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34. évfolyam 11. szám 2021. november 

TOVÁBBI AJÁNLÓ 

Van egy nap, amikor kimegy a 

falu a temetőbe, virággal és 

fénnyel, ami elmúlik, és 

békével, szeretettel, ami nem 

múlik el. Nincs már ezen a 

napon fájdalom, csak enyhe 

távoli szomorúság úszik a táj 

felett, mint maga az ősz 

bánatos, ködös álomra 

készülő ragyogása. 

Fekete István 

TISZTELET A HŐSÖKNEK! - AZ 1956-OS 

IFJAKRA EMLÉKEZTEK  ........................ 3. OLDAL 

UGRAI PANNA ÚTJA A VILÁGKUPÁTÓL 
KAZANYIG  ..............................................  7. OLDAL 

ÜLÉSEZETT A TESTÜLET  ................................................................................................  4-5. OLDAL 

VILÁGBAJNOK IFJ. KOROM DEZSŐ ................................................................................  7. OLDAL 

ELSŐÁLDOZÁS  ..................................................................................................................  8-9. OLDAL 

BENÁK KATALIN FOGADALMA  ...................................................................................  10. OLDAL 
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A HÓNAP FOTÓJA 

Fotó: Papp István Folyamatosan várjuk Mindszentről készült fotóikat a hirekmindszenten@gmail.com e-mail címre. 

Nagyon jó kis rendezvény volt a CROSS OVER 

EST, majdnem megtelt a Keller Lajos Művelődési 

Központ és Könyvtár felső terme, 1-2 hely híján, 

ami azért is nagy szó, mert a spoken word (vers és 

slam poetry zenére) műfajával még sokan csak is-

merkedtek, ismerkednek. Elég fiatal, de annál 

szebb műfaj ez, ahol az előadók a saját verseiket, 

slam poetry szövegüket olvassák fel lágyabb, 

jazzesebb dallamokra, és a zene újfajta hangulato-

kat ad a szövegeknek. 

Sok dicséretet, biztató szót kaptunk az est után, 

szóval úgy jöttünk el onnan, hogy abszolút sikerél-

ményünk volt. 

Nagy Sándor 

MŰVÉSZETI ÁGAK TALÁLKOZÓJA 

Urbán Gergő alkotásaihoz Ifj. Nagy Sándor írt 

slampoetryt, zenei aláfestés is érkezett hozzá a 

határon túlról 



2021. november Mindszenti Hírek 3 

 

A magyar történelem bővelkedik az idegen uralom és 
zsarnokság elleni harcokban. Ennek nagyszerű példája 
az 1956-os forradalom és szabadságharc is, amely az 
egész világ számára megmutatta a magyar nép erejét és 
szabadságszeretetét. 
A budapesti műegyetemisták 1956. október 22-i nagy-
gyűlésükön 16 pontban foglalták össze követeléseiket, 
másnapra pedig tüntetést szerveztek akaratuk nyomaté-
kosítására. A követelések között szerepelt a szovjet csa-
patok kivonása Magyarországról, új kormány létrehozá-
sa Nagy Imre vezetésével, a magyar-szovjet kapcsolatok 
felülvizsgálata, általános, titkos, többpárti választások, 
teljes vélemény- és szólásszabadság, szabad rádió. A 
zászlókból kivágták a szovjet mintájú címert, így lett a 
lyukas zászló a forradalom jelképe. 
Az esti és éjszakai órákban a fegyveres csoportok elfog-
lalták a Magyar Rádió és a pártlap, a Szabad Nép szék-
házát, a telefonközpontot, a lakihegyi rádióadót, emellett 
több fegyverraktár, laktanya, rendőrőrs és üzem is a fel-
kelők kezére került. 
A forradalom sorsát a szovjet katonai invázió pecsételte 
meg november 4-én, néhány nappal azután, hogy Nagy 
Imre november 1-jén meghirdette Magyarország semle-
gességét és kilépését a Varsói Szerződésből. Az 1956-os 
események számos áldozatot követeltek. A Központi 
Statisztikai Hivatal 1957. januári jelentése szerint az  

TISZTELET A HŐSÖKNEK! 
Az 1956-os ifjakra emlékeztek 

október 23. és január 16. közötti emberveszteség orszá-
gosan 2652 halott (Budapesten 2045) volt, 19 226-an 
(Budapesten 16 700-an) sebesültek meg, az országot 
mintegy 200 ezren hagyták el. 
„1956 a magyar nemzet XX. századi történelmében 
plédértékű egységet hozott. Azon a 65 évvel ezelőtti 
őszön minden magyar egyet akart, szabadságot és egy 
hazugságoktól mentes őszinte világot, ahol a kimon-
dott szó azt jelenti, amit a mondanivalója hordoz, 
ahol az igen valóban egyetértést és a nem, pedig ellen-
kezést jelent.  
1956. október 23. reménye a mai kor embere számára, 
véleményem szerint, abban áll, hogy közös céljainkat 
összefogva, képesek lehetünk elérni. Hinnünk kell te-
hát a magunk építeni kész erejében, tudásunkban és 
abban, hogy 1956 szabadságának szelleme ma is élteti 
és emlékezteti Magyarországot a felemelkedni kész 
önmagára” – fogalmazott ünnepi beszédében Zsótér 
Gábor, Mindszent alpolgármestere.  
A megemlékezésen a város vezetői és a civil szerveze-
tek megkoszorúzták a Polgármesteri Hivatalnál talál-
ható 1956-os emlékhelyet, a Mindszenti Általános Isko-
la tanulói pedig a műsoruk után gyertyát gyújtottak az 
1956-os hősök emlékére.  

Zsótér Károly polgármester 
2021. december 6-án, 15 és 17 óra között, 

Zsótér Gábor alpolgármester 
2021. december 20-án, 15 és 17 óra között, 

lakossági fogadóórát tart a 
Mindszenti Polgármesteri Hivatalban. 

A fogadóórákon előzetes telefonos 
időpont-foglalás után vehetnek részt, 

amelyet a 62/527- 015-ös telefonszámon 
tehetnek meg. 

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a z  i n g y e n e s ,  z ö l d  h u l l a d é k 

elszállítására szolgáló, emblémával 

ellátott zsákokat továbbra is átvehetik a 

Polgármesteri Hivatal portáján. 

Kérjük, akik ezt még nem tették meg, 

keressék fel a hivatalt az alábbi 

időpontokban: 

-     hétfőtől csütörtökig: 08:00 – 16:00 

-      pénteken: 08:00 – 12:00 

Kérjük Önöket, hogy személyi 

igazolványt és lakcímkártyát hozzanak 

az átvételhez! 
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ÜLÉSEZETT A TESTÜLET 

Mindszent Város Képviselő-testülete 2021. no-

vember 3-án tartotta rendes testületi ülését, ame-

lyen nyílt ülésen 14 napirendi pontot, zárt ülésen 

1 napirendi pontot tárgyalt meg. 

A lejárt határidejű határozatok között szerepelt, 

hogy Mindszent Város Önkormányzata által, az 

„Önkormányzatok rendkívüli támogatásá-

ra”(ÖNHIKI) benyújtott elsőkörös pályázata sike-

res volt. Az elnyert összeg: 39 millió 535 ezer 633 Ft.  

A második napirendi pontban a „Nevelési év bein-

dításának tapasztalatiról” számolt be Korom Éva 

Andrea intézményvezető. Szóbeli beszámolójában 

a vezető tájékoztatást adott a járványügyi helyzet-

ről. Zsótér Gábor alpolgármester, egészségügyi 

dolgozóként, a védőoltások felvételéről szeretné 

meggyőzni az embereket.  Horváth Ágota tagin-

tézmény-vezető szóbeli kiegészítésében hangsú-

lyozta, hogy nagyon sokat köszönhet a Dózsa-

telepi Tagintézmény a szülői szervezetnek, vala-

mint a Farkas Zoltán vezetésével történő önkor-

mányzati munkának. Pálinkó György Vince képvi-

selő elmondta, hogy a karbantartási munkálatok 

nagyon sok pénzt emésztenek fel, reális elvárás a 

jó minőségű munkavégzés. Az intézményvezető 

szerint is nehéz a helyzet, sajnos az alapítványi 

pénz is véges. A polgármester arról adott tájékoz-

tatást, hogy remélhetőleg hamarosan megjelennek 

az óvodák felújításáról szóló pályázatok. Az alpol-

gármester gyerek létszámmal kapcsolatos kérdésé-

re válaszolva Korom Éva Andrea arról tájékozta-

tott, hogy stagnáló a létszám.  

Zsótér Károly polgármester kérdésünkre, a beszá-

moló kapcsán elmondta, hogy az intézmény épüle-

tén folyamatos karbantartási munkák szükségesek, 

állaga erősen romlik, valamint a nyár folyamán 

tisztasági meszelés történt a székhely, valamint a 

tagintézményekben. Az óvoda 32 fő dolgozóval 

működik. A gyermeklétszám a székhely intéz-

ményben 85 fő, amely 4 csoportot és 85%-os ki-

használtságot jelent, a Móricz Zsigmond utcai tag-

intézményben 54 fő, amely 3 csoportot és 60%-os 

kihasználtságot, valamint a József Attila utcai te-

lephelyen, 45 fő, amely 2 csoportot és 82%-os ki-

használtságot jelent. Az óvoda fő célkitűzése a 

gyermekek nevelési szintjének, érzelmi intelligen-

ciájának alakítása a családdal együttműködésben. 

Az „Oktatási év beindításának tapasztalatairól” 

szóló beszámolót Kormányné Takács Orsolya igaz-

gató járványügyi adatokkal egészítette ki. Pálinkó 

György Vince arról érdeklődött, hogy mi az oka 

annak, hogy elvisznek gyerekeket az iskolából. Az 

igazgató véleménye szerint mindenkit megillet a 

szabad iskolaválasztás joga. A csökkenés oka az is, 

hogy sok az elköltözés illetve a családból való ki-

emelés. A 6 és 8 osztályos iskolák elszívó hatása is 

érvényesül. A tantestület mindent megtesz a tehet-

séggondozás és felzárkóztatás érdekében. Zsótér 

Károly polgármester hangsúlyozta, hogy átlagon 

felüli pedagógus gárda dolgozik a Mindszenti Ál-

talános Iskolában.  

Polgármester úr folyóiratunknak, a tájékoztató 

kapcsán nyilatkozott arról, hogy Mindszenten a 

szakos ellátottság biztosított, azonban fel kell ké-

szülni a nyugdíjba vonuló kollégák megüresedő 

helyeinek pótlására. A Tankerületi Központ támo-

gatja a jogviszonyban lévő pedagógusok tovább-

képzéseit, új szak elvégzése céljából.  

A következő napirendi pontban Mészáros Csilla az 

MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. önkormányzati 

kapcsolattartója a villany - és a gázszolgáltatással 

kapcsolatban arról számolt be, hogy 2021-ben nem 

volt komoly gáz üzemzavar. 16 új elosztó vezeték 

került kiépítésre és még 5 megvalósul. Az áram-

szolgáltatás terén 4 folyamatban lévő vagy lezárt 

áramelosztó fejlesztés történt meg.  2 hosszabb ide-

jű és 32 db rövid idejű üzemzavar volt az előző 

évben. 

A 2020. évi közfoglalkoztatási tevékenységről Far-

kas Zoltán számolt be. Három program futott: 

hosszabb távú (8 fő), Start munkaprogram ( 35 fő) 

és a mezőgazdasági program (13 fő) Az önkor-

mányzat bérköltségre több mint 59 millió Ft-ot, 

dologira 17,5 millió Ft-ot kapott. A Startmunka 

belterületi utak karbantartása projekt bevezetése 

óta Mindszent Város Önkormányzata közel 2.600 m2  
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MEGHÍVÓ 
Mindszent Város Képviselő-testülete 

2021. november 24-én (szerda) 
16:00 és 18:00 között 

közmeghallgatást tart a város lakossága részére. 

A KÖZMEGHALLGATÁS HELYE: 

Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár 
(6630 Mindszent, Szabadság tér 37.) 

NAPIREND: 

1. Beszámoló az önkormányzati működés aktuális 
kérdéseiről. 
2. Közérdekű kérdések, javaslatok. 

Mindszent Város lakossága a közmeghallgatást 
megelőzően közérdekű kérdéseit, javaslatait: 
2021. november 19-ig írásban juttathatja el Mind-
szent Város Képviselő-testületéhez (Mindszenti 
Polgármesteri Hivatal, 6630 Mindszent, Köztársa-
ság tér 31. vagy mindszent@mindszent.hu) név és 
cím feltüntetésével 
vagy 
a közmeghallgatás során szóban adhatja elő. 

A kérdésekre a polgármester vagy az általa kije-
lölt illetékes ad választ a közmeghallgatáson szó-
ban vagy 15 napon belül írásban. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Mindszent Város Önkormányzata A vásárokról, 
a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet, továbbá 
Mindszent Város Önkormányzatának vagyon-
rendelete és piac rendelete alapján pályázatot 
hirdet a Mindszent, Napkelet u. 3. szám alatti 
piac üzemeltetésére. 
Részletek: https://mindszent.hu/palyazati-
felhivas-piac-uzemeltetesere/ 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Mindszent Város Önkormányzata a személy-
szállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény és Mindszent Város Önkormányzata 
vagyonrendelete alapján pályázatot hirdet a 
Mindszent – Baks közötti közútpóló kompát-
kelőhely (egy 40 tonna teherbírású köteles 
komp, valamint a parti létesítmények) közszol-
gáltatási szerződés keretében történő üzemel-
tetésére. 
Részletek: https://mindszent.hu/palyazati-

felhivas-mindszent-baks-kozotti-kozutpolo-

kompatkelohely-uzemeltetesere/ 

szilárd burkolatú utat és mintegy 2.250 m2 járda-

burkolatot épített vagy újított fel, megtörtént töb-

bek között a Bereczki József utca és a Babits Mihály 

utca még földes szakaszának a szilárd burkolattal 

történő lezárása. A bel- és külterületi utak folyama-

tos padkázása, karbantartása, a növényzet kezelése, 

a veszélyes kátyúk helyreállítása 5.400 m hosszú-

ságban végeztük, ezzel a műszaki megoldással 

nagyban segítjük az utak állagának javulását. A ki-

termelt növényzet aprítás után további hasznosítás-

ra került az intézmények fűtésénél. 

Összességében elmondható, hogy az Önkormány-

zat által indított programok sikeresek voltak, a köz-

foglalkoztatás hozzájárult az alacsony képzettségű, 

munkaerőpiacról kiszorult, de munkaképes lakos-

ság hasznossá tételéhez, megélhetőségének biztosí-

tásához. Az utak és csatornák folyamatos karban-

tartása lehetővé tette az itt élők életminőségének 

javítását, környezetük tisztántartását, a balesetve-

szély elhárítását. A mezőgazdasági programban 

megtermelt növényekkel az intézményi konyhákat 

egyre több friss és feldolgozott termékkel tudtuk 

ellátni. 

A továbbiakban az önkormányzat adópolitikájának 

meghatározásáról szavazott a Testület. A döntés 

szerint 2021.novemberi testületi ülésen fogadja el a 

Képviselő-testület az erről szóló rendelet módosítá-

sát.  

A következő napirendi pontban a közmeghallgatás 

témáiról döntött a testület, melyek a következők:  

1. Beszámoló az önkormányzati működés aktuális 

kérdéseiről.  

2. Közérdekű kérdések, javaslatok 

A haszonbérleti díjakról szóló rendelet a bérleti dí-

jak a következőképpen alakulnak: 

Első minőségi osztályba tartozó külterületi szántó-

földek: 8,00 Ft/m2 

Egyéb szántók: 7, 00 Ft/m2 

Város belterületén lévő utcavégek, beépítetlen in-

gatlanok: 8,00 Ft/m2 

Nagyrévi horgásztanyák területe: 25000Ft/ ingatlan 

 A Képviselő-testület két pontban módosította a 

lakásrendeletét. Az egyik pontban módosításra ke-

rült, hogy kik pályázhatnak az önkormányzati laká-

sokra, a másikban a bérleti díjak 35%-os emeléséről 

születetett döntés.  

A továbbiakban két pályázati kiírásról döntött a 

Testület. A rév és komp, valamint a piac üzemelte-

téséről. 

https://mindszent.hu/palyazati-felhivas-piac-uzemeltetesere/
https://mindszent.hu/palyazati-felhivas-piac-uzemeltetesere/
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Simsont, régi motorokat vásárolok! 

Fűkaszálást, rotálást, favágást, 
ágdarálást, permetezést, gyomirtást 

vállalok! 

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak 
eladók! 

Tel: +36 30 479 8803 

MEGYEI MEZEI FUTÓVERSENY 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 

2021. október 14-én Hódmezővásárhelyen, az Euró-
pa Parkban került megrendezésre a megyei mezei 
futóverseny, ahol elektronikus chipes időmérést al-
kalmazva kiderült, hogy iskolánk III. korcsoportos 
fiú versenyzői csapatban BAJNOKOK lettek, ők 
állhattak a dobogó legfelső fokára. Az Országos Fu-
tóversenyen Ők képviselik Csongrád-Csanád megyét.  
A táv 2500 m volt, a csapat tagjai: 

Jónás Zalán 

Jónás Zétény 

Mucsi Ádám 

Németh Bendegúz 

Takács Máté 

Eredménye alapján Jónás Zalán egyéniben megyei 
bajnok lett! Tóth Mór  IV. korcsoportban egyéniben 
VIII. helyet szerezte meg a versenyen, a táv 4000 m 
volt. 

Gratulálunk! 

Párkányi László 

Eltartási szerződést kötnénk idősebb nővel. 

+36 30 407 7563 

XXX. Horváth Mihály 

Emlékverseny, 2021 

A Horváth Mihály Gimnázium ebben a 

tanévben is megrendezte a hagyományos 

Horváth Mihály Emlékversenyt, ahol idén 30. 

alkalommal mérték össze tudásukat a 

versenyzők. 

A Mindszenti Általános Iskola és Dózsa-Telepi 

Tagintézményének diákjai az alábbi 

eredményekkel büszkélkedhetnek: 

SZERETEK GONDOLKODNI – 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK: 

I. helyezés – Hérány Emma 8.a osztály 

III. helyezés – Kis-Albert Netta 8.a osztály 

IV. helyezés – Nagy Péter 8.a osztály 

V. helyezés – Kovács Tibor Nimród 8.a osztály 

Felkészítő nevelő: Csatlósné Répás Etelka 

NÉMET NYELV: 

IV. helyezés – Sándor Kata 8. c osztály 

Felkészítő nevelő: Nagy Zita 

ANGOL NYELV: 

III. helyezés - Kovács Tibor Nimród 8.a osztály 

VI. helyezés – Budai Norbert 8.a osztály 

Felkészítő nevelő: Zsótér Judit 

Gratulálunk a diákoknak és a 

felkészítő nevelőknek is!  

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. 

VÉRADÁS 

Időpont:  2021.11.16. - 14:00-18:00  
2021.11.26. - 14:00-18:00  

Helyszín: Keller Lajos Művelődés Központ és 
Könyvtár 

http://www.mindszent.hu
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A mindszenti sportoló kiváló eredményeket mutathat 
fel az elmúlt időszakban is, november első hetében pe-
dig Kazanyban (Oroszország), a rövid pályás úszó Eu-
rópa-bajnokságon ugrott medencébe.  
Július elején rendezték meg Rómában az úszó Ifjúsági 
Európa-bajnokságot, ahol Ugrai Panna 3 bronzérmet, 3 
pontszerző helyet és 2 országos csúcsot zsebelt be. A 
kontinensviadal után a pihenésé volt a főszerep, és kö-
vetkezett Panna leghosszabb nyári szünete. A lazítás 
után szeptemberben ismét folytatódtak az edzések, és 
kezdetét vette a felkészülés. 
Az ősz első versenyét – amin Panna is részt vett – Buda-
pesten rendezték. A Világkupa pedig elképesztő ered-
ményeket hozott a mindszenti versenyzőnek. 100 és 200 
méter vegyesen, valamint 200 méter gyorson állt rajtkő-
re, a kitűzött célt pedig maradéktalanul sikerült teljesí-
tenie: mind a három versenyszámban egyéni csúcsot 
úszott. A hab a tortán, hogy a vegyesúszásokban kor-
osztályos csúcsokat is sikerült elérni, a kiváló időered-
ményekkel pedig mind a két számban a döntőbe jutott. 
A Világkupát a hódmezővásárhelyi rendezésű Nemzet-

közi Rövidpályás Hód Kupa követte, ahol ténylegesen 
hazai pályán, hazai közönség előtt versenyezhetett a 
fiatal tehetség. Panna a Gyarmati Dezső Sportuszodá-
ban sem fogta vissza magát, sőt! 18-szor ugrott meden-
cébe, és 13 számban egyéni csúcsot úszott. 
November első hetében pedig még nagyobb feladat kö-
vetkezett: Ugrai Panna Kazanyban, a rövid pályás úszó 
Európa-bajnokságon versenyzett. Ez szintén egy felnőtt 
világverseny volt, ahol Panna ismét rengeteg tapasztala-
tot szerzett és remek eredményeket ért el. 

Gratulálunk Panna, csak így tovább!  

UGRAI PANNA ÚTJA A VILÁGKUPÁTÓL 
KAZANYIG 

VILÁGBAJNOK IFJ. KOROM DEZSŐ 

Ifj. Korom Dezső 24 éves mindszenti lakos, aki legin-
kább fekvenyomással foglalkozik, de mindig is érde-
kelte az erőemelés és a testépítés világa is. 
Facebook oldalán étrenddel, edzéssel kapcsolatos se-
gítséget nyújt, végig lehet követni a mindennapjait, 
edzéseit, étkezéseit az alapozástól a versenyfelkészü-
lésen át egészen a verseny pillanatáig. Egyszemélyben 
életmód- és táplálkozási tanácsadó, személyi edző, 
powerlifting. 
Felkerestük Őt, és a Mindszenti Hírek olvasói bete-
kintést nyerhetnek életébe…. 

Hogyan kezdődött? 

Egész fiatal voltam, amikor felkeltette az érdeklődése-
met ez a sportág. Édesapámmal lementem az edzőte-
rembe és megtetszett amit csinál. Onnantól kezdve ma-
gamtól kezdtem el edzeni. Az egyéni versenyzést he-

lyeztem előtérbe, mert 
itt senki máson nem 
múlik a teljesítmény, 
csak magamon.  

Mivel foglalkozol? 
Jelenleg üzletkötő, a 
Metal CNC 2000 Kft. 
területi képviselője va-
gyok, emellett személyi- 
és online edzőként is 
tevékenykedem.  

Milyen versenyeken 
indultál? Milyen ered-
ményekkel? 
Már nem tudom meg-

számolni mennyi 
versenyen vettem 
részt, de mindig 
egy célom van, a 
legjobb lenni!  
Eredményeimről 
röviden: többszö-
rös világbajnok, 
európa bajnok, 
magyar bajnok, 
világcsúcstartó 
junior korosztály-
ban 2019-ben  22 
évesen 222,5 kg-
mal. 
 Már 2 éve ELIT 
versenyző is va-

gyok, ami azt jelenti, hogy az ország legjobb versenyző-
ivel küzdhetek egymás ellen ezen a rendezvényen.  
Ez év szeptemberében részt vettem WPC WUAP világ-
bajnokságon, ahol OPEN -100 kg-ban 230 kg nyomással 
első helyezést sikerült elérnem.  
Meghívást kaptam még az idén Mészáros Lászlótól 
(egyik legjobb fekvenyomó a világon) egy bemutató 
showra! Ez nem verseny, itt az a cél, hogy jobban meg-
ismerjenek mindenkit, aki ezt a sportot képviseli. 
Fontos még a számomra, hogy 2021. november 6-án lesz 
a SUPERBODY az ország legrangosabb testépítő verse-
nye. Itt bemutatózni fogunk, 200 kg a beugró. 

Hogyan lehet felvenni veled a kapcsolatot? 
Korom Dezső facebook oldalamon vagy instagramon 
bármikor megtalálnak az érdeklődők. 

Gratulálunk a szép eredményekhez, sok sikert kívánunk 
a továbbiakban is! 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=104317287691127&attachment_id=407358060849178&message_id=mid.%24cAAAEE3YRuySC85F3NF8wkwlbMr4C
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=104317287691127&attachment_id=407358060849178&message_id=mid.%24cAAAEE3YRuySC85F3NF8wkwlbMr4C
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Elsőáldozók: Nagy- Bányai Sára, Menyhárt Bianka Dalma, Rekiczki Amira, Török Viktória, Mónus 
Petra, Boldizsár Vanda, Takács Máté, Makó Balázs, Tóth Balázs, Bugyi Lajos István, Soós Nándor 

Hitoktatók: Pálinkó Ilona, Váriné Hérány Zsuzsa 

A pandémia kezdetétől már egy ideje vára-
koztunk az elsőáldozásra, amire ez év szep-
tember 26-án került sor. Az elsőáldozás mind-
nyájunk számára élmény, meghitt találkozás 
az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal. 

Így ír Gáspár István: Elsőáldozók szüleinek 
imája című írásában: 

"Elhoztuk hozzád gyermekeinket, akiknek ma elő-
ször térsz be szívébe. Köszönjük neked az ő kis éle-
tüket, és hogy megajándékoztad családunkat ezzel a 
mai szép ünneppel. Kérünk Urunk, áldd meg őket 
és vezesd Szentlelked által. Őrizd meg lelkük tisz-
taságát, amikor majd az élet nehézségeivel találkoz-
nak. Állj mellettük küzdelmeikben, hogy érezzék a 
te közelségedet." Ámen 

Nagyon fontos a szülők bevonása az ünnepbe, 
hogy együtt készüljenek a gyermekkel. Kö-
szönjük Salamon László atyának a szép celeb-
rálást, Váriné Hérány Zsuzsának a gitáros 
énekeket, a szülőknek a süteményt. 

A szertartás végén kicsik és nagyok jókedvűen 
falatoztak együtt. Istennek legyen hála! 

Pálinkó Ilona, hitoktató 

Elsőáldozás  
2021. szeptember 26. 
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Fotók: Balogh Gabi 
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Benák Katalin fogadalma 
Könyvbemutató a Németh László 

Városi Könyvtárban 

Október 22-én a zsúfolásig megtelt könyvtárban, egy 
Író- olvasó találkozó keretében került sor Benák 
Katalin két könyvének, a „ Kőrózsák” és az „Ígéret” c. 
köteteinek bemutatására. 

A szerzővel beszélgetett és a könyveket bemutatta 
Fényesi Tóth János a Tabáni Olvasókör elnöke, aki így 
fogalmazott: „Nem verseskönyv, nem regény, nem 
történelmi regény, hanem az ÉLET, annak minden 
nehézségével.” 

Benák Katalin és édesanyja, Kovács Katalin neve sokak 
számára ismert Mindszenten. Kovács Katalin, Kovács 
Márton egyik gyermeke a hat közül, akikkel az apa 
egyedül maradt felesége korai halála miatt. 
Tartalékosként 1941-ben arra kényszerült, hogy négy 
gyermekét beadja gyermekotthonba, majd a háború 
után visszahozza és felneveli őket. Ez így is történt. 
 Katicát Zsíros Anna M. Emília szerzetesnővér karolta 
fel, sőt az életét mentette meg a deportálástól. 
Nevelőszülőkhöz került a makói Teltsch családhoz. 
Felnőttként elhatározta, hogy hálából felkutatja ezeket a 
személyeket, azonban ez nem sikerült. Lánya ígéretet 
tett arra, hogy folytatja a keresést. Az ígéret 
megvalósult, a kitartó kutatómunka meghozta az 
eredményt, a két könyv tanúskodik erről. A második 
világháború borzalmai, a zsidóság sorsa, a pontos 
történelmi tények, megannyi kutatási eredmény, 
rengeteg fotó között Katica szívszorító sorsa teszi 
emlékezetes olvasmánnyá Benák Katalin műveit. 

Nagy Sándor kisvárosunk büszkesége – aki jelenleg 
Szegeden él -  bejutott az Országos Slam Poetry Baj-
nokság döntőjébe. A döntőt megelőzte egy előváloga-
tó, amire az ország minden tájáról érkeztek 
slammerek/előadók, és a szakmai zsűri azok közül 
választott ki néhányat, akik a döntőn is megmérettet-
ték magukat. Az előválogatón „kiemelt” versenyző-
ként továbbjutott, a döntőn így 18 versenyző lépett a 
színpadra és mondta el szövegét, akik közül Nagy 
Sándor V. helyezett lett.  
Mi is ez a slam poetry? A slam poetry egy irodalmi-
előadói műfaj, ami verseny keretek közt zajlik. Egy 
közönségből kiválasztott 5 tagú zsűri pontozza az el-
hangzott szövegeket, amik rendszerint lehetnek ver-
sek, hosszabb szövegek vagy akár dalszövegek is. A 
lényeg, hogy saját szerzemény legyen - és hogy has-
son. 
Hol volt a döntő? Budapesten, a Trafó Kortárs Művé-
szetek Házában. 
Mivel foglalkozol jelenleg? Jelenleg reklámszövegíró 
vagyok. 
Munkásságodról néhány szót ejtenél? Szeretném azt 
hinni, hogy a szövegek közt van átjárás. Nem nagyon 
emlékszem olyan időre az életemből, amikor nem volt 
dolgom szövegekkel és érdekes belegondolni, hogy 
egyetlen mondatot mennyire máshogy kell megfogal-
mazni egy versben, mint egy termékleírás szövegében. 
Verset, slamet, dalszövegeket is imádok írni, szeretek 
játszani a nyelvvel, és annyira szeretem, amikor az 
agyam kitalál valami olyan szófordulatot, amit aztán 
hol itt, hol ott felhasználhatok. 
Kedvenc saját versed?  
Mese a katonáról 
Nem is kívánt többet: nyolc osztályt kijárta. 
Karriert, házat, megélhetést szeretne.  
Úgy vélte, ő lehet az atomkor királya, 
szemének vektorait szegi az egekbe: 
némasága az ég zaját bejárja. 
Az űr egy matt, hatalmas pánikszoba, 
Világít Hold-ablaka, mint a neonlámpa, 
legyen lassan jó ajánlat kijárkálni oda. 
Lakbér, rezsi nyista, piacon ritkítja párját. 
A szobák légkörét fürgén járja át a hit: 
Nem akar ő vagyont, csak viszontlássa lányát. 
Alváskor valósággá hazudja álmait. 
Még bírná szusszal, nyelne, habár 

minek is lenne mohó, féktelen? 

Olyan közegből csente át magát, 
ahol értékkel sem bír a kényelem. 
Visszagondol, ugyan mióta 

nem aludt, vagy nem jól, régen. 
- Ez a távolság és a hiány relációja 

egy Istennel teli ürességben.- 
Méricskél, megszámol -nyugodt, precíz alkat-, 
számszerűsítette, mint a vegyiérték, 
éjféltájban ugyan mennyi sikolyt hallhat, 

hogy azok aztán háztól házig elkísérjék. 

Hol lehet írásai-
dat, Téged megta-
lálni? 
Jó kérdés! Mostan-
ság verset nem 
publikáltam, de 
Facebookon és az  
Instagramon bár-
mikor elérhető va-

gyok, illetve a MUSE idézetes oldalnak én vagyok az 
egyik alapítója. Nagy projekteken dolgozom és alig vá-
rom, hogy azt bemutathassam a nagyérdeműnek! 

Gratulálunk a sikeredhez, 
kíváncsian várjuk a projekteket! 

NAGY SÁNDOR BEJUTOTT AZ ORSZÁGOS SLAM 
POETRY BAJNOKSÁG DÖNTŐJÉBE 
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A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

PROGRAMAJÁNLÓJA 

2021. NOVEMBER 12. 16:00 ÓRA 

Az önmagunkkal való sakkozás 
kockázata 

A Willany Leó Improvizációs Táncszínház 
előadása Grecsó Zoltán társulatának 
vendégjátéka mindazok számára, akik szeretik 
a mozgásművészetet. 
Olyan beavató előadás, ami a nézők és előadók 
közös tapasztalásán keresztül hivatott 
közelebb hozni a jelenlévőket egymáshoz és a 
kortárs művészetek befogadásához. 

A Belépés díjtalan, de előjelentkezéshez kötött. 
Kérjük a maszk viselését. 

2021. NOVEMBER 14. 14:00 ÓRA 

Márton napi vigalom 

alkotóműhely, libás játékok 
libatöpörtő, libazsíros kenyér, forralt bor 
lámpás felvonulás 

Közreműködik az Élővíz társulat 

 
2021. NOVEMBER 20. 14:00 ÓRA 

Losonczi Erzsébet 
ŐSZIDŐ 

című kiállítás-megnyitója 

Ünnepi köszöntőt mond: Bagitáné Szécsényi Mária 
Közreműködik: Vágó Veronika, művésztanár 

 

2021. NOVEMBER 28-2021.DECEMBER 19. 

Karácsonyra hangoló hétvégi 
programok, kézműves vásárral 

2021. DECEMBER 14. 

Péczely AMI karácsonyi koncert 

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

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 

2021. DECEMBER 10. PÉNTEK 

Grecsó testvérek estje 

Grecsó Krisztián író és 
Grecsó Zoltán 
táncművész a vendégünk 
 

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 aktuális járványügyi 

rendelkezések figyelembevételével kerülnek 
lebonyolításra. 

Tisztelt Városlakók ! 

Szeretnénk a véleményüket megtudakolni arról, 
hogy mit gondolnak a temető bejárati kapujáról ? 

Felvetődött annak a változtatásnak a lehetősége, 
hogy a jelenleginél méltóbb „Lélek kapuja” 
legyen szeretteink utolsó nyughelyének. 

Kérjük a lakosokat, gondolkodjanak el ezen a 
felvetésen és szóljanak hozzá, illetve örömmel 
fogadjuk ötleteiket az alábbi elérhetőségen 2021. 
december 10-ig: palinkom@gmail.com 

Köszönettel, 
Szabó Ágnes, képzőművész 
Dr. Pálinkó Mihály, települési képviselő 
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CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI NŐI 
FELNŐTT BAJNOKSÁG 2021-2022 SZEZON 

4. forduló, 2021. 10. 03. 

Mocorgó UFC – SZEOL SC: 6-1 (3-0) 

Juhász J. – Mészáros E., Gémes K., Zékány Zs., (Király 
K.) – Mészáros L. (Mihály T.)., Márkus Zs., Borda N. – 
Fazekas A., Zsótér G.  
Gólok: Zsótér G. 6., Borda N., 14., 72., 80., Márkus Zs. 
44., Király K. 73. 
Edzők: Balogh Árpád, Bereczki Mihály 

Nagyon készültünk erre a találkozóra, szerettük volna 
megmutatni a hazai közönségnek – akik azért voltak 
szép számmal -, hogy tudunk remekül is játszani és gó-
lokat szerezni. Taktikánkat picit átvariálva, támadób-
ban kezdtük a mérkőzést és a fortély bevált: a védőből 
csatárrá tett Zsótér Georgina vette át a labdát és a rövid 
felső sarokba helyezett a 6. percben. Ettől annyira meg-
nyugodtunk, hogy Borda Nikoletta a 14. percben meg-
duplázta előnyünket. Ezután kicsit visszább vett a csa-
patunk, de a 44. percben - mondhatni - eldöntöttük a 3 
pont sorsát Márkus Zsófia távoli lövésével, neki ez volt 
az első gólja, megérdemelte már. Azonban a SZEOL 
nem adta fel és a második játékrész elején jogos bünte-
tőhöz jutottak, ezt kapusunk Juhász Janka viszont hárí-
totta! Az 58. percben mégis szépítettek a szegediek, de 
Borda Nikoletta újabb gólja, majd Király Kitti pontos 
lövése végleg pontot tett a mérkőzés végére (ő szintén 
első gólját lőtte a nagyok között). A 80. percben egy 
szép kombinációt követően csapatkapitányunk, Borda 
Niki mesterhármast szerzett, így a végeredmény kiüté-
ses 6-1-es győzelem lett! Nagy gratuláció jár a lányok-
nak, hisz odatették magukat, szép játék volt és összejött 
egy sokgólos, önbizalom növelő győzelem. Ezzel a szép 
sikerrel a 13 csapatos bajnokság 7. helyén tartózkodunk, 
ami előkelőnek mondható. Csak így tovább! 

5. forduló, 2021. 10. 10. 

Balástya KSE – Mocorgó UFC: 8-0 (6-0) 

6. forduló, 2021. 10. 24. 
Tiszasziget SE – Mocorgó UFC: 8-0 (4-0) 

7. forduló, 2021. 10. 27. 
Szentesi Kinizsi TE – Mocorgó UFC: 2-1 (2-1) 

Juhász J. – Mészáros E., Gémes K., Zékány Zs., – Mészá-
ros L. (Felvidéki A.)., Márkus Zs., Borda N. – Fazekas 
A., Zsótér G. 
Gól: Zsótér G. 44. 

Óriási meccsnek ígérkezett a két szomszédvár összecsa-
pása, hiszen mindkét csapat tudta, most lehet esélye 
győzni, az „alsóház” rangadóján. Sajnos már az elején 
hátrányba kerültünk, egy szép szentesi összjátékot kö-
vetően Mátyus talált be szerencsésnek mondható góllal 
a 13. percben, majd hét percre rá a hazaiak legjobb játé-
kosa, Bacsa Anna tekert okosan a kapuba, így 2-0. Vál-
toztattuk picit a felállásunkon és ennek meg is lett az 
eredménye, egyre inkább átvettük a mérkőzés irányítá-
sát és kezdtünk jól játszani. A 44. percben Zsótér jórészt 
egyedül végigvitt egy akciót, még szabálytalanul sem 
tudták megállítani és a kapuba helyezett, visszaadva 
számunkra a reményt. A második játékrészben folytat-
tuk a nyomást, bár a hazaiak is jól játszottak, volt lehe-
tőségük bebiztosítani a győzelmet. Ezt nem tették, ne-
künk pedig már nagyon érett a gól, de nem akart össze-
jönni. A 83. percben tiszta helyzetben, utolsó emberként 
Mátyus buktatta Fazekast, amiért előbbinek piros lap 
járt, utóbbi megsérült, a Mindszentnek pedig „csak” 
szabadrúgás, bár elképzelhető, hogy a 9-esen belül tör-
tént a szabálytalanság, ami büntetőt ért volna. Az 
egyenlítés több helyzetből sem sikerült már, de büszkék 
vagyunk a lányokra, mert egy pillanatig sem adták fel 
és küzdöttek hajtottak becsülettel, jól is játszottak. Van-
nak olyan meccsek, amikor egy vereség még jobban 
összehozza a csapatot, ez most az az eset volt. 

Köszönjük az élményt!  

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI LÁNY U16 
BAJNOKSÁG 2021-2022 SZEZON 

3. forduló, 2021. 10. 02. 

Mocorgó UFC – Szentesi Kinizsi: 4-4 (2-1) 
Juhász J. – Mészáros L., Király K. -  Boros Á., – Bereczki 
T. (Szabó D.), Felvidéki A. 
Gólok: Mészáros L. 18., öngól 27., Király K. 42., Felvidé-
ki A., 52. 
Edzők: Balogh Árpád, Bereczki Mihály 

A szentesiekkel augusztusban játszottunk egy edző-
meccset és az akkori 2:1-es vereség azt mutatta, hogy 
ma lehet esélyünk ellenük. Azonban a mérkőzést nem is 
kezdhettük volna rosszabbul, egy hatalmas hibát köve-
tő szerencsés góllal a vendégek szerezték meg a veze-
tést. A 18. percben viszont sikerült egyenlíteni, Mészá-
ros Laura szerzett magabiztos gólt, majd Boros Ágnes 
ügyes bedobását követően már vezettünk is 2-1-re! A 
szünet után Király Kitti megszerezte élete első találatát: 
óriási gólt ragasztott a felső sarokba, 3-1! Kétgólos elő-
nyünket nem tudtuk megtartani, a Szentes 5 perc lefor-
gása alatt kiegyenlített . Az 52. percben viszont  jött 

A MINDSZENTI MOCORGÓ UFC HÍREI 
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HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2021. 10. 15. Zirker Arakil Michael és 
Felvidéki Andrea Ariella 

2021. 10. 20. Szűcs Gábor és Farkas Vanda 

45 éve kötött házasságot 

1976. 11. 20. Bozó Dezső és Elekes Piroska Irma 

1976. 11. 20. Csöngető Ferenc és Tóth Mária  

40 éve kötött házasságot 

1981. 11. 14. Kis József és Apró Ilona  

35 éve kötött házasságot 

1986. 11. 22. Bottyán István és Szabó Erzsébet 

30 éve kötött házasságot  

1991. 11. 30. Forgó József és Kispál Ildikó Katalin  

25 éve kötött házasságot 

1996. 11. 30. Csatordai Tibor és Csernák Éva 
Margit 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

SZÜLETETT 

Szabó Zoltánnak és Szeberényi Diáná-
nak, 2021. 10.25-én Boróka utónevű, 

Kispál Tamás Ferencnek és Kispál Alíznak, 
2021. 10.26-án Tamás Kázmér utónevű, 

Kiss Gergelynek és Aradi Renátának, 2021. 10. 
13-án Flóra utónevű, 

Gajdán Zsoltnak és Huszka Editnek, 2021. 10.16-
án Orsolya utónevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Kulcsár Dezsőné szn.: Csatlós Kata-
lin (Rózsa u. 15.) – 2021. 09. 29. – 72 
éves volt, 

Sánta József (Szabadság u. 45.) – 2021. 10. 02. – 
87 éves volt, 

Rostás Jakabné szn.: Rafael Magdolna (Thököly 
u. 28.) – 2021. 10. 07. – 68 éves volt, 

Hegedűs Mihályné szn.: Kardos Ilona 
(Mikszáth K. u. 48.) – 2021. 10. 08. – 82 éves 
volt,  

Mihály Klára (Vajda u. 12.) – 2021. 10. 09. – 60 
éves volt, 

Mezei Sándor (Bocskai u. 1.) – 2021. 10. 13. – 48 
éves volt. 

Felvidéki Anna és szintén pályafutása első góljával ismét 

megszereztük a vezetést: 4-3! Nem tudtunk végig kitarta-

ni, a vendégek ismét betaláltak, így végül igazságos dön-

tetlen született. A meccs végén a Szentes nyári vendéglátá-

sát viszonozva meghívtuk őket egy pizzázásra. U16-os 

csapatunk tehát megszerezte első góljait, pontját, biztos 

vagyok benne, hogy az első győzelemre sem kell sokat 

várakozni. 

4. forduló, 2021. 10. 09. 
Kiskundorozsma ESK – Mocorgó UFC: 0-3 (0-1) 
Juhász J. – Mészáros L., Király K. -  Boros Á., – Szabó D., 

Felvidéki A. 

Gólok: Felvidéki A., 10., 40., 65. 
Edzők: Balogh Árpád, Bereczki Mihály 

Azt már az elején szögezzük le, a Kiskundorozsma kerete 

messze a legfiatalabb a mezőnyben és külön gratuláció 

érte, hogy így is végigküzdöttek a meccset a kislányok, 

lelkesek voltak, sőt egy két kiemelkedő teljesítmény is volt 

köztük. Mi viszont nem nagyon találtuk a góllövő cipőn-

ket, nagyon sok helyzetet elpuskáztunk, talán így hogy 

esélyesek voltunk, nagy lett a teher. Felvidéki Anna sze-

rencsére ezt nem így gondolta és ha már előző hétvégén 

megszerezte élete első gólját, miért ne rúghatná a követke-

zőn első mesterhármasát? Így is lett, az ő vezérletével és 

három góljával győzni tudtunk, meglett tehát újonnan 

alakult U16-os csapatunk első sikere. Gratulálok a lányok-

nak! A 13 induló csapatból 4 meccs után 4 ponttal 7. he-

lyen vagyunk.  

Hajrá Mindszent! Hajrá Mocorgó! 

Balogh Árpád 
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NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

BOZÓ ÉVA 

2010. 

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 példamuta-
tó volt. Később a díszpolgári címet 1998-tól a Nívó-
díj váltotta fel. 

2010-ben a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-
Telepi Tagintézményében Bozó Éva kapta ezt a ran-
gos kitüntetést. Hogyan alakult a kitűnő tanuló sor-
sa az évek alatt? Erről kérdeztük Bozó Évát. 

Milyen emlékeid vannak egy-
kori iskoládról? 

A legemlékezetesebb pillana-
tok alsó tagozatos koromhoz 
köthetők. Azok élnek bennem 
a legélénkebben. A felejthetet-
len Dózsa Sportnapok, hideg-
tálkészítő- és szavalóverse-
nyek, az izgulással teli készü-
lődés a KI-MIT-TUD-okra és 
farsangokra.  

Szerettél ide járni? 

Nagyon szerettem ide járni, hiszen nagyon elhivatott 
és lelkiismeretes pedagógusok vettek minket körül. 
Azt gondolom, ez egy gyerek számára nagyon fontos, 
hiszen az ő személyük is nagyon sokat tesz ahhoz, 
hogy azok a kisgyerekek, akik voltunk, milyen felnőt-
té váltak.  

Kik voltak a kedvenc tanáraid? 

Alsó tagozatban Harmath Éva tanárnő, ő volt az alsó 
tagozatos osztályfőnökünk is, vele töltöttük a legtöbb 
időt, és azt a rengeteg türelmet, amit velünk szemben 
tanúsított, sosem fogom elfelejteni. Felső tagozatos 
tanulmányaim során két embernek köszönhetek sok 
mindent, első körben Szécsényi Aranka tanárnőt 
emelném ki, aki felső tagozatos osztályfőnökünk volt. 
Mindig mindenben nagyon segítőkész volt, mindig 
számíthattunk rá és szerintem azokat az általa tartott 
történelem órákat senki nem felejtette el. Élénken él 
bennem, hogy ötödik osztályban az első történelem 
óra után mindenki régész szeretett volna lenni.  
Szeretném megemlíteni még Fekete András tanár urat 
is. Ő szerettette meg velem a matematika és kémia 
tantárgyakat. Nem is volt kérdés számomra, hogy a 
későbbiekben ezekkel kapcsolatos dolgokkal szeret-
nék foglalkozni. Természetesen eszerint választottam 
középiskolát is.  

4. A mai gyerekeknek mit üzennél? 

A rengeteg elvárás mellett, ne felejtsenek el gyerekek 
maradni, hiszen az élmények adják felnőttként a leg-
szebb emlékeket.  

5. Milyen sikereket értél el? 

Gimnáziumi tanulmányaim so-
rán német nyelvvizsgát tettem. 
2014-ben érettségiztem, biológiá-
ból és kémiából emelt szinten, 
majd 2019-ben szereztem meg a 
diplomámat. Most is tanulok 
munka mellett, a diplomámhoz 
köthető mesterképzést folytatom 
jelenleg.  

6. Az általános iskola befejezése után melyik középis-
kolában végeztél?  

A Horváth Mihály Gimnáziumban folytattam a tanul-
mányaimat biológia-kémia tagozaton.  

7. Melyik felsőoktatási intézményben tanultál? 

A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki karán tanultam, 
ahol 2019-ben élelmiszermérnökként végeztem.  Jelenleg 
is itt végzem tanulmányaimat és nagyon remélem, hogy 
a közeljövőben megszerzem az okleveles élelmiszerbiz-
tonsági és minőségi mérnök képesítést is.  

8. Hogyan élsz, mik a terveid?  

Jelenleg a párommal Hódmezővásárhelyen élek, együtt 
építgetjük a közös kis életünket. Makón a Givaudan 
Hungary Kft.-nél dolgozok mikrobiológia laborba, a cég 
ezen telephelye aromaanyag-gyártással foglalkozik. Sze-
retnék a jövőben megszerezni még egy mérnök-
közgazdász képesítést is, hiszen ez az irány is nagyon 
érdekel. Hosszú távú célom a jövőre nézve pedig a fo-
lyamatos fejlődés és a családalapítás. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

Idén jelent meg Bacsa Zsófia és Baráth 
Zoltán Hatred című regényének első 
könyve és máris itt van egy kis ízelítő a folytatásból.  
A „dark fantasy” műfajába tartozó kötet egy cirkuszi 
világba kalauzol, keserű, sötét világa könnyedén ma-
gával ragadja az olvasót. 

A cirkusz folytatódik! 

Blake öngyilkossága nagy port kavart a cirkuszi klánok életé-
ben. Mivel a Harlekin Társulat így vezető nélkül maradt, 
Ulther Wyrm válik új tulajdonosává. A társulat a Wyrm 
rezidenciára költözik Les Vigas-ba. Sissy miközben siratja 
szerencsétlenül járt bátyját, talál egy levelet, melyet Gennyes 
Jack írt neki a kivégzés előtti éjszakáján. Ebben a levélben Jack 
említést tesz neki pár aktáról, amelyek William Harlekin ge-
netikai kutatásairól és kísérletezéseiről szólnak. Nemo-t haza-
szólítják a tengeren túlra, de az utazása elrablásba torkollik, 
ami sok kérdést hoz felszínre a múltból. A Hulladékok Klánja 
teljesen feloszlik Gennyes Jack ki-
végzése után, bár két tagja, Trágya 
Jim és Kártyás Marie továbbra is 
szereplője marad a történéseknek. 
Raven ismét felbukkan és a Zsákos-
sal elraboltatja Lucky-t, aki Monro-
ra lett bízva. A fiút agymosottan 
küldi vissza, hogy bosszúból vég-
képp tönkre tegye Ulther immáron 
megújult társulatát, Monro-t pedig 
kémkedéssel bízza meg... 
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A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális 

Központ ebben az évben is csatlakozott a Mú-

zeumok Őszi Fesztiválja országos programso-

rozathoz. 

A programok egy központi tematika köré 

épülnek, amelyhez a helyi sajátosságokat fi-

gyelembe véve igazodnak a települési múzeu-

mok, kulturális intézmények. 

A kulturális központ által kiválasztott elemek 

a következők voltak: „Sétálj, gyalogolj, brin-

gázz velünk!”, „Múzeumi szünetelő” valamint 

a „Múzeumi őszbúcsúztató”. 

A témákhoz kapcsolódva megvalósult a „Tök 

jó nap” családi rendezvény, az őszi szünetben 

változatos gyermekprogramok várták a diáko-

kat. A kerékpározni szeretők, a város termé-

szeti és kulturális értékeit keresték fel. 

Az „Utazó múzeum” magángyűjteményekbe 

kalauzolta az érdeklődőket. Így lehetőség nyílt 

Dr. Ávéd János és Tóth Imréné Pancsi gyűjte-

ményének megtekintésére. 

Új elemként jelent meg a „Zene szárnyán”. A 

tematika érdekessége, hogy egy-egy települési 

életformához, foglakozáshoz, mint pl. a halá-

szat, kubikosság, kapcsolódnak zenés elemek. 

A rendhagyó tárlatvezetés mellett helyet kap-

tak a témához kapcsolódó történetek is. Az 

Alkony népdalkör 

segítésével felidézés-

re kerültek a helyi 

népdalok, Nagy Gá-

bor néprajzkutató, 

népzenész, a pásztor 

élet dalaival aratott 

nagy sikert. 

A rendezvények 

megszervezéséhez 

kisebb pályázati ösz-

szeg állt rendelkezé-

se. Közel százan ér-

deklődtek a több éve 

sikeresen megvalósu-

ló programok iránt.  

Múzeumok Őszi Fesztiválja Mindszenten 
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Hozzávalók: 
 befőttes üveg/bébiételes üveg 
 színes falevelek (nem túl vastag) 
 dekupázs ragasztó (ez a szalvétatechnikához 

való ragasztó, az Iparcikk boltban megtalálható) 
 ecset a ragasztóhoz 
 raffia, szalag 
 teamécses 

Elkészítés: 
A tiszta üvegre kell 

ráragasztani a színes 

faleveleket a ragasztó 

és az ecset segítségé-

vel.  A hátoldalát be-

kenjük ragasztóval, 

majd az üvegre borít-

juk kívülről. Száradá-

sig vékony, színben 

hozzá illő cérnával fixáljuk, majd kötözés után 

vékony ragasztóréteget viszünk fel a külső felület-

re is. Száradás közben a fehér ragasztó teljesen 

áttetszővé válik. Teljes száradás után (kb. 24 óra) 

díszíthetjük szalaggal, raffiával. Igény szerint az 

üveg nyakára ragaszthatunk ragasztópisztollyal 

száraz virágot, gyöngyöt stb. Belsejébe mécsest 

teszünk. 

Az ősz elmúltával egy másik üveget akár már az 

advent jegyében újra el tudunk készíteni ugyanez-

zel a ragasztóval, csak levelek helyett egy szép 

karácsonyi szalvéta legfelső rétege kerüljön az 

üveg felszínére. 

ŐSZI HANGULATÚ MÉCSES 

Ezt a sütit nem lehet elrontani! Biztos 
siker mindig. A batáta mézes ízét ki-

emelik a fűszerek, az áfonya és a csoki darabok pedig 
megadják azt az extra ízt, amitől igazán különleges 
lesz a süti. 

Hozzávalók: 
1 csésze puha vaj; 2 csésze cukor vagy eritrit; 2 csésze 
batáta püré*; 4 tojás; 3 csésze liszt; 2 teáskanál sütő-
por;½ teáskanál szódabikarbóna; ½ teáskanál őrölt fa-
héj; ½ teáskanál őrölt szegfűszeg; ½ teáskanál őrölt 
szerecsendió; 1 csomag vaníliás cukor; 1 csésze áfonya 
(lehet fagyasztott is); 10 dkg étcsoki feldarabolva 
*Batáta püré: 2 nagyobb batátát meghámozunk és koc-
kára vágjuk, feltesszük főni annyi vízben, hogy ellepje. 
Ha megpuhult leszűrjük  és botmixerrel vagy 
krumplitörővel pürésítjük. 

Elkészítése: 
Habosra keverjük a puha vajat a cukorral, hozzáadjuk 
a batáta pürét, azzal is jól elkeverjük. Egyenként hoz-
záadjuk a tojásokat, mindegyiket alaposan elkeverjük. 
Egy másik tálban keverjük össze a lisztet a fűszerekkel, 
a sütőporral és a szódabikarbónával, adjuk hozzá a 
batátás keverékhez és dolgozzuk össze alaposan. Vé-
gül keverjük bele az áfonyát és a csoki darabokat. Egy 
nagyobb, vajazott, lisztezett tepsibe simítjuk. Előmele-
gített sütőben 160 fokon aranybarnára sütjük. Vaníliás 
porcukorral meghintve tálaljuk. 

ogy az édesburgonya 
vagy batáta Közép 
Amerikában őshonos, 

Európába Kolumbusz Kris-
tóf hozta be. Spanyolor-
szágból terjedt el, eleinte mint dísznövény, majd mind 
haszonnövény. Főként gyökérgumójáért termesztik, de 
fiatal levelei is fogyaszthatóak. Nem rokona a burgo-
nyának, csak a gumói alakja hasonlít rá. Napsütötte, 
nedves helyen növekszik leginkább, 24 fokos nappali 
hőmérséklet és meleg éjszakák mellett. Magas a C-, B2, 
B6-, E-vitalmin tartalma, gazdag olyan ásványi anya-
gokban, mint a kálium, a réz és mangán, alacsony a 
zsír- és koleszterintartalma és neve ellenére cukorbe-
tegek is fogyaszthatják. A gyökérgumó húsának színe 
fajtától függően lehet fehér, narancssárga, sárga, lila, 
rózsaszín vagy vörös is.  
Készítenek belőle lisztet, keményítőt, szeszes italt is. 
Felhasználható köretnek, süthető, főzhető, grillezhető, 
de akár süteményt is lehet készíteni belőle. 100 gramm 
energiatartalma 490 kJ (117 kcal). 

H 
Tudta-e? 

Batáta süti csokival és áfonyával 

  

Tejszínes sütőtökkrémleves 

Hozzávalók:   1 db nagy sütőtök, 1 db sárgarépa, 2 

dl főzőtejszín, 2 db húsleveskocka, 1 l víz, 1 gerezd 
fokhagyma, 1 db kisebb vöröshagyma, 1 teáskanál só, 
1 késhegynyi bors, 1 késhegynyi szerecsendió, 1 kés-
hegynyi gyömbér, evőkanál olaj 

Elkészítés:   A sütőtököt mosd meg, hámozd meg, a 

magokat távolítsd el, és vágd kisebb kockákra. A vö-
röshagymát aprítsd fel, majd kevés olajon dinszteld  

meg. Add hozzá a sütőtököt, a sárgarépát és süsd két-
három percig, közben kevergesd meg. Ízesítsd sóval, 
borssal, szerecsendióval, gyömbérrel, zúzott fokhagymával. 
Öntsd fel a vízzel, és morzsold bele a leveskockát. Fedd 
le, és főzd meg körülbelül 15-20 perc alatt. Amikor a tök 
puha, pépesítsd botmixerrel. Öntsd hozzá a tejszínt, és 
várd meg, amíg rottyan egyet a tűzön, majd le is vehe-
ted. A sütőtökkrémlevest megszórhatod pirított tök-
maggal, ízlés szerint pirított baconnel, karikázott pirí-
tott fűszeres kiflivel. 

Papp Beáta Katalin 


