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34. évfolyam 12. szám 2021. december 

TOVÁBBI AJÁNLÓ 

Mindszent Város Önkormányzatának és a Mindszenti Hírek 
szerkesztőségének nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 

örömökben gazdag új esztendőt kívánunk!  

Köszönjük városunk 
karácsonyfáját a Deli családnak, az 

Adventi koszorúhoz felajánlott 
fenyőt a Tartóczki családnak, a 

Szent Imre Közösségi Ház mellett 
felállított fenyőfát Kovács 
Sándornak és családjának, 

valamint köszönjük a „Dózsa-
telepért” Egyesületnek, hogy a 
Szent Imre Közösségi Háznál 

felállított fa feldíszítésével 
hozzájárultak a város karácsonyi 

hangulatának kialakításához! 

ORSZÁGOS BAJNOKOK  
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OLVASÓINKNAK A LEGKISEBBEK ÓVODAI NEVELÉSÉT, 
MINDENNAPJAIT TÁMOGATÓ SZERVEZETRŐL, A 
MINDSZENTI ÓVODÁSOKÉRT ÉS ÓVODÁKÉRT 
ALAPÍTVÁNYRÓL  ..........................................................6. OLDAL 
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A Károly Óvoda 
mesemondó versenye 

képekben 

és  Szeri István 
szépkorú lakosainkat 

90. születésnapjuk alkalmából! 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük 
Hevesi Józsefné  

Kívánjuk, hogy családjuk szeretetében 
töltsenek még további hosszú, 

egészséges, boldog, békés éveket!  

Békés, boldog karácsonyi 

ünnepeket kívánnak a 

Mindszenti Általános Iskola és a 

Dózsa– Telepi Tagintézmény 

tanulói és dolgozói! 
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KARÁCSONYI EMLÉK 

A csodavárás igaz története 
„Van a karácsonyban valami, ami újra meg újra visz-
szaröpít magunkhoz, egész gyermeki lényünkhöz, 
amellyel még mindig tágra nyílt szemmel, ámuldozva 
várjuk a csodát a titokzatos ajtó mögött” 

Nicolas Barreau 

Számomra az év legcsodálatosabb, legmozgalmasabb 
hónapja a december. Ragyogó fénybe öltöznek az ut-
cák, a terek, épületek, az üzletek és a szívünkben is 
több szeretet, öröm és békesség költözik. Közben négy 
héten át várjuk a csodát a Kisjézuska születésére való 
emlékezés napját a szeretet ünnepét, a Karácsonyt. 
Minden korban megvolt a Karácsony sajátos varázsa, 
amit befolyásolt a környezet, a szokások. 
Az én gyermekkoromban a karácsonyok hófehérek vol-
tak. Annyi hó esett, hogy a járdádról eltakarított hó he-
gyekben állt, nem láttunk át az utca másik oldalára. 
Éjféli misére menet ropogott lábunk alatt a hó, és me-
netközben vidám, pásztornak kucsmában, bekecsben 
öltözött betlehemesekkel találkoztunk. A templomban 
az orgona hangját elnyomta a karácsonyi dalokat áhí-
tattal éneklő sokaság. 
Emlékszem a szaloncukrot anyu készítette, mi gyerekek 
selyempapírból, ollóval a csomagoló papírt vágtuk, és 
csomagolás után fehér cérnával átkötöttük, hogy fel 
tudjuk akasztani díszként a fára. Nálunk az ajándék, 
ami a fa alá került egyszerű, de ötletes volt. Többnyire 
házilag készült. Csuhéból babák, fából figurák, húzható 
kis kocsik, kereplők. Később, mikor már nagyobbak 
voltunk könyvek. Kit mi érdekelt, mesék, versek, útle-
írások, én ezek szerettem. 
A csoda, a varázslat az volt, ahogyan a feldíszített fa a 
lakásba került. Karácsony előtt a feldíszítetlen fát soha 
nem láttuk a házban. Szenteste a meleg szobában a ke-
mencepadkán ülve vártuk a Jézuskát. Már mindenütt 
sötét volt, a gangon, a konyhában, csak a szobában 
égett egy szál gyertya. A szobaajtó csukva volt, de egy 
nagyon halvány csík mintha látható lett volna. 
Legnagyobb döbbenetünkre hirtelen messziről csengő 
hangja közeledett. Hallottuk, hogy nyílik a konyhaajtó, 
és ezzel együtt a szobaajtó is szép lassan magától nyílni 
kezdett. Fény szűrődött a szobába, és a nyíló ajtón át 
megláttuk, hogy egy gyönyörűen díszített, rózsaszín és 
fehér gyertyák fényétől világító karácsonyfa közelít 
lassan, óvatosan a levegőben, mintha egy enyhe szellő 
röpítené. A küszöbnél megállt egy pillanatra, és ekkor 
megjelent apu a fa mellett.  
Képzeljétek!- mondta, a gangon találkoztam egy an-
gyalkával, szárnyain ezzel a csodás fával. Azt kérdezte: 
lakik itt három jó kislány? Igen- válaszoltam. Erre az 
Angyalka: mivel jó gyermekek voltak, a Jézuska jutal-
mul ezt a szép karácsonyfát küldi nekik. Erre én - foly-
tatta apu- kinyitottam a konyha- ajtót és beengedtem az 
angyalkát, de amint látjátok már el is repült, biztos sok 
dolga van ma este. Mi tágra nyílt könnyes szemmel, a 
csodától meghatottan lassan közeledtünk a fa felé.  
A mai napig nem tudtam megfejteni apukánk, hogyan 
csinálta számunkra észrevétlenül ezt a csodálatos meg-
lepetést. Sajnos nem is tudtam megkérdezni tőle soha, 

mert nem sokkal karácsony után a Tiszán végig vonuló 
jégzajlás végleg magával vitte a titkot, de az emlék 
örökre megmaradt. Minden karácsonykor, mikor meg-
gyújtom a csillagszórót, eszembe jut a lelkem mélyén 
őrzött emlék és tekintetem önkéntelenül egy pillanatra 
a szobaajtó felé réved. 

Szné 

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET 

A téli időszak beköszönté-
vel, amikor hamar sötétbe 
borul a város, az ember 
szívesebben tölti otthoná-
ban az időt, jó könyvek 
vagy egy csésze forró tea 
közelségében. Egyik este 
így akadtam Jókai Mór 
Melyiket a kilenc közül? cí-
mű novellájára, és beval-
lom, őszintén megérintett. 
Annál is inkább, mivel az 
adventi időszakban rendszeresen előtérbe kerül a nél-
külözés, amely kapcsán mindenki lelkiismeretétől füg-
gően tesz rászorulókat támogató felajánlásokat, segítő 
gesztusokat. Véleményem szerint azonban a karácsony 
méltó megünneplése nem a vagyoni helyzettől függ, 
nem a pompás díszbe öltöztetett fa vagy a finom fala-
tok hoznak meghittséget az otthonunkba, ezért is fogott 
meg annyira Jókai említett írása. Ha engem kérdeznek, 
azt mondanám, hogy a szent család megpróbáltatásai-
nak tükrében, az összetartozás lehetőségében kell a ka-
rácsonyra gondolnunk. A valahová tartozás élménye az 
ember életében ugyanis pótolhatatlan. 
A szeretet kiáradása azonban nem csak lehetőség egy 
tartalmasabb, jobb élet elérésére, hanem felelősség is, 
ezért akinek része van benne, annak feladata is van. 
Szükség esetén segíteni azoknak, akik magányosan, 
betegen vagy reményvesztetten kénytelenek eltölteni 
ezeket a napokat. Úgy gondolom, akkor fogunk jól ün-
nepelni, ha jelenlétünkkel vagy csak néhány kedves 
szóval, azok számára is elvisszük a betlehemi jászol 
örömét, akik az ünnep fénykörén kívül maradnak, vala-
mint kifejezzük hálánkat és megbecsülésünket azok-
nak, akik egész évben mellettünk álltak. 
Hálámat szeretném kifejezni ezért minden munkatár-
samnak, a Károly Óvoda és a Mindszenti Általános Is-
kola pedagógusainak és nevelőinek, valamint a Mind-
szenti Kulturális Központ dolgozóinak az egész éves 
kreatív és kitartó munkáért. Köszönöm a polgárőrök-
nek, az önkéntes tűzoltóknak, a városvédő egyesület-
nek, a sportközösségeknek és minden további civil 
szervezetnek, hogy nap, mint nap tesznek azért, hogy 
összetartó közösség legyünk. 
Köszönöm az egészségügyi dolgozóknak és a Gondozá-
si Központ munkatársainak fáradhatatlan helytállásu-
kat, emberségüket, odaadó tevékenységüket és mindig 
tenni akarásukat! Köszönöm az egymásra odafigyelő 
lakosság összetartását. 

Istentől áldott, meghitt ünnepeket kívánok mindany-
nyiuknak! 

Zsótér Károly, polgármester 
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BESZÁMOLÓ 
A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL 

2021. november 24-én a Keller Lajos Művelődési Köz-
pontban tartotta Mindszent Város Képviselő-testülete 
éves közmeghallgatását. 

Zsótér Károly polgár-
mester, miután kö-
szöntötte a jelenlévő-
ket, ismertette, hogy a 
közmeghallgatás a 
következő két napi-
rendi pontból áll: Be-
számoló az önkor-
mányzati működés 

aktuális kérdéseiről, Kérdések, hozzászólások. 
Zsótér Károly elmondta, hogy új élethelyzetet kell meg-
élnünk, a negyedik hullám komolyan érintette települé-
sünket. Intézményeinkben egy-egy osztály, csoport 
kényszerül arra, hogy otthon maradjon, viszont marad 
a jelenléti oktatás. A Kegyeletei Kft. adatai szerint váro-
sunkban az elhunytak száma október közepére elérte az 
éves helyi átlagot.  
A működtetés kapcsán elhangzott, hogy a kötelező fela-
datokat a megszokott színvonalon, de nagyon szűkös 

keretek között végzik el. Az óvodákat az önkormány-
zat működteti, a városüzemeltetési csoport munkatársai 
elvégzik a szezonális és infrastrukturális jellegű munká-
kat is. Közmunkára 66 fő jelentkezett az idén.  
Fejlesztés terén megtörtént a polgármesteri hivatal 150 

milliós felújítása, elkészült a műfüves pálya, strand 
fejlesztése, a kompok, révek számára kiírt és meg-
nyert pályázatokból a felújítások, beruházások. Meg-
épült az ipari park épülete, a kerékpárút. Megújult a 
piac, a Szent Imre Közösségi Ház. A közbeszerzés fá-
zisában tart a bölcsőde építése. A városüzemeltetési 
csoport az Áchim András utcán és az új csarnokban fog 
működni.  
Nem önkormányzati, de a települést érintő beruházá-
sok voltak a tiszai gát magasítása, az ivóvízminőség-
javító program, amely még nem fejeződött be. Új vízto-

rony fog épülni 110 milliós nagyságrendben. A Baks-
Mindszent közút, valamint a Szegvár és Mindszent kö-
zött egy útszakasz újult meg. Tervezői egyeztetés folyik 
a kerékpárút kapcsán Szegvárra, ill. Szentesre. Szintén 
egyeztetések folynak a Szabadság tér és a komp közötti 
kerékpárút kapcsán. Az elkövetkezendő időszak leg-

nagyobb feladata a belterületi utak rendbetétele. Saj-
nos a szemétszállító autók által generált terhelést az 
útjaink nem bírják - hangsúlyozta a polgármester. Szak-
emberek segítségével elkészült egy felmérés, mely sze-
rint a 42 km-es úthálózat rendbetétele 5,8 milliárd Ft 

lenne. A felújítás igényével a város a Kormányzathoz 
fordult. 
További egyeztető tárgyalásokra van szükség a Megyei 
Közgyűléssel az út, csapadékvíz elvezető hálózat, az 
INO, óvoda felújítása, régi temető felszámolása, műve-
lődési ház fűtéskorszerűsítése, a ravatalozó felújítása 
ügyében. 
A polgármester beszámolóját kérdések, hozzászólások 

követték. 
Gémes Lajos kérdései: A jelenlegi pénzügyi helyzetben 
kinek tartozik az önkormányzat? Hogyan lehet egy pá-
lyázattal nem elszámolni időben? Mi a helyzet az isme-
retlen tettes elleni feljelentéssel? Milyen anyagi forrás-
ból fogják befejezni a tiszai strandon a ködszínházat? A 
Szántó K. J. utcai ingatlan elbontásának helyzete? A 
kamera a Mihási úton nem üzemel. Régebben a Képvi-
selő-testület fórumokat tartott, most miért nem teszik? 
A teremben főleg nyugdíjasok vannak, miért nem tart-
ják később a közmeghallgatást? Mi a Nonprofit Kft. fel-
számolásának anyagi vonzata? 

Zsótér Károly válaszai: 170 millió a számlatartozás, 
amely nem adósság. A teljesítés attól függ, hogyan foly-
nak be a bevételek. Évvégére azonban egyensúlyban 
kell lennie a költségvetésnek. A kubikos szobor elszá-
molásánál az irányító hatóság hiányosságokat tapasz-
talt, ezért történt támogatás megvonás. A ködszínház 6 
éve került először szóba, a megvalósítás az idei év szep-
temberére realizálódott. Megtörtént a műszaki átadás, 
azért nem működött az első próbavetítésen, mert szoft-
ver gondok voltak. Nem egyszerű műszaki feladatot 
kell megoldania jó működés érdekében folyó vízen.A 
Szántó Kovács János utcai ingatlant vidéken élő tulajdo-
nos ajánlotta fel az önkormányzatnak. Rengeteg szeme-
tet takarítottak el, megszüntették az áldatlan állapotot. 
Az ingatlant értékesítésre jelölik ki. A kamerák működ-
nek, jelentősen visszafogták az illegális szemétlerakást. 
A képviselői találkozásokat a járvány időszaka alatt a 
minimálisra csökkentették. Minden kérdést, észrevételt 
meg lehet tenni az önkormányzat honlapján, a meg-
adott email címeken, ill. az önkormányzat előtti posta-
ládába is be lehet dobni. A 16 óra korai kezdéssel kap-
csolatban a polgármester elmondta, hogy nem lehet 
olyan időpontot találni, ami mindenkinek megfelel. 
A Nonprofit Kft. olyan próbálkozás volt, amelynek az 
volt a célja, hogy a pályázati beruházásoknál aktívan 
közreműködjön. Sajnos a személyi és tárgyi feltételek 
hiányosak voltak, ezért komoly árbevételt nem tudott a 
Kft. produkálni. 
Jaksa László észrevétele: A nagyrévben lévő horgászta-
nyák bérleti díjának emelését sokallta. Elmondta, hogy 
főleg dolgozni járnak le, nem nagy tanyák vannak, ke-
vés helyet foglalnak. Csak 4-5 mindszenti családnak 
van ott horgásztanyája.  
Zsótér Károly válasza: A bevételek emelése miatt tör-
tént az emelés 25 000 Ft-ra. Összehasonlítást végeztek a  
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Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíj 
pályázat keretében nyújtott 

támogatásokról 

Mindszent Város Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve kiírta a 2022. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázatát a településen állandó lakhellyel 
rendelkező, teljes idejű (nappali munkarend) felsőok-
tatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú 
pályázat) számára. A felhívásra összesen 5 pályázat 
érkezett, amely mind „A” típusú pályázat. Ebből az öt 
pályázatból önkormányzatunk 4 személyt támogat, 10 
hónapra - a 2021/2022. tanév II. és a 2022/2023 tanév 
I. félévére vonatkozóan, havi 8000,-Ft/hó összeggel, 
illetve 1 személy számára az ösztöndíjra való jogosult-
ság nem volt megállapítható. 

Mindszent Város Önkormányzata 

 környező településekkel, ott évi 30-40000 Ft-ot fizetnek 
hasonló infrastrukturális körülmények között. 
Kovács Zoltán kérdése: 138 millió Ft km-e az útnak a 
felmérés szerint? 

Zsótér Károly: Csapadékvizet el kell vezetni, a felújítás 
50 cm-es rétegrendet jelent.  
Zöld hulladék kapcsán érdeklődött, hogy nem lenne-e 
érdemes saját komposztálóban gondolkodni?  
Zsótér Károly válasza: Saját komposztáló létrehozása 
hatalmas összeg. A hulladékszállító céggel kapcsolat-
ban folyamatos reklamációk vannak, a covid miatt 
csúsznak a szállítások. Első számú feladat a kommu-
nális hulladék elszállítása, kérik a lakosság türelmét.  
Mihály János kérdése: Több éve elkészült a diszkút, 
nem működik. Kerékpárút csapadékvíz elvezetése 
nem megoldott. Nyomás sori körforgalom kialakítása 
és a Szőlő-parti játszótér több éve tervben van. Mi a 
helyzet a megvalósítással? Szőlő-parti buszmegállóban 
több jármű nem áll meg, fontos lenne. 
Zsótér Károly válasza: A díszkút pályázati forrásból és 
a Pallavichiniek támogatásával valósult meg. Mind-
szenti származású szobrászművész készítette. A fenn-
tartási időszak leteltével, máshová helyezik át, ahol a 
működéshez meg tudják teremteni a feltételeket. A 
körforgalom ügye minden évben előkerül. A kialakítá-
sára a szándék megvan. A közút saját fejlesztéseiben 
nem szerepel. A kerékpárút építésénél, a támogatási 
összegből a belterületi utakat nem lehetett kijavítani, 
ebből származik a csapadékvíz elvezetés hiányossá-
ga.  A menetrendet a Volán állítja össze, véleménye-
zést ugyan kérnek, de ez nem jelenti azt, hogy a kéré-
sek meg is valósulnak. Játszótérre valóban szükség 
van, felmérik az igényt, az ingatlan még rendelkezésre áll.  
Szilágyi János észrevételei: Város arculatával kapcso-
latban elmondta, hogy a nagyrévnél a Kurca-toroki 
elzáró emlékmű körül rendet kellene rakni. A strandi 
forgalom rendezése a Tisza utcában fontos lenne. Át-
gondoltabb fejlesztésekre lenne szükség a Tisza-
parton. Szorgalmazta a fásítást. 
Zsótér Károly válasza: A Tisza utcát koncepcionálisan 
meg kell tervezni. Rengeteg fa került elültetésre a tele-
pülésen. A Tisza-parti fejlesztésben több pályázat is 
futott, nehéz a pályázati elemeket összerakni.  
Dombi János észrevétele: A volt gimnázium és a pék-
ség közötti átjáró veszélyes, kilátást zavaró táblát át 
lehet-e helyezni? 

Zsótér Károly válasza: A kerékpáros forgalmi rendet 
szigorú kontroll mellett alakítják ki. 
Gémes Lajos véleménye: Szerinte sok energiát fektet-
nek a strandba, hiszen a látogatók 75%-a vidéki.  A 
Szabadság és a Csokonai utca fásítását szorgalmazza. 
Jó lett volna, ha az elültetett fákat, a házuk előtt a lako-
sok is locsolták volna. 
Zsótér Károly válasza: Mindenki másként értékeli a 
strandfejlesztést. Ha van 100%-os beruházás, azt ki kell 
használni. Fásítási programokat követi az önkormány-
zat. A Tisza az egyetlen olyan érték, amellyel a vidéki-
ek idehozzák a pénzt. Tavaly 2,5 milliós kiadást jelen-
tett a strand, ezzel szemben az idén 3,5 milliós bevételt. 
Miután a közmeghallgatás testületi ülésnek minősül, 
azt a testület egyhangúan elfogadta. 

Nem azzal véded a természetet, ha műfenyőt 
állítasz karácsonykor! 

FENYŐVÁSÁR! 

December 10-től ismét megkezdjük 
a fenyőfák árusítását! 

Megszokott nagy választékkal 
Luc, Ezüst, Szerbluc, Nordmann fenyő 

vágott és gyökeres 

Hársfa utca 10. szám alatt (Árvíz utca végén), 

MINDEN NAP 8-18 ÓRA KÖZÖTT 
VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ KEDVES 

VÁSÁRLÓINKAT! 

Talpba faragás és akár házhoz szállítás 
is megoldható! 

ÉRDEKLŐDNI: KACZOR KRISZTINÁNÁL 
A +36 70/772-82 72-ES TELEFONSZÁMON 

 

Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk ! 

ÉPÍTKEZNI SZÁNDÉKOZÓK 
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK 

Mindszent Város Önkormányzata 
beépítetlen lakótelket kínál eladásra Mindszenten, a 
Szántó K. J. 76. sz. alatt. Az ingatlan területe 698 m2, 
eladási ára 700.000,- Ft. 

Részletekért érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal Jogi 
Irodájában vagy a 62/527-015-ös telefonszámon. 
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Heti 2-3 napra pultost keresek! 

Korhatár nincs! 

Tel: 30/252-3013 

Eltartási szerződést kötnénk idősebb nővel. 

+36 30 407 7563 

Olvasóinknak 
a legkisebbek óvodai nevelését, 

mindennapjait támogató szervezetről 

A Mindszenti Óvodásokért és Óvodákért 
Alapítványról 

Alapítványunk 1999. január 18.-tól, a Csongrád Megyei 
Bíróság végzésének jogerőre emelkedésétől kezdődően 
működik. Alapító tagok: Dr. Katona Éva gyógyszerész 
és Hevesi Zoltánné óvodapedagógus.  
Fennállása óta kétszer változott a kuratóriumi tagság 
személyi összetétele: 2007–ben, majd a 2017. évben.  
A jelenlegi tagság: Makóné Kiss Ildikó- a kuratórium 
elnöke, Nagyillésné Vigh Anikó, Szobácsiné Seres Beá-
ta, Molnár Adrienn, Ménesiné Szunyi Enikő 

Az óvodai alapítvány pénzforrásának három fő pillére: 
Az Szja 1%-a, Jótékonysági óvodabálak bevétele, cégek 
(egyéni vállalkozók, magánszemélyek) pénzadomá-
nyai. A pénzeszköz felhasználásáról minden évben a 
kuratórium dönt, a nevelőtestület és a szülői szervezet 
javaslatainak, ötleteinek beérkezését követően. Fontos-
nak tartjuk a partneri vélemények megvitatását, hiszen 
az óvodásaink nevelése, oktatása közös feladat és a fel-
tételek biztosítása minden partner érdeke. 
Az alapítványunk támogató szerepe az elmúlt években 
sajnos kényszerűen megsokszorozódott, a fenntartó 
helyi önkormányzat egyre csökkenő- inkább szinten 
tartó, mint fejlesztő- anyagi támogatási lehetőségei miatt. 
Egyre több alkalommal vagyunk rákényszerítve, hogy 
alapítványi pénzeszközt használjunk fel működési cé-
lokra is; azaz olyan feladatok megvalósítását is át kell 
vállanunk sok esetben, mely az önkormányzat feladata 
lenne, de mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen. 
A teljesség igénye nélkül: megújult a székhely és tag-
óvoda udvarának játszóparkja, a József A. Utcai telep-
hely csoportszobáinak három évtizedes beépített szek-
rényei helyére, valamint tornaszobába is új beépített 
szekrényt készíttettünk, a Székhely csoportszobáinak 
bútorzata-tálalók, játéktárolók, ágyazószekrények- szin-
tén cserére kerültek. Minden egyes gyermekcsoport új 
fektetőket kapott (a régi vaslábbal ellátottak helyett), de 
vásároltunk gyermekpiszoárokat, gyermek WC-t, cso-
portszobákat kifestettünk, kaptunk fűnyírót, hűtőszek-
rényt…- az imént felsoroltak részei a jogszabályban 
rögzített kötelező eszköz- és felszerelésnek, melynek 
biztosítása alapvetően a fenntartó feladata lenne. 
Mindemellett azonban kiemelten támogatja az alapít-
vány a játékeszközök megújítását, beszerzését, rendez-
vények, koncertek szervezésével igyekszünk minél több 
örömteli percet szerezni az óvodás gyermekeinknek. 
Bizakodva tekintünk a 2022. év elé, mely esztendőben 
óvodánk Pallavicini őrgróf által építtetett székhely óvo-
dája 120 éves lesz! 
Szeretnénk- az egyik legtöbb bevételt az alapítványi 
konyhára hozó- jótékonysági óvodabálunkat megren-
dezni tavasszal, ha a vírushelyzet engedi. 
Tisztelettel köszönjük, hogy a „Kapni jó, de adni a még 
jobb” örökérvényű szólást olyan sokan magukénak ér-
zik, amikor gondoskodnak adójuk 1%-ának óvodánk 
alapítványa részére történő rendelkezésről; különböző 
tárgyakat, eszközöket ajánlanak fel működésünk jobbá 
tételéhez.  
Szeretettel gondolunk a helyi szülői szervezet jelenlegi 
és egykori tagjaira, akik időt, energiát nem kímélve fo-

lyamatosan segítettek, segítenek bennünket, hálás szív-
vel köszönjük Szobácsiné Seres Beátának az éveken át 
tartó fáradhatatlan együttműködést!  
December 3.-án érkezik hozzánk a Télapó, aki az idén is 
Szabó László egyéni vállalkozó által felajánlott 1-1 tél-
apó csomaggal kedveskedik a közel 190 ovis gyerme-
künknek. Köszönet az ismételt felajánlásért! 

Áldott Adventet és Boldog Karácsonyt kívánunk min-
denkinek! 

Az alapítványi kuratórium megbízásából: Korom Éva Andrea 
óvodavezető 

DÁVID, HOLLANDIÁBAN IS 
DIADALMASKODOTT! 

Ismét szép sikerrel büszkélkedhet a Szegvári 
Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület. Győri Dávid 
élete első „A” kategóriás próbatételén, a november 20-
án Törökbálinton rendezett, International Budokai Ma-
gyarországi Szövetség versenyén rögtön a dobogó tete-
jére állhatott és meggyőző teljesítményét látva a ver-
senybíróság döntése alapján a „ Legharcosabb férfi” 
különdíját is Ő kapta. 
November 27-én megrendezésre került a Katsu Gála, 
melyre hét ország köztük Magyarország is küldött dele-
gációt. Nagy megtiszteltetés érte a Szegvári Kyokushin 
Karate Dojo Sportegyesületet azon belül is Győri Dávi-
dot, amikor meghívást kapott erre a versenyre. Kőke-
mény 2x2 perc várt a küzdőkre, melynek a végén a bí-
rók hosszabbításra emelték a zászlót. Ebben a pillanat-
ban jött ki igazán a két küzdő közötti mentális különb-
ség. Dávid ellenfele összerogyott és jelezte, hogy ő nem 
képes folytatni a harcot. Annyira kikészült, hogy a díját 
az edzője vette át. Dávid meggyőző teljesítményéhez 
gratulálunk és bízunk benne, hogy jövőre több lehetősé-
ge lesz hasonló szép sikereket elérni. 

Erdei Sándor 
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A VÁROSVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 
2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 

Az idei évben az elhúzódó járványhelyzet miatt későn 
tudtuk elkezdeni a tervezett munkáinkat. A tavaszi 
virágbörzét még nem tarthattuk meg. Május végén a 
háborús emlékművek szokásos évi állagmegóvását 
elvégeztük. A Flora Botanica virágüzlet felajánlott egy 
almafa csemetét, hogy az egyesületünk ajándékozza el 
valakinek. Mi a Móricz Zsigmond utcai Óvodát válasz-
tottuk. Az ültetés után az ovisok figyelemmel kísérhet-
ték rügyfakadástól a gyümölcsérésig tartó folyamatot. 
A nagyrévben pihenő helyét alakítottunk ki, megvaló-
sítottuk Szabó Imre Gábor második tervét is. A kivite-
lezést ismét Szabó Krisztián és Szabó Gergő végezték, a 
kiadások kifizetése az egyesület költségvetéséből történt. 
A nagy meleg megszűnése után lefestettük a tanösvé-
nyen lévő magaslest és a Pintér híd felőli korlátot, vala-
mint az új oszlopokat. Az oszlopcserét Nagy György és 
segítője végezte el. 

Ősszel a Coop előtt 
lévő írisz ágyást vet-
tük gondozásba. Tel-
jes megújítás történt. 
A régi töveket ki-
szedtük és újak ke-
rültek kiültetésre. 
Októberben sikere-
sen lezajlott az őszi 
virágbörze. Nagyon 

sokan jöttek el növényeket cserélni. 
Tavaly adventkor az addig megszokott koszorú helyett 
raklapból készült karácsonyi falut állítottunk fel. A 
visszajelzések alap-
ján tetszett a lakos-
ságnak. Épp ezért 
úgy határoztunk, 
hogy falufejlesztést 
végzünk. Az idei 
adventkor már két 
falucskával kedves-
kedünk a lakosság-
nak. A bővítést Tor-
ma József és Tóth Imre végezte, a raklapokat Bálint 
Zoltán felajánlásának köszönhetjük. A Művelődési 
Központ a világításhoz szükséges áramot biztosította. 
Köszönjük azoknak a személyeknek, akik ebben az 
évben is hozzájárultak ahhoz, hogy elképzeléseinket 
meg tudtuk valósítani. 

Mindenkinek áldott ünnepeket, egészségben, békes-
ségben gazdag új évet kívánnak a városvédők. 

2012. november 23-án az egyik közösségi oldalon létre-
hoztam egy csoportot azzal a szándékkal, hogy a régi 
fotókból álló gyűjteményem egy részét megmutassam 
a csoport tagjainak. Olyan fotók kerültek bemutatásra, 
melyek Mindszenthez kapcsolódtak. Számomra is 
meglepő volt az az aktivitás, amely már az első napok-
ban látható volt. 
Örömmel figyeltem, ahogy naponta emelkedett a cso-
port létszáma és szaporodtak a tagok által is feltöltött 
fotók. Beigazolódott, hogy az elképzelés jó volt, az em-
bereket érdekli Mindszent múltja. Néhány hónap után 
megkértem Sánta Zoltánt, hogy segítsen az oldal keze-
lésével járó munkákban.  

Kihasználva az inter-
net adta lehetőséget, 
felidéztünk sok régi 
történetet, eseménye-
ket. Régi családi fotók 
kerültek elő a fiókok 
mélyéről, melyeket 

szívesen mutattunk meg egymásnak.  
Az elmúlt 9 évben sok régi ismerős, barát, rokon talált 
újra egymásra. Új barátságok születtek. Az elszárma-
zottak szívmelengető hozzászólásokban mondtak kö-
szönetet. 
Jelenleg 3.935 fő tagja a csoportnak. Örvendetes, hogy 
egyre több fiatal csatlakozik hozzánk. A 700 körüli al-
bumban kb. 27.000 darab fotó került feltöltésre. 
Ha valaki szeretné régi fotóit megmutatni, de technikai-
lag nem tudja megoldani, keressen bátran, szívesen segítek. 
Bízom benne, hogy együtt még sokáig tudjuk életben 
tartani ezt a csoportot. 

Tóth Imréné 

MINDSZENTI MÚLTIDÉZŐ 
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A Mindszenti Művelődési Központ emeleti termének 
10 m hosszú ablakában nyílt ki az adventi kalendárium 
első ablaka. 2021. december 23-án lesz az 
„ablaknyitogató” záró esemény, addig is naponta 16 
órakor megszólalnak a mindszenti fanfárok, és a haran-
gok hangjára kinyílik egy-egy újabb ablak. De mit rejte-
nek a számok, az adventi kalendárium számai? Annyit 
elárulhatunk, hogy a számok mögött kibontakozik egy 
kép, mint egy kirakós játékban, de milyen kép? Érde-
mes ellátogatni a térre, és folyamatosan figyelemmel 
kísérni. 
Ma van advent első vasárnapja. Mindszenten 2009 óta a 
Városvédő és Szépítő Egyesület varázsolja a térre az 
adventi koszorút, amely ma már gyertyagyújtó helyszín 
és  Karácsonyi falut formáz raklapokból. Az első részle-
te tavaly készült, amit 2021-ben kibővítettek.  
A Mindszenti Betlehem 2008 óta minden esztendő de-
cemberében felállításra kerül. A Betlehemet és a benne 
a szereplőket Gasztány Ludmilla, Törökné Ágoston 
Margit, Kovács Balázs és az akkori Perspektíva Alkotó-
kör tagjai, valamint Tóth Ilona formázták meg, és az 
alapöltözeteket Bozóné Mihály Ildikó készítette, de in-
tézményünk akkori és jelenlegi munkatársai mindig 
hozzátesznek, vagy elvesznek valamit. Itt találhatjuk 
Jézus édesanyját Máriát, Józsefet, a napkeletről jött há-
rom királyokat, akiket „napkeleti bölcseknek” is nevez-
nek. Gáspárt, Menyhértet és Boldizsárt, a pásztort, bá-
rányt, szamarat és ökröt. 
A karácsonyi gyertyagyújtáshoz idén az „Angyalok 
érkeznek”. Az első hétvégén a KÉK, a köszöntő angyal, 
aki az igazság és pártatlanság angyala, tanító, gyógyító, 
hírhozó, és aki azt üzeni, hogy nézz rá önmagadra kí-
vülről és belülről is, és gondold át, hogy miben szeret-
nél változtatni. A kék szín a keresztény szimbolikában 
az angyalok és Szűz Mária színe. 
A Mindszenti Általános Iskola két 3.a osztályos kisdiák-
ja – Ágoston Linett és Hős Botond Mentovics Éva verse-
it szavalták el. Felkészítő nevelő: Gyapjasné Hegedűs Éva 

Mentovics Éva: Hókirálynő                                  
Én hozom a csipkés telet, 
jéghintóval repkedek, 
hófelhőim fodraiból 
hintem szét a pelyheket. 
Hóból, dérből csipkefátylat 
horgolok a kertekre, 
tükörfényes jégpályámon 
korcsolyázhatsz kedvedre. 
Varázspálcám jégvirágot 
satíroz az ablakra, 
zúzmarát hint, fagyot lehel 
városokra, falvakra. 

A szavalatok után a Városvédő és Szépítő Egyesület 
tagja Magonyné Folenga Mária gyújtotta meg az első 
gyertyát. A második gyertyát a Mindszenti Általános 
Iskola, a harmadikat Farkas Sándor és felesége, vala-
mint Zsótér Károly és felesége és a negyedik gyertyát  a 
Károly Óvoda vezetősége fogja lángra lobbantani. 
Az idő nem volt kegyes, az eső egyre jobban esett, a 
résztvevőket egy forró teára és a Kis Kézműves Arany-
kapuba, ahol A KARÁCSONYRA HANGOLÓDÁS JE-
GYÉBEN, megvásárolhatja szeretteinek településünk 
kézműves remekeit hétvégéről-hétvégére- 
invitálta Kovács Ildikó az intézmény vezetője. 
Az esemény megtekinthető: 
ht tps://www.facebook.com/Kellerlajoskonyvtar/
videos/644029090289688/ 

ADVENTI ABLAK-KALENDÁRIUM  ÉS GYERTYAGYÚJTÁS 
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2021. november 12-én, pénteken délután 16 órától 
Grecsó Zoltán szegvári származású táncmű-
vész,  Willany Leó Improvizációs Táncszínházának elő-
adásában „kóstolót” láthattunk a kortárs táncból a 
Mindszenti Művelődési Központban. Ez a beavató elő-
adás ingyenes volt, a Köszönjük Magyarország prog-
ram keretein belül üdvözölhettük településünkön. 
Elöljáróban megtudtuk, hogy a Willany Leó Improvizá-
ciós Táncszínház 20 fővel működik, 16 fő táncművész 
és 4 fő irodai alkalmazottal. 14 éve heti rendszeresség-
gel gyakorolják az improvizálást, jelenleg a Trafó Kor-
társ Művészetek Házában Budapesten. Emellett a Tánc-
művészeti Egyetem művésztanára Grecsó Zoltán.  
Az önmagunkkal való sakkozás kockázata volt a címe, 
amely a nézők és az előadók közös tapasztalatain ke-
resztül hivatott közelebb hozni a jelenlévőket egymás-
hoz és a kortárs művészetek befogadásához, de talán a 
legfontosabb, hogy a testünk működésének mélyebb 
megismeréséhez is elvezetett. 
4 remek fiatal táncművész zene nélküli improvizációi 
avattak be a műfajba. Bemutatásra kerültek az alapirá-
nyok, -mozdulatok. A mai modern kortárs tánc nyelvén 
megtudtuk, hogy mi foglalkoztatja a közreműködő 
táncművészeket (egyensúly, váltások a dinamika és az 
elcsitulás között, karakterek megjelenítése és az esztéti-
kátlan tánc a klasszikus balett kötelező szabályosságá-
val szemben).  
Nagyon fontos a MOST! Hogyan éljük meg az életünket!  
Az est zárásaként szintén zene nélkül, de már hangok 
kíséretében az emberi kapcsolatokról egy komplex tör-

ténet tárult a szemünk elé. 
A kóstoltatás elérte célját, a kortárs tánccal szembeni 
előítélet falai ledőltek, köszönjük az érdekes estét!  
Grecsó Zoltánnal hamarosan találkozhatunk, hiszen 
2021. december 10-én pénteken testvérével Grecsó 
Krisztián József Attila-díjas íróval közös estjüket láthat-
juk a Mindszenti Művelődési Központban. 

Kortárs táncelőadás Mindszenten 

November 20-án, - első önálló kiállítása megnyitóján- Bagitáné Szécsé-
nyi Mária köszöntötte Antal Istvánné Losonczi Erzsébet amatőr festőt. 
A gyémánt diplomás tanítónő évtizedekig nevelte-oktatatta a rá 
bízott gyerekeket, a KRESZ-oktató, a horgász, kézimunkázó, a 
természet szépségeit meglátó fotós, a túrázó, mind-mind a nagy 
lendülettel, jó kedvvel tevékenykedő, és mindig az újat kereső 
Erzsike.  

„ A művészet távol tartja a lelket a mindennapi élet porától.” /Picasso/ 

Most szebbnél szebb olajfestmények kerültek 
a látogatók szeme elé, hogy amatőr festőként 
is megismerjük őt. Mindig közel állt hozzá a 
művészet.  
Testvére és Törökné Margitka tanácsait meg-
fogadva kezdett alkotni. Megérezve a művé-
szet erejét, szorgalmának, kitartásának, tehet-
ségének, Istenbe vetett hitének köszönhetően 
születtek meg alkotásai. 
Itt helyet kap az esztétikai szépség, a festő 
ecsetvonásokból áradó hite, optimizmusa. Ké-
peiben megelevenedik a természet, az igaz 
világ, az erdő minden színével, szinte halljuk a 
levelek susogását, az avar ropog a lábunk 
alatt, érezzük a mező virágainak illatát, meg-
elevenedik a kukoricafosztás, az aratás régi 
élménye. 
Kívánjuk Erzsikének, hogy még sokszor élje át 
az alkotás örömét, örvendeztessen meg ben-
nünket újabbnál újabb képeivel. Éljenek meg 
férjével további szép éveket békében, egészségben. 

Köszönjük az elénk tárt 40 festményt, kelle-
mes időtöltést a tárlat látogatóknak! Fotó: Fekete Emil 
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RAJZPÁLYÁZAT A MAGYAR 
NÉPMESE NAPJA ALKALMÁBÓL 

Szeptemberben ismét meghirdetésre került a Magyar 
Népmese Napja alkalmából a rajzpályázatunk. A 
Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintéz-
ményébe kimagaslóan magas számban érkeztek raj-
zok a helyi óvodásoktól és alsó tagozatos kis diákok-
tól. A felső tagozatosak digitális formában készítették 
el alkotásaikat. Sok gyermek akart valamilyen mese-
hős bőrébe bújni! A zsűrinek ismét nagyon nehéz dol-
ga volt az elbírálásban.  
Köszönjük Nagy Margit és Gyugel Gabriella, valamint 
a gyermekek, a szülők és a pedagógusok munkáját. 

A következő eredmények születtek: 
Óvodás korcsoport: 
I. hely: Sebestyén Tamás (Katica nagycsoport) 
II. hely: Nagy Zita Szilvia (Kisvirág nagycsoport) 
III. hely: Molnár Botond (Katica nagycsoport) 

1-2. osztályosok: 
I. hely: Pásztor Mirella Amira 2.a 
II. hely: Kurucsai Ákos 1.b 
III. hely: Szabó Mihály Ábel 1.b 

3-4. osztályosok: 
I. hely: Borda Alex Krisztofer 3.c 
II. hely: Pekovics Márk 4.c 
III. hely: Molnár Csongor 3.a 
különdíj: Harmat Viola 3.c 
és Török Viktória 4.a 

Felső tagozat: 
I. hely: Molnár Zsóka 6.b 
II. hely: Piros Richárd 7.c 
III. hely: Fölk Hanna Luca 
6.b és Antal Lara 7.a 
különdíj: Gyapjas Dávid 6.c 
és Barnóczki Tibor István 8.c 

Gratulálunk a helyezetteknek!  

2021. december 6-án a Mindszenti Általános Isko-
la alsó tagozatát is meglátogatta a Télapó! 138 
csillogó szempár csodálta a Mikulást, aki minden-
kit ellátott jó tanáccsal és 1-1 csomaggal. 

Köszönjük Rácz Árpád települési képviselőnek, 
hogy az idén Ő bújt a Télapó „bőrébe” az óvodás 
és iskolás gyermekek nagy örömére. 

Itt a Mikulás! 
Nagy örömünkre eljött hozzánk és megajándé-
kozta ovisainkat a Mikulás! 
Köszönjük szépen Szabó László mindszenti vál-
lalkozónak, és kedves “manóinak”, hogy az idén 
is megjutalmazták egy-egy csomaggal az összes 
óvodás gyermeket! 

Hálásan köszönjük! 
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ÉRZELMEK ÚTJÁN 

Ujvári Ágnes, Hérány Zsuzsanna és Bacsa Zsófia 

2021. november 26-án a Mindszenti Művelődési Köz-

pont előcsarnokában került megrendezésre a  II. 

CROSSOVER–műsor „Érzelmek útján” címmel. 

Ujvári Ágnes, Váriné Hérány Zsuzsanna és Bacsa Zsó-

fia közreműködésével különböző művészeti ágak ke-

reszteződésével (CROSSOVER) dalokon, énekeken, 

képeken keresztül hangolódhattunk az ünnepekre. Éle-

tünk egy hullámvasút, rengeteg hullámvölggyel, teli 

örömmel, bánattal, szeretettel, bosszúval, kihívással. 

A másfél órás esten egy alkotás elkészült Bacsa Zsófi 

keze által, Ujvári Ági énekelve, verselve, prózát írva és 

Váriné Hérány Zsuzsanna dalszerzőként, íróként, rap-

perként mutatkozott be. 

Ujvári Ági elhangzott versei: Augusztus, A macska, 

Cirmos cica, Akarat, Nyár után, Nem tudom, Egyszer 

voltam, Ejnye fiam Tiborka, Rigó, A galamb (novella), 

Ha befagy a Kórógy tó, Zúgjatok harangok, Séta a tó 

körül, Levél gyermekeimnek, Egy kép a falon, Karácso-

nyi emlék. Elénekelt egy népi ihletésű saját műdalát. 

Váriné Hérány Zsuzsanna elhangzott versei: Már égi 

tollammal írok, Életút, A vihar, Nem találok megnyug-

vásra, De szeretem a parikát. Rapp száma: Ha nem tu-

dod már igazán, Dalai: De szeretnék jónak lenni, Kará-

csonyi gondolatok, Bízzál, Karácsony ünnepén, Sötét-

ben nagy fényesség támadt, Karácsony, Ugye eljönnél, 

A fenyőfák alatt. Közösen énekelték Ágival a Fehér Ka-

rácsony című számot. 

Bacsa Zsófia ez idő alatt festővászonra akrilfestékkel az 

ünnepre hangolódván egy angyalt festett, amelyet a 

művelődési központnak ajándékozott. 

A CROSSOVER a Nemzeti Kulturális Alap kihívása, 

olyan művészeket mutatnak be, akik mindszenti kötő-

désűek. A következő előadás a tervek szerint december 

10-én lesz, amikor a szegvári származású és a 

mindszentieket is több történetében megemlítő Grecsó 

Krisztián József Attila-díjas író és Grecsó Zoltán 

balettművész, kortárs táncművész estje lesz látható. 

A programsorozat tervezett 4. előadása: 2022. május 7-

én lesz, Ávéd János szaxofonművész, zeneszerző, jazz 

zenekarát hozza el Mindszentre. Vele érkezik Hevesi 

Judit, aki már két kötetes költő. 

A művelődési ház várja mindazok jelentkezését, akik 

mindszenti kötődésűek, szívesen bemutatnák tevé-

kenységüket, művészetüket. 

A mai est visszanézhető: https://www.facebook.com/

groups/197458371033006permalink/1048677122577789 

A Lázár Ervin Program keretén belül a Mindszenti 
Általános Iskola 8. évfolyamos diákjai 2021.12.01-jén a 
budapesti Nemzeti Színházban megtekinthették 
Vidnyánszky Attila rendezésében a János vitézt. 
A szereplők zöme kaposvári és budapesti színinöven-
dék volt. A rendező a mai gyermek-nézők számára is 
érthetővé tette a történetet, és példát adott arra, ho-
gyan válhatunk napjainkban is hőssé. 
A gyermekek véleménye, hogy ugyan már negyedik 
osztályban látták már a János vitézt más rendezésben, 
ennek ellenére nagyon tetszett nekik ez az előadás, 
érdekesnek tartották az izgalmas látványelemekkel 
átszőtt történetet. A fiúk kiemelték a csatajeleneteket, a 
lányokat pedig a Tündérországban zajló események 
ragadták el. Tanulóink kiemelték, hogy a színinöven-
dékek munkáját nagyra értékelték.  
Ezenkívül hatalmas élmény volt számukra a Nemzeti 
Színház épülete kívül-belül, illetve a csodálatosan kivi-
lágított esti Duna-part. 

JÁNOS VITÉZ A NEMZETI 
SZÍNHÁZBAN 
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2021. DECEMBER 14. 

Péczely AMI karácsonyi koncert 

2021.DECEMBER 19. 

Karácsonyra hangoló hétvégi program 
Kis Kézműves Aranykapuval 

IV. gyertyagyújtás 

Közreműködnek: a  
Mindszenti 
Általános Iskola 
tanulói 

 

2021. DECEMBER 19. 16:00 ÓRA 

A Karácsonyi csodagömb 
Az Eötvös Cirkusz műsora 

2021. DECEMBER 23. 16:00 ÓRA 

„Ablaknyitogató” záró esemény  

Regölőkkel és a Momo Média Karácsonyi karaván 
közreműködésével 

Karácsony előtt utoljára szólalnak meg a mindszenti 
fanfárok, és a harangok hangjára kinyílik az utolsó 
ablak a Művelődési Központ óriási Adventi 
ablakkalendáriumán. 
 

2021. DECEMBER 27-31. KÖZÖTT 

Téli szüneti programok 

Békés ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk  
olvasóinknak, látogatóinknak, eseményeinken 

részt vevőknek! 

A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
PROGRAMAJÁNLÓJA 

„Karácsony közeleg, lelkemben bizsereg ezernyi apró tűje” 

2022. JANUÁR 7. 

Újévköszöntő koncert 
Kegye János pánsípművész 

előadása  

2022. JANUÁR 13. 13:30 

János Vitéz című előadás 
a DÉRYNÉ program támogatásával 
Belépő: 200,-Ft 

2022. JANUÁR 15.  

Szerelmem Sárdy című zenés színház 
a Köszönjük Magyarország program 
támogatásával 
A belépő 200,-Ft 

2022. JANUÁR 22. 19:00 

Furcsa pár című előadás 
a Körúti Színház 
vendégjátéka  
Belépő: 3500,- Bérlet (3 
előadásra) 8 500,-Ft 

2022. JANUÁR  29. 15:00 

Bacsa Zsófi író-olvasó 
találkozó 

 
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. 
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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 

BETANÍTOTT FIZIKAI MUNKÁRA 
ÉS ÜZEMI SZAKMUNKÁRA 

KERESÜNK 

új kollégákat az Imerys nemzetközi 
cégcsoport hódmezővásárhelyi 
égetési segédeszköz gyárába. 

Elvárások: á ltálá nos iskolái vé gzéttsé g 

Előnyt jelent: mű száki vé gzéttsé g 
(szákműnká ské pzo  vágy szákko zé piskolá), 
tárgoncávézéto i éngédé ly, gyá rtá sbán 
szérzétt gé pkézélo i tápásztálát  

Műnkátá rsáink ű zémré szto l fű ggo én égy- 
vágy to bb mű szákbán dolgoznák. 

Amit biztosítunk: hosszű tá vű  műnká-
léhéto sé g, stábil némzétko zi há tté rrél 
réndélkézo  műnkáhély, mozgo bé r, 13. hávi 
fizété s, szé lésko rű  jűttátá si csomág, műnká bá 
já rá s tá mogátá sá, kédvézmé nyés műnkáhélyi 
é tkézé s, é lét- é s bálésétbiztosí tá s, ké pzé si 
léhéto sé g. 

Jelentkezés: 
E-máil: hrhűn@imérys.com 
Tél: 30 / 873 14 43 

NÍVÓDÍJASOK NYOMÁBAN 

KÖBLÖS EDINA 

2015. 

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 a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-
Telepi Tagintézményében Köblös Edina kapta ezt a 
rangos kitüntetést. Hogyan alakult a kitűnő tanuló 
sorsa az évek alatt? Erről kérdeztük Köblös Edinát. 

Milyen emlékeid vannak egykori iskoládról? 
Szerencsésnek érzem magam, mert 
rengeteg szép emlékem született az 
általános iskolás éveim alatt. Az 
osztálykirándulások, a táborok, a 
sportfoglalkozások, a délutáni 
szakkörök, diák-önkormányzati 
gyűlések, és az olyan programok, 
mint a Ki-Mit-Tud, vagy épp a far-
sang, mind emlékezetessé tették 
számomra a „dózsás éveket”.  

Kik voltak a kedvenc tanáraid? 
Kis-Balázs Lászlóné és Bányainé Mihály Andrea taní-
tónők, akik odaadó munkájukkal egyengették utunkat, 
és tették izgalmassá az alsó tagozatos éveket. Felső 
tagozaton Ivanovné Tóth Ágnes, aki a biológián kívül 
a röplabdát is megszerettette velem, Kormányné Ta-
kács Orsolya, aki nem csak matematikából adott jó 
alapokat, hanem közlekedési ismeretekből is, Szécsé-
nyi Aranka tanárnő, aki még az általam nem túl ked-
velt tantárgyakat is érdekessé tudta tenni, és Tóthné 
Terbán Irén, aki a mozgás szeretetét kialakította bennem. 

A mai gyerekeknek mit üzennél? 
Törekedjenek a legtöbbet kihozni magukból, de köz-
ben ne felejtsék el élvezni a gyermekkort. Legyenek 
nyitottak, próbálják ki magukat minél több területen, 
és ne szegje kedvüket, ha valami esetleg nem egyből 
sikerül nekik. 

Milyen sikereket értél el? 
Általános iskola alatt több röplab-
da és atlétika versenyen értünk el 
csapatban dobogós helyezést, illet-
ve bejutottam országos nyelvtan 
verseny, valamint közlekedési ver-
seny döntőjébe is, ahol a 10. és a 8. 
helyet sikerült megszereznem. Ké-
sőbb, már egyetemi éveim alatt, 
képviselhettem a szegedi Pedagógusképző Kart az Or-
szágos Szendrei János Matematikaversenyen. 

Az általános iskola befejezése után melyik középis-
kolában végeztél? 
Középiskolai tanulmányaimat a szentesi Horváth Mihály 

Gimnázium biológia-kémia tagozatán végeztem. 

Melyik felsőoktatási intézményben tanultál? 
Jelenleg is a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kar tanító szakos hallgatója vagyok. 

Hogyan élsz, mik a terveid? 
Jelenleg kétlaki életet élek. A hétköznapjaimat Szege-
den töltöm, a hétvégémet többségében Mindszenten. 
Az egyetem után szeretnék elhelyezkedni tanítóként, 
kipróbálni magam ezen a pályán. De más szakmák is 
érdekelnek, így nem kizárt, hogy munka mellett tovább 
tanuljak majd. 

Gratulálunk, terveid megvalósításához sok sikert kívánunk! 

mailto:hrhun@imerys.com
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Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek." 

(Juhász Gyula) 

ÖRÖK EMLÉKEZETÜL 

November végén kaptuk a szomorú 
hírt, hogy 

Keck Róbertné Lőrincz Ágnes 

gyémánt diplomás tanítónő, 86 éves korában elhunyt. 

Tanítói pályafutását 1954-ben gyakorló pedagógus-
ként kezdte Fegyverneken, majd Mindszentre a 
Felsőludasi Általános Iskolába került, ahol két évig 
oktatta a tanyasi gyermekeket. Az 1957-es tanévtől 
nyugdíjazásáig, 1990-ig a Központi Általános Isko-
lában tanított. 
Az első és második osztályos tanulókat nevelte-
oktatta több évtizeden keresztül. Gyermekszerető, 
ám szigorú, következetes, határozott pedagógus 
volt. Nagy hivatástudattal, fegyelemmel végezte 
munkáját. Változatos módszereivel arra törekedett, 
hogy tanítványai mielőbb, sikeresen elsajátítsák az 
írás-olvasás, a számtan tudományát.  
Tanítványok százai szerették, tisztelték, akiknek 
lelkében örökké élni fog. 

Ági néni! Nyugodjék békében, 
emlékét megőrizzük! 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

ELHUNYT 

Szabó Mihályné szn.: Gedai Piroska 
(Töhököly u. 69.) – 2021. 10. 25. – 77 éves volt, 

Kovács József (Bem u. 6.) – 2021. 10. 26. – 83 éves volt, 

Tóthné Marton Anna (Bem u. 1.) – 2021. 10. 29. – 71 
éves volt, 

Pikali Ferenc Istvánné szn.: Pataki Etelka Erzsébet (Ady 
E. u. 14.) – 78 éves volt,  

Ludvig Imréné szn.: Székely Etelka – 2021. 10. 31. – 95 
éves volt,  

Gál Józsefné szn.: Kozma Judit Ilona (Mátyás kir. u. 10.) 
– 2021. 11. 01. – 72 éves volt, 

Ábrahám Imréné szn.: Váli Mária Etelka (Iskola u. 105.) 
– 2021. 11. 02. – 81 éves volt, 

SZÜLETETT 

Mikle Zoltánnak és Gál Bianka Hajnalkának, 
2021.10.30-án Emma nevű,  

Sebők Norbertnek és Ramos Viviennek, 2021.11.08-án 
Zara Lorena nevű,  

Bozó Ákosnak és Feuerwerker Daniellának, 2021.11.05-
én Kata nevű,  

Zsingellér Attila Márknak és Romfa Szilviának, 
2021.11.05-én Sándor Attila nevű, 

Pálinkó Dávidnak és Kopilovics Anikónak, 2021.11.01-
én Dávid nevű, 

Gyóni Krisztiánnak és Sztojka Szabinának, 2021.11.04-
én Liza nevű, 

Liska Tibor Pálnak és Kovács Nikolettnek, 2021.11.06-
án Linett Mária nevű gyermeket született. 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2021. 10. 30. Kiss Martin és Kállai Viktória 
2021. 10. 30. Fehér Szabolcs és Balás Natália 
2021. 11. 20. Sylmetaj Murat és Szabó Fanni Fatime 

60 éve kötött házasságot 
1961. 12. 23. Csatlós Pál és Csányi Etelka 

55 éve kötött házasságot 
1966. 12. 17. Molnár László és Pálinkó Mária 
1966. 12. 17. Győri Mihály László és Bagi Erzsébet 
1966. 12. 24. Lakatos Lajos Albert és Szunyi Katalin 

50 éve kötött házasságot 
1971. 12. 11. Tóth Imre és Apró Anna 
1971. 12. 11. Horváth Mihály és Varga Veronika 
1971. 12. 24. Őze László és Szeri Viktória 

45 éve kötött házasságot 
1976. 12. 18. Pálinkó Lajos és Bocsinetz Veronika Erzsébet 

40 éve kötött házasságot 
1981. 12. 19. Tartóczki Gáspár és Pál Ágnes 

25 éve kötött házasságot 
1996. 12. 09. Farkas György és Ajtai Etelka 

Török Imre István (Köztársaság tér 7/B 2. em. 19.) – 
2021. 11. 06. – 62 éves volt, 

Sallai János (Kinizsi P. u. 40.) – 2021. 11. 07. – 91 éves volt, 

Apró Pál (Kossuth u. 13.) – 2021. 11. 08. - 76 éves volt,  

Bárkányi János (Thököly I. u. 103.) 2021. 11. 08. – 66 
éves volt, 

Hegedűs Sándor (Tisza u. 12.) 2021. 11. 08. – 83 éves volt,  

Debreczeni János (Ludas u. 41.) – 2021. 11. 10. – 60 éves volt, 

Mihály Ferencné szn.: Kovács Ilona (Hunyadi u. 45.) - 
2021. 11. 21. – 88 éves volt 

Mindszent Város Önkormányzata 

tisztelettel gratulál jubiláló véradóinknak, így: 

10-szeres véradásért: Balogh László, Kovács Béla, 
Mónus Martin, Szabó Katalin 
20-szoros véradásért: Csabainé Gajdár Zsuzsanna, 
Csuka Ferenc, Csáki László Zsolt 
30-szoros véradásért: Fülöp Tamásné, Kiss István 
Károly, Lantos Csilla, Pálinkóné Tóth Zsuzsanna 
Márta 
40-szeres véradásért: Csatári Jánosné, Kosztolányi 
Zoltán, Sándor Anett, Tisza Zoltán 
60-szoros véradásért: Lucza Ferencz, Semperger Lászlóné 
70-szeres véradásért: Sebők Ferenc 

Mindannyiunk részére elismerésünket és 
köszönetünket fejezzük ki. 

GRATULÁLUNK VÉRADÓINKNAK! 
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ORSZÁGOS BAJNOKOK 

A Csabagyöngye Kulturális Központ adott helyet 
2021. november 27-én az 52. B-A-S Osztályos Or-
szágos Társastánc Bajnokság és Senior Open Or-
szágos Bajnokságnak Békéscsabán. Országos Baj-
nok lett a Miskolczi Nóra és Kalapács Bence pá-
ros, ők állhattak a dobogó legfelső fokára! 

Nóráék 3 éve táncolnak együtt Bencével. Szente-
sen a Szilver Táncsport Egyesület tagjai, jelenleg 
Felnőtt A osztályban versenyeznek. Elsősorban 
országos bajnokságokon, Magyar bajnokságon, 
Ranglista és WDSF versenyeken vesznek részt. A 
kiemelt versenyeket mindig jó eredményekkel 
zárják. 

Gratulálunk a kiváló eredményekhez! 

A felajánlott összegek a Tagintézmény tanulóinak 
támogatására lesz fordítva, a tárgyi nyereményeket 
pedig a következő megtartott bálunkon fogjuk tom-
bolán kisorsolni. 
3.c osztály, Apró András, Apró Zsuzsanna, Bakó Csilla, 

Barnóczki Tibor és családja, BELO Vasbolt, Bodrogi 
Henrik és családja, Csák Szilvia, Csibesarok Baromfi-
bolt- Bozó Györgyné, Dobi Norbert és családja, Dream-
Matic Kft., Haraszlin Mariann, Horváth Ágota, Hunga-
ria Petrol, Iparcikk Bolt, Ivanics Matyi Rózsika, Kamilla 

Patika, Kaptafa söröző, Kegyeleti Kft., Kispál Tamás, 

Kiss vegyes kereskedés, Kláma Divat, Kosztolányi Edi-
na és családja, Kotormán Magdolna, Kovács Gépszer 
Kft., Ledmaster, Ménesi Sándor, Meo Pékség Kft., 
Mindszenti Dózsa-Telepért Egyesület, Nagy Margit, 
Nóra Virág, Nyugdíjas Klub, Szabó József és Bacsa Má-
ria, Szecskó Józsefné, Szecskó Viktor, Szűcs Alexa, 

Szűcs Sándorné, Tóth János, Udvary Krisztián és csa-
ládja, Váczi Vill Kft., Woaini  Kft. 

Hol, volt hol nem volt… 

November 30-án a Mindszenti 
Általános Iskola kisdiákjai mese-
mondó versenyen elevenítették 

meg képzeletükkel, gesztusaikkal, hangjukkal a 
történeteket. Sajnos itt is közbeszólt a vírus, töb-
ben nem tudtak részt venni a programon, vagy 
online adták elő meséjüket. 

Az eredmények a következők: 

1. és 2. osztályosok: 

I. helyezett: Ördög Panna 
II. helyezett: Takács Nóra Inez 

III. helyezettek: Hevesi Ágnes és Vigh Lola 

3. osztály: 

I. helyezett: Hős Botond 

II. helyezett: Ágoston Linett 
III. helyezett: Molnár Csongor (online adta elő 
meséjét)  

Az Együtt a Mindszenti Dózsa-Telepi Általános Iskolások Jobb Jövőjéért Alapítvány 
ezúton szeretné megköszönni minden kedves Támogatójának a felajánlását, 
mellyel támogatták a Tagintézményt!  
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Disznóvágás Szekereséknél 

D ecember a disznóvágások időszaka, nincs ez más-
ként Szekereséknél sem. 1986-ban húsipari szak-

munkás végzettséget szerzett a Szegedi Pick Zrt.-nél. 
Azóta töretlenül vágja a sertéseket, 21 évet külföldön 
marhacsontozással töltött. Emellett, amikor ideje enged-
te mindig is érdekelte a kézműves, adalék- és tartósító-
szer mentes húskészítmények előállítása (nagyapáink 
receptje). Sertésből készített sonkát, hurkát, sajtot, má-
jast. Egyik ismerőse meg is jegyezte, hogy milyen jó ne-
ki, hiszen a szakmája a hobbija. 
10 évig eljárt házakhoz disznót vágni, minden  háznál 
más volt a szokás, a kérés. Sok esetben az lett volna a 
legjobb, ha meghagyják a disznó 4 sonkáját, csinálnak 
40 kg kolbászhúst, 20 kg szalámit és 5-6 kg rizsből hur-
kát is, de ha marad egy kis anyag, akkor legyen sajt és 
májas is. De félre a tréfával mindent meg tudtak beszél-
ni, sok évig visszahívták a gazdák. 
Történt egyszer, hogy a megbeszélt helyszínen 3-4 szú-
ró pálinka után megitták az első fogó pálinkát, hozzáké-
szülődtek a disznó leöléséhez. Miután lebirkózták a jó-
szágot, Sada hentes megszúrta a disznót. Rendszerint 
kettő tálba szokták felvenni a vért, és amikor az első tál 
megtelt, mondta a segítőnek, hogy öntse ki, (a másik 
tálra gondolt a hentes, de mivel szűkszavú volt), lányos 
zavarában hirtelen a segítség a földre öntötte ki. Nagy 
lett a riadalom, de azért lett annyi vér, hogy a reggeli 
hús mellé lett egy kis disznóvér. 
Miután megperzseltük, megmostuk és szétszedtük a 
disznót, bontás közben szelektáljuk, hogy mi megy az 
abálóba. Ezek után a háziasszony és a házi ember el-
dönti, hogy milyen húst és mennyit hagynak a hűtőlá-
dába, majd elindul a szeletelés és darálás. 

Kolbász fűszerezése 10 kg darált húshoz 
22 dkg só; 3 dkg őrölt fekete bors (jó minőségű); 4 dkg 
őrölt köménymag; 18-20 dkg őrölt csemege paprika; 1 
csapott evőkanál fokhagymapép 
Jól összedolgozzuk, amikor már nem ragad a kezünk-
höz, akkor jó, bélbe töltjük. Ahhoz, hogy jól sikerüljön egy 
csepp lélek és szakmaszeretet szükségeltetik. 

A hurka: Amikor megfőtt az abáló és eldöntésre ke-
rült, hogy hány kg főtt rizsből készül a hurka, az abáló-
ból a hurkához szánt alapanyagot 6-os tárcsán ledaráljuk. 
Jelen esetben 2 kg rizst 2-3 lében hideg vízben megmos-
suk, az üres üstben felrakunk 4l abalevet, felforraljuk 
és  hozzáadjuk a megmosott 2 kg rizst. Forrás után 10 
percig főzzük kavarás nélkül, majd a gázt elzárjuk alatta 
és egy vastag ruhával letakarjuk az üstöt. Így szűrni a 
rizst nem kell, mire megfő, elissza a levét. 
Fontos információ, hogy a ledarált hurka alapanyagot 
nem kell kisütni! Amennyire tudjuk melegen ledaráljuk 
és ilyenkor rászórjuk a (2 kg rizshez a 2,5 marék sót és 
rámérünk 3 dkg őrölt fekete borsot). Ezután ráöntjük a 
rizst, hosszúnyelű fakanállal összekeverjük és ha már 
hűlt annyit, hogy bele lehet nyúlni kézzel, akkor még 
átdolgozzuk. Bélbe töltjük, abáljuk. 

A májas készítésének rákfenéje a máj főzésében rejlik. 
Fontos, hogy az egész májat féltenyérnyi darabokra kell 
vágni, addig főzzük lassú tűzön abalébe, amíg nem vé-
res, de a belseje rózsaszín maradjon. Ezután az abálóból 
félrerakott zsíros és szálkás húst a bő zsírban megdinsz-
telt vöröshagymával, májjal ledaráljuk, só, őrölt fekete 
bors hozzáadásával ízesítjük. Szokás, hogy ezután ne-
gyed óráig állni hagyjuk, utána még egyszer összedol-

gozzuk és így adja ki az ízét. Ha még hiányérzet van, 
ilyenkor utánízesítjük. Ízlés szerint 50-es átmérőjű mű-
bélbe töltjük, füstölés után fogyasztható.  

Jó étvágyat, vidám disznótorokat és  
áldott ünnepeket kíván Sada! 
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A RAJONGÓK BÍZNAK A 
XX. ROCK-KARÁCSONY 

MEGRENDEZÉSÉBEN 

A „Rock-karácsony”-ra huszadik alkalommal került 
volna sor az előző évben, de sajnos a találkozó a 
covid miatt elmaradt. 

Annus Sándornak köszönhető, hogy hagyománnyá 
vált a rendezvény, a rock kedvelők örömére. Ebben az 
évben - amennyiben a vírus engedi - a művelődési 
központ ad helyet az eseménynek december 26-án, 
17 órai kapunyitással.  

A program a következő: 

18.00 Blues Company 
20.00 Lord 
22.00 Sing Sing 
23.59 Zorall 
A szervező röviden bemutatta nekünk a fellépő 
együtteseket. A Blues Company már hét éve nem járt 
nálunk, most elsőként lépnek színpadra. A Lord 
együttes viszont még nem szerepelt Mindszenten, 
mint ahogyan a Sing Sing sem. A Zorallt már többször 
hallhatták a műfaj kedvelői, új énekesükkel Koroknai 
Árpáddal lépnek fel. A hangosításról Móricz Gábor 
gondoskodik.  
Ebben az évben a büfét Jószai Zsolt (Csosza) 
üzemelteti, a Full Burger szendvicset, hamburgert 
kínál. 

 A JEGYEK ELŐVÉTELBEN DECEMBER 1-TŐL 
KAPHATÓK A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN. 

ELŐVÉTELBEN: 5500 Ft, HELYSZÍNEN: 6000 Ft. 

Online jegyrendelés: www.jegy.rock1.hu  
Információ: 06 70/506-4045 

Minden Tisztelt Ügyfelünknek, Megrendelőnknek 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és egészséggel, 

békével áldott újévet kívánunk 

a  Borsi és Borsi Gumiszerviz dolgozói! 

Több mint ötven éve a lakosság 
szolgálatában, 

nyári-téli gumicserék, javítás, 
szerelés, kerékkiegyensúlyozás! 

+36 70/500 2505 


