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A HÓNAP FOTÓJA 

Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a 

hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre. 

Naplemente 

Fotó: Huszti István 

Az Idősek Világnapja alkalmából szeretettel köszön-

töm városunk idős polgárait. Önök, hosszú élet munká-

ját és tapasztalatait tudhatják maguk mögött, a legválto-

zatosabb életutakon, örömteli eseményeken, keserű 

megpróbáltatásokon keresztül. Csodálatra méltó a kitar-

tásuk, szorgalmuk és az elhivatottságuk, amely társadal-

mi megbecsülést érdemel, és követendő példát állít a 

következő generációk számára. 

Köszönettel tartozunk Önöknek, idős honfitársainknak 

azért, hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas mun-

kájukkal, áldozataikkal a nehéz időkben is megteremtet-

ték és biztosították nekünk, fiatalabbaknak, gyermekeik-

nek, unokáiknak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, 

gyarapodhassunk, és nyomdokukba léphessünk. 

Úgy gondolom, hogy egyik legfontosabb feladatunk, 

evidenciában tartani azt, hogy az Idősek Napja nem 

csupán egynapos ünnep. Az idősek megbecsülését, a 

velük való törődést szívünkből fakadó kötelességnek 

kell tekintenünk életünk minden egyes napján, az összes 

minőségünkben: gyerekként, szülőként, szakemberként 

és közemberként. 

Köszönjük mindazokat az értékeket, amelyeket meg-

őriztek és mindazt, amivel felvérteznek és gazdagítanak! 

Őszinte szeretettel kívánom, hogy városunk minden 

idős polgára jó egészségben, családja gondoskodó kar-

jaiban töltse a pihenés éveit! 

 Zsótér Károly 
 polgármester 

ISTEN ÁLDJA IDŐS 
LAKOSAINKAT 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 

Vigh József Györgyné 

szépkorú lakosunkat 95. születésnapja alkalmából! 

Kívánjuk, hogy családja szeretetében töltsön még 
további egészséges, boldog, békés éveket!  
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Zsótér Károly Polgármester elmondta, hogy a két testü-
leti ülés között négy határozatot kellett végrehajtani, 
illetve az eltelt időszak eseményeiről számolt be.  
Tóth Csaba Képviselő, Nógrádi Tiborral az MLSZ 
Csongrád-Csanád Megyei Igazgatójával folytatott tár-
gyalásról érdeklődött. A Polgármester arról tájékozta-
tott, hogy a megbeszélés során finanszírozási kérdések 
merültek fel. Pálinkó Mihály képviselő sajnálattal kö-
zölte, hogy sajnos nincs elegendő gyerek, aki Mind-
szenten az ifjúsági csapatban játsszon. A fiatalok nem 
szeretik a labdarúgást olyan szinten, mint régen, nehéz 
őket motiválni. A fordulóban négy mérkőzésből kettőn 
nem tudott kiállni az ifjúsági csapat. A megoldás kettős 
lehet. Egyik, hogy vegye át az ifjúsági csapatot a Mo-
corgó FC, a másik, hogy egy egyesület lesz a városban. 
Nagyon nehéz a helyzet, a felnőtt csapat működőképes, 
de ha nincs elegendő játékos az ifjúsági csapatban, ve-
szélybe kerül a város labdarúgása. 
Tóth Csaba véleménye szerint egy klubnak kell működ-
nie Mindszenten, csak ez vezethet eredményre. 
A második napirendi pontban a Képviselő - testület 
tájékoztatót hallgatott meg a Járási Hivatal Mindszenti 
Kormányablak tevékenységéről. A járási hivatal vezető-
je szóbeli kiegészítésében beszámolt arról, hogy az ügy-
fél forgalom csökkent a covid miatt, csak időpontfogla-
lásra lehetett a kormányablakba érkezni.  Most már 
nem kell időpontot foglalni, mindenkit készséggel fo-
gadnak. 
Polgármester arra emlékezett vissza, hogy amikor arról 
határoztak, hogy legyen Mindszenten kormányablak, 
az nagyon jó döntés volt. Pontos, korrekt ügyintézés 
folyik, köszönet érte. 
Korom Éva Andrea elismerte az ott dolgozók munkáját, 
akik bármilyen ügyben  gyorsan rendelkezésre állnak.  
Dr. Végh Ibolya Jegyző hangsúlyozta, hogy nagyon jó a 
kapcsolat a polgármesteri hivatal és helyi kormányab-
lak, valamint a járási hivatal munkatársai között. 
A következő napirendi pontban Mindszenti Idősekért 
Közalapítvány 2019/20. évi beszámolója következett.  
Szécsényi Józsefné elnök elmondta, hogy az alapítvány 
15 éve működik. Fő tevékenységük az alapító okirat 
szerinti működés és a gyógyászati segédeszközök keze-
lése. A vírus-helyzet igen rányomta bélyegét a munká-
ra. 2020-as évben háromszor költöztek, mert alapít-
ványnak nincs fix helye. Szállítmány nem érkezett, csak 
a maradványból lehetett a rászorulóknak használt ruhát 
osztani a Dózsa - Telepen. Gyógyászati eszközök keze-
lése kapcsán az észrevétel, hogy sokan nem rendeltetés-
szerűen használják az eszközöket. A javításukat egyik 
kuratóriumi tag végzi el, az állomány sajnos csökken. Jó 
lenne, ha évente legalább egy alkalommal tudnának 
Németországból adományt fogadni. Sokan fordulnak 
hozzájuk hivatalos ügyek intézése kapcsán is.  Úgy sze-

retnek adni, hogy senkit önérzetében meg ne sértsenek. 
Az elnök pénzügyi beszámolóval fejezte be szóbeli ki-
egészítését. 
Zsótér Károly megköszönte az elnök és a kuratórium 
minden tagjának tevékenységét. 
A következő napirendi pontban az önkormányzat 2021. 
évi költségvetési rendeletének módosítása történt meg. 
Rendkívüli önkormányzati támogatás ismételt igénylé-
séről is döntöttek a képviselők. Az első kör még nem 
került elbírálásra, majd ezután lehet pályázni a második 
körben.  
Településkép védelméről szóló rendelet módosítása 
szerint, július 1-től a törvény a képviselő-testülethez 
delegálja a feladatokat.  
Döntés született az őszi és téli szünidei étkeztetésről. 
Az önkormányzat a kötelező személyi kör részére biz-
tosít meleg ételt a szünetekben. 
9. napirendi pontban a Bursa Hungarica ösztöndíj pá-
lyázat 2022. évi csatlakozásáról döntött a testület, a hát-
rányos helyzetű fiatalok segítése érdekében. Az önkor-
mányzat 8000 FT/fő/hó támogatást biztosít a tanulók-
nak. 
Engedély nélküli építkezések a kisrévnél napirendi 
pont kapcsán a jegyző azt a tájékoztatást adta, hogy az 
önkormányzat területére 22 ingatlant építettek fel, hoz-
zájárulás nélkül. Útra is került ingatlan, fákat és aljnö-
vényzetet vágtak ki a NATURA 2000-res területen. 
Akik 10 éven túli építést nem tudnak igazolni, az épüle-
teiket lebontatják. A testület hatósági eljárás kezdemé-
nyezéséről döntött. 
Mindszenti Horgász Egyesület kérelme alapján, a Nap-
kelet utca 3 szám alatti ingatlan használatba vételéhez 
járult hozzá a testület. 
Tájékoztatás és döntés születetett a Köztársaság tér 12. 
számú ingatlan tetőfelújításának tárgyában. A szakvéle-
mény súlyos műszaki problémákat tárt fel, a javítást a 
tél beállta előtt el kell végezni, amelynek mértéke 45-50 
millió Ft lesz. 
Jancsovics Attila a kátyúzások kivitelezésének minősé-
gével kapcsolatban szólalt fel, amellyel többen egyet 
értettek. Dr. Végh ibolya elmondta, hogy szűkös forrá-
sok álltak rendelkezésre, 22 millió Ft értékben csak asz-
faltra pályáztak. Amennyiben céget bíznak meg a kivi-
telezésre, az 10 milliós plusz költséget fog jelenteni. Kü-
lönösen nehéz kátyúzni ott, ahol nincs aszfalt burkolat, 
a kátyú alatt föld van, a záró réteggel történő ellátás 
nem történt meg.  
A Képviselő-testület a nyílt ülés után, zárt ülésen foly-
tatta munkáját. 

Simsont, régi motorokat vásárolok! 

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

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók! 

Tel.: +36 30 479 8803 

ÜLÉSEZETT A TESTÜLET 
Mindszent Város Képviselő-testülete 
2021. szeptember 30-án tartotta rendes 
testületi ülését.  
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A Hangszert a kézbe egy országos rendezvénysoro-
zat, amelynek keretén belül bárki kipróbálhatja a fel-
sorakoztatott hangszereket. A 2017-ben indult prog-
ramsorozat célja, hogy a fiatalok előtt megnyissa a 
hangszeres zenélés kipróbálásának a lehetőségét, és 
minél többeket vegyen rá a rendszeres muzsikálásra. 
A zenei hétvége mindszenti megnyitóján Zsótér 
Károly, a település polgármestere kifejtette, hogy a 
zene minden ága képes gondolatok és eszmék köz-
vetítésére, amelyek ápolják és felemelik a lelket. 
„Számomra a zene az, aminek hatására boldogabb, 
jobb és tisztább ember leszek. Úgy gondolom, hogy a 
zenében az legcsodálatosabb, hogy az álmok és a 
valóság egyszerre van jelen egy alkotásban. A zene-
hallgatás minden alkalommal megszólít, kacagtat, 
mesél, vagy éppen elgondolkodtat. A zenének ereje 
van, amely harmóniát, vidámságot és megnyugvást 
nyújt, emberi értékeit örök időkre közvetíti szá-
munkra” – fogalmazott Zsótér Károly. 
A kiállításon az érdeklődők találkozhattak gitárok-
kal, dobokkal, billentyűs és fúvós hangszerekkel, és 
betekintést nyerhettek a DJ-k világába. A különböző 
előadásokon túl ki is lehetett próbálni a hangszere-
ket, így bárki szerelembe eshetett a muzsikával. A 
zene pedig sokakat vonzott Mindszentre, hiszen ér-
keztek csoportok Szegvárról, Szentesről és Hódme-
zővásárhelyről is. 

ZENEI MENNYORSZÁG 
KÖLTÖZÖTT MINDSZENTRE 

Három napon keresztül a zenéjé és a hangsze-
reké volt a főszerep a Keller Lajos Művelődési 
Központban. 

Ökotáborban jártunk 
2021. október 6-7. között a Mindszenti Általános 
Iskola 40 tanulója vett részt az EFOP-3.9.2-16-2017-
00028.sz. ökológiai pályázat keretében megvalósult 
kiránduláson. 

Az első nap Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocentrumba láto-
gattunk. 3D-s filmvetítésen „testközelben” láthattuk a 
Tisza-tó madár- és állatvilágát, majd a hatalmas akváriu-
mokban és terráriumokban figyelhettük meg őket. Az 
éhes kis vidra „hívó szava” mindenki fülében hallatszik 
még… Láttunk pelikán és kormorán etetést is. Játszot-
tunk a tutajos tavon. 
Szállásunk a Fűzfa Hotel és Pihenő parkban volt. 
Másnap irány a Hortobágy!  
Először a Hortobágyi Vadasparkban jártunk. Az ősi 
puszta vadvilágát ismerhettük meg vezetőnk Varga Lász-
ló segítségével. Láthattunk igazi vadlovakat, „őstulkot”, 
keselyűt, pelikánt, illetve a védett területeken ma is élő 
vadállatokat: vadmacskát, rókát, réti sast, nyári ludat, 
nagy kócsagot, szürke gémet, darut, sok-sok fehér gólyát, 
vörös vércsét. Sétánk során a ligeterdők, a mocsarak és 
természetesen a nagy kiterjedésű puszta szépségében 
gyönyörködhettünk. 
A Kilenclyukú híd szomszédságában kellemes kikapcso-
lódást és hasznos ismereteket nyújtott a Madárpark. 
Megismerhettük a Madárkórház Alapítvány munkáját, 
végigkövethettük a madármentés lépéseit a terepi elsőse-
gélynyújtástól a kórházi ápoláson át szabadon bocsátásig. 
Az üvegfolyosón áthaladva egyedülálló módon, közvet-
len közelről, természetes viselkedésük közben láthattuk a 
kezelt, gyógyuló madarakat, még a műtőbe is betekint-
hettünk. Turisztikai vezetőnk megmutatta és elmagya-
rázta hogyan történik egy műtét. 
Köszönjük ezt a csodálatos, és rengeteg hasznos ismere-
tet nyújtó napot! 

Szunyiné Marton Edit 
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 Könyvbemutatón jártunk… 

2021. szeptember 10-én Bacsa Zsófia-Baráth Zoltán 

szerzőpáros HATRED című könyv bemutatóján jár-
tunk. Az esemény a Szegvári Irodalmi Kör jóvoltából 
jött létre. 

Ujvári Ágnes szeretettel köszöntötte a megjelenteket, 
majd átadta a szót Nagy Sándornak, aki a könyv borító-
ját tervezte és az est kérdezője volt. Elmondta, hogy ez 
a könyvbemutató rendhagyó lesz, nem a történetre fó-
kuszál, az titok marad, a hangsúlyt arra fekteti, hogy a 
szerzőket megismerjük. 

Hogyan találkoztatok? 

 Zsófi elmondása szerint, a kezdő pont a Magyar Iro-
dalmi Rovat volt. Az egyik rovat szerkesztő Budai Or-
solya ajánlotta Zsófinak Baráth Zoltánt, akihez prózáit 
és novelláit el tudta küldeni, majd hosszas beszélgeté-
sek alkalmával úgy döntöttek, hogy a hasonló történe-
teiket  “összegyúrják”, és kiadják. Innen indult a közös 
történet, melyben a cirkusz volt a kiindulópont. 

Kinek mi volt a szerepe a könyv megírásában?  

Mindketten folytatólagosan írtak. Először csak 20 mon-
datonként váltották egymást, majd ahogy haladt előre a 
történet, a fejenként szánt mondatok is egyre többek 
lettek. Az ötletelés folyamatos volt. Mivel nem láttak 
egymás fejébe, nem tudták, hogy az adott részhez a 
másik mit fog írni. A facebookon a Bacsa-Baráth szerzői 
oldalon felvezették a történet szereplőit, valamint kevés 
részleteket is megosztottak, hogy felcsigázzák az olva-
sók érdeklődését. A plusz az volt, hogy illusztrációkkal 
bővítették a megosztott részleteket. 

Van-e a könyvnek forgatókönyve?  

Elsősorban érdemes karaktertáblát készíteni, hogy lás-
sák, milyen karakterek is szerepelnek a történetben. 
Milyen attributumokkal, tulajdonságokkal rendelkez-
nek, és az adott cselekményben hol is lenne a helyük. 

Maga a cselekmény spontán alakult ki. 

A könyv végét mi befolyásolta?  

Elmondták, hogy meglepetés volt, hogy mit találtak ki a 
végére. 

Cirkuszba szerettetek járni?  

Zsófi kétszer volt életében cirkuszban. Egyszer Mind-
szenten egy utazócirkusz előadását látta, később a Fő-
városi Nagycirkuszban járt, tehát nem volt meghatáro-
zó eddigi életében. A cirkusz varázslatos, másabb világ! 

Mi volt a legizgalmasabb munkafolyamat a könyv 
megírásakor? 

 A legizgalmasabb a kiadás! Ez az ideg játéka! Jönnek a 
költségek, a sok kérdés, hogy mi szükséges még. A 
marketing nagyon fontos! Zoli szerint is nagyon izzasz-
tó volt, pedig Zsófi nagyon sokat intézkedett. Nagyon 
nehéz volt a kezdés. Lökést adott egy ismerős, aki kez-
detben szponzorálta a szerzőpárorost. 

A legviccesebb történet?  

Nem volt vicces. A viták voltak utólag viccesek, amin 
együtt nevek. 

Mi volt a legdrámaibb dolog?  

Az, amikor már negyedjére olvasták át a könyvet, és 
nem látták a hibát. 

Történt-e  nemvárt fordulat?  

Igen! Összement a kézirat a nyomda után! A több mint 
háromszáz oldalas könyvük alig százötven oldalas lett. 
Megtanulták, hogy milyen legyen a beállítás, a sortávol-
ság, a méretek. 

A könyv: HATRED a város, ahol játszódik a történet. 
Hogyan képzelitek? 

Egy párhuzamos világban játszódna. Hasonló helyszí-
nen, mint a mai USA. Maga a város ott, ahol a madár IS 
jár. A hangulathoz hűen kiessé sivár lenne. Nem sok 
élet járná át a város falait, de mégis érezhető lenne az a 
bizonyos feszültség, hogy bármelyik pillanatban történ-
hetne valami. 

Ki a kedvenc karakteretek? 

Zolinak Sárga Joe. Zsófinak Blake. Mondhatni nem vé-
letlen, mivel ez a két karakter az írók egyes tulajdonsá-
gait tartalmazza. Jót is és rosszat is,egyaránt. 

A való világban létezik-e abszolút jó, rossz? 

Mindenkiben van jó is, rossz is. A könyvben igyekeztek  
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minél változatosabban kiemelni a jó és rossz közötti 
kapcsolatot, valamint bemutatni az abszolút jó és 
rossz karaktereket. Véleményük szerint, valahol egy 
bűnöző is megérthető, hiszen egykoron elindult ezen 
az úton, és annak az útnak oka volt, de az élet csak 
mélyebbre sodorta ebben a rossz útvesztőben. De egy 
ponton ez a megértés is el tud veszni.  

Felolvasnátok a kedvenc idézeteteket?  

Zsófinak az érzelmi csúcspont Blake monológja 
(88.oldal.) “-Az a lotyó elhagyott. – siránkozott Blake, 
mikor egy kisebb vagyont szedtek el tőle. – Belemászott a 
fejembe, hogy kettesben hagyjam azzal a szörnyeteggel.” 

Zsófi kedvence, hogy Spencer próbál mindent helyre-
hozni, védő pozíciót kap a történetben, amely megha-
tározó a végkifejletben. 

Zoli kedvence, mikor Joe lelép (76.oldal) „Elhatározta 
magát. Lelép innen. Aztán majd ráér tervezni…” 

Mennyi idő egy-egy karakter megalkotása?  

Hosszú folyamat. Alaposan át kell gondolni, hogy az 
adott világba, milyen személyiségek illenek bele, 
amikor ez megvan Zsófinak pár perc egy karakter 
megrajzolása, megalkotása, Zoli később javítja. 

A történet merít a Rómeó és Júlia történetéből az ele-
jén, ami szándékos volt, de azután eltértek. Kulcs-
mondat: A család mindenáron összetart! 

Melyek azok a problémák, amelyek minket is ugya-
núgy érintenek? Sűrű, sok, pörgős a cselekmény. Ez 
a mi életünkben is igaz. Tükörnek van állítva a 
könyv. 

Mennyire ironikus, hogy ami kritikát kaptatok rá-
húzható erre a világra is. 

A másik világ, az egymáshoz való viszonyulás hatá-
rozza a történetet. A tudomány is mennyire fejlődik, 
ki tudja hova vezet! (jó, vagy rossz irány) 

A pontozós játékban a könyvben szereplő karakterek tulaj-
donságait 1-10-es skálán értékelték (kedves, kemény, ijesztő, 
titokzatos, pojáca, gusztustalan, ártatlan, radikális feminista stb.) 

Ki lenne a legjobb barátotok a könyvből?  

Zsófinak az idomár, Zolinak Ulther, a farkasember. 

A beszélgetés során kivetítőn láttuk, hogyan kelt élet-
re Zsófi kezei által egy-egy karakter. (timelapse vide-
ók). A szereplők illusztrálása 3 óra, amit felgyorsítva 
másfél percben láthattunk. A regény nincs illusztrál-
va, de az illusztrációból képregényt terveznek a szer-
zők kiadni. 

Tárlatot láthattunk az elkészült karakter és helyszín 
illusztrációkból. 

Ujvári Ági az est végén elmondta, hogy 2021. no-
vember 20-án Zsófival még találkozunk, hiszen 
festményeiből kiállítást rendeznek. 

2021.december 17-én a Szegvári Irodalmi Kör felolvasó 
estet szervez, ahova mindenkit szeretettel várnak. 

A könyv megvásárolható: http://azenkonyvem.hu/
termekek/hatred-i  

valamint személyesen a szerzőktől. 

A SZEGVÁRI KYOKUSHIN 

KARATE DOJO EGYESÜLET HÍREI 

Egy év kihagyás után! 

2021. október 2-án Gémes Gergő személyében volt 
versenyzőnk a Baján megrendezésre került I. Baja-
Omicron Kupán, amely egy Nemzetközi Kyokushin 
Karate Bajnokság volt. Számos ország képviseltette 
magát (Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, 
Románia) egy igen erősnek mondható mezőnyben. 
Gergő egy év kihagyás ( versenyek terén) után a II. 
helyen végzett. Úgy gondolom, hogy ez mindent 
tekintetben biztató a jövőt tekintve.  

Gratulálok az eredményhez! 

Debrecen Kupa! 

Győri Dávid 2021 szeptember 25-én részt vett a Deb-
recen Kupa elnevezésű kyokushin karate versenyen. 
Felnőtt „C” kategóriában lépett tatamira. Sajnos egy 
erősre sikeredett mozdulat miatt leléptették, amely a 
további versenyből való kizárást vonta maga után. 
El kell gondolkodnunk azon, hogy lehet , hogy itt az 
idő a kategória váltáson, ahol ez a mozdulat teljesen 
megengedett. 

További jó és eredményes versenyzést kívánok! 

Erdei Sándor 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Mindszent Város Önkormányzata értékesítésre 
meghirdeti a tulajdonában álló, Mindszent 

belterület 3080/2/A/11 hrsz. alatt felvett, 6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 11. szám alatt található ingatlant (volt 
OTP bankfiók). 

A pályázati hirdetmény a www.mindszent.hu honlapon, 
valamint az önkormányzat hirdetőtábláján érhető el. 

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

http://azenkonyvem.hu/termekek/hatred-i
http://azenkonyvem.hu/termekek/hatred-i
http://www.mindszent.hu
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50 éve kényszerült Magyarország 
elhagyására Mindszenty József 

Emlékkonferencia Csehimindszenten 

Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi 
érsek 1971. szeptember 28-án, a Magyar Népköztársa-
ság és a Vatikán között kötött megállapodás értelmé-
ben elhagyta az országot. 

Az eseményre emlékezve két napos konferenciát rendez-
tek Csehimindszenten, a bíboros szülőfalujában, Mind-
szent testvértelepülésén. 

A konferencián részt vettek a „Mindszenti Napokért 
Egyesület” tagjai Mátramindszentről, Mindszentkállá-
ról, Mindszentpuszta-Pérről, Csonkamindszentről és 
Mindszentről.  

Mindszentet Zsótér Károly polgármester, Kecskeméti 
János, az egyesület titkára, Szécsényi Józsefné, „A Me-
cénások a Kultúráért Egyesület” elnöke, valamint 
Bagitáné Szécsényi Mária, az egyesület elnöke képvi-
selték. 

„Kijutott neki a kínból, a szenvedésből. Az ember szíve 
kemény, mintha páncél lenne. Azt hisszük, egyedül is 
megoldjuk majd az életünket. Nem kell nekem imád-
ság, nem kell nekem templom! De a szenvedés vésője 
ezt a kemény páncélt feltöri, ugyanakkor meg is nyitja a 
szívet”- mondta Székely János megyés püspök a konfe-
rencia előtt megtartott szentmisén. 

Fukszberger Imre, Csehimindszent polgármestere, 
Mindszent tiszteletbeli polgára megnyitó beszédében 
azt kívánta, hogy a magyarság szeretete és tisztelete 
jegyében teljék el, és nyerjen igaz tartalmat a konferen-
cia. 

Sok előadó, többféle megközelítésben világította meg a 
magyar katolikus egyház egyik legnagyobb alakjának 
életútját, így többek között Dr. Székely János szombat-

helyi megyés püspök, Kovács Gergely posztulátor, Soós 
Viktor Attila történész, Déri Péter plébános, Csapláros 
Andrea a Savaria Múzeum igazgatója. 

Mindszenty József élete a mai napig példaértékű. Nyolc 
iskolát és 34 plébániát alapított, de a szigorú, tekintélyt 
parancsoló ember sokat fáradozott a hitélet gyakorlá-
sért, a szegények megsegítéséért is. 

„ A világon hömpölyöghet akármilyen megáradt fo-
lyó, de szent marad örökké a templom, a katolikus 
iskola és a családi otthon. Ezek küszöbén álljatok őr-
séget rendületlenül!” 

(Mindszenty József) 

2021.szeptember 18-án Családi na-
pot szervezett a Mindszenti Hor-
gászegyesület. Ugyan a programot 
széles körben hirdették, de sajnos 
a jó idő ellenére is csak kevesen 
vettek részt a rendezvényen. Az 
egyesület a városvédőket is meg-
hívta az eseményre, így 
Makcsaliné Pannika néni ismét 
megcsillogtatta főzőtudományát, 
kolbászos paprikáskrumplit főzött 
galuskával. A bogrács kiürült, a 
résztvevők jól érezték magukat a 
családi napon. 

CSALA DI NAP A HORGA SZEGYESÜ LET SZERVEZE SE BEN 
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A Mindszenti Lovas Klub 2021. szeptember 10-én pénte-
ken ismét megrendezte a “Lovak és lóerők” felvonulását 
Mindszent utcáin. A menet 17 órakor indult az Ostorhe-
gyes elől. Közel száz féle fogat, jármű, gépegység, „több 
ezer lóerő” járta be a várost. A lovaspályára érkezés után 
csikósbemutató, kirakodóvásár várta az érdeklődőket. 
18:30-kor utcabál vette kezdetét, 20:00 órától lézershow 
kápráztatta el a szórakozni vágyókat. 

Másnap 2021.szeptember 11-én szombaton került meg-
rendezésre a II. Családi nap. 22 csapat nevezésével vette 
kezdetét az akadályverseny délelőtt 9 órától. 

6 kihívást kellett a csapatoknak teljesíteni. Az első aka-
dály a patkódobás volt, melyet a vizes árokban bicikli-
verseny követett, ezt követte a talán egyik legizgalma-
sabb versenyszám, a „HÓNALJ-HAJTÁS”. A verseny-
számhoz három fogat állt rendelkezésre, melyet a csapa-
tokok delegáltjai hajtottak végig egy akadálypályán. Az 
ebédszünetben a FŐZŐVERSENY remekműveinek érté-
kelésére került sor, melyhez az egyesület biztosított min-
den csapat részére 5 kg marhahúst. A teli hasak levezeté-
seként ebéd után kezdetét vette a QADRIGA verseny, 
ahol a csapatok lova és hajtója is a tagok közül került ki. 
A római harci szekeret egy akadálypályán kellett a lehető 
legrövidebb időn belül végighajtani. 

Az utolsó versenyszám – melyet a legtöbb érdeklődés 
követett – a MÁLNASZÖRP ÉS SÖRIVÓ verseny volt. A 
csapat két tagjának egymás után kellett elfogyasztani egy 
korsó szörpöt és egy korsó sört. A feladatot leggyorsab-
ban teljesítő csapat nyerte a versenyszámot. 

A nap végén került sor a versenyszámok során szerzett 
pontok összesítésére és ezt követően az eredményhirde-
tésre. 

III. helyen végzett a MOCORGÓ FC csapata 

II. helyezett az Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata 

I. helyezett a LÉVAI CSALÁD csapata. 

A nyerteseket vásárlási utalvánnyal jutalmazták. A nyer-
tes csapat egyben a főzőverseny nyertese is volt. A leg-
jobb pörkölt receptjét tudhatja magáénak, amelyet e 
havi habverő rovatunkban is olvashatnak! 

LOVAK ÉS LÓERŐK FELVONULÁSA 
MINDSZENTEN! 
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Őszi vigaszság  a Károly Óvodában 
„Szüretelnek, énekelnek,  

Láttál-e már ennél szebbet?  
Dió, rigó, mogyoró,  

Musttal teli kiskancsó.  
Sose láttam szebbet!  

Akkora fürt, alig bírom,  
Egy fürtből lesz akó borom.  

Dió, rigó, mogyoró,  
Csak úgy nevet a kancsó.  

Az sem látott ilyet.  
Az öregnek aszú bor jár,  

A gyereknek must csordogál.  
Dió, rigó, mogyoró,  

Szüretelni, jaj, de jó!  
Igyunk erre egyet!”  

/Takáts Gyula: Szüreti vers/  

A Károly Óvoda szeptember 21-22-én rendezte 
meg az Óvodai Őszi Vigasságot. Már a 0. nap-
ján őszi díszbe öltözött óvodánk udvara és a 
főbejárat a  szülők segítő, szorgos kezei által.  
Az első napon Juhász Katalin előadóművész 
kápráztatta el a gyermekeket sok-sok  őszi da-
locskával a Művelődési Központ színháztermé-
ben, majd a délelőtt sok  vidámsággal, közös 
tánccal telt az ovi udvarán.  
Bár az időjárás miatt 22-én nem mehettünk 
lovaskocsizni, a hagyományos őszi  kocsikázás-
ra 24-én, pénteken - a napocska kegyes jóságá-
nak köszönhetően is - sort  kerítettünk. Külön 
köszönet Szabó Istvánnak (Mindszenti Lovas 
Klub), hogy  rendelkezésünkre állt.  
A hagyományos szeptember végi rendezvé-
nyünk által bővült az óvodás gyermekek  tudás-
tára az őszi évszakkal, szürettel, jellegzetessé-
gekkel, hagyományőrzéssel  kapcsolatban. Szá-
mos őszhöz kapcsolódó játékot, mondókát, 
dalosjátékot, verset  sajátíthattak el a hét folya-
mán.  
Óvodánk gyermekei, dolgozói köszönik a szü-
lőknek (SZMK tagoknak), hogy az  Óvodai Őszi 
Vigasságok rendezvényén díszbe öltöztették az 
ovi épületét, udvarát, s  a lovas kocsit!  
Köszönjük a felajánlott őszi terméseket, gyümöl-
csöket, díszeket! 

Károly Óvoda kis óvodásai és dolgozói  
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Oviolimpián vett részt a Károly Óvoda Móricz Zsigmond 
utcai Tagintézményéből a Napsugár és a Süni csoport, 
2021.09.17.-én, pénteken a Csongrád-Csanád Megyei Ön-
kormányzat szervezésében. A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósult meg. 
Helyszín Szegváron volt a Károlyi-kastély udvarán. Közel 
80 fő óvodás gyermek vett részt eme sport-eseményen, 
közöttük voltak helyi, szentesi és mindszenti gyermekek is. 
Jókedvű, zenés bemelegítés után, a délelőttünk változatos, 
önfeledt, ügyességi feladatokban, s különféle mozgásos 
tevékenységekben volt gazdag. Nem maradhatott el a fel-
nőttek részéről a drukkolás, szurkolás, mely igen – igen 
biztatóan hatott a csapatokra. 
Az Olimpiát a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés alelnö-
ke zárta, Dr. Polner Eörs. Minden gyermek az élmények 
mellett, aranyéremmel és oklevéllel gyarapodott. Csapat 
szinten pedig társasjátékot vehettek át jutalmul. Nem ma-
radt más hátra, minthogy nagyon szépen megköszönjük a 
vitamindús vendéglátást, a lehetőséget és a szervezők segí-
tőkész, figyelmes, barátságos és 
gyermekcentrikus munkáját, valamint Kerekes Mátyás 
fotóit! 
Minden jót és sikeres projekteket kívánunk a továbbiak-
ban! 
Üdvözlettel: 
a Károly Óvoda Móricz Zsigmond utcai Tagintézményének ap-
raja és nagyja 

A mindszenti Móricz Zsigmond utcai óvodások Bábvirág 
csoportja Békéscsabán járt 2021.09.25.-én. 
A tagintézményben 10. éve folyik tehetséggondozó- és 
felzárkóztató bábfoglalkozás. Hosszú évekig Kecskeméti 
Jánosné Margó óvónénivel együtt foglalkoztunk a gyere-
kekkel. Örömmel tettünk eleget a szíves meghívásoknak, 
szórakoztatva a közönséget bábjeleneteinkkel.  
Egy éve az óvodás csoport, felkérésre, része lett egy regio-
nális Déli- Báb című pályázatnak. A többi pályázatban 
szereplő csoport Szegedről, és még 5 Békés megyei tele-
pülésről érkezett, és mentori támogatással tevékenykedett.  
A Bábvirágok életkoruknál fogva nem léptek fel ezen a 
napon, a színpadon, de ezen a rendezvényen közönség 
előtt és a szegedi, debreceni, kecskeméti, békéscsabai szín-
házigazgatók előtt vetítették le egy előzetesen felvett báb-
foglalkozás rövidített videófelvételét. 
A szakma elismerően szólt az intézményben folyó peda-
gógiai bábjáték fejlesztő hatásáról, foglalkozások szakmai 
felépítéséről, a gyerekek pozitív hozzáállásáról.  
A pályázat keretében az óvoda ezköz-,bábkészlete bővült, 
amely megkönnyíti a további foglalkozások anyagszük-
ségletét. 
Köszönet a Tagintézmény vezetőjének, Horváth Ágotá-
nak, és kedves kollégáinak, a lelkes szülőknek a segítő, 
jóindulatú hozzáállását. 
A gyerekek válasza, mikor megkérdezték tőlük, hogy mi 
tetszett… „Mindön tetszett! ” 

Tisztelettel, Kondacs Mihályné Klári néni  

OVIOLIMPIÁN A MÓRICZ OVI… Bábvirágok 
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2021. 09. 22.-én szerveztük meg a Keller Lajos Művelődé-
si Központ és Könyvtár dolgozóinak együttműködésével 
a mára már minden évben hagyománynak mondható 
Autómentes napot. Előzetesen a szülőkkel is megbeszél-
tük, hogy, aki 
teheti, érkez-
zen ezen a na-
pon biciklivel, 
vagy épp két 
lábon J A bo-
rongós, szürke 
idő ellenére 
igen színes 
feladatok vár-
ták a gyerme-
keket. A kiseb-
bek a csoport-
szobában is-
merkedhettek 
a közlekedési táblákkal. A nagyobb csoportok gyermekei 
pedig az udvaron és a lezárt utcaszakaszon játékos fela-
datokban, találós kérdések megválaszolásában, közleke-
dési táblák és szabályok felismerésében mérettették meg 
magukat. Természetesen nem maradhatott el a biciklik-
kel teljesíthető akadálypálya teljesítése sem. Beszélgető 
körben ráerősítettünk a gyermekeknél arra mi óvodape-
dagógusok is, hogy nagyon fontos a környezettudatos-
ság, vannak emberbarát városi tömegközlekedési, közle-
kedési eszközök, melyekre példákat hoztunk fel. Kiemel-
tük, ha tehetjük, vegyük igénybe a közösségi, a kerékpá-
ros és a gyalogos közlekedést. Fontos a megfelelő közle-
kedési szabályok betartása, -melyet a mai napon gyako-
rolhattak is a gyermekek, a felállított közlekedési táblák-
kal ellátott pályán. A Móricz ovi előtti útszakasz biztosí-
tásáért és a zökkenőmentes napunkért a helyi Polgárőr 
Egyesület is felelt. 

Köszönjük minden kedves együttműködőnek, hogy 
tettünk eme jól sikerült napért, kiemelten védve kör-
nyezetünket! 

Autómentes világnap a Károly Óvoda Móricz 
Zsigmond utcai Tagintézményében 

NÉMETORSZÁGBÓL MINDSZENTIG 
GURULTAK A LABDÁK 

Adomány az MSC-nek 

Október 5-én Szilágyi Sándor edzés előtt adta át fia, 
Viktor által összegyűjtött adományt, a 20 db focilab-
dát, bójákat és megkülönböztető mezeket az MSC játé-
kosainak. 

Szilágyi Viktor (Hajas), az Uldingen SC kapusa. Ő 
kezdeményezte a gyűjtést, sőt edzője, Dirk Kramer is 
az ügy mellé állt. Így sikerült megvásárolni az eszkö-
zöket, köszönhetően annak is, hogy a Grünvogel-
Sportartikel Teamwear bolttól beszerzési áron sikerült 
vásárolni. A szintén Németországban élő Juhász 
Ádám (Kis Capi) is hozzájárult az adományhoz. 

Az átadás után a játékosok azonnal kipróbálták a lab-
dákat. 

Köszönet az adományért! Hajrá Mindszent! 

Mindszenti Hírek 
A lapot alapította 1987-ben Jenei Sándor 

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

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

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

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

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Lakatos Sándor 

sírjára koszorút, virágot küldtek, bármilyen formában 
részvétet nyilvánítottak, gondolatban velünk voltak. 

Külön mondunk köszönetet Dr. Gémes Csaba 
háziorvosnak és asszisztensének, Erikának önzetlen 

segítségnyújtásukért. 

Gyászoló család               
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MOCORGÓ HÍREK 

Csongrád-Csanád Megyei Női Fel-
nőtt Bajnokság 2021-2022 szezon 

1. forduló, 2021. 09. 11. 

Mocorgó UFC - Csanytelek: 0-7 (0-3) 
Juhász J. – Mészáros E. (Király K.), 
Zsótér G., Gémes K., Zékány Zs. – Faze-
kas A. (Mészáros L.), Márkus Zs., - Borda 
N. – Keresztes I. (Mihály T.). 
Edzők: Balogh Árpád, Bereczki Mihály 

A tavalyi U19-es bajnokság meg- 

szűnt, így nekünk is a felnőttek között kellett indulni, 
mint a többi fiatal kerettel rendelkező csapatnak is. A 
Csanytelek nem ide tartozik, ugyanis ők évek óta a me-
gyei legmagasabb szinten szerepelnek rutinos, tapasz-
talt és tehetséges játékosokkal, akik mellé még igazolni-
uk is sikerült. Ennek megfelelően készültünk a találko-
zóra és nem is vallottunk szégyent, a tudásbeli különb-
séget hatalmas szívvel és küzdéssel igyekeztünk kom-
penzálni. Minden dicséret megilleti a lányokat, egy pil-
lanatra sem adták fel. Ellenfelünk azóta 100%-os teljesít-
ménnyel vezeti egyébként a tabellát. 

2. forduló, 2021. 09. 18. 

Makó FC – Mocorgó UFC: 0-2 (0-2) 
G.: Mészáros L. 32., Borda N. 41. 
Juhász J. – Mészáros E., Zsótér G., Gémes K., Zékány 
Zs. – Mészáros L., Márkus Zs. (Király K.), - Borda N. – 
Fazekas A. 
Edzők: Balogh Árpád, Bereczki Mihály 

Második mérkőzésünket egy olyan csapat ellen játszot-
tuk, akik nagyjából hasonló képességekkel bírnak és 
életkorban vannak, így jó esélyekkel indulhattunk neki 
a találkozónak. Az elején a hazaiak bekezdtek és több-
ször is veszélyes támadást vezettek, bár hálóőrünknek 
nem igazán akadt dolga. A 31. percben egy kapuskirú-
gást Mészáros Laura úgy fejelt vissza (!) hogy az egy 
pattanás után a hálóban kötött ki: 0-1! Ezután egyre in-
kább a Makó fölé kerekedtünk és a félidő vége előtt Fa-
zekas Szandi adott remek gólpasszt Borda Nikolettá-
nak, a csapatkapitány pedig szépségdíjas gólt lőtt a ka-
pufa mellé, 0-2! A második játékrészben többet is lőhet-
tünk volna ellenfelünknek, de ennyi maradt az állás. 
Hatalmas gratula a Csapatnak, mindenki szépen dolgo-
zott, küzdött, hajtott, a Mindszenti Szív diadala volt ez 
a mai nap! 
Hajrá Mindszent, Hajrá Mocorgó! 

Csongrád-Csanád Megyei Lány U16 Bajnokság 2021-
2022 szezon 
1. forduló, 2021. 09. 10. 
Makó FC - Mocorgó UFC: 2-0 (1-0) 
Juhász J. – Mészáros L., Király K. - Boros Á., Felvidéki 
A. – Bereczki T. 
Edző: Balogh Árpád 

Újonnan alakult U16-os csapatunkból 4 lánynak ez volt 
élete első mérkőzése, ahhoz képest egyáltalán nem val-
lottunk szégyent. Csapatunk küzdött becsülettel, s bár a 
Makó jóval tapasztaltabb és idősebb játékosokból állt, 
volt esélyünk a gólszerzésre is. Az első félidőben főleg 
egyenrangú partnerek voltunk, utána a cserék hiánya 
miatt főleg kicsit elfáradtunk már. Én büszke vagyok a 
lányokra, hiszen elindult egy új korosztály, amelyre 
lehet építeni majd a következő generációt. Szép volt 
lányok! 

2. forduló, 2021. 09. 17. 
Mórahalom VSE – Mocorgó UFC: 3-0 (2-0) 
Juhász J. – Mészáros L., Király K. - Boros Á., Felvidéki 
A. – Bereczki T. 
Edző: Balogh Árpád 

A Mórahalom gárdája jóval képzettebb, idősebb és 
ügyesebb lányokból áll, ráadásul 4 cseréjük is volt, ne-
künk még sajnos nem, de azóta 3 új lány is jár hozzánk 
edzésekre. Ellenfelünk néhány hete 28-0-ra nyert, elle-
nünk viszont nem volt könnyű dolguk. Az elején kicsit 
megilletődtünk, kaptunk két gólt, de utána hősiesen 
védekeztünk,  volt néhány helyzetünk, valamint magá-
ban veszélyt rejtő szabadrúgásunk is. Egyre ügyeseb-
bek a lányok, látszik az edzésmunkájukon is és biztos 
vagyok benne, hogy hamarosan ez gólokban, eredmé-
nyekben, sőt győzelmekben is megmutatkozik. 
Hajrá Mindszent, Hajrá Mocorgó! 
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2021. október 16. 14:00 

VETTEM EGY NAGY KEREK TÖKÖT, 
OTT CSÜCSÜLT A RÉPÁK KÖZÖTT... 

Hagyományőrző családi délutánra várunk minden kedves 
érdeklődőt. Töltsön egy Tök jó délutánt velünk. A program 
központjában a tök, kukorica és minden ősszel betakarításra 
kerülő termény, gyümölcs áll. Sok-sok 
játékkal, kóstolással. 
Helytörténeti Gyűjteményünk udva-
rán álló kemencében sült tök, alma 
kóstolása mellett, felelevenítjük a ku-
koricafosztás szokásait, népdalok, 
népmesék, népi játékok, kézműves 
műhelyek segítségével. Programunkat meghívott előadó szí-
nesíti. 

2021. november 6.  14:00  
HEJ, HALÁSZOK, HALÁSZOK.... 

Helytörténeti Gyűjteményünk kettő, jellegzetes mindszenti 
foglalkozását feldolgozó kiállításunk a halászat és a kubikos-
ság. Tartson velünk egy rendhagyó zenés tárlatvezetésre a 
mindszenti Alkony népdalkörrel és Nagy Gábor Ferenc: Ör-
dögmuzsika című koncertjére 
A 45 perces koncerten a magyar népzenei hagyomány egy 
különleges része, a magyar pásztorok zenei világa jelenik 
meg. A pásztorok természetközeli életmódja és a természetis-
merete sajátos kultúrát alakított ki, ez igaz zenei műveltségük-
re is. A furulya, a duda, a csengők és kolompok muzsikája 
különleges része zenei kultúránknak. A koncerten palóc pász-
torok, így Pál István, az utolsó hagyományőrző dudás, Ku-

kucska Ernő nógrádmegyeri, Szikora 
János ipolypalásti muzsikája mellett 
Jankovics Imre csurgói dudás és furu-
lyás zenéje és dél-alföldi pásztorzene is 
hallható. Az előadáson a muzsika mel-
lett néprajzi előadás is kiegészíti a ze-
nei koncertet a pásztor egyéniségek 
életéről, munkásságáról. Az előadó 
hiteles pásztorviseletben lép fel.  

A halász és kubikos és pásztordalokkal színesített tárlatve-
zetés után játékos feladatlap keretében rendszerezheti isme-
reteit. Az esetleges korlátozások esetén programunk online 
formában is megvalósul, mely facebook oldalinkon lesz 
elérhető.  

Színházkedvelők Figyelem! 

Újabb 3 fergeteges darabot hoz el Mindszentre 
a Körúti Színház!  

Az első előadás 

2021. november 19-én  19 órakor a 

Furcsa pár 
Neil Simon legendás vígjátéka 

„Forró nyári éjszaka. Oscar Madison (jóképű, elvált, 43 éves) 
nyolcszobás lakásában vagyunk, a New York-i Riverside Dri-
ve-en. Jó hangulatú pókerparti zajlik, de a játszmát megszakít-
ja Félix (ideges, vibráló, 44 éves) késői érkezése, akit felesége 
előző este kirúgott otthonról.” 

Ez az első szerzői utasítás Neil Simon legendás vígjátékában. 

Oscar befogadja szomorú barátját, akit előző este kirúgott a 
felesége. De vajon hogy bírják majd az együttélést, ha Oscar 
az életet végletekig szerető férfi, Félix pedig neurotikus és 
hihetetlenül rendmániás? Oscar három hét együttélés után az 
idegösszeroppanás szélére kerül, Félix pedig talán még sosem 
volt ilyen jól. 

Neil Simon megcsinálta! Tökéletes komédiát alkotott, amiben 
lehetőséget ad két remek színésznek, hogy a főszerepben éle-
tük egyik legnagyobb alakítását hoz-
zák. Pörgős, vidám és életigenlő szín-
darab, ami felvidítja és helyrebillenti a 
nézőt, ha éppen rossz passzban van. 
Recept nélkül kiváltható, rossz hangu-
lat ellen (is) kötelezően ajánlott darab. 
A színdarab Magyarországon a 
THEATRUM MUNDI Színházi és Iro-
dalmi Ügynökség közvetítésével kerül 
színre. (www.theatrum-mundi.hu) 

További tervezett előadások:  
A tanú és A bolond lány 

Az előző évben félbe maradt bérletárusítás folytató-
dik, a három előadásra szóló bérlet ára 8.500 forint. 

A csodálkozás kíváncsiságra sarkall 
Mindszenten 

címmel az elkövetkező hónapokban reményeink szerint so-
kak, de legalábbis több érdeklődési kör tagjai számára izgal-
mas kulturális feltöltődést ígérő eseményeket szervezhetünk 
többek között az Art’s Harmony Szabadművészeti Társaság 
(fiataloknak, felnőtteknek) és a KÁVA Kulturális Műhely 
(általános iskolai osztályoknak szóló drámapedagógiai foglal-
kozásokkal) közreműködésével az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatásával.  

CROSSOVER, a műfajok, a művészeti ágak és művészeti 
irányzatok találkája a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
az alábbiak szerint alakul:  

2021. október 22. péntek - A támadás (vers, slam 
poetry, zene) és Urbán Gergő grafikái 

2021. november 26. péntek Érzelmek estje 
címmel Újvári Ágnes - Bacsa Zsófi - Vágó Veronika—Váriné 
Hérány Zsuzsanna közös estje, ahol az irodalom, festészet, 
könnyű-és komolyzene találkozik. 

A programok megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
Kérjük, hogy figyeljék felhívásainkat a Facebook oldalunkon 
és a plakátokon. 

Érdeklődjenek telefonon: 30/670-7580, avagy e:mail-ben: 
kellermindszent@gmail.com címen. 

Eseményeink, rendezvényeink az az aktuális járványügyi 

rendeletek figyelembevételével kerülnek lebonyolításra. 

A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

PROGRAMAJÁNLÓJA 
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A Mindszenti Központi Általános Iskola tantestülete 
díszpolgári címmel ismerte el azoknak a tanulóknak 
a tevékenységét, akik 8 évig kitűnő eredményt értek 
el, az iskola színeiben eredményesen versenyeztek, 
sokat tettek a közösségért, magatartásuk példamutató 
volt. Később a díszpolgári címet 1998-tól a Nívódíj 
váltotta fel. 

2015-ben Antal Csilla Boglárka kapta ezt a rangos 
kitüntetést. Hogyan alakult a kitűnő tanuló sorsa az 
évek alatt? Erről kérdeztük Antal Csilla Boglárkát. 

Úgy gondolom, sok embernek meghatározó emléket 
adott az általános iskolai idő-
szak, legyen az egy osztályki-
rándulás vagy akár egy tanár/
diáktárs elleni kis csínytevés. 
(Hogy ezek mik voltak, arra 
boruljon a feledés jótékony 
homálya.) Az itt eltöltött évek 
alatt voltak nehezebb időszak-
ok, de ezt nem egyedül kellett 
végigcsinálnom, mivel na-
gyon jó barátokat szereztem, 
akiknek sok felejthetetlen él-

ményt köszönhetek. 

Kedvenc tantárgyaim a kémia, biológia és földrajz volt, 
melyekből jó alapokat kaptam Csilla, Edit és Eta tanár-
nő által (Antalné Kardos Csilla, 
Szunyiné Marton Edit, Csatlósné 
Répás Etelka). Erika néni (Lantosné 
Pálinkó Erika) a négy év alatt igye-
kezett nekünk mindenben segíteni, 
és bizalommal fordulhattunk hoz-
zá, ha bármilyen problémánk 
akadt. 

Szerintem fontos, hogy a tanulásra 
is fordítsanak időt a gyerekek, egy-
részről hozzájárul az alapvető mű-
veltséghez, másrészről ezt a tudást a későbbiekben 
tovább fejleszthetik. Az iskola mellett persze nem elha-
nyagolandók a baráti és egyéb kapcsolatok, ezért él-
vezzék ki a gyermekkor minden pillanatát. 

Az általános iskola befejése után a szentesi 
Közgébe  (HSZC Boros Sámuel Szakgimnázium és 
Szakközépiskola) iratkoztam be, mivel szerettem volna 
az érettségi mellé egy szakmát is megszerezni. A jó 
tanulmányi átlagomat középiskolában is igyekeztem 
megtartani, melynek eredményeként megkaptam az 
iskola rangos díját, a Boros-díjat. 

Jelenleg Kecskeméten tanulok a Neumann János Egye-
tem GAMF karán, gépészmérnöki alapszakon. A ké-
sőbbiekben szeretnék műanyag-feldolgozó szakmér-
nökként elhelyezkedni. 

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

ANTAL CSILLA BOGLÁRKA 

2015.  

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

SZÜLETETT 

Szilágyi Dávid Mihálynak és Dáni Alexandrá-
nak 2021. 07. 09-én Matteó utónevű,  

Keltonik Istvánnak és Lukács Nikolettának, 2021. 08.29-
én Lilla utónevű,  

Gyermán Lászlónak és Rostás Tímeának, 2021. 09.09-én 
Richárd László utónevű,  

Lengyel Róbertnek és Balog Diának, 2021. 09.10-én 
Zente utónevű, 

Tóth Endrének és Nagy Hajnalkának, 2021. 09.21-én 
Kristóf utónevű,  

Ruskó Péternek és Gál Tündének, 2021. 09. 22-én Rebeka 
utónevű, 

Lantos Zoltánnak és Orsós Anna Anitának, 2021. 09. 26-
án Zsófia utónevű, 

Lévai Péternek és Surinya Xéniának, 2021. 09.23-án Szofi 
Lili utónevű gyermeke született. 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2021. 09. 18. Simon Péter és Tábit Nóra 
2021. 09. 18. Lekrinszki Attila és Szabó Márta 
2021. 09. 25. Szunyi Tamás Attila és Kispál Etelka 
2021. 09. 28. Bende Marcell László és Császi Bernadett 
2021. 09. 28. Elekes János és Gábor Adrienn 

65 éve kötött házasságot 
1956. 10. 25. Nagy József és Zsótér Piroska 
1956. 10. 27. Kis Ferenc János és Jaksa Eszter Piroska 

50 éve kötött házasságot 
1971. 10. 16. Szobácsi Ferenc és Tóth Veronika 
1971. 10. 30. Hajnal Gábor és Malik Mária Ilona 

45 éve kötött házasságot 
1976. 10. 16. Hevesi József és Zsótér Mária Magdolna 

40 éve kötött házasságot 
1981. 10. 03. Borsi János és Bubori Éva 
1981. 10. 24. Szokol Sándor és Szemerédi Anna 
1981. 10. 24. Karkas Imre István és Janó Teréz.  

35 éve kötött házasságot 
1986. 10. 11. Tóth Árpád és Urbán Zsuzsanna 
1986. 10. 11. Sztanó József János és Bánlaki Aranka 
1986. 10. 18. Debreczeni Lajos és Bacsa Ibolya 
1986. 10. 25. Gál Ferenc Sándor és Bíró Erika 
1986. 10. 25. Tajti Lajos és Kun-Szabó Erzsébet Katalin 

25 éve kötött házasságot 
1996. 10. 05. Orabecz Lajos és Kispál Angéla 
1996. 10. 26. Csernák Zoltán és Kiss Ildikó 

ELHUNYT 
Matuszka Istvánné szn.: Szabó Éva Anna 
(Köztársaság tér 1-3. II/27). – 2021. 08. 28 – 
67 éves volt,  

Lakatos Sándor (Iskola u. 8.) – 2021. 09. 01. – 60 éves volt,  

Tóth István (Iskola u. 92.) – 2021. 09. 05. – 73 éves volt, 

Nagy István (Szabadság tér 25.) – 2021. 09. 09. – 59 éves volt,  

Csernák Sándorné szn.: Gémes Julianna (Damjanich u. 
26.) – 2021. 09. 12. – 86 éves volt, 

Ferenczi István (Rákóczi u. 8.) – 2021. 09. 16. – 98 éves volt, 

Zsótér Ferencné szn.: Dóda Piroska (Kossuth L. u. 13.) – 
2021. 09. 20. – 76 éves volt, 
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A Magyar Diáksport Szövetség ebben az évben 
szeptember 24-én rendezte meg az Európai Diák-
sport Napja magyarországi programjait. Az idei 
diáksport nap célja, hogy a másfél évig tartó, 
mozgásszegény időszakot követően, minél több 
gyermek újra megtapasztalhassa a közösségi 
sportolás örömét. 

A Mindszenti Általános Iskola tanulói osztályke-
retben ugyan, de élményekben gazdag programo-
kon vettek részt ezen a napon. Reméljük, hogy a 
rendszeres mozgás újra az életük részévé válik. 

Voltak osztályok, akik kerékpárra pattantak, má-
sok gyalogosan túráztak lakóhelyünk környékén. 
Szabadtéri testnevelés óra keretében játékos fog-
lalkozásokat, sportversenyeket tartottak. Sikerült 
minden gyermek arcára mosolyt csalni. Kipirul-
va, fáradtan, élményekkel gazdagodva tértek ha-
za a diákok. 

AZ EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA 

10 x 200 m-es váltófutás – 2. hely 
Csapattagok: Antal Lara, Felvidéki Anna, Gera Martina 
Irén, Gombos Viktória, Kis Amira, Kovács Dániel Ben-
ce, Kurgyis János, Nagy Péter, Szabó Gergely, Tóth Mór 

Távolugrás lány – 1. hely 

Csapattagok: Bányai Eszter Bíborka, Felvidéki Anna, 
Gyovai Csilla, Hérány Emma, Kis Amira 

Távolugrás fiú – 1. hely 
Csapattagok: Halál Csaba, Kovács Dániel Bence, 
Kurgyis János, Nagy Péter, Szabó Gergely 

Súlylökés lány – 1. hely 
Csapattagok: Gera Martina Irén, Hérány Emma, Kis 
Amira, Pásztor Zsuzsanna Natália, Rácz Eliána Kiara 

Súlylökés fiú – 4. hely 
Csapattagok: Andrikó Balázs, Nagy Péter, Szabó Ger-
gely, Talaba József, Tóth Mór 

Magasugrás lány – 1. hely 
Csapattagok: Bányai Eszter Bíborka, Felvidéki Anna, 
Gombos Viktória, Hérány Emma, Kis Amira 

Kislabdahajítás lány – 3. hely 
Csapattagok: Borda Zelma Irina, Felvidéki Anna, Kis-
Albert Netta, Pásztor Zsuzsanna Natália, Varga Zoé 
Viktória 

Kislabdahajítás fiú – 2. hely 

Csapattagok: Andrikó Balázs, Nagy Péter, Szabó Ger-
gely, Talaba József, Tóth Mór 

MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
ÜGYESSÉGI CSAPATBAJNOKSÁG 

ATLÉTIKA 

Hódmezővásárhely, 2021. 09. 22. 
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OKTÓBERI FAKANÁL 

ROVAT 

MINDSZENTI BARANGOLÁSOK  

Sikhegyi Béláné fotói 

Lévainé Kati díjnyertes marhapörköltje  

Hozzávalók: 

 5 kg marhahús (vegyesen, csontos rész is) 

 1 kg kockára vágott vöröshagyma, 

 sertészsír a dinszteléshez 

 ízlés szerint só, 

 2 dkg bors, 

 1 fej fokhagyma, 

 2 dkg őrölt köménymag (lehet szemes is, 
ízlés dolga),  

 2 evőkanálnyi őrölt paprika,  

 1 evőkanálnyi pirosarany házilag 

Az üvegesre megdinsztelt vöröshagymára rá-
rakom a marhahúst. Fehéredésig kavarom, 
együtt dinsztelődik, ekkor rárakom a fűszerek 
fele mennyiségét. Annyi vizet öntök rá, hogy 
éppen ellepje. Szükség esetén pótolom a vizet 
(a hús öregségétől függ, hogy meddig kell ro-
tyogtatni). 
Amikor már majdnem puha a hús, akkor ra-
kom rá a többi fűszert. Ez azért jó, mert inten-
zívebb marad a pörkölt íze.  
Kaparós apró galuskát vagy gurulós tarhonyát 
kínálok mellé. Jól áll neki a savanyított kis-
dinnye, ízlés szerint káposztával töltött alma-
paprika vagy bármilyen savanyúság. 


