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AJÁNLÓ 

Június 27 és 30 között a legmaga-

sabb, harmadfokú hőségriasztást 

rendelte el az országos tisztifőor-

vos. A harmadfokú hőségriasztást 

akkor rendelnek el, ha a napi 

középhőmérséklet legalább 3 

egymást követő napon meghalad-

ja a 27 fokot. 

Az idei nyár első 

embert próbáló 

napjaiban 38 Cel-

sius fokig kúszott 

a hőmérő higany-

szála Mindszen-

ten.  

A hőségben so-

kan keresték fel a 

szabadstrandot, 

azonban voltak, 

akik nem tudtak 

elszakadni a munkától. Mindszent 

Város Önkormányzata összefogva a 

Hódkertész Kft. és a Momo Média 

csapatával segített átvészelni a káni-

kulát, és a Városháza előtt ásványvi-

zet és friss paradicsomot osztottak a 

járókelőknek.  

A pokoli hőségben mindenképp 

figyelni kell a megfelelő mennyisé-

gű folyadékbevitelre, ami legalább 

4-5 liter vizet jelent naponta. Mellőz-

ni kell továbbá a túlzott kávéfo-

gyasztás, és az alkoholtartalmú ita-

lokat is hagyjuk a hűtőben. Rendkí-

vül fontos továbbá, hogy a folyadék-

pótlásnál a sóbevitelre is fontos fi-

gyelni, olyan vizet érdemes fogyasz-

tani, amelynek nátriumtartalma leg-

alább 50 milligramm literenként. 

Ballagás a Károly Óvodában és a Móricz Zsigmond Utcai 
Tagintézményben  ........................................................ 8-9. oldal 

Ballagás a Mindszenti Általános Iskola és Dózsa– telepi 
Tagintézményben  .................................................... 14-15. oldal 

Vízzel és paradicsommal vészelték át a nyár első 
hőségriadóját 

A Magyar Egészségügy Napja 
alkalmából  .....................  3. oldal 

"Szerelem, nyár, virágok” - 
Mindszenti Alkotókör tagjai-
nak kiállítása  .................  5. oldal 

Mindszenti emlékművek nyo-
mában  .............................  6. oldal 

Elkezdődtek a nyári táborok 
Mindszenten  .................  7. oldal 

Úti beszámoló diákmódra - 
ötnapos erdélyi kirándulás-
ra mentek az általános isko-
lások  ............................  10. oldal 

Szent Iván Éj a Mindszenti Ál-
talános Iskola Dózsa-Telepi 
Tagintézményében  .....  11. oldal 

a Hódmezővásárhelyi Tanker-
ületi Központ díjazta pedagó-
gusait .............................  14. oldal 
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Június 17-én hivatalosan is meg-
kezdődött a strandszezon Mind-
szenten, a szabadstrandon. A 
nyitóbulin volt humor, zene, 
tánc, és ködszínház.  

A rendezvényt Csenki Attila, a Ma-
gyar Rádió 5. Humorfesztiváljának 
döntőse, a Godot Dumaszínház és a 
Showder Klub című műsor egyik 
állandó fellépője nyitotta meg. A 
Tiszára felállított víziszínpadon egy 
egészen különleges helyszínen lépett 
fel a humorista, akinek a poénjain, 
történetein több százan kacagtak. 
Csenki Attila a fellépés végén el-
mondta, hogy ilyen „menő” helyszí-
nen még nem találkozott a közön-
ségével. Kifejtette, hogy a jövőben 
egy nagyobb fesztivált, rendez-
vényt is el tudna képzelni a mind-
szenti strandon.  

A humorbomba után érkezett a köd-
színház és a Queen. A multimédiás 
szökőkútra még 2017-ben nyert for-
rást az önkormányzat, a premiert 

pedig tavaly nyárra tervezték, azon-
ban az Önkormányzaton kívülálló 
meghibásodás miatt idénre halasz-
tották az első vetítést. Most pedig a 
magasba emelkedett a vízfüggöny, a 
zenekar pedig a húrok közé csapott. 
A Wembley stadiumban adott kon-
certre 72 ezren voltak kíváncsiak 

1986-ban, ez a nézőszám pedig 450-
500 fővel bővült a Tisza-partján.  

A világhírű banda után a BárKa tera-
szán folytatódott a buli. DJ Sunny és 
Karesz egészen hajnalig táncoltatta a 
szórakozni vágyókat, akik egy kivá-
ló retró esten kapcsolódhattak ki. 

HIVATALOSAN IS ELINDULT A MINDSZENTI NYÁR 

A Csongi tónál június 11-én 8 óra-
kor a 25 éves fennállását ünneplő 
egyesület titkára – rövid múltidé-
zés után -köszöntötte a 12 gyerme-
ket és az őket elkísérő 19 felnőttet.  
A már megszokott szalámis vajas-
kenyér, zöldpaprika, paradicsom 
elfogyasztása után mindenki elfog-
lalta a horgászhelyét és szülői segít-
séggel felkészült a versenyre. A 

horgászathoz etetőanyagot és csalit, 
a jobb közérzet biztosításához az 
ásványvizet és az üdítőitalt az 
egyesület adta.  A kezdetben borult 
idő félidőben naposra változott, 
viszont a kellemetlen északi szél 
végig kitartott. Mind ezek ellenére 
a három korosztály 3,5 órás ver-
senyén 25,5 kg ezüstkárászt mér-
legeltünk. 

Gyermek napot tartott a „KATECH” Horgászegyesület 

Óvodások: 
1. Marzsik János Gábriel 4010 gramm; 
2. Nagy Diána 1760 gramm. 

Alsó tagozatosok: 
1. Nagy Dominik 3710 gramm; 
2. Gyapjas Dorka 2420 gramm; 
3. Deák Laura Mia 1985 gramm. 

Felső tagozatosok: 
1. Csengery Ádám 5530 gramm; 
2. Gyapjas Barnabás 2060 gramm; 
3. Horváth Csongor   880 gramm. 

A helyezettek értékes horgászboto-
kat, serleget valamint érmet, a to-
vábbi helyezettek tárgyjutalmakat 
kaptak. Mindenkinek jutott bősége-
sen az alkalomhoz illő ajándék és 
édesség amit Felvidéki Sándornak 
köszönhetünk.  
Miután elfogyasztottuk a  pizza 
ebédet és Ormándi Tünde jubileu-
mi alkalomra készített díszes  tira-
misuját, ellenőriztük a horgászhe-
lyek tisztaságát és 15 óra 40 perckor 
elköszöntünk a tógazdától. 
Jelen rendezvény a MOHOSZ Hor-
gász Utánpótlás- nevelési és Okta-
tási Program pályázati támogatásá-
val valósult meg. 

Kazy Csaba  
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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 

Mindszent város külterületén a lakosság 87 fő, 38 lakott 
tanyával. A tanyagondnoki szolgálatot 2017 óta Janó Kata 
látja el, aki munkáját precízen, a szabályoknak megfelelő-
en és átláthatóan végzi. 
Kata kiemelt feladata a Dózsa-telepen, illetve a külterüle-
ten élők részére, a napi egyszeri meleg étel, ételhordóban 
történő kiszállítása. Az ellátottak szerint „ez hatalmas segít-
ség, mert így a napi meleg étkezés megoldott.” Kata minden-
nap 22 fő Dózsa-telepi és 7 fő tanyán élő lakosnak szállít 
házhoz ebédet, elmondása szerint „az ebéd szállításával 
érzik a törődést és lehetőségünk van megbeszélni a mindennapi 
eseményeket, szükségleteiket, hálásak minden segítségért.” 

Kata az ételszállításon túl közreműködik a házi segítség-
nyújtás biztosításában. Ezek olyan teendők, amelyek túl-
mutatnak a képesített gondozók által végezett feladato-
kon. Segítséget nyújt a rászorultak fizikai erejét és moz-
gásképességét meghaladó feladatok megoldásában. Erre 
nagy szüksége van, a főleg idős tanyai lakosságnak. 
Tanyagondnokunk fő feladata az egészségügyi ellátáshoz 
való hozzájutás segítése, ez három dolgot érint: a betegek 
háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézetbe szállítását, 
valamint a gyógyszerek kiíratását, kiváltását, illetve a 
gyógyászati segédeszközök beszerzését. Ezek a folyama-
tok zökkenőmentesen történnek, hiszen Kata folyamatos 
segítséget kap az egészségügyben dolgozóktól. 
Kata a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető 
élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek beszerzésé-
ben is támogatást biztosít. Tavaly kiemelt együttműkö-
déssel vett részt a családsegítő szolgálattal, az élelmiszer 
csomagok szétosztásában, mivel a járvány hatalmas káro-
kat okozott az emberek életében. „A csomagok osztásakor 
hálát és örömet tapasztaltunk, hisz ez az időszak mindenki szá-
mára megpróbáltatásokat okozott.” – mesélte Kata. 
Tanyagondnokunk segédkezik továbbá, a lakosság hiva-
talos ügyeinek intézésében, egy adott intézménybe törté-
nő szállítás megoldásában vagy az információ gyűjtésében. 
Mindszent Város Önkormányzata a 2019-es év végén, a 
tanyagondnok munkáját egy Dacia Duster személyautó 
megvásárlásával segítette. Az összkerék meghajtású gép-
kocsi gördülékenyebbé teszi a feladatok ellátását, hiszen a 
terep járhatóvá vált a tanyagondnok számára. 
Végső soron elmondható, hogy a tanyagondnoki szolgá-
lat létfontoságú településünkön, amelynek ellátását csak 
igazán elhivatott módon lehet teljesíteni. 

Köszönjük tanyagondnokunk áldozatos munkáját! 

-  a tanyagondnoki szolgálatról 

A tanyagondnoki szolgálat 
jóval több, mint támogatás. A 
tanyagondnokok nemcsak 
segítők, akik elintézik a be-
vásárlást, kiszállítják az ebé-
det vagy orvoshoz viszik az 
egyedül élő tanyai időseket, 
hanem társak is, akire tá-

maszkodni lehet. Vannak idős, magányos emberek, 
Mindszenten is, akikről a tanyagondnokon kívül 
senki sem gondoskodik, ezért jelenléte elengedhetet-
len településünkön. 

TÖBB, MINT SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A Magyar Egészségügy Napja 

alkalmából 
Nincs felemelőbb érzés mások megsegítésénél és nincs 

csodálatosabb hivatás, mint az elesettek, betegek gon-

dozása, ápolása és gyógyítása. Semmelweis Ignác em-

lékére, július 1-én, a Magyar Egészségügy napját ünne-

peljük, ez alkalomból szeretettel köszöntöm orvosain-

kat, ápolóinkat, mentőseinket, gyógyszerészeinket, 

asszisztenseinket, gondozóinkat és védőnőinket. 

Fontosnak tartom, hogy érezzék a társadalom megbe-

csülését, hiszen hajlamosak vagyunk gyógyítóinkkal, 

ápolóinkkal csak akkor törődni, ha az egészségünk 

elveszett. Akkor értékeljük őket, ha elmulasztják fáj-

dalmunkat vagy megmentik az életünket. Az egész-

ségügyi és a szociális ellátórendszerben dolgozók 

azonban jóval többet tesznek annál, minthogy elvégzik 

mindennapi feladataikat. Példát mutatnak az önzetlen-

ségre és a nagylelkűségre, olyan helyzetekben, ahol 

legnagyobb a szükség és a reményvesztettség. 

 „Az élet dönt, meglepően és gyönyörűen... s akkor 

minden olyan egyszerű és természetes.” 

– írja Márai Sándor, Az igazi című regényében. Véle-

ményem szerint a legtöbb sorsfordító esetben van mel-

lettünk valaki. Sokszor egy orvos, ápoló vagy gondo-

zó, aki csendesen végzi feladatát, ők tesznek mindent 

annyira egyszerűvé és természetessé. 

A jelenlegi kihívásokkal teli időszakban láthatjuk csak 

igazán, hogy ez mekkora feladat, most érthetjük meg 

az egészségügyi és a szociális ellátórendszer nehézsé-

geit, hiszen a veszélyhelyzet idején e két területen dol-

gozókra hárult a legnagyobb teher, amely nem csak 

szakmailag jelentett kihívást, hanem lelkileg is kitartást 

igényelt. Nélkülözhetetlen munkájuknak köszönhető-

en azonban, a betegellátás folyamatosan magas színvo-

nalon működik településünkön. 

Az itt élők nevében köszönöm áldozatos, felelősségtel-

jes, odaadó munkájukat, mellyel a helyi lakosok ellátá-

sát, egészségét biztosítják. Kívánok további munkájuk-

hoz erőt és kitartást! 

Zsótér Károly, polgármester 
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A testületi ülésekről 

Rendkívüli képviselő-testületi 
ülést tartottak június 13-án, ahol 
döntés született többek között a 
strand nyitvatartásáról, illetve kivá-
lasztották az útfelújítások kivitele-
zőjét is.  

Mindszent Város Képviselő-testülete 
megtárgyalta a strandszezon kezdő 
és befejező napját. Ennek fényében a 
hivatalos szezon kezdő és zárónapja 
2022. évben, június 11. és szeptem-
ber 11. Ez megegyezik a korábbi 
években is kitűzött időpontokkal.  
Az ülésen szóba került a hamarosan 
kezdődő útfelújítási projekt is. Mint 
ismeretes, 100 millió forintos útfel-
újítási program kezdődik Mindszen-
ten, aminek köszönhetően több utca 
is teljesen megújul. A közbeszerzés 
lezárult, a testület pedig kiválasztot-
ta a kivitelezőt. Összesen 3 ajánlatte-
vő nyújtott be árajánlatot mindkét 
rész (kátyúzás, illetve útfelújítás) 
vonatkozásában, akik közül a 
DÉLÚT Kft. ajánlata volt a legkedve-
zőbb. A munkálatok heteken belül 
megkezdődnek.  
A testület vizsgálta a Hódmezővá-
sárhely Többcélú Kistérségi Társulás 
eseményeit is, a tárgyalások pedig 
jelenleg is tartanak. A végső megál-
lapodásokról a következő lapszá-
mokban beszámolunk!  

Utolsó ülését tartotta a képviselő-
testület a nyáriszünet előtt június 
29-én. A tanácskozáson döntöttek 
az étkezési díjak módosításáról, 
illetve segítséget nyújtottak egy 
közalapítványnak is.  

A grémium meghallgatta és elfogad-
ta az Iskolabarát Alapítvány műkö-
déséről szóló beszámolót. A beszá-
molóból kiderült, hogy a bevételeket 
továbbra is elsősorban az oktatási 
feltételek javítására és a tanulók tá-
mogatására fordítják. Ilyenek példá-
ul a versenyek nevezési díjai, utazási 
költségek térítése, kulturális és ta-
nulmányi kirándulások támogatása, 
sporteszközök, játékok, jutalom-
könyvek, díjak, oktatást segítő, 
könyvek tárgyak vásárlása, udvari 
játékok karbantartása. 2018-ban 
komplett játszóteret és konditermet 
alakítottak ki a két iskolaudvaron, 
valamint 2019-ben udvari tantermet, 

és kerékpártárolót építettek a fiúis-
kolában. Sajnos a COVID-járvány 
miatt sok program, verseny, kirán-
dulás az elmúlt két esztendőben el-
maradt, így a pénzügyi mozgás is 
kisebb volt, mint a járvány előtt. Az 
egyesület az inflációra való tekintet-
tel a tanulmányi kirándulás támoga-
tását 50%-kal megnövelték, a Szülői 
Munkaközösséggel közösen új házi-
kókat és kiülőket vásárolnak, illetve 
csináltatnak az iskolaudvarokra. 
A város vezetői az Együtt a Mind-
szenti Dózsa – Telepi Általános Isko-
lások Jobb Jövőjéért Alapítvány be-
számolóját is meghallgatta. Az ala-
pítvány támogatja a tehetséges, 
anyagilag rászoruló tanulókat. Hoz-
zájárulnak a tanulmányi versenye-
ken való részvételhez, az iskola 
anyagi lehetőségeit meghaladó, ok-
tató, nevelő munkát segítő eszközök 
vásárolnak, új könyveket vásárolnak 
a könyvtárba, hangosító berendezést 
szereztek be, földrajzi atlaszokat, 
betűhívó készletet szereztek be. 
Ezen felül a kreativitás, művészeti- 
és sporttevékenység, kirándulások, 
táborozások támogatása is céljuk. 
Ilyen például a Határtalanul Erdélyi 
kirándulás, és a Manókaland kultu-
rális műsor támogatása. Ezen felül 
édességeket, dekorációs anyagokat, 
játékokat vásároltak. A kitűnő és 
jeles tanulmányi eredményt elért 
tanulók munkáját könyvjutalommal 
ismeri el az alapítvány. A pedagógi-
ai programban szereplő 8. osztályo-
sok díjazásához a díjakat /kupákat/ 
az alapítvány finanszírozza. Ekkor 
kerül sor az alapítványi díjak átadá-
sára, melyről a benyújtott pályáza-
tok alapján a kuratórium dönt. Ilyen 
”Az év tanulója”, „Az év osztálya”, 
„Dózsa Díj”, „Az év tanítója”, és „Az 
év tanára” díjak. Minden tanév vé-
gén a díjakat, vásárlási utalványt, 
serlegeket, okleveleket, virágcsokro-

kat, az alapítvány biztosítja. 
Döntés született a gyermek- 
és szociális étkeztetés díjának 
módosításáról is. Mindszent 
Város Önkormányzata, mint 
fenntartó a vonatkozó gyer-
mekvédelmi jogszabályok 
alapján biztosítja a nevelési-
oktatási intézményekben a 
gyermekétkeztetést, amelyért 
az igénybe vevők térítési díjat 
fizetnek. Továbbá a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátások-
ról szóló törvény kimondja, hogy a 
települési önkormányzat, tekintet 
nélkül hatáskörére és illetékességére, 
köteles az arra rászorulónak többek 
között étkezést biztosítani. A világ-
járványnak, illetve a háborús ve-
szélyhelyzetnek köszönhetően 
drasztikus áremelkedések realizá-
lódtak mind az élelmiszeripari, 
mind pedig energiaipari szektorban. 
Ennek okán a testület elfogadta azt 
az előterjesztést, miszerint 2022. au-
gusztus 1. napjától a gyermekétke-
zés intézményi térítési díja, valamint 
a szociális étkeztetés térítési díja is 
módosul.  
„A Mindszenti Idősekért” Közalapít-
vány kérelemmel fordult Mindszent 
Város Önkormányzatához, amely-
ben segítséget kért. A Közalapítvány 
jelentős mennyiségű és értékű 
gyógyászati eszközt kezel. Az eszkö-
zök tárolása a Mindszent, Köztársa-
ság tér 11. szám alatti, korábban ön-
kormányzati tulajdonban lévő ingat-
lanon kijelölt helyiségben történik. 
Az új tulajdonos jelezte a Közalapít-
vány felé, hogy a helyiségre szüksé-
ge van, ezért kérte annak átadását. 
Tekintettel arra, hogy a gyógyászati 
eszközök jelenlegi helyiségből törté-
nő kipakolása egy másik helyiség 
biztosításával lehetséges, a Közala-
pítvány kuratóriumi elnöke kérte, 
hogy az Önkormányzat, a tulajdonát 
képező, Vörösmarty u. 3. szám alatti 
ingatlant, „A Mindszenti Idősekért” 
Közalapítványnak adja át raktározá-
si célra. Mindszent Város Képviselő-
testülete megtárgyalta a kérést, és 
2022. július 1. napjától kezdődően 
határozatlan időtartamra, térítés-
mentesen használatba adja a fent 
megnevezett épületet, azzal a felté-
tellel, hogy az ingatlant érintő köz-
műszolgáltatások díjait, fogyasztás 
alapján, a Közalapítvány fizeti. 
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Az alkotás során a fantázia, kitartó 
munka és kézügyesség segítségével 
mindig valami csoda születik. S ha a 
megszületett eredményt az alkotó 
bemutathatja, azt mások is megcso-
dálhatják, megtörténik az örömszer-
zés mások számára is. Az alkotó al-
kot, mert örömét leli benne, s ha ezt 
egy kiállítás keretében megmutat-
hatja, s ráadásul nem csak szűkebb 
környezetének siker élményeket sze-
rez, melyek további alkotásra ösz-
tönzik őket.   

Június 24-én, a varázslatos Szent 
Iván-éjelét megelőző délután nyílt 
meg Szegváron a Szegvári Egyesített 
Közművelődési és Muzeális Intéz-
ményben a Mindszenti Alkotókör 

tagjainak kiállítása, „Szerelem, nyár, 

virágok” címmel.  

A mindszenti származású, Ujvári 
Ágnes a kiállítás megálmodója el-
mondta, hogy június 24-én egy olyan 
kiállításon vehettünk részt Szegvá-
ron, amely egy nagy álmom kezdő 
lépcsőfoka. Bár néhány mindszenti 
alkotóknak volt már az elmúlt évek 
során, Szegváron kiállítása, de közö-
sen még nem láthattuk munkáikat. 
Egy Szegvár - Mindszent Kulturális 
Híd létrehozását tűztem ki célul, 
melynek megvalósításához ebben az 
esetben a mindszenti festők voltak 
az első művészek, akik bemutatkoz-
hattak a szomszéd településen. An-

tal Péter és Gila 
László hegedű-
játékával kezdő-
dött a kiállítás, 

majd Kovács Ildikó köszöntője után 
egy újabb zenemű meghallgatása 
után kötetlen beszélgetéssel folytató-
dott a délután. Szép számmal vettek 
részt az érdeklődők a megnyitón. A 
festmények még három hétig látha-
tóak a Szegvári Egyesített Közműve-
lődési Intézmény emeleti galériáján. 
Terveink között szerepel, hogy a 
szegvári alkotók munkáit pedig 
Mindszenten tekinthessék meg az 
érdeklődők. A Szegvár -Mindszent 
Kulturális Híd magában foglalja a 
képzőművészeten kívül az irodal-
mat, a zenét és minden olyan alkotó 
tevékenységet, amelyet be tudunk 
egymásnak mutatni. Hihetetlenül 
gyönyörű alkotásokat láthattunk, az 

Alkotókör tagjaitól, Losonczi Erzsé-
bet, Jaksáné Ani, Papp Istvánné, 
Bambula Ludmilla, Zsótér Istvánné 
Bazsa, Tóth Mária Elvira,  Deák Sán-
dor, Horváth Anikó és Bacsa Zsófiá-
tól. Köszönet az alkotóknak a közre-
működésért, a szegvári Művelődési 
háznak a kiállítás lehetőségéért, Ban-
ka Áginak a képek elrendezéséért, 
Kerekes Mátyásnak a képekért, Antal 
Péternek és Gila Lászlónak a színvo-
nalas hegedűjátékért és Kovács Ildi-
kónak a lebilincselő köszöntőért. 

„Szerelem, nyár, virágok” 
- Mindszenti Alkotókör tagjainak kiállítása 

Idős hölgy és kertjének gondozására, 

ápolására megbízható jelentkezőt 

keresek, örökösödési szerződés 

keretében! 

Tel.: 06 30/ 407-7563 

LAKOSSÁGI ÉS 
APRÓHIRDETÉSEK 

Díjszabás: 
egynegyed oldalas 7.875,- Ft + Áfa 
egynyolcad oldalas 3.938,- Ft + Áfa 
apróhirdetés  75,- Ft/szó + Áfa* 

 * a névelő nem számít önálló szónak 

Az önkormányzat intézményei, a civil szervezetek, 
valamint a Mindszenti Általános Iskola városi 
rendezvényeihez kapcsolódó hirdetései, tájékoztatói 
térítésmentesek. 

Hirdetésüket megrendelőlap segítségével adhatják 
fel, amelyet személyesen kérhetnek a Mindszenti 
Polgármesteri Hivatal (6630, Mindszent Köztársaság 
tér 31.) portáján vagy letölthetik elektronikus úton 
Mindszent város honlapjáról (https://mindszent.hu). 

VÉRADÁS 

Időpont:  2022.08.16. - 14:00-18:00 

 2022.08.23. - 14:00-18:00 

Helyszín: Mindszenti Művelődési Központ  

https://mindszent.hu
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Mindszenti emlékművek nyomában 
Az emlékműveknek nem csak esztétikai szépsége van, 
hanem szimbolikus jelentéssel is bírnak. Minden em-
lékhely emlékeztet minket a múlt egy fejezetére, és 
felhívja a figyelmet arra, hogy ne kövessük el azokat a 
hibákat, amiket eleink elkövettek. A Mindszenten 
található emlékhelyekről Pálinkó György Vincét, tör-
ténelemtanárt, települési képviselőt kérdeztük.  

M.H.: Mindszenten nagyon szép emlékműveket talá-
lunk. Miért fontos, hogy ilyen emlékműveket állítsunk? 
Az emlékművek első sorban emlékeztetik a jelen emberét 
a múltra, és figyelmeztetik a polgárokat arra, hogy jó 
irányt válasszanak, tanulva a múlt hibáiból. Ezen felül 
erőt adnak, hogy olyan célokat tűzzünk ki a jövőben, ami 
segít elkerülni a múlt hibáit. Mindegyik egy felkiáltójel, és 
nem csak ezért, hogy keseregjünk és szomorkodjunk, ha-
nem azért is, hogy erőt adjanak, és motiváljanak minket 
ara, hogy jobban teljesítsünk.  

M.H.: Egy éve avatták fel Mindszenten az Országzászlót, 
aminek megépítését Ön kezdeményezte. Mi motiválta, 
miért fontos, hogy ennek a településnek is legyen egy 
ilyen emlékműve?  
Édesapám említette évtizedekkel ezelőtt, hogy eredetileg a 
két világháború között egy Országzászlót is terveztek a 
Városháza elé. Készült egy akvarell is, amin pontosan lát-
szik, hogy miként képzelték el ezt abban az időben. A 
megvalósítás azonban valószínűleg a pénzhiány és a má-
sodik világháború kitörése miatt elmaradt. Történelemta-
nárként fogékony vagyok a hagyományaink ápolására, 
így szerettem volna, ha több évtized után megvalósul ele-
ink terve. Nagyon sok személytől kértem segítséget, míg 
végül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyitott volt az el-
képzelésemre, és megtámogatta a projektet 10 millió 
forinttal.  

M.H.: Mi a jelentősége egy ilye Országzászlónak, mit 
jelképez?  
Az országzászlók állítása főként az első világégés után 
volt jellemző, a trianoni békediktátum következményeire 
emlékezvén. A nemzeti öntudatunknak, az összetartozás-
nak, az önmagunkba és a Jóistenbe vetett hitnek a jelképe 
minden országzászló, így a mindszenti is. Ezen túl, ami-
kor rátekintünk erre a csodás emlékműre, az áldozatok is 
eszünkbe jutnak. Azok a magyar emberek, akik a legtöb-
bet, az életüket adták a hazáért. Véleményem szerint – 
járva a megyét -, az egyik legszebb ilyen emlékmű lett a 
mindszenti, így méltón lehetünk rá büszkék. Az emléke-
zésen túl a városunk központját is méltóképpen ékesíti.  
Aki beleássa megát a történelembe, vagy beszélget hatá-
ron túli magyarokkal, az egy másodpercre sem kérdőjelezi 
meg, hogy az ilyen Országzászlóknak óriási létjogosultsá-
ga van.  

M.H.: Többen is ellenezték az Országzászló megépülé-
sét. Miért lehet ez?  
Nagyon szomorú vagyok emiatt. Itt nem pusztán egy fizi-
kai emlékműről, kövekről, zászlórúdról, textilről van szó. 
Ebben benne van a magyarság bő százéves kálváriája. Ha 
belegondolunk abba, hogy szinte egy tollvonáson múlt, 
hogy ma Mindszent is lehetne román terület. Akkor nem-
hogy Országzászlót nem tudnánk felállítani, hanem sok-
kal kisebb dolgokért is sokkal többet kellene küzdenünk. 

M.H.: Mindszenten található első és második világhábo-
rús emlékmű is.  
Az első világháborús emlékmű, a Szabadság téren találha-

tó és egy gyalogos huszárt ábrázol, aki éppen a kardját 
rántja elő, ezzel szimbolizálva, hogy készen áll az ország 
védelmére. A ’30-as években állították, és egy nagyon 
színvonalas avatást tartottak. Mindszent életének nagyon 
fontos személye, dr. Taraba József plébános és Habsburg 
József főherceg is részt vett az emlékmű leleplezésén, 1935
-ben. A talapzatra fel vannak vésve az első világháború-
ban elesett mindszenti katonák nevei. Egy időben a II. 
világháború áldozatainak neve is megtalálhatóak voltak 
ezen az emlékművön, azonban a ’80-as években felállítot-
tak egy mécsestartó nőalakot, ami a második világégé em-
lékműve lett, így a nevek lekerültek az I. világháborús 
emlékműről.  
A II. vh-s emlékmű a fasizmus áldozatait említi, azonban 
a második vh. alatt Magyarországon fasizmusról nem be-
szélhetünk. Akkoriban a domináns eszme inkább a nem-
zeti szocializmus volt. Ez az emlékmű is méltón emlékez-
tet minket ara, hogy véletlen se kövessük el azokat a hibá-
kat, amiket a világ akkoriban elkövetett.  

M.H.: Mindszenten a kubikusoknak is emeltek emlék-
helyet. Miért voltak ennyire fontos emberek a kubi-
kosok? 
Mindszenten két emlékhelye is van ezeknek az emberek-
nek. A település belterületén, a volt gimnázium épületénél 
is van egy emlékhely, és Mindszent és Mártély között is 
található egy szobor. Óriási dolgokat köszönhetünk a ku-
bikosoknak. Szó szerint a két kezükkel építették ezt az 
országot, nagyon sok értelemben. Sokan úgy tudják, hogy 
csak gátakat emeltek, és a Tisza szabályozásában vettek 
részt, azonban ez nem igaz. A folyószabályozások olyan 
jelentősek voltak, hogy nem csak az árvíztől mentették 
meg a lakosokat, hanem gazdasági értelemben is akkora 
jelentőséggel bírt, hogy felért egy második honfoglalással. 
Akkora földterületeket sikerült visszahódítani, hogy a 
magyar mezőgazdaság szárnyalt a folyószabályozások 
után. Ennek hozamaként annyi pénz gyűlt össze, hogy 
lehetőség volt egy új pénznemet, a koronát, amelynek ár-
folyamát aranyalaphoz rögzítették. Óriási szó volt ez, ami 
a kubikosok nélkül nem jöhetett volna létre. Ezen túl vas-
úti töltéseket építettek, amivel létrehozták az Európa-
szintű vasúthálózatot, középületeket építettek, alapokat 
ástak. Ezek az emberek sokszor gyalog mentek fel Pestre 
munkát keresni, hogy tovább építsék az országot.  

M.H.: Kossuthnak is van emlékhelye Mindszenten.  
Igen, a római katolikus templom oldalán van Kossuth La-
josnak egy emléktáblája. Mint ismeretes, Kossuth Mind-
szent díszpolgára, bár valójában sosem járt ezen a telepü-
lésen. Mindszent határában haladt el, mikor Hódmezővá-
sárhelyre tartott. Ez a település katolikus többségű volt, 
Kossuth pedig evangélikus.  
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Elkezdődtek a nyári táborok Mindszenten 

A vakáció beköszöntével, sok – elsősorban kisgyerme-
ket nevelő – szülőnek gondot okoz, és komoly szerve-
zést igényel gyermekeik felügyelete. Erre kínál megol-
dást a Mindszenten is elérhető több napközis tábor, 
amelyekben a sporttól kezdve, a kalandokon, az élmé-
nyeken, az alkotó, kreatív tevékenységeken át, a ha-
gyományőrzésig mindenki megtalálja az őt érdeklő, 
számára megfelelő, szívének kedves tábort, ahol tartal-
mas és élményekkel teli időtöltés vár a gyermekekre. 
Az egy-egy hétig tartó táborok rendje hasonló az isko-
lák, óvodák munkarendjéhez, reggel 8 órára érkez-
nek a gyermekek és délután, egy tartalmas nap után 
hazatérnek.  

A táborok sorát a  

Mocorgó UFC napközis foci tábora 
nyitotta, 30 fő részvételével, edzők, egyesületi tagok és 
önkéntesek közreműködésével. A táborozók között 10, a 
focit kedvelő óvodást is találtunk és érkeztek Szegvárról 
is táborozni vágyók. A táborban való részvételnek nem 
volt feltétele a labdarúgás alapos ismerete, hiszen a dél-
előtti edzéseken az alapokat mindenki elsajátíthatta, fiúk 
és lányok egyaránt. Délutánonként a játék volt a fókusz-
ban, ügyességi versenyek, feladatok, kerékpártúra, ping-
pong, strandolás került előtérbe.  
Bodrogi Henrik, Hős Botond és Szabó Mihály táborozók 
elmondták, hogy mindhárman imádnak focizni és ebben 
a táborban bizony sokat focizhattak. Nagyon finomak 
voltak az ételek, jók voltak a programok, sokat barátkoz-
hattak. Legjobban azonban a strandolást várták.  
A Mocorgó UFC köszöni a szülőknek, hogy elhozták 
gyermekeiket, valamint a tábor megvalósításához nyúj-
tott segítségüket, Márkus Zsófiának, Borda Nikolettának, 
Király Kittinek, Fazekas Alexandrának, Nagy Péternek, 
Kovács Ákosnak és Tóth Kristófnak pedig a tábor lebo-
nyolításában való közreműködésüket.  

 Környezettudatosság, természeti értékeink és környe-
zetszépítés,  

 Művészeti nevelés, kulturális örökségeink, hagyomány-
őrzés, kézművesség, 

 Kirándulás 

A hét folyamán a pedagógusok igyekeztek a tábor prog-
ramját - amely a „Szülőföldem szép határa” címet kapta - 
számos élményelemmel gazdagítva, értékes időtöltést 
biztosítani a táborozó gyermekek számára.  Hétfőn a 
parkban kialakított, több állomásos Minden út Mind-
szentre vezet elnevezésű akadálypályán, menetlevéllel 
felszerelkezve ismerkedtek meg a környező települések 
jellegzetességével. A keddi nap gyalogtúrával kezdődött 
a Kurca-parti tanösvényre, ahol a szervezők által előre 
kihelyezett GEO ládák segítségével figyelték meg a víz-
part élővilágát. Szerda délelőtt a Grimm-Busz Színház 
vidám előadásán derültek, majd a délután folyamán a 
Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központot 
vették birtokba, ahol különböző népi mesterségekhez 
kapcsolódó kézműves technikákat próbáltak ki, mint pél-
dául a vesszőfonás, nemezelés, zsinórkötés 
„körmöcskével”. A csütörtök a kirándulás jegyében telt. 
Első állomásunk Szarvason a Körösvölgyi Állatpark volt, 
majd a Mini Magyarország makettjei közt bebarangolták 
hazánkat. Péntek reggel a kemencében frissen sült kenyér 
illata csábította a csapatot a Helytörténeti Múzeum kertjé-
be, amit jóízűen fogyasztottak a gyerekek. Ezután múze-
umpedagógiai foglalkozás keretein belül betekintést nyer-
tek az ősi mesteremberek mindennapjaiba, majd a hét 
során szerzett élmények felelevenítésével zártuk délután 
a tábort. 

Napközi Erzsébet-tábor a 
Mindszenti Általános Iskolában 

2022. 06. 20. és 06. 24. között hangos zsibongás töltötte be 
a székhely folyosóját, ahol negyven alsó tagozatos gyer-
mek táboroztatása valósult meg.  
A programtervek megvalósításakor az Alapítvány által 
meghatározott öt kötelező programelemet kellett fel-
használni: 

 Önismeret, közösségépítés, kompetenciafejlesztés, 

 Sport, egészségtudatos életmód,  
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Ha június, bizony elérkezik a ballagások, búcsúzások ideje. A ballagó, búcsúzó gyermekek és szüleik életében le-
zárul egy szakasz és valami új kezdődik. Az óvodások életében már nem a játék szerepel majd a középpontban, 
szeptembertől az iskola padjai és a tanítónéni, bácsi várja őket.  

Ballagás a Károly Óvodában és a Móricz Zsigmond Utcai Tagintézményben 

A mindszenti óvodák ünnepi díszbe öltöztek erre az alkalomra. Hiszen 
ahogy Korom Éva Andrea intézményvezető búcsúszavaiból kiderült, az 
óvodai élet számos csodálatos ünnepet, pillanatot mondhat magáénak. 
Mégis a legszebb, a legmeghatóbb, amikor az iskolára felkészített, iskola-
érett óvodások, a Kisvirág a Katica és a Napsugár nagycsoportosok elbú-
csúznak a számukra 3-4 évig otthont adó, a biztonságot jelentő óvodájuktól.  
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A júniusi délután zsúfolásig meg-
telt Móricz utcai és a Károly Óvoda 
udvarán, a  120 éves tölgyfa árnyé-
kában gyülekeztek a szülők, nagy-
szülők, testvérek, rokonok, majd 
kezükben kedvenc játékaikkal meg-
érkeztek a búcsúzó nagycsoporto-
sok. A játékok bizony belekerültek 
egy ládikóba, egyesével elbúcsúzva 
azoktól, ami nagyon kedvesen jel-
képezte azt, hogy azok helyébe lép-
nek a füzetek, ceruzák, könyvek. 
Hasonlóan visszaadták óvodai jelei-
ket, majd a kérdésre, hogy mi törté-
nik azokkal? – elhangzott, meg-
öröklik, várják őket az óvodai életet 
elkezdő kiscsoportosok. Azután a 
gyermekek búcsúműsorát láthatták 
a vendégek, versek, dalok hangoz-
tak el. A búcsúzókat, kis tarisznyá-
jukat vállukra véve,  a hozzátarto-
zók az elmaradhatatlan virággal 
köszöntötték.  

Az intézménytől nem csak a nagy-
csoportosok búcsúztak. Nyugdíjba 
vonulásukkal Mihály Irénke, Gajda 
Piroska és Pataki Sándorné, Marika 
óvó néniknek is lezárult egy kor-
szak. Hosszú éveken át tartó, a 
mindszenti gyermekek nevelésével 
eltöltött időt megköszönve tartal-
mas, boldog nyugdíjas éveket kívá-
nunk nekik! 
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Úti beszámoló diákmódra 

„Legendák nyomában Erdélyben” címmel pályázott a 
Mindszenti Általános Iskola ötnapos erdélyi kirándulás-
ra. 2020-ban tudtuk meg a hírt nyertünk a Határtalanul! 
pályázaton (HAT-20-01-1108), de a járvány miatt sok minden 
bizonytalan volt. 2022. május elején jött a hír: Mehetünk! 
Mindenki izgatottan várta a május 29-ét, az indulás nap-
ját. 44 nyolcadikos (a, b, c osztályokból), 2 hetedikes di-
ák, négy kísérő nevelővel vett részt a tanulmányi úton. 
Június 2-án, csütörtökön éjjel értünk haza a tartalmas, 
élményekkel teli útról. Az emlékeket, tapasztalatokat 
fogalmazásokban örökítették meg a tanulók. Írásaikból 
kiderül, az erdélyi táj varázslatos szépsége, az ott élő ma-
gyarok vendégszeretete és önzetlensége, a kulturális 
örökségek megtekintése mély nyomot hagyott bennük, 
lelkükbe fogadták, életük személyes, feledhetetlen élmé-
nyévé vált. 

1. nap: Végre felvirradt a nagy nap!  

Izgatottan vártuk a buszt a fiú iskola előtt. A határ átlépése 
után már indult is a program:  
Nagyszalonta: Rövid séta a főtéren, ahol a templom nem 
harangozik egész órában, hanem Kossuth indulót játszik. 
Nagyvárad: Szent László Székesegyház. Ámulva néztük a 
monumentális templomot, a nagyon díszes freskókat és 
hallgattuk az éneket. Tovább buszozva elértük Erdély ter-
mészetes határát Királyhágót. Kolozsváron elsétáltunk a 
Mátyás király szülőházához. Megcsodáltuk a monumentá-
lis Mátyás király szoborcsoportot is. Végre megérkeztünk a 
szálláshelyre: Torockóra, ahol finom vacsorával vártak 
bennünket szállásadóink. 

2. nap: Természeti értékek 

Reggeli után elvittük az adományainkat a Kiss Szent Teréz 
Gyermekvédelmi központba, ahol a vezető felesége foga-
dott bennünket. Szeretettel, és számunka érdekes, jellegze-
tes tájszólással mesélt az itt élő gyerekek életéről, minden 
napjaikról. Például megtudtuk, hogy nincs saját telefonjuk, 
nem néznek tévét, nem ihatnak kólát és energiaitalt, nem 
esznek csipszet. Helyette egészséges ételeket esznek, ami-
hez az alapanyagot a saját kiskertjükben termelik meg. Be 
vannak osztva házi munkára. Ha a tanulmányi átlaguk 7 
vagy annál több és egész héten rendesen végzik a munká-
jukat, akkor kapnak hétvégére telefont. Mi szörnyülködve, 
tanáraink irigykedve hallgatták! 
Következett a tordai sóbánya. „Millió” lépcső megmászása 
után a sóbánya hatalmas tárnáiban a bányászat technikájá-
val és eszközeivel ismerkedtünk meg. Természetesen nem 
hagytuk ki a só megnyalintását sem. Hosszabb buszozás 
után megérkeztünk Székelyföldre.   

3. nap: Legendák vezetnek utunkon 

Első úticél: Békás-szoros. Végig sétáltunk a hatalmas és 
félelmetes sziklafalak között a zubogva rohanó patak men-
tén. Majd az innen pár kilométerre lévő Gyilkos-tó látvá-
nya nyűgözött le mindenkit! Zetelekán megnéztük a víztá-
rozót, valamint meghallgattuk a Zeta váráról szóló mon-
dát. 
Napunk utolsó állomása Szejkefürdő, ahol áthaladtunk 
egy régi, de gyönyörűen faragott székelykapusor alatt, 
amelyből a legrégebbi 1818-as volt 

4. nap: Meghátrálás, újratervezés, elengedés és a megle-

petések napja 

Miért? Elmondjuk: 
Első úticél kilátó. Helyette Bogárfalván a szűk utcában be-
szorult a busz. Fordulás vissza! Új cél. 
Székelyudvarhely főterén megnéztük a Szoborparkot. 
Meghallgattuk Csaba királyfi legendáját elénekeltük a Szé-
kely himnuszt. 
Irány a székelyek szent hegye a Madarasi Hargita. A csúcs 
előtt egy szomorú smile  + a busz nem tud felvinni az utol-
só 9 km-es szakaszon! Szervezés. Traktorral megyünk fel, 
de csak délután. Semmi gond, Edit néni nem hagy pihenőt. 
Irány a Székelyvarság. A nap végén a kemencében sült 
isteni vacsora után átsétáltunk Tamási Áron sírjához.  

5. nap: Nagyutazás (689 km) haza! 

Korondon megálltunk sót venni. Fehéregyházára értünk, 
ahol utoljára látták élve nagy költőnket Petőfi Sándort. 
Meghatódva koszorúztuk meg az emlékművét és közben 
tanult verseiből idéztünk. A magyart tanító tanáraink biz-
tosan örültek volna, ha hallják mennyi költemény az 
eszünkbe jutott! Vajdahunyad várában álmélkodva jártuk 
be az oszlopos termeket és beleborzongtunk, hogy Hunya-
di Mátyás nagy királyunk is ezeket a falakat láthatta. 
Utolsó állomás: Arad. Koszorúztunk és szomorúan vettük 
tudomásul, hogy véget ért ez a fárasztó, de csodálatos öt 
nap. 

Mi jól éreztük magunkat és kívánjuk, hogy a mostani 
hatodikosok is részesei legyenek egy ilyen élménynek. 
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Az év legvarázslatosabb, mágikus 
éjszakája Mindszenten 

 
2009-től már sokadik alkalommal került megrende-
zésre a Mecénások a Kulturáért Egyesület kezdemé-
nyezésére, a Keller Lajos Művelődési Központ és 
Könyvtár szervezésében a Pallavicini parkban és té-
ren a Szent Iván-éji mulatságok.  

A Múzeumok Éjszakájához kötődő program, a Szent 
Iván- éj egy meglehetősen régi ünnep, mely a keresz-
ténység előtti pogány időkig nyúlik vissza. Az év leg-
izgalmasabb éjszakájához népszokások, hiedelmek 
sokasága kapcsolódik. A nap az összes európai kultú-
rában szorosan kapcsolódik a naphoz, a fényhez, a 
világosság győzelméhez a sötétség, a gonosz erők fe-
lett.  Nem véletlen hogy a középpontban éppen a fény-
hozó tűz áll, így a tűzgyújtás, a tűzugrás a program 
fénypontja.  
A rendezvény június 24-én, délután 18 óra után vette 
kezdetét. Az intézmény előtti parkban gyülekező ér-
deklődő felnőttek és gyermekek sötétedésig , egy-
aránt szívesen vettek részt a játékokban, próbálták 
ki azokat.  
Az est sztárvendége a Dagda zenekar volt, akik immár 
több mint húsz éve játszanak skót és ír zenét. Zenélnek 
táncházakban, ahol elsősorban a skót tánchoz húzzák a 
talpalávalót. S hogy milyen is egy skót táncház hangu-
lata? – a résztvevők bizony kipróbálhatták és igen so-
kan megpróbálkoztak az alapok elsajátításával.  
A nap várva várt eseményére, a tűzgyújtásra este 22 
óra előtt került sor. Míg a tűz lángja ugrásra alkalmas 
lett, a Dagda zenekar zenéjében gyönyörködhettünk, 
és tűzre kerültek azok a cetlik is, melyekre azok a rossz 
dolgok kerültek fel a délután folyamán, amelyektől 
szabadulni szerettünk volna. A Szent Iván-éji tűzre 
dobva mind ezek már múlttá válnak, tartja a legenda, 
de legalábbis reménykedhetünk benne. Majd követke-
zett a tűzugrás. Ezen az estén is sok kapcsolat, barát-
ság fűződött szorosabbra, került megerősítésre, hiszen 
senkit sem kellett tűzugrásra biztatni, sokan átrepültek 
felette. A lassan elhamvadó tűz mellet pedig spontán 
közös énekléssel ért véget a nap, a sokak által ismert 
csodálatos magyar népdalokkal.  

Szent Iván Éj a 
Mindszenti Általános Iskola 

Dózsa-Telepi Tagintézményében 

2022. június 24-én a Mindszenti Általános Iskola Dózsa
-Telepi Tagintézményének dolgozói, Alapítványa és 
Szülői Szervezete rendhagyó módon az idei elmaradt 
bál helyett egy Szent Iván-éji mulatságot szervezett a 
Tagintézmény udvarán. 

A szép számban összegyűlt vendégek egy hangulatos 
estét tölthettek el a tölgyfák alatt, miközben a parket-
ten a lassan retro stílusnak számító zeneszámokra táncol-
hattak, a zenét ezúton is megköszönve Varga Attilának.  
Az est hangulatához az ízletes grilltálakat a szegvári 
Castellum Étterem biztosította.   
A nagy sikerre való tekintettel, szeretnénk a rendez-
vényből hagyományt teremteni. 

Köszönjük, hogy támogatták rendezvényünket: 
3.c osztály, 5.c osztály, Apró András, Apró Zsuzsanna, Ba-
csa Zsófia, Bakó Csilla, Barnóczki Tibor és családja, BELO 
Vasbolt, Bodrogi Henrik és családja, Csende Tibor, Csende-
Haraszlin Mariann, Dobi Norbert és családja, Dream-Matic 
Kft., Gémes János, Halál Csaba, Horváth Ágota, Hungaria 
Petrol, Iparcikk Bolt, Kaptafa söröző, Csongrád Megyei Ke-
gyeleti Kft., Kispál Tamás, Kiss Vegyes Kereskedés, Kláma 
Divat, Kormányné Takács Orsolya, Kosztolányi Edina és 
családja, Kotormán Magdolna, Kovács Gépszer Kft. , Led-
master, Losonczi Mihályné, Ménesi Sándor, Mindennapok 
Boltja, Mindszenti Dózsa-Telepért Egyesület, Nagy 
Györgyné , Nagy Margit, Nagy Zita, Nóra virág, Nyugdí-
jas Klub, Papp Trafik, Simon Sándor, Sólyom Róbertné, 
Sulyok Renáta , Szabó József és Bacsa Mária, Szecskó József-
né, Szecskó Viktor, Szűcs Alexa, Szűcs Sándorné, Szülői 
Munkaközösség , Tóth János, Udvary Krisztián és családja, 
Váczi Vill Kft., Vígh Zsófia 
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Kedves Szülő, leendő táborosunk! 

Gyermekét a Keller Lajos Művelődési Központ és 
Könyvtár alábbi táborába várjuk még korlátozott 
számban: 

2022. augusztus 1-5. között 

Öregvilág Apó manói 
Bálint Mariann Hulladék Históriák 
klímanó történetek című mesekönyvét 
vesszük alapul, amikor vendégségbe 
hívjuk táborunkba Papír Apót, Pille 
Pannit, Fém Fricit, Üveg nénét, Fiola 
Fiónát, Komposzt Karcsit, és Öregvilág 
Apót. Szereplőink örökbe fogadják és 
manókká varázsolják a táborlakóinkat. Napindítóként 

pedig elmeséljük az aznapi KLÍMANÓ történetet. 

Helyszínek: Szent Imre Közösségi Ház,  
 Hét Halász Háza (régi bölcsi–Damjanich u. 16.) 

Szülői megbeszélés időpontja, a tábori biztosíték 
összege (szülői hozzájárulás díja)   
5000,-Ft/gyermek befizetése: 2022. július 28-án, 
csütörtökön 18:00 a Szent Imre Közösségi Háznál, a 
Dózsa-telepi buszfordulónál. 

A táborba csak egészséges gyermek érkezhet. 

A táborok az alábbiakat tartalmazzák: 
- napi háromszori étkezést 
- napközbeni foglalkozás 8:00 - 16:00 óra között  
 
Újabb rendkívüli nyár előtt állunk mind a gyermekek, 
mind a szülők és persze a táborvezetőségek!  

2022. augusztus 12-én pedig tervezünk egy táboros 
kavalkádot a családok számára a Keller Lajos Művelődési 
Központ és Könyvtárnál. Már most érdemes beírni a családi 
naptárba! 

A visszajelzést csak, és kizárólag az intézményben, 
személyesen, illetve telefonon fogadunk! 

A táborvezetőség nevében: 
Kovács Ildikó 
30/670-7580 

Önkéntes akció keretében újult meg a 

„Hét halász háza” 

2022. június 17-19. között hobby és festőszakmunká-

sokat, valamint egyéb dolgos kezek fogtak össze a 

„Hét halász háza” megújítása érdekében. Csodálatos 

volt azt megélni, hogy egy egész héten keresztül min-

den napszakban érkeztek a segítő kezek. 

Hozzuk létre együtt!-mondtuk, és Együtt is hoztuk létre. 

Nagyon szépen köszönjük: Bacsa János, a Panka Torna 

csoport, Molnár Adrienn és családja, a Polgármesteri 

Hivatal Üzemeltetési csoportja, a Vessző műhely, Gé-

mesné Orosz Éva, Lupityka Gábor és családja, Lengyel 

Laura és anyukája, a KLMKK munkatársai, a Csipke 

műhely, a Mecénások a Kultúráért Egyesület, a Baba- 

A Keller Lajos Művelődési Központ és Könyvtár, 
A csodálkozás Kíváncsiságra sarkall Mindszenten  

címmel 2021-2022-ben az 
EMT-TE-B-A-21-0267 számú pályázati támogatásból 
az alábbi előadások, foglalkozások valósultak meg: 

  Előadás/foglalkozás időpont 

1. Eö tvö s Cirkusz: A Kara csönyi 
csödagö mb 

2021. december 19. 

2. Kegye Ja nös pa nsí pmu ve sz 2022. janua r 9. 

3. Antares köncert 2022. ma jus 1. 

4. Kata ng gyermek zenekar 2022. ma jus 28. 

5. Pa tkai Rözina Triö A ve d Ja nös 2022. ju nius 21. 

6. Dagda zenekar (í r ta ncha zzal) 2022. ju nius 24, 

  KÁVA Kulturális Műhely turné időpontjai 

7. Labirintus elö ada s.1 2022. a prilis 11 

8. Labirintus elö ada s. 2 2022. a prilis 11 

9. Ja tszö te r dra maö ra 2022. a prilis 12 

10. Plasztik dra maö ra 2022. a prilis 12 

11. Felnö tt dra maföglalköza s 2022. ma jus 30. 

  Art’s Harmony Társulat időpontjai 

12. Verselö  muzsika (interaktí v 
művészeti foglalkozás ) 

2022. februa r 25. 

13. Le lek-hu rök hangfu rdö  2022. februa r 25. 

14. Gyermekla ncfu  (magyar zene 
alakulása a törzsszövetségtől 
napjainkig ) 

2022. ma rcius 18. 

15. Emese a lma (Ke pek a magyar 
történelemből a csodaszarvas…) 
homok animációval 

2022. ma jus 6. 

16. Szí vbajök ellen kisasszöny szedjen 
tangö t (rehabilita cio s foglalkoza s) 

2022. ma jus 27. 

17. Tangö Harmöny Szalön - concert-
show-tánctanítás-táncház 

2022. ju nius 4. 

A támogatás teljes összege: 5 millió forint. 

A ta mögata st nagyön sze pen kö szö nju k. 

mama tábor szervezői, közösségi szolgálatosaink, a 

Nyugdíjas klub, és az Idősek klubja közreműködését 

Valamint köszönjük a felajánlásokat: Csatordai-

Kispál család, Csatlósné Répás Eta, Gál János-Szabó 

Gábor, Szeriné Zsuzsa 

Továbbra is szükség van: jó állapotú kék és egy színű 

gumis és normál pamut lepedőkre, függönyökre és 

függönykarnisra, egyéb textilekre. Egyszínű szőnye-

gekre. Tányérokra, poharakra, közepes méretű lábo-

sokra, vízforralóra, evőeszközre. fürdőszoba szőnyeg-

re, tusolófüggönyökre, szemetes kosárra, ruhásszek-

rényre, falra felszerelhető polcra, esetleg udvari bútor-

zatra a tűzrakóhely, és az árnyat adó fák alá. 

Kovács Ildikó, Önkéntes Pont koordinátor 

30/670-7580 
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CSALÁDI ESEMÉNYEK 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT 

2022. 05. 10. Brusznyiczki Zsolt és Patak Petra 

2022. 06. 04. Sípos András és Ábrahám Marianna 

2022. 06. 04.  Gyovai János és Budai Éva 

2022. 06. 10. Bencze István és Miskolczi Anett 

2022. 06. 16. Rostás Károly és Sztojka Ildikó 

2022. 06. 18. Csillag Gábor János és Kaposvári Andrea 

2022. 06. 25. Gyulai Attila Bálint és Zaka Edit 

60. éve kötött házasságot  
1962. 07. 28. Huszka István és Mihály Anna 

50 éve kötött házasságot 
1972. 07. 01. Szeri Sándor és Hasznos Mária Terézia 
1972. 07. 29. Almási Vendel János és Szécsi Erzsébet 

Margit 

40 éve kötött házasságot  
1982. 07. 17. Szunyi Pál és Vass Éva 
1982. 07. 31. Pataki Sándor és Kiss Mária 
1982. 07. 31. Soós János és Balázs Katalin Anna  

35 éve kötött házasságot 
1987. 07. 18.  Antal Lajos és Kardos Csilla Erzsébet  
1987. 07. 18. Barta Lajos és Horváth Judit 

30 éve kötött házasságot  
1992. 07. 11. Lénárt Imre és Mihály Edit 
1992. 07. 25. Bartha László és Gyovai Andrea 

25 éve kötött házasságot 
1997. 07. 12. Antal János és Mihály Renáta.  
1997. 07. 12. Bugyi István és Belovai Beáta 
1997. 07. 19. Marton Róbert Ambrus és Csepregi Katalin 

 

SZÜLETETT 

Vincze Zsoltnak és Puskás Bettinának, 
2022.05.30-án Olivér utónevű gyermeke, 

Szeri Endrének és Apró Erzsébetnek 2022.06.04-én 
Gréta utónevű gyermeke, 

Szabó Mihálynak és Ökrös Edinának, 2022.06.12-én 
Levente utónevű gyermeke, 

Kasza Tibornak és Juhász Rékának, 2022. 06. 23-án 
Ábel utónevű gyermeke, 

Rostás Richárdnak és Farkas Ivettnek, 2022. 06. 29-én 
Richárd Balázs utónevű gyermeke született. 

ELHUNYT 

Zagyva István (Tanya 390.) – 2022. 06. 01. 
– 49 éves volt, 

Kulcsár István Józsefné szn.: Ferenczi Viktória Anna 
(Thököly u. 27.) – 2022. 06. 05. – 79 éves volt, 

Balázs Istvánné szn.: Rácz Jolán (Szőlő u. 62.) – 2022. 
06. 12. – 84 éves volt, 

Hürkecz István (Elege u. 78.) – 2022. 06. 16. – 58 
éves volt. 

FELHÍVÁS 
Mindszenten három gyűjtőponton van 
lehetőség üveghulladék térítésmentes 
elhelyezésére. A szelektív hulladékgyűjtés 
az alapja a hulladékok újrahasznosításának. Ezért fon-
tos, hogy a gyűjtőpontokon csak az edényzeten megje-
lölt hulladék kerüljön elhelyezésre, az anyagok ne ke-
veredjenek össze. A gyűjtőedényekre rá van írva és rá 
van rajzolva, hogy mit lehet beledobni. 

A Mindszenten is található üveggyűjtő edényzetek-
be bedobható: befőttes üvegek, öblös üvegek, alko-
holos üvegpalackok, szörpös, üdítős üvegek, bébi-
ételes üvegek. 
Kérjük az üveghulladékot zárókupak nélkül kihelyez-
ni. Kizárólag ép egész üveget lehet gyűjteni. 

Az edényzetekbe nem dobható: síküvegek 
(ablaküveg, tükör), villanykörte, neoncső, hőálló 
üvegtál, szemüveg lencséje, orvosságos és veszélyes 
anyagokat tartalmazó üvegek, porcelán, kerámia. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az edényze-
tek mellé helyezett hulladék, környezet szennye-
zésnek minősül, amelynek elkövetéséért közigaz-

gatási birság szabható ki és az elkövető ellen 
Mindszent Város Önkormányzata eljárást indít! 

A háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált hasz-
nálati tárgyak, eszközök, bútorok) elszállítására az 
FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alka-
lommal biztosít lomtalanítást, az ingatlantulajdonos-
sal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak 
megrendelését követően.  
A lomtalanítási igényét az alábbi telefonszámon tudja 
jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. mun-
katársa felé. A lom elszállításának feltétele, hogy az 
ügyfélnek díjhátraléka ne legyen! 

A házhoz menő lomtalanítás a 
+36/79/524-821 telefonszámon igényelhető. 

A lomtalanítási igény leadáshoz válassza a 4-es menü-
pontot (Lomtalanítás), azt követően tárcsázza a fel-
használási hely irányítószámát. 

Együttműködésüket köszönjük! 

Mindszenti Hírek 
A lapot alapította 1987-ben Jenei Sándor 

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

Felelős kiadó: Zsótér Károly polgármester 
Email cím: hirekmindszenten@gmail.com 
Szerkesztők: Szabó Viktor, Szilágyi Anita, 

Vargáné Jancsó Irén 
Megjelenik: havonta egy alkalommal, 2700 példányszámban 
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Ballag már a vén diák… 
A vénnek egyáltalán nem mondható nyolcadik osztályosok 
is búcsút intettek az alma maternek a Mindszenti Általános 
Iskolában. Az előző évek után újra a Művelődési Központ 
szépen feldíszített színházterme adott helyet a búcsú ünnep-
ségnek. Nagy váltás ez az ő életükben is, hiszen a nyolc év 
alatt összeszokott osztályközösségeket a megszokott bizton-
ságot jelentő mindennapok után most majd valami új, szo-
katlan várja. A mindszenti iskolában folyó oktató-nevelő 
munka azonban biztos alapokat adott nekik ahhoz, hogy 
bátran beilleszkedjenek majdani új közösségükbe és kezdjék 
meg középiskolai éveiket.  
A szülőkkel, hozzátartozókkal zsúfolásig megtelt nézőtéren 
végignézhettük, ahogy a színpadon felsorakozott ballagó 
diákok felidézték az iskolában töltött éveket, búcsúztak el 
tanáraiktól, társaiktól. 
Egyenként lettek a színpadra szólítva azok a tanulók, akik 
nyolc éven át kitűnő eredményeket értek el, vagy közösségi 
munkájukkal, sport területén elért eredményeikkel kitűntek 
társaik közül.  

A díjazottak listája: 

Nívódíj: Hérány Emma (8.a) 

8 évig kitűnő tanuló: Kovács Tibor Nimród (8.a) 

Jeles tanuló: Gyapjas Patrik László (8.a), Kis Amira (8.b),  Tóth 
Kristóf (8.b),  Oláh Zsombor (8.b) 

Jó tanuló, jó sportoló: Kis Amira (8.b), Tóth Mór (8.b) 

Jó sportoló díj: Nagy Péter (8.a), Szabó Gergely (8.a), Csuka Esz-
ter (8.a), Rácz Eliána Kiara(8.a), Bányai Eszter Bíborka (8.b), Fáb-
rik Dominik (8.b) 

Jó sportoló oklevél: Kis-Albert Netta (8.a), Szunyi Emília (8.a), 
R. Szombathelyi Loréna (8.b), Oláh Zsombor (8.b), Tóth Kristóf 
(8.b) 

Kultúráért díj: Boros Vivien Boglárka (8.a), Kiss Réka Hanna 
(8.a), Magony Ildikó (8.b) 

Közösségi munkáért díj: Kis-Albert Netta (8.a), Kiss Réka Han-
na (8.a), Kis Amira (8.b), Magony Ildikó (8.b), Tóth Kristóf (8.b) 

Közösségért oklevél: Szabó Gergely (8.a), Lippai Ákos (8.a), Rácz 
Eliána Kiara (8.a), Csöngető Hédi (8.b) 

Díszpolgár oklevél a szülők részére: Barna Bettina, Bereczki 
Szilvia, Lucza Anikó, Oláhné Cseh Boglárka, Szűcs Rita, Papp 
Beáta Katalin 

Az iskola Díszpolgára: Kisné Cseh Gyöngyi 

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ kiemelkedő 
eredményeiért elismerő oklevelet adományozott Kis Amirának. 

Június 18–án a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tag-
intézményének 8.c osztályosai is kezüket társaik vállára téve, 
még egyszer körbejárták az ismert termeket, melyekhez 
számtalan emlék, sok vidám pillanat és egy-egy elrontott 
dolgozat kapcsán bizony szomorúság is köti őket. A hagyo-
mányoknak megfelelően a ballagókat a hetedik osztályosok 
is elbúcsúztatták, jó utat kívánva nekik, hiszen a következő 
tanévben ők lépnek a helyükre. A búcsúzó fiatalokat új élmé-
nyek, kihívások, új barátok várják szeptembertől.  

Díjazottak listája: 
Közösségi munkáért díj: Király Kitti,  

Közösségi munkáért oklevél: Felvidéki Anna, Szabó Dominika 
Dia, Ugrai Gyöngy, Varga Zoé Viktória 

Kultúráért díj: Barnóczki Tibor István, Szabó Dominika Dia 

Kultúráért oklevél: Felvidéki Anna 

Sport díj: Kurgyis János és Felvidéki Anna  

Díszpolgár oklevél: Dombi Judit 

Díszpolgári cím: Szabó Katalin 

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI 
KÖZPONT DÍJAZTA PEDAGÓGUSAIT 

A pedagógusnapot Magyarországon 1952 óta ünnepeljük. 
Minden év júniusának első vasárnapján köszöntjük 
gyermekeink életének meghatározó szereplőit, akik a 
tudás az ismeretek átadása mellett közösségeket formál-
nak és vezetnek. Évről-évre kitüntető címek, elismerések 
átadásával fejezzük ki tiszteletünket és megbecsülésün-
ket a pedagógus iránt, országszerte. Így  a Hódmezővá-
sárhelyi Tankerületi Központ is díjazta hivatásukat ma-
gas szinten „művelő” pedagógusait. 

A vásárhelyi Hotel Ginkgo konferenciatermében tartott ün-
nepségen átadták a szolgálati emlékérmeket, a miniszteri 
elismerő okleveleket, valamint a Hódmezővásárhelyi Tan-
kerületi Központhoz felterjesztett pedagógusok, technikai 
dolgozók díjait is. A Díjazottak között számos mindszenti 
pedagógust köszönthetünk. 

Miniszter Elismerő Oklevele díjat vehetett át Kovács Gábor, 
a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola pedagó-
gusa, intézményvezető-helyettese.  

A Pedagógus szolgálati emlékérem azoknak a nyugállo-
mányba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, közép-
iskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak 
adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyerme-
kek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemel-
kedő munkát végeztek. 
Kis-Balázs Lászlóné tanító , Mindszenti Általános Iskola Dózsa-
Telepi Tagintézménye 
Nagyné Korell Erika Katalin tanító, Mindszenti Általános Iskola 
Soósné Balázs Katalin Anna matematika-fizika szakos tanár, 
Mindszenti Általános Iskola 
Szolnoki Katalin tanító, Mindszenti Általános Iskola 
Tóth Istvánné tanító, Mindszenti Általános Iskola 

Munkájukat köszönjük, tartalmas, 
szép nyugdíjas éveket kívánunk nekik! 

A Tankerületi Központ évek óta elismeri azoknak a pedagó-
gusoknak munkáját is, akik az intézményükben elhivatottan 
és eredményesen munkálkodnak, ezzel is öregbítve iskolá-
juk hírnevét és elismertségét. 
Tankerületi elismerésben részesült: 
Horváthné Karsai Anikó Erzsébet gyógypedagógus, Mindszenti 
Általános Iskola 
Szűcs Tünde tanító, Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi 
Tagintézménye 
valamint Vágó Veronika oboa-furulya tanár, Péczely Attila Alap-
fokú Művészeti Iskola, aki a mindszenti gyerekeket is tanítja a 
zene szeretetére.  

Gratulálunk, további sikereket és 
szép pillanatokat kívánunk Nekik! 
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A Mindszenti Általános Iskola 8. a és 8. b osztály tablóképe 

A Mindszenti Általános Iskola Dózsa-Telepi Tagintézmény 8. c osztály tablóképe 


