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A HÓNAP FOTÓJA 

Városháza 

Fotó: Huszti István 

Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a 

hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre. 

A MINDSZENTI VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET ISMÉT ALKOTOTT 

Az egyesület a 2020. évi munkatervében két kút felújí-
tását tűzte ki célul. A Kossuth utcai kút 2020-ban elké-
szült, a nagyrévben lévő felújításról külső akadály mi-
att lemondott az egyesület, de nem véglegesen.  
2021 januárjában a Nepomuki Szent János szobor mel-
lett lévő pad áthelyezésre került a Tisza partjára, ez 
adta az ötletet, hogy mégis megvalósítják Szabó Imre 
Gábor tervét. Szemben a révházzal, távolabb a kúttól 
egy pihenő helyet alakítottak ki. Az építmény egy hal-
tartó bárkát szimbolizál, mely egyben ülőhely is. 
A kivitelezést ismét Szabó Krisztián végezte, teljesen 
önzetlenül, munkabér kifizetése nélkül! 
2021.07.27-én szerény keretek között átadásra került a 
nagyrévi pihenőhely. 
Köszönjük Szabó Krisztián, Szabó Gergely, Szabóné 
Marika, Torma József és Tóth Imre, valamint segítőik 
önzetlenül végzett munkáját!  
A pihenőhely kialakítása 139.695 Ft volt, ebből 96.867 
Ft-ot az SZJA 1%-ból, 42.697 Ft-ot az egyesület költség-
vetéséből fedeztek. 
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NYÁR A MOCORGÓ UFC-NÉL 

Üdvözlöm ismét a Mindszenti Hírek olvasóit! Nyári szünet 
van, mindenki a szabadságát tölti, igyekszik lélekben felké-
szülni, feltöltődni a következő idényre, nincs ez másképp a 
Mocorgónál sem. Június 21. és 25. között tartottunk egy 
napközis tábort, ami nagyon jóra sikerült. Összesen 26 
gyermek vett részt, ezen kívül átlagban 8-10 segítő (főleg a 
lánycsapatból) és két edző mindig jelen volt, támogatva a 
kicsik fejlődését, edzéseket tartottak nekik, ügyességi fela-
datokat szerveztek, felügyeltek, így azon a héten nagyjából 
36-38 ember tartózkodott minden nap a sportpályán. Két 
korábbi Mocorgós labdarúgó is ellátogatott egy-egy napra 
hozzánk, tőlük tanulhattak a kicsik-nagyok egyaránt. Az öt 
napban teljes ellátásban részesültek a táborozók, délelőtt 
inkább az edzések, délután pedig a bajnokságok, a foci ke-
rült előtérbe, de volt bicikliverseny, ugrálóvár, feladatok, 
programok a Művelődési Házban, illetve csocsó, kártyajá-
tékok, különböző foglalkozások. Az utolsó napon zárás-
ként pedig a szentesi strandra mentünk, ahol mindenki 
nagyon jól érezte magát. Ezúton is köszönjük a szervezést, 
a segítőknek a közreműködést és a szülőknek, hogy elhoz-
ták gyermekeiket, akiknek biztosan örök élmény maradt ez 
a tábor. 
A következő idényre az alapozó edzéseket hamarosan el-
kezdjük, hiszen szeptember elején már indulnak is a baj-
nokságok; a sorsolások és az ellenfelek már kiderültek. A 
Mocorgó UFC 4 korosztályba nevezett be: U13 fiú, U16 fiú, 
U16 leány és felnőtt női bajnokság, a kisebbek pedig Bozsik 
fesztiválokon fognak részt venni. Mindenhova kellenek 
még gyermekek, játékosok, hiszen pontosan nem tudjuk, 
hogy alakulnak az edzések, milyen lesz a felkészülés, így 
minél többet kell toborozni, hogy hamar meglegyenek a 
keretek az őszi szezonra, tudjanak együtt edzeni a csapatok.  

Várjuk a jelentkezőket a korosztályainkba! 

U16: 2006-2007-2008-ban; U13: 2009-2010-ben; U11: 2011-
2012-ben, vagy később; U9: 2013-2014-ben; U7: 2015-2016-
ban született gyermekek. 

Két új csapatunkba pedig lányokat is várunk: 

U16 lány: 2005-2011-ben; Női felnőtt: 2004-től idősebbeket. 
Jelentkezni Szűcs Sándor elnöknél a +3630 457 2579 tele-
fonszámon lehet. 

Hajrá Mocorgó! 
Balogh Árpád 

 

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. 

HÁROM PÁLYÁZATTAL NYERT 
TÁMOGATÁST MINDSZENT VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA 

Mindszent Város Önkormányzata idén is sikerrel 
pályázott Magyarország 2021. évi Kompok, révek 

fenntartásának, felújításának támogatására” című 
felhívásra. Az elnyert támogatási összeg: 9.254.706,- 

Ft, melyhez a pályázat feltételei szerint az Önkor-
mányzatnak 10%-nak megfelelő önerőt kell biztosí-
tania. Az elnyert összeget fenntartási-karbantartási, 
fejlesztési munkákra, illetve eszközbeszerzésre for-
dítják. A jelenlegi mentőcsónakot egy 6,2 méter 
hosszú üvegszálasra cserélik, felújítják a feljáró ka-
pukat, átfestik a komp víz feletti részeit, a korláto-
kat, kicserélik a kikötő láncot. Szintén felújítják a 
jelzőfényeket, a főkötél csörlőjét, valamint cserélik 
annak csigáit, a kapu-oszlopokat. A 2019-ben már 
felújított révházat felszerelik egy 2,5/3,2 kW teljesít-
ményű hűtő-fűtő klímával. 

A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár a 
Kistelepülési művelődési házak infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására benyújtott 2021-es pá-
lyázatával 12.000.000,-Ft, valamint a Kistelepülési 
művelődési házak kulturális programjainak támo-
gatására benyújtott pályázatával további 5.000.000,-
Ft támogatást nyert. 

Az első pályázat összegéből, a 2021. és 2022. évben 
fenntartási, fejlesztési munkák és eszközbeszerzések 
valósulhatnak meg. Megtörténik az elektromos há-
lózat átfogó fejlesztése, ezen belül a vezérlő szek-
rény teljes felújítása, bővítése, hangszigetelés, a 
nyílászárók felújításával, valamint a függönyzet 
cseréje, korszerű, lángmentes anyagra. 
Az igényelt támogatásból megvalósítandó fejleszté-
sek által a Mindszenti Művelődési Központ a jelen-
leginél sokkal modernebbé, biztonságosabbá válik. 

A Kistelepülési művelődési házak kulturális prog-
ramjainak támogatására benyújtott pályázat össze-
géből a 2021. és 2022. évben számos érdekes, izgal-
mas zenei és kulturális program kerülhet megrende-
zésre, valamennyi korosztály számára. 
„Arra törekedtünk, hogy olyan különleges, izgal-
mas, érdekes, és nem mindennapi előadókat, elő-
adásokat hívjunk meg, akikkel egyébként települé-
sünkön nem feltétlenül találkozhatnánk, mert egy-
részt számunkra megfizethetetlenek, másrészt pedig 
rétegműfajt képviselnek.” - mondta el Kovács Ildikó 
intézményvezető. 
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Az elmúlt két év alatt sokat változott a Szabadság-Báthory 
utca sarkán álló régi parasztház, amit bárki szemmel követhe-
tett a főútról. Erről kérdeztük a jelenlegi tulajdonost – Beke 
Mari művészetpedagógust.  
A felújítási lehetőség a Lechner Tudásközpont „Népi Építé-
szeti Program 2018” és a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési 
Konstrukció keretében elnyert támogatásból valósulhatott 
meg, előbbi a helyi-, ill. műemléki védettségű épületek felújí-
tását célozza meg. A Népi Építészeti pályázat befejezéseként a 
Miniszterelnökség megbízásából eljáró szakértők olyan példa-
értékűnek ítélték meg a felújítást, hogy „A népi kultúra nyo-
mában – népi építészeti emlékek helyreállítása” című orszá-
gos kiadványban kíván beszámolni ennek a mindszenti ház-
nak a  felújításáról is a nyilvánosság előtt. A kiadványban a 
hazai népi építészeti emlékek hagyományának őrzése szem-
pontjából jelentős objektumokkal kapcsolatban kiemelkedő 
minőségben elvégzett felújítások eredményeit mutatják be.  

Mit kell tudnunk erről a házról? 
A ház már szerepel a Harmadik Katonai felmérés térképein 
(1869-1887), ez azt jelenti, hogy legalább 150 éve áll Mindszen-
ten közel változatlan formáját megőrizve. Módos gazda épít-
hette, erről még pontos adatok nincsenek, a legtöbben korábbi 
tulajdonosaiként a Bárkai családot emlegetik.  Jellegzetesen 
magán viseli és megőrizte a korábbi népi építészet helyi jelleg-
zetességeit.  

Mikor kezdeményezted a védetté nyilvánítását? 
A ház 2007-ben került a tulajdonomba, azonnal felismertem 
eredeti értékeit, amit szerettem volna hűen megőrizni, ezért 

kezdeményeztem a ház vé-
detté nyilvánítását, melyet a 
helyi testület elfogadott 
(igaz csak egyetlen többségi 
szavazattal). Utóbb ennek 
köszönhetően lehetett ezen a 
pályázaton elindulni. A ház 
megvételére Makovecz Imre 
beszélt rá, aki építész szem-
mel, azonnal tudta, hogy az 
épület értékes és megmen-
tendő. 

Milyen jellegzetességei, 
értékei vannak a háznak? 
A ház az úgynevezett 
„Svájci Stílusú” építészet 

jegyeit viseli magán.  

Mit lehet tudni a svájci stílusról? 
EREDETE: az első ilyen típusú épületek a svájci Alpokban és 
hegyekben az uralkodó család megrendelésére vadászkastély-
oknak, erdei lakoknak épültek. A társadalom módosabb réte-
ge (bankárok, ügyvédek, gyárosok, orvosok) hamar utánozni 
kezdték az életformával együtt. A XIX. sz. közepén az Alpo-
kon átívelő vasútvonal megépítése végérvényesen összekötöt-
te a kirándulóhelyeket a nagyvárosok lakóival és a stílus után-
zása megállíthatatlanul terjedt az Osztrák-Magyar Monarchia 
területén, ami megfelelt az akkori kor divatjának, a romanti-
kának, millenniumi stílusnak is nevezik, mert ezidőtájt 1896-
ban érte el fénykorát Magyarországon.  
FŐ JELLEMZŐI: tornyokkal ellátott tetők, a háromszög 
oromzat hegyes facsúcsban való végződése, csúcsdísz két ol-
dalt csipkézett, oromzat-homlokzati rész változatos ácsolt 
szerkezeti elemei lombfűrészelt fakivágásos betétekkel való 
gazdag díszítése. Különleges faszerkezetes nyitott gang 
(veranda), bravúrosan csipkézett karpántokkal, meseszerű 
ácsolt kiképzésekkel. Ezeket a verandákat később sokhelyütt 
beüvegezték. 
ELTERJEDÉSE: Magyarországon a vasút térhódításával az 
állomásépületek és kiegészítő melléképületei stílusa a vasút-
vonalak kiépülésével az utazással megállíthatatlanul elterjedt 
a nagyvárostól a legkisebb településekig. Ilyen jellegzetes stí-
luselem pl. a klinker tégla díszítés, ablak-, lábazat szegélyezés, 
a homlokzati kör alakú padlás felülvilágító ablak, kézi fűré-
szelt díszítő elemek. A magyar társadalmi elit Budapesten a 
Svábhegyen építette „svájci stílusban” hasonló erdei nyaralóit, 
villáit, ebben a jegyben készültek el a fogaskerekű vasút állo-
másépületei, fogadók, mint pl. „A szép svájci nőhöz” címzett 
vendéglő is. A romantika és az utazás jegyében fellendült és 
kialakult a fürdőkultúra, kiépültek a híres fürdőhelyek: Bala-
tonfüred, Fonyód, Herkulesfürdő, Karlsbad, Szováta stb., ahol 
egymást érték a hasonló stílusban kialakított állomások, nya-
ralók, csónakházak, ivócsarnokok. Az utazással és a vándor-
fényképészet fellendülésével a képeslapok küldésének divatja 
is együtt járt, így ez a jellegzetes építészeti stílus ezen a csator-
nán keresztül is eljutott az országban mindenhova, helyet 
kapott a népi építészetben is.  
SVÁJCI STÍLUS MINDSZENTEN: Bugyi János hajóács ké-
szítette ezeket a típusú ácsolatokat, díszítményeket a módo-
sabb parasztházak oromzatára, aki feltehetőleg szakmájánál 
fogva és az utazással sokfelé eljutott és munkáival a stílus 
helyi képviselője, megteremtője lett. A Szabadság utca 69. sz. 
alatti házán sokáig az egyik legszebb oromzat volt látható. 
Felesége még őrizte azokat a sablonokat, melyek alapján férje 
a lombfűrészelt elemeket fenyő deszkából készítette. Ez alap-
ján többnyire hasonló mintaelem variációk jellemzik a mind-
szenti fűrészelt kivágásokat. Ezekből mára eredeti sajnos egy 
sem maradt. 

Budapesti születésed ellenére milyen kötődéseid vannak 
Mindszenthez?  
Több érzelmi szálon is kötődöm Mindszenthez, a házhoz és a 
svájci stílushoz. Édesanyám mindszenti születésű volt, itt él-
nek rokonaim. Édesanyám lánykorában ebben a házban tanult 
meg varrni, elmondása szerint a módos gazda feleségének 
lábbal hajtós varrógépe volt, amin lányoknak tanította a var-
rást (1930-40 között). Én már Budapesten születtem, gyerekko-
romat a Sváb-hegyen töltöttem, itt laktunk, már akkor átitatott 
a még meglévő svájci villák bűvölete. A múlt iránti vonzódá-
som itt és a mindszenti nagyszülők (Bozó Pál) ludasi tanyáján 
eltöltött nyarak alatt ivódott belém. Kedvenc helyem volt már 
akkor is a padlás, ahol régiségek után kutattam, de a tanya is 
maga volt - akkor még - az élő skanzen. 

Hogyan újult meg a ház? Mi minden történt az elmúlt két év 
során? 
Teljes körű rekonstrukció történt, ami magába foglalta közel a 
teljes tetőszerkezet cseréjét. Nagy-Benkő Sándor mártélyi ács 
bravúrosan kiemelte és kiegyenlítette a szarufák aláékelésével 
a tornác fölötti előtető (gang) évszázados megsüllyedt egye-
netlenségét. A másik leglátványosabb szakmunkát Pálinkó 
Dezső asztalos végezte, az Ő keze munkáját dicsérik az újra  

MINDSZENT GYÖNGYSZEME 

AZ ANGYAL-VÁR 

Országosan elismert lett 
a példaértékű felújítás 
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elkészített kézi kivágású díszes faelemek az oromzaton és a 
tornác karpántjai. Mártélyi és vásárhelyi asztalosok készítették 
el az eredetivel megegyező, a teljesen szétszáradt, hiányos 
bejárati ajtót és homlokzati ablakszárnyakat. Összesen nyolc 
mesterség felvonulása eredményezte a mostanra megújult 
állapotot, látványt. 

Hogyan találtál rá ezekre a mesterekre? 
A mesterek általában helyi vagy környékbeli emberek voltak, 
ajánlás útján kerültek a látómezőmbe. Pálinkó Dezsővel egész 
különös módon Szentesen, akkori munkahelyemen, a múze-
umban találkoztam, ahol asztalos munkát végzett és beszédbe 
elegyedtünk. A közös szálat hamar megtaláltuk, kiderült róla, 
hogy fiatal korában megszállottan fotózta a mindszenti lomb-
fűrészelt oromzatokat. Akkor már tudtam, hogy Ő az én em-
berem, ezeket a képeket előkereste és boldogan vállalta, hogy 
rekonstruálja, elkészítse a korabeli fotók felhasználása alapján 
a Szabadság utcai ház faragványait. A készítés során főnöke 
kérdésére, hogy miért nem lézer CNC kivágóval gyorsan sok-
szorosítja ezeket az elemeket azt válaszolta, - azért nem, mert 
ő ezt nagyon szereti csinálni. A szívvel-lélekkel történt kivite-
lezése meghatározó arculatot adott a háznak. A legutolsó fá-
zisban elkészült homlokzati festés Zsótér Ambrus festő-
mázoló, unokaöcsém kezemunkáját dicséri.  

Mit jelent az, hogy rekonstrukció? 
Az eredeti állapot lehetséges megtartása mellett megpróbáltuk 
visszaállítani, utánozni az eredeti arculatot. Sajnos a házról 
korabeli dokumentumok, fotók sehonnan sem kerültek elő. 
Alapos kutatás után és a régi mindszenti házak dokumentáci-
ója alapján készült a felújítás. A rekonstrukció lényege és leg-
főbb célja felhívni a figyelmet a pótolhatatlan értékekre, a haj-
dan volt állapot utólagos lehetséges bemutatásával. 

Milyen tapasztalatokkal járt a felújítás? 
Egy ilyen régi épület felújítása saját erőből szinte kivitelezhe-
tetlen, ezért volt óriási lehetőség ennek a helyi értéknek a 
megmentése a „Népi Építészet Program” segítségével. A há-
zon a két év alatt nagyon sok és sokféle mesterség képviselője 
dolgozott. Sok nagyon jó és keserű tapasztalatot is szereztem a 
jelenlegi „szakipari” munkavégzésről. Többször a feladás ha-
tárán voltam, cserbenhagytak, nem megfelelő minőségű mun-
kát végeztek, nem mindenki tudott azonosulni a műemléki 
szabályokkal, a másfajta anyagok, technológiák alkalmazásá-
hoz. Már nem mindenben lehet visszanyúlni a 100-150 évvel 
ezelőtti technológiákhoz, anyagokhoz. A jó mesterekre hosszú 
ideig kell várni, ezért került sor többszöri határidő módosítás-
ra a pályázati felújítás során és húzódtak el két évig a munká-
latok. 10 pontban tudom összegezni a jó mester ismérveit két 
éves megtapasztalásom során. Mindezt az tudja, aki manap-
ság építkezik, építkezett és akkor tegyük még hozzá, hogy 
nőként és egyedül.  

Mennyire vagy elégedett a felújítással?  
Összességében elégedett lehetek a sok megpróbáltatás ellené-
re, hiszen látványosan megújult, helyi látványosság lett Mind-
szent épített örökségének egy eleme, azzal szemben, hogy egy 
korábbi tulajdonos teljesen le akarta bontani, helyére újat épí-
teni. Az országos szakmai elismerés is ebben erősít meg, 
ahogy az is, hogy sokan megállnak a főútról és fényképezik.  

Volt-e érdekesség, ami különlegessé tette a rekonstrukciót? 
Tulajdonképpen visszatekintve az egész egy nagy csoda volt! 
Minden mesterség és epizód felvonulása előtt és után kilátás-
talannak látszó pakolás és romeltakarítás, szervezés valósult 
meg. Külön érdekesség volt azoknak az eredeti lombfűrészelt 
karpántoknak a felbukkanása, amit egy tyúkól oromzatáról 
szereztem vissza Balázs Györgytől, aki elmondása szerint en-
nek a háznak a tulajdonosaitól kapta. Ezek alapján rekonstru-
álta és készítette el Pálinkó Dezső az új tornác alátámasztó 
oszlopok díszítményeit. Csoda volt, maga a Dezsővel való 
találkozás és közös minőségi munka. De lottó ötösnél is na-
gyobb szerencse volt, egy ugyanilyen  mártélyi ház bontásából 
származó teljes és ép dísz klinkertégla megszerzése, ami lehe-
tővé tette a házon már elmállott, 150 éves homlokzati lábazat 
szigeteléssel történő teljes kicserélését, rekonstrukcióját. Ez a 
munkafolyamat is maga volt a csoda, ami manapság nem 
szokványos kőművesmunkának számít. A közel 40 nm-es 

tornác szigeteléssel történt újraburkolásához szintén csodával 
határos módon sikerült közel azonos régi bontott járólapokat 
beszerezni az eredeti  felbontása során keletkezett sérültek 
pótlására. A csodák sorát folytatva, pár nappal korábban szál-
lította le a mártélyi asztalos Sándor Tamás az újragyártott ab-
lakszárnyakat és vissza a mintául szolgáló eredetieket, mielőtt 
a teljes műhelye leégett és minden a tűz martaléka lett! 

Minden tervet meg tudtál valósítani? 
A felújítás „csúcsát” fogja jelenteni, hogy a napokban felkerül 
a ház hegyes záró oszlopának két oldalára a díszítőfaragás, 
ami korábban minden ilyen stílusú oromzatot lezárt. Ezek az 
időjárásnak legjobban kitett részletek a legtöbb ún. svájci stílu-
sú ház csúcsáról leghamarabb tűntek el. Ehhez a Kovács Gép-
szer nagylelkű felajánlással járul hozzá, nevezetesen rendelke-
zésre bocsájtja emelőkosaras autóját, amin Pálinkó Dezső és én 
felemelkedünk a magasba és Dezső felerősíti ezt az oromdíszt, 
ami szimbolikus befejezése, szimbolikus megkoronázása lesz 
a rekonstrukciónak. 

Most milyen funkciót tölt be az egykori parasztház? 
A ház fantázianeve ANGYAL-VÁR, csoportos vendégházként 
üzemel. Számos egyéb közösségi funkcióval gazdagodott az 
évek folyamán, így van saját néprajzi gyűjtemény, mini hely-
történeti bemutatása a mindszenti úgynevezett svájci stílusú 
építészetnek. Saját művészeti szakterületemnek megfelelően 
alkotóműhely több félfedett szintérrel, szalonnasütő-, bográ-
csozó hellyel. Az ingatlan helyet ad gyerektáboroknak, osz-
tálykirándulásoknak, alkalomszerű, egy vagy fél napos kéz-
műves foglalkozásoknak előzetes egyeztetés szerint, hasznos 
időtöltésnek, egyéni, családos szállóvendégeknek, születés-
napoknak vagy rokontalálkozóknak hangulatos miliőjével.  

Mekkora a ház befogadóképessége?  
Ittalvós csoportok maximális létszáma 16-20 fő, osztálykirán-
dulások esetében napi használatban 20-25 fő befogadására 
képes. A tavaly első alkalommal megrendezett Vár az Angyal
-Vár című nap folyamán 150-200 érdeklődő kereste fel a házat. 

Tervezel-e idén nyáron a tavalyihoz hasonló Nyílt napot? 
Immár hagyománynak tekinthető a Vár az Angyal-Vár című 
nyitott nap, mely második alkalommal kerül megrendezésre 
2021. augusztus 28-án, ahol újra egész napos kiállítással, gye-
rekfoglalkozásokkal, mesterség bemutatóval, játszóházzal, 
gasztro árusokkal várjuk a látogatókat, érdeklődőket! A nap 
különleges vendége lesz az egykor a házban lakó Bárkai Ibo-
lya volt tanárnő, aki Csongrádon él és meghívást kap a ren-
dezvényre.  

A vírus hogyan befolyásolta az Angyal-Vár és a te életedet? 
Tavaly tavasszal bejelentkezett erdei iskola, több osztálykirán-
dulás és tábor, és a szállóvendégek mind elmaradtak. Főmun-
kahelyet létesítettem, Szegeden gyógypedagógiai iskolában 
rajzot, művészeti tárgyakat tanítok, továbbra is dolgozom 
további, újabb gyerekeknek szóló művészetpedagógiai köny-
veim kivitelezésén. Ezek lehetőségeit is sajnos gyerekek hiá-
nyában jelentősen visszafogta a lezárás. A pandémiás lezárt 
időszakok alatt a felújítások kivitelezése folyamatos volt, így 
legalább emiatt nem akadályozta a vendégfogadást. A felújítás 
befejezésével már újult erővel és lendülettel várom minél több 
vendég és értékes lehetőség megvalósítását a helyből és mesz-
szi földről ide látogatók kiszolgálására.  
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EURÓPA LEGJOBBJAIVAL 

VERSENYZETT UGRAI PANNA  

ÚJRA !       VÁR az ANGYAL-VÁR ! 
„Mindszenti Gyöngyszemek” címmel   

   2021. augusztus 28-án  II. nyitott nap a 
Mindszent, Szabadság utca 62. alatt, 

10-17 óráig 

GASZTRO GANG: Őrangyal az Angyal-várban, újra 
velünk a szegedi vegetáriánus látványkonyha, 
fűszerészek és gasztro árusok portékáinak vására 

KIÁLLÍTÁS:  Anna gyöngyvilága -  Világ gyöngyei  

Fehér Anna Király Zsiga díjas Népi iparművész életmű 
kiállítása és a világ gyöngyfűzései saját gyűjteménye 
anyagából 

MESTERSÉGEK UDVARA:  néprajzi látványtár, az 
ostorkészítés műhelytitkai 

KÉZMŰVESKEDÉS: minden a gyöngy körül forog 

 üveggyöngy készítés olvasztással 

 nemezelés gyöngy és nemezgolyó gyúrás 

 gyöngyfűzés nemezgyöngy és üveggyöngy 
kombinálásával 

 gyöngyvirágok térbeli virágfűzés dróttal és gyönggyel 

 agyagozás korongozás, plakettkészítés, díszítés 
gyönggyel 

A foglalkozások részvételi díja 300-500,-Ft  

TOMBOLA: 200,-Ft  húzás 17 órakor 

Kicsiket és Nagyokat szeretettel 
VÁR az Angyal-Vár! 

Három bronzérmet, három pontszerző helyet és 

két országos csúcsot „zsebelt be” Ugrai Panna a 

római Ifjúsági Európa-bajnokságon. A mindszenti 

sportoló július elején utazott az olasz fővárosba, 

hogy a nemzetközi mezőnyben is összemérje tu-

dását társaival. 

„Minden egyben volt, jó volt a csillagok állása. 

4×100 méteres mix gyorsváltóval meglepetéscsa-

pat voltunk, mi voltunk azok, akikre idén (rajtunk 

kívül) senki sem számított. Nagyon jó érzés volt, 

hogy sikerült megmutatni, hogy számolni kell 

velünk. 100 méter háton egyéni csúccsal lettem 6. 

helyezett, aminek nagyon örülök. A 4×100 méte-

res női gyorsváltóval – országos csúccsal – is 

bronzérmet szereztünk, aminek szintén örülök, de 

jövőre ebben a számban is még jobbat szeretnék 

majd úszni. 

Majd következett a szívem csücske, a 200 méter 

vegyes. Erre készültünk egész évben, és ebben a 

számban szerettem volna megdönteni a korosztá-

lyos csúcsot is. A rajtlista alapján tudtuk, hogy ha 

ez sikerül, akkor érem lehet belőle. A taktika meg 

volt beszélve, figyelni kellett a mezőnyt, és nyom-

ni. Nagyon megkönnyebbültem, mikor ebben a 

számban, egyéniben is sikerült érmet szereznem. 

A 4×100-as női vegyesváltóval 4. helyen végez-

tünk, és csak egy pár tizedmásodperccel marad-

tunk le az éremről, és az országos csúcsról. A 

4×100 m-es mix vegyesváltóval az ötödikek let-

tünk, ami pontszerző hely, így ennek is nagyon 

örülünk” – mesélte el Ugrai Panna. 

Panna négy versenyszámban is Európa TOP10 

versenyzője közé tartozik, ami rendkívül nagy 

büszkeséggel tölthet el mindenkit. A Hód Úszó Se 

versenyzője jövő évtől már a felnőttek közt úszik, 

ahol szintén remek eredmények várhatóak tőle. 

Gratulálunk Panna!  

VÉRADÁS 

Időpont:  2021.08.17. - 14:00-18:00 

2021.08.24. - 14:00-18:00 

Helyszín: Keller Lajos Városi Könyvtár és 
 Kulturális Központ 

Simsont, régi motorokat vásárolok! 

Fűkaszálást, rotálást, favágást, ágdarálást, per-
metezést, gyomirtást vállalok! 

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók! 

Tel.: +36 30 479 8803 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Mindszent Város Önkormányzata értékesítésre meg-
hirdeti a tulajdonában álló, Mindszent belterület 

3080/2/A/11 hrsz. alatt felvett, 6630 Mindszent, Köztársaság tér 
11. szám alatt található ingatlant (volt OTP bankfiók). 
A pályázati hirdetmény a www.mindszent.hu honlapon, 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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Jó lenne a tanterem kilincsét megfogni, és a régi tanítvá-
nyokat látni a padokban - emlékezik Antal Istvánné 
nyugdíjas, gyémánt diplomás tanítónő.  

Erzsike 1954-ben, Bakson kezdte tanítói pályafutását, 
majd  a Dózsa-Telepi Általános Iskolába került, ahol 1. 
osztályt tanított. Egy év után a Központi Általános Iskola 
lett a munkahelye, ahol nyugdíjazásáig, 1991-ig nevelte-
oktatta a rábízott gyerekeket. 1957-ben például egy 49 
fős fiú osztályban kellett helytállnia.  Évtizedekig első és 
második osztályosokat oktatott  nagy lendülettel, szaktu-
dással, jókedvvel. Oktatott KRESZ-t is húsz évig, verse-
nyekre vitte a gyerekeket, akikkel együtt örült a győze-
lemnek. Tanulók százai kerültek ki a keze közül, sok 
tanítványára nagyon büszke. 

Mindig közel állt hozzá a művészet, a kézimunka, festé-
szet. Kiállításokra járt, Törökné Margitka és testvére ta-
nácsait megfogadva, és szorgalmának, kitartásának kö-
szönhetően, 14 évvel ezelőtt kezdett olajfestményeket 
készíteni, és mára egy szoba falai telis-tele vannak szebb-
nél szebb munkáival. 

Kívánjuk, hogy nyugdíjas évei férjével együtt egés-
zségben teljenek, lelje örömét a túrákban, fotózásban, 
festészetben. Őrizze meg lendületességét, jókedvét 
sokáig! 

65. házassági évfordulójukhoz szeretettel gratulálunk! 

Íme, egy kis ízelítő festményeiből! 

ÁLMÁBAN MÉG SOKSZOR TANÍT, HOBBIJA A FESTÉSZET 
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2021. július 31-én veterán járművek lepték el Mindszentet, 
de már pénteken nagy volt a sürgés-forgás a művelődési ház 
előtti téren. Felépült a színpad, kitelepültek az árusok és már 
a 0. napon hajnal két óráig játszott a „30 fok árnyékban”, 
egy hattagú zenekar, akik műfaji megkötés nélkül alkotnak 
helyzeteket és érzelmeket feldolgozó dalokat, majd őket Frank 
Smut Collekctive követte. Már ezen a napon több mint 600-
an látogattak ki a térre.  

A találkozó főszervezője évek óta Csatlós Lajos. 

A 2021-es a 12. találkozó. A tavalyit sajnos a vírus el-
mosta. Az idei is nagyon bizonytalan volt, nem sikerült 
időben elkezdeni a szervezést, de szerencsére a szigorí-
tásokat enyhítették - tudtuk meg a főszervezőtől. 
A hivatalosan regisztrált veterán jármű 155. Volt, aki 
több járművel érkezett, de csak 1-et regisztrált, volt, aki 
csak a felvonulókhoz csatlakozott. Körülbelül 200-ra 
tehető a számuk. Egy, a büfében beváltható kuponnal 
köszönték meg a szervezők a jelenlétüket. 
Elmondható, hogy amíg a kezdetek kezdetén 30-40 autó 
részvételével, szinte a környék autó- és motor szerelme-
sei gyűltek össze, most Nyíregyházától Csólyospálosig 
Pécsen át, mindenhonnan jöttek. 
Vállalkozók és magánszemélyek segítségével valósult 
meg a program, de jelentős támogatást kaptak Mind-
szent Város Önkormányzatától is, hiszen ingyenesen 
rendelkezésre bocsátották a területet és az áramot, me-
lyet köszönettel vettek a szervezők. 
Napközben versenyek is folytak. Nagy volt az érdeklő-
dés Bánfi Tibor műszaki témájú kvíz kérdésekre épülő 
vetélkedője iránt, ami felnőtteknek szólt. Közel 200-an 
töltötték ki a tesztet. 
Este zenekarok fellépése színesítette a találkozó prog-
ramját. Öt zenekar volt a MAGYARO(C)K 12. vendége, 

a Folkroll, Edda Tribute, Monokini, Psychosis. 
Csatlós Lajos szervező munkáját a családja teljes mell-
szélességgel támogatta. Cupa Feri a zenekarok felelőse, 
felesége Margit a „gazdaságis”, Csernák Zoli a szponzo-
rálásért volt felelős. 
„Ha pályázati források is rendelkezésre állnak, termé-
szetesen jövőre is megszervezzük a találkozót, akkor 
még színvonalasabb programokkal várjuk az idelátoga-
tókat.” - hangsúlyozta a főszervező. 
A szakmai zsűri és a közönségszavazatok alapján a kö-
vetkező eredmények születtek: 
Autók: 

I. hely: BMW 730 - 1989  Manyik Dániel 
II. hely: Cadillac Fleetwood  Szolnoki Dominik 
III. hely: Lada 1200 - 1986 Mucsi Zoltán 

Motorok: 
I. hely: Ural – 1970 Rubos János 
II. hely: Csepel 250 – 1953  Horváth István 
III. hely: Pannónia 410 Rácz Krisztián 

Közönség díjak: 

Motor: 
ETZ 250 1983  Hajdu Péter 

Autó: 
Renault CV4 - 1955  Kókai Ferenc 

Különdíjak: 
Hofher traktor – 1957  Szabó Sándor 

Dutra 28 -1963  Bozó Gábor 

Harley Davidson Road King -2005  Karkus Valentina 

A díjakat átadta Mihály Józsefné Erzsike az Autóteszt 
Kft. vezetője, Szőlősi Sándor az Autóklub képviselője, 
Zsótér Gábor alpolgármester, valamint a Met Life kép-
viselői. 

VETERÁN JÁRMŰVEK VONULTAK MINDSZENT UTCÁIN 
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Igen gazdag kínálat várta a mindszenti gyermekeket ezen a nyá-
ron. A művelődési ház nyolc tábort szervezett, amelyből öt már 
meg is valósult. Egészen augusztus közepéig tartanak a rengeteg 
élményt, szórakozást, egyben kompetenciafejlesztést is nyújtó 
programok. 
A táborok sorát egy drámapedagógiai elemekre épülő mesetá-
bor, a „Varázsláda” nyitotta Vargáné Jancsó Irén és Mezeiné 
Bodnár Henriette vezetésével egy EFOP-os pályázat finanszíro-
zásával. 
 A 25 gyermek részvételével megvalósuló program célja a kom-
petenciafejlesztés mellett természetesen az volt, hogy minden 
táborozó jól érezze magát. Egy konkrét mese feldolgozása tör-
tént meg a hét folyamán, sok-sok játékkal, kézműves foglalko-
zással. A hét színpadi fellépéssel ért véget, melyben a gyerme-
kek mellett a táborvezetők is részt vettek, sőt a szülők is megte-
kinthették - egy tábla csoki belépővel - a főként gyermekek által 
összeállított darabot. A tábort a „Köszönjük Magyarország!” 
program keretében érkezett előadók színesítették. 
A kistérségi 160 fős „Hétpróba” táborban Maroslelén, Mind-
szentről 16 gyermek vett részt. Kísérőjük Szabó Ágnes Beatrix 
volt. Mindennap más-más téma feldolgozása történt meg. A 
legnépszerűbb program a „táncnap” volt, amelyben saját készí-
tésű koreográfiával ropták a táncot a táborozók. A program lét-
rejöttét szintén EFOP-os pályázat biztosította. 
A július közepén megvalósuló „Cirkuszolj velünk” tábor az 
Erzsébet program keretein belül jöhetett létre. A tábor vezetői 
Győri Andrea és Szabó Ágnes Beatrix voltak, Forrai Napsugár 
segítségével. A gyermekek megismerkedhettek a cirkuszi élettel, 
többek között bohócként, légtornászként is kipróbálhatták ma-
gukat, sőt a művelődési ház munkatársai is részt vettek a 
„kiképzésen”. 
A Kékvirág Tábori olimpia programjait 45 gyermek élvezhette 
szintén az Erzsébet programnak köszönhetően. Különböző 
sportágakat próbálhattak ki a táborozók, akik nagyon élvezték 
ezeket a mozgásos tevékenységeket. Volt itt amerikai foci, vívás, 
tánc és még sok minden más. A szervező Olasz Anna volt, segí-
tői: Olasz Janka, Megyeri Erna, Korom Lili, Köblös Edina. 
Az EFOP-os finanszírozású „Időutazó tábor” július második 
hetében zajlott Lupitykáné Pelyva Sára, Párkányi László és 
Mezeiné Bodnár Henriette vezetésével. 25 gyermek kalandozott 
az élményt, de egyúttal fontos ismereteket is átadó művészeti 
korszakokban. Az őskor napján „régészekké” váltak a táboro-
zók, másnap már a fáraó kamráját építették és az ókori olimpián 
versenyezhettek. Pálinkó György Vince érdekes előadását hall-
gathatták meg a középkori várháborúkról, dobozokból elkészült 
egy középkori vár makettje is, amelyet azonban sajnos egy más-
napi felhőszakadás lerombolt. Az újkor világát 12 helyszínen, 
tőzsdejátékon keresztül jelenítették meg. A tábor sok-sok él-
ménnyel, a Crazy Trambulin Parkban zárult.  

JÚLIUSBAN TÖBB MINT SZÁZÖTVEN TÁBOROZÓT FOGADOTT A 
KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
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ADÓZÓK FIGYELMÉBE 

Tájékoztatom a Tisztelt Adózókat, 
hogy a második félévi helyi adók 

befizetési határideje: 2021. szeptember 15. 

A fizetési kötelezettség az alábbi módokon 
teljesíthető: 
- a Takarékbankban készpénz befizetéssel, 
- átutalással, lakossági folyószámlát vezető 
pénzintézeténél eseti megbízással, 
- átutalással interneten, net-bankon keresztül, 
- e-önkormányzati portálon történő utalással. 

Februárban eljuttattuk az adózók részére az 
értesítőket, melyek részletesen tartalmazzák az 
egyes adótárgyak utáni adót, a hátralék, a 
túlfizetés, az első és a második féléves adó 
összegét.  
Ügyfélkapu megléte esetén az e-önkormányzati 
portálon le tudják kérni adófolyószámla 
kivonatukat és az „adók, díjak, illetékek 
befizetése” menüpont alatt egyéb költség 
felszámítása nélkül, bankkártya használatával 
tudják rendezni fizetési kötelezettségüket. 

Az előző évekhez hasonlóan befizetési bizonylat, 
csekk kiállítására nem került sor. 

Amennyiben a Takarékbankban történő 
befizetést választják, kérjük, a gyorsabb 
ügyintézés érdekében az értesítőt vigyék 
magukkal. 
A pénzintézet címe: 6630 Mindszent, Csokonai u. 28. 
Nyitvatartási ideje: hétfő: 7.30 - 17.30, kedd-
csütörtök: 7.30 - 15.30, péntek: 7.30 –13.30 

AZ ÁTUTALÁSHOZ SZÜKSÉGES 
BANKSZÁMLASZÁMAINK: 

Építményadó beszedési számla - 57400255-
11140973 

Telekadó - 57400255-10007431 

Helyi iparűzési adó beszedési számla - 57400255
-11141008 

Termőföld bérbeadásból származó bevétel 
számla - 57400255-11141015 

Gépjárműadó beszedési számla - 57400255-
11141022 

Késedelmi pótlék beszedési számla - 57400255-
11141039 

Bírság beszedési számla - 57400255-11141046 

Talajterhelési díj beszedési számla - 57400255-
11141077 

Kérjük, a közlemény mezőben tüntessék fel a 
befizető azonosítót. (Kettő-ötjegyű szám, amely az 
értesítőn kivastagítva szerepel.) 

Helyi adó rendeleteink, nyomtatványaink 
megtalálhatóak Mindszent Város honlapján 
(www.mindszent.hu), illetve a Polgármesteri 
Hivatal földszinti folyosóján lévő hirdetőtáblán. 
Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel a 
helyi adóztatással kapcsolatban, kérjük, keressék 
fel adócsoportunkat ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal 17-es, 18-as, 19-es 
szobájában, illetve telefonon a 62/527-017-es, 
62/527-018-as és 62/527-028-as telefonszámon. 

dr. Végh Ibolya 
jegyző 

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

MÉNESI ESZTER 

2013.  

A Mindszenti Központi Általános Iskola tantestülete díszpolgári cím-
mel ismerte el azoknak a tanulóknak a tevékenységét, akik 8 évig kitű-
nő 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. 
2013-ban Ménesi Eszter volt a díjazott. Hogyan alakult a kitűnő tanuló 
sorsa az évek alatt? Erről kérdeztük Ménesi Esztert. 

Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról? 
Hálás vagyok minden élményért, amit itt szerezhet-
tem. Felső tagozatban minden tanév első péntekjén 
lementünk a strandra és szalonnát sütöttünk. Alsó-
ban emlékszem, hogy sokat jártunk színházba, amit 
nagyon szerettem. Imádtam a rajzszakkört, amit Zsu-
zsa néni tartott. Sajnos azóta sem dolgoztam agyag-
gal. A másik nagy kedvencem pedig az volt, ha fával 
dolgoztunk technika órán. 

Szerettél ide járni? 
Szerettem ide járni, szerettem az osztályom. Azokat a 

napokat vagy órákat szerettem a legjobban amikor csak beszélgettünk, 
gondolok itt a szeretet napjára, osztályfőnöki órákra, vagy csak egy elbe-
szélgetett töri órára Sennyei Ágnes tanárnővel. Az osztályunk nyolcadik-
ra csiszolódott igazán össze, akkor már éreztük, hogy itt a vége, és nyolc 
év mégiscsak nyolc év, nehéz ennyi idő után elszakadni. Mindig nagyon 
sajnáltam, hogy mi nem járhattunk a „gimibe”, mert pont akkor zárták 
be, amikor mi hetedikesek lettünk. 

Kik voltak a kedvenc tanáraid? 
A legtöbb tanáromat szerettem, és nagyon 
hálás vagyok nekik, mert egy olyan alapot 
kaptam itt, amire aztán könnyen építettem a 
középiskolában. Volt, hogy rosszul esett egy
-egy leteremtés, de azt biztosan állíthatom, 
hogy ezek célba értek és hasznomra váltak. 
Inkább reál beállítottságú vagyok, nem sze-
rettem a nyelvtant és az irodalmat, viszont 
az az igazság, hogy az érettségi nyelvtan 
tételemnél bizony az ötödikes füzetem váz-
lata lebegett a szemem előtt. 
Nagyon köszönöm azoknak a tanáraimnak a plusz erőfeszítést, akik ver-
senyekre készítettek fel minket, sokszor reggel hétre jártak velünk gyako-
rolni, és elkísértek minket a versenyekre. 
Ha muszáj „kedvencet” mondani, akkor a két osztályfőnökömet Eta nénit 
és Magdi nénit mondanám, mindketten inspiráltak, támogattak és a mai 
napig tudják, hogy mit csinálok, merre tartok. 

A mai gyerekeknek mit üzennél? 
Ha valaki azt mondja, hogy ,,reménytelen vagy, te ezt úgysem tudod 
megcsinálni”, akkor mutasd meg, hogy igenis képes vagy rá! 

Milyen sikereket értél el? 
Jelenleg minden vizsgaidőszakot sikerként élek meg, és ebben, csak úgy, 
mint minden másban, erősen támogat a családom.  

Az általános iskola befejezése után melyik középiskolában tanultál? 
A Horváth Mihály Gimnáziumban tanultam. 

Melyik felsőoktatási intézményben tanultál? 
Jelenleg a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi kar hallgatója vagyok. 

Hogyan élsz, mik a terveid? 
Szorgalmi időszakban Debrecenben élek, s ha időm engedi hazajövök, 
illetve a vizsgákra is itthon készülök fel, hiszen szívesen vagyok itthon, 
itt töltődöm fel igazán. Többnyire a Debrecen-Szentes-Mindszent-Szeged 
vonalon vagyok fellelhető.  
Épp kivitelezés alatt lévő tervem az, hogy lefussam a félmaratont. Ezen 
kívül természetesen az, hogy elvégezzem az egyetemet. Miután lediplo-
máztam, szeretnék Csongrád megye határán belül elhelyezkedni, de nem 
zárkózom el más lehetőségek elől sem. 

Gratulálunk, céljaid eléréséhez sok sikert kívánunk! 
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MH: Hány éve vezetője az intézmények? 

2006. augusztus 1-től, 15 éve. Nagyon szeretem ezt a 
munkát. Már óvodapedagógusként is szívesen dolgoz-
tam itt, hiszen mindig óvónőnek készültem. Nagy örö-
mömre szolgált, hogy engem bíztak meg az óvoda veze-
tésével. Igyekszem a kollégák és szülők felé úgy fordul-
ni, hogy a felmerülő problémákat megoldjuk mindenki 
megelégedésére. 

MH: Miben látja az elmúlt évek legnagyobb változását? 

Sokat nyitottunk a városi közösség felé, igyekszünk 
részt venni a település, a társintézmények életében. Ami 
a szervezetet illeti, ez egy nagyon összetartó alkalma-
zotti, nevelőtestületi közösség. Azonban telik az idő, a 
nyugdíjazások miatt változnak a személyek. Arra törek-
szem, hogy ezek a változások ne érintsék a nevelés-
oktatás színvonalát. Ez nem kis feladat, hiszen kevés az 
óvónő. 

MH: Melyek az elkövetkezendő időszak fontosabb tervei? 

Nagyon szeretném, ha a 120 éves óvoda épületet végre 
felújíthatnánk, időszerű lenne, hiszen csak kisebb felújí-
tások valósulnak meg évek óta. Az alapítvány sokat 
segít a tárgyi feltételek javításában. 1997. óta működik, 
de az anyagi források mozgósítása 2007-től valósul meg. 
A szülők is nagyon segítőkészek. 

MH: Mennyiben változik a gyerekek létszáma? 

 Az elmúlt öt évben stagnálás mutatkozik. Évek óta ki-
lenc csoportunk van, a központban hat, a tagintézmény-
ben három. Jó létszámmal tudunk csoportokat indítani. 
A gyermekek létszáma kétszáz körül mozog. 

MH: Történtek szakmai ellenőrzések az elmúlt időszakban? 

Igen. Intézményi és vezetői tanfelügyelet már volt az 
óvodában. Nagyon szép eredménnyel zártunk. Egy bel-
ső ellenőrzési csoport is működik az intézményben, az 
elégedettségi vizsgálatok mutatói is jók. 
Szakmai munka terén egy tevékenységközpontú prog-
ramot adaptáltuk, amelyet rendszeresen felülvizsgá-
lunk. Ez egy nagyon rugalmas nevelési program, amely 
az aktuális változtatásokkal jól használható. Kiemelten 
foglalkozunk a természeti környezetünkkel, hagyomá-
nyainkkal. Az óvodai „boldogság programhoz” is csat-

lakoztunk, és „biztonsági óvodává” is váltunk.  

MH: Sikeres vezetés csak együttműködő kollegákkal 
lehetséges.  

Nagyon jó a tantestület és az alkalmazotti közösség. 
Hagyományos munkaközösségeken kívül munkacso-
portokat szervezünk egy-egy feladat megoldására. A 
technikai dolgozók közül a daduskák a legnagyobb se-
gítői a nevelő munkának, de mindenki együttműködő, 
segítőkész. Három pedagógiai asszisztens alkalmazásá-
ra is nyílt lehetőségünk. Erre nagyon nagy szükség van, 
hiszen egyre több a magatartási és tanulási zavarral 
küszködő gyermek.  

MH: A tagintézménynek új vezetője van Horváth Ágota 
személyében. 

Ágota Szegvárról került hozzánk, Hevesi Zoltánné nyug-
díjba vonulása után vette át a tagintézmény vezetését. Na-
gyon jól tudunk együtt dolgozni.  

MH: A kinevezéshez gratulálunk, kívánjuk, hogy a kö-
vetkező öt esztendő tervei valósuljanak meg egy to-
vábbra is jól működő alkalmazotti közösségben, vidám 
gyermekek és elégedett szülők körében.  

KOROM ÉVA ANDREA FOLYTATJA 
VEZETŐI MUNKÁJÁT 

Mindszent Város 
Képviselő-testülete 
ismét bizalmat 
szavazott Korom 
Éva Andreának, 
újabb öt évre 
kinevezték a 
Károly Óvoda 
vezetőjévé. 
Ez alkalomból 
kerestük meg 
munkahelyén. 

EREDMÉNYES MENTÉSI MUNKA A 
PANDÉMIA ÁRNYÉKÁBAN 

A járványhelyzet miatt a szokásos kora tavaszi időpont he-
lyett csak 2021. július 3-án, a szertárban tartotta meg évi be-
számoló közgyűlését a 34 tagú Mindszent Város Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete.  

Az egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolójá-

ban Fekete Emil elnök elmondta, hogy az évet elsősorban a 

járványhelyzet határozta meg. A korlátozások miatt a terve-

zett programok zöme elmaradt, a szakmai tevékenységben 

viszont jól teljesített az egyesület. 2020-ban 30 alkalommal 

riasztották az egyesületet: 15 alkalommal különböző tűzeset-

hez, 3 alkalommal közlekedési balesethez és 12 alkalommal 

egyéb eset miatt. 29 alkalommal vonultak. Szokol József pa-

rancsnok részletesebben ismertette az eseményeket, a vonu-

lók létszámát. Elmondta, hogy egy-egy alkalommal 3-5 ön-

kéntes tűzoltó vonult, a 29 vonulás alkalmával az egyesület 

108,5 órát töltött mentéssel.  A legtöbbször vonulók: Huszka 

Csaba 25 alkalommal, ifj. Kovács Sándor 23, Szokol József 21, 

Miskolczi László 11, Herczeg István 10 alkalommal.  

Beszámolójában Fekete Emil elmondta, a tűzoltáshoz - az 

önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó jogszabályok alapján – 

csak azok a tűzoltók vonulhatnak, akik elvégeztek egy 40 

órás szakmai tanfolyamot. A tűzoltásban a hódmezővásárhe-

lyi hivatásos tűzoltóság irányításával vesznek részt, Skoda 

típusú 7 m3-es vízszállító járművükkel, mely jelentős meny-

nyiségű oltóvizet jelent a biztonságos tűzoltáshoz. 
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Az egyesületi gazdálkodásáról elmondta, hogy a tagdíjakból és 
a személyi jövedelemadó 1%-aból befolyt összegeken túl kü-
lönböző pályázatokon igyekeznek a működéshez szükséges 
anyagi és eszköztámogatáshoz jutni. Így 2020-ban a Nemzeti 
Együttműködési Alaptól 550.000 Ft-ot nyertek működési támo-
gatásra, míg a BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság pályázatán 
978.000 Ft-ot tűzoltó felszerelések és bútorok beszerzésére.  
A közgyűlésen résztvevő Zsótér Károly polgármester megkö-
szönte az egyesület, a vonuló tűzoltók önzetlen, áldozatos 
munkáját, melyet a város biztonsága érdekében végeztek és 
végeznek, az önkormányzat további támogatásáról biztosította 
az egyesületet. 
A közgyűlésen részt vett és bemutatkozott a hódmezővásárhe-
lyi hivatásos tűzoltóság új parancsnoka Kovács Ferenc tűzoltó 
őrnagy, majd méltatta a mindszenti egyesület tevékenységét, 
hathatós hozzájárulását a közös mentési munkához. 

Mivel már ebből 
az évből is eltel 
fél év, röviden a 
2021-ben benyúj-
tott pályázataik-
ról: 
Nemzeti Együtt-
működési Alap 
pályázatán mű-
ködési kiadások-
ra 338.000.-Ft-ot 
kértek, 330.000.-
Ft-ot nyertek. 
Az OKF év eleji 

rendkívüli kiegészítő támogatásán 300.000.-Ft-ot nyertek, 
melyből akkutöltőt, szénmonoxid érzékelőt, elsősegély dobo-
zokat, ledlámpát, mentőkötelet és a nyomtatóhoz festéket vá-
sároltak. 
Az OKF önkéntes mentőszervezetek részére kiírt pályázatán 
339.620.-Ft-ot nyertek működési költségre, ruházatra és külső 
gumikra a tűzoltó autóra. 
Az OKF önkéntes tűzoltó egyesületeknek kiírt pályázatán fű-
téskorszerűsítésre 950.000.-Ft-ot nyertek, a felszerelésre 
403.300.-Ft-ot kértek, ebben még nem született döntés. 
Pályáztak esetkocsira is 5.000.000.-Ft értékben, de elutasították 
a pályázatot. 
A közgyűlés egyetértett a megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság Szentesi Kirendeltségének kezdeményezésével, hogy a 
mindszenti egyesület kössön együttműködési megállapodást a 
városban működő katasztrófavédelmi mentőcsoporttal, így a 
mentőcsoport is pályázhatna a Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság pályázatain működési támogatásra. 
A közgyűlés elfogadta az egyesület 2020. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót és az 2021. évi költségvetés tervezetet, majd a 
2021. évi munka- és rendezvénytervet. 
Ezek után az egyesületnél 
letöltött szolgálati idő után 
járó emlékérmek, illetve okle-
velek átadására került sor.  

 Miskolczi László 25 év szol-
gálatért, és 

 Lázár Sándor 10 év szolgá-
latért vehetett át emlékér-
met, míg 

 Lucza Györgyné 25 év,  

 Pálinkó Vince 20 év,  

 Takó Lajosné és Tóth Zoltán 
10-10 év szolgálatért oklevelet. 

Az elismeréseket Kovács Fe-
renc parancsnok adta át. 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

SZÜLETETT 

Légrádi Zoltán Sándornak és Suba Gabriellának 
2021. 06.20-án Lili utónevű gyermeke, 

Mihály Márknak és Fehér Ágnesnek 2021. 06. 22-én Mirella 
Anikó utónevű gyermeke,  

Szabó Bencének és Gyovai Evelinnek 2021. 06. 24-én Bence 
utónevű gyermeke,  

Szeri Zoltánnak és Bányai Angélának 2021. 07. 19-én Levente 
utónevű gyermeke, 

Kulcsár Gábornak és Kuklis Barbarának 2021. 07. 26-án 
Gréta utónevű gyermeke született. 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2021. 07. 15. Lakatos Sándor és Boldizsár Erika  
2021. 07. 31. Németh Attila és Máté Lilla Nikoletta 
2021. 07. 31. Varga Gergely Viktor és Kovács Ágnes 

65 éve kötött házasságot  
1956. 08. 11. Antal István és Losonczi Erzsébet Anna 

55 éve kötött házasságot 
1966. 08. 06. Kispál István és Ambrus Aranka 
1966. 08. 13. Miskolczi László és Gyovai Veronika 
1966. 08. 20. Suti László és Gyovai Mária Terézia 
1966. 08. 25. Mihály Máté János és Nagy Erzsébet 

50 éve kötött házasságot 
1971. 08. 14. Kallai János és Gémes Irén 
1971. 08. 14. Gere József és Német Julianna Mária 

45 éve kötött házasságot 
1976. 08. 07. Szőke Mihály és Nagyistók Mária 
1976. 08. 14. Malik Lajos és Hagara Anna 
1976. 08. 14. Bánfi Károly és Antal Éva 
1976. 08. 14.  Hevesi Antal és Ludányi Mária 
1976. 08. 21. Zsótér Gábor István és Bozó Erzsébet 
1976. 08. 28. Hevesi Béla és Mészáros Mária 

40 éve kötött házasságot 
1981. 08. 10. Ménesi István János és Ménesi Erzsébet 
1981. 08. 15. Rácz János és Kecskés Julianna Emília 
1981. 08. 20. Deli József és Barna Ibolya 
1981. 08. 20. Kis Mihály és Bolvári Anna Erzsébet 
1981. 08. 21. Tóth István és Dürlich Barbara Gabriele 

35 éve kötött házasságot 
1986. 08. 09. Kovács Zsolt Márton és Tóth Marianna 
1986. 08. 09. Ivók Ferenc és Szajkó Ottilia 
1986. 08. 09. Suba László és Debreczeni Mária 
1986. 08. 09. Kis János és Gémes Zsuzsanna 
1986. 08. 22. Ladányi Zoltán és Répás Mária 
1986. 08. 23. Czimra István és Gál Mária Irén 
1986. 08. 30. Zsingellér Sándor és Répás Marianna 

25 éve kötött házasságot 
1996. 08. 10. Dávid Tamás Zoltán és Csatlós Erika 
1996. 08. 17. Bereczki István és Fábrik Margit 
1996. 08. 17.  Szabó István és Zagyva Erzsébet 
1996. 08. 31. Argyelán Zoltán és Szabó Rózsa  

ELHUNYT 

Mihály Imréné szn.: Kovács Rozália Ilona (Kápolna u. 3.) – 
2021. 06. 16. – 78 éves volt,  

Mihály Andrásné szn.: Atyimov Katalin (Kinizsi P. u. 74.) – 
2021. 07. 14. – 76 éves volt. 
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SZENT ISTVÁN NAPI RENDEZVÉNYEK MINDSZENTEN 

2021. AUGUSZTUS 20. 

9.00 Ünnepi Szentmise és kenyérszentelés 

A Szentmisét követően Mindszent Város 2021. évi 
emlékérmeinek ünnepélyes átadása 

HELYSZÍN: Mindenszentek Templom 

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐT MOND: Zsótér Károly, polgármester 

KÖZREMŰKÖDNEK: Balasi Barnabás, orgonaművész és 
Szunyiné Bende Laura, népdalénekes 

11.00 ÓRÁTÓL PROGRAMOK A TISZA-PARTON 
Sportoljunk a Tisza-parton 

vidám játékos sportfoglalkozások 

Szent István és az Új kenyér ünnepe alkotópályázat 
alkotásainak kerítés tárlata 

14:00 órától Szent István napi kalandozás 
játékos pontgyűjtő és civil kavalkád, családok, baráti 
közösségek számára 
kézműves foglalkozás, arcfestés-csillámtetoválás, 
UGRÁLÓVÁR, színpadi sport 
Árusok: édesség, ajándék, kézműves alkotások 

17:30 ALMA EGYÜTTES  

 

2021. AUGUSZTUS 21. 

18.00 Cseh Tamás emlékkoncert 

Helyszín: Keller Lajos Városi Könyvtár és 
Kulturális Központ 

20.30 Éjszakai kalandtúra - Olimpia - témában 

A rendezvény ingyenes! 

Kérjük a lakosságot, hogy a tiszai strand 
területét ne autóval közelítsék meg, mert 

parkoló korlátozott számban áll rendelkezésre! 

Felhívjuk az üdülőtulajdonosok figyelmét, 
hogy a parkolásra jogosító engedélyüket a 
szélvédőn, jól látható módon helyezzék el! 

Mindszent Város Önkormányzata, Keller Lajos 
Városi Könyvtár és Kulturális Központ, 

„Mecénások a Kultúráért” Egyesület 

FŐTÁMOGATÓ: 

19:00 FIESTA - CSORDÁS TIBI 

21:00 NAGY FERÓ 

ÉS A BEATRICE 

A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

PROGRAMAJÁNLÓJA 

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS KÉZMŰVES 
ALKOTÓPÁLYÁZAT 

SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR 
ÜNNEPE CÍMMEL 

A pályázatokat a hagyományok, a Szent István 
ünnepéhez kapcsolható, kapcsolódó tevékenység, 
a szokásrend néprajzi, történeti, természeti 
vonatkozásban várjuk. 
Alapanyag, technikai és méretmegkötés nincs. 
A pályázat beadási határideje 2021. augusztus 15. 

2021. AUGUSZTUS 12. 16.00 

Az Arpeggio Nuovo színkottás zenekar 
koncertje 

2021. SZEPTEMBER 4. 19.00  

Rákóczi Kocsmája Zenei Műhely 
koncertje 

2021. SZEPTEMBER 12. 18.00 

Zabolátlan lovaim 
Kollár Klemencz László, Farkas Róbert és Dargay 
Marcell lírai dalestje. 

Részletek: a Mindszenti Művelődési Központ 
facebook oldalán és plakátokon.  
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A tulajdonos Kuzma Csilla, aki szívvel-lélekkel a kreativi-
tásnak él. Ebből is adódik, hogy Mindszenten is megnyitot-
ta kreatív kuckóját. Szép és kedvező árú ajándék- és dísztár-
gyakkal vár mindenkit, mosolygós kiszolgálással.  
Alkalmazkodik az igényekhez, ezért a strandfelszerelése-
ken kívül kreatív ajándékokkal, egyedi tetoválásokkal, ren-
geteg kis kinccsel, SUP deszka bérléssel is várja a kedves 
pihenni vágyó embereket. A SUP a Stand-Up-Paddling rö-
vidítése, mely állva evezést jelent. E sport űzője egyfajta 
szörfdeszkán (SUP deszka) áll és egy speciális evezővel 
hajtja magát. A SUP deszkák egyre népszerűbbek. Stabilak, 
biztonságosak és valódi élmény velük a vízi túra. Aki tőle 
bérli, akció keretein belül az első fél órát ingyenesen veheti 
igénybe, utána 1500.-Ft/óra. 
Tervei között szerepel a termékkínálat folyamatos bővítése, 
kézműves foglalkozások tartása és a strand népszerűsítése. 
Csilla Békés megyei, imádja a vízpartot,  beleszeretett 
Mindszentbe. Nyár végéig minden nap nyitva van az üzlet, 

ezzel párhuzamosan a 
mártélyi strandon is megta-
lálhatók. A Facebook olda-
lán minden információ 
megtalálható Csilla Világa 
néven. 
Pálinkó György Vince tele-
pülési képviselő kezdeménye-
zésére, Zsótér Gábor alpolgár-
mester jóváhagyásával mind-
szenti hűtőmágnesekkel, 
felespoharakkal, képeslap-
okkal népszerűsíti Mind-
szent város hírnevét. 

Koczka Gábort, a Tisza-parti strand egyik üze-
meltetőjét kérdeztük a szezon mindennapjairól 
A sokak által kedvelt mindszenti 
szabadstrand üzemeltetői több változtatást 
vezettek be ezen a nyáron. Többek között a 
parkolási rendszer is átalakult.  Koczka Gá-
bor szerint az új beléptető rendszert egyre 
jobban megszokják és elfogadják a járműtu-
lajdonosok. A parkolási díj, az autók eseté-
ben 100 Ft/óra. A kerékpár és motorkerék-
pár továbbra is ingyenes, ezzel is segítve a 
mindszenti családokat.  Az üdülők előtti ille-
gális parkolás azonban még mindig problé-
mát jelent.  A szemétszállításhoz a zsákokat Koczka Gábortól is meg lehet vásárolni. Csak az ezekben 
összegyűjtött szemetet szállítják el.  
A part rendezése, tisztán tartása rendszeres. Gémes Lajos segítségét is szívesen veszik az üzemeltetők 
Sajnos egy-egy hétvége után sok az eldobott szemét, rongálás is előfordul. A tervek szerint sütőhelyek 
kialakítása, padok kihelyezése történik meg a kemping területén. A későbbiekben a tusoló felújításában 
és egyéb fejlesztések megvalósításában bíznak az üzemeltetők. 

HÍREK A TISZA-PARTRÓL 

A strandolók igényei szerint alakítják a környezetet 

Csilla Világa a mindszenti strandon 

Tudja-e, hogy a mindszenti strandon a régi strandvendéglő helyén 2021. július elején 

megnyitotta kapuit Csilla Világa. 
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Mákos csoda 

Gyugel Zoltánné Éva konyhájából 

Tészta hozzávalói: 
25 dkg finomliszt; 3 
dkg vaj; 1 csomag sü-
tőpor; 10 dkg porcu-
kor; 3 db tojássárgája; 
0,5 dl tej; csipet só 

A töltelék hozzávalói:  

 evőkanál erdei gyü-
mölcslekvár; 20 dkg 
vaj; 20 dkg cukor; 20 
dkg finomliszt; 20 dkg 
darált mák; 1 csomag sütőpor; 1 citrom leve és 
héja; 1 csomag vaníliás cukor; 3 db felvert tojásfe-
hérje; kb. 2 dl tej (annyi tej, hogy piskótasűrűségű 
tésztát kapjunk) 

Elkészítés: 
A tészta összes hozzávalóját összegyúrjuk. Két 
részre osztjuk. Az egyiket egy kivajazott tepsibe 
tesszük (kb. 25x40 cm-es tepsi) és lekvárral meg-
kenjük (az erdei gyümölcsös igazán különleges, 
de ízlés szerinti lekvárt használhatunk). 

A töltelékhez a vajat a cukorral habosra kever-
jük, beletesszük a 
lisztet, a darált 
mákot és annyi 
tejet, hogy piskó-
tasűrűségű tésztát 
kapjunk. Beleke-
rül a sütőpor, a 
citromhéj, a vaní-
liás cukor, aztán a 
végén a 3 tojásfe-

hérje keményre vert habja. A lekvárral megkent 
tésztára rásímítjuk a tölteléket. 

Erre ráhelyezzük a második tésztát, amit tojással 
megkenünk, majd megszurkáljuk és 180 fokon 
tűpróbáig sütjük. 

Ha kihűlt ízlés szerint olvasztott csokoládéval 
bevonhatjuk, vagy csak porcukorral szórjuk. 

Aki nem szereti a mákos csodát dióval is elkészít-
heti! Kiváló vendégváró, nincs benne krém, a 
nagy melegben igazi csemege. 

 Jó étvágyat! 

Készítsék el Zsótérné Ibolya kedvenc téli 

csemegéjét, a zöld dió befőttet! 

Dédmamáink korának nagyon kedvelt 
csemegéje volt ez a különlegesen fi-
nom, egészséges befőtt. Magas a C-
vitamin és vas tartalma.  Elkészítése 
igen időigényes, de minden perce meg-
éri a fáradozást, mert semmihez sem 
hasonlítható ízvilága van.  

A zöld diókat június 15-e körül kell 
begyűjteni, amikor még kocsonyás a 
közepük. Mosás, válogatás után, 
egyenként, több helyen jó mélyen 
megszurkáljuk, majd ötliteres üvegek-
be rakjuk, és felöntjük hideg vízzel. 
Fénytől védett helyen tartjuk tíz napig, 
reggel és este cseréljük a vizet. Fokozatosan elvesztik a zöld szí-
nüket. A tizenegyedik napon leöntjük a vizet, és enyhén ecetes 
vízben főzzük a diókat kb. öt percig.  A vizet cserélgetve addig 
főzzük, míg megpuhulnak. Ezt tűpróbával ellenőrizzük. Ha 
kész, akkor hideg vízzel leöblítjük. Szirupot főzünk, ahány kg, 
annyiszor 6-7 dl vizet és 80-100 dkg cukrot számolva. Amikor 
forr, lehabozzuk, teszünk bele ízlés szerint egész fahéjat, szegfű-
szeget, citromhéjat és levét. 
Az előfőzött diókat a forrásban lévő szirupba öntjük, és pár per-
cig főzzük. Ezután szirupostól pihentetjük hűvös helyen, másna-
pig. Ekkor újra felfőzzük néhány percig, és megint másnapig 
pihentetjük.  
A harmadik napon kiszedjük a már jól megfeketedett diókat a 
szirupos léből, és egészben vagy felszeletelve üvegekbe rendezzük.  
A szirupot megkóstoljuk, ha kell, utánízesítjük és felforraljuk, 
majd a dióra öntjük.  
Az üvegeket lezárjuk, és pár napig száraz dunsztban hagyjuk 
kihűlni. Ezután mehet a többi finomság mellé a kamrapolcra.  
Érdemes kivárni 3-4 hónapot a kóstolással, mert akkorra érnek 
össze igazán az ízek! 

Jó munkát kívánunk hozzá! 

AUGUSZTUSI HABVERŐ 

ROVAT 

Miboltunk 
Élelmiszer üzlet 

Hűtött italok 

Telefonfeltöltés 

Bankkártya elfogadás 

Buszbérlet árusítás 

Sorsjegy árusítás 

Házi tej kapható 

NYITVATARTÁS: 

minden nap 7-től 19 óráig 

Havonta akciókkal várjuk kedves Vásárlóinkat! 

Mindszent, Csokonai utca 4. ( SZTK mellett ) 


