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34. évfolyam 6. szám 2021. június 

A trianoni szerződés margójára 

Mint keselyű a préda koncra 
Úgy csaptatok eleven húsomra 
S bár büszke vagyok, szólni tudok 
Itt, lent a földön mégiscsak 
Alattatok vagyok 
Nevessetek, csak nevessetek… 
Vagy játsszátok előttem a néma mártírt- 
Sorsom, melyet érdeketek kissé átírt 
Oly törékeny, mint vagyok magam. 
Nem futamodtam, nem sírtam 
Száz kard szabdalt szét, kibírtam 
S míg a magasból űztétek a koncot 
Nyakamon éreztem száz meg száz koloncot 
S míg mondtatok felettem ítéletet, tósztot 
Éles karmotok védtelen húsomba mart. 
Ahány évnyi bánat- 
Annyi fekete rózsa nyílt e gyönyörű honba 
De nyílik itt még sok szép virág: 
erős-piros színű, hű fehér 
s él bennünk a remény 
S úgy lobogjunk, mint fákon a zöld levél. 
Emlékeim, mint fák gyökerei 
körbefonják a jelent 
s új hajtásként a képzelet 
elém vetíti a végtelent. 
Most, selymesen suhogó zászlók mögött 
könnymosta, régi, megfakult 
fényképek között 
Újraéledni látszik 
A megalkuvó idő… 
Zűrzavar mindenütt 
A hang hamis 
A dallam is fals 
A büszkeség keveredik az önteltséggel- 
Mi ez, ha nem önmagunkkal való 
Kegyetlen harc? 
Ne selyemből! 
Erős vászonból készüljön az a zászló! 
S ne táncoljon 
De büszkén lobogjon 
Még, ha megvadult orkán is tépi! 
Igaz szóval mondjunk imát e zászló alatt 
s tiszta dallam csendüljön felénk 
Mit őseinkkel tettek 
a mi szívünk is érzi 
s még azt az utat járjuk 
Mit letettek elénk… 
De most, csak a zászlóra… csak a zászlóra vigyázz! 
Útmutatónk az legyen 
S, ha kell 
Mindnyájan ott legyünk, együtt 
Egy helyen! 
A mi jövőnk a gyerekeinknek egyszer majd 
tegnap lesz 
Az idő s a gondolat repül… 
Én hiszem, hogy majd ők is, ők is így gondolják 
Hol szívük dobban ott, ott legbelül…! 

Mindszent, 2021. május 19. 
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Isten éltesse Zombori Istvánné 90 éves 
szépkorú lakosunkat! 

2021. május 29-én Zsótér Gábor 
alpolgármester úr és Bözsike néni 
szűk családja - 2 lánya, 6 unokája, 11 
dédunokája, 1 ükunokája és a 
családtagok köszöntötték Őt. 

Kívánjuk, hogy családja 
szeretetében töltsön még további 

boldog, békés éveket! 

RAGADVÁNYNEVEK 

A mindszenti emberek és közösségeik remek 
fantáziájának és kifogyhatatlan humorának 
köszönhetően rengeteg ragadványnévről tu-
dunk kisvárosunkban, utaljanak ezek testal-
katra, vidámságra, szójárásra vagy származás-
ra, foglalkozásra, akár valamely belső tulaj-
donságra. Különösen érdekesek, amelyek ge-
nerációkon keresztül fenn maradtak, 
„ráragadtak” a családokra, személyekre. A ne-
vek színes világa hozzátartozik településünkhöz. 

Következzék Pölös Mihály gyűjteményének 3. 
egyben utolsó része! 

L 
Lapocka, Lavina, Lenin, Lepke, Lénárd, Létra, 
Lí, Libás, Liszti, Lobó, Löbi, Löllő, Lötye, Lötyi, 
Lulu, Lujzsi, Luji, Lakám, Lombrágó, Lotyák, 
Lovász 

M 
Maca, Maci Laci, Macskás, Majrés, Malac, Malá-
ta, Makai, Mankós Miska, Mamut, Mandinka, 
Manka, Matuszka, Mária képű, Mazsola, 
Menyus, Meszes, Micki, Mikő, Minyuka, Mi 
Palink, Mityu, Mityura, Mogyoró, Morgós, 
Möngyi, Muhar, Muki, Madari Maca, Mici, Mir-
kó, Mirigy, Miszter, Morzsika, Mészi 

N 

Naji, Napocska, Nyárika, Nyél, Nikodémusz, 
Nuki, Nyurga, Nyúl, Nyakszi, Nyala, Nagy 
eszetlen, Náni néni, Négus, Nikkel, Nóvé, Nagy 
pirítós, Nyagda Pali 

O 
Ohé, Olaj sejk, Ordas, Őrmester 

P 
Pacalos, Pacsem, Pajesz, Pajszuli, Paxi, Palesztin, Pama, Papa, Papíros Pista, 
Paripa, Paszúr, Pates, Patyó, Patyusz, Páncél, Pecsenye, Pelé, Penísz Pem-
pő, Pék Lajcsi Ferkó, Péntök, Picihosszú, Pilóta, Pikasszó, Pikulás, Pixi, 
Pime, Pinke, Pipás, Pipec, Pitnik, Pityi, Pityke, Pocok, Poki, Pompidur, 
Potyó, Pöli, Pönő, Pöttyes, Pötyöm, Printyusz, Puding, Pupa, Puskás, Pus-
kin, Putyedra, Putyin, Putyu, Pacsi, Pancsa, Pajeszos, Penge, Petyula, Píce 
Pista, Piktor, Pilicka, Pirítós, Poggyász, Potya, Puci, Puculi, Puha koma, 
Pulya, Pupi, Pusi, Pinke 

R 
Rabin, Redi, Reszelős, Retted, Rici, Rigó, Róka, Roki, Román, Rommel, 
Roza, Rózemberg,  
Rumcájsz, Ruszki, Rutin, Rafi, Raj, Rémusz, Ripó, Racki, Röszketős, Rossz, 
Rotyó, Rücsi,  
Rücskös, Ruszin 

S 
Samkó, Sastojás, Savanya, Saua, Seci, Setye, Silva, Silávó, Silós, Síkár, Sima, 
Sipi, Sírküves, Snelinger, Soma, Sorompós, Spanifer, Stabil, Stefi, Strucc, 
Suba, Subás, Súgár, Sumák, Sunda, Surda, Sutyi, Süvegi, Sajó, Szancsó, Sár-
ga csizmás, Sebi, Siha, Simi, Szindellér, Szivar, Szivattyús, Smandró, Szo-
morú, Szonci, Sztivi, Suhajda, Szukarnó, Szúnyog, Sütét, Szalai, Szappan, 
Szennyes Tóni, Szigyi, Szikadt, Szipi, Sziszi, Szityu, Szójneki, Szopcsi, Szo-
pó, Szoszimó, Szömű, Szőr, Sztyepa, Szűki, Sztyupi, Szöcske 

T 
Tacsi, Tasi, Tásunkószapa, Tarhonya, Tenkes, Tichi, Tihamér, Tilacs, Tintás, 
Tiric, Titi, Tojás, Tollas, Toldi, Topa, Torpedó, Totya, Tuba, Tulár, Tuti, 
Tündérlala, Tüske, Tyutyus, Talpas, Tank, Takker, Tápos, Tasmán, 
Tubu,  Túrú, Tulár, Tíbláb, 

Ü 
Übés 

V 
Vancsi, Vágóhídas T., Vedres, Vese, Vihar, Világhírű, Virág F., Vizes, Vozs, 
Vöcsök, Vak Bottyán, Vastag ujjú, Vörös hetes  

Z 
Zajgó, Zakar, Zsaver, Zénó, Zil, Zimba, Zöldág, Züm-züm, Zsidó, Zsozsó, 
Zsinoros, Zsoltár, Zümi 
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Pedagógus nap alkalmából 

Június első hétvégéjén ünneplünk. 

Ünnepel jük azokat,  akik nélkül 

társadalmunk fejlődése elképzelhetetlen: a 

pedagógusokat. Gyermekeink jövőjének 

alappillére minden óvónő, tanár, 

pedagógus. Az elmúlt időszakban, amikor 

világunk oly sok kihívással nézett szembe, 

még komolyabb felelősség hárult a 

pedagógusokra. A digitális oktatás – csak 

úgy, mint a gyerekeknek – komoly 

változásokat hozott az életükbe, azonban 

kivétel nélkül hibátlanul végezték el 

munkájukat, hivatásukat. Ezt a szakmát 

ugyanis nem lehet csak egy egyszerű 

„munka” szóval leírni, ez egy hivatás, amit 

szívvel, lélekkel végeznek. Ezért is vagyunk 

hálásak minden pedagógusnak, akik 

sokszor saját maguk elé helyezik a diákot, 

aki számukra oly fontos.  

A koronavírus okozta nehézségek így is 

megviselték az oktatásban résztvevőket, 

azonban ha nincsenek a mi oktatóink, 

pedagógusaink, még komolyabb károk 

keletkezhettek volna. Véghez vitték az 

elsőre átléphetetlen akadálynak tűnő 

nehézségeket, amiért nem győzünk elég 

hálásnak lenni.  

Egy pedagógus 

akkor is pedagógus 

marad, ha világ-

méretű nehéz- 

ségekbe ütközik. 

Ember marad, aki a 

gyermek érdekeit tekinti 

szem előtt. 

Köszönet és hála érte!  

Zsótér Károly 

Mint megtudtuk, a mindszenti strandot a 

BárKa Terasz bérlői, Koczka Gábor együttmű-

ködésével működtetik ezen a nyáron. 

Óraalapú, elektromos sorompó rendszer várja 

majd a járművel érkezőket. A parkoló a meg-

szokottól eltérően, a régivel szemben kap he-

lyet.  A felszabaduló helyet szabadidős térré 

kívánják átalakítani. Lábtengó, strandfoci pálya 

mellett a rendezvényeket is itt bonyolítják 

majd, így a tervek szerint veterán járművek ta-

lálkozóját, sportnapokat, augusztus 20-i prog-

ramokat.  

A bérlők célja, rendezett, tiszta partszakasz biz-

tosítása, ahol állandó úszómester áll rendelke-

zésre. 

Pénteki és szombati napokon zenés rendezvé-

nyekben sem lesz hiány. Június 11-én retró est-

tel nyílik a szezon.  

A teraszon, az EB ideje alatt TV-n lehet majd 

követni az eseményeket, egyúttal szélesebb lesz 

az étel-ital kínálat is. 

Az idei nyár próbaévet jelent, így a vállalkozók 

létrehozták a „Mindszenti strandért” Facebook 

oldalt, ahová javaslatokat, észrevételeket vár-

nak a Tisza-part vendégeitől. 

Sikeres üzemeltetést, napsütéses, szúnyog-

mentes nyarat kívánunk! 

Farkas Ádám a BárKa Terasz üzemeltetője tár-
saival együtt kellemes, tiszta környezetet ígér 
a Tisza-part kedvelőinek. 

KEZDŐDIK A STRANDSZEZON 
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ILLEGÁLIS 
HULLADÉKLERAKÓK 
MEGSZÜNTETÉSÉRE ELNYERT 
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSRÓL 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az 
illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében 
a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. és 
2021. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 
1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6. pontjában 
foglaltak alapján nyilvános pályázati felhívást 
tett közzé.  
A pályázat tárgya: az illegális hulladéklerakók 

felszámolása, és a megtisztított területek megfi-

gyelésének, őrzésének, az illegális lerakatok újra-

keletkezésének megelőzése. 

A pályázat keretében Mindszent Város Önkor-

mányzata 10.409.342,- Ft támogatást nyert a fela-

dat megvalósítására, mely összeg felhasználása 

2021. május 31-ig megtörtént. 

A támogatási összegből az utóbbi hetekben 

Mindszent kül- és belterületein, különböző hely-

színeken több illegális hulladéklerakó került fel-

számolásra. Az érintett területekről összesen 

1300 m3  zöld, vegyes és építési hulladékot szál-

líttatott el az Önkormányzat, melyek a városi 

lakókörnyezet és a természetes vizeink tisztasá-

gát, a mezőgazdasági termőterületek, a termesz-

tett növények minőségét is veszélyeztették. 

A pályázati feltételeknek megfelelően az elnyert 

támogatási összeg egy részét a megtisztított terü-

letek megfigyelésére, őrzésére kell fordítani, így 

ezeken a helyszíneken 360o-os látószögben nagy-

felbontású kamerás megfigyelőrendszerek kiépí-

tésére is sor került. Ennek  segítségével a továb-

biakban lehetővé válik a szabálysértések elköve-

tőinek, járműveiknek beazonosítása, tevékenysé-

gük nyomonkövetése.  

Bízunk benne, hogy ezzel is hozzájárulhatunk 
egy tiszta, élhető város kialakításához, a további 
környezetkárosító tevékenységek megelőzéséhez. 

 
Túri Mihályt, az Országos Mentőszolgálat Dél-
alföldi Regionális Mentőszervezet és Csongrád-
Csanád megye vezető mentőtisztjét, az Országos 
Mentőszolgálat vezetője, Dr. Csató Gábor főigaz-
gatói dicséretben részesítette. 

MH. A koronavírus járvány elleni nehéz küzdelemben 
végzett kiemelkedő munkádért kaptad az elismerést. 

A mentőknél eltöltött 35 év leginkább feszített 
tempójú és legnagyobb fizikai, szellemi koncentrá-
ciót igénylő másfél éve volt, ezt túlzás nélkül ki 
merem jelenteni, nemcsak magamra vonatkoztat-
va, hanem a munkatársaimra is, akiknek köszö-
nöm emberfeletti erőfeszítését. Egy rendkívüli, 
embert próbáló, szokatlan feladatokat rejtő idősza-
kot tudhatunk magunk mögött. A szolgálatunkra 
elképesztő terhet jelentett a másfélszeresére nőtt 
feladatszám mellett a határátkelőhelyeken végzett 
szűrési tevékenység, a napi több száz mintavétel. 
Szintén nehéz és időigényes feladat volt az önkén-
tes és kirendelt hallgatók napi beosztása, valamint 
a lakossággal való kapcsolattartás hátterét jelentő 
diszpécser szolgálat sokszor éjszakába nyúló tevé-
kenyégének munkaszervezése is. 
Az elismerés történetéről annyit, hogy hagyomá-
nyosan a május 10-i nap a „mentők napja”, amit a 
járvány miatt ezúttal nem a parlamentben ünne-
peltük meg, hanem szűk körben. Ilyenkor többféle 
szakmai díj kerül átadásra. 

TÖBB ÉVTIZEDE A MENTŐK 

SZOLGÁLATÁBAN AZ EMBERI 

ÉLETÉRT 
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MH. Hány emberrel dolgozol együtt nap, mint nap? 

Pontos számot nem tudok mondani, de több száz 

dolgozót jelent, az irányító csoporttal együtt nyolc 

mentőállomás Csongrád-Csanád megyében.  

MH. 1985-öt írtunk, amikor a mentőkhöz kerültél. Ere-

detileg is volt a terved, hogy az egészségügyben dolgo-

zol majd? 

Orvosi pályára készültem, kétszeri próbálkozás 

után helyhiány miatt nem vettek fel. Mivel az 

egészségügy vonzott, a hódmezővásárhelyi kór-

házban helyezkedtem el műtőssegéd munkakör-

ben. A személyes indíttatás valószínűleg az lehe-

tett, hogy viszonylag korán elvesztettük édesapá-

mat. 11 éves voltam, mikor közlekedési baleset 

következtében elszólította a Jóisten tőlünk. Ez a 

trauma bizonyára meghatározta a mentők iránti 

vonzódásomat. Azért választottam ezt a pályát, 

hogy más ilyen sérülteket vissza tudjak adni a csa-

ládjának. Éles helyzetekben ez már sokszor eszem-

be jutott. 

MH. 1994-ben mentőtiszti diplomát szereztél. 

Ez a több évtized bizonyára sok sikert, esetleg kudarcot 

is jelentett bizonyos helyzetekben. Hogyan éled meg 

ezeket? 

A kudarcok tekintetében én úgy gondolom, hogy 

jó néhány év után az emberben kialakul egy ter-

mészetes védőgát. Mindig a munkára figyelünk, 

hiszen egymás után jönnek az esetek. Lelkileg nem 

roppanhatunk össze, a feladatokra kell koncentrál-

ni, a tudásunk legjavát kell adni, annak érdekében, 

hogy mentsük a menthetőt. 

MH. Oktatással is foglalkozol? 

Ez egyidejű a diploma megszerzésével. Attól az 

évtől kezdve az egyetem több karán oktatok első-

segélyt.  

MH. Munkád során sok elismerésben részesültél. Voltál 

Hódmezővásárhelyen az „Év embere”, a főiskolai hall-

gatói önkormányzat „legjobb oktatói” díjjal jutalmazott 

és sok más. Melyiket érzed legnagyobb elismerésnek? 

Sokféle díj, amely mögött sokféle tényező áll. Nyil-

ván oktatni az ember nagyon szeret, egyrészt azért 

mert kedvünket leljük a tudás átadásában. Egyéb-

ként a mindennapi munka során tapasztaltam, 

hogy az elsősegély nyújtási ismeretek átadása 

csökkenteni a kudarcok számát, amivel nap, mint 

nap találkozunk. Nyilván ez a hallgatók részéről 

egy visszajelzés, hogy azt a munkát jól végzem, és 

ez egyfajta szakmai felkészültséget jelent a min-

dennapokban. Ha oktatunk, arra fel kell készülni. 

Az „Év embere” kitüntetés egy a média által ado-

mányozott díj volt a közönségszavazatok alap-

ján.  Maga a mentőszolgálat tevékenysége az em-

berek érdeklődésében előkelő helyet foglal el. 

Alapvetően kijelenthető az, hogy a lakosság biz-

tonságérzetét befolyásolja, a mentőszolgálat mű-

ködésének minősége. Úgy gondolom ez az idő-

szak annak a vásárhelyi pár évnek szólt, amelyet 

ott töltöttem. Amire legbüszkébb vagyok, az az 

Orovecz Béla-díj. Ez a mentőszolgálatnál adható 

legmagasabb elismerés, egyszer kaphatja meg va-

laki a pályafutása során.  

MH. Szegeden, illetve a megyében folyamatosan úton 

vagy. A család hogyan viszonyul ehhez? 

Családom nélkül ez a munka nem működne. Hi-

hetetlen nagy a tolerancia, az utóbbi másfél év kü-

lönösen bizonyította ezt. Rám nem lehet tervezni 

programot, hiszen folyamatos rendelkezésre állást 

jelent a rendszer működtetése, az operatív irányí-

tás, betegirányítás, a védőfelszerelések, a másfél-

szeres túlterhelés elviselése, és ezeknek a dolgo-

zók felé történő közvetítése nagyon nehéz volt. Ez 

a beosztás ilyen felelősséggel, munkaterheléssel 

nem menne jól családi háttér nélkül.  

MH. Miután mindennap ingázol, nem gondoltatok ar-

ra, hogy elköltöztök Mindszentről? 

A család és sok minden ideköt bennünket. Abba a 

nyüzsgésbe, amiben az én mindennapi tevékeny-

ségem zajlik, egy kikapcsolódást jelent ez a kör-

nyezet. Praktikusan egyszerűbb lenne napi 100 km

-es utazást félretenni, de sokszor jól esik ez a 

csend. Jó környéken lakunk, jók a szomszédok is. 

MH. Egy gondolat az olvasók felé? 

Megismételve a védőoltással kapcsolatos cikkem-

ben leírtakat, mi nagyon sokszor találkoztunk en-

nek a betegségnek a valós arcával. Saját tapasztala-

tom is van, hiszen átestem a fertőzésen feleségem-

mel együtt. Meggyőződésem, ha nincs a védőoltás, 

nagy valószínűséggel elvitt volna a koronavírus 

fertőzés. Mindkettőnknél maradt hátra szövőd-

mény, de az hogy nem az intenzív osztályon és a 

lélegeztető gépen kötöttünk ki, a védőoltásnak kö-

szönhető. Mindenkit arra biztatok, hogy vegye fel 

azt. Ez messze nem politikai kérdés! 

Gratulálunk az elismeréshez, sok-sok ember nevé-

ben köszönjük több évtizedes kitartó, eredményes 

mentőszolgálati tevékenységedet. 
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Nagyrabecsüléssel köszöntöttem a vendégeinket, akik jelen-
létükkel emelték a 2021.május 28-ai eseményünk fényét, mely 
nap, egyike volt a legjelentősebbeknek a Károly Óvoda Mó-
ricz Zsigmond utcai Tagintézményében. Még márciusban és 
áprilisban csalódottan véltük, hogy nem tarthatjuk meg eme 
megemlékezést a pandémia miatt, de fordult a helyzet nagy-
nagy örömünkre. Izgatottsággal, rövid idejű szervezési, ké-
szülődési időszakkal a hátunk mögött, a járványügyi szabá-
lyok betartásával, az összefogó kollektívának köszönhetően 
jelen lehettünk az ovink közösségi terén. 
Megtiszteltetés volt számomra, hogy körünkben üdvözölhet-
tem 
Zsótér Károly – polgármester urat 
Salamon László- plébános urat 
Korom Éva Andrea- óvodavezetőt 
A házigazda őszinte örömével köszöntem meg a megjelenést; 
a központi óvodát képviselő kollégáknak, iskolák vezetőinek, 
munkatársainak, óvodánk volt vezetőinek, nyugdíjas pedagó-
gusainak, az aktív kollégáknak, a gyermekcsoportokat képvi-
selő gyerekeknek és természetesen az együttműködő, támoga-
tói partnereinknek. 

Az ünnepben a legszebb és legfontosabb az együttlét. Az, 
hogy 46 fő érkezett el hozzánk, reményen felüli létszám. Meg-
adtuk a tiszteletet a múltnak, melyből a közösség minden 
tagjának van/volt része, kötődése, az emlékek felszabadul-
nak, melyet az idő elmúlása sem vehetett el. 
Ebből a közös tudásból, élményekből és érzésekből állt össze a 
történelem. A 40. születésnapját ünneplő óvodánk történelme, 
mely 1981. április 15-én nyitotta ki kapuit. 
Nem tudom, 1981-ben sejtette-e az óvodaépítő, az igazgató, az 
óvónő vagy éppen egy dajka, hogy mi lesz az évtizedekkel 
későbbi jövő?! Gondolt-e arra valamelyikük, meddig és ho-
gyan marad fenn az akkor vadonatúj, festékszagú óvoda?! 
Milyen tanintézmény keletkezik a falak között? 
Bizonyára boldogan és büszkén vették birtokba az óvoda épü-
letet. 
A nevelőtestület hite, a gyerekek mosolya, az óvoda szellemi-
sége összetartó ereje volt az akkori intézményi közösségnek. 
A mi munkánk csapatmunka. Nagyon fontos, hogy megle-
gyen az összhang, mindenki szemvillanásból értse, hogy mit 
kell tennie, hogy igazán, szívből közös legyen a cél. Ám a csa-
pat nem csak a csapatszellemtől jó, hanem attól, ha tagjai 
mindnyájan külön-külön is hivatott és avatott mesterei szak-
májuknak. 

Saint-Exupery így ír: “Egy magányos kődarab mindig csak kő 
marad. Ám ha kell, a sok kis kő együtt templomot emel.” 

Miért olyan fontos az óvoda? 
Miért emlékezünk meg egy-egy kerek évfordulóról? 
Mert az óvoda azaz intézmény, mely megalapozza az általá-
nos iskolát, megtanulják a szocializálódás alapjait a gyerme-
kek. Játszva szereznek tevékenykedtetés útján új ismereteket, 
tapasztalatokat az élethez. Ha az óvodát, az ,,Élet” fájához 
hasonlíthatnám, az intézmény az a törzs, amely az emberiség 
közös, alap tudásának gyökeréből átadja a szellemi táplálékot 
a jövő generációinak. A kisgyermek, aki épp felfedezte, a vi-

lágban elhelyezi folyamatosan önmagát, megtapasztalja, hogy 
csak társakkal körülvéve lehet boldog és értelmes életet te-
remteni. Ebből az apróból, átadásra került egy kis facsemete; 
Korom Éva Andrea – óvodavezetőnek, Kormányné Takács 
Orsolya iskola igazgatónak, valamint Gémesné Wittich Szilvia 
tagintézmény-vezetőnek. Gyermekeink mindennapjaihoz 
útitársakat, vágyaihoz támogatót, a bonyolultan szép világba 
utat mutató felnőttet, mint a fák ágai, jóban-rosszban barátot 
itt találhatnak először. 
Közösségünk számára, nagyon fontos olyan hellyé tenni az 
óvodát, ahová a gyermekek és az intézményi dolgozók, nap, 
mint nap szívesen jönnek, hiszen az óvoda a 2. otthonunk. 
Elődeinktől kapott örökségünket féltve őrizzük, így az óvo-
dánk hírét, eredményességét, belső kohézióját, stabilitását, 
következetes szeretettel követelő légkörét ápoljuk. 
Hogy ilyen volt az óvodánk a múltban is, üzenetekből tudhat-
juk. Köszönöm szívmelengető szavaikat azoknak, akik nem 
tudtak jelen lenni és azoknak is, akik eljöttek meghívásunkra. 
Köszönöm hittel, lelkesedéssel végigdolgozott évtizedeiket, 
nagyívű pályájukat. Vendégeink egy - egy cserepes virágot 
kaptak köszönő-ajándékként, mely egy jelkép is számomra; 
Friedrich Fröbel idézete igazolja, hogy mit is értek a virágok 
alatt:  
 

"A gyermekek olyanok, mint a virágok. 
Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak ritkán szabad. 

Az egyik a sok napot kedveli, a másik árnyékos helyen is virágzik. 
Vannak könnyen alkalmazkodók és érzékenyebbek. 

Ha mindegyikkel ugyanúgy bánok, az egyik kivirul, a másik elszárad. 
 

Mindegyiknek van levele, szára, virága - hasonlóak, de mégis különbözőek. 
Mindegyikük gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra. 

Nem attól fejlődnek, hogy mellettük ülök egész nap, hanem attól, 
hogy a számukra megfelelő gondoskodást kapják. 

 
Van köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, krókusz, kardvirág és rózsa. 

Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, de mindegyik 
különleges, mindegyik egyedi. 

Nem hasonlíthatom össze őket egymással. 
Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apró árvácska. 

Csak más. 
Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a rózsa, hiszen az 

árvácska már rég kibújt, most már neki is itt lenne az ideje. 
 

Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket, 
rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a kertemben, 

a nekik megfelelő, egyéni módon gondoskodom róluk, 
és gyönyörködöm bennük, 
ahogyan nőnek, erősödnek, 

kivirágzanak."1 

A KÁROLY ÓVODA  
MÓRICZ ZSIGMOND UTCAI 

TAGINTÉZMÉNYÉNEK 
ÉPÜLETÉNEK MEGSZENTELÉSÉVEL  

EGYBE KÖTÖTT 
40. SZÜLETÉSNAP MEGÜNNEPLÉSE 
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Köszönettel tartozom Korom Éva Andreának és az óvoda 
alapítványának, magánszemélyeknek, cégeknek/
vállalkozóknak, hogy támogatták a kezdeményezésemet, 
valamint a pedagógus kollégáknak, a munkatársaknak, hogy 
tartalmasan teltek mindennapjaik. Üzenetként küldöm Má-
rai Sándor szavait azoknak a fiataloknak is, akiket még most 
indítunk az életbe: 
“Dolgozni csak úgy érdemes, ha az ember alkot valamit: egy 
pár cipőt, mesterien, úgy ahogy más nem tudja, vagy egy 
regényt, mesterien, ahogy más nem tudja, vagy gyógyít 
(vagy tanít) mesterien, mintha Isten megsúgta volna a titkot.” 
Az eseményen továbbá köszöntő-beszédet, -gondolatot mondott: 

Zsótér Károly – Mindszent város polgármestere, 
Hevesi Zoltánné – nyugdíjas tagintézmény-vezető, 
Korom Éva Andrea - intézményvezető. 

A gyermekek színes műsorait és Szabó Maja kellemes énekét 
követte Salamon László plébános úr áldásával egybekötött 
intézmény szentelése. Ennek emlékére az intézményünk fala 
egy emlék-táblával gazdagodott, valamint minden résztvevő 
egy-egy kerámia hűtőmágnessel térhetett haza. 
Természetesen nem maradhatott el az óvodánk születésnapi 
tortájának elfogyasztása. 
Nagyon jól eső érzés volt a pozitív töltődésű élményeket, 
gondolatokat hallgatni! 
Nem maradt más hátra, mint, hogy Önök is bepillantást 
nyerhessenek Balogh Gabi pillanatfotóinak köszönhetően 
eseményünkbe:  

Horváth Ágota – tagintézmény-vezető 
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A Nemzeti Összetartozás Napján és a trianoni békedik-
tátum aláírásának 101. évfordulóján felavatták Ország-
zászló-emlékművet Mindszent főterén. A megemléke-
zésen és ünnepségen részt vett Dr. Latorcai János, az 
Országgyűlés alelnöke, aki szerint köszönetet kell mon-
dani mindazoknak, akik 101 éve nap, mint nap erősítik 
a magyarság együvé tartozását.  
Zsótér Károly elmondta, hogy az emlékmű kapcsán 
támogatási kérelemmel fordultak a Miniszterelnökség-
hez, valamint Pálinkó György Vince képviselő levelet 
fogalmazott meg Kövér Lászlónak, az Országgyűlés 
elnökének, kérve segítő támogatását. A Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkársága jóváhagyta a ké-
relmet, és 10 millió forinttal járult hozzá az emlékmű 
elkészültéhez. Az emlékmű állítása a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg, a fiatal, 
apród figurát ábrázoló, fél térdre ereszkedett szobor 
Németh Erika szobrászművész kezének köszönhető. 
Németh Erika gyermekéveit Mindszenten élte, hosszú 
évek óta járul hozzá a település maradandó épített kul-
turális és szellemi értékeinek növeléséhez, munkái vá-
rosunk több pontján megtalálhatóak. 
Hálásan köszönjük Németh Erika, és az emlékművet 
felépítő mesteremberek munkáját!  
„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában: Hiszek egy 
isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltáma-
dásában!” – kezdte ünnepi gondolatait Zsótér Károly, 

Mindszent polgármestere. A város vezetője kifejtette, 
hogy mikor 11 évvel ezelőtt polgármester lett, rengeteg 
megvalósítandó terve volt, többek közt egy Ország-
zászló felállítása is. Ez most megvalósult, amivel több 
mint 80 éves adósságot törlesztett a város, hiszen már a 
1930-as években készült vízfestményes tervekben is 
szerepelt egy ilyen emlékmű.  
 „Június 4-én egy olyan jelképet állítottunk fel városunk 
szívében, amely hozzájárul az anyaországi és a külhoni 
magyarság kapcsolatának erősítéséhez, méltó állítva a 
múltnak. Hiszem és vallom, hogy beszélnünk kell a 

múltról, hiszen a múlt teljes megismerése nélkül nem 
lehet építeni a jövőt. Ez a most felavatott emlékmű a 
jelképe annak, hogy egy évszázad sem tudta megszün-
tetni az összetartozást. Ez a szimbóluma egy összefo-
gásnak, az együttműködésnek, a kölcsönös tisztelet-
nek” – hangzott el a polgármester beszédében.  
Az ünnepségen felszólalt Farkas Sándor, a térség or-
szággyűlési képviselője is, aki kihangsúlyozta, hogy az 
Országzászló a magyar államiság, a magyar nép össze-
tartozásának egyik legfontosabb szimbóluma. „Hűség a 
múlthoz, erő a jelenben és remény a jövőre” – mondta a 
képviselő.  
„Sajnos mindannyiunk esetében voltak fájó áldozatok 
az elmúlt időszakban. Sokan voltak, akik szeretteiket 
elvesztették, vagy a megélhetésük nehezebbé vált. A 
magyarok azonban ismét bizonyítottak. Mára már túl 
vagyunk a nagy csapások, a nehézségek többségén, és 
az erőt próbáló hónapok még erősebbé tettek minket.  

80 ÉVES ÁLOM VÁLT VALÓRA 
- felavatták az Országzászló-emlékművet 
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Ismét bebizonyosodott, hogy a magyarság egymásért 
tenni akaró, felelősséget vállaló, egymástó óvó nemzet” 
– utalt beszédében a koronavírusra és a helyén való 
védekezésre Farkas Sándor.  
A képviselő elmondta továbbá, hogy a múlt évszázad-
okban oly’ sokszor lengtek idegen zászlók hazánkban, 
amelyek mindig az elnyomás, a kiszolgáltatottság, az 
elszegényedés, a megalázottság időszaka voltak.  
„Nekünk, magyaroknak a magyar zászló a szabadsá-
got jelenti. Erőt, önbizalmat, biztonságot ad. Gyarapo-
dó, erősödő magyar családokat jelent. Egy életerős ha-
zát: Magyarországot. Egy zászló felvonása mindig egy 
új kezdet. A közösséget megerősíti, és felemeli” – zárta 
sorait résrég országgyűlési képviselője.  
Gémes László, a megyei közgyűlés elnöke elmondta: 
Trianon századik évfordulóján, azaz tavaly vette fel a 
megye a Csongrád-Csanád nevet, hogy képviselje a 
korábbi Csanád vármegye örökségét. Ez Lázár János 
kezdeményezésére, a Magyar Országgyűlés engedélye-
zésével valósulhatott meg. Ennek alkalmából Gémes 
László emlékérmet adományozott Latorcai Jánosnak, 
az Országgyűlés alelnökének. 
„A trianoni békediktátum által Magyarország elvesz-
tette valódi nemzeti önrendelkezését, amit csak később 
sikerült visszaszerezni. A kérdés ma már az, hogy a mi 
nemzedékünk képes lesz-e ellenállni a globalizáció 
degradáló erőinek, vagy a minden csapból folyó átne-
velés hatására értetlenül pislogunk majd a szabadság, 
az önrendelkezés, a nemzeti összetartozás és a hit sza-
vak hallatán” – fogalmazott Latorcai János. Az alelnök 
szerint köszönetet kell mondani mindazoknak, akik 
101 éve nap, mint nap erősítik a magyarság együvé 
tartozását. 
Hozzátette, a mindszenti országzászló a szellemiségé-
vel, a nemzetegység szimbólumaként képes lesz min-
denkinek segítséget és irányt mutatni a nemzeti eliga-
zodásban. Ha a csúcson lobog, akkor a nemzet jó úton 
halad, azonban ha baj lesz, akkor csupán félárbocon 
láthatjuk majd. 
Az emlékművet dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi 
megyés püspök áldotta meg. 

Az ünnepségen közreműködött a Magyar Honvédség 
5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi 
Helyőrség, Busa Gabriella és Kóbor Tamás operaéne-
kesek, valamint Ruzicska László színművész.  
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„Nemes szép élethez nem kellenek 
nagy cselekedetek, csupán tiszta szív 

és sok-sok szeretet”  

A sokak által ismert Pataki házaspár, a Pataki tészta 
megalapítói szinte egyszerre távoztak az élők sorából. 
Őszinte megrendüléssel, fájdalmas emlékezéssel, há-
lás tisztelettel vettünk végső búcsút, május 10-én Er-
zsikétől.  
Derűs, mosolygós, életvidám természetének kisugár-
zását hosszú éveken át élvezhettük. 
A Patakiék mindig szívesen támogatták településün-
kön a jó cél érdekében végzett munkát, szívesen áll-
tak minden hasznos kezdeményezés mellé. 
Tették ezt végakaratukban is.  
A koszorúk helyett felajánlott 200 000 Ft-ot a mind-
szenti Kékvirág Klub kaphatta meg. 

Lelkünkben örökké élni fognak! 

Nyugodjanak békében! Fotó: Vargáné Jancsó Irén  

A SZOBRÁSZ ÚJABB 
ALKOTÁSA 
VÁROSUNKBAN 

A mindszenti kötődésű Németh Eri-
ka szobrászművész alkotásaiban 
gyönyörködhetünk a városháza előtti 
téren. Június 4-én újabb művel, az 
országzászló-emlékmű apród figurá-
ját megtestesítő bronzszoborral aján-
dékozott meg bennünket. 

MH. Melyik munkád állt hozzád legközelebb az alkotás során? 

Mindegyiket szeretem, nagy öröm volt számomra, ami-
kor Benák Katalintól megkaptam az első megbízásokat, 
ezek az érmek, díjak voltak. Érdekes volt megalkotni 
Bene Ferenc szobrát vagy Keller Lajosét, amihez segítsé-
gül egy régi festményt kaptam. Dr. Ávéd László és Dr. 
Horváth István orvosokat nagyon tiszteltem és szeret-
tem, ezek megalkotása szép és megható élmény volt. A 
most átadott szobornál törekedni kellett arra, hogy har-
monizáljon az épülettel, a térrel. Itt egy vázlat állt ren-
delkezésemre. Vannak erdélyi, felvidéki barátaim, így az 
érzelmi kötődés is motivált.  

MH. Mennyire befolyásolta a hivatásodat a Mindszenten töl-
tött gyermekévek és a Mindszenti Általános Iskola? 

Nagy hatással volt rám a természeti környezet, a Tisza, 
már akkor is a sárral, agyaggal foglalkoztam. Sokat kö-
szönhetek Török Lászlóné tanárnőnek, akinek a rajz-
szakkörébe nagyon szívesen jártam. Őszintén, lelkese-
déssel adta át a tudását, szakmai féltékenység nélkül. A 
szomszédba is gyakran átjártam, ahol nagy könyvár volt 
és rajzolgathattam az albumokból. Édesanyám nagyon 
okos asszony volt, apukám pedig ezermester.  

MH. A középis-
kola elvégzése 
után Pécsre ke-
rültél. 

Igen, ott végez-
tem el az egye-
temet. Majd 
három évet 
Olaszországban 
töltöttem. 
Rendkívül von-
zott az olasz 
kultúra, az 
olasz nyelv. 
Mindent meg 
akartam nézni, 
máig úgy ér-
zem, hogy oda 
is tartozom. 
Tartom a kap-
csolatot az is-
merőseimmel, 
olaszul is sokat 
beszélek. 

 

MH. Nyíregyházán élsz a családoddal. Mivel foglalkozol? 

2000 óta a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium-
ban tanítok szobrászat gyakorlati, elméleti ismerete-
ket, rajz és művészettörténetet. 

MH. Művészeti vezetőként is tevékenykedsz? 

Igen, egy magángalériának vagyok a művészeti veze-
tője, nagyon szeretem csinálni. Különösen figyelek a 
tehetségekre. 

MH. Családodról hallhatnánk néhány szót? 

A férjem Gyapjas Sándor, aki mindenben támogat. A 
fiam 14 éves, jó tanuló, komoly fiú. Ő a számítógépen 
szobrászkodik, a 3D-s tervezést egyedül tanulta meg, 
nagyon ügyes. Sajnos nagyon ritkán jutunk haza, de 
a mai napig kötődöm Mindszenthez, szeretem ezt a 
települést. 

Köszönjük a csodálatos alkotást, amely méltán 
nyerte el az emberek tetszését! 
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MOCORGÓ UFC IDÉNY VÉGE 
– ÚJ SZEZON KEZDETE 

Beszámoló az eredményekről és felhívás! 

Elérkezett a szezon vége, minden korosztályunk befe-

jezte a nagypályás bajnokságokat, alapvetően igen jó 

eredményekkel. Az U17-es gárdánkkal Molnár Milán 

edző nagyon sokat dolgozott, a kilenccsapatos mezőny 

4. helyén zártak, s igaz, hogy a tavasz picit gyengébben 

sikerült, de nem sok ponttal maradtak le a bronzérem-

ről. A Párkányi László által irányított U14-esek tagjai-

nak nyakába az ezüstérem került, a megye négy cso-

portjából a legerősebb, A-ban szereplő Mindszent 13 

győzelemmel és 3 vereséggel magabiztosan lett máso-

dik. Nagy Péter csatárunk pedig az egész megye legjobb 

góllövője lett, egészen fantasztikus, 72 góllal! Az U19-es 

lányok Balogh Árpád és edzőtársa, Bereczki Mihály se-

gítségével nagyszerű tavaszt produkáltak, mint ahogy 

korábban írtam, 5 meccsen keresztül nem találtak legyő-

zőre. Ez végül a 8. helyre volt elég, de emögött hatalmas 

nagy munka van és a nagyon szépen összeállt a csapat 

(a „tavaszi tabellán” a 4. helyen lennének 2 győzelem-

mel és 4 döntetlennel). U11-eseink Szűcs Sándor vezeté-

sével Bozsik programokon vehettek részt, ahol a tanu-

lás, fejlődés és gólok mellett már a győzelem is összejött, 

reméljük, és mindent meg is teszünk, hogy tudjanak 

ezen az úton tovább menni. 

Hogy kevés gyermek van az utánpótlásban, az nem he-

lyi, hanem megyei, országos probléma, amit a tőlünk 

telhető eszközökkel igyekszünk orvosolni! A következő 

szezonra már vannak terveink, megkezdtük a toborzó 

programok, táborok, családi nap szervezését minden 

korosztály számára. Az elmúlt hetekben láttunk biztató 

jeleket, a közösségi médiában is megjelentünk, érkeztek 

is szülők gyermekekkel a pályára. Azonban tudjuk, 

hogy még tovább kell lépnünk: amíg tart az iskola, oda 

is betérünk, hogy személyes megjelenés által le tudjuk 

csábítani a fiatalokat a pályára. Ez az elmúlt bő egy év 

eseményeit figyelembe véve nagy lehetőség nekik is, 

hogy újult erővel térjenek vissza a szabadba és tudjanak 

mozogni, sportolni, focizni, egyesületünknél ráadásul 

szervezett kereteken belül. Továbbra is várjuk tehát a 

jelentkezéseket (fiúk: 2006-2015, lányok: 2004-2015 kö-

zött születettek) a Facebook oldalunkon (#Mocorgó 

Utánpótlás Nevelő Futball Club#), edzések alkalmával 

(általában hétfő-szerda-péntek 17 órától), valamint 

Szűcs Sándor elnök a +3630-457-2579 telefonszámon. 

Remek a közösségünk, mindenki segítőkész, gyertek le 

bátran a pályára, hozzatok barátokat, barátnőket is és 

találunk számotokra helyet! 

Hajrá Mindszent! Hajrá Mocorgó! 

Balogh Árpád 

Fotó: Máté Hunor  

Óriási tapasztalatszerzés volt Panna 
számára a Budapesten megrendezett 
Európa-bajnokság, ahonnan enyhe térdsérülése 
miatt idő előtt hazatért. A felnőtt mezőnyben óri-
ási sikerrel mutatkozott  be, több mint 20 év után 
első vásárhelyiként úszott Európa-bajnokság dön-
tőben! Motiváltan tekint a jövőbe, a felkészülést 
nem hagyta abba!  

HÍREK UGRAI PANNÁRÓL 

2021. június 2-án kezdődik Kaposváron az Ifjúsá-

gi Országos Bajnokság, 4 napon keresztül szur-

kolhatunk Pannának és a Hód Úszó SE verseny-

zőinek. 

A 4 napos versenyen 8 egyéni, és 2 váltószámban 

áll rajthoz. A versenyszámok nagy részében dön-

tős és dobogós helyezést vár tőle edzője, Máté 

Hunor. A tréner szerint Panna remek állapotban 

van, a kaposvári verseny pedig egy terheléses 

edzésnek is felfogható. A céljuk az, hogy a júliusi 

ifi Eb-re Panna a legjobb formáját nyújtsa. 

A Hódok 11 versenyzővel utaztak Kaposvárra, 

akik közül többen serdülő korosztályúak, azaz 

akár 3-4 évvel idősebbekkel versenyeznek. Egyé-

niben és váltóban döntős és „B” döntős eredmé-

nyeket várhatunk tőlük. 

Hajrá Panna! Hajrá Hódok! 

A kaposvári ifjúsági országos bajnokság lezajlott, 

Panna 5 aranyéremmel zárta a versenyt. 

Panna eredményei: 

1. 200 m vegyes 

2. 100 m gyors 

3. 100 m hát 

4. 50 m hát 

5. 100 m pillangón ARANYÉREM! 

50 m pillangón is közel járt a győzelemhez, ott 

végül ezüstérmes lett, 200 m gyorson 4. helyezést ért el. 

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK EHHEZ A 

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYHEZ! 
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FELHÍVÁS HELYETTESÍTŐ 
GONDOZÓ ÁLLÁSHELY  
BETÖLTÉSÉRE 

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás Kapcsolat Központ pályázatot hirdet 1 fő 
helyettesítő gondozó álláshely betöltésére. 
A munkavégzés helye: Időskorúak ápolást, gondozást 
nyújtó Otthona, 6630 Mindszent, Kőrösi Csoma S. u. 
1., tel: 62/527-039 
A munkakör betöltésének feltétele középfokú szakirá-
nyú végzettség, büntetlen előélet. 
A pályázathoz csatolni kell szakmai önéletrajzot és a 
végzettséget igazoló okiratok másolatát. 
A pályázat Bálint Gabriella főigazgatónak címezve be-
nyújtható a fenti vagy a HTKT Kapcsolat Központ, 6800 
Hódmezővásárhely, Serháztér u. 6. (tel:  62/220-904) 
címre. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 20. 

TÖBB KAMIONNYI 
ELEKTRONIKAI HULLADÉK 
GYŰLT ÖSSZE MINDSZENTEN 

Idén is sikeresnek bizonyult a június első hétvégéjére 
meghirdetett ingyenes elektronikai hulladékgyűjtés, 
ugyanis több kamionnyi veszélyes hulladék gyűlt ösz-
sze. A három nap alatt rengeteg használaton kívüli 
hűtőtől, televíziótól, monitortól és mikrohullámú sütő-
től váltak meg gazdáik. 
A gyűjtés során bárki ingyenesen leadhatta a felesle-
gessé vált elektromos árammal működő berendezését, 
és szerencsére sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Azon 
kívül, hogy nem otthon foglalja ezentúl a helyet, a kör-
nyezetünket is óvjuk ezen berendezések összegyűjtésé-
vel. Az eszközökben rengeteg olyan veszélyes anyag 
található, ami az esőnek köszönhetően a talajba juthat, 
vagy elégetés esetén a légkörbe kerülhet.  
Az összegyűjtött elektronikai hulladékot a gyűjtőhely-
ről elszállítják, szakszerűen szétszerelik, ártalmatlanít-
ják, majd amit lehet, újrahasznosítják.  

Köszönjük, hogy Ön is tett a környezetünkért, és  
leadta nem használatos e-hulladékát!  

Aranyos, játékos kiskutya ingyen 

elvihető, a gazdája betegsége miatt. 

Telefonszám: 06 20/411-2825 

A BUDAKALÁSZ 
GIMNÁZIUMMINDSZENTI 

TAGINTÉZMÉNYE 

 FELVÉTELT HIRDET A 2021/22-ES 
TANÉVRE, A 10. 11. ÉVFOLYAMOKRA 

Jelentkezni, előzetes telefonos egyeztetés 
után lehetséges: 06 30 231 24 34  

Szükséges okmányok: személyi igazolvány; 
lakcímkártya; TAJ kártya; iskolai 

végzettséget igazoló bizonyítvány. 

Nem állandó, házkörüli növényápolási 

munkára jelentkezőt keresek. 

Tel: 06 20 3314 314 

Simsont, régi motorokat vásárolok! 

Fűkaszálást, rotálást, favágást, ágdará-

lást, permetezést, gyomirtást vállalok! 

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók! 

Tel.: +36 30 479 8803 

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 
Hivatal Jogi Irodáján (tel.: 62/527-010) kérhető. 

http://www.mindszent.hu
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ARANY JÁNOS: A NAGYIDAI CIGÁNYOK 

2021. június 25. péntek, 18:00 
A Csavar színház előadásában 

Arany János: A nagyidai cigányok című műve 

a magyar irodalom egyik legnagyszerűbb al-

kotása, mely Arany lenyűgöző, felülmúlhatat-

lan humoráról árulkodik. A magyar katonák 

már nem bírván 

tartani Nagyida 

várát a helyi ci-

gányságra bízzák, 

hogy őrizzék, 

védjék, míg ők 

élelmet szerezvén vissza nem térnek.  

Marad a vár a magyarok kezén?  Megszerzik a 

labancok? Vagy a cigányok túljárnak mindkét 

fél eszén? Június 25-én kiderül!  

MIKSZÁTH KÁLMÁN: SZENT PÉTER 

ESERNYŐJE 

2021. július 17. szombat, 19:00 

Zenthe Ferenc Színház előadásában 

A Szent Péter esernyője Mikszáth Kálmán 

egyik leghíresebb műve, amit két felvonásban 

láthatnak az érdeklődők.  

Amikor az elmara-

dott Glogovára új 

plébános, Bélyi 

uram érkezik, külö-

nös csoda történik. 

A viharban Szent 

Péter egy piros esernyőt borít Bélyi uram kis-

húgára, Veronkára. Ezzel megindul Glogova 

felvirágzása: megújul a paplak, Veronkához 

francia nevelőnőt szerződtetnek, özvegy Münz 

Jónásné személyében pedig a városkában fel-

lendül a kereskedelem is…  

 

A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

PROGRAMAJÁNLÓJA 

TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT - 

FÖLDES LÁSZLÓ (HOBO) 

JÓZSEF ATTILA ESTJE 

2021. július 10. szombat, 19:00 

Hobót régóta foglalkoztatja József Attila köl-

tészete - már első koncertjein is előadta a 

költő megzenésített verseit. "Verseit úgy ol-

vasom, mint a szent könyveket és néha, 

mintha a saját gondolataimat látnám leírva” 

– nyilatkozta az előadó.  

Jegyelővétel korlátozott számban az 

aktuális rendelkezések szerint.  

 Jegyvásárlás naponta 9-17 óra között a Mind-

szenti Művelődési Központban. 

Érdeklődni lehet a 30/670-7580 

telefonszámon. 

MEGHÍVÓ 

I. VILÁGHÁBORÚS FOTÓ– ÉS 

EMLÉKKIÁLLÍTÁS MEGTEKINTÉSÉRE 

A kiállítás Hegyi Endre gyűjteményének 
köszönhetően valósul meg. 

A kiállítás látogatható a 
Mindszenti Művelődési 

Központ 
színháztermében 

2021. június 21-ig, 
hétfő-péntek 9 és 17 óra, 

szombaton 9-12 óra 
között. 
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NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

MÁRKI SÁNDOR 

2009.  

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. 
2009-ben Márki Sándor kapta ezt a rangos kitüntetést. 
Hogyan alakult a kitűnő tanuló sorsa az évek alatt? 
Erről kérdeztük Márki Sándort. 

Milyen emlékeid vannak egykori isko-
ládról? Szerettél ide járni? 
Szerettem nagyon ide járni. Jó tanáraink 
voltak, jó volt az osztályközösség. 
Imádtam a sportversenyeket, osztályki-
rándulásokat, táborokat. 

Kik voltak a kedvenc tanáraid?  
Eta tanárnéni volt a kedvenc tanárom, 

mind szakmailag, mind emberileg is példaértékű.  

A mai gyerekeknek mit üzennél? 
Találják meg az életben azokat a célokat, amik fontosak 
nekik és azért 100%-ot odatéve küzdjenek, hogy elérjék.  

Milyen sikereket értél el? 
Gimnáziumban sok földrajz-
kémia-biológia-atlétika ver-
seny országos döntőjében ér-
tem el jó eredményeket. Egye-
temen kutatói ösztöndíjjal 
részt vehettem a Parkinson-
kór öröklődésének kutatásá-
ban, amivel megnyertem a 
tudományos diákkör verse-
nyét. Témámat előadtam ha-
zai és nemzetközi konferenci-
ákon. Egyetemi és Szeged vá-
rosi ösztöndíjakban is részesültem.  

Az általános iskola befejezése után melyik középisko-
lában végeztél? 
Az általános iskola után a Horváth Mihály Gimnázium-
ban végeztem. 

Melyik felsőoktatási intézményben tanultál? 
A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán 
tanultam. 

Hogyan élsz, mik a terveid? 
Szeptemberben kezdtem dolgozni a szegedi Neurológia 
Klinikán. Embert próbáló, sokszor nagyon nehéz, de 
emellett rendkívül jó dolog segíteni a beteg embereken. 
Jelenleg próbálok minél több mindent megtanulni, hogy 
jó orvos váljon belőlem. A későbbiekben szeretném 
megtalálni az egyensúlyt a karrier és a magánélet-család 
között.                     

 Kívánjuk, hogy vágyaid váljanak valóra! 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

SZÜLETETT 

Sólyom Róbertnek és Dehelán Magdolnának 
2021.05. 09-én Teó, 

Kolompár Patriknak és Ajtai Laura Annabellának 2021. 05. 
15-én Liliána Elena, 

R. Nagy Zoltánnak és Oláh Mártának 2021.05.15-én Léna, 

Mihály Ferencnek és Angyal Szabina Csillának 2021. 05. 22-
én Dorka, utónevű gyermeke született. 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2021. 05. 08. Kis Attila Richárd és Ungor Noémi 
2021. 05. 15. Horváth István és Puskás Henriette 
2021. 05. 29. Budai Tamás és Kis-Bus Klaudia 
2021. 05. 29. Tóth Endre és Nagy Hajnalka 
2021. 05. 29. Szlovák Róbert és Kézsmárki Alexandra 
2021. 05. 31. Tóth Péter és Kunszabó Ivett 

65 éve kötött házasságot  
1956. 06. 23. Dr. Pásztor Jakab és Kubinyi Ágnes Ilona 

55 éve kötött házasságot 
1966. 06. 25. Herczeg Imre és Juhász Mária 

50 éve kötött házasságot 
1971. 05. 22. Hevesi János és Kiss Mária 
1971. 06. 19. Korom Ferenc és Hegedűs Anna 
1971. 06. 19. Mihály István és Marsovszki Anna  

40 éve kötött házasságot 
1981. 06. 27. Borsi Sándor és Darázs Éva 

35 éve kötött házasságot 
1986. 06. 17. Halál Sándor Mihály és Farkas Erzsébet Julianna 
1986. 06. 28. Jaksa Zoltán és Ökrös Éva 

30 éve kötött házasságot  
1991. 06. 08. Mihály Ferenc és Gémes Rozália 
1991. 06. 22. Terhes Imre József és Máriás Erika  

25 éve kötött házasságot 
1996. 06. 15. Katona Zoltán és Ecseki Mária 
1996. 06. 29. Dombi Tibor Zsolt és Bacsa Zsuzsanna 

ELHUNYT 

Nagy János (Bereczki J. u. 16.) – 2021. 04. 16. – 
89 éves volt,  
Pataki Józsefné szn.: Katona Erzsébet Franciska (Zrínyi u. 
41.) - 2021. 04. 25. – 77 éves volt, 
Tunyogi Sándor Ferenc (Kossuth u. 89.) – 2021. 04. 25. – 67 éves volt, 
Patakné Csányi Mária (Akácfa u. 13.) – 2021. 04. 26. – 58 éves volt,  
Pálinkó Lajos (Thököly u. 65.) – 2021. 04. 26. – 73 éves volt,  
Kiss Gábor (Zrínyi u. 17.) – 2021. 04. 30. – 65 éves volt,  
Dzurdzik Péter Pálné szn.: Pálinkó Julianna (Batthyány u. 
16.) – 2021. 05. 05. – 84 éves volt, 
Gyermán József (Iskola u. 110.) – 2021. 05. 07. – 69 éves volt, 
Antal Ferencné szn.: Bálint Erika (Elege u. 94.) – 2021. 05. 09. 
– 59 éves volt, 
Szécsényi Istvánné szn.: Mikula Magdolna (Téglás u. 62.) – 
2021. 05. 11. – 66 éves volt, 
Samu Istvánné szn.: Kiss-György Erzsébet (Kossuth L. u. 49.) 
– 2021. 05. 11. – 78 éves volt, 
Krómer Anna Júlia (Kossuth L. u. 66.) – 2021. 05. 13. – 66 éves volt, 
Bakacsi Ferencné szn.: Török Mária Anna (Iskola u. 60.) – 
2021. 05. 14. – 65 éves volt, 
Szekula Sándor (Mátyás kir. u. 35.) – 2021. 05. 14. – 64 éves volt, 
Nagy István (Vajda u. 4.) – 2021. 05. 14. – 74 éves volt, 
Mészáros Lajosné szn.: Pintér Piroska (József A. u. 5.) – 2021. 
05. 18. – 95 éves volt, 
Ajtai János (Bereczki J. u. 96.) – 2021. 05. 21. – 42 éves volt,  
Sipos Margit (Iskola u. 105.) – 2021. 06. 02. – 83 éves volt. 
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2021. év májusában nagy öröm érte óvodánkat, amikor 
is tudomásunkra jutott, hogy a Keller Lajos Művelődési 
Központ és Könyvtár közreműködése által egy almafá-
val gazdagodhat óvodánk csupa zöld felületű, hatalmas 
játszóudvara. 
A 100 éves Bálint gazda Magyarország 100 óvodájának 
ajánlott fel 1-1 almafát, így lehetőségünk adódott méltó 
helyet keresni a 87. sorszámmal ellátott fácskának. 
Már kicsiny gyümölcsök is láthatók rajta; ovisaink nagy-
nagy örömmel kísérhetik figyelemmel fejlődését, növe-
kedését, gyarapodását!  
A Mindszenti Városvédő és Szépítő Egyesület - Nagy 

Sándor és a Flora Botanica 
virágüzlet - felajánlása által 
pedig ültettünk egy almafát 
a Móricz Zs. utcai Tagintéz-
ményünk csodás játszóud-
varára is. Köszönet az egye-
sületnek! 
És köszönet Bálint gazdá-
nak, akinek emlékét és a 
növények iránti szeretetét 
megőrizzük, tovább visz-
szük ovis „csemetéink” ál-
tal is. 

Korom Éva Andrea 
intézményvezető 

A KÁROLY ÓVODA KAPTA A 
87. SORSZÁMMAL ELLÁTOTT ALMAFÁT A 

„100 ALMAFA 100 ÓVODÁNAK 
A 100 ÉVES BÁLINT GAZDÁTÓL” 

AKCIÓ KERETÉBEN 
Hálás szívvel köszönjük meg 

mindazok részvétét, akik 

Pálinkó Lajos 

elvesztése végett, az elmúlt 

hetekben szóban, írásban 

vagy a temetésen való részvétükkel 

fejezték ki együttérzésüket, sírjára 

koszorút, virágot helyeztek vagy 

küldtek, fájdalmunkat bármilyen 

módon enyhíteni igyekeztek. 

Külön köszönet Gál Jánosnak és 

Bozó Istvánnak. 

Gyászoló család     
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Gyermeknapra 
minden óvodai csoport kapott a 

MINDSZENTI ÓVODÁSOKÉRT ÉS 
ÓVODÁKÉRT ALAPÍTVÁNYTÓL 

csoportonként 3-3 db futóbiciklit 
összesen 27 db-ot, 

amit összeszerelés után 
a gyermekek boldogan ki is próbáltak! 

Köszönjük! 

Mindszenti Hírek 
A lapot alapította 1987-ben Jenei Sándor 

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

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

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

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

JÚNIUSI HABVERŐ  ROVAT 

SZEKERES SADA-FÉLE  SASLIK   

Hozzávalók 4 személyre:  

1 kg kockázott pácolt tarja, 1 kg vöröshagyma durvára 
vágva, ½ kg gomba durvára vágva, 3 db kaliforniai pap-
rika (piros), 3 db tv paprika (fehér), ½ kg füstölt, vagy 
kolozsvári szalonna csíkozva, kb. ½ kg zsír a sütéshez. 

Nagy serpenyőbe a zsírba felrakom 
egyszerre a szalonnát és a húst. Le-
kérgesítem a pácolt tarját, hozzá-
adom a vöröshagymát, paprikát, 
körülbelül 30 perc múlva a gombát. 
Sóval, borssal, fokhagymával ízesí-
tem, ha elfogy a lé, akkor pótolni 
kell. Ha megpuhult a hús, akkor 
nagy lángon a levet elforralom, lesü-
töm. (Sada nem húzza nyársra, ser-
penyőben süti, de nagyon finom, ízletes így is!) 

Húspác: barbecue pác vagy sülthúsos fűszerkeverék 

(allergén anyagot nem tartalmaz!) 

SADA- FÉLE GRILLKOLBÁSZ, TARJA 

Hozzávalók: 

5 kg darált hús, aminek 80%-a hús, 
20%-a zsiradék, 6-os tárcsán darál-
juk le, 3 féle fűszerkeverékkel 
(medvehagymás, békéscsabai cse-
mege, békéscsabai csípőskolbász 
fűszerkeverékkel) és 10 dkg váku-
um sóval (nem jódozott!!!) jól össze-
gyúrjuk. Juhbélbe, vagy a legvéko-
nyabb sertésbélbe (22-es) töltjük, 
elpározzuk és sütjük. A sertéstarját bepácoljuk (legjobb 
előző nap) és tárcsán megsütjük. 

Sütés: grillen, vagy tárcsán. Ha hideg van és esik az eső, 

akkor tepsibe sütőpapíron zsiradék nélkül légkeverésen 
160-180 fokon 15 perc az egyik oldalon, 15 perc a másik 
oldalon a sütésidő. 

Köret: 
Steak burgonya: a közepes burgonyát félbevágom, ízesí-
tem steak fűszerkeverékkel, sütőpapírral bélelt tepsibe 
rakom, meglocsolom pici olivaolajjal és sütőben megsü-
töm. Lehet előfőzni a burgonyát, majd utána sütni. 

Párolt káposzta, 

SADA kedvenc zöldségsalátája: paradicsomot, lilahagymát, 
paprikát, uborkát apróra összevágom, ízesítem sóval, 
cukorral, őrölt köménymaggal és pici ecettel. 1 napot 
állhat, akkor a legjobb, de idő hiányában azonnal fo-
gyasztva is kiváló. 

Jó étvágyat, jó grillezést! 

Akinek felkeltettük az érdeklődését, de nincs kedve 
bajlódni az ételekkel, bátran keresse fel a 

SADA HÚSBOLTOT Mindszenten a Mátyás Király 
utca 2. sz. alatt. A receptekben említett húsok, pácok, 
fűszerkeverékek, akár előre bepácolva is beszerezhetőek 

Szekeres Sándornál.  


