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ELKÉSZÜLTEK A BÖLCSŐDE TERVEI 

Várhatóan 2022 végére készül el Mindszent egyik 
legjobban várt épülete: a bölcsőde. Egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően 48 férőhelyes, 4 csoportos 
intézmény épül Mindszenten. 
Mindszent Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-CS1-
2020-00026—bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése 
című pályázattal 2020. évben 749.990.357,- Ft támogatást 
nyert 48 férőhelyes bölcsőde kialakítására.  
Az intézményben négy csoportszoba kerül kialakításra, a 
hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel, irodákkal, 
játszóudvarokkal és tároló helyiségekkel. A tervezés és a 
megvalósítás teljes időtartama alatt folyamatos egyeztetés 
történik a Magyar Bölcsődék Egyesülete által kijelölt 
bölcsődei szakértővel, hogy egy minden igényt és előírást 
kielégítő, a gyermekek számára leginkább megfelelő 
környezet kerülhessen kialakításra a támogatási 
összegből.   
A kivitelező az építési engedélyek megszerzését követően 
közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra, a 
projekt befejezése a jelenlegi állapot szerint 2022.12.30-ra 
várható. 

Kormányzati és uniós támogatással újult meg a Min-
denszentek-templom, amelyet hálaadó szentmise ke-
retében Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök ál-
dott meg. 
A római katolikus templom 1880-ban épült, a korszerű-
sítése pedig csaknem egy évig tartott. Megújult az épü-
let teljes külső homlokzata és a tetőszerkezet. Az eddig 
jelentős gondot okozó vizesedést egy speciális módszer-
rel sikerült megszüntetni, így az eső sem okoz már gon-
dot. A fűtéshez és az elektromos világításhoz szükséges 
energiát napelemek által termelt áram biztosítja a jövő-
ben. 
A hálaadó szentmisén Farkas Sándor, térségünk ország-
gyűlési képviselője kifejtette, hogy míg a világban sok 
felé üldözik a kereszténységet, addig Magyarországon 
azért küzdenek, hogy a keresztény értékek maradjanak 
előtérben. A mindszenti templom felújítása is a keresz-
ténység fenntartásáért, megőrzéséért folytatott küzde-
lem egyik jelképe.  
Zsótér Károly polgármester beszédében elmondta, hogy 
Isten házát szívvel lélekkel újították fel, hiszen ez a hely 
a magyarság és az összetartozás egyik bástyája. Kiemel-
te, hogy a templomhoz szinte minden mindszentinek 
van valami személyes kötődése, legyen az egy esküvő, 
vagy egy keresztelő. Polgármesterségének elején megfo-
gadta, hogy a Mindenszentek-templom új fényében fog 
pompázni, ha törik, ha szakad. Célját most elérte, amiért 
hálás mindenkinek, aki részt vett a felújításban.   
A templomot Kiss-Rigó László áldotta meg egy hálaadó 
szentmise keretében. 
A templom felújítását az Európai Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Alap mintegy 50 millió, a hazai központi 
költségvetési 100 millió forintos támogatása, valamint 
egyházközösségünk támogatói tették lehetővé. A re-
konstrukció kivitelezője a hódmezővásárhelyi Építész-
mester Zrt. volt. 

Átadásra került a felújított Római Katolikus 
Templom hálaadó szentmise keretében 
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OTTHONI SZAKÁPOLÁS 
MINDSZENTEN 

Beszélgetés Hevesiné Magdival, aki 15 éve dolgozik 
Mindszenten otthoni szakápolásban. 

Mit jelent az otthoni szakápolás? 

A biztosított otthonában, vagy tartózkodási helyén kezelő-
orvosának rendelésére szakképzett ápoló által végzett tevé-
kenység. Célja, hogy a beteg otthoni környezetben, sze-
mélyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban része-
süljön. 
Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csök-
kenthető, illetve a bennfekvés időtartama lerövidíthető. Az 
otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátásokat a beteg 
akkor veheti az egészségbiztosítás keretében díjmentesen 
igénybe, ha egészségi állapota miatt a kórházba utalás vagy 
a további ott tartózkodás helyett a háziorvos az otthoni 
szakápolás szolgáltatást elrendeli. 
Pl. sebkötözések, műtét után sebek kötözése (intelligens 
kötszerek alkalmazása), intravénás folyadék, és -elektrolit 
pótlás, gyógyászati segédeszközök, fizioterápiából gyógy-
torna, elektroterápia biztosítása. 
Az ellátást kérheti a beteg, vagy a hozzátartozója, és java-
solhatja szakorvos, de az elrendelést a háziorvos kezdemé-
nyezi. 
Az otthonápolási szolgáltató koordinátora illetékes dönteni 
a szakápolásba vételről, az orvosi utasítás végrehajtásának 
módjáról, az ellátást végző személyéről. 
Hospice ellátást is végzünk, súlyos, hosszú lefolyású be-
tegségben szenvedők testi-lelki ápolása, gondozása, életmi-
nőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi 
méltóságának megőrzése a cél. Magában foglalja a beteg 
hozzátartozóinak segítését az ápolásban és a családtagok 
lelki gondozását a betegség és a gyász időszakában is. 
Alap- és szakápolási tevékenységek: pl. tartós fájdalomcsil-
lapítás, gyógytorna, fizioterápia, szociális tevékenységek 
szervezése, diétás gondozás, tanácsadás, mentálhigiénés 
gondozás. 

Mikor kezdődött mindez Mindszenten? 

Dr. Csernai Katalin Kft. finanszírozott otthoni szakápolási 
tevékenysége 1996. november 01-től működik, 2004. no-
vember 01-től pedig otthoni hospice ellátással bővült. 
2006. június 01-től jómagam - Hevesi Józsefné Magdi - csat-
lakoztam a szolgálathoz, így Mindszenten is elindult ez a 
tevékenység. 2009.11.04-től Barnáné Huszka Katalin is dol-
gozott a szolgálatnál egészen haláláig. Miskolcziné Gyovai 
Magdolna 2016.09.01-től vesz részt ebben a tevékenységben. 

Egy betegre mennyi időtök van?  

Egy beteg ellátása minimum fél órát vesz igénybe 1 vizit 
alkalmával, a betegség súlyosságától függően.  
A pandémia idején különösen nagy jelentőséggel bírt az 
otthoni szakápolás, mivel az átcsoportosítások miatt a szak-
ellátások nem a régi rend szerint működtek. 
Mindszenten kb. 30%-kal nőtt meg az otthon ellátottak ará-
nya ezen idő alatt. 
A szociális gondozók is nagyon sokat segítenek a magate-
hetetlen, otthonukban egyedül élő betegek ellátásában, mi-
vel sokszor az Ő segítségükkel tudunk bejutni a gondozot-
takhoz. 

Kell fizetni az ellátásért? 

Az ellátás mindenki számára térítésmentes. 
Örömünkre szolgál, hogy ezen tevékenységünkkel hozzájá-
rulhatunk a mindszenti emberek magasabb szintű ellátásához. 

Köszönjük a tájékoztatást, jó egészséget kívánunk! 

Szeretettel az egészségügyi 
dolgozóknak 
Semmelweis-nap alkalmából Makcsaliné Pannika és lelkes 
segítői lecsós kakas pörköltet főztek tarkababbal a mind-
szenti háziorvosoknak és az asszisztenciának. 
Az elmúlt két év lelkiismeretes munkája, a vírusos időszak-
ban mutatott helytállást szerették volna megköszönni ezzel a 
különleges étellel. 
2021. július 1-jén csütörtökön délután Urbaniczkiné Máriás 
Magdi felajánlotta, hogy háza udvarán megrendezhetik a 
főzést és a vendéglátást. 
Az SZTK dolgozói a meghívást nagy örömmel fogadták, és 
aki tudott, szeretettel részt vett a vendéglátásban. 
Köszönet Urbaniczkiné Magdinak, aki helyt adott az ese-
ménynek, fotózott, Miskolcziné Veronkának, aki a főzésben 
segédkezett, Bozóné Erzsikének a Mozgáskorlátozott Egye-
sület Elnökének, aki anyagilag támogatta a rendezvényt, 
Ludányiné Katinak, aki finom süteményeket sütött, Varga 
Piroskának, aki a dekorációs ehető sündisznót elkészítette, 
Urbán Jánosnak, aki a fuvarozásban segített. 

LECSÓS KAKASPÖRKÖLT TARKA-
BABBAL, SAVANYÚ HORDÓS KÁ-
POSZTÁVAL 

Hozzávalók: 1 kakas (kb. 2 kg), 3 fej vöröshagyma, 4 gerezd 
fokhagyma, 0,5 kg piros paprika , 0,5 kg paradicsom, só, 
bors, köménymag,  2 evőkanál őrölt pirospaprika, 1 cs. 
ízvarázs ételízesítő pörköltekhez, 40 dkg tarkabab, 40 dkg 
savanyított hordós káposzta apróra vágva, átöblítve  

Először a lecsós alapot készítjük el: 
1 fej apróra vágott vöröshagymát megdinsztelünk, fél kg 
apróra vágott piros paprikát hozzáteszünk, a paradicsomot 
leforrázzuk, a héját lehúzzuk, összedarabolva hozzáadjuk a 
fentiekhez, összefőzzük, majd pépesre turmixoljuk. 

A pörkölt elkészítése: 
2 fej vöröshagymát apróra vá-
gunk, zsíron üvegesre dinsztel-
jük, az apróra darabolt kakast 
vízben átmossuk, úgy rakjuk a 
hagymára, mindaddig kavar-
gatjuk, hogy levet engedjen. 
Borsozzuk, és köménymaggal, 2 
kanál ízvarázs ételízesítővel fűszerezzük, tovább dinsztel-
jük. Ha jól megdinsztelődött, annyi vizet rakunk rá, hogy a 
húst ellepje, ekkor rányomjuk a 4 gerezd fokhagymát és 
nagy lángon főzzük.  
A tarkababot előző nap beáztatjuk, legalább négyszer vizet 
cserélünk rajta. A félfövésben levő kakasra ráöntjük a 
leturmixolt lecsós alapot, ha összeforr, megkóstoljuk, sóval 
ízesítjük, beletesszük a tarkababot, az őrölt paprikát rászór-
juk a tetejére. Végül a savanyú káposztát is beletesszük, 
majd  lassú tűzön készre főzzük. 

Jó étvágyat kívánunk hozzá! Fotók: Urbaniczki Gyuláné  
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NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN ÉS 
ÚTKARBANTARTÁSBAN IS 
SEGÍTENEK A 
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK 

Idén is folytatódott a Start közmunkaprogram Mind-
szenten, aminek keretében átlagosan 50 fő került foglal-
koztatásra. A Mezőgazdasági projekt keretén belül há-
rom főtevékenységet és egy idényjellegű kiegészítő tevé-
kenységet végeznek a munkások. Ezek a fóliás növény-
termesztés, a szántóföldi növénytermesztés, a gyümölcs-
termesztés és idényjelleggel kiegészítő tevékenységként 
a zöldség-gyümölcs feldolgozás. Ezen kívül a közfoglal-
koztatottak olyan fontos munkát is végeztek, mint pél-
dául a parlagfűirtás.  
A mezőgazdasági termelésbe bevont önkormányzati 
tulajdonú földterület nagysága a korábbi évhez képest 
nem változott, a megművelt földterület összesen 6,58 
hektár. Továbbra is a zártkerti ingatlanon és a Móricz 
Zsigmond utca telephelyen 700 m2 felületen folyik a 
fóliás növénytermesztés, ahol zömében palántanevelés, 
paprika, paradicsom és káposztafélék termesztése törté-
nik. A szabadföldi növénytermesztés két külön álló ön-
kormányzati tulajdonban lévő földterületen folyik, ahol 
nagyobb területeken tudunk hagymát, burgonyát, babot, 
borsót és egyéb a helyi konyhákhoz szükséges növény-
kultúrákat termelni. A gyümölcstermesztés szintén ön-
kormányzati tulajdonban lévő 1 hektár területű földterü-
leten történik. 
A Start közmunkaprogramban résztvevők a belterületi 
utak és vízelvezető árkok karbantartásában is részt vesz-
nek. Segítségükkel az Öregfalusi városrészen található 
Rózsa utca földes szakaszának a szilárd burkolattal 
történő felöltését elvégeztük, 240 méter hosszúságban 
3 méter szélességben összesen 720 m2 felületen. A csa-
tornák tisztításában is folyamatosan az önkormányzat 
segítségére vannak a közfoglalkoztatottak, a lehetősé-
gekhez mérten a kül- és belterületi vízelvezetőket is fo-
lyamatosan karbantartják. 

PROGRAMAJÁNLÓ 
VETERÁN JÁRMŰVEK LEPIK EL 

MINDSZENTET 

JÚLIUS 31-ÉN több 
mint 150 veterán jár-
mű látogat Mind-
szentre, ugyanis ezen 
a napon rendezik a 
XII. Mindszenti Vete-
ránjármű Találkozót. 
Csatlós Lajos szervező elárulta, hogy 13 évvel ezelőtt 
30-40 autó részvételével rendezték meg először ezt a 
programot. Akkor még csak a környék autók- és moto-
rok szerelmesei gyűltek össze, most azonban már Pest 
megyéből, Győrből és gyakorlatilag az egész ország 
területéről érkeznek a Tisza-parti településre. 
Július 31-én, szombaton 14 órakor a régi járművekkel 
végig járják a települést. A felvonuláshoz bárki csatla-
kozhat, még akkor is, ha nem veterán járművel közle-
kedik. A nap folyamán kiválasztanak pár járművet, 
amit külön kiemelve megismerhet a nagyérdemű. In-
formációkat osztanak meg róluk, és a tulajdonosaik elme-
sélik a történetüket. 
A rendezvényre érkezők pedig nem csak gépjármű-
csodákat nézhetnek meg, hanem akár főzhetnek, gye-
rekelőadásokat tekinthetnek meg és koncerteket is hall-
gathatnak.  

ELŐADÁSOK 
A DÉRYNÉ PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL A 

MINDSZENTI MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONTBAN 

JOÓS TAMÁS  ÉNEKMONDÓ 
"ÁTLÁTSZÓ VÍZ LEGYEN” 

Cseh Tamás emlékest 

2021. augusztus 21-én 

Tíz év múlva ne ez a dal legyen…” 
Cseh Tamás ikonikus dala is szerepel abban a műsor-
ban, amelyet Hegyi Norbert és Joós Tamás „Átlátszó 
víz legyen” címmel ad elő, tisztelegve a az előadómű-
vész emléke előtt. 
Az előadók 2013-ban határoztak úgy, hogy Cseh Ta-
más születésének 70. évfordulójára “Átlátszó víz le-
gyen” címmel egy emlékestet készítenek. Az est az 
Ascher Oszkár Színházban került bemutatásra, az azó-
ta eltölt hat év alatt közel 100 alkalommal láthatta a 
közönség az ország különböző településén és Buda-
pest számos kerületében. Az idén Cseh Tamás halálá-
nak 10. évfordulójára emlékeznek az előadók. 

HERCZEG FERENC: DÉRYNÉ 
IFJASSZONY 

- színjáték két felvonásban - 

rendezte Vidnyánszky Attila 

2021. augusztus 28. - 18:00 

„De mi a célja az örökös kóborlásnak? (...) Talán sem-
mi. Olykor mégis azt hiszem, van valami titokzatos 
célja. Olykor úgy gondolom, mi egy láthatatlan kincset  

viszünk magunkkal, amelynek bizonyos időre el kell 
érkeznie valahova. Most mi visszük, – ha kidőlünk, vál-
lára veszi más, – de egyszer csak elérkezik oda, ahol 
szükség van rá.” 
A magyar nyelvű színjátszás kivívóiként tiszteljük a 
vándorszínészeket, ezeket az eltökélt alakokat, köztük az 
olyan nagy formátumú személyiségekkel, mint Déryné 
is volt. Az előadás főhajtás a magyar színjátszás hőskora 
előtt, ahol romantikus szerelmek, nagyfellángolások, 
szenvedélyes viszonyok szövevényében hol küszköd-
nek, hol csatát nyernek hivatásuk, a magyar nyelvű szín-
játszás ügyéért folytatott küzdelemben. A színpadon 
megelevenedő milliőt átszövi a színház erejébe vetett hit, 
ezért a láthatatlan bizonyosságért zajló folytonos törek-
vés, melyben ki-ki a maga tehetségével, leleményességé-
vel vagy éppen fondorlatával próbál érvényesülni. Herc-
zeg Ferenc kalandokkal, tréfákkal, felfokozott érzelmek-
kel kikövezett színművét a színészek hangszeres játéka 
teszi még virtuózabbá. 

 Az előadásokra a belépőjegyek ára: 200 Ft 
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2020-ban Antal Istvánné, Csernák Bálintné, Keck 
Róbertné vas diplomát, Horváth Jánosné arany dip-
lomát kapott, azonban a köszöntésükre a pandémia 
miatt, csak az idén kerülhetett sor. 

Ebben az évben Őrhegyné Fülöp Margit rubin, 
Molnár Zoltánné, Varga János, Tóth Dénes és Heve-
si Jánosné vas diplomát, Herczeg Imréné gyémánt, 
Szabó Jánosné arany diplomát vehetett át. Az ön-
kormányzat részéről Zsótér Gábor alpolgármester 
adta át az elismeréseket. 

Őrhegyné Fülöp Margit  
Tanítói képesítését 1951-ben szerezte, majd a Szegvár – 
Kórógy-parti Általános Iskolában kezdett dolgozni. Csong-
rádon is tanított, 
végül 1962 -től 
nyugdíjazásáig, a 
Központi Általános 
Iskola pedagógusa 
volt. Hosszú éve-
ken át nagy lendü-
lettel, szorgalom-
mal tanította az 
alsó tagozatos kis-
diákokat.  

Molnár Zoltánné 
1955-től volt a Központi Általános Iskola pedagógusa. Alsó 
tagozatos, főleg 3.4. osztályos diákokat oktatott, de volt 
időszak, amikor a felső 
tagozatban is tanított. 
Rendkívül következetes, 
pontos munkával igye-
kezett átadni tudását, 
változatos módszerek-
kel színesítette a tanítási 
órákat. 1980-tól, három 
évig igazgató-helyettesi 
feladatokat látott el az 
intézményben.  

Varga János 
1955-ben kezdett tanítani Cibakházán, itt dolgozott tizenöt 
évig. 1972-től 3 évig Csépán volt igazgató. majd 1986-ban 
került Mindszentre, előbb a Központi Általános Iskolába, 
majd a Dózsa-Telepi Általános iskolába. Testnevelést taní-
tott a felső tagozatban 1994-ig, nyugdíjazásáig. 

Tóth Dénes 
1956-ban kitüntetéssel vette át diplomáját Tóth Dénes, aki 
1957-től nyugdíjazásáig, a Központi Általános Iskola mate-
matika tanára volt. Tekintélyt parancsoló, a tanulók számá-
ra érthető módon magyarázó pedagógus diákjai bárhol 
megállták a helyüket az életben. Osztálytalálkozók, baráti 
beszélgetések alkalmával nevét tisztelettel említik volt ta-
nítványai, még akkor is, ha még mindig „érzik” kezükben 
a büntetésként 500-szor leírt szabály utáni sajgó fájdal-
mat.   

Hevesi Jánosné 
1956-ban kezdett tanítani a Központi Általános Iskolában. 
Évtizedek alatt az alsó tagozat minden évfolyamán taní-
tott, de főleg 3-4. osztályban tantárgycsoportos oktatás 

keretében oktatta a magyar nyelv és irodalmat lendületes 
munkatempóval, lelkesedéssel. Tömegsport fejlesztése, 
sport-délutánok, esték szervezése fűződik nevéhez. Aktív 
tagja és vezetője volt a községi sportéletnek. 1991-ben fe-
jezte be több évtizedes pedagógusi pályafutását, nyugdíjba 
vonult. 

Herczeg Imréné 
60 éve vette át diplomáját Herczeg Imréné, Juhász Mária, 
aki 1961-ben kezdett dolgozni a Központi Általános Iskolá-
ban matematika-fizika- testnevelés szakos tanárként.  Itt 
tanított nyugdíjazásáig, 1996-ig, szaktanárként, igazgató-
helyettesként. Nagy szakértelemmel tanította tantárgyait, 
jó szóval, logikus magyarázatokkal foglalkozott tanítvá-
nyaival, és ért el szép eredményeket.  Pályaválasztási mun-
kája révén sokat tett azért, hogy a tanulók a megfelelő kö-
zépiskolába kerüljenek. Igazgató-helyettesként az optimá-
lis tanítási-tanulási infrastrukturális feltételek megteremté-
sére törekedett. 

Szabó Jánosné 
1966-tól óvodai gondozó-
nőként dolgozott, majd 
1971-ben szerzett diplomát 
a Szarvasi Óvónőképző-
ben. Nagy szeretettel, türe-
lemmel gondozta, nevelte 
a rábízott kisgyermekeket 
a Dózsa- Telepi Óvodában. 
1991-ben fejezte be óvoda-
pedagógusi tevékenységét, 
nyugdíjba vonult. 

Arany, vas, gyémánt és rubin diplomás pedagógusokat köszöntött  
Mindszent Város Önkormányzata 

 

Keck Róbertné köszöntése 

Antal Istvánné köszöntése 
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„Drága, öreg óvodám! Milyen szép is vagy ma! 
Virágruhát öltöttél fel erre a nagy napra. 

Elbúcsúzom én most tőled, játszottam már eleget, 
sírtam is és kacagtam is, másnak adom helyemet.” 

2021. június 6-án a Móricz Zsigmond Utcai 
Tagintézményben, június 11-én a Károly Óvodában 
rendeztük meg az óvodai ballagást. 

Tagóvodánkban a Csiga-biga és Napsugár, a Székhely 
óvodában a Katica, Gomba, Kis virág nagycsoportosok 
búcsúztak kedves óvodájuktól. 

Számunkra igazi büszkeséget jelent, hogy eredményes 
munka után tanulásra éretten adhatjuk át a 
gyermekeket az általános iskolának. Bízunk benne, 
hogy olyan tudásbeli alapokkal távoznak 
intézményünkből, mellyel magabiztosan megállják 
helyüket a tanulás világában. 

Reméljük, szeretetteljes munkánk révén a gyermekek 
elnyerik méltó jutalmukat, s értékes emberekké 
válnak. 

„Köszönöm, hogy beléptél az életembe, és örömet szereztél 
nekem, köszönöm, hogy szerettél, és elfogadtad az én 
szeretetemet. Köszönöm az élményeket, az emlékeket, 

amelyeket életem végéig féltő gonddal megőrzök. És főleg 
köszönet illet, amiért megmutattad nekem, hogy eljön az idő, 

amikor elengedhetlek.” 

BALLAGÁS A MÓRICZ OVIBAN 

Hagyományainkhoz hűen ballagásunkat június első 

vasárnapján tartottuk meg. Nálunk ez az esemény egy 

igazán meghitt, bensőséges ünnep, amit komoly 

készülődés előz meg; így adunk időt a gyerekeknek, 

hogy felkészüljenek a búcsú pillanatára, ami sosem 

könnyű. Segítjük őket egy-egy pillanat/esemény 

felidézésével, visszaemlékezéssel, örömtelibbé 

varázsolni az utolsó napokat. Erősítjük bennük, hogy 

megértsék, miről is van szó, és meg is értik, átérzik teljes 

szívükkel- lelkükkel, hogy szeptembertől már nem a 

Móricz ovi fogja várni őket. Meghívókkal készültünk 

nem csak a gyerekek családtagjainak, hanem a volt 

óvodapedagógusaiknak, dajka néniknek, s az iskola 

igazgatói/vezetői számára. A ballagás napja nálunk 

igazán ünnepi: feldíszítjük óvodánkat kívülről, s 

mindent előkészítünk a vendégek fogadására. A  

legfontosabb, hogy ünneplőbe öltöztetjük nem csak a 

külsőnket, hanem a szívünket-lelkünket, egész 

lényünket. A gyermekcsoportjaink ismeretében 

építettük fel a gyermekcentrikus műsorainkat, 

melyekben bátran és örömmel, önállóan szerepeltek a 

Napsugár és Csiga-biga csoport tagjai – büszkék 

vagyunk rájuk! Ezek után megkapták a gyermekek a 

ballagótarisznyájukat és a csoportok búcsúzó-ajándékát. 

Intézményünk nevében Nagyné Gyovai Erika – 

patronáló óvodapedagógus-köszönt el a nagycsoportos 

Szülői Munkaközösség tagjaitól. Megköszönte egy-egy 

csokor virággal kiemelkedő támogatói tevékenységüket, 

s kérte folytassák mindezt az iskolában is. 

Köszönettel tartozom Balogh Gabinak a fotózásért, 

Marton Fecónak a videózásért, a szülőknek, 

rokonoknak, hogy megértően, együttműködően, 

türelemmel fogadták el a járványügyi szabályok miatti 

helyi szabályainkat, döntéseinket, a SZMK tagjai 

számára, hogy támogatták a ballagási költségeinket, 

valamint a Móricz oviban dolgozó kollégák összetartó 

munkájáért! 

Öröm és megtisztelő volt számunkra, hogy meghívott 

vendégeink is jelen voltak! 

Kedves Nagycsoportos Gyerekek! 

Boldog és sikeres iskolás éveket kívánunk Nektek sok-

sok szeretettel: a Móricz ovi apraja és nagyja 

Horváth Ágota-tagintézmény-vezető 

BALLAGÁS A KÁROLY ÓVODÁBAN ÉS A MÓRICZ ZSIGMOND UTCAI 

TAGINTÉZMÉNYBEN 
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KÁROLY ÓVODA BALLAGÓ OVISAI (1. KÉP) 

ÉS A MÓRICZ ZSIGMOND UTCAI TAGINTÉZMÉNY BALLAGÁSA KÉPEKBEN 
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„A szolgálathoz szeretettel áthatott lélek kell” 

Szabó Ágnes és Pálinkó Bálint megalkották Mindszent 
Város Címerét, amit július 2-án fel is avattak. Az ünnep-
ségen Zsótér Károly polgármester arról beszélt, hogy 
Mindszenten számos műalkotás található, amik rendkí-
vül magas értéket képviselnek. Örömét fejezte ki, hogy 
mindig akad olyan vállalkozó szellemű egyén vagy civil 
szervezet, mely nemcsak tiszteli a múltat, de hajlandó 
az emlékezés érdekében tevőleges munkát is vállalni. 

Kiemelte, hogy a címer által képviselt jelképek és a hoz-
zájuk kapcsolódó erények újra a figyelem középpontjá-
ba kerülhettek. A pajzsmező kék színe a levegőt és a víz 
tisztaságát, az igazságosságot és a hűséget jelenti. Az 
ekevas a földművelést, Mindszent lakóinak fő foglalko-
zását, a két hal pedig az alapító hét halászcsaládra utal-
va, a halászatot idézi. A szélesebb hullámvonalú ezüst-
pólya a kanyargó Tiszát, a keskenyebb a Kurcát jelenti, 
mint a város földrajzi adottságát a két folyó találkozásá-
nak színterét. 

Szabó Ágnes nem csak a címerrel járult hozzá települé-
sünk értékmegőrzéséhez, ugyanis elkészítette az Egés-
zségház udvarán található Szent Lukács domborművet 
is. Az alkotást a Semmelweis- napi ünnepség keretében 
adták át és koszorúzták meg. 

A rendezvényen köszöntötték az egészségügyi dolgozó-
kat, és Mindszent Város Önkormányzatának nevében 
Zsótér Károly polgármester és Zsótér Gábor alpolgár-
mester díszokleveleket adományoztak azoknak, akik 
már hosszú éve az egészségügyben dolgoznak.  

A magyar egészségügy napja és Semmelweis Ignác 
születésének 203. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen elhangzott, hogy hogy bárkiből kiváló 
könyvelő vagy mérnök válhat, aki elsajátítja a könyvek-
ben leírt tananyagokat. Egészségügyi szakember azon-
ban nem. Mert ők az egész személyiségüket használják 
munkájuk során.  

ÁTADTÁK MINDSZENT CÍMERÉT ÉS 
KÖSZÖNTÖTTÉK AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT 

Mindszent Város büszke azokra, akik a településért és 
embertársaikért tenni akarnak, és tesznek is. Július első 
hétvégéjén olyan mindszentieket ünnepeltünk, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy a közösség még jó sokáig megmaradjon.  
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Más szakmákkal ellentétben, itt a megfelelő ismeret 
mellett, az empátia és tenni akarás együttes képessége 
teheti csak igazán hatékonnyá a professzionális segít-
ségnyújtást. „Egészségügyi dolgozóként érzem a fele-
lősségét annak, hogy mennyire fontos az, hogy a város 
nevében kifejezzük hálánkat munkatársaimnak, hogy 
köszönetet mondjunk azért a szemléletért, amely az 
ápolók, asszisztensek, gondozók, orvosok, gyógyszeré-
szek, védőnők bensőjéből fakad, a szolidaritás motiváló 
erejéért” – mondta el az alpolgármester. 

Díszoklevelet vehetett át: 

 Dr. Ökrös Anita, 10 éven át az egészségügyben vég-
zett lelkiismeretes munkájáért. 

 Sánta Zita, 15 éven át a szociális területen végzett lel-
kiismeretes munkájáért. 

 Szabó Anita Gabriella, 20 éven át az egészségügyben 
végzett lelkiismeretes munkájáért. 

 Mihályné Obester Veronika, 25 éven át a szociális 
területen végzett lelkiismeretes munkájáért. 

 Luczáné Nagyillés Erika, 30 éven át az egészségügy-
ben végzett lelkiismeretes munkájáért. 

 Miskolczi Lászlóné, 30 éven át az egészségügyben 
végzett lelkiismeretes munkájáért. 

 Molnár Imre, 30 éven át az egészségügyben végzett 
lelkiismeretes munkájáért. 

 Nagyné Tóth Szilvia, 30 éven át az egészségügyben 
végzett lelkiismeretes munkájáért. 

 Papp Ferenc, 30 éven át az egészségügyben végzett 
lelkiismeretes munkájáért. 

 Lantos Csilla, 35 éven át az egészségügyben végzett 
lelkiismeretes munkájáért. 

 Dr. Ávédné Dr. Várkonyi Tímea, 40 éven át az egés-
zségügyben végzett lelkiismeretes munkájáért. 

 Bányai Lászlóné, nyugdíjba vonulása alkalmából és 
az egészségügyben végzett lelkiismeretes munkájáért. 

 Balázs Imréné, nyugdíjba vonulása alkalmából és az 
egészségügyben végzett lelkiismeretes munkájáért. 

 Kissné Tábit Mária, nyugdíjba vonulása alkalmából 
és az egészségügyben végzett lelkiismeretes munkájáért. 

Köszönetet mondunk továbbá minden nyugdíjas dol-
gozónak, akik hosszú éveken át szolgálták  az egés-
zségügyet és a szociális ágazatot, valamint, azoknak 
akik nyugdíj mellett további feladatokat vállalnak.  
Emellett hálásak vagyunk minden mindszentinek – 
dolgozzon bármerre a világban - az egészségügyben és 
a szociális szférában végez ellátásért. 

A polgármester felszólalásában köszönetet mondott 
azoknak, akik segítettek abban, hogy a tavalyi évhez 
hasonlóan, idén is sikerült a helyi egészségügyi alap-
ellátó-rendszer infrastrukturális feltételeit korszerűsí-
teniük.  

„Számos magánszemély, vállalkozó és cég járult hozzá a 
fejlesztésekhez. A mai nap, tehát kicsit róluk is szól. 
Úgy gondolom, ők azok, akik igazán „ember módra” 
élnek, akik megkísérlik feltűnés és hiú szerep nélkül 
segíteni másokat. Köszönöm, hogy önzetlen felajánlás-
sukkal és támogatásukkal hozzájárultak minden mind-
szenti polgár életminőségének javításához” – fogalma-
zott Zsótér Károly.  

Az Egészségház infrastrukturális fejlődését 
támogatták:  
Hevesi István e.v., Bánfi János e.v., Autóteszt-Mihály 
Kft., Dr. Ávéd János és Dr. Ávédné Dr. Várkonyi Tímea, 
Ménesi Sándor e.v., Concrete Building Kft., Creative 
Door Kft., Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft., 
Szunyi Pál e.v., Dr. Gémes Csaba, Bozó Dezső, Bacsa 
Ferenc, Abdul és Társa Bt. , Csernus István, Apró And-
rás e.v., Papp Beáta Trafik Bt., Magony László e.v., Ko-
vács Gépszer Kft., Galambosi Krisztina 

Köszönjük a felajánlásokat és a hozzájárulásokat! 

Az ünnepség végén megkoszorúzták Bene Ferenc or-
vosprofesszor emlékművét, akinek a himlőoltás beveze-
tését köszönhetjük Magyarországon. 
Az egészségügyi dolgozók egy vacsorára is hivatalo-
sak voltak, amit a Birkacsárda ajánlott fel részükre. 
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MI ÚJSÁG A MINDSZENTI HATÁRBAN?  

Beszélgetés Hevesi Istvánnal 

Hogyan sikerült túlvészelni a koronavírusos időszakot?  

A gazdaságunkban 10 ember dolgozik, senki nem volt beteg, 
ez a legfontosabb! Ez a történet rávilágított arra, hogy az egés-
zség a legfontosabb! Ez a világ már nem az a világ, ami a vírus 
előtt volt! Szabad világ volt, az emberek kedvük szerint utaz-
hattak a világ bármely pontjára. Budapesten volt, majd Toron-
tóban, Sydneyben…  

Okozott-e bármilyen kiesést a munkálatokban?  

Óriási problémák voltak a fertőtlenítőkkel. Nehezen jöttek az 
anyagok. Alkatrész szempontból is külföldre vártunk. Például 
kézfertőtlenítő nem volt, mert a német határról az állam visz-
szafordította a készletet, mert ott volt szükség rá. Itt szokatlan, 
nem volt felkészülve rá senki, hogy előre kell ütemezni, telje-
sen más világ lett ez a mai.  
A vírus terjedése óta a brigád 2/3-a beoltatta magát, a másik 
része nem. Sertéssel, növényekkel foglalkozunk, végezni kell a 
munkát, az oltakozást nem lehet kötelezővé tenni. A vető-
magok megérkeztek időben, a növényvédő szerek nem. Jel-
lemző, hogy sorban állás volt, pánikfelvásárlás történt. A ví-
russal egy más világ érkezett. Újra előjött, hogy tervezni kell! 
Pl. legombásodott a búza, jó előre kellett gondolkodni. Ugya-
nez a helyzet a takarmányokkal is, premixekkel, koncentrátumokkal. 

Hogyan alakult a vetésszerkezet? (milyen fajta kalászos, 
kapásnövényeket vetettetek?) 

Idén egyszerű a helyzet, őszi árpát, durumbúzát vetettünk 
ősszel, takarmánykukoricát, olajnapraforgót, lucernát tavasszal. 

Milyen állapotban vannak most a növények? 

Nagyon meleg van, sínylődnek. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálatnak szolgáltatom az adatokat, ebben az évben eddig 
175 ml csapadékot mértem június 29-ig. Tavasszal még 
Barattyosról vizet engedtünk el, olyan nagyon álltak a földe-
ken a vizek. 

Milyen búzafajtára esett a választás? Milyen szempont sze-
rint választod? 

Durumbúza, étkezési-tészta alapanyag, főleg Olaszországba, 
de most már Magyarországon is felvásárolják, pl. Gyermely 
gyártja. 
Sikerült-e az őszi vetést időben elvégezni? 
Igen, sőt mi mindig korán vetünk ősszel, a növényvédő mun-
kálatok közül elvégeztük a gyomirtást és kapott gombaölőt is 
a vetés. 
A tavaszi időjárás mennyire kedvezett a gabonaféléknek ill. 
a kapásnövényeknek? Április hideg volt, májusban még kap-
tunk csapadékot, de most már nem.  
Tápanyag utánpótlást sikerült? 
Mindig magas színvonalon próbáljuk kiszolgálni mind a nö-
vényt, mind az állatot. Édesapám erre tanított! Meghálálja a 
gondoskodást. 

A szárazság mennyire befolyásolja a betakarítás idejét? 

A tavasz hideg volt, május végéig igen hűvös, akkor úgy lát-
szott, hogy itt minden csúszni fog, de ez a 35 fok körüli meleg 
és a csapadékhiány előrehozta a lemaradást. A saját őszi árpa 
aratását befejeztük. Tavaly július végén még durumbúzát arat-
tunk, mert akkor úgy esett az eső. 

A kapásnövények bírják még? 

Most van az, hogy edzetjük!  Van olyan tábla, amit tudok ön-
tözni, ott tegnap fejeztük be az első menet öntözését. Holna-
pután újra nekiindulunk. 

A napraforgó tudott úgy fejlődni, ahogy kellett volna? 

Volt vetőmagproblémánk, ezért jelentős területet újra kellett 
vetni, ezért hátrább vannak a fejlődésben, de van akinek csil-

lagbimbó állapotban van a virágzás. 

Milyen betakarítási eredmény várható? (kalászos, kapásnö-
vények) 

A kapásokat nem tudjuk, a meleg negatívan befolyásolja, még 
messze van az aratás. Ha jön a címerhányás és légköri aszály 
van, akkor a pollen nem tud megtermékenyíteni, és ez azt 
jelenti, hogy a kukorica csöve hiányos lesz. Imádkozunk esőért. 

Őszi árpa, őszi búza becsült termés? 

Az őszi árpa aratása zajlik, kb. közepes termés várható. Repce, 
búza – úgy gondolom, hogy hektáronként 1-1,5 tonnával keve-
sebb lesz a termés. A nagy meleg nem tett neki jót, szorult 
szemes lesz. 

A búza most milyen érésben van? 

Teljes érés, viaszérés vége. 

Milyen felhasználása van a szalmának a vállalkozásodban? 
Az állatok alá almozzátok? Vagy leszecskázzátok a földbe? 

Az állatok alá szalmázunk, ill. fűtünk vele a malacoknak télen 
a fiaztatóba. 

Mi a véleményed a kialakult terményárakról?  

Az egekben vannak, abrakot fogyasztó állatokat tartunk, az 
összes állattartás a létéért küzd. Óriási veszteségek vannak, a 
gabonaárak nem fedezik az állatok átvételi árát. Azt mondta a 
vágóhíd vezetője, hogy az se baj, ha nem állítok elő vágóser-
tést, nem kell. Úgy elszabadultak az árak, hogy őrület. 3 he-
tente van fialás, nem lehet megállítani a folyamatot. A telep-
nek működnie kell! 50%-kal felmentek a premixek, koncentrá-
tumok árai! 

Tervezel-e pályázni? Az öntözés egy nagyon nagy kérdés! 
(kukorica, búza, napraforgó, árpa, a szélsőséges időjárás 
viszontagságai miatt egyre nehezebb termelni) 

Az öntözésre az a kommunikáció, hogy az öntözővíz ingyen 
van, pedig ez nem így van! 8-10 gazda fizeti a vízdíjat, aminél 
100.- Ft a változó, 60.- Ft a állandó vízdíj köbméterenként. A 
lineárnál is 5 év fenntartási kötelezettség van a pályázatban. Jó 
dolog, csak a vízdíj a nagyon magas. Elő kell állítani a serté-
seknek 6 ezer mázsányi kukoricát. Erre kell a lineár, hogy va-
lamekkora biztonságot adjon. Nem lehet kigazdálkodni. 

Mi a véleményed a drónos permetezésről? Nem hagy nyo-
mot, nem kell belemenni a vetésbe. 

Egyelőre a drónok használata illegális Magyarországon. Kíná-
ban minden egyes szőlőtermesztő gazdának (domb- és hegy-
oldalban vannak az ültetvények) ad az állam egy drónt. A 
drón hektáronként 12-14 l vizet juttat ki, 4-6-8 propellere van, 
nagyon hatékonyan dolgozik. Újra kell gondolni mindent. Ez 
a jövő! A mezőgazdaságból és állattartásból élők hivatása na-
gyon szép, de tele van kihívással, meg kell benne keresni az 
örömet! Most esőért imádkozunk, hogy legyen termés! 

Köszönjük az őszinte szavakat, kitartást, 
bő termést kívánunk! 

/Fotó: Tóth Imréné/ 
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Kiemelkedő pedagógia tevékenység elismerése 
A 2020/2021-es tanévben a Mindszenti Általános Isko-
la két pedagógusa – Vigh Zoltánné és Papp Beáta Ka-
talin - kiemelkedő pedagógiai tevékenységük elisme-
réseként - az intézményvezető és a tagintézmény-
vezető javaslatára - a Hódmezővásárhelyi Tankerületi 
Központ által oklevélben részesültek. 

Vigh Zoltánné 1994 óta tanít intézményünkben. Elő-
ször a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagin-
tézményében kezdett, majd 2009. óta a Mindszenti Álta-
lános Iskola székhelyén tanít.  
A diákokkal együttműködve folyamatosan részt vesz az 
iskola életében, rendezvényeink lebonyolításában segít-
ségére mindig számíthatunk.  
Az iskola mindennapi életét színesebbé teszi évek óta 
működő informatika szakkörével, ahol tanítványaival 
már alsó tagozaton megismerteti a számítógép haszná-
latát. A digitális oktatás terén is kimagasló munkát végzett. 
Mindig számíthatnak rá munkatársai, kreativitásával, a 
munkához való pozitív hozzáállásával meghatározó 
személyisége lett a tantestületnek.  
Az elmúlt években osztálytanítóként oktatja tanítványa-
it. Lelkiismeretes, pontos, igényes oktató-nevelő mun-
kát végez. 
Munkája során gondot fordít a tehetségek kibontakozta-
tására, a felzárkóztatásra szorulók segítésére. 

Papp Beáta Katalin több mint 20 éve dolgozik Intézmé-
nyünkben először a Mindszenti Általános Iskolában 
majd később a Dózsa-Telepi Tagintézményben.  
Kezdetekben rajzot tanító felsős kollegaként dolgozott, 
majd miután 2012-ben megszerezte a gyógypedagógusi 
diplomáját ebben a munkakörben lett foglalkoztatva. 
Nagy segítség ő a sajátos nevelési igényű és a beillesz-
kedéssel, illetve a tanulással küzdő gyermekek számára. 
Nyitott személyiségével, könnyen megtalálja a hangot 
ezekkel a gyermekekkel is.  Az elmúlt években oszlopos 
tagja volt tantestületünknek, ahol tudott, ott segített. A 

kollektívát szorosabbra fonta, igazi csapatépítő szemé-
lyiség.  Az iskolai rendezvények dekorációi az ő keze 
munkáját dicsérik, gyakran részt vesz a rendezvények 
lebonyolításában mindig megtalálva és felvéve a munka 
fonalát.  
Az élet a tavalyi évben kényszerpihenőre szólította, de 
az erős akaratának, valamint munka szeretetének kö-
szönhetően ott folytatta, ahol abbahagyta, még több 
lendülettel, még több lelkesedéssel. 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 

BELTERÜLETI UTAK 
FELÚJÍTÁSÁRA, KÁTYÚZÁSÁRA 

NYERT PÁLYÁZATOT MINDSZENT 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Mindszent Város Önkormányzata belterületi utak fel-
újítására, kátyúzására pályázott a Belügyminisztérium 
felhívására. A pályázati kiírás alapján legfeljebb bruttó 
20M Ft támogatásra lehetett pályázni, amit a város adó-
erő-képessége alapján minimum 17%-os önerővel szük-
séges kiegészíteni.  
A Belügyminisztérium az igénylésünket pozitívan bí-
rálta el, így a város erre a feladatra 

18. 827. 916,-Ft támogatásban részesült. 

Az összeg egészét a kátyúzáshoz szükséges anyagok 
beszerzésére fordítjuk. Jelen pályázat keretében így az 
alábbi utcák kátyúzása történhet meg: Ady E. utca,  
Botos L. utca,  Bereczki L. utca, Budai Nagy A. utca, 
Észak utca,  Kinizsi utca, Ludas utca,  Petőfi S. utca, 
Szőlő utca.   
A pályázat megvalósítási határideje 2022.12.31. 
Jelen pályázatban elnyerhető forrás mellett az Önkor-
mányzat folyamatosan keresi a további forrás-
lehetőséget az útfelújítások finanszírozására. 
Ezen túlmenően a 4521-es jelű Szentes-Mindszent-
Hódmezővásárhely összekötő út 14+170-15-550 km 
szelvények közötti szakaszának felújítása is rövidesen 
meg fog történni a Magyar Közút Nonprofit Zrt nyertes 
pályázatának köszönhetően. 

TÁJÉKOZTATÁS ZÖLDHULLADÉK 
SZÁLLÍTÁSÁRÓL 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft. 2021. 
július 1. napjától a begyűjtéssel egyidejűleg 1 darab, átlátszó, 
zöld emblémás cserezsákot biztosít.  
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helye-
ken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása 
ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a köz-
szolgáltatás számlafizetője nevére.  A zsák átvételéhez szemé-
lyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenér-
téke utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. által kerül kiszámlázásra.  

A plusz zsákok ára: 289 Ft + ÁFA/darab 

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 1 darab ingyenes 
zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű kék színű, 
megvásárolt FBH-NP Nonprofit Kft. felirattal ellátott lebomló 
zsák helyezhető ki.  
A zsákok értékesítési helyei:  
Mindszent, Köztársaság tér 31. – minden hétfőn 15:00 és 16:00 
között, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.  (hétfő, kedd, csü-
törtök, péntek: 8:00 - 14:00, szerda: 8:00 - 20:00) 



12 Mindszenti Hírek 2021. július 

 

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. 

2012-ben Matók Natália volt a dí-
jazott. Hogyan alakult a kitűnő 
tanuló sorsa az évek alatt? Erről 
kérdeztük Matók Natáliát. 
Nagyon szépen köszönöm a lehető-
séget, szívesen válaszolok a kérdé-
sekre. 

Milyen emlékeid vannak egykori 
iskoládról? Szerettél ide járni? 

Csak jó emlékeim vannak az általá-
nos iskolámról, nagyon szerettem 

odajárni, ha otthon vagyok, most is mindig jó érzés fog 
el, ha arra járok. 

Kik voltak a kedvenc tanáraid? 

Kedveltem az egész tanári kart, de ha ki kellene emel-
nem, a kedvenc tantárgyaim közé tartozott a történe-
lem, amit Márkus Imre tanár úr nagyon színvonalasan 
tudott átadni, illetve a biológia, amit Ivanovné Tóth Ág-
nes tanárnőtől tanulhattam, akinek nemcsak a szakmai 
tudása, de a személyisége is varázslatos. 

Milyen sikereket értél el? 

Az általános iskola időszaka alatt 
tanultam meg zongorázni, amit a 
mai napig hobbiként űzök, ezen a 
területen sikerült jelentősebb sike-
reket el is érnem. 

Az általános iskola befejezése 
után melyik középiskolában vé-
geztél? Melyik felsőoktatási in-
tézményben tanultál? 

Későbbi tanulmányaimat a Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnáziumban folytattam, jelenleg pedig az 
Állatorvostudományi Egyetemen tanulok. 

Hogyan élsz, mik a terveid? 

Most Budapesten élek, de az egyetem elvégzése után 
szeretnék hazaköltözni és belekezdeni az állatorvosi 
praxisba otthon. 

A mai gyerekeknek mit üzennél? 

A mostani általános iskolás gyerekeknek azt üzenném, 
hogy mindig legyenek kitartóak és türelmesek maguk-
kal, mert nem minden sikerülhet elsőre. Ezt az egyete-
men én is megtanultam, de ha van egy álmunk, min-
denképpen megéri érte küzdeni. 

Sok sikert kívánunk életed során! 

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

MATÓK NATÁLIA 

2012.  

CSALÁDI ESEMÉNYEK 
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2021. 06. 18. Mácsár Antal és Nagy Erika 
2021. 06. 24. Nagy Sándor és Kulcsár Enikő 
2021. 06. 25. Magyar Richárd és Judik Katalin  

50 éve kötött házasságot 

1971. 07. 24. Kovács István és Bereczki Zsuzsanna 
1971. 07. 24. Kispál Ferenc és Marton Irén 

45 éve kötött házasságot 

1976. 07. 03. Kiss Mihály és Sánta Katalin 
1976. 07. 10. Molnár Zoltán László és Takács Mária Veronika 
1976. 07. 17. Bánfi Mihály és Rácz Anna 
1976. 07. 24. Szabó László és Gyovai Ilona Margit 
1976. 07. 24.  Pap István és Pataki Zsuzsanna 
1976. 07. 31. Juhász István és Jánosi Katalin 

40 éve kötött házasságot 

1981. 07. 25. Gyovai Mihály és Újvári Veronika 
1981. 07. 25. Mihály Lajos és Gyapjas Mária 

35 éve kötött házasságot 

1986. 07. 05. Balázs Imre László és Antal Ágnes 
1986. 07. 12. Szűcs Sándor és Szabó Ildikó 
1986. 07. 19. Nagy Gábor és Gémes Mária 
1986. 07. 19.  Bárkai László Sándor és Bánfi Mária 

30 éve kötött házasságot  

1991. 07. 06. Bottyán József és Gémes Edit 
1991. 07. 09. Vincze Pál és Bozó Piroska 
1991. 07. 27. Mihály János és Gyapjas Nóra 

25 éve kötött házasságot 

1996. 07. 18. Furák László és Herpai Erzsébet Eszter 
1996. 07. 20. Marton Ferenc és Balogh Gabriella 
1996. 07. 27. Antal Norbert és Szőke Anita 
1996. 07. 27. Galambosi Zoltán József és Dobos Anita 

SZÜLETETT 
Pusztai Lászlónak és Justin Magdolna Hajnalká-
nak 2021. 06. 19-én, Dorina Olívia utónevű, 

Bányai Gábornak és Muzsik Edinának 2021. 06. 05-én, Lara 
utónevű, 

Mihály Attilának és Dömötör Juditnak 2021. 06. 05-én, Fanni 
Blanka utónevű,  

Cseke Balázsnak és Libor Editnek 2021. 06. 19-én, Áron utónevű,  

Petrovics Károlynak és Horváth Andrea Ágnesnek, 2021. 06. 
21-én, Károly Marcell utónevű,  

Gyermán Andrásnak és Bánfi Viviennek 2021. 06. 20-án, 
Bence utónevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Szabó Jánosné szn.: Kis Irén (Viharsarok u. 
29.) – 2021. 05. 22. – 86 éves volt,  

Toronyi Lajos (Thököly u. 54. – 2021. 05. 29. – 80 éves volt,  

Apró Imre (Bene u. 9.) – 2021. 06. 01.) – 68 éves volt,  

Székesi Ferenc (Hódmezővásárhely, Kodály Z. u. 2.) – 2021. 
06. 01. – 70 éves volt,  

Bozó Sándorné szn: Berezvai Katalin (Búzavirág u. 19.) – 
2021. 06. 04. – 83 éves volt,  

Kovács János (Árpád u. 8.) – 2021. 06. 06. – 78 éves volt, 

Bálint Jánosné szn.: Huszka Erzsébet (Árvíz u. 24.) – 2021. 
06. 08. – 83 éves volt, 

Márton Mihályné szn.: Simondán Magdolna (Tanya 267.) – 
2021. 06. 11. – 78 éves volt, 

Faragó Bálint (Árpád u. 56.) – 2021. 06. 13. – 71 éves volt,  

Szobácsiné Ördög Andrea (Mátyás kir. u. 52.) – 2021. 06. 14. 
– 31 éves volt, 

Palkó Péter Pál (Ady E. u.. 9.) – 2021. 06. 14. – 66 éves volt, 
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"Az élet olyan, mint a víz: csak folyik, egyre folyik, soha nem áll meg egy pil-
lanatra sem, hanem magával ragad mindent, ami beleesik, magával ragadja 
valahová, amit az ember úgy hív, hogy "örökkévalóság". A percek, órák, na-
pok, évek, álmok, megvalósítások, kudarcok és emlékek... minden, amiből az em-
ber élete és szíve és lelke felépül... csak viszi, és soha nem hoz vissza semmit."  

/Wass Albert/ 

Drága Kicsi Andikánk! 

Mindössze 6 és fél éve dol-
goztál óvodánkban, de azon 
a januári napon, 2015-ben, 
mikor várakozással telve, 
mosolygós arccal átlépted 

ovink küszöbét, egyszerre minden megváltozott körü-
löttünk; beköltözött a gyerekek közé a végtelen szeretet, 
őszinte érdeklődés, tapintat, kedvesség, jóság… mindaz, 
ami a lényedet varázslatossá tette. 
Sokáig kerested a saját utad, míg végül nagyon jó dön-
tést hoztál, mikor az óvodapedagógusi pályát választot-
tad. Ez a pálya tett téged igazán értékessé, míg te ma-
gad is értéket hoztál magaddal és teremtettél hivatásod 
gyakorlásával a mi kis ovinkban, szeretett gyermekcso-
portodban. 
Amibe belefogtál, amit meg akartál csinálni, abból min-
dig a maximumot hoztad ki. Hatalmas tenni akarással, 
szeretettel, odaadással, szorgalommal, időt és energiát 
sosem sajnálva, mindig a jobb, szebb reményében tettél 
többet és többet.  
Folyamatosan kerested a boldogság Kék madarát, a hi-
vatásodban és emberi kapcsolataidban, barátságban, 
szerelmedben, családalapításodban, Milánka iránti ha-
tártalan imádatodban… az Élet valamennyi területén.  
Neked köszönhetjük, hogy gyermekeink óvodai életé-
nek részévé válhattak a Boldogságóra foglalkozások, s 
ilyen módon beköltözött az óvoda falai közé a Boldog-
ság, egymás megbecsülése, egymás iránti kedvesség, 
figyelem, érzelmi kötődés.  
A varázslatos óvoda. A csodálatos évek, melyet a 
Ficánka csoportban tölthettél az általad oly nagy szere-
tettel nevelt Ficánkásokkal, Ibolya nénivel és Detti óvó 
nénivel, akinek te voltál a Minden. Segítő társként, sze-
retett barátként, támogató odaadással nevelgetted kap-
csolatotok kicsiny palántáját, melyet 2015 januárjában 
ültettetek a közös bizalom, majd később az örök barát-
ság szilárd táptalajába. 

"Mikor az ember a legmagányosabb, ott van akkor is. 
Együttérez, átkarol, körülölel... Nem vigasztal, nem törli le a 
könnyeket, de mindig figyel, mindent megért és örökké sze-
ret... A Barátság sohasem felejt. Éppen ez a csodálatos ben-
ne." /Oscar Wilde/ 

Drága Andika! Hatalmas az űr, melyet magad után 
hagytál. Hiányod kifejezhetetlen. Gyászolunk, siratunk 
míg élünk… nem maradt más nekünk, csak az emlékek, 
melyeket csodálatos személyiséged sosem halványít el.  
Benne leszel a mosolyokban, szomorúságban, az érin-
tésben, abban, ahogy egymásra nézünk, a kimondott és ki-
mondatlan szavakban, Milánka tekintetében, a csendben… 

Angyalok őrizzék örök álmod, drága kicsi Andikánk! 
„Jobb veled a világ…” mondtad mindenkinek őszinte 
szeretettel! 

Nélküled már soha nem lesz olyan jó! 

Isten veled! 

„Csak elmúlás, és kész, a dalnak vége szakad, 
De annak rosszabb aki megy vagy annak aki marad? 
Mert elmenni látnak, így övék a bánat, 
Értetlenül állnak, az emlékek fájnak, 
Csak vágynak utánad, mindenük a gyász 
Közben azt se tudják, valójában merre jársz.” 
  

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik  

Szobácsiné Ördög Andrea  

búcsúztatóján megjelentek, sírjára virágot 
helyeztek vagy fájdalmunkat bármely módon 

enyhíteni igyekeztek. 

        Férje,kisfia és a gyászoló családja 
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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. 

Simsont, régi motorokat vásárolok! 

Fűkaszálást, rotálást, favágást, ágdarálást, 

permetezést, gyomirtást vállalok! 

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók! 

Tel.: +36 30 479 8803 



14 Mindszenti Hírek 2021. július 

 

A Mindszenti Általános Iskola ballagó diákjai 
a 2020/2021-es tanévben 

A Mindszenti A ltala nos Iskola sze khelye nek ve gzo s 8.a e s 8.b 
oszta lyos tanulo i 2021. ju nius 12-e n szombaton 10 o rakor, A Do zsa-
Telepi Taginte zme ny 8.c oszta lyos tanulo i 2021. ju nius 19-e n 
bu csu ztak az iskola to l. A sze khelyen 38-an, a taginte zme nyben 16-
an fejezte k be a ltala nos iskolai tanulma nyaikat. 

8. év végén díjazottak 2020/2021-es tanév 

8 évig kitűnő 

Mindszenti Általános Iskola 8.b osztály:  Terbán Kamilla 

Jeles tanuló 
Mindszenti Általános Iskola 8.a osztály: Gémes Gergő, Győri Csanád, 
Kovács Marcell, Korom Flórián 
Mindszenti Általános Iskola 8.b osztály: Kiss Olívia Fanni, Annus Kitti 
Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézménye 8.c osztály:  Rácz Jázmin 

Jó tanuló,jó sportoló 
Mindszenti Általános Iskola 8.a osztály: Gémes Gergő, Győri Csanád 
Mindszenti Általános Iskola 8.b osztály: Kiss Olívia Fanni 

Jó sportoló 
Mindszenti Általános Iskola 8.a osztály: Lénárt Tibor, Korom Flórián Kovács 
Marcell, Márki Nóra Mészáros Emese , Antal Márta, Boros Ágnes  
Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézménye 8.c osztály: Gyovai Erik 

Jó sportoló oklevél 
Mindszenti Általános Iskola 8.a osztály: Mezei Nelli , Papp Zoé, Molnár 
Jázmin, Kovács Máté, Jancsovics Ákos 
Mindszenti Általános Iskola 8.b osztály: Juhász János, Kacziba Ádám, 
Szokol Szilveszter 
Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézménye 8.c osztály: Sándor 
József Benedek, Nagy Donát Flórián 

Kultúráért 
Mindszenti Általános Iskola 8.a osztály: Mészáros Emese, Boros Ágnes, 
Papp Zoé 
Mindszenti Általános Iskola 8.b osztály: Kiss Olívia Fanni 

Közösségért 
Mindszenti Általános Iskola 8.a osztály: Papp Zoé, Szunyi Zoltán, Antal 
Márta, Győri Csanád, Jancsovics Ákos, Korom Flórián 
Mindszenti Általános Iskola 8.b osztály: Lázár Noémi, Juhász János 
Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézménye 8.c osztály: Kiss 
Lajos, Sinka Balázs, Gyovai Erik, Rácz Jázmin 

Közösségért oklevél 
Mindszenti Általános Iskola 8.b osztály: Szokol Szilveszter, Ferenczi Helga 
Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézménye 8.c osztály: Gyapjas 
Alexandra, Varga Jenni 

Természet-tudományokért 
Mindszenti Általános Iskola 8.a osztály: Kovács Marcell 
Mindszenti Általános Iskola 8.b osztály: Terbán Kamilla 

Díszpolgár oklevél 
Mindszenti Általános Iskola 8.a osztály: Jancsovics házaspár, Forgó Anita, 
Kaczor Krisztina 
Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézménye 8.c osztály: Ménesi 
Éva-Tóth István házaspár, Sinka család, Kisné Berkecz Edit 

Díszpolgár 
Mindszenti Általános Iskola 8.b osztály: Kiss Éva, Svanda Krisztina 
Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézménye 8.c osztály: Mihály Angéla 

Gémes Gergő 8. a osztályos tanuló különdíjai: 

 Magyarorsza g jo  tanulo ja jo  sportolo ja 2020 – Emberi Ero forra sok 
Miniszte riuma a ltal kií rt pa lya zat 

 Tankeru let Bu szkese ge 2021. Jo  tanulo  jo  sportolo  katego ria ban 

 MOL Sportpa lya zata n is nyert, mellyel az Ifju  Tehetse geket ta mogatja k. 

Kovács Marcell 8.a osztályos tanuló teljesí tme nye, motiva cio ja 
elismere sre me lto , a Ho dmezo va sa rhelyi Tankeru leti Ko zpont ku lo n 
okleve llel jutalmazta.  

HÍREK A MINDSZENTI 
TESTEDZŐ SPORT- ÉS 
REKREÁCIÓS 
EGYESÜLETRŐL 

A Mindszenti Testedző Sport- és Rekreációs 
Egyesület, valamint a Spartan Training Group 
Mindszent szervezésében 2021. június 25-én 
este 8 órától 48 órán keresztül 4 óránként 4 
mérföldet (6,4 km) futottak a lelkes sportolók. 

4 főnek sikerült a teljes kihívást teljesíteni: 
Orlicsek Krisztina, Fekete Zoltán, Bányai 
Attila és Nagy Péter 
Ők fejenként 76,8 km-t futottak és kb 2-2,5 kg-
ot fogytak. 

Voltak, akik résztávokat teljesítettek: 
Szőke Béla, Szőkéné Ildi, Gubics Niki, Csák 
Szabolcs, Csák Máté (kerékpár) , Csák Szilvi, 
Pap Dávid, Máriásné Burkus Anita, 

Tomcsányi László, Szőke Balázs, Molnár 
Adrienn, Putz Anita, Joó Károly, Nagy Peti, 
Nagy Jázmin, Sulyok Renáta 

Köszönjük a háttér munkát, a hűsítést, a 
banánt, a "gyorsítót": 
Csák Szabolcs, Csák Szilvi, Csatlós Nelli, Oláh 
Árpád, Nagy Peti, Nagy Jázmin, Sulyok 
Renáta 

A Teljesítők jobb közérzetéhez smr 
hengerezéssel és kineziológia tapasz 
ragasztással járult hozzá az egyesület. 

(fotók: Mindszenti Testedző Sport- és Rekreációs Egyesület) 

Ez a futás az akarat diadala volt! 
Gratulálunk az erőhöz és a kitartáshoz! 

https://www.facebook.com/Spartan-Training-Group-Mindszent-244105686334177/?__cft__%5b0%5d=AZWbxM0w6m9006KwdnVEsYBhG08XWFnoDtt8raV9fuvx8IbM3LLgA6vn3LzQ9SJumYZQICT8f35ZOjwelKluct22PmOw-zGaS_j4e7oy2Bxf_8HTIZO9TnnD0xixPajpEfLYUNmU0rsSg8LsX5-uuA_jNG2IOvt91rsJWHBC2
https://www.facebook.com/Spartan-Training-Group-Mindszent-244105686334177/?__cft__%5b0%5d=AZWbxM0w6m9006KwdnVEsYBhG08XWFnoDtt8raV9fuvx8IbM3LLgA6vn3LzQ9SJumYZQICT8f35ZOjwelKluct22PmOw-zGaS_j4e7oy2Bxf_8HTIZO9TnnD0xixPajpEfLYUNmU0rsSg8LsX5-uuA_jNG2IOvt91rsJWHBC2
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Fotók: Tóth Ilona 
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A Mindszenti Általános Iskola 8.a és 8.b osztály tablóképe 

A Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézmény 8.c osztály tablóképe 


