
édesanyám családjában két védőnő elődöm is van, akik-
től sok bíztatást kaptam. Így vált valóra, hogy egészség-
ügyben is maradtam és gyerekekkel is foglalkozhatok. 

Hogyan néz ki egy napod? 
Jelenleg - amikor ez az interjú készül - még patikaláto-
gatóként dolgozom, a felmentési időmet töltöm, így 
igencsak mozgalmas napjaim vannak. Reggel elindí-
tom a napot otthon, megkezdődik az online oktatás én 
pedig beülök az autóba és nyakamba veszem a terüle-
temet. Gyógyszertárról gyógyszertárra járok, segítek 
amiben tudok és közben elbúcsúzok a patikákban dol-
gozóktól, munkatársaktól. Május 3-tól pedig az autót 
lecserélem biciklire és a patikák helyett most már a 
családokra fogok figyelni…MINDSZENTEN. 

Van-e valaki, akinek a személyisége inspirál a mun-
kádban? 
Igen, és szerencsém van, mert nem is egy valaki. 
Ahogy említettem, a családomban két védőnő is van, 
de mellettük nagyon sokat köszönhetek a hódmezővá-
sárhelyi kolléganőimnek, akikre mindig számíthattam 
és a mai napig bármikor fordulhatok hozzájuk.  

Mi a legnagyobb kihívás a szakmádban? 
Ami a legnagyobb kihívás, az egyben a szépsége is a 
munkának. Mindenkivel megtalálni a hangot, elfogad-
tatni magad a gondozottakkal, hogy aztán elfogadják a 
tanácsot is, amivel segítesz nekik. 

Hogyan kerültél Mindszentre? Melyik körzet lett a 
tiéd? 
Az élet úgy hozta, hogy szerencsére kipróbálhattam 
magam az elmúlt 7 évben a gyógyszeriparban is pati-
kalátogatóként. Nagyon sok új ismeretre tettem szert 
ezalatt a 7 év alatt és büszke vagyok rá, hogy egy na-
gyon szuper lelkes csapatban dolgozhattam. A szívem 
mélyén azonban valahol védőnő maradtam. Ezért hét 
év után meghoztam a döntést, hogy védőnőként sze-
retném tovább folytatni. Március közepén a férjem fel-
figyelt Mindszent Város Önkormányzatának honlapján 
az álláshirdetésre és az Ő bíztatására rögtön be is ad-
tam a pályázatomat. Nagyon megörültem, amikor be-
hívtak egy személyes beszélgetésre, hát még, amikor 
nem sokkal később kiderült, hogy engem tiszteltek 
meg azzal, hogy Marika nyomdokaiba léphetek. 

Céljaid? 
Szeretném mielőbb megismerni a körzetemben élő csa-
ládokat, és méltó utóda lenni Marikának. 

Köszönjük, hogy megismerhettünk, kívánjuk céljaid 
minél előbbi elérését! 

Zsótér Károly polgármester 
2021. június 7-én, hétfőn 15 és 17 óra között, 

Zsótér Gábor alpolgármester 
2021. június 21-én, hétfőn 15 és 17 óra között, 

lakossági fogadóórát tart a 
Mindszenti Polgármesteri Hivatalban. 

A fogadóórákon kizárólag előzetes telefonos 
időpont-foglalás után vehetnek részt, 

amelyet a 62/527- 015-ös telefonszámon 
tehetnek meg. 
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MINDENKI ELŐTT 
NYITVA ÁLL AZ IDŐSEK 
NAPPALI ELLÁTÁSA 
KAPUJA  

Hevesi Ágnes 14 éve vezeti a klubot. Úgy érzi, otthon 

van, ez a hivatása, nagyon szereti a munkáját. A klubon 

kívül a házi segítségnyújtást is irányítja, de Székkuta-
son is ellát vezetői feladatokat. Nálunk mindenkinek 
helye van!- hangsúlyozza a vezető. 

Kik látogatják a klubot? 

Állandó személyek, akik rendszeresen megjelennek ná-

lunk. Különböző napszakokban látogatnak az intézmény-

be. Van 87 éves tagunk is, aki rendszeresen jár hoz-

zánk.  Ha valaki nem jön a szokásos időben, felhívjuk te-

lefonon, hogy miben tudunk segíteni. Sajnos a járvány-

helyzet miatt a lehetőségeink nagyon beszűkültek, amely 

azt a feladatot adta számunkra, hogy mi kerestük fel a 

klubtagokat otthonukban, bevásároltunk, végeztük a napi 

rutin feladatokat. 

Jelenleg a Dózsa-Telepről járnak az intézménybe. Talán 

sokan nem ismerik a lehetőséget, hogy 7 órától délután 3-

ig ellátogathatnak hozzánk. Szívesen felügyelünk az 

olyan idősekre is, akiket nem lehet egyedül otthon hagy-

ni, míg a család dolgozik. Mindezt természetesen térítés 

nélkül tesszük, senkire nem ró anyagi terhet. A szállítá-

suk az intézmény által nem biztosított, de szükség esetén 

a polgárőrök segítségét igénybe vehetik. Mosási, tisztál-

kodási lehetőség is rendelkezésre áll a klubban. A napi 

munkát egy gondozónő is segíti. 

Milyen programok várják az intézményt igénybe vevő 
időseket? 

Természetesen a járvány jelenleg ezt is befolyásolja. Min-

den nemzeti, vallási ünnepre készülünk. Célunk a külön-

böző korosztályok összehozása, amelyre jó példa, hogy az 

óvodásokkal szerveztünk közös programot. Együtt főz-

tünk, vetélkedtünk, mindenki nagyon jól érezte magát. 

Minden felkérésnek eleget teszünk, a civil szervezetek is 

számíthatnak ránk. Ezen kívül kedvencünk a puzzle, a 

kézműveskedés, kertészkedés. 

Kemence, kiülő, kellemes környezet az együttléthez. 

Igen, összefogással valósult meg, a „Mindszenti Dózsa-

Telepért Egyesület” a METALUCON Kft. és magánsze-

mélyek támogatásával jött létre. Nagyon szeretünk itt süt-

ni, főzni. Állandó segítőnk Pribek András, aki az első hívó 

szóra jön és szorgoskodik velünk. A házi segítségnyújtás 

gondozónői is szívesen segítenek. Készül húsétel, süte-

mény, a sparhelten fő a húsleves, házi gyúrt tésztával. 

Lényeg, hogy együtt legyenek az emberek, ne érezzék 

magukat magányosnak, érezzék a közösséghez való tarto-

zás élményét. 

Kívánjuk, hogy minél többen keressék fel a klubot, tölt-
senek el ott kellemes órákat, töltsék hasznosan nyugdí-

jas éveiket! 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Megérkezett a nyomdából a Bacsa Zsófia 
- Baráth Zoltán szerzőpáros első regénye 

a HATRED, mely egyben egy trilógia első kötete is. 
Műfaja: dark fantasy. 
Az alaptörténet mutatványos 
cirkuszi klánok összetűzései-
ről szól, egy amolyan Rómeó 
és Júlia szerelmi szálon indul 
és onnan bonyolódik tovább, 
majd ennek a viszonynak létét 
egy tárgyalás követi a két klán 
között, amelyet egy harmadik 
klán közvetítésével 
(Közvetítők klánja) fog lezajla-
ni, és ezután a szálak csak bo-
nyolódni fognak. A fő hely-
szín egy közepes nagyságú városka, Hatred. Az an-
gol gyűlölet, utálat szóról kapta a nevét, és az alter-
natív valóságban az USA közép-nyugati részén léte-
zik. 
Részlet a könyvből: „… 
-Tudjátok mit? Ha ezt akarjátok intézni, ám legyen! De 
engedjétek, hogy Monro-val elmenjünk! Nincs közünk 
ehhez. Amit tudtam, megtettem. A megállapodás értelmé-
ben fizessetek ki, és már itt sem vagyunk! – mondta Bill, és 
előrébb lépett. 
Hiba volt. A két férfi tudata annyira beszűkült már, hogy 
félreértelmezték a mozdulatot és tüzet nyitottak. Gennyes 
Jack tüzelt elsőként, és Diplomata Bill fehér ingének elején 
vörös folt kezdett szétterjedni. Aztán összerogyott. Ezután 
elszabadult a pokol. …” 
Akik szeretik a fantasy írásokat és sikerült felcsigázni 
az érdeklődésüket, a kötetből az alábbi címen rendel-
hetnek:  http://azenkonyvem.hu/termeke/hatred-i/" 

SZÍNEZD ÚJRA 2020 

Teljes körű házfelújítást és 
átépítését, illetve festést, 
laminálást és ajtó-ablak 

cseréket is vállalunk. 

Akár állami támogatással 
egybekötve! 

Tel.: 06 70/678-2607 

Nem állandó házkörüli növényápolási 

munkára jelentkezőt keresek. 

Tel: 06 20 3314 314 

https://azenkonyvem.hu/termeke/hatred-i/?fbclid=IwAR1bOFspLM2_i3gsB9gUmnG8aNCht5d1HlJTD8q72I6169xO7TUOTuvxxEg
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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. 
2007-ben Nagyillés Balázs kapta ezt a rangos kitünte-
tést. Hogyan alakult a kitűnő tanuló sorsa az évek 
alatt? Erről kérdeztük  Nagyillés Balázst. 
Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról? Szerettél 
ide járni? Kik voltak a kedvenc tanáraid? 

Számos szép emlékem van az álta-
lános iskolai éveimből. Az osztály-
kirándulásokra, versenyekre, kézi-
labda edzésekre, zeneiskolára, vala-
mint az udvari hógolyó csatákra, 
kiütőcskékre és focizásra mindig 
szívesen emlékszem vissza. 
 Jó tanáraim voltak így nehéz egy-
egy nevet kiemelni, alsó tagozatból 
édesanyám Nagyillés Lászlóné, a 

felső tagozatban Szecskó Józsefné nagy hatással volt 
rám - a reggeli fizika versenyekre készülés későbbi pá-
lyaválasztásomat nagyban befolyásolta. Sok versenyen 
próbáltattam meg magam, amiben a mindszenti peda-
gógusok mindig támogattak.  
Melyik középiskolában végeztél? Melyik felsőoktatá-
si intézményben tanultál? 
Szentesen a Horváth Mihály Gim-
názium matematika tagozatán 
végeztem, itt nyilvánvalóvá vált 
számomra, hogy a jövőmet a fizi-
kában látom. 
Tanulmányaimat a Szegedi Tudo-
mányegyetem Természettudomá-
nyi Karán fizika tagozaton folytat-
tam, majd itt 2016-ban okleveles 
fizikusként végeztem. Az egyete-
men lézerrel keltett másodlagos forrás fejlesztésével 
foglalkoztam, majd fiatal kutatóként 2016-ban a Szegedi 
Lézer Kutatóközpontban (ELI-ALPS) kezdtem el dol-
gozni. Az itteni munkám nagyrészt berendezések építé-
séből, kísérletek tervezéséből és az eredmények kiérté-
keléséből áll. 
Hogyan élsz? Mik a terved? 
Szegeden élek a feleségemmel és jelenleg is a Lézerköz-
pontban dolgozunk mindketten fizikusként.  
A doktori fokozat megszerzésén és az ehhez szükséges 
kutatáson dolgozom.  
A mai gyerekeknek mit üzensz? 
Próbáljátok ki magatokat mindenben! Ne hanyagoljátok 
el a tanulást, de hagyjatok időt játékokra, sportokra, 
zenére és programokra. Legyetek kísérletezők és kitartók!  

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

NAGYILLÉS BALÁZS 

2007.  

ADÓZÓK FIGYELMÉBE 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, hogy a  

2020. adóévről szóló helyi iparűzési adóbevallás 
benyújtásának, valamint a megfizetett adóelőleg és 
az adóévre megállapított tényleges adó különbözet 
megfizetésének határideje 

2021. május 31. 

Az adóbevallás elkészíthető a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal honlapján megtalálható ÁNYK prog-
ram segítségével a 20HIPA bevallás kitöltésével, 
melyet ügyfélkapun, cégkapun keresztül tudnak 
benyújtani. 

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolat-
ban kérdése merülne fel, kérjük, keresse fel adócso-
portunkat a Polgármesteri Hivatal 18-as irodájában 
vagy telefonon, az 527-018-as telefonszámon.  

dr. Végh Ibolya  
jegyző 

Az ovi(k)ban 2021. április 21-22-e voltak a beiratkozás 
napjai. A Székhelyre 28 fő óvodaköteles és 2,5 éves, a 
Móricz tagóvodába 18 fő óvodaköteles és 2,5 éves 
gyermeket írattak be ezen a két napon. A köznevelési 
törvény értelmében az óvodákba egész év folyamán 
folyamatos a beíratás lehetősége, így egy-egy nevelési 
évben folyamatosan változhat a gyermeklétszám. 

Az általános iskolai beiratkozás 2021. április 15-16-án 
volt. 55 leendő elsős iratkozott be intézményeinkbe. A 
2021/2022-es tanévben a Mindszenti Általános Iskola 
székhelyén kettő első osztályban 30 fő, míg a Dózsa-
Telepi Tagintézményben első évfolyamon 25 kisdiák 
kezdi meg tanulmányait szeptembertől.  

ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁS 

VÉRADÁS 

Időpont:  2021.05.18. - 14:00-18:00 
2021.05.25. - 14:00-18:00 

Helyszín: Keller Lajos Városi Könyvtár és 
 Kulturális Központ 

Simsont, régi motorokat vásárolok! 

Fűkaszálást, rotálást, favágást, ágdarálást, 
permetezést, gyomirtást vállalok! 

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók! 

Tel.: +36 30 479 8803 
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CSALÁDI ESEMÉNYEK 

SZÜLETETT 

Kádár Csaba Attilának és Zsingellér 
Anita Tímeának 2021. 03. 26-án Bence 

Attila utónevű, 

Székelyhidi Zoltánnak és Szabó Evelinnek 2021. 03. 
27-én Zselyke Emese utónevű, 

Gyurkó- Batyi Dezsőnek és Üllei-Kovács Zsuzsanná-
nak 2021. 04. 14-én Emili utónevű, 

Lakatos Zsoltnak és Ötvös Annának 2021. 04. 19-én 
Jázmin utónevű, 

Szőke Róbertnek és Szőke Biankának 2021. 04.22- én 
Zénó utónevű, 

Fábián Istvánnak és Kozma Mónikának 2021. 04.07-
én Zoltán Krisztofer utónevű, 

Trényi Gyulának és Asztalos Adriennek 2021. 04.13-
án Nolen utónevű, 

Mesina Endrének és Balog Diánának 2021. 04. 21-án 
Nátán utónevű gyermeke született. 

HELYESBÍTÉS 

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

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2021. 04. 08. Lakatos Zsolt és Ötvös Anna 
2021. 04. 08. Rostás Rajmond és Szántó Lídia 
Sára 
2021. 04. 13. Póth Roland Izidor és Rárósi Julianna 
Bianka 
2021. 04. 17. Huszka István Renátó és Lantos 
Petronella Klaudia 
2021. 04. 26. Kapocsán Zoltán és Nagy Beáta 

65 éve kötött házasságot  

1956. 05. 17. Szunyi Mihály és Korom Veronika  

55 éve kötött házasságot 

1966. 05. 07. Bacsa Mihály és Gyapjas Ibolya Anna 
1966. 05. 14. Szabó Pál és Szél Eszter 
1966. 05. 21. Tatár Ferenc és Németh Irén  

50 éve kötött házasságot 

1971. 05. 22. Kis Béla és Bíró Eszter 
1971. 05. 29. Varga László és Rajtik Eszter 

45 éve kötött házasságot 

1976. 05. 15. Sipka József és Bereczki Erzsébet 
1976. 05. 14. Matuszka István és Szabó Éva Anna 
1976. 05. 22. Megyeri László és Bozó Katalin Éva 

40 éve kötött házasságot 

1981. 05. 16. Andó István és Szabó Marianna 

35 éve kötött házasságot 

1986. 05. 02. Bardóczi Zoltán Antal és Szécsényi Katalin 
1986. 05. 17. Bozó György és Antal Mária 

25 éve kötött házasságot 

1996. 05. 11. Annus Zoltán és Szabó Mónika Erzsébet  

ELHUNYT 

Kunyik Zoltán (Zrínyi u. 5.) – 2021. 03. 11. 
– 63 éves volt, 

Szeri Ferencné szn: Locskai Mária (Szabadság u. 31.) – 
2021. 03. 23. – 84 éves volt, 

Sánta Zoltán (Iskola u. 71.) – 2021. 03. 24. – 48 éves volt,  

Orsós István (Horváth Gy. u. 75.) – 2021. 03. 26. – 64 éves volt,  

Mihály Ferencné szn: Juhász Eszter (Bene u. 14.) – 2021. 
03. 27. – 83 éves volt,  

Lantos István (Bethlen G. u. 3/A.) – 2021. 03. 30. – 73 
éves volt, 

Ácsné Gál Katalin (Iskola u. 50.) – 2021. 04. 09. – 61 éves volt, 

Kovács János (Szántó K. J. u. 7.) – 2021. 04. 12. – 69 éves volt, 

Dzurdzik Péterné szn.: Herczeg Eszter (Munkácsy u. 9.) – 
2021. 04. 13. – 59 éves volt, 

Gémes Ferenc (Bereczki J. u. 75.) – 2021. 04. 14. – 71 éves volt.  

Fotó: Tóth Ilona fényképész  

LANTOS ISTVÁN TANÁR 
ÚR EMLÉKÉRE 

Tisztelettel meghajtjuk fejünket a pedagógus 

előtt, akinek hirtelen távozása oly sokakban 

okozott megrendülést, bánatot. 

Búcsúzunk egy tanártól, akinek neve össze-

forrt a Dózsa-Telepi Általános Iskoláéval. 

1971-ben tanyasi tanítóként kezdte pályafu-

tását, majd a Dózsa-telepen biológia-

technika szakos tanárként tanított nyugdíjazásáig, 2009-ig.  

Az iskola arculatának megőrzéséért nagyon sokat fáradozott. Sok éves 

tapasztalata, határtalan gyerekszeretete, kiemelkedő szaktudása révén 

önkéntelenül is tiszteletet keltett az emberekben. 

Sokat tanulhatott tőle, aki figyelt rá, aki megértette gondolatait, ame-

lyekből az optimizmus, a bölcsesség sugárzott. Vitathatatlan tekinté-

lyét természetes kisugárzásával, lelkes, bátorító kritikájával, elkötelezett 

 munkájával vívta ki.  

 Ő volt a sajátos humorú ember is, aki szerette a közösségét , 

 amelyben élt és dolgozott. 

 Temetésén a szeles, esős, zord idő sem tudta eltépni 

 azokat a koszorúkat, amelyeket a család, a kollégák, 

 tanítványok, ismerősök, barátok, a hozzá fűződő 

 kedves emlékekből szövögettek. 

 Tanár úr! Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük! 

"Nincs szó, nincs hang, nincs ölelés, 

csal a hiányod mar fájón belénk." 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, 

Korom János 

mindszenti lakostól búcsút vettek, sírjára virágot 
helyeztek, gyászunkban velünk éreztek. 

Gyászoló család 
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Kísérjék figyelemmel a Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár intézményi FACEBOOK felületét, mert ott 
továbbra is megosztunk érdekesnek, izgalmasnak gondolt tartalmakat. 

Intézményünk jelenleg elérhető: hétfő-péntek 9-17 óráig, telefonon 30/670-7580, illetve írjanak a Messengeren, 
vagy a kellermindszent@gmail.com e:mail címre. 

Jó egészséget kívánunk minden kedves olvasónak! 

A TÁNC VILÁGNAPJA 
április 29. 

1727-ben ezen a napon született Jean G. Noverre francia 
balett-táncos, az egyetemes táncművészet megújítója. 
Ebből az alkalomból a Nemzetközi Színházi Intézet 
1981. évi madridi közgyűlése kezdeményezte a Táncmű-
vészet Világnapjának megünneplését 1982-től. 

Kamara tárlat a Szélfogó Galériában 
- A kiállítás megtekinthető a főbejárati ablakok mögött - 

Amit kínálunk: 

Táncos alkotások 

- Atkári Zoltánné, Deák 

Sándor, Halász Mária, 
Jaksa Lászlóné, Lazukic 
Anna, Lippainé Kis 
Krisztina, Marton Péter-
né, Pálinkó Rozália,  
Papp Kata, Tóth Mária 
Elvira keze nyomán - 

Táncot kiegészítő hang-
szerek 

Táncos lábbelik, táncos kiadványok és  

Gubics Nikolett versenytáncos díjai 

Az emeleti ablakokba állított tánc-öltözetek 
- este kivilágítjuk - 

1. MAZSORETT 
2. LATIN és 3. STANDARD TÁNC 
4. HASTÁNC  
5.-6. DÉL-ALFÖLDI NÉPTÁNC - LEGÉNY, LEÁNY 
7. KÁNKÁN 

A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

HÍREI ÉS PROGRAMAJÁNLÓJA  

VAJON INDULHATNAK A 
NYÁRI TÁBOROK MINDSZENTEN? 

Kedves Szülő! 

Mindszent Város Önkormányzata felkérésére 
igényfelmérést végzünk.  Arra vagyunk kíván-
csiak, hogy kik azok, akik gyermeküket, gyer-

mekeiket 2021 nyarán táboroztatni szeretnék? 

Ehhez arra van szükség, hogy visszajelzéssel legyen a 
kedves szülő az alábbi elérhetőségek egyikén: 

kellermindszent@gmail.com címen, vagy a 

Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 
facebook felületén üzenetben,  
illetve a 30/670-7580 telefonszámon. 

A visszajelzésben kérjük szépen az alábbiakat feltűn-
tetni: a gyermek neve, életkora, lakcíme, személyazo-
nossági száma és a szülő telefonos elérhetősége. 
Megjegyzésként még azt is kérjük szépen, hogy a nyár 
melyik hónapjában szeretnék a táboroztatást kérni. 

Határidő: 2021. május 25-én kedd 24:00 óra 
Ez most csak egy feltérképezés. Viszont nagyon fontos, 
hogy lássuk azt, hogy mekkora az igény.  

Ha lehetséges lesz is a táboroztatás, akkor is várhatóan 
létszámkorlátosak lesznek és természetesen igazodni 
fognak az aktuális előírásokhoz. 

Hozzávetőleges időpontok: 
1. tábor: 2021 június vége,  
2-3. tábor 2021 júliusában, és 
4. tábor 2021 augusztusában.  

Az elképzelés szerint további táborok is várhatóak. 
Az igényfelmérés összesítése után jelentkezünk majd a 
pontos időpontokkal, tábori témákkal és a táborozta-
táshoz szükséges feltételekkel. 

Köszönjük szépen a segítséget. 

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek - Közösségi szolgáltatások 

fejlesztése Csongrád megyében 

EFOP-1.5.3-16-2017-00025 
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Az e havi Habverő rovatunk receptjei külön-
legesek, mindkettő a ’80-as évek közkedvelt menzai 
étele volt a Központi Általános Iskola diákjai körében. 

CITROMSZÓSZ 

Rántott hús és törtburgonya kísérő-
je volt akkoriban, Makra Mihályné 
Manyika néni elmondása szerint 
ebből nem lehetett eleget főzni. Íme 
a recept: 

Hozzávalók 4 személyre: 4 evőkanál 

liszt, 4 evőkanál zsír/olaj, pici só, 
ízlés szerint cukor, 2 citrom lereszelt héja, leve 

Világos rántást készítünk, a zsírban vagy olajban meg-

futtatjuk a lisztet. Lehúzzuk a tűzhelyről és a 2 citrom 

lereszelt héjával elkeverjük. Körülbelül fél liter vízzel 

kikavarjuk, majd feltesszük a tűzhelyre. Addig főzzük, 

hogy mártás sűrűségű legyen, ne legyen liszt íze. Hoz-

záadunk ízlés szerint sót, cukrot és a citrom levét. Rán-

tott szelet törtburgonyával és mártásként a citromszósz 

különleges étel. 

CSÁSZÁRMORZSA 

Manyika néni érdekességként elmondta, hogy “anno” 
az iskolakonyhán egy-egy alkalommal 35 kg búzadará-
ból készítették ezt az ételt. /Amiben nem volt gyökér, 
sárgarépa, azt mind imádták a gyerekek. / 

Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg búzadara, 6 dl hideg tej, 

8 dkg cukor, 3 tojás, 1 teáskanál só, zsír/olaj a sütéshez, 

baracklekvár a tálaláshoz 

Teflonserpenyőben kb. ½ fakanálnyi zsírral felmelegít-
jük a búzadarát. (nem pirítjuk!) Levesszük a tűzről, lan-
gyosra hűtjük. A hideg tejbe belerakjuk a sót, összeka-
varjuk egy tálban a búzadarával. A 3 tojás sárgáját kika-
varjuk a cukorral, összekeverjük a búzadarával, a tojás-
fehérjéket külön felverjük, óvatosan belekavarjuk a 
masszába. Kétfelé vesszük a masszát. 2 evőkanál zsíron 
az egyik felét megsütjük. Sütés közben kavargatjuk, ek-
kor esik szét morzsákra, majd megismételjük mindezt, a 
másik felét is megsütjük 2 evőkanál zsíron. Baracklek-
várral kínáljuk. 

Tipp! Egy tartalmasabb leves (gulyásleves, babgulyás, 
krumplileves) után első osztályú étel! 

Jó étvágyat, jó egészséget kíván minden kedves olvasónak 
Makra Mihályné Manyika! 

MÁJUSI HABVERŐ ROVAT 
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INGYENES LAKOSSÁGI 
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 

Helyszín: Agrárlogisztikai csarnok  
6630 Mindszent, Hrsz. 0162/15 
(régi benzinkút mellett, Mártély irányában) 

A gyűjtés időpontjai: 

2021. június 3.  - 700 - 1700 
2020. június 4.  - 700 - 1700 
2020. június 5.  - 700 - 1300 

A gyűjtés során bárki ingyenesen leadhatja felesle-
gessé vált elektromos árammal működő berendezé-
sét (hűtő, fagyasztó, televízió, mosógép, porszívó, 
elektromos konyhai berendezések, számítógépek, 
nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, video be-
rendezések, elektromos kerti gépek, barkácsgépek, 
játékgépek). 

Ezekben az eszközökben veszélyes anyagok találha-
tóak, amelyek a csapadékvíz hatására kimosódhat-
nak vagy égetés során a levegőbe juthatnak, így 
veszélyeztethetik a környezetet. 

Akkumulátort csak abban az estben veszünk át, 
ha azt az eszköz tartalmazza (pl. mobil telefon). 
Gépjárműből kiszerelt akkumulátort nem tudunk 
átvenni! 

 Hozza el feleslegessé vált berendezéseit! 
Óvjuk együtt a környezetet!  

A MINDSZENTI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT FOKOZATOSAN 

MEGNYITJA KAPUIT 

A 194/2021. (IV. 26.) kormányrendelet értelmében Intézmé-
nyünk 2021. május 6-án kinyitott. A hatályos kormányren-
delet értelmében viszont csak a következő feltételek mellett 
látogatható intézményünk: 

- Az Intézményünk épületeibe csak védettségi igazolvány-
nyal rendelkező személy és a felügyelete (szakkörvezető, 
csoportvezető, szülő, nagyszülő, 18 éven felüli testvér) alatt lévő 
kiskorú léphet be. Tehát 18 év alatti fiatal egyedül nem 
jöhet be sem az alapszolgáltatások igénybe vétele céljából, 
sem más tevékenységre védettségi igazolvány nélkül. A 
védettségi igazolvány mellett valamely személyi okmány 
felmutatása is szükséges. A 6. életévét betöltött, 18 év alatti 
kiskorú személy az életkorát személyazonosító igazolványá-
val, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolvá-
nyával igazolja. 

- A maszk használatát kérjük a közösség érdekében mind 
a látogatóktól, mind a közreműködőktől, de viselése nem 
kötelező! 

- A recepciós munkatárs ellenőrzi a Látogatók védettségi 
igazolványát és személyazonosságát. Feladata azon esetle-
ges látogatók udvarias felszólítása a távozásra, akik ezen 
okmányaikat nem tudják felmutatni. Ők a szolgáltatásainkat 
a bejáraton kívülről viszont továbbra is igényelhetik. Vagyis 
a könyvtárpontot, az épület előtt, a védettségi igazolvány-
nyal nem rendelkező olvasó, használó számára, biztosítjuk. 

Tisztelettel kérjük együttműködésüket 
a szabályok betartásában! 

  Szeretettel várjuk Látogatóinkat!  


