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Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját 
az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította a Nemzeti 
Összetartozás Napjává. Ezen a napon visszatekin-
tünk 1920-ig, Magyarország szétszakításának június 
4-i katasztrófájáig és összegezzük mindazt, amit az 
immár határok nélküli Európában a Kárpát-
medencei magyarság közösségei egymásért, megma-
radásukért és a magyar kultúra erősítéséért eddig 
tettek. 
A tavalyi évben a Nemzeti Összetartozás napján 
avatták fel az Országzászló emlékművet Mindszent 
főterén. Az emlékmű Rimár József eredeti elképzelé-
seihez igazodva készült el. Rimár József 1938-ban 
tervezte meg a mindszenti Városháza épületét, 
amely tervek nemcsak a gyönyörű neobarokk stílusú 
épületet ábrázolják, hanem az azt körülölelő parkot 
is, amelynek központi eleme az Országzászló emlék-
mű volt. A szobor látszik az épület 1930-as évekből 
származó akvarell látványtervén is. 

Mindszent Város Önkormányzata a tavalyi évben, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
támogatásával valósította meg az Országzászló em-
lékmű felállítását. Az alkotáson látható apród figura 
Németh Erika szobrászművésznek köszönhető. Az 
emlékmű átadó ünnepségén jelen volt Dr. Latorcai 
János, az Országgyűlés alelnöke. 

Mindszent már több, mint 25 éve ápol testvérvárosi 
kapcsolatokat Mindszent elő- vagy utónevű települé-
sekkel a Kárpát-medence egész területéről, amely 
összefogás évről-évre bővül és erősödik. Települé-
sünkre az elmúlt évszázadokban több hullámban 
érkeztek betelepülők és sokan választják új ottho-
nuknak ma is. 
Ezért is annyira fontos, hogy egy olyan emlékmű 

került felállításra városunk szívében, amely hozzájá-

rul az anyaországi és a külhoni magyarság közötti 

kapcsolatok erősítéséhez, méltó emléket állítva a 

múltnak. 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL 

NÖVÉNYÁPOLÓ-SZEDŐ MUNKAKÖRBE 
keresünk munkavállalókat 

hódmezővásárhelyi telephelyünkre, 
üvegházi munkavégzésre! 

Feltétel: 
 minimum 8. általános iskolai végzettség, 

 B kategóriás jogosítvány vezetési 
tapasztalattal 

Munkába járás és a munkavégzéshez 
szükséges eszközök biztosítottak. 

Jelentkezés és bővebb információ: 
06/70-429-3793 
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TOBORZÓ EMLÉKFUTÁS 2022 

Az Adrianus Alapítvány, a Falvak Kulturájáért – 
Katonaolimpikonok Baráti Kör és a Magyar Hon-
védség Parancsnoksága 2022. május 6. és 20. között 
nagyszabású Toborzó Emlékfutást rendezett. 
A rendezvény keretében Mindszent Város is részese 
lehet annak a 219 településnek, ahová eljutott, az 
összesen 1824 km hosszan tartó emlékfutás, amely-
lyel a Magyar Sport Napjára, illetve a Magyar Hon-
védelem Napjára emlékeztek. Május 13-án 13 óra 
magasságában futottak be városunkba a katona-
sportolók. Érkezésük után Dr. Pálinkó Mihály tele-
pülési képviselő köszöntötte őket, a Szabadság téri I. 
Világháborús emlékműnél, aki Mindszent szalagját 
is rákötötte stafétabotjukra. 

Képviselő úr köszöntő beszédében elmondta, hogy 
„ nem feltétlenül a versenyszerű sportolás az elérendő, 
sokkal inkább az, hogy a gyermekek és idősebbek haszno-
san töltsék el az idejüket és éljenek egészségesen”. Továb-
bá azt kívánta mindenkinek, hogy „minél többen átéljék 
az összetartozás és a versenyzés szellemét, az önfegyelem 
és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért 
viselt felelősségét” amelyet a futballnak köszönhetően Ő 
maga is megtapasztalhatott. 
A Magyar Honvédség képviselői a köszöntőt köve-
tően, az I. Világháborús emlékmű megkoszorúzásá-
val emlékeztek meg azok előtt, akik életüket áldoz-
ták a szabadságért és a nemzet függetlenségéért. A 
megemlékezés után a futók Szegvár irányában 
hagyták el a települést. 

A rendezvényt városunkban a Mindszenti Polgárőr 
Egyesület biztosította, köszönjük munkájukat! 

Pedagógus napi köszöntő 

Amikor fiatalkorunkban pályát választunk, mind-
annyiunkban él egy kép arról, hogy mivel szeret-
nénk foglalkozni és miért. Ha valaki a pedagógus 
pályafutás mellett dönt, akkor nem csak egy szak-
mát, hanem egy hivatást választ magának. A diplo-
ma megszerzése biztosítja az elméleti tudást, ame-
lyet a szülővé válás számos gyakorlati tapasztalattal 
egészíti ki. Majd évek múltán az óvónői, tanítói és 
tanári munka a mindennapi élet viszonyai, a lehető-
ségek és adottságok közötti egyensúlyozás művé-
szetévé érlelődik. 
Véleményem szerint az orvoslás mellett a pedagó-
gusoké a másik legfelelősségteljesebb munka, hisz 
emberi sorsok alakulására van hatással. Az oktatási 
intézményekben megszerzett tudás alkalmazása 
később, a munka világában jelent előnyt, azonban 
legalább ilyen fontosnak gondolom az egész életútra 
kiható szociális kapcsolatteremtő készség fejleszté-
sét, amelyhez, Ady Endre szavaival szólva: „Meg 
kell érteni a gyermeklelket, s óvó, bizalmas társul kell oda-
adni neki a mi voltaképpen egyazon, csak éppen terjedel-
mesebb, fölnőtt lelkünket.” 
A felnőttek figyelme a kisebb gyerekeknek védelmet 
jelent, a nagyobbaknak pedig megerősítést abban, 
hogy döntéseikben nincsenek egyedül. A jelen gyer-
mekein múlik a jövő, ám hogy ők milyenné alakít-
ják, az összefügg a most beléjük nevelt értékekkel. 
Kopátsy Sándor közgazdász professzor szavaival 
élve: „A modern társadalmat nem a több munka, hanem 
a munkára való jobb felkészítés gazdagítja.” Ez a pedagó-
gushivatás igazi felelőssége. 
Tisztában vagyunk az Önökre háruló feladatok sú-
lyával, és azt is látjuk, hogy a mindszenti intézmé-
nyek komoly szakmai munkát végeznek. Őszintén 
úgy gondolom, hogy óvodától az iskola befejezéséig 
olyan gondoskodó odaadással készítik fel a gondja-
ikra bízottakat, hogy évek, évtizedek múltán is 
büszkén emlékezhetnek majd az együtt töltött idő-
szakra. Remélem, hogy településünk gyermekeinek 
sikerei,  későbbi előmenetele Önök számára is meg-
erősítést jelent majd abban, hogy jól döntöttek, ami- 
kor a pedagógus hivatást választották. 
Szeretném köszönetemet kifejezni magam és az Ön-
kormányzat képviselő-testületének nevében egész 
éves munkájukért, a gyermekeink iránti figyelmü-
kért, az önként vállalt feladatokért és mindazért a 
sok áldozatért, melynek terheit csak Önök és csa-
ládtagjaik ismernek igazán. Kívánom, hogy a 
munkájukból adódó felelősség mellett azt is érez-
zék, hogy mi itt Mindszenten egy nagy közösség 
tagjai vagyunk, hogy tanító, nevelő intézményeink 
sikere mindannyiunk közös sikere is egyben, 
melyre nagyon büszkék vagyunk. 

Zsótér Károly, polgármester 
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A nyári időszak kezdetével sem állt meg a munka 
Mindszent Város Önkormányzatánál. A májusi rendes 
képviselő-testületi ülésen döntés született többek kö-
zött arról, hogy pályázatot nyújtanak be a komp to-
vábbi fejlesztésére, a 2022/2023. nevelési évben a Ká-
roly Óvodában indítható óvodai csoportok száma 9 
lesz, valamint az állati tetemek elhelyezésének fel-
tételei is változnak.  

A tanácskozás elején elhangzott beszámolókból kide-
rült, hogy a Köztársaság tér 12. száma alatti társasház 
tető-felújítási munkálataira még tavaly ősszel kiválasz-
tották a kivitelezőt, a legjobb árajánlatot tevő Építész-
mester Zrt. személyében. A kivitelező 2021. októberé-
ben megkezdte a munkát, amellyel mostanra végzett, 
tehát a tetőfelújítás elkészült.  
Az Önkormányzat munkatársai még tavaly egy építés-
hatósági eljárást kezdeményeztek, az Önkormányzat 
tulajdonában, Natura 2000 területen, az Önkormányzat 
tudta és engedélye nélkül megépült nyaralókkal és hét-
végi házakkal kapcsolatban. Az erdő és aljnövényzet 
károsítása miatt, értesítették a környezetvédelmi hatósá-
got, továbbá tekintettel arra, hogy az épületek árvízvé-
delmi területen kerültek elhelyezésre, tájékoztatták az 
Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságot is. A  környe-
zetvédelmi hatóságtól a mai napig nem érkezett válasz. 
Az építésügyi hatóság pedig úgy nyilatkozott, hogy 
nem állapítható meg, hogy 10 évnél régebben épültek 
vagy sem, ezért Ők nem tudják elrendelni a lebontásu-
kat. Az Önkormányzat így  két lehetőség között dönthet 
a jövőben: polgári peres eljárásban kérheti a bontásuk 
elrendelését a bíróságtól, vagy megállapodhat egy hosz-
szabb procedúra árán a tulajdonosokkal bérleti díjfizeté-
si kötelezettségben. 
Az államháztartásról szóló törvény értelmében minden 
negyedévben meg kell vizsgálni az Önkormányzat költ-
ségvetését, és szükség esetén módosítani kell azt. A 
képviselő-testületi ülésen kiderült, hogy Mindszent 
Város költségvetése továbbra is stabil, a több mint 3 
milliárd forintos költségvetési főösszeg nem tartalmaz 
hiányt.  
A grémium döntött arról is, hogy a „Kompok, révek 
fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt fel-
hívásra pályázatot nyújt be bruttó 13.559.721 Forint 
összegben, melyből az önerő mértéke bruttó 
2.711.944,21 Ft., mely a 2023. évi költségvetésben ren-
delkezésre áll. A 13 és fél millió forintos projekt kereté-
ben többek között csónakszállító trélert, kompkötelet és 
kamerarendszert vásárolnának, valamint felújítanák a 
közvilágítást a komp területén.  
Mindszent Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kultu-
rális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyren-
di Bizottság javaslata alapján döntött arról, hogy a 
2022/2023. nevelési évben a Károly Óvodában indítha-
tó óvodai csoportok száma 9, ebből a székhelyen- Sza-
badság téri épületben 4, a József A. utcai telephelyen 2
- összesen 6 óvodai csoport, a Móricz Zs. utcai tagóvo-
dában 3 óvodai csoport. A feladatellátáshoz szükséges 
óvodapedagógus álláshely számot 18 főben, dajka állás-
hely számot 9 főben, a pedagógiai asszisztensi álláshely 

számot 3 főben állapították meg. A fentiekre tekintettel 
a jelenlegi 18 óvodapedagógus, a 9 dajka és a 3 pedagó-
giai asszisztens álláshelyből egyet sem szüntetnek meg. 
Az Agráripari csarnok bérleti jogának megszerzésére 
irányuló pályázat lezárult, és határidőre egyetlen vállal-
kozó adta be bérleti igényét. A nyertes cég az  e-Otthon 
Kft. lett, akik olyan drónok fejlesztésére, építésére és 
felprogramozására, használnák a csarnokot, amelyek 
lehetőséget nyitnak a belvizes, vízállásos, felázott agrár-
ipari területek teljes értékű permetezésére. A permete-
zés akár 90%-os víz- és 50%-os növényvédőszer-
megtakarítást eredményezhet. A permetező drónok se-
gítségével nincs megközelíthetetlen terület, nincs tapo-
sási kár. Csökken a növényvédőszeres vízfelhasználás 
és akár 10.000,-Ft/hektárral is redukálhatóak a költsé-
gek. 
Sajnálatos tény, hogy a településünkkel szomszédos 
községek nem rendelkeznek elhullott állatok tetemének 
az elhelyezésére szolgáló gyűjtőhellyel, így az ott elhul-
lott állatok maradványai és a vágási melléktermékek is 
városunk telepére kerülnek, sokszor a díjszabást meg-
kerülve, mindszenti lakos általi elhelyezéssel, vagy a 
gyűjtőhely nyitvatartási idejének kijátszásával, annak 
zárva tartása alatt. Ugyanakkor az Önkormányzat az 
állati hulladék elszállításáért és ártalmatlanításáért tete-
mes költséget fizet. A város vezetői döntöttek arról, 
hogy a jövőben a szolgáltatást kizárólag mindszenti 
lakóhellyel rendelkező magánszemélyek vehetik igény-
be. Az eddigi térítésmenetes elhelyezés helyett, pedig 
az Önkormányzat által a tetemek, állati melléktermékek 
elszállításának és ártalmatlanításának költségeihez tör-
ténő hozzájárulás megfizetését írják elő. A tavalyi évben 
kiépítésre került egy 2 kamerás megfigyelő rendszer is, 
aminek segítségével a nyitvatartási időn túli lerakást 
megvalósító személyek elleni fellépés hatékonyabbá 
tehető, a nem jogkövető magatartást tanúsító polgárok-
kal szemben eljárás kezdeményezhető. 

Simsont, régi motorokat vásárolok! 

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

Kerti bútorok, kiülők, díszkutak eladók! 

Tel.: +36 30 479 8803 

Ülésezett a testület 
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VÁLTOZÁS AZ ÁLLATI EREDETŰ 
MELLÉKTERMÉK ELHELYEZÉSÉÉRT 

FIZETENDŐ DÍJAKBAN 

Mindszent Város Önkormányzata állati melléktermék 
gyűjtőhelyet működtet a Mindszent, Miási út 0326/3. 
helyrajzi számú ingatlanon, a településünkkel 
szomszédos községek között egyedüli módon. A 
gyűjtőhely üzemeltetése nem kötelező önkormányzati 
feladat. A tetemek és állati melléktermékek 
elszállításának, valamint ártalmatlanításának költségét 
eddig az önkormányzat vállalta, amely az elmúlt 
évben 5,5 millió Ft volt. 

Tekintettel a gyűjtőhely jelentős költségvonzatára 
2022. július 1-től a szolgáltatást kizárólag mindszenti 
lakóhellyel rendelkező magánszemélyek vehetik 
igénybe, az alábbi díjak megfizetése mellett. 

1. KATEGÓRIA (10 kg alatt): kedvtelésből tartott 
állatok, kisebb-közepes kutya, macska, szárnyasok, 
nyúl, malac, bárány, kecskegida, házivágásból 
származó vegyes melléktermék: toll, bőr, bél, gyomor, 
csont, zsír, háj, élelmiszer hulladék - 1.000,- Ft 

2. KATEGÓRIA (11 és 60 kg között): nagy testű 
kutya, juh, kecske, süldő disznó, napos borjú, napos 
csikó, házivágásból származó vegyes melléktermék: 
toll, bőr, bél, gyomor, csont, zsír, háj, élelmiszer 
hulladék - 4.000,- Ft 

3. KATEGÓRIA (61 és 120 kg között): hízó sertés, 
szopós borjú-csikó-szamár 3-4 hónapos, szarvasmarha 
vágásból származó melléktermék bőr, bél, gyomor, 
csont, zsír, háj - 7.500,- Ft 

4. KATEGÓRIA (121 és 300 kg között): kifejlett sertés 
anyakoca, kan, növendék szarvasmarha üsző, bika, ló, 
szamár - 10.000,- Ft 

5. KATEGÓRIA (300 kg felett): előhasi tehén, bika, 
ökör, ló, tehén, bika, ökör, ló - 15.000,- Ft 

Megjegyzés: különböző fajtájú és kategóriába tartozó 
melléktermékek egyszerre történő elhelyezése esetén az 
összsúly alapján kell a fizetendő díjat megállapítani. 

A gyűjtőhely nyitva tartása: 
hétfőtől-péntekig 8:00 - 12:00. 

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy a tavalyi 
évben az ingatlanon kiépítésre került 2 kamerás 
megfigyelő rendszer segítségével, a nyitvatartási időn 
túli lerakást megvalósító személyek elleni fellépést 
hatékonyabbá tettük, a nem jogkövető magatartást 
tanúsító polgárokkal szemben eljárást 
kezdeményezünk és 200 000 Ft-ig terjedő a 
közigazgatási bírsággal sújtjuk. 

Kérjük, hogy az elhullott vagy levágott állati 
tetemeket, maradványokat továbbra is a 
gyűjtőhelyre szállítsák be. A szolgáltatási díj 
megfizetésével pedig járuljanak hozzá az 
Önkormányzat költségeinek csökkentéséhez a 
gyűjtőhely további működésének biztosítása 
érdekében. 

Tisztelt Üdülőtulajdonosok! 

Mindszent Város Önkormányzata azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik a strandi pihenő 
területen ingatlannal rendelkeznek, 2022. évben is 

ingatlanonként 2 db ingyenes parkolásra jogosító 
engedélyt biztosít.  

Az engedélyt az ingatlantulajdonos írásos kérelmére 

a Polgármesteri Hivatal Jogi iroda közterület-
felügyelője adja ki. Az engedély kiadása iránti 
kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező nevét, 
lakcímét (tartózkodási helyét), valamint a tiszai 

strand területén lévő ingatlanának helyrajzi számát 
és a gépjármű forgalmi rendszámát. 

A parkolási engedély 9 cm x 5 cm-es, kártya 
formátumú okmány. Érvényessége a kiadott év 
utolsó napjáig tart. A parkolási engedély tartalmazza: 
a tulajdonos nevét, lakcímét (tartózkodási helyét), a 
gépjármű forgalmi rendszámát. Az engedélyt a 
gépjárműben úgy kell elhelyezni, hogy annak 
megléte és érvényessége ellenőrizhető legyen. 

Parkolási engedélyek igényelhetők: 

 Személyesen: Nagy Mihályné közterület-
felügyelőnél, a Köztársaság tér 16. (volt 
okmányiroda) 14. számú irodájában, 
ügyfélfogadási időben vagy 

 a tiszai strandon: 2022. június 18-án (szombat) 9-
12 óra között. 

 Telefonon, e-mailen történő egyeztetés alapján: a 
+36-62/527-029 számon vagy a 
nagymihalyne@mindszent.hu címen. 

LAKÁSPÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

Mindszent Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a tulajdonában álló, 
alábbi bérlakás, költségalapú bérleti 

jogának elnyerésére. 

 Köztársaság tér 12. B. épület 6. ajtó - 38,38 m2 

A részleteket megtalálja a  
www.mindszent.hu oldalon. 

ELADÓ TELKEK 

Mindszent Város Önkormányzata az 
alábbi telkeket kínálja eladásra. 

 Beépítetlen lakótelek Mindszenten, a 
Szántó K. J. 76. sz. alatt. Az ingatlan területe  
698 m2, eladási ára 700.000,- Ft. 

 Mezőgazdasági telek Mindszenten, a zártkert 

3201 hrsz. sz. alatt. Az ingatlan területe 1705 m2, 
eladási ára 700.000,- Ft. 

Részletekért érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal 
Jogi Irodájában vagy a 62/527-011-es telefonszámon. 

mailto:nagymihalyne@mindszent.hu
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Kétségtelen, 
hogy a nyár 
már itt van. 
Az önfeledt 
pihenés, ki-

kapcsolódás, feltöltődés ideje. Azon-
ban ebben az időszakban is vigyáz-
zunk az egészségünkre, a minden-
napi munkánk, nyaralásunk alatt is. 
A napozás a déli órákban nem java-
solt, mert bár fontos a D vitamin, de 
az említett időszakban történő nap-
fürdőzés emeli a bőrrákok kialaku-
lásának veszélyét. Ajánlott a nap 
minden szakában vízálló, magas 
faktorszámú napvédő krémek 
használata. 
Szintén fontos, hogy napszemüve-
get hordjunk, mert bizonyított tény, 
hogy a nem kívánatos UV B sugár-
zás a szürke hályog kialakulásában 
szerepet játszik. Így ellenőriztessük 
le a már meglévő szemüvegünket, 
vagy új vásárlásakor megbízható 
módon győződjünk meg arról. hogy 
szemüvegünk szűri a nem kívánatos 
sugárzást! Ugyan is a napszemüveg 
használatakor a szűrő nélküli szem-
üveg alatt is kitágul a pupillánk. Így 
több fény jut a szembe, és ha nem 
szűrjük ki azt a fránya UV B-t, 
akkor… 
Fontos a kellő folyadék fogyasztása 
(nem a sörre, és fröccsökre gondo-
lok, alkohol és koffein káros, inkább 
ásványvíz). Mindig gondoljunk ar-
ra, hogy kellően legyünk ellátva 
folyadékkal (elhúzódó autóút, stb.) 
Felhevült testtel soha ne ugorjunk 
be a vízbe! A strandolási lehetősé-
geknél mindig tájékozódjunk, mi-
lyen mély a víz! Egyrészt a nem kí-
vánt nyaki gerincsérülés, valamint a 
nem várt hirtelen mélyülés miatt 
mindig történnek tragédiák. 
Még a napsugárzásnál tartva, fontos 
veszélyeket kell megjegezni, a tartós 
napsugárzás miatt (akár napozás, 
akár munkavégzés miatt) napszúrás 
súlyosabb esetben hőguta alakulhat 
ki. Ezen utóbbi  akár halálos is lehet!  
Hányinger, hányás, fejfájás, szédü-
lés, láz esetén minél hamarabb or-
voshoz kell  fordulni. 
A sok fürdőzés kapcsán a fül, a kül-

ső hallójárat gyakran begyullad. Ezt 
megelőzhetjük, ha felhívjuk a figyel-
met, hogy nem kell állandóan a víz 
alatt lenni. Ha mégis bekövetkezik a 
baj, úgy mihamarabb orvosnak kell 
fordulni. 
A nyár folyamán a húgyivarszervi 
fertőzések is emelkedést mutathat, 
főleg a hölgyeknél. Ilyen panaszok 
esetén is érdemes mielőbb orvoshoz 
fordulni. 
A rovarok (szúnyog, darázs, kul-
lancs stb.) csípésére is fel kell ké-
szülni! Az arra érzékenyek, netán 
túlérzékenyek háziorvosukkal be-
széljék meg a teendőket! 
A magas vérnyomásban, szív ér-
rendszeri betegségben szenvedők 
fokozottan felügyeljenek a folyadék-
bevitelen túl a vérnyomásukra. Ha 
elutaznak, a gyógyszerek véletlenül 
sem maradjanak otthon. Érdemes a 
védettségi igazolványt is eltenni, az 
sohasem árt, ha nálunk van. 
Érdemes háziorvosunkkal, gyógy-
szerészünkkel megbeszélni, házi 
patikánk összetételét (gyógyszerek, 
kötszerek). 
Fontos megjegyezni, hogy örömmel 
látjuk, pácienseinktől halljuk, hogy 
egyre többen sportolnak. A nyár 
folyamán az edzéseket kültéren csak 
kora reggel, vagy késő este ajánlatos 
végezni. Beltéren is vigyázni kell a 
nagyobb terhelésekkel, azok nem 
ajánlatosak. A légkondicionálók 
használata jó, de a hőmérséklet ma-
ximum 6-8 fokkal legyen kevesebb a 
kintitől, tehát ne hűtsük túl a helyi-
séget. Ez értendő az otthon is hasz-
náltakra. A légkondikat pedig szak-
emberrel minden évben ellenőriz-
tessük le, tisztítassuk, fertőtleníttes-
sük ki, a nem kívánatos fertőzések 
megelőzéseképpen. A nyár folya-
mán jól szellőző, természetes anyag-
ból készült ruhát viseljünk, meg-
előzhető így a fokozott  izzadás, a 
bőrgyulladás. A fejünket védjük pl. 
szalmakalappal.  Ajánlatosak a 
könnyű, nem megterhelő étkezések, 
bő folyadékfogyasztással. 
 A fentebb leírt sorok csak részben 
érintik a nyár veszélyeit, de remél-
hetőleg segít feleleveníteni azokat a 

gondolatokat, melyeket az évszak 
beköszöntével érdemes újra sorra 
venni, velük számot vetni. 

A nyár itt van 

Jó  tana csók a nya ri idó szakra: 
Dr. Á vé d Ja nós ha ziórvóst ké rdéztü k. A Mindszenti Horgász 

Egyesület nyerte a 
főzőversenyt 

Május 21-én egy családi nappal ösz-
szekötött főzőversenyt rendeztek 
Mindszenten, a piacon. Az ételké-
szítési tudásáról bárki számot ad-
hatott, a szervezőknek annyi kikö-
tése volt mindössze, hogy bogrács-
ban készült finomságokat lehetett 
főzni.  
A zsűrinek nem volt egyszerű dol-
ga, hiszen ízletesebbnél ízletesebb 
ételek készültek. A háromtagú 
(Bihacsy László, Szekeres Sándor és 
Nagy Krisztián) bírálóbizottság 
végül meghozta döntését, és alábbi 
eredmények születtek:  

1. Mindszenti Horgász Egyesület 
2. Varga csapat 
3. Polgárőr Egyesület 

Különdíjas: Mindszenti Városvédő 
és Szépítő Egyesület 

„Eredményes napot zártunk, öröm-
mel láttam, hogy ilyen sokan kiláto-
gattak a piacra. Nagyon finom éte-
lek készültek, gratulálok minden 
csapatnak! Szeretnénk hagyományt 
teremteni ebből a versenyből, hi-
szen egy ilyen alkalommal minden 
korosztály megtalálja a szórakozási 
lehetőséget” – tudtuk meg Jancso-
vics Attilától, a rendezvény főszer-
vezőjétől, aki köszöni segítői, Ur-
bán Tibor Istvánné, Pálinkó Rozá-
lia, Pintér Marina és Koncsek-Tóth 
Mónika munkáját.  
A rendezvényhez sok helyi magán-
személy és vállalkozó is hozzájárult 
munkájával. Szűcs Anett egy tortát 
ajánlott fel, Csatári Marianna 
(Blond Print) az okleveleket készí-
tette el. Közreműködött továbbá a 
MADETT BT., ifj. Bihacsy László 
pedig a büfészolgáltatásról gondos-
kodott. A támogatók körében a Kel-
ler Lajos Művelődési Központ is 
megtalálható volt.  
Amíg a bográcsban rotyogtak az 
ételek, a gyerekek különböző játé-
kokkal játszhattak, ugrálóvárazhat-
tak, kosárlabdázhatta, ping-
pongozhattak vagy épp arcot festet-
hettek. A napot egy retro-disco zár-
ta, ahol a lemezeket Puskás Kál-

mán, azaz Dj. Khal-Man pörgette. 
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Fogjunk össze, nyerjünk 
játszóteret az óvodának!  

2016 óta rendezik meg a „Játék egy zöldebb jövőért” 
nevet viselő akciót, aminek keretein belül most a Ká-
roly Óvoda is nyerhet egy 2 millió forint értékű játszó-
teret, ha összefog Mindszent lakossága.  
A Henkel és a Rossman összefogott, hogy közösen ins-
pirálják a lakosokat arra, hogy a műanyag flakonokat 
ne dobják ki a szemetesbe, hanem vigyék vissza az 
üzletbe, ezzel is csökkentve a környezetszennyezést. A 
visszaváltott flakonokért pedig most értékes nyeremé-
nyek járnak.  
Csuka Mónika, a játék mindszenti koordinátora la-
punknak elmondta, hogy a fődíj egy 2 millió forint 
értékű játszótér, ami a Károly Óvoda udvarán épülne 
meg. A 2. helyezett 200.000 forint értékű, a 3. pedig 
100.000 forint értékű utalványt nyer.  
A sikerért azonban össze kell fogni! Mindszent teljes 
lakosságára szükség van ahhoz, hogy dobogós helyen 
végezzen a település. A piac illetve az óvoda területére 
is kihelyeztek egy gyűjtődobozt, amibe bele lehet dob-
ni a flakonokat. Minél több ilyen üres műanyagra van 
szükség, így kérjük, ne a szemetesbe dobják ezeket! 
Csuka Mónika vállalta, hogy rendszeresen üríti a gyűj-
tőládákat, és visszaváltja az üres flakonokat. Az eze-
kért kapott kuponokat feltölti a megadott internetes 
oldalra, így minden esélyt megteremtve arra, hogy 
Mindszent nyertese legyen ennek a játéknak.  
A sikerhez több ezer darab műanyagra van szükség, 
így egy hatalmas összefogással összejöhet a siker! A 
játék június 26-ig tart.  

Az akcióban csak az alábbi termékek vesznek részt: 

Persil gélek (flakonos, többféle kiszerelésben), Persil kapszu-
lák (dobozos, többféle kiszerelésben), Silan öblítők (flakonos, 
többféle kiszerelésben), Tomi gélek (flakonos, többféle kiszere-
lésben), Tomi kapszulák (dobozos, többféle kiszerelésben), 
Perwol gélek (flakonos, többféle kiszerelésben), Perwol kap-
szulák (dobozos, többféle kiszerelésben), Schauma samponok, 
Schauma hajbalzsamok, Nature Box sampon, tusfürdő, haj-
balzsam, Nature Box tégelyes pakolás, Express Repair haj-
balzsam, Nature Box hajolaj, Nature Box shot, Fa tusfürdő, 
Fa habfürdő, Fa folyékony szappan, Fa deo stiftek 

Május 20-án ünnepelték a mindszenti 
Károly Óvoda alapításának 

120. évfordulóját 

A  Pallavicini Sándor őrgróf alapította óvoda 1902-
ben épült, és a premontrei apácák működtek ben-

ne, akik az akkori állami óvodákat megelőzve napközi 
otthont és bölcsődét szolgáltak együttműködve a köz-
ség elöljáróságával. 

Az óvoda fennállását pedig méltó módon ünnepelték 
meg. Az intézmény udvarán, a szintén 120 esztendős 

tölgyfa mellett, a szin alatt egy rendkívül színvonalas 
műsort mutattak be az óvodás gyerekek.  
Korom Éva, az intézmény vezetője beszédében felidéz-
te mindazt a munkát, amit az óvodában az elmúlt 12 
évtizedben végeztek. Kitért az alapító Pallavicini csa-
ládra, és az óvodában szakmai munkát végző pre-
montrei apácákra is.  

Zsótér Károly polgármester beszédében kifejtette, 
hogy a Károly Óvoda volt az első olyan intézmény, 
amiben nevelő munka is zajlott. „Az intézményt nem 
csak azért alapították, hogy az asszonyok el tudjanak 
menni napszámba dolgozni, és a gyerekeket tudják 
hova tenni, hanem itt volt először, hogy ez a korosz-
tály verseket, mondókákat tanulhatott. Ez a kiváló 
szakmai munka a mai napig jelen van ebben az óvodá-
ban” – fogalmazott a polgármester.  

Az ünnepség végén a pedagógusok egy meglepetés-
produkciót adtak elő, majd megkoszorúzták a Palla-
vicini Sándor őrgróf tiszteletére kihelyezett emléktáblát. 
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Májusi eső aranyat ér! – tartja a mondás. Ami a mező-
gazdaságnak öröm volt a gyermeknapi hétvégén, az a 
gyermeknapi programoknak nem kedvezett. 
Gyermeknapot Magyarországon már az 1900-as évek 
elején is rendeztek. Az 1950-es évektől azonban május 
utolsó hétvégéje a gyermekeké. A Gyereknap célja, 
hogy, ezen a napon minden figyelem a gyerekekre irá-
nyuljon. Ezen a különleges napon az egyik legfonto-
sabb, hogy a család együtt lehessen: gyerekek, szülök, 
nagyszülők. Jó alkalom együtt ellátogatni a progra-
mokra, rendezvényekre, hiszen a nap attól lesz külön-
leges, hogy a családok ezen a napon együtt vannak, 
együtt játszanak.  
Mindszent város hosszú évek óta lehetőséget biztosít 
erre a családoknak.  A Keller Lajos Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, a város civil szervezetei, közösségei 
és sok-sok önkéntes összefogásával valósul meg ez a 
rendezvény évről évre.  
Egy kis kényszerű kihagyás után ebben az évben igazi 
gyermeknapi kavalkáddal készültek a szervezők. A 
gyermeknapi vigalom egész hétvégén tartott.  
Május 28-án, szombaton a hagyományos Városi Gyer-
meknap került megrendezésre, ezúttal a Mocorgó Klub 
meghívására a sportpályán, a sportkomplexum min-
den szegletét belakva kínált a gyermekeknek vidám 
programokat. Újra volt vidámpark, ugrálóvár, gyer-
mekkoncert.  A napot a Mocorgók nyitották, a sport 
jegyében óvodások részvételével focibajnokságot ren-
deztek. A már jól bevált és megszokott formában ezút-
tal Asterix és Obelix nyomában járhattak, délelőtt 10 
órától 15 óráig több helyszínen vidám, ötletes játéko-
kon keresztül. 15 órától gyermekkoncert vette kezde-
tét, mely az  EMT-TE-B-A-21-0267 számú, a Csodálko-
zás kíváncsiságra sarkall című pályázati támogatásból 
valósult meg. A Katáng zenekarral együtt bebarangol-
hattuk a Héterdőt. Vidám műsoruk közben sikerült 
elfelejteni a szemerkélő esőt.  Köszönjük mindazoknak, akik nélkül ez a nap nem 

valósulhatott volna meg: 

Mindszenti Sport Club Sport Egyesület 
Együtt Egymásért a Fiatalokkal Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete 
Önkéntes POnt 
Tűzzománc és Csipkeverés,  Vessző  és Hímző Műhely 
Nyugdíjas klub 
Panka torna  és  
Mecénások a Kultúráért Egyesület 
Mindszenti Általános Iskola és Dózsa-telepi Tagintézmény 
KLMKK 
Mindszenti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Mocorgó Club 
Önkéntesek, a Kékvirág klub tanoncai 
Károly Óvoda és Móricz Zsigmond utcai Tagóvoda 
Alkotó nők mindszenti közössége 
Idősek klubja 
A megszűnt Segítőkéz Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
önkéntesei 
Mindszent Város Önkormányzata üzemeltetési csoport 

 Városi Gyermeknapi Kavalkád - 2022 
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Vasárnap folytatódott a gyermeknapi kavalkád, ezút-
tal a Szent Imre Közösségi Háznál. Már egész héten 
szalmabála Minyon hirdette, hogy bizony itt valami 
készül. 
A TOP-5.2.1-15-CS1-2016-0003 számú,  „A mindszenti 
Dózsa-telep megújítása” pályázat keretében gyermek-
napra vártak gyermeket, szülőt, nagyszülőt, az egész 
családot. A délelőtt az alkotás jegyében telt,  kézműves 
foglalkozáson vehettek részt a gyermekek a környezet-
tudatosság jegyében. Majd az ebédszünet előtt egy fer-
geteges koncerten mozgatott meg mindenkit a Csiga 
Duó. A jól megérdemelt ebéd után folytatódott a prog-
ram. A menetleveles játékhelyszíneken kettő-kettő játé-
kot próbálhattak ki a gyerkőcök és felnőttek egyaránt. 
(Tanúsíthatjuk ők is kipróbálták és jól szórakoztak köz-
ben, hiszen a gyermeknap erről szól, ez a lényege, a 
közös játék.) A játékhelyszíneken ötletes, fából készült 
népi játékokkal játszhattak és kicsit belekóstolhattak a 
cirkusz világába, a délutáni előadó műsorához kapcso-
lódóan. 15 órától bűvész szórakoztatta a megjelenteket, 
akitől elleshettük a trükköket, vagy mégsem?  Majd a 
menetleveles játék eredményhirdetésére került sor, 
ahol minden gyermek ajándékot érdemelt. Természete-
sen egész nap működött az ugrálóvár és készültek a 
szebbnél szebb arcfestések és csillámtetoválások.  Jó 
volt látni a kemencében sült kakaóscsigát majszoló, 
vidám gyermekarcokat.  
Ez a programokban igen gazdag hétvége nem jöhetett 
volna létre a sok-sok önkéntes munkája, felajánlása 
nélkül, amit köszönünk Nekik.  
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A XIX. Dél-Alföldi Népdalos találkozó keretében 

ünnepelte alakulásának 25. évfordulóját a mind-

szenti Alkony Népdalkör 10 együttes részvételével 

határainkon innen és túl. 

A rendezvény a Himnusz közös éneklésével kezdő-

dött, Bárdos István és felesége citerakíséretével, 

amely egészen különleges élmény volt.  

A rendezvényt Zsótér Károly polgármester úr nyitot-

ta meg. „Végre megint együtt” – kezdte köszöntőjét, 

hiszen egy kis kényszerű szünet után került újra 

megrendezésre a találkozó. Elmondta, hogy büszkén 

áll a színpadon, büszke a dalkörre, akik immár 25 

éve viszik tovább ezt az értéket, ami nem más, mint a 

népdal, melynek segítségével a háború, válság, vírus 

ellenére sikerül megőriznünk hitünket, hagyománya-

inkat, múltunkat. A dalköröket a Városi Népdal-

éneklési Verseny kiemelkedő résztvevője, Kurucsai 

Adrienn köszöntötte, kettő népdalt énekelt a vendé-

geknek.  Az első bemutatkozó dalkör természetesen 

a 25. születésnapját ünneplő Alkony Népdalkör volt. 

Szépen felépített dalcsokrukat vastaps kísérte. Majd 

következett határon túlról, Palicsról a Szederinda 

Népdalkör, majd  Szatymaz együttese,  akik a két 

legfiatalabb (gyermek) citerással büszkélkedhetnek. 

Szemet gyönyörködtető öltözékben, igazán impo-

záns látványt nyújtottak az együttesek a színpadon.  

A Szederinda Dalkör Palicsról nem először jár Mind-

szenten, műsorukkal már több alkalommal szinesí-

tették a mindszenti találkozót.  Vezetőjüket,  Bre-

zovszki Esztert arról kérdeztük, mióta tart, hogyan 

született ez a kapcsolat? Egy hasonló találkozó keret-

ében találkoztak először, a kapcsolatot azóta bizony 

barátságnak nevezhetjük. Az Alkony Népdalkör is 

rendszeres vendége az „Elindultam szép hazám-

ból…” elnevezésű, Kárpát-medencei népdalkörök  

találkozójának, melyet Palicson rendeznek.  

XIX. Dél-Alföldi Népdalos találkozó  Mindszenten 

Szeretnek Mindszentre jönni, jól érzik itt magukat, jó 
hangulatúak ezek a találkozók. Fontos számukra 
hogy magyarul, magyar népdalokat énekelhetnek. 
Műsorukban a Vajdaságban gyűjtött, eredeti dalok 
szerepelnek.  
Bodor Anikó hitvallását követve ez fontos számuk-
ra, amit igyekeznek mindig betartani. Örülnek, hogy 
ebben az évben egy új dalkör is bemutatkozhatott, 
bekapcsolódhatott a rendezvény fellépői sorába,  a 
Hajdújárási Dalkör.   
Ebben az évben Palicson rendezi a Vajdasági Ma-
gyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet június második hétvégéjén, júni-
us 11-én és 12-én az LVIII. Gyöngyösbokrétát és a 
XLV. Durindót.  A rendezvényre meghívást kapott 
az Alkony Népdalkör. Ezen a rangos rendezvényen 
bemutatkozni igazi elismerés a dalkörnek. 

Gratulálunk Nekik! Énekeljenek sokáig! 
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Az Alkony Népdalkör köszönetét 
fejezi ki minden kedves támogató-
nak, akik hozzájárultak jubileu-
muk méltóképpen való megün-
nepléséhez. 

Farkas Sándor, miniszterhelyettes, 
országgyűlési képviselő, Mindszent 
Város Önkormányzata, Gémes 
László, Csongrád-Csanád Megyei 
Közgyűlés elnöke, Annus Sándor, 
Apró András, Bagitáné Szécsényi 
Mária, Balázs Jánosné, Bálint Jó-
zsefné (Kerámia) Hmv. hely, Bár-
dos István és felesége, Belovai Lász-
ló, Berkes László, Birkacsárda, Borsi 
Józsefné, Bozó Andrea és családja, 
Cérkó Kft., Csatlós Lajos, Csatlós 
Tamás, Csuka László, Csuka Móni-
ka, Dózsa telepért  Egyesület, Dr. 
Abdul Rahim Gazaleh, Dr. Ávéd 
János, Dr. Kotay Horváth Ildikó, 
Elekes Éva, Elekes Józsefné, Elekes 
Mihályné, Elekes Péter, Fábián Pé-
ter, Fekete Emil, Francia pékség, 
Full Burger, Galambosi Istvánné, 
Gémes Ferencné, Gyovai Jánosné, 
György Hajnalka, Hajnalka Harmó-
nia Szépség Stúdió, Harmat Péter 
és családja, Horváth István, ifj. 
Ágoston János, Juhász Ádám, Kecs-
keméti János, Kenderesi Istvánné, 
Kispál Róbert és családja, Kiss Éva, 
Kiss Sándor, Kissné Berkecz Edit, 
Kisvegyes ker., Klímó Lászlóné, 
Korom Józsefné, Kovács Andrásné, 
Kovács Jutka, Kovács László, Ko-
vács Tibor, Kulcsár Viktória, Laka-
tos Zsolt és családja, Lantos Mi-
hályné (Kati) (virág), Lénárt Gábor 
(fotós), Losonzciné Rovó Ágota, 
Magony László, Malik Lajosné, Má-
riás Dávid, Ménesi Sándor, Mesina 
család, Nagy Benkő Mária, Nagyil-
lés Péter Pálné, Némedi vaskeres-
kedés, Németh Mária, Orosz 
Ádám, Pölös Mihály, Samu Katalin, 
Simon Sándor, Szabó József, Szan-
da Mihályné, Szecskó Józsefné, Sze-
keres Sándor, Szeri Barkács, Szeri 
Józsefné, Szobácsiné Zombori Juli-
anna, Szolnoki Róbert, Szombathe-
lyi János, Szőke István, Szunyi Pál, 
Takács Gábor és családja, Takó La-
josné, Terbán Róbert, Tóth Istvánné 
(Kati), Tóth Istvánné (Szatócs üz-
let), Tóth János, Tóth Pálné, Tóth- 
Sánta Katalin, Törökgyörgy Pálné, 
Verók Attila és felesége, Viski Csa-
ba, Vörös Lászlóné, Zombori Ist-
vánné, Nyugdíjas klub tagsága 

25 év nem ölel át két emberöltőt, 
de azt gondoljuk, hogy egy civil-
szervezet, közösség életében a ne-
gyedszázad is igen szép időnek 
mondható.  

A Mindszenti Lovas Klub példaké-
pe a Szabó család. A civilszervezet 
1997. február 26-án alakult meg 28 
alapítótaggal az Ostorhegyes sörö-
zőben, a néhai Mihály János elgon-
dolása és kezdeményezése alapján. 
A tagságot ekkor még leginkább 
lótulajdonosok, lovas sporttal fog-
lalkozó mindszenti emberek alkot-
ták. Később olyan emberek is tagjai 
lettek a közösségnek, akik nem vol-
tak sem lótulajdonosok, nem voltak 
sportolók, de szerettek volna tenni 
ezért a közösségért. 
25 év hosszú idő, ez alatt az idő 
alatt a tagok változtak, voltak, akik 
lemorzsolódtak és voltak, akik 
újonnan kapcsolódtak a közösség-
hez. Sajnos 17 tag elhalálozott, az ő 
munkájuknak nagyon nagy szerepe 
volt a klub eredményeiben, sikerei-
ben. Nyugodjanak békében! 
Az ősalapítótagok között volt Szabó 
István is. Ma már csak róla mond-
ható el, hogy töretlenül jelen van a 
klub életében és mindig „két vállal 
tolja a klub szekerét”. A gyerekei 
időközben felnőttek és ők is igen 
aktív tagok lettek. Felesége, Marika 
ma is a klub pénztárosa és virágfe-
lelőse, amit az egy-egy versenyre 
kilátogatók személyesen is tapasz-
talhatnak. Lánya, Katika ma is tagja 
a 3 fős vezetőségnek. Darázsné Ma-
rika néni, az anyós, a nagymama, 
dédmama minden megmozduláson 
ott van, neki köszönhetően egy-egy 

tál fánk, csöröge mindig a tagok 
rendelkezésére áll. Az elmúlt 25 
évben végzett munkájuk alapján 
méltóak a példakép jelzőre. Ahogy 
a fotón láthatóak, így együtt szeret-
né látni a klub őket a következő 25 
évben is.  
A Lovas Klub szervezésében eb-
ben az évben is megrendezésre 
kerül az igen közkedvelt Lovak és 
lóerők felvonulás a városban, 
melynek tervezett időpontja júni-
us 17-e 18 óra. A lovak, lovasok 
gyülekező helye az Ostorhegyes, 
17:30 – 18 óráig, felelőse Szabó Ist-
ván. A lóerők az Elege utcában gyü-
lekeznek az Ostorhegyesig tartó 
szakaszon, a primőrtelep felé néző 
irányban, felelőse Bacsa Ferenc. A 
motorosok pedig a Dózsa György 
utcában, a vasúttól az Iskola utcáig, 
felelőse Sándor Ferenc lesz. 18 óra-
kor indulás, a már sok év óta meg-
szokott útvonalon a lovaspályára, 
ahol kirakodóvásár várja az oda 
érkezőket. Köszöntőt mond Csator-
dai Lajos, aki továbbra is tevékeny 
tagja a Mindszenti Lovas Klubnak, 
családjával együtt.  
Június 18-án, szombaton Regioná-
lis fogathajtó versenyt rendez a 
klub C és D kategóriában, Jász-
Nagykun-Szolnok, Békés és Csong-
rád-Csanád megye versenyzőinek 
részvételével, pónifogatok, egyes és 
kettes fogatok részére. A verseny 
kezdete 9 óra. Egésznapos kirako-
dóvásár, étkezési lehetőség várja a 
látogatókat. Az eredményhirdetés 
16 órakor, a verseny zárása 17 óra-
kor lesz. A belépés díjtalan, a prog-
ramokra mindenkit szeretettel vár a 
25 éves Mindszenti Lovas Klub! 

A Mindszenti Lovas Klub példaképe a Szabó család 
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CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

Fájó szívvel emlékezünk 

Borsi János 

zenész, mindszenti és hódmezővásárhelyi 
lakos, a bajai katonazenekar és a szentesi 

vasutaszenekar tagjának, 

halála tizedik évfordulójáról. 

Gyászoló családtagok 

SZÜLETETT 

Deák Jennifernek és Borsodi Dávidnak 
2022. 04. 30-án Soma utónevű gyermeke, 

Magyar Anettnek és Tóth Róbertnek 2022. 05. 03-án 
Zalán utónevű gyermeke,  

Dancsik Alettának és Szokol Krisztiánnak 2022. 05. 04-
én Mirella és Krisztián utónevű gyermekeik, 

Kunszabó Ivettnek és Tóth Péternek 2022. 05. 10-én 
Péter utónevű gyermeke, 

Perecze Nikolettnek és Csatlós Milán Istvánnak 2022. 
05. 18-án Ádin Milán utónevű gyermeke, 

Arpó Anettnek és Bozó Jánosnak 2022. 05. 19-én 
Kornél utónevű gyermeke, 

Csatlós Tündének és Tóth Dávidnak 2022. 05. 20-án 
Brendon utónevű gyermeke, 

Oláh Alexandrának és Losonczi Gábornak 2022. 05. 25-
én Bella Zselyke utónevű gyermeke, 

Apró-Pap Bettinának és Apró Imrének 2022. 05. 30-án 
Imre Gergő utónevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Sebők Mihály (Andrássy u. 15.) - 2022. 04. 
19–én,  75 éves volt,  

Nagy Sándor (Kölcsey u. 3.) – 2022. 04. 24–én, 95 éves 
volt, 

2022. 05. 10. Brusznyiczki Zsolt és Patak Renáta 
2022. 05. 14. Rideg András és Szép Emese 
2022. 06. 02. Dani Dániel és Kulik Edina 

55 éve kötött házasságot 

1967. 06. 10. Hegedűs László és Korom Mária 
1967. 06. 17. Kispál Pál és Nagyillés Veronika 

50 éve kötött házasságot 

1972. 06. 03. Győrfi Sándor Ferenc és Dósa Rácz Mária 
1972. 06. 03. Ambrus Ignác és Tompai Irén 
1972. 06. 24. Tóth István és Nagy Erzsébet 
1972. 06. 24. Czirok István és Gál Mária  

45 éve kötött házasságot 

1977. 06. 18. Szabó József és Magony Eszter 
1977. 06. 25. Pálnik Zoltán és Maráczi Edit Eszter 
1977. 06. 25. Máriás Ferenc és Juhász Piroska Ibolya  

40 éve kötött házasságot  

1982. 06. 05. Elekes József és Urbán Ildikó 
1982. 06. 19. Kiss Sándor és Tábit Mária 

35 éve kötött házasságot 

1987. 06. 20. Zsótér József és Mihály Erika 
1987. 06. 27. Szekszárdi József és Dombi Ágnes 

30 éve kötött házasságot  

1992. 06. 13. Pap Sándor és Lakatos Anikó 

25 éve kötött házasságot 

1997. 06. 05. Zsingellér Béla és Tóth Ildikó 
1997. 06. 21. Gémes János és Wittich Szilvia 

Csernák Lajosné szn.: Magyar Erzsébet (Akácfa u. 11.) – 
2022. 04. 24–én, 71 éves volt, 

Borsi Jánosné szn.: Szeri Anna (Erzsébet királynő u. 19.) 
– 2022. 04. 30–án,  96 éves volt, 

Bozó Pál (Kodály Z. u. 42.) – 2022. 05. 05–én, 73 éves volt, 

Gábor Imre (Elege u. 57.) – 2022. 05. 12–én,  62 éves volt, 

Szőke István Józsefné szn.: Csernák Erzsébet (Kinizsi P. 
u. 38.) – 2022. 05. 14–én, 83 éves volt,  

Hortobágyi Zoltán (Hunyadi u. 25.) – 2022. 05. 16–án,  
64 éves volt, 

Szunyi Mihály (Jókai u. 52.) – 2022. 05. 17–én, 88 éves volt. 

Köszönetnyilvánítás 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk,  

Bozó Pál 

búcsúztatásán részt vettek, gyászunkban 
őszinte részvéttel osztoztak. Köszönet a 

vigasztaló szavakért, a szeretet virágaiért. 

Emléke legyen áldott, 
pihenjen nyugalomban, csendben! 

Gyászoló család 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerettünk 

Szunyi Mihály 

temetésén megjelentek, virágaikkal, 
részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. 

Külön köszönet háziorvosainknak és 
asszisztenseiknek, valamint a 

Hódmezővásárhelyi Kórház Belgyógyászati 
Osztály orvosainak, ápolóinak. 
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Száraz Nagy Györgyné (1945-2022) 

Mindszent zeneoktatásának, kulturális életének kivé-

teles egyénisége, kitüntetett polgárunk, Száraz Nagy 
Györgyné Terike örök nyugovóra tért. Halálával pótol-
hatatlan veszteség érte egész városunkat, azonban 
ahogy Babits írta: 

„Mindenik embernek a lelkében dal van, 
És a saját lelkét hallja minden dalban 

És akinek szép a lelkében az ének, 
Az hallja a mások énekét is szépnek.” 

Terike néni lelkének dallama tovább él minden tanítvá-
nyának lelkében, egész Mindszent közös szívében! 

A csongrádi földműves családban töltött nehéz gyer-
mekkora után, Szegeden végezte mind a zenei szakgim-
náziumot mind a tanárképző főiskolát. Mindszentre 
házasságkötése révén került, Száraz Nagy György olda-
lán kapcsolódott be a Dózsa-Telepi Általános iskola 
munkájába. Itt nevelték fel két gyermeküket is.   
Magyar-ének szakos tanárként (1967-2002) és a Városi 
Dalkör alapító vezetőjeként (1994-2020) évtizedeken 
keresztül közreműködött a társadalmi, kulturális és 
családi eseményeken. Gyermekkórusa számos arany 
minősítést tudhatott magáénak. Meghívták a Magyar 
Rádióba is énekelni. 36 évi szolgálat után 2003-ban el-
költöztek Csongrádra, ahonnan hetente visszajárt 
Mindszentre a kóruspróbákat megtartani. 
2010. január 23-án a település „zenei életében végzett 
kiemelkedő munkásságáért, kulturális hagyományainak 
ápolásáért, gazdagításáért, kórusművészeti tevékenysé-
ge elismeréséül Mindszent Város Kultúrájáért kitünte-
tést” adományozták a számára. Példa volt a számunkra 
elhivatottsága, küzdőképessége, következetessége, pre-
cizitása, kitartása. A dalkört a világjárvány kezdetéig 
vezette, mindszenti kapcsolatait haláláig ápolta.     
Hosszan tartó súlyos betegségek után 2022. május 22-én 
költözött el közülünk. Pótolhatatlan űrt hagyott maga 
után. Temetésén méltó búcsúzásul a mindszenti, csong-
rádi és csanyteleki kórustagok együtt énekelték Kodály 
Zoltán Esti dalát, mint egy imádságot: 

„Én Istenem, adjál szállást, 
Már meguntam a járkálást, 

A járkálást, a bujdosást, 
Az idegen földön lakást.” 

Bü csü zó ül… 
A mindszenti Városi Vegyeskar tagjainak nevében 

2022. május 26-án kísértük utolsó útjára  a csongrádi 
temetőben Száraz Nagy Györgyné Terikét. Sokan is-
merték és szerették Őt, hiszen 1967-től nyugdíjazásáig a 
mindszenti Dózsa-telepi Általános Iskola magyar-ének 
szakos tanára volt. Annyira mindszentivé vált, hogy 
szinte mindenkit ismert, mindenkinek az életútját kö-
vette. Csak a betegség tudta elszakítani  Mindszenttől. 
1994 óta – a megalakulás kezdetétől – vezette, irányítot-
ta a Városi Vegyeskart 26 éven át! A kórus tagjaiba mé-
lyen bevésődött a zene, a közös éneklés szeretete, amit 
elsősorban neki köszönhetünk. Csongrádra költözése 

után is minden héten jött Mindszentre kóruspróbára ha 
esett, ha fújt, ha rekkenő meleg volt. Sok szép közös 
élményt megértünk együtt. 
A város vezetése Terike kitartó munkáját „Mindszent 
Kultúrájáért” kitüntetéssel ismerte el. Hite és a zene 
szeretete segítette  őt abban, hogy 2008-ban legyőzze a 
gyilkos kórt, de az idő előrehaladtával a kór újra táma-
dott és erősebbnek bizonyult még őnála is, aki sosem 
adta fel. 
Csodás dalokat, együtt töltött időt, jó beszélgetéseket, 
szerepléseket köszönhetünk neki. A tanítás során türel-
me végtelen volt. Sok szép dal, melyeket Ő tanított be 
nekünk itt cseng a fülünkben,  itt él a lelkünkben. Egy 
különösen: 

„Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. 
Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. 

Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. 
Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el.” 

Isten veled Terike! Nyugodj békében!  

A kórus tagjainak nevében: Lecza Joli 

Makcsaliné Pannika különdíjas 
recepje 

A mindszenti piactéren megrendezett főzőverseny 
különdíjas ételének receptje a Városvédő és Szépítő 
Egyesület főszakácsától, Makcsaliné Pannika nénitől, 
közkívánatra.  
Az igazi, eredeti, hagyományőrző étel, a bográcsba pirí-
tott gömölyés tészta elkészítése, időigényes feladat, aki 
az eredeti recept alapján szeretné elkészíteni az ételt 
annak bizony kettő hét kell, ahhoz, hogy jóízűen elfo-
gyassza azt. Pannika néni receptje családi recept, nagy-
mamája majd édesanyja is rendszeresen készítette gyer-
mekkorában. 

Gömölye elkészítése: a ½ kg tehéntúrót tésztaszűrőn 

lecsöpögtetjük 2 napig, hogy jó száraz legyen, majd egy 
tálba rakva ízlés szerint sózva erjesszük (aki szereti őrölt 
köménnyel, borssal is ízesítheti). Majd összenyomkodjuk, 
kis kúpokat formázunk belőle és ezeket a kis kúpokat kb. 
2 hétig szellős helyen szárítjuk, hogy reszelhető legyen.  

Tészta elkészítése: 1 tojás, kevés langyos sós víz és kb. 

40 dkg lisztből tésztát gyúrunk, amit 1 mm vastagságú-
ra nyújtunk, majd siflire vágunk. 2 napig szikkasztjuk, 
szárítjuk.  
Van reszelhető gömölyénk, a tésztánk is elkészült, 
kezdjünk hozzá a pirított gömölyés tésztához. 
A siflire vágott tésztánkat tegyük be a sütőbe és pirítsuk 
rózsaszínűre, majd ezt a tésztát kezdjük el lábasban, kb. 
15 dkg zsírban tovább pirítani. Amikor szép színe van, 
öntsük fel 1 liternyi forró vízzel, borítsuk be fedővel. A 
tésztánk a tűzről levéve a gőz alatt megdagad. Ha kicsit 
visszahűlt kis lángra visszatesszük, ha kívánja, a vizet 
pótoljuk, amíg meg nem fő. Az elkészült tésztát kiszed-
jük, ráreszeljük a gömölyét és kapros tejföllel tálaljuk. 
Ízlés szerint rakhatunk rá húsos füstölt szalonnát, pirítva. 

Jó étvágyat! 
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A FELELŐS ÁLLATTARTÁSRÓL 
Dr. Gyovai Tibor állatorvossal beszélgettünk 

A kisállat, hobbi állattartásnak számos jó hatása van, 
oldja a stresszt, elősegíti, hogy többet mozogjunk…. 
azonban ha úgy döntöttünk, hogy magunk mellé ve-
szünk egy kutyát, macskát, attól kezdve azok gondo-
zása kötelességünké válik.  Mindig jusson eszünkbe az 
idézet: „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, 
amit megszelídítettél.” 
Dr. Gyovai Tibor állatorvos, kisállatgyógyász, szakál-
latorvossal beszélgettünk a felelős állattartásról.  
Ha lassan is, de biztosan megérkezik a nyár, mely szá-
mos veszélyt rejteget kisállataink számára. Nem kell 
azonban ettől félni, egy kis odafigyeléssel megelőzhe-
tőek a problémák.  
A paraziták elleni védelem egész évben fontos, de a 
kisállat tulajdonosoknak nyáron különösen figyelniük 
kell. A jó idő közeledtével gyakoribbá válnak a hosz-
szabb séták, a kisállatainkra veszélyt jelentő szúnyo-
gokkal, kullancsokkal pedig éppen ezeken, a sétákon 
találkozhatunk a leginkább.  
A szúnyogcsípéssel terjedő, nálunk elsősorban a ku-
tyákat fenyegető betegség, a szívférgesség Magyaror-
szágon a közelmúltig ismeretlen volt, ám a klímaválto-
zás miatt terjedni kezdett. Ma már településünkön is 
egyre több esettel találkozunk. A betegséget terjesztő 
szúnyogok által terjedő betegség halálos lehet kutyá-
ink számára. A tünetek lassan alakulnak ki, amikor 
már felmerül a fertőzés gyanúja, bizonytalan a kezelés 
kimenetele. A kezelés során, a véráramban levő el-
pusztított férgek súlyos problémát okozhatnak. Ezért 
nagyon fontos a megelőzés, hiszen rendelkezésre áll-
nak tabletták és más készítmények, amivel a lárvákat 
tudjuk elpusztítani, vannak készítmények, melyekkel a 
szúnyogokat tudjuk távol tartani és egyéb módszerek-
kel is lehet védeni a kutyákat. Fontos azonban a teszt 
elvégzése, hiszen a hosszú lappangási idő miatt már 
elképzelhető, hogy kis kedvencünk fertőzött.  
A nyári hónapokban kisállataink számára veszélyt je-
lentenek a kullancsok is, melyek szintén életveszélyes, 
akut betegséget okozhatnak.  
Az interneten, kisállat boltokban, számos parazita elle-
ni termék kapható, és mindegyik sajátos jellemzőkkel 
rendelkezik. Megfelelő tudás szükséges ahhoz, hogy a 
kedvencünknek megfelelőt válasszuk ki. Ezek a tájé-
koztatók nem állnak megfelelő pontossággal rendelke-
zésre. 
Az állatorvosok ellenben pontosan ismerik a kedven-
cünkre leselkedő veszélyeket, ismerik azok egészségi 
állapotát, így ki tudják választani a megfelelő ható-
anyagot és kezelési módot. 
Az erős fény és hangjelenségekre érzékeny kutyák 
nyáron sincsenek biztonságban. A nyári viharok, ziva-
tarok idején hajlamosak hasonlóan reagálni, mint a 
tűzijátékra, petárdázásra. Ajánlatos ilyen esetben is 
nyugodt, csendes helyre bezárni őket, és lehetőleg fel-
ügyeletet biztosítani nekik. Ha már megtörténik a baj 
és elszökött a kutyánk, hazakerülésének biztos módja, 
ha rendelkezik a kötelező mikrochippel. 

Német Bence a Szentesi Pollák Antal Technikumvég-

zős tanulója. Általános iskolai tanulmányai alatt, me-

lyet Mindszenten töltött, hozzászokhatott már a külön-

böző díjakhoz, hiszen tanulmányi versenyeken igen 

szép eredményeket ért el. Az általános iskolások Ben-

degúz Tudásbajnokságán történelemből és természet-

ismeretből is az országos 10. helyen végzett.  

Most azonban a szívének legkedvesebb „Csodabogár” 

díjat és a Pollák-díjat tudhatja magáénak. A Csodabo-

gár díj birtokosának személyéről minden évben az is-

kola pedagógusai, szavazással döntenek, olyan diák-

nak ítélik oda, aki kitűnik társai közül. Nem feltétlenül 

csak tanulmányi eredményével, de közösségi munkájá-

val is valami rendhagyót alkotott. Bence azonban ta-

nulmányi eredményével is kitűnik, négy évig végig 

kitűnő tanulóként átvehette a Pollák-díjat is.  

Miért a Pollák? - kérdeztük Bencét, aki elmondta, a 

felvételi előtt járt már az iskolában különböző verse-

nyek alkalmával, megtetszett neki az iskola légköre, 

nem volt kérdés hol folytatja középiskolai tanulmányait.  

„Esetében valószínű, hogy egy nap megkeres-
nek bennünket, hogy meséljük el, milyen diák 
volt ez a nagyszerű ember, aki majd akkor talán 

csillagász, tudós vagy űrkutatásban dolgozó 
szaktekintély lesz.” -  hangzott el a díjátadón. 

Bence a csillagászatban, űrkutatásban szeretne mérnök 

informatikusként majd űrmérnökként tevékenykedni. 

Elmondta, hogy az informatika mellett kedvenc tantár-

gya a fizika és matematika volt, melynek alapjait Cser-

nák János tanár úrtól kapta a Mindszenti Általános 

Iskolában. Bence az elvárásokat mindig magának állí-

totta fel, az elért sikerek 

pedig motiválták őt, a sike-

rek hatására mindig újabb 

célokat tűz ki maga elé. 

Tanulmányait a Buda-

pesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyete-

men folytatja.  

Sok sikert kívánunk neki, 
valósítsa meg álmait! 

Német Bence „Csodabogár” 
díjat kapott 

Béncé a csillaga szatban, 

ü rkütata sban szérétné 

mé rnó k 

infórmatiküské nt majd 

ü rmé rnó kké nt 

tévé kénykédni. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BAnyog
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADmav%C3%A1ltoz%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADmav%C3%A1ltoz%C3%A1s
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A Magyar Kereskedelmi és Iparka-

mara 2008 óta rendezi meg a Szak-

ma Kiváló Tanulója Versenyt. A 

versenyek országos döntőjére Bu-

dapesten, az évente megrendezésre 

kerülő Szakma Sztár Fesztiválon 

kerül sor. A rendezvénynek a Hun-

gexpo Vásárközpont ad otthont. 

A versenyek célkitűzése a gyakor-

latigényes, „fizikai” szakmák társa-

dalmi elismertségének és vonzerejé-

nek növelése a szakmatanulás nép-

szerűsítése. 

A szakmák országos döntőjén, eb-

ben az évben első helyezést ért el 

Hűtő- és légtechnikai szerelő szak-

mában Felvidéki Ákos. Így el-

mondhatjuk, hogy az ország legfi-

atalabb és legjobb hűtő és légtech-

nikai szerelőjével Mindszent 

büszkélkedhet. 

Ákos a Mindszenti Általános Iskola, 

Dózsa-Telepi Tagintézményében 

végezte általános iskolai tanulmá-

nyait. Elárulta először nem erre a 

szakmára készült, villanyszerelő 

szeretett volna lenni. Abban az év-

ben azonban nem indult ez a szak. 

A felajánlott szakmák közül ez állt 

hozzá a legközelebb, így ezt válasz-

totta. A véletlen sodorta a szakma 

felé, melyet egy percig sem bánt 

meg, mondta.  

Két éve kezdte meg gyakorlatát a 

Sinus Klímánál Szentesen, ahol ha-

mar kiderült Ákos szakma iránti 

alázata, tanulni vágyása.  

Ákos elmesélte, hogy a megméret-

tetés 3 fordulóból állt. Az első for-

duló egy írásbeli vizsga volt, ahon-

nan az egész országból mindössze-

sen 10 fiatal jutott tovább a második 

fordulóra.  

A következő fordulóban egy szóbeli 

és gyakorlati feladatot kellet teljesí-

teni, ahonnan mindösszesen né-

gyen jutottak tovább. Az országos 

döntőre Budapesten került sor. A 

három napos megmérettetés első 

napján egy klímát kellet beüzemel-

nie tervrajz alapján. Második nap, 

egy két emeletes ház szellőztető 

berendezésének kialakítása volt a 

feladat, melyre mindösszesen 4 óra 

állt rendelkezésére. A harmadik 

nap az öröm napja volt számára 

ekkor kerül sor az ünnepélyes ered-

ményhirdetésre, díjátadóra.  

A versenyre való felkészítésben, 

nagyon sok segítséget kapott taná-

raitól, gyakorlati helyétől.  

Ákos személyében egy kedves, 

szerény fiatalembert ismerhettünk 

meg. További sikereket kívánunk 

neki a szakmában és az életben is 

egyaránt! 

FELVIDÉKI ÁKOS  AZ ORSZÁG LEGFIATALABB ÉS 

LEGJOBB HŰTŐ ÉS LÉGTECHNIKAI SZERELŐJE 

lapszámunkban arról számoltunk 

be,  hogy Panna országos bajnok 

lett, most pedig (szerencsére) arról 

kell írnunk, hogy a mindszenti 

sportoló HÉTSZERES gimnáziumi 

világbajnok lett. A Tisza-parti vá-

ros lakóinak pedig csak úgy dagad 

a melle a büszkeségtől. 

Május 14. és 22. között rendezték 

meg Franciaországban a XIX. 

Gymnasiadét, azaz a középiskolás 

sportolók világjátékát. 69 ország 

közel 3700 sportolója vett részt az 

eseményen, a magyar csapat tagjai 

között pedig a nemrég Hosszú Ka-

tinkát is legyőző Ugrai Panna is 

szerepelt. Utazott, úszott, győzött.  

Lassan a szavak is elfogynak a 17 

éves úszó teljesítményére. Panna a 

3 napos úszóprogramon 21 alka-

lommal ugrott vízbe. A mindszenti-

ek kiváló versenyzője egyéniben 3 

arany és 3 ezüstérmet szerzett, to-

vábbá a 2 lányváltónak és a 2 mix-

váltónak is oszlopos tagja volt, és 

mind a 4 váltó győzelemmel zárt. 

A mostani volt a legeredményesebb 

magyar szereplés a Gymnasiadék 

történetében, legkomolyabb érem-

halmozónak pedig Ugrai Panna 

bizonyult, aki a váltókat is beleszá-

molva tíz medált hozott haza. 

Gratulálunk Panna, csak így to-

vább! Izgatottan várjuk, hogy a kö-

vetkező lapszámunkban milyen 

hihetetlen eredményről kell beszá-

molnunk! 

Ugrai Panna hétszeres 
gimnáziumi világbajnok és 

háromszoros ezüstérmes 

Úgy néz ki, Ugrai Panna nélkül 

nincs Mindszenti Hírek. Előző  
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Elkezdődött valami! 

 
Nagyon hosszúnak tűnő  két és fél év 
után újra csapattal szerepelhettünk egy 
országos karate versenyen. A covid meg-
jelenésével és az általa okozott nehézségek és bizonyta-
lanságok következtében nagyon sok ügyes és tehetsé-
ges gyermek hagyta a abba a rendszeres sportolást így 
a karatét is. 
Szerencsére 
most már 
kezd vissza-
térni a vírus 
előtti állapot 
és bízom 
benne, hogy 
a megerősö-
dött immun-
rendszerrel 
egyre több 
gyermek tér 
vissza mozgás és a sport világába. Erre utal ez a ver-
seny is. Nem csak eltudtunk menni , de az elvárás 
nélküli versenyzés kimagasló nem várt sikereket 
is hozott. 
Széll Norina első karate versenyét kicsit megilletődve 
kezdte, de két győzelemmel kategóriája győztese lett. 
Károlyi Raul a maga 32 kg-val a kialakult súlycsoport-
jának a -45 kg-nak a legkönnyebb és a legalacsonyabb 
termetű versenyzője volt, mégis bronzéremet szerzett. 
Gyermán Lili ezüst érmes lett a versenyen. 
A csapat mindszenti tagja, Gémes Gergő super fight 
küzdelemre érkezett Kiskunmajsára, de a végére egy 
körmérkőzéses rendszer alakult ki 4 fő részvételével. 
Gergő versenyzői múltját ismerve már nem kell ag-
gódnom. Nagyon sokszor megoldott már nehezebbnél 
nehezebb helyzeteket is. Viszont az, hogy tanulmányai 
miatt csak hetente egyszer találkozom vele és így az 
erőnléti és mentális állapotáról kevés az információm 
egy már helyzetet teremtet. Amikor azonban elkez-
dődtek a küzdelmei rögtön látszott, hogy minden 
rendben van nála. Három győzelemmel Gergő csoport 
első lett. Az örömbe üröm is került. Az utolsó előtti 
küzdelemben Gergő keze megsérült, mint az később 
kiderült utolsó küzdelmét kézközépcsont töréssel csi-
nálta végig. Az egy dolog, hogy egy küzdelem során 
zúzódik, eltörik ez az , de akkor ott abban a pillanat-
ban szinte észre sem veszi az ember, de amikor fel kell 
készülnöd a következő megmérettetésre és egy ilyen 
sérülésed van, bele adsz mindent és még meg is nye-
red a csatát, ezt csak a legrátermettebbek képesek meg-
csinálni. 

Minden elismerésem a versenyzőknek! 
Erdei Sándor 

A KELLER LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLÓJA 

2022. JÚNIUS 13. DÉLUTÁN 

Grecsó Zoltán: Élj otthonosan! 
Érzékenyítő program a testtudat fejlesztésére 
Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk saját testük jobb és ponto-
sabb megismeréséhez és megértéséhez, először is tisztába 
kell kerülnünk az emberi test anatómiai 
és biomechanikai ismérveivel, hiszen az önismeret 
a pszichológiai és a szomatikus működésünk feltérképezésé-
vel kezdődik. A kurzus központi témája a testtudat. A tudat, 
hogy van, a tudat, hogy engedelmessé tehető. 

2022. JÚNIUS 24. PÉNTEK 18:30 ÓRAKOR 

Ír Szent Iván-éji hagyományok 
Az eseményünk sztárvendége a DAGDA zenekar, akik im-
már több, mint húsz éve játsza-
nak skót és ír zenét.  
A zenekar tagjai. 
Tom Chilton – ének, gitár 
Bittó Piroska – hegedű 
Kas Bence – ének, ütők 
Kaczúr Csilla – harmonika, ír 
furulyák, tánctanítás 

2022. JÚNIUS 25-ÉN DÉLUTÁN 

a Mindszenti Tekergőkkel 
a szegvári Szent Iván éji programokra tekerünk 

2022. JÚNIUS 21-ÉN, KEDDEN  20:00 ÓRAKOR 

Pátkai Rozina Trió  

Ávéd János szaxofonművésszel 
Az olasz gyökerekkel rendelkező magyar énekesnő, Pátkai 
Rozina, számos nemzetközi verseny díjazottja, elismerései-
nek sorát jazz és Fringe fesztiválok színpadain gazdagította 
szerte a világban. 
Pátkai Rozina ezúttal a nagyszerű fiatal jazz gitáros, Ifjabbik 
Tóth István társaságában érkezik, valamint a  mindszenti 
származású szaxofonművész, Ávéd János kíséri. 

Kedves Szülők! 

Itt a nyár, hamarosan jelentkezünk a táborainkról 
szóló információkkal. Kérjük, hogy figyeljék az in-

tézmény facebook felületét. 

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

plakátokon. 
Érdeklődjenek telefonon: 30/670-7580 
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