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„A magyar népdal... az egész magyar lélek tükre” 

/Kodály Zoltán/ 

Áténekeltek negyed századot 

25 éves a mindszenti Alkony Népdalkör, melynek 16 
éve vezetője Klímó Lászlóné. Ez idő alatt rengeteg fellé-
péssel színesítették a helyi rendezvényeket, de nagyon 
sok helyre kaptak meghívást is. Szívesen énekelnek 
Tisza-menti, Dél-alföldi, erdélyi dalokat. Példamutató-
an őrzik az őseinktől kapott hagyományt, az értékes 
kincset, a magyar népdalt.   
Méltán lehetünk büszkék a dalkörre, hiszen a KÓTA 
XVII. Térségi és Országos Népzenei Minősítőn „Arany 
Páva Díjat” vehettek át.  Emellett több elismerésben is 
részesültek, a „Mindszent Város Kultúrájáért” díjat is 
megkapták. 
Ebben az évben is sok felkérésnek tesznek eleget. Töb-
bek között fellépnek Csongrádon, Felgyőn, Palicson, 
Zákányszéken is.  
A dalkör méltó módon szeretné megünnepelni ezt a 
jeles évfordulót, a XIX. Dél-Alföldi Népdalköri Találko-
zóra várják a hagyományőrző kórusokat a megyéből, 

de a határon túlról is. Tizenhárom csapat jelezte részvé-
teli szándékát, a Vajdaságból 70 fő érkezik a rendez-
vényre. Május 21-én délután 2 órakor kezdődő találko-
zón minden kórus 10 perces fellépési lehetőséget kap.  
A mindszentiek emléklappal, ajándékkal, virággal ked-
veskednek a vendégeknek, szokás szerint, az asztalok is 
megtelnek üdítővel, süteményekkel. A találkozó vacso-
rával zárul. 
Sajnos a covid – járvány a dalkör pénzügyi helyzetét is 
megnehezítette, így a rendezvény megszervezését is. 

Kérjük, akinek lehetősége van rá, 
segítse anyagilag a csoportot! 

Alkony népdalkör 
Számlaszám: 50468263-50000263 

illetve, keressék Klímó Lászlóné vezetőt, 
a következő telefonszámon: 06 20/210-8930. 

A negyedszázados hagyományőrző tevékenységüket 
megköszönve, kívánunk jó hangulatú találkozót és to-
vábbi sok sikert, jó egészséget a népdalkör minden tag-
jának! 

KOSZORÚZÁSSAL EMLÉKEZTEK 

Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc évforduló-
járól Mindszent Város Önkormányzata, a Mindszenti 
Polgármesteri Hivatalnál található emléktáblánál és 
kopjafánál, koszorúzással emlékezett meg. 
Zsótér Károly polgármester beszédében elmondta, 
hogy „minden év március 15-én büszkén tűzhetjük fel a 
kokárdát, büszkék lehetünk őseinkre, hazánkra és ma-
gyarságunkra, amely egységgé tesz mindannyiunkat, 
hogy együtt dolgozzunk a jövőn.” 
Az emléktáblánál Mindszent Város Önkormányzata 
nevében Zsótér Károly polgármester és Dr. Végh Ibolya 
jegyző asszony, a Mindszenti Általános Iskola és Dózsa
- telepi Tagintézmény képviseletében, Kormányné Ta-
kács Orsolya intézményvezető asszony és Mihály Já-
nosné, intézményvezető helyettes asszony, a Fidesz 
Mindszenti Szervezetétől Pálinkó György Vince, a 
Mindszenti Polgárőr Egyesület nevében Bereczki Lajos 
és Mihály Máté János és a Mindszenti Horgász Egyesü-

let képviseletében Rácz Árpád és Tóth Lajos helyezték 
el koszorúikat. 
A megemlékezésen a Lányi Lajos Népművészeti 
Egyesület tagjainak előadásában csendültek fel nép-
dalok. 
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35 ÉVES A MINDSZENTI HÍREK 

Jenei Sándort, a mind-
szenti Tisza Művelő-
dési Ház igazgatóját – 
és még néhány társát – 
a 80-as évek közepétől 
foglalkoztatta a gon-
dolat, hogy olyan lap 
kellene a mindszenti-
eknek, amelyből tájé-
kozódhatnának a helyi 
eseményekről. Ötleté-
vel olyan embereket 
keresett meg, akik 
mellé álltak kezdemé-
nyezésében. Országo-
san is csupán néhány 
példa állt előttük, hogyan is kell elindítani egy újságot. 
A kezdeti nehézségeken túljutva Mindszent lett Csong-
rád megyében az első település, ahol helyi lapot adtak 
ki. Segítőtársakra lelt a lap rendszeres és színvonalas 
megjelenésében elsősorban Tatárné Lecza Jolán, Hűvös 
Oszkár és Fekete Emil személyében. 
A Mindszenti Hírek a Tisza Művelődési Ház tájékozta-
tó kiadványaként, 1987 áprilisában jelent meg először, 
8 oldalon, 1000 példányban. 
A beköszöntőt Vass Sándor írta, a szándék megfogal-
mazása ma is időszerű: „ A most meginduló, a tervek 
szerint havonta megjelenő kiadvány nem kisebb célt 
tűz maga elé, minthogy a szerzők segítségével minél 
sokoldalúbban tájékoztasson nagyközségünk esemé-
nyeiről, rendezvényeiről. Szeretnénk, ha mind a köz-
művelődéssel, a szabadidő hasznos eltöltésével foglal-
kozó, mind a lakóhelyük sorsáért felelősséget érző üze-
mek, intézmények is találnának kiadványunkban ér-
deklődésükre számot tartó, cikkeket, hírt, információt.” 

Főszerkesztője (októbertől) Fekete Emil. A Mindszenti 
Hírek azonban már az induláskor is több volt, mint 
„műsorfüzet”. A szerkesztők szándéka a kezdetektől az 
volt, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtsa-
nak a nagyközséget, azóta várost érintő témákban. 
Az írógépen legépelt, lekicsinyített cikkeket A/4-es 
keményebb papírra ragasztották, amit a tiszakécskei 
nyomdában sokszorosítottak. Csak 1991-től nyílt lehe-
tőség egy számítógép beszerzésére. Ez ugrásszerűen 
javított az újság megjelenésén, minőségén. Ha valaki 
őrzi a régi számokat, észreveheti a folyamatos fejlődést 
küllemben és belső tartalomban egyaránt.  
Úttörő szerepet töltött be a Mindszenti Hírek Csongrád 
megyében, ide jártak tapasztalatot gyűjteni más telepü-
lésekről mindazok, akik el akarták indítani saját helyi 
lapjukat.  
Azóta nagyot változott, felgyorsult  a világ és a techni-
ka is, egy dolog azonban változatlan maradt: a Mind-
szenti Hírek az óta is mindszentről szól a mind-
szentieknek. 
Nemcsak dokumentálja az eseményeket, hanem tájé-
koztat a közügyekről, a kulturális és mindennapi életről. 

LEZAJLOTT A 2022-ES 
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 

2022. április 3-án, vasárnap lezajlottak az országgyű-
lési választások. 

MINDSZENTI EREDMÉNYEK: 
A választáson részt választópolgárok száma: 3428 fő 
(64,13%). 
Egyéni jelöltek: (urnában lévő szavazólap: 3425 db, 
tehát 3-at elvittek) érvényes: 3388 db, érvénytelen: 37 
db, összesen: 3425 db. 

Üveges Hajnalka 52 db 
Laczkó Zsolt 360 db 
Köröndi Máté 90 db 
Szűcs Ildikó 932 db 
Farkas Sándor 1954 db 
Összesen 3388 db 

Listák (urnában lévő szavazólapok: 3427 db, tehát 1-et 
elvittek) érvényes: 3399 db, érvénytelen: 28 db, össze-
sen 3427db. 

Ellenzéki összefogás 927 db 
Normális Élet Pártja 14 db 
Magyar Kétfarkú Kutya Párt 104 db 
Megoldás Mozgalom 35 db 
Mi Hazánk Mozgalom 353 db 
FIDESZ 1966 db 
Összesen 3399 db 

ORSZÁGOS EREDMÉNYEK: 

A parlamenti választáson a Fidesz-KDNP kapta a leg-
több szavazatot. Az összes mandátum 67,84%-át sze-
rezték meg (135), a listás mandátumok 51,61%-át (48), 
az egyéni mandátumoknak pedig a 82,08%-át (87). 

Az Egységben Magyarországét (DK-Jobbik-
Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd) az összes mandá-
tum 28,64%-át szerezte meg (57), a listás mandátumok 
40,86%-át (38), az egyéni mandátumoknak pedig a 
17,92%-át (19). 
A Mi Hazánk az összes mandátum 3,02%-át (6) szerez-
te meg, a listás szavazatoknak a 6,45%-át (6).  

Gratulálunk a képviselőknek! 

Az országgyűlési választásokkal párhuzamosan tartot-
ták a kormány által kezdeményezett, négykérdéses 
gyermekvédelmi népszavazást is, de a referendum 
nem érte el az érvényességi küszöböt. 

Köszönjük minden résztvevőnek, minden munkatár-
sunknak és minden önkéntesnek a választások lebo-
nyolításában nyújtott segítségét! 
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Rendkívüli testületi ülés 
- március 17. 

Mindszent Város Képviselő-testülete, 
rendkívüli ülésén, három napirendi 
pontot tárgyalt.  
Az első napirendi pontban döntött 
Mindszent Város Önkormányzata és 
intézményei részére a tisztítószerek 
beszerzéséről 2022-ben. A beszerzési 
eljárás eredményeként a Delta Clean 
Kft-t bízta meg. 
A második napirendi pontban a TOP 
1.4.1. „Bölcsődei férőhelyek pályá-
zat” műszaki ellenőrének kiválasztá-
sa történt meg. A feladatok ellátásá-
ra a „B”Dimenzió Kft kapott megbí-
zást. 
A harmadik napirendi pontban dön-
tött a Köztársaság tér 11. sz. alatti 
iroda ingatlan (volt OTP fiók) érté-
kesítéséről. A kétfordulós versenyez-
tetési eljárás eredményes volt, az 
eljárás nyertese Mihály Máté pályázó. 

Rendkívüli testületi ülés 
- március 21. 

A Képviselő-testület rendkívüli ülé-
sen, egy napirendi pontot tárgyalt, 
amelyen ukrán menekültek elszállá-
solásáról döntöttek. 

Rendes testületi ülés 
- március 30. 

A testületi ülés elején Gémes Lász-
ló a Megyei Közgyűlés Elnökének 
jelenlétében, konzorciumi szerző-
dés aláírására került sor Mindszent- 
Szegvár közötti kerékpárút megva-
lósítása céljából. Mindszent városa 
konzorciumi vezetőként vesz részt 
a megvalósításban. 
Mindszent település közbiztonságá-
ról szóló írásos anyagot Szabó Zsolt 
r. alezredes, kapitányságvezető egé-
szítette ki. Elmondta, hogy a rendőr-
ségnek számos többletfeladattal kel-
lett az utóbbi időben megbirkóznia. 
Az elmúlt évben 77 bűncselekmény 
volt Mindszenten. A garázdaság, 
testi sértés, zaklatás, az ittas jármű 
vezetések száma emelkedést mutat. 
A nyomozás 92,5%-ban realizáló-
dott. Rablás 1 esetben volt, kábító-
szer birtoklás és terjesztés ügyében 
most is folyamatban van eljárás. 4 
lakásbetörés, 9 lopás, 9 személyi sé-
rüléses baleset volt a városban. A 
kerékpárlopások csökkenése tapasz-
talható a városban. 

Pálinkó György 
Vince: Megkö-
szönte a részletes 
beszámolót és az 
elvégzett mun-
kát. Elmondta, 
hogy a jogkövető 
állampolgárokat 
megnyugtatja a 
rendőrség jelenlé-
te. Sajnos a rossz út sem tart vissza 
az embereket a gyorshajtástól. Kér-
désében arról érdeklődött, hogy a mi 
a teendő, ha a lakos észleli, hogy a 
KRESZ- táblát megrongálják, vagy 
kidöntik.  
A rendőrkapitány válaszában el-
mondta, hogy a közútkezelő a jogo-
sult a helyreállításra, de amennyiben 
a lakos a hatóság felé tesz jelzést, azt 
továbbítják.  
Zsótér Gábor: Szintén megköszönte 
a munkát, és kérte, hogy a nyár fo-
lyamán a strandi területet fokozot-
tan ellenőrizzék az idén is. 
A település tűzvédelmi helyzetéről 
Kovács Ferenc tü. őrnagy, tűzoltó 
parancsnok számolt be. Mindszen-
ten 15 alkalommal riasztották a tűz-
oltókat, amelyből 13 eset volt beavat-
kozást igénylő. Az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület munkáját is megköszönte.  
A katasztrófa védelem beszámolójá-
ból kiderült, hogy 2021-ben 9 műsza-
ki mentésre került sor.  A szén-
monoxidérzékelő berendezések szá-
ma egyre növekszik, sok életet men-
tettek már meg ezek a műszerek. 
Polgárőr egyesület beszámolója kap-
csán Pálinkó György Vince arról ér-
deklődött, hogy sikerült-e ered-
ményt elérni az illegális szemétlera-
kás terén. Bereczki Lajos válaszában 
elmondta, hogy nem találtak árul-
kodó jelet. Tapasztalják, hogy sok a 
felelőtlen ember. Korom Éva kér-
dése a tagság létszám emelkedésé-
re irányult. Az egyesület vezetője 
arról számolt be, hogy sajnos nin-
csenek jelentkezők.  Hétvégékre 
azonban megvannak azok az em-
berek, akik beoszthatók.  
Az 5. napirendi pontban a gyer-
mekétkeztetés és a szociális étkez-
tetés díjainak megállapítása követ-
kezett, amelyen  a testület nem mó-
dosított. 
Az Alkony népdalkör támogatási 

kérelmet nyújtott be dalos találko-
zó megszervezésére, melyet a testü-
let 50 000 Ft-tal támogat. 
Az Egészséges Sportos, Zöld Mind-
szent Egyesület településnév és 
székhely használati hozzájárulást 
kért, mellyel a testület egyet értett. 
Egyéb bejelentés: 
Pálinkó György Vince: A belterüle-
ten kiépített kerékpárút több utca 
végén igen rossz állapotban van, 
balesetveszélyes.  
Zsótér Károly Polgármester válasza: 
a felújítási munkák ebben az évben 
ezeknek a részeknek a rendbetételé-
re is irányulnak. 
Pálinkó György Vince megköszönte 
a Mártély- Mindszent közötti terüle-
ten történt szemétszedésben résztve-
vők munkáját. Kérte, hogy a város-
üzemeltetési csoport a Mindszent-
Szegvár közötti területet tisztítsa 
meg. 
Az ülést a testület 2 zárt ülésen tár-
gyalandó napirendi ponttal fejezte be. 

ÜLÉSEZETT A TESTÜLET 

Tisztelt Adózók! 

A Mocorgó UFC  
2022-ben ismét jogosult az adó 

1%-os felajánlására. 

Kérjük a Tisztelt Szülőket és 
Minden Kedves Sporttársat, 
Sportbarátot, hogy aki teheti, 

adója 1%-ával továbbra is 
segítse a mindszenti 5-18 éves 
gyermeklabdarúgók nevelését 

végző Mocorgó UFC 
működését, további fejlődését. 

ADÓSZÁM: 18477041-1-06 

Címünk: 6630 Mindszent, 
Szabadság tér 37. 

Köszönettel: 

a Mocorgó UFC Vezetősége 
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FELHÍVÁS! 

Zsótér Károly polgármester 
2022. május 2-án, hétfőn 15 és 17 óra között, 

Zsótér Gábor, alpolgármester 
2022. április 19-én, kedden 15 és 17 óra között 

lakossági fogadóórát tart 
a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban. 

K Ö Z L E M É N Y 
Általános iskolai beiratkozásról 

(2022/2023. tanévre) 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§.(7) bekezdése, 

valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22.§(2) 

bekezdése alapján az adott évben tanköteles 

korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 

30-a között – a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott, a fenntartó által 

közleményben vagy hirdetményben közzétett 

időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint 

illetékes vagy a választott iskola első 

évfolyamára. Az általános iskolai beiratkozás 

időpontja a 2021/2022.tanév rendjéről szóló 

20/2021.(VI.8.) EMMI rendelet 7.§-ában 

rögzítetteknek megfelelően: 

 2022.április 21.napja (csütörtök), valamint 

 2022.április 22. napja (péntek). 

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ által 

fenntartott iskolákban mindkét napon 8:00 órától 

19:00 óráig tart a beiratkozás. 

Március 20-án, nagyjából 16 órás utazást 
követően, az esti órákban megérkezett 
Mindszentre az U19-es ukrán vízilabda 
válogatott, akik az ukrán – orosz háború 
elől menekültek el. A fiatalok a Hét Ha-
lász Vendégházban kaptak szállást, edzé-
sekre pedig Szentesre járnak át.  
A csapat Magyarországra belépése nem 
ment zökkenőmentesen. Ebben végül a 
Kisvárda labdarúgó-, illetve női kézilab-
dacsapata, Seszták Miklós, a térség or-
szággyűlési képviselője sietett a segítsé-
gükre.  A Magyar Vízilabda-szövetség, a 
Szentesi Vízilabda Klub, és Mindszent Város Önkor-
mányzata összefogásának köszönhetően immáron biz-
tonságban érezheti magát az az ukrán vízilabdacsapat, 
amelynek több tagja is a legjobban bombázott városok-
ból, így például Kijevből és Harkovból menekült el.  
A harcok miatt nemhogy edzeni nem tudtak Ukrajná-
ban, de az életük is veszélybe került. A csapat több 
tagja napokig pincékben, óvóhelyeken rejtőzködött a 
kimenekítés előtt. Végül egy alkalmas pillanatban sze-
mélyautókkal sikerült elmenekülniük a bombázások 
elől. Sokuk családja Ukrajnában maradt. 
A 19 év alatti fiatalok, gyerekek a csapat edzőjével, 
Momot Viktorral érkeztek Mindszentre. Viktor Szente-
sen vízilabdázott, ezért jó kapcsolatot ápolt a szomszé-
dos sportegyesülettel. Az edző elmondta, hogy volt, 
hogy több napig nem volt élelmük, vizük. Ahogy fo-
galmazott: demográfiai krízis van, ahonnan muszáj 
volt elmenekülniük.  
Mindszent Városa a fiataloknak felajánlotta, hogy be-
fogadja őket, és szállást biztosít nekik. Tekintettel arra, 
hogy a csapat készül az áprilisi Európa-bajnoki selejte-
zőkre, tréningezniük kell, amit Szentesen tesznek meg, 
minden nap.  
A szállás biztosításán túl, Mindszent a menekültek 
étkeztetésébe is besegít. Az iskola konyhájában ké-
szülnek azok a magas energiaszintet biztosító ételek, 
amire szükségük van a sportembereknek. Ellátásukra 
Mindszent Város Önkormányzata állami támogatást is 
igénybe vesz, aminek köszönhetően Magyarország 
Kormánya fejenként napi 4 ezer forinttal támogatja az 
ukrán fiatalok ellátását.  
Az önkormányzat egy számlaszámot is elkülönített a 
fiatalok megsegítésére. Tekintettel arra, hogy az iskola 
konyhájára külsős élelmiszert nem lehet bevinni, a leg-
nagyobb segítség, amit a lakosság adhat, az a pénzado-
mány. A település több képviselője is felajánlotta a se-
gítségét, így az elkülönített számlára rögtön az első 
napokban érkezett adomány.  

Ha Ön is segítene, az adományát az alábbi bank-
számlaszámra utalhatja: 50468263-10005295 

Közleményben kérjük, tüntesse fel az alábbi monda-
tot: "Adomány a háborús menekültek megsegítésére" 

Minden segítséget hálásan köszönünk! 

MINDSZENT IS SEGÍT A BAJBAN! 
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Húsvétra hangoló 

A Mindszent-Szegvár és Vidéke vegyes tartalmú heti-
lap egy, 1889. április 21-én megjelent cikkében így em-
lékezik meg a Húsvét ünnepéről. 
„ A „szeretet vállalásának” a feltámadásnak ezen szent és 
magasztos ünnepén szerzés és a mindennapi kenyér után 
hajsza – küzdelem megpihen és az elme egy rövid néhány 
órára el van vonva az élet önző, hiu és csábos világától, ma 
midőn hazánk minden vallási felekezete ünnepel, lelkével és 
szivével Istenhez fordul, csak most látjuk, hogy még a XIX. 
század alkonyán is csak a valláshoz való tiszta ragaszkodás 
képes az emberiséget boldogítani…” 
1901. április 7-én a Mindszenti Lap így ír a Húsvétról. 
„… A husvét ünnepe is az isteni gondviselés oly bölcs intéz-
kedése, mely az emberi társadalomban az erényt, igazságot, 
testvériséget honositja meg, s mik a legüdvösebb gyümölcsö-
ket termikaz az emberi keblekben, ha t. i. az ember együtt 
munkálkodik az isteni gondviseléssel… A hit, remény és sze-
retet magasztos eszméi árasszák el a mai nagy ünnepen egész 
valónkat s zengje ajkunkat, mitől szivünk áradoz: Alleluja 
hála legyen az Istennek.” 

D e hogyan ünnepel a ma embere, erről kérdeztük 
városunk lakóit. 

Mihály Ferenc a mai napig őrzi a húsvéti hagyományo-
kat. Elmondta, hogy először a két kislányát, és a felesé-

gét locsolja meg, majd az 
édesanyjához, nagyma-
májához és a rokonság 
többi női tagjához vezet 
az útja. Természetesen az 
otthon maradt hölgyek is 
várják a férfiakat, akik a 
locsolkodásért cserébe 
piros tojást kapnak.  

Az ünnepi asztalra a klasszikus húsvéti ételek kerülnek: 
sonka, tojás, franciasaláta és kalács. 
Dávid szintén minden évben felkerekedik reggel, és 
meglátogatja női rokonait. Régebben még a barátokkal 
is felkeresték a lányokat, az elmúlt években azonban 
már a család férfi tagjaival indulnak útnak. Idén az 
édesapjával, sógorával és az unokaöccsével járják körbe 

a famíliát.  Dávid párja, Éva is ápolja a locsolkodás ha-
gyományát, és várja 
a fiúkat. Hozzá is a 
család tagjai szok-
tak érkezni, akik 
jutalmul tojást kap-
nak. Ha van ideje, 
akkor saját készíté-
sű, fonott, horgolt 
tojásokat szokott 
készíteni, amiket nagy örömmel fogadnak az urak. 
Mind a ketten húsimádó családban nőttek fel, így a böj-
töt nem szokták betartani. Húsvétkor sonka, sültkol-
bász, tojás és birka vagy marhapörkölt kerül az asztalra. 

Mindszenti Kalács 

A késő középkori, kora újkori parasztka-
lács két fő formája a kenyér módjára ki-

szakított cipó (kerekes kalach), illetve a fonott tészta 
(fonth kalách, fonatos kalácz). Mindkettő búzalisztből, 
töltelék nélkül a kemence fenekén és nagyünnepre sült. 
A 19. századtól a malmok modernizációjának eredmé-
nyeként finomabb lisztből gyúrhattak tésztát, kalácsot. 
A század végére a kalács kelesztéséhez már sörélesztőt 
használtak. A 20. század elején a tejjel, vajjal és tojással 
gyúrt kalácsot a módos családokban hetente, szegé-
nyebb családokban nagy egyházi ünnepekre, kará-
csonyra, húsvétra, pünkösdre és lakodalomra sütöttek.  
Csongrádon még a szegényebbek is kitartottak a vajjal, 
tejjel és tojással gyúrt változat mellett. A 19. század vé-
gén Mindszenttől elcsatolták Tömörként.  A földnélkü-
liség miatt a népesség jelentős része elszegényedett. Vas 
Sándor mindszenti sütőmester az 1910-es években tojás 
nélküli tésztából kezdett fonott kalácsot készíteni. A 
szegény családok szívesen vásárolták az olcsó kalácsot. 
A húsvéti sonkát kenyér helyett ma is kaláccsal eszik a 
dél-alföldi régióban. A kisebb méretű változatot egész-
ben kínálják. Ebből a fonásnak köszönhetően könnyű 
törni falat méretű darabokat. A nagyobb kalácsot ferde, 
2-3 cm vastag szeletekre 
vágják. A kalácsot vajjal, 
lekvárral, mézzel megkenve 
főleg a gyerekek és az idős 
emberek kedvelik. 

E lkészítés 

A mindszenti kalács alföldi, jó minőségű búza-
lisztből készül. Először élesztőből, kevés tejből, cukor-
ból, kevés liszt hozzáadásával kovászt készítenek. A 
megkelt kovászhoz a fennmaradt liszt, tej, kevés só és 
cukor hozzáadásával közepesen lágy tésztát dagaszta-
nak. Kétszeresére kelesztik, majd olvasztott vajjal újra 
átgyúrják. A második dagasztást követi az alakítás. A 
mindszenti kalács jellegzetessége, hogy a csillag alak-
ban egymásra fektetett három ágat úgy fonják össze, 
hogy középről indulnak ki a tésztavégek felé. A félig 
megfont kalácsot megfordítják és ismét a középről ha-
ladva fejezik be a fonást. 

/Forrás: https://www.pekrend.hu// 
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Március 15-e egyik hagyományos programeleme a 
Keller Lajos Művelődési Központban megrendezés-
re kerülő városi népdaléneklési verseny. Ebben az 
évben, az elmúlt pandémiás időszak után újra sze-
mélyes részvétellel zajlott a megmérettetés. Össze-
sen 24 mindszenti és szegvári óvodás és iskolás 
gyermek mutatta be a Borsos Annamária és Győri 
Sára  által  alkotott szakmai zsűri előtt választott 
dalát. Az ünnepi alkalomhoz öltözött versenyzők és 
a közönség nagy izgalommal várta az eredményt. 
Az életkornak megfelelő dalválasztás, a megfelelő 
szövegtudás, a tiszta éneklés, a megfelelő daltempó, 
szemkontaktus szempontjainak figyelembevételével 
az alábbi eredmény született. 

Nívódíj minősítést kapott: Tóth Boglárka, Erdősi 
Laura, Erdősi Helga, Sipos Noémi, Szlapák Hanna, 
Ajtai Jázmin, Herczeg Levente István, Mészáros 
Mór, Fazekas Daniella, Sólyom Lia, Papp Levente 
György, Gajda Nándor, Bikszegi Edit Regina, Csa-
tordai Janka Terézia, Vangel Liliána 

Kiemelt nívódíj a jutalma: Demeter Zsüliett Csilla, 
Tési-Vas Réka, Tóth József, Szabó Anna, Kurucsai 
Adrienn 

Dicséretben részesült: Malik Ádám, Bozó Kitti, Bor-
da Alex Krisztofer, Rostás Rikardó Gusztáv 

Gratulálunk minden kis versenyzőnek, szülőknek 
és felkészítő pedagógusnak! 

„Mindenik embernek a lelkében dal van…” 



8 Mindszenti Hírek 2022. április 

 

A  Nemzetközi Nőnaphoz kötődően, márciusban 
immár kilencedik alkalommal töltötte meg a Mű-

velődési Központ kiállító termét és galériáját a Mind-
szenti Alkotó Nők Tárlata. A mindszenti, Mindszent-
hez kötődő kezek nyomán készült alkotások, festmé-
nyektől a kézimunkákig, ékszerektől a ruhákig, külön-
böző használati tárgyak, lakás dekorációk, anyagukat, 
technikájukat tekintve igen színes, látványos, változa-
tos kiállítást eredményezett. Az évek óta visszatérő 
program népszerűségét bizonyítja, hogy a mindszenti 
alkotók mellett a Mindszenthez kötődő, vidéken élő, és 
ha egyelőre kis létszámban, de egy-egy férfialkotó is 
bemutatkozott. 

A  tárlat megálmodójától Bodnár Henriettétől az 
után érdeklődtünk, mi inspirálta, motiválta an-

nak létrehozásában, és mit üzen az alkotóknak? 

A családom nőtagjai, édesanyám és nagymamáim mindig 
ügyködtek valamin. Ha meglátogattam őket, büszkén mutat-
ták az éppen elkészült újdonságokat. Az egyik nagymamám 
finom és elegáns fehér hímzéses terítőket készített, amit én 
mindig gyönyörűnek láttam. Amikor a kiállítás ötlete felme-
rült bennem, akkor éppen ez a családi minta inspirált: bizto-
san tudtam, más családokban sem újdonság az, hogy a höl-
gyek alkotnak otthon. Arra gondoltam, hogy ezeket az alko-
tásokat bizony ki kellene mozdítani a négy fal közül, és meg 
kellene mutatni másoknak. Az első kiállítás előtt még csak 
nem is sejthettem azt, amit ma már tudok: ez a kicsiny város 
rengeteg tehetséges, ügyes kezű hölgyet, lányt, asszonyt rejt 
magában. Arról pedig még csak álmodni sem mertem, hogy a 
kézműves technikák ilyen széles tárházával ismerkedhetünk 
meg az évek folyamán.  
A kiállítások számomra egyik legkedvesebb hozadéka az, ami-
kor látom, hogy az alkotó hölgyek a többiek munkája nyomán 
kedvet kapnak számukra új technikák kipróbálásához. Ötletet 
merítenek a látottakból. Azt kívánom minden kiállítónak, 
hogy folytassák a megkezdett utat, és leljék benne örömüket 
mindannyian, még nagyon sokáig. Bátran próbáljanak ki 
valami mást is, mint amit eddig alkottak, hiszen minden új 
technika vagy alapanyag egy új kihívást is rejteget magában. 
A végén pedig ott a jóleső elégedettség: sikerült, ezt is el tud-
tam készíteni!  Kívánok Önöknek még nagyon sok szín-
vonalas és szemet gyönyörködtető kiállítást, mindany-
nyiunk örömére. 

Alkotni öröm 
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A  kiállítás megnyitója igazi, jó hangulatú közösségi 
esemény. Alkalmat teremt az alkotók bemutatko-

zására, lehetőséget biztosít egymás megismerésére. A 
hölgyeket Nagy Szilárd ajándékkoncerttel köszöntötte, 
aki a Köszönjük Magyarország program keretében 
látogatott Mindszentre. Nem csak dallal, de ünnepi 
köszöntővel is készült, melyben kiemelte, hogy min-
den sikeres férfi mögött ott állnak a hölgyek, nagyma-
mák, anyák, társak. Azt gondoljuk ez fordítva is igaz, 
mert a világ így kerek.  

Ő SI SÁ MÁ NÉ NÉKÉKTŐ L Á  
LÉGÚ JÁBB ZÉNÉ KIG 

A Gyermekláncfű címet viselte az az előadás, me-
lyen a mindszenti általános iskola diákjai vettek 
részt március 18-án. Az Art's Harmony Szabad Mű-
vészeti Társaság előadása során a résztvevő gyerme-
kek végig követhették a magyar zene alakulását a 
törzsszövetségtől napjainkig.  
B. Gelencsér Katalin művelődéstörténész szerint, az 
ember a tömegtársadalom, a tömegkommunikáció 
korában nem az ismereteket nélkülözi, hanem an-
nak kovászát, a kíváncsiságot. Kíváncsiságra sar-
kallni nem kevesebb, mint megosztani a csodát, tisz-
telni a megismerés szabadságát. A tisztelet minden 
embernek: gyermeknek, fiatalnak, felnőttnek, idős-
nek egyaránt jár. A Keller Lajos Művelődési Köz-
pont EMT-TE-B-A-21-0267 számú nyertes pályázatá-
nak e gondolatok mentén született meg összefoglaló 
címe: A csodálkozás kíváncsiságra sarkall Mind-
szenten. A pályázat több programelemből épül fel. 
Így április 11-12-én  a KÁVA Kulturális Műhely ér-
kezik Mindszentre. A Játszótér című játékuk olyan 
társadalmi problémát dolgoz fel a gyerekekkel, mint 
a csoporton belüli erőszak. A Labirintus résztvevő 
színházi előadás színész-drámatanárok irányításá-
val, a  görög regék és mondák világán keresztül arra 
keresi a választ, hogy szükségünk van-e történetek-
re? Használjuk a történeteket? Vagy a történetek is 
használnak minket? A Plasztik színházi játék pedig 
a környezettudatosság és fenntarthatóság témáját 
középpontba helyezveválaszt keres a gyerekekkel 
arra hol lehetnek a határai az egyén szabadságának? 
Igazi kulturális csemegében lesz része májusban 
azoknak, akik részt vesznek az Emese álma című 
homokanimációs előadáson. Cakó Ferenc, a számos 
díjjal rendelkező animációs filmrendező, a homo-
kanimáció szellemi atyja. Az élőben, a közönség 
előtt készülő homokképek minden korosztály szá-
mára maradandó élményt nyújtanak, végig kísérnek 
a magyar történelem fontos eseményein. Az előadás 
ingyenes lesz, minden korosztályt várunk. 
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ELJÖN AZ IDŐ! 

Reméljük hamarosan eljön az az idő, amikor a Szegvári 

Kyokushin Karate Dojo Sportegyesület ismét sok szép 

eredményről tud a Kedves Olvasóknak beszámolni. 

Jelen helyzetben a covid okozta "károkat" igyekezzük 

helyre állítani, ezen a tanítványok fizikai és mentális 

állapotának stabilizációját értjük. Valamint egyesüle-

tünk taglétszámának gyarapítása a cél. A sok meghir-

detett verseny amire lelkesen készültünk, de elmarad-

tak lassan- lassan felőrölték motiválhatóságun-

kat.Őszintén bevallom, hogy nem igazán tudtam alkal-

mazkodni a kialakult helyzethez, de amikor körül te-

kintek az országban működő egyesületek tekintetében 

nagyon sok helyen hasonló problémákat tapasztalok. 

Ez persze nem gyógyír a bajra. Azért így,hogy a tavasz 

érezteti közelségét és járványügyi intézkedések is eny-

hültek már sokkal másképp tekintünk a céljainkra és 

feladatainkra. Lassan beindul a versenyidőszak az 

utánpótlás korosztályoknak is és úgy látszik újra felka-

pott sportág lesz a karate. Egyre többen érdeklődnek 

irántunk! A  diákolimpiáról lecsúsztunk, de még nem 

álltunk készen a megmérettetésre. Első komolyabb 

versenyünk ahova elmehetünk május 7-én Győrben 

lesz, de ezt megelőzően megrendezzük az első egyesü-

leti karate övvizsgát, április 29-én. Amennyiben a vizs-

gázók létszáma meghaladná a szegvári edzőtermünk 

férőhely kapacitását, akkor a vizsgát Mindszenten tart-

juk meg. Jelenleg 20 fő adta le jelentkezését. Azért 

egyesületünk az elmúlt időszakban még sem aludt 

teljes téli álmot. Egy tanítványunk a mindszenti Győri 

Dávid már a harmadik felnőtt versenyén van túl az 

idén.Először február 26-án a Debrecenben megtartott 

Magyar Bajnokságon szerepelt. A 9 fős mezőnyben 

erőnyerő volt és a legjobb négy közé jutás volt a követ-

kező állomás. Ellenfele, mint az később kiderült a ké-

sőbbi ezüstérmet szerző versenyző lett. Dávid ugyan 

kikapott, de becsülettel helytállt. Kell még néhány 

ilyen kategóriájú versenyszereplés, hogy a megfelelő 

rutin kialakuljon és ami még ennél is fontosabb és utal-

va ezzel a további két versenyére is a magas szintű 

edzés és edzésterhelés, amire Dávid személyében  

Tóth Zsanett a 

Mindszenti Lovas Klub elnöke 

Mint arról már beszámoltunk a Mindszenti Lovas 
klub vezetését Csatordai Lajos Tóth Zsanettnek adta 
át. Zsanettel pályatakarítás közben beszélgettünk 
március 14-én. 

Fiatal, energikus egyetemista az új elnök. Agrár, felső-
fokú végzettséggel rendelkezik, jelenleg gyógyszerész-
nek tanul. A környékben megszűnt klubok után, mint 
versenyző került Mindszentre, több mint hat éve.  
Saját, hatéves díjlóval versenyez. A tavalyi évben a Dél
-Alföldi Régiós Bajnokságon 3. helyezést ért el. Szintén 
szép eredményeket ért el a szilvásváradi Championá-
tuson. 

A vezetőség tagjai támogatják őt, hisz Apró András 
hatalmas tapasztalattal, rutinnal rendelkezik, jól ismeri 
a klub életét. Édesapja, Tóth Ferenc pedig a lovas sport 
kiemelkedő személyiségeként a szakmai háttér megte-
remtésében segít. Természetesen a volt elnök, Csator-
dai Lajos is kész a további együttműködésre. 
A programokról érdeklődve megtudtuk, hogy június 
18-án „C” kategóriás versenyre kerül sor Mindszenten, 
majd a családi napot is szerveznek. Nyugati mintára, 
háromszámos próbaverseny megtartását is tervezik a 
„C” kategórián belül. 

Eredményes versenyzést, sikeres klubvezetést 
kívánunk az új elnöknek!  

megvan az igény. A következő verseny Horvátország-

ban volt március 5-én. A nemzetközi verseny a ver-

senyzők  színvonalát tekintve, akár Európa Bajnokság 

is lehetett volna. A körmérkőzéses rendszerben lezaj-

lott versenyben Dávid második helyen végzett. Ezt jó 

előjelként vettük a március 20.-ai hollandiai Európa 

Bajnokság előtt. Ez a verseny sok mindenben eltért a 

megszokottaktól. Egy, hogy kötelek között zajlott, ket-

tő, hogy a miénktől fontos részleteiben eltérő szabályo-

kat alkalmaztak. Ez váratlan volt versenyzőm számára, 

de alkalmazkodása így is a dobogó harmadik helyéig 

repítette. 

Gratulálunk! 

Erdei Sándor 
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SZÖRNYŰ TRAGÉDIA MINDSZENTEN 

GYŰJTÉS INDUL A CSALÁDOKNAK! 

Április 5-én szörnyű tragédia rázta meg Mindszentet. 
A reggeli órákban egy kistehergépkocsi a sínekre haj-
tott, ahol a Szentesről Hódmezővásárhelyre tartó mo-
torvonattal ütközött. A vonat az ütközés erejétől kisik-
lott. A balesetben többen megsérültek és 5 mindszenti 
a helyszínen az életét vesztette. 
Az érintett vasúti átjáróban már korábban is előfordul-
tak súlyos balesetek. 2010-ben három halálos áldozatot 
követelő, 2019-ben pedig súlyos személyi sérüléssel 
járó ütközés történt. A kereszteződésben a biztonságos 
átkelést a sűrű növényzet tovább nehezíti. 
A családokat ért pótolhatatlan veszteség fájdalmában 
Mindszent Város Önkormányzata is osztozik, ezért a 
tragédia megismétlődésének elkerülése és a biztonsá-
gos átkelés biztosítása érdekében, Farkas Sándor or-

szággyűlési képviselő úr támogatásával, a MÁV Zrt. 
Pályavasúti területi igazgatóságához fordult. Kérték, 
Mindszent belterületén, a Déli utcai vasúti átjáróban, 
a fénysorompó mellett, fizikai ráhajtásgátló akadály 
és sebességcsökkentő küszöb kihelyezését, valamint 
a sínek melletti növényzet 100-100 méteres sávban 
való kiirtását. 
A napi rendszerességű, nagy sebességű vasúti forga-
lom miatt, a fénysorompókhoz tartozó félsorompók, 
valamint fekvőrendőr kihelyezése, az érintett vasúti 
átjáróban, az emberéletek jóval hatékonyabb védelmé-
hez mindenképpen szükség van, hiszen ezek az eszkö-
zök fizikailag akadályozzák meg a veszélyhelyzet ki-
alakulását. 

Mindszent Város Önkormányzata gyűjtést indított 
továbbá a balesetben elhunytak családtagjainak és 
sérültjeinek megsegítésére. 

Az érintett családok megsegítésére, az alábbi pénz-
forgalmi számlákra várják az adományokat. 

BANKSZÁMLASZÁM: 50468263 – 10005343 

Kedvezményezett (bankszámla neve): Adomány a 
balesetben elhunytak családtagjainak és sérültjeinek 
megsegítésére  

A számlaszámra máris érkezett segítség: a Lázár János 
által alapított Mindenki Számít Vásárhelyen Alapít-
vány 1 millió forinttal járult hozzá a károsultak megse-
gítéséhez. Dr. Kószó Péter, az alapítvány elnöke is 
részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak. 

ÉRTÉKESÍTÉSRE KERÜLT A 
MINDSZENT, KÖZTÁRSASÁG TÉR 

11. SZ. ALATTI INGATLAN 

Mindszent Város Önkormányzata versenyeztetési 
eljárást hirdetett a Mindszent, Köztársaság tér 11. sz. 
alatti ingatlan (volt OTP-fiók) értékesítésére. Az in-
gatlan várospolitikai szempontból fontosnak minő-
sül, erre tekintettel nyílt, kétfordulós versenyeztetési 
eljárás került lefolytatásra, a nyertes kiválasztása pe-
dig az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati 
szempontja alapján történt. A győztes pályázatot Mi-
hály Máté nyújtotta be. 

Három korábbi ered-
ménytelen pályázati 
eljárást követően, ame-
lyeken egyetlen pályá-
zat sem került benyúj-
tásra, a legújabb pályá-
zati hirdetményt 2021. október 27. napján tette közzé 
Mindszent Város Önkormányzata. Az első fordulóban 
a meghatározott beadási határidő leteltéig, két pályázat 
érkezett. 
A kiíró a pályázat első fordulójában a pályázók alkal-

masságát mérte fel, amely alapján meghatározta a má-

sodik fordulóban résztvevő pályázók körét. 

A második pályázati forduló ajánlattételi határidejének 

lejártáig, azaz 2022. március 03. 9:00 óráig mindkét pá-

lyázó benyújtotta ajánlatát, így közöttük versenytár-

gyalás megtartására került sor 2022. március 11-én. 

Tekintettel arra, hogy az ingatlan hasznosítási célja te-

kintetében mindkét pályázó a maximális 10 pontot érő 

célokat jelölt meg, a versenytárgyaláson a megajánlott 

vételár nagysága döntött a pályázat nyerteséről. A licit 

a mindkét résztvevő által megajánlott 16.500.000,- Ft-os 

árról indult 100.000,- Ft-os minimális licit-körönkénti 

emelés lehetőségével. A magasabb összegű vételárat 

végül Mihály Máté pályázó ajánlotta meg 18.200.000,- 

Ft-os összeggel. 

Mihály Máté műszaki és vasáruház kiskereskede-

lemet valósít meg az épület fő részében, ahol megta-

lálhatóak lesznek barkácsgépek, hegesztés technikai 

gépek, kisgép alkatrészek, csapágyak, hidraulika töm-

lők, kézi szerszámok, szerelvények, zárak, csavarok, 

víz- és csatornázási anyagok, ezeken kívül mezőgazda-

sággal kapcsolatos termékek: műtrágya, növényvédő 

szerek, vetőmagok. A nyertes pályázó a fentiek forgal-

mazásán túl kisgép szerviz létrehozását is célul 

tűzte ki. 

Mihály Máté az ingatlan kisebb részének felújítását, 

pedig úgy kívánja kialakítani, hogy az alkalmas legyen 

orvosi rendelők működésére ahol magánrendelések – 

kardiológia, diabetológus, bőrgyőgyászat stb. – való-

sulhatnak meg. 

A pályázatban megjelölt hasznosítási cél megvalósítá-

sának határideje az adásvételi szerződés megkötésétől 

számított 1 év, minimum fenntartási időtartama a tevé-

kenység tényleges megkezdésétől számított 1 év. 
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2022. ÁPRILIS 9. 14:30 
Új helyszínen a Virgonckodó 

Húsvétváró-Szent Imre Közösségi Ház 

2022. ÁPRILIS 11. 
17:00 Koszorúzás a József Attila emléktáblánál 

17:30 Költészet napi verses, zenés ajándékműsor: 
Kiülünk a közös mennybolt alá címmel 

Közös a múltunk, közös a nyelvünk, kultúránk és gyö-
kereink is közösek. Ezt a vallomást fogalmazzuk meg 
ebben az előadásban, amelynek során Ady, Arany, Ká-
nyádi valamint Reményik Sándor, Sütő András, Zilahy 
Lajos, Farkas Árpád, Szilágyi Domokos, Magyari Lajos, 
Wass Albert gondolatai képezik a forgatókönyv alapját. 
Szólunk a szülőföld szeretetéről, az anyanyelv megtartó 
erejéről, az emberi értékek fontosságáról, elkoptatott 
szóval, az identitásunkról. 
Létrehozók, előadók: Rendezés - Kiss Törék Ildikó, 
Előadók - Kiss Törék Ildikó, Meleg Vilmos Zene - 
Bartha Katalin Tánc: Lázár Dóra  
Az előadás az Art’s Harmony Társaság és a Kiss Studio 

Színház koprodukciójaként jött létre 

2022. ÁPRILIS 23. 
Nagypál Katalin mindszenti 

származású,  
Balassagyarmaton élő festő 

aquarell kiállítása nyílik az eme-
leti kiállítóteremben. 

Látogatható 2022. május 7-ig az 
intézmény nyitva tartási idejében. 

RET-RO-CK MAJÁLIS MINDSZENTEN 

2022. ÁPRILIS 29. PÉNTEK 
90-2000es Classic retro buli 

Dj khal-men /Puskás Kálmán/-nal 

2022. ÁPRILIS 30. SZOMBAT 
Lampionos felvonulás és  FSC band élő koncert 

2022. MÁJUS 1. DÉLUTÁN 
Antares közönségtalálkozó és élő koncert 

A négy zenetanárból alakult Antares zenekar figyelemre 
méltó tagjai: Kolosai Ferenc énekes-basszusgitáros, Ko-
vács Botond gitáros, Dér Dávid billentyűs, Pap Dávid 
Page dobos szerzőisége, zeneisége és magabiztos hang-
szerjátéka kiváló stílusérzékkel, a formák újragondolá-
sának kellő bátorságával felruházott alkotói közösség. 
Zenéjükben sok stílus felbukkan, legyen az progresszív 
rock, metal, hip-hop, jazz, funk valamit soul. 

A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár programajánlója 

2022. MÁJUS 6. 
Emese álma 

Képek a magyar történelemből homok animációval 

A homokanimáció szellemi 
atyja, Cakó Ferenc a magyar 
kultúra és művészet kimagas-
ló alakja. Az általa kitalált al-
kotói technika világszerte 
nagy sikert és elismerést hoz, 
bárhová is jut el. Az élőben, a 
közönség előtt készülő, alaku-
ló homokképek minden korosztály számára megraga-
dó és maradandó élményt tudnak nyújtani. Az Emese 
álma című 80 perces, 2 részes produkció a magyar tör-
ténelem fontos eseményeit ragadja ki és mutatja be 8 
részben a csodaszervas legendától az EU csatlakozásig 
az élő homokanimáció és a vele együtt a pillanatban 
megszülető zene magával ragadó élményével. Bár a 
képek magukért beszélnek, a történelmet kevésbé is-
merők számára az egyes korszakokról rövid hangalá-
mondás nyújt segítséget.  

Létrehozók és előadók: Homokanimáció – Cakó Fe-
renc, Zene – Art's Harmony Ensemble. 

2022. MÁJUS 7-ÉN SZOMBATON 
Ávéd János - Hevesi Judit crossover est 

Ávéd János (1983) Mindszentről elszármazott, rendkí-
vül sokoldalú, tehetséges művésze a szaxofonnak, és a 
magyar jazz szcénának. Koncerteken is sűrűn bizonyít-
ja tudását, rengeteg különböző formációnak a tagja, 
amelyekkel a jazz széles palettáját lefedik.  

Hevesi Judit költő, kritikus. Mindszentről elszárma-
zott, 1990-ben született Hódmezővásárhelyen. Buda-
pesten él, az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskolájá-
nak hallgatója, a Corvina Kiadó munkatársa. 
Díjai: Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj (2016) 
A Magvető Kiadónál megjelenő művei: 
Hálátlanok búcsúja (2015), Holnap ne gyere (2017)    
A belépő: 500,-Ft, előzetes bejelentkezést kérünk 

2022. MÁJUS 10. 
Táncvizsga 

a Szilver Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében 

2022. MÁJUS 14. 
Kubikos emléktábla avató Mindszent-Mártély között 

a kerékpáros pihenőnél 

A programok megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
Kérjük, hogy figyeljék felhívásainkat a Facebook oldalunkon és a 
plakátokon. Érdeklődjenek telefonon: 30/670-7580, vagy  e:mail-

ben:kellermindszent@gmail.com címen. 
Eseményeink, rendezvényeink az aktuális járványügyi rendelkezé-

sek 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 

CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2022. 03. 11. Apró Imre Attila és Pap Bettina 
2022. 03. 18. Kocsis Sándor és Kis Anita 

60 éve kötött házasságot 
1962. 04. 07. Rédecsi László és Sándor Mária Magdolna 

50 éve kötött házasságot 
1972. 04. 08. Belovai László és Papp Anna 

45 éve kötött házasságot 
1977. 04. 18. Szabó József és Szabó Julianna 

40 éve kötött házasságot  
1982. 04. 24. Tóth József és Fábián Ilona 

35 éve kötött házasságot 
1987. 04. 11. Ferenczi István és Szabó Eszter  
1987. 04. 25. Budai Ferenc és Mihály Mária Krisztina 

30 éve kötött házasságot  
1992. 04. 01. Dömötör Károly és Pulya Mária 
1992. 04. 24. Ferenczi János és Szabó Emma Erzsébet 

SZÜLETETT 

Nyemcsok Lászlónak és Nagy-Szentesi Ág-
nesnek 2022. 02. 23-án Lajos Levente nevű, 

Szabó Zoltánnak és Horváth Nórának 2022. 02. 27-én 
Bella Dóra nevű, 

Bene Gábornak és Tóth Krisztinának 2022. 02. 28-án 
Bence nevű, 

Ferenczi Istvánnak és Berki Diánának 2022. 03. 05-én 
Hanna nevű, 

Bozó Róbertnek és Miklós Mónikának 2022. 03. 08-án 
Róbert nevű, 

Szép Zoltánnak és Györki Klaudiának 2022. 03. 17-én 
Zorán nevű, 

Kiss Martinnak és Kállai Viktóriának 2022. 03. 18-án 
Hédi Zsófia nevű, 

Fehérvári Józsefnek és Szombath Andreának 2022. 03. 
23-án Emili Kloé nevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Turiczky Károly (Szántó K. J. u. 49.) – 
2022. 03. 06 – 84 éves volt,  

Nózsi Jánosné szn: Pap Julianna (Bereczki J. u. 62.) – 
2022. 03. 04. – 70 éves volt,   

Berczeli Sándor (Deák F. u. 10.) – 2022. 03. 04. – 72 éves 
volt,  

Zimán József Attila (Tanya 431.) – 2022. 03. 04. – 62 
éves volt,  

Mihály Lajosné szn.: Kis Piroska (Batthyány u. 18.) – 
2022. 03. 05. – 80 éves volt,  

Bartucz Istvánné szn: Sándor Eszter ( Elege u. 19.) – 
2022. 03. 07. – 66 éves volt,  

Makra Józsefné szn: Szántó Terézia (Szent László u. 
12.) – 2022. 03. 09. – 94 éves volt,  

Barát Gyula (Jókai u. 50.) – 2022. 03. 09. – 63 éves volt, 

Juhász Sándor (Mikszáth K. u. 28.) – 2022. 03. 14. – 67 
éves volt, 

Berkecz Sándor Balázsné szn.: Deák Emma (Ludas u. 
60.) – 2022. 03. 15. – 71 éves volt, 

Cimberné Bacsa Ibolya szn.: Bacsa Ibolya (Téglás u. 
110.) – 2022. 03. 17. – 66 éves volt, 

Sándor Lajosné szn: Szobácsi Etelka (Damjanich u. 38/
A.) – 2022. 03. 19. -  86 éves volt,  

Kovács Mihály (Viharsarok u. 20.) – 2022. 03. 22. – 75 
éves volt,  

Szécsi Balázs (Szabadság u. 29.) – 2022. 03. 22. – 61 éves 
volt,  

Mihályné Nagy Julianna Judit (Elege u. 28.) – 2022. 03. 
27. – 66 éves volt.  

Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik 

Sándor Lajosné Szobácsi Etelka 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 

virágot hoztak vagy küldtek, részvétükkel 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

Gyászoló család 

LAKOSSÁGI ÉS APRÓHIRDETÉSEK 

Díjszabás: 
egynegyed oldalas 7875,- Ft + Áfa 
egynyolcad oldalas 3938,- Ft + Áfa 

 apróhirdetés   75,- Ft/szó + Áfa* 
 * a névelő nem számít önálló szónak 

Az önkormányzat intézményei, a civil szervezetek, vala-
mint a Mindszenti Általános Iskola városi rendezvényei-
hez kapcsolódó hirdetései, tájékoztatói térítésmentesek. 

Hirdetés megrendelőlapot személyesen kérhetnek a 
Mindszenti Polgármesteri Hivatal (6630, Mindszent Köz-
társaság tér 31.) portáján, letölthetik elektronikus úton 
Mindszent város honlapjáról (https://mindszent.hu) 
vagy kérhetnek elektronikus postán keresztül a hirek-
mindszenten@gmail.com címre küldött elektronikus leve-
lükkel. 

Hirdetésüket lapzártáig (következő lapzárta: 2022. április 

29.) adhatják fel. 

A megrendelőlapot kérjük postai úton megküldeni 
(Mindszenti Polgármesteri Hivatal 6630, Mindszent Köz-
társaság tér 31.), vagy személyesen behozni a polgármes-
teri hivatalba, Szilágyi Anita polgármesteri - asszisztens 
részére vagy elektronikus formában (aláírt példány máso-
latát csatolva) elküldeni a hirekmindszenten@gmail.com 
és/vagy a mindszent@mindszent.hu e-mail címre. 

https://mindszent.hu
mailto:hirekmindszenten@gmail.com
mailto:hirekmindszenten@gmail.com
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2022.március 12-én a tűzoltószertában tartotta meg éves 
beszámoló közgyűlését az önkétes tűzoltó egyesület, 
melyen részt vett Zsótér Károly polgármester, Kovács 
Ferenc tű. őrnagy, a Hódmezővásárhelyi Hivatásos 
Tűzoltóság parancsnoka, valamint Virágh István a 
Csongrád-Csanád Megyei Tűzoltószövetség elnöke is. 
A közgyűlésen küldöttséggel képviseltették magukat a 
szegvári és a vajdasági Muzslya önkéntes tűzoltói. 
 Mint beszámolójában Fekete Emil elnök elmondta, a 32 
taggal működő egyesület fő feladatának a tűzmegelő-
zést, a tűzoltást, a katasztrófavédelmet, valamint a bel-
vízvédelemben való részvételt tekinti.  
A tűzoltásban – az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó 
jogszabályokban előírtakkal – a hódmezővásárhelyi 
hivatásos tűzoltóság irányításával vesznek részt, Skoda 
típusú 7 m3-es vízszállító járművükkel.  
Az elmúlt kér évtizedben 12 fő szerezte meg a vonulás-
hoz előírt 40 órás végzettséget. Közülük tavaly Herczeg 
István, Huszka Csaba, ifj. Kovács Sándor, Kurucsai Mi-
hály, Mihály Attila, Miskolczi László és Szokol József 
vonult a legtöbbször. 2021-ben 23 alkalommal riasztot-
ták az egyesületet, 14 esetben tűzesetekhez, 9 alkalom-
mal egyéb okból. Az önkéntes tűzoltók 19 alkalommal 
vonultak. Egy-egy alkalommal átlagosan 3-4 fő tudott 
vonulni. Az ÖTE összesen 123,5 órát töltött a kárhelyeken.  
Az egyesületünk elmúlt évi tevékenységét elsősorban a 
járvány helyzet határozta meg. Az előarások miatt több 
tervezett rendezvényük is elmaradt. 
Augusztus 20-22 között az együttműködés keretében 
fogadták a muzslyai Önkéntes Tűzoltó Testület küldött-
ségét, szeptemberben részt vettek a Lovas Klub szer-
vezte családi napon. Az egyesület csapata eredménye-
sen szerepelt szeptember 18-án, a Csongrád-Csanád 
Megyei Tűzoltószövetség tűzoltó versenyén Balástyán: 
I. helyezést értek el a tűzcsapról szerelésben, a főzőver-
senyben és III. helyezést a KRESZ vetélkedőben. 
Együttműködnek más civil szervezetekkel, segítik ren-
dezvényeiket, részt vesznek azokon, amelyre meghív-
ják őket.  
Az egyesület pályázatokból és különböző támogatások-
ból igyekszik fenntartani, működtetni magát. Mind-
szent Város Önkormányzata fenntartja a szertár épüle-
tét a rezsiköltségek biztosításával, fenntartja és működ-
teti a tűzoltó autót.  
2021-ben a szokásos működési kiadásaikra (gépjármű 
műszaki vizsga, nyomtatvány, irodaszer, könyvelési 
díj, bankköltség, közjegyzői díj, postaköltség, internet 
díj, megyei tűzoltószövetségi tagdíj), valamint 3 garni-
túra fekete gyakorló tűzoltóruha (zubbony, nadrág, 
sapka) beszerzésére a Nemzeti Együttműködési Alap-
hoz benyújtott pályázatunkkal 330.000 Ft-ot nyertünk, 
mellyel 2022. április 30-ig kell elszámolniuk.  
2021-ben pályázatot nyújtottak be 1 db. esetkocsi be-
szerzésére 5.000.000 Ft értékben, de pályázatuk nem 
nyert támogatást. 2022 februárjában ismét benyújtották 
ez irányú pályázatukat. A döntésre várnak.  
Év közben a BM. Országos Katasztrófavédelmi Igazgat-

óság által felújításra kiírt pályázatán a központi kazán 
cseréjére 950.000 Ft-ot nyertek. Mivel a kazáncsere tény-
legesen 991.650 Ft-ba került, az elnyert összeg kiegészí-
tésére kérelemmel fordultunk az önkormányzathoz – 
mint a szertár épület tulajdonosához – amit meg is kaptak. 
Az egyesületünkhöz tartozó mentőszervezet is nyert 
339.000 Ft-ot a BM. Országos Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságtól ruhabeszerzésre.  
Jó a kapcsolatunk, az együttműködésünk Mindszent 
Város Önkormányzatával, a város intézményeivel. Jó a 
munkakapcsolatunk a Csm-i Katasztrófavédelmi Igaz-
gatósággal, a Katasztrófavédelem szentesi kirendeltsé-
gével, a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnoksággal, a Csm-i Tűzoltószövetséggel. Ápoljuk 
együttműködő kapcsolatunkat a vajdasági Muzslya 
(Zrenjanin) Önkéntes Tűzoltó Testülettel és a szegvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. A Hódmezővásárhelyi 
Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság vezetőinek, munka-
társainak külön is megköszönte az elnök az egyesület-
nek nyújtott támogató, segítő tevékenységét. 
Ezt követően az egyesületben eltöltött idő után járó elis-
merő oklevelet vehetett át Bacsa Mihály (60), Kiss Béla 
(25) és Nagy Róbert. Majd a nőnap alkalmából egy-egy 
szál virággal köszöntötték az egyesület hölgy tagjait. 

BESZÁMOLÓ - KÖZGYŰLÉST TARTOTTAK AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK 

TÁJÉKOZTATÁS ZÖLD 
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL 

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy az FBH 
Nonprofit Kft.-vel történt megállapodás alapján a 
zöld hulladék elszállítására szolgáló, emblémá-
val ellátott zsákokat fél éves időszakra ismét elő-

re igénybe lehet venni. 

A 26 darabból álló csomagot 2022. április 04-tól 
kezdődően de. 8.00 - 12.00  és du. 13.00-16.00 óra 
közötti időpontban vehetik át az ingatlan tulajdo-
nosok, vagy meghatalmazottaik a Polgármesteri 
Hivatalban, személyi igazolvány és lakcím kártya 
felmutatása esetén, aláírást követően. 

Szeretnénk továbbá felhívni az ingatlan tulajdono-
sok figyelmét, hogy a heti egy 110 literes zsákon 
kívül a Szolgáltató elszállítja a kötegelt 
gallyakat is. 
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A MINDSZENTI ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN TÖRTÉNT... 

Március 22. - A Víz Világnapja 
A világnap alkalmából a székhely alsó tagozatos osztá-
lyai Kút-túrán vettek részt, amelynek során, egy kelle-
mes, hosszú séta keretében felkeresték településünk 
közkútjait. A sétát megelőzően a hét folyamán a gyere-
kek feladatokat oldottak meg, kézműveskedtek a té-
mával kapcsolatban, éltető kincsünk, a víz jelentőségét 
kihangsúlyozva. Néhány osztály a Tisza-partra is ellá-
togatott, megnézte a folyó vízszintjét, vízminőségét.  

Pénz 7 
Az idei évben alsó tagozaton 2022. március 7-én került 
megrendezésre a Pénz7-hez kapcsolódó vetélkedő. A 
tanulók játékos formában ismerkedtek a jövedelemről, 
kiadásokról, takarékosságról. Interaktív feladatokon 
keresztül a diákok észrevétlenül sajátították el az alap-
vető pénzügyi ismereteket. Egy jó hangulatú délutánt 
töltöttünk együtt.  

Lázár Ervin Program - 2021/2022-es tanév 
A 2021/2022-es tanévben iskolánk diákjai a Lázár Er-
vin Program keretén belül ingyenes kulturális elő-
adásokat tekinthettek meg. 
A 8. évfolyamos diákok élménybeszámolója a decem-
beri lapszámban megjelent. A 6. osztályos tanulóink 
2022. február 10-én a Fővárosi Nagycirkuszban nézhet-
ték meg a Tavaszváró című előadást. Ámulatba ejtette 
a gyerekeket a látványos színtér, a díszletek, a cirkusz 
épülete. Számos izgalmas, színvonalas produkció várta 
a diákokat. 
Az 1. osztályosaink 2022.02.17-én vehettek részt a Kel-
ler Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központban 
egy zenés bábjáték előadáson. Különböző hangszerek-
kel, hangkeltő játékokkal tették a művészek barátságo-
sabb, gyermekek által befogadhatóvá a modern mesét, 
amely a Tisza keletkezését és a tiszavirágzást mutatta be. 
A 4. évfolyamosok 2022. február 28-án településünk 
művelődési házában tettek utazást a népdalok szár-
nyán Kodállyal. A zenészek gyorsan megtalálták a 
hangot a gyerekekkel, akik szívesen énekeltek és ját-
szottak velük együtt. Közösen énekeltek, megismer-
kedtek népdalokkal, hangszerekkel. Élménydús prog-
ramon vehettek részt tanulóink. 
A 3. és 5. évfolyam diákjai 2022.03.01-jén a Szegedi 
Nemzeti Színházban a Padlás c. musicalt nézték meg. 
Mind a gyerekek, mind a kísérő felnőttek számára ha-
talmas élmény volt az előadás, mely képileg és hangi-
lag is magával ragadta a kis közönséget. Mivel még 
sokan nem jártak ebben a színházban, így az épület 
látványa is lenyűgözte a gyerekeket. 
A 2. osztályosok 2022. március 18-án a Szegedi Pince-
színház előadásában a Vitéz László és az elátkozott 
malom c. darabot tekintették meg a helyi művelődési 
házban. A színészek játéka elvarázsolta a gyerekeket, 
akik együtt éltek a történettel az interaktív előadás 
alatt.  Zenei aláfestések, hangeffektusok segítették az 
események megértését, mely által élményekkel gazda-
godva térhettek haza a gyerekek. 
Az idei tanév utolsó előadásaként a 7. évfolyamosok a 
Szegedi Pinceszínház Abigél c. előadását tekinthették 
meg 2022. március 30-án. Ez az előadás is magával ra-
gadó volt, a diákok tele kíváncsisággal fogadták a tör-
ténetet, illetve annak színpadi feldolgozását.  

Iskolánk köszöni a program szervezőinek a színvo-
nalas előadásokat és a szervezést! 
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Fotó: Horváth Ferenc 

A 25 éve megalakult „KATECH” Horgászegyesület 
március 20-án a Gyümi Vendéglőben tartotta ünne-
pi közgyűlését. Jelen volt Oláh Szabolcs a megyei 
szövetség ügyvezető elnöke, továbbá a csongrádi,  a 
mindszenti, és a szegvári egyesületek képviselője és 
37 fő egyesületi tag. A Kazy Csaba titkár által ismer-
tetett összefoglalóból megtudtuk, hogy a tavalyi 
évben 463 tagja volt az egyesületnek, évente gyer-
mek- és családos horgásznapot, valamint  három 
elhunyt alapító taguk tiszteletére emlékversenyt 
rendeznek. Két határainkon kívüli egyesülettel tar-
tanak kapcsolatot. 
Szobácsi Zoltán  gazdasági felelős tájékoztatójából 
kiderült, hogy a stabil anyagi háttérrel rendelkező 
egyesület évente a gyermek- és a családos  horgász-
napok díjazására négyszázezer forintot költ. 
Szűcs Béla elnök a négy alapító tagnak üveg plaket-
tet és emléktárgyat, Horváth Ferenc ifjúsági felelős-
nek plakettet és jutalmat adott át. Végül közös ebéd-
del zártuk a közgyűlést.   

Kazy Csaba 
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25 ÉVE ALAKULT A „KATECH” 
HORGÁSZEGYESÜLET 

MEGYEI RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA 

A Mindszenti Általános Iskola IV. kcs-os leány csapata 
ezüst érmet szerzett a Szegeden megrendezett megyei 
röplabda diákolimpián. 

A csapat tagjai:  
álló sor : Borda Zelma, Szunyi Emília, Horváth Nóra, 
Kurucsai Adrienn, Kis-Albert Netta, középső sor: Rácz 
Nóra, R. Szombathelyi Lorena, Csuka Eszter, ülnek: 
Antal Lara, Magony Ildikó, Kiss Amira,Bányai Eszter 
Felkészítők: Tóthné Terbán Irén és Ivanovné Tóth Ágnes 

Gratulálunk! 


