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KEDVES MENDEI LAKOSOK!
Szállóigévé vált a településünkön, az „Ha 
rendezvényt szervezünk, akkor esni fog!”. 
Mende Község Önkormányzata 2015. ok-
tóber 9-11 között immár hatodik alkalom-
mal rendezte meg a Szüreti mulatságot. Az 
időjárás ebben az évben majdhogynem ke-
gyes volt hozzánk, de vasárnap estére csak 
megnyíltak az égi csatornák.  A három napos 
rendezvény előtt, már az előkészületeknél 
rengeteg segítséget kaptunk Mende lako-
saitól annak érdekében, hogy a vendégek 
szórakozása zavartalan legyen. 
A mulatság központi napján Pusztaszent-
istvánról indult a szüreti felvonulás, amelyet 
megelőzött a helyben felállított színpadon 
az óvodások , a tánccsoportok és német 
Hüfingeni zenekar fellépése. A fellépők és kí-
sérőik örömére a fogadásra készített asztalok 
mind roskadoztak a finomságoktól.
A menet a szokásos útvonalon bejárta a 
települést. A „ Tanyák”, illetve a Cserepes 
vendéglő megállónál ismét „terülj-terülj asz-
talkám” várta a táncosokat és a közönséget. 
A Katlanba érkezve a táncosok elfoglalták 
a színpadot, és színvonalas műsorral szóra-
koztatták az érdeklődőket.
Hagyományosan nagy volt az érdeklődés az 
ökörsütés, a játszóudvar, valamint a kirako-
dóvásár körül. De nagy sikert aratott a fris-
sen préselt mustból tartott kóstoló is.
Este hét órára a sátor megtelt és fergeteges 
koncertet adott a TNT zenekar. 
Vasárnap kora délutántól a mendei óvodá-
sok, a helyi zumbások és hip-hopposok kö-
vették egymást a színpadon. 

Késő este Oszvald Marika főszereplésé-
vel Operett-gálát láthatott a közönség. Úgy 
gondolom, hogy a késői időpont ellenére je-
lenlévők kiemelkedő produkciókat láthattak, 
amit fémjelez, hogy a közönség nem akarta 
a művészeket leengedni a színpadról.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mind-
azok segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, 
hogy az idei Szüreti Mulatság is sikeres és 
emlékezetes legyen! Külön megköszönöm 
azon sütőasszonyoknak, akik a felvonulás 
megállóinál pénzt és energiát nem kímélve 
biztosították a vendégek szinvonalas ellátá-
sát.
Találkozzunk jővőre is!

Kaszanyi József 
polgármester
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HíreinkHíreink
Tisztelt Mendei Lakosok!

Örömmel értesítem Önöket, hogy az év köze-
pén, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból nyújtandó, új gépjármű beszer-
zésére kiírt pályázatot a Mendei Polgárőrség 
megnyerte. Egyesületünk, a napokban már 
át is vehette a község nevére feliratozott új 
Suzuki Vitara gépjárművet.
Nagy lépésnek számít ez, hiszen a la-
kosság biztonságát, értékeinek védel-
mét kellően megóvni csak abban az 
esetben tudjuk, ha a rendelkezésünkre 
álló eszközök megbízhatóan, pontosan 
működnek.  Fontos ez azért, hogy min-
den településünkön élő ember komfor-
tosan, félelmek nélkül élje mindennapja-
it. Egyesületünk minden tagja ezt tartja 
szem előtt, és a jövőben is arra törek-
szünk, hogy az Önök kényelmét, bizton-
ságát szolgáljuk. Ebben a szolgálatban 
nyújt nagy segítséget a pályázaton el-
nyert autó. Valamint az Önök bíztatása, 
felénk intézett pár bíztató mondat, építő 
kritika, szóbeli és természetbeni segít-
ség. Köszönjük!
Kérem, figyeljünk egymásra, környeze-
tünkre és amennyiben szokatlan, kirívó 
dolgot észlelnek, azt jelezzék nekünk. 
A Mendei Polgárőr Egyesület 
új telefonszáma: 06-30/441 50 27

Tisztelettel: Gecser István 
elnök

Tragédia Pusztaszentistvánon
2015. október 15–én kettős rablógyilkosság 
történt településünk pusztaszentistváni ré-
szén. A tragédia mindenkit megrázott, azt is 
aki ismerte az idős házaspárt és azt is aki 
nem.  
Csendes településünk – sajnos ilyen ese-
ménnyel – a hírek középpontjába került. 
Az országos médiában ez csak 5 perc, de 
nekünk a település lakóinak megváltoztatta 
az életét. Az emberek, egyedülállók, idő-
sek, fiatalok szívébe a félelem költözött. 
Az elmúlt hetekben csak erről beszéltek a 
boltokban, az utcán, az iskolában. 
Nekem, illetve a képviselő-testületnek egy 
cél lebeg a szemünk előtt, hogy a település 
nyerje vissza a környék legbiztonságosabb 
települése címet és az elkövetők minél ha-
marabb kerüljenek rendőrkézre. A legutol-
só képviselő-testületi ülésen, tárgyaltuk a 
lehetőségeket. A Rendőrkapitányságtól 
kértük és meg is kaptuk a megerősített 
járőrszolgálatot, a mindennapi rendőri je-
lenlétet. Tervezzük a polgárőrség kibőví-
tését, a napközbeni szolgálat bevezetését. 
Gecser István polgárőrparancsnoktól kér-
tük, hogy ennek a feltételeit, emberi erő-
forrásait térképezze fel, a képviselő-testü-
let az anyagi forrásokat biztosítja.
Továbbra sem tettünk le a korábbi tervünk-
ről és ismét pályázatot nyújtunk be a kame-
rarendszer kiépítésére, annak érdekében, 
hogy a rendőrség szükség szerint nyomon 
tudja követni lakóhelyünkön bűncselek-
mény esetén a gyanús mozgásokat.
Kérem, hogy továbbra is segítsék a ha-
tóság munkáját annak érdekében, hogy 
minden mendei nyugodtan hajthassa es-
ténként álomra a fejét.

Kaszanyi József
polgármester

Testületi hírek!
Mende Község Önkormányzatának képvi-
selő-testülete az előző Mendei Híradóban 
történő beszámolója óta hat testületi ülést 
tartott.
A képviselők az ülések során többször 
módosították a költségvetést, valamint 
számos olyan kérdésben foglaltak ál-
lást, ami jelentősen érinti a település 
jövőjét.
•2016. január 1-től az orvosi ügyele-
tet településünkön Gyömrővel közösen 
szervezzük meg, a részletekről és az 
elérhetőségről külön tájékoztatjuk majd 
az olvasókat.
•2016. január 1-től a jogszabályi felté-
telek megváltozása miatt átszervezésre 
kerül a családsegítő- és gyermekjóléti 
szolgálat, a továbbiakban az önkormány-
zat látja el ezt a feladatot, az eddigi társu-
lási ellátás megszűnik. 
•A képviselő-testület szociális tűzi-
fa vásárlásához pályázatot nyújtott be, 
mintegy 900 000 Ft-ért vásárolt fát 
oszthatunk szét. Ennek a beszerzése 
folyamatban van, a kérelmek benyújtha-
tóak a Mendei Polgármesteri Hivatalban.  
•A képviselők, újratárgyalták a Mendei 
focipálya használatát és döntésükben 
engedélyezték, hogy a nagypályánál ta-
lálható edzőpályát bárki – gyerekek is - 
használhassa.
•A testület kiírta az alsó orvosi rendelő 
korszerűsítésére a közbeszerzési pályá-
zatot, a beruházás az időjárási viszonyok 
függvényében remélhetőleg még az 
idén megkezdődik.
A testületi ülések jegyzőkönyvei a 
www.mende.hu weblapon megtekinthetőek.

Mona Gyula
címzetes főjegyző

Iskolai étkezés befizetés
November hónapban:

2015. november 9. hétfő   
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
2015. november 11. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
2015. november 13. péntek 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2015. november 16. hétfő 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban

December hónapban:
2015. december 9. szerda 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
2015. december 11. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
2015. december 14. hétfő  
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2015. december 16. szerda 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban

Jogi tanácsadás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az in-
gyenes jogi tanácsadást 2015. november hó-
nap 27. napján (pénteken) 11 órától 12 óráig 
tartom a Polgármesteri Hivatalban. Bejelentke-
zés szükséges a 06-30/466-7304 telefonszá-
mon, hétfőtől péntekig 10 óra és 16 óra között. 
Elérhetőségeim: Tetlák Ügyvédi Iroda
Cím: 2235 Mende, Bem József tér 4.
Tel/fax: 06-29/703-693, Mobil: 06-30/466-7304
E-mail: dr.tetlak.krisztina@gmail.com

Dr. Tetlák Krisztina ügyvéd
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Igaz barátság 30 éve Hüfingen-Mende Baráti Társaság
Az idei szüreti fesztiválunk 
egyik fő eseménye, volt, 
hogy azon részt vettek 
hüfingeni barátaink, a város 
polgármestere Anton Knapp 
úr, a népviseleti csoport 
alapítótagjai, a Hüfingen-
Mende Baráti Társaság és 
vezetője Harald Weh Úr, 
valamint a Hüfingeni Városi 
Zenekar. 
Vendégeink ebben az év-
ben csak három napot töl-
töttek nálunk, ám ezt a rövid időt is igye-
keztünk számukra emlékezetessé tenni. 
Szerveztünk egy budapesti látogatást és 
elvittük őket egy lovas programra is. 
A szüreti felvonulás minden helyszínén be-
mutatkozott a Hüfingeni Városi Zenekar, így 
játszottak Pusztaszentistvánon, majd a me-
net minden megállójában. A délutáni mű-
sort is ők zárták a Katlanban. A felvonulás 
résztvevői és nézői mindenhol nagy tapssal 
köszönték meg játékukat. 
A Mendei Hagyományőrző Népiegyüttes 
harminc évvel ezelőtt 1985. július 5-én 
érkezett először Hüfingenbe, a hagyomá-
nyos Patak fesztiválra. Harald Weh az ak-
kori Hüfingeni Népviseleti Csoport Vezetője 
magyarországi néptáncosokat keresett az 
általuk megrendezésre kerülő fesztiválra. 
Weh Úr az IBUSZ Utazási Iroda egyik ide-
genvezetőjével ismeretségi kapcsolatban 
volt, az idegenvezető pedig Vadasi Tibor 
koreográfussal, aki éppen akkor a mendei 
népiegyüttesnél is dolgozott. E kapcsolat 
révén egyenes út vezetett Hüfingenbe, ahol 
nagy szeretettel vártak bennünket. Harminc 
évvel ezelőtt nagy eseménynek számított, 
hogy mint egy szocialista országból szár-
mazó népiegyüttes tagjai nyugatra utazhat-

tunk, s ráadásul nem tömegszálláson, ha-
nem családoknál történt az elhelyezésünk. 
Az ott eltöltött nyolc nap alatt megtapasz-
talhattuk hüfingeni barátaink vendégsze-
retetét, gondoskodását. Összetalálkozá-
sunk különlegességét még tetézte, hogy 
vendéglátóink között volt egy 1945-ben 
kitelepített sváb férfi, Kiefer József – ké-
sőbb mindenki Józsi bácsija – aki nemcsak 
a nyelvet ismerte, hanem igazi barátsággal 
egyengette utunkat. A fesztiválon meg-
mutathattuk tánchagyományainkat, népvi-
seletünket. Első látogatásunk alkalmával 
rácsodálkoztunk a Fekete-erdő gyönyörű 
vidékére, ellátogattunk a Duna forráshoz, 
amely közvetlenül a hüfingeni kertek alatt 
ered. Mire elérkezett a búcsú pillanata, ad-
digra mindannyian tudtuk, hogy itt igaz ba-
rátságok kötődtek, s nagy valószínűséggel 
ez a kapcsolat folytatódni fog. 

Elköszönésünkkor mi is meghívtuk baráta-
inkat egy viszont látogatásra, akik azt el is 
fogadták, s a következő évben már Men-
dén találkoztunk. És ez így folytatódott a 
mai napig, hiszen az eltelt harminc év alatt 
rendszeressé váltak a látogatások, két-há-
romévente hol mi utaztunk Hüfingenbe, 
hol barátaink érkeztek Mendére. Találko-
zásainkat igyekeztünk színes programok-
kal tartalmassá tenni. Ottani tartózkodá-
saink alkalmával többször kirándultunk 
a Rajna-vízeséshez, kétszer is felemelő 
élményben volt részünk, az Úrnapi körme-
net alkalmával, ahol különleges virágsző-
nyegeket készítenek a Fő utca mindkét 
oldalán lévő járdára. A Patak fesztiválokon 
külön standot állítottak fel számunkra, ahol 
helyi termékeket, és az általunk sütött lán-
gost árusíthattunk. 
A Hüfingeni Népiegyüttes és a Mendei 
Hagyományőrző Népiegyüttes kapcso-
latából alakult a két település: Hüfingen 
és Mende testvér települési kapcsola-
ta. Anton Knapp Polgármester Úr a két 
csoport szoros barátságát figyelve arra 
az elhatározásra jutott, hogy Hüfingen 
Város Képviselőtestületének javaslatot 
terjeszt elő a két település hivatalos köte-
lékére vonatkozóan. A szerződést 1997. 
október 2-án írtuk alá Hüfingenben, 
majd 1998-ban Mendén megerősítésre 
került, s ezzel egy időben megalakult a 
Hüfingen-Mende Baráti Társaság, amely-
nek már nemcsak táncos, dalos tagjai 
vannak, hanem a két településen lévő ci-
vil szervezetek és önkormányzatok képvi-
selői is tagok lettek. Az elmúlt harminc év 
alatt sok család összebarátkozott, privát 
kapcsolatok is alakultak. S, hogy a nyelvi 
nehézségeket át tudjuk hidalni, többen 
igyekeztek nyelvet tanulni, de a legfőbb 

segítség egymás megértésében mégis 
a tolmácsok nyelvtudása volt, akik nélkül 
csak „kézzel-lábbal” beszélgethettünk. 
A nyelvi akadályok leküzdésében mindig 
nagy segítségünkre volt a Lengyel házas-
pár, akikkel Hüfingenben ismerkedtünk 
meg és barátkoztunk össze olyannyira, 
hogy nyugdíjba vonulásuk után Mendén 
kerestek maguknak családi otthont. Sokat 
segített Horinka Anna angol-német nyelv-
tanár is. Az utóbbi néhány évben pedig 
Wágner Enikő a hivatalos tolmácsunk, aki 
szinte napi kapcsolatot tart fenn Harald 
Weh úrral.
Ahhoz, hogy ez a barátság ilyen hosszú 
időn át fenn tudott maradni, legnagyobb 
részt a vendégfogadó családoknak kö-
szönhető, akik időt, pénzt, fáradtságot 
nem sajnálva, hosszú évekig fogadták a 
vendégeket saját otthonaikban. A vendég-
fogadásban a legrégebbi kapcsolattartók: 
Mladoniczki Jánosné, Mészáros Mihály-
né, Gecser Istvánné és Trefák István, akik 
harminc év elteltével is szívesen várják a 
régi és új barátokat.
Köszönetet mondunk az elmúlt harminc 
évért mindazoknak, akik önzetlenül segí-
tettek, támogatták kapcsolatunkat, részt 
vettek a programok szervezésében, meg-
valósításában. 
Köszönjük Kaszanyi József Polgármester 
Úrnak, a Községi Önkormányzatnak, hogy 
érdemesnek találták ezt a kapcsolatot a to-
vábbiakban is fenntartani. 
S, hogy ez a baráti kapcsolat folytatódjék, 
a hivatalos búcsúesten Hüfingen Polgár-
mestere Anton Knapp Úr ismét meghívott 
bennünket 2017-re Hüfingenbe, az Úr-napi 
körmenetre, és a testvér települési kapcso-
lat 20. évfordulójának megünneplésére. 

Trefák Istvánné
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Nyomdai előkészítés és kivitelezés: 
SK. Marketing Kft. 2220 Vecsés, Bánya utca 5.
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Köszönetnyilvánítás mindenkinek!
Az idei szüreti rendezvényünkről szóló beszá-
molóm elején szeretném megköszönni, azok-
nak az embereknek az önzetlen munkáját, 
akik szívesen, és nekem úgy tűnt nagy öröm-
mel segítettek abban, hogy a rendezvény 
helyszíne és a község egyes részei, alkalom-
hoz illő díszletbe öltözhessenek. 
Szeptember közepén elkészült, a "szüreti kis 
vonat", ami, a 31-es út mentén hirdette ren-
dezvényünket. A Pusztaszentistváni bekötőút-
nál levő "vonatunkat" azonban folyamatosan 
rongálták és nap, mint nap eltulajdonítottak 
róla valamit. Leszaggatták a képeket, elvitték 
a kocka bálákat és a mozdony nagy kerekeit, 
a kisebb kerekeit szétdobálták, és ami talán 
a legalávalóbb dolog, emberi ürülékkel illették 
az építmény hátulját. Ezt a művet gondosan be 
is takarták néhány papír zsebkendővel, majd 
beleszúrtak egy selyemből készült vörös ró-
zsát. Majd újabb két nap elteltével "segédünk" 
gondosan átrendezte az ürülék díszítését. Ez 
esetben borostyánnal szépítette azt.
Nem igazán tudtam hová tenni a dolgot, azon 
gondolkodtam, hogy az ilyen beteg elmének 
orvosi kezelésre lenne szüksége, és elkese-
redve ugyan, de helyrehoztam és pótoltam 
a hiányosságokat. Ahogy teltek a napok, az 
építmény úgy lett egyre sivárabb, hisz szép 
lassan minden eltűnt róla.
Itt már többed magammal elgondolkodtunk, 
hogy egyáltalán érdemes e, vagy szabad e, 
ezt a dolgot erőltetni. Félő volt, hogy megis-
métlődik a 3 évvel ezelőtti eset, mikor a szin-
tén itt levő, akkor "embernek" öltöztetett szal-
mabálákat hamuvá égették egyik éjszaka. 
Nem tudni hol lehet az ilyen jellegű "segítő 
szándék" határa???
Nem vártuk meg az újabb megnyilvánulását az 
elmebajnak, szétszedtem az építményt, és be-
szállítottuk a katlanba, ahol felöltöztettük a már 
"jól ismert" fiú és lány szalmabábukat belőle.

A szüreti rendezvényt illetően, javuló tenden-
ciát tapasztaltam.
Több éven át, szinte mindent, ami a dekorá-
cióhoz tartozott, eltulajdonították, vagy ösz-
szetörték a rendezvény végére.
Idén, mindössze néhány cserép krizantém, 
káposztavirág, tök, mécses tartó vándorolt el 
két lábon, továbbá, a bejárat megvilágítását 
szolgáló fáklyákat és tartóikat nézték focinak 
a távozók.
Idén a színpad előtti díszlet is sértetlen ma-
radt, de ez talán a koncert miatt felállított kor-
donnak volt köszönhető.
Remélem nem szomorítottam el túlságosan 
Önöket, eme irománnyal, de úgy éreztem, 
hogy erről mindenkinek tudnia kell!
Emberek vagyunk! Mindent meg lehet beszél-
ni, nem kell ilyen alantas eszközökhöz nyúl-
nia annak, aki valamit "közölni" szeretne.
Nem is tudom, miért borzadunk el azon, 
hogy embertömegek miként tudnak visel-
kedni, mikor egy ilyen pici községben, mint 
a miénk, nem vagyunk képesek arra, hogy 
mások munkáját tiszteletben tartsuk, figyel-
jük rá, esetleg megóvjuk?! Talán még tisz-
telni sem kell, mindössze annyi, hogy nem 
viszem haza…, nem rúgom szét…, nem tö-
röm össze!!!
Mindezek ellenére hiszem, hogy a szüre-
ti mulatságokat nem szabad abbahagyni, 
mert ezen a napon, egy óriási összetartó 
csapatként, az egész község együtt tudja jól 
érezni magát. 

Laukóné Dolányi Ildikó
Képviselő

„Nótacsokor”-ral, a dalok soha el nem herva-
dó virágaival köszöntöm Önöket!
Már régóta, majdnem 20 éve élek Mendén, 
úgy érzem itt az ideje, hogy néhány dolgot 
elmondjak.

Magyarnak születtem
A Magyar Szent Korona éköve 

Gránát a 
vezeték nevem

Magyar nóta énekes vagyok
Magyarné vagyok, és

Március 15-én születtem

A zene szeretetét Édes-
apámtól örököltem, így 
a magyarnótákat is sze-
retem. Ezért volt nagy 
öröm, hogy nagybátyám/
Dálnoki Miklós szöveg-
író/elvitt Patyi nénihez/
Morvai Piroskához/ aki a 
„Nótáról” mindent tudott, 
amit Ő nem tudott, azt 
nem is érdemes tudni! 
Vörös Sári minden idők 
legnagyobb magyar nóta 
énekes tanítványa voltam. 
Tanulmányaimat persze 
nem hagytam abba, a 
csodálatos opera énekes 
Szabó Miklós tanított to-
vább! A Jó Isten kegyes 
volt hozzám, hogy ilyen 
csodálatos mestereknél 
tanulhattam. 1970 óta 
vagyok hivatásos Előadó 
Művész! Boldog lehetek, 
hogy azt csinálhattam 
amit imádok! 

Az imádott, drága Tiborom segített, hogy 
a munkámnak éljek! A drága Közönség-
nek megköszönöm, hogy szerettek. 
2012-ben ÉLETMŰDÍJAS lettem! Min-
dent a Jó Istennek köszönök azt is, hogy 
ma még itt lehetek. Mérhetetlen bána-
tomban egy kis vigaszt jelent, hogy a 
45 éves jubileumi műsoromat az Önkor-
mányzat segítségével sikerül megren-
dezni. Hálásan köszönöm mindenkinek! 
Szeretettel várok mindenkit aki szereti a 
magyarnótát, és talán engem is! 

Gránát Zsuzsa

Gránát Zsuzsa
„Magyarnak lenni büszkeség”

Megemlékezés Mihály atyáról

Laukóné Dolányi Ildikó
Képviselő
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Pillanatképek a Szüreti Mulatságról
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Szeptember- október hónapban a szülőkkel kö-
zösen kiemelt feladatunk volt, az új gyermekek 
óvodai beilleszkedésének segítése. Az új kis-
gyermekek többsége már jókedvűen, örömmel 
érkezik reggelenként megszokott csoportjába.
Szeptember 19-én a pusztaszetistváni óvo-
da udvari játék eszközeinek fes-
téséhez, az udvar rendezéséhez 
kértünk szülői segítséget. E jó 
hangulatú és szorgalmas munká-
val töltött délelőtt eredményeként 
megszépült, megújult játszóud-
var fogadja óvodásainkat. Köszö-
netet mondunk azoknak a ked-
ves szülőknek, akik a festéket 
kedvezményes áron rendelke-
zésünkre bocsátották, valamint 

azoknak, akik szabadidejüket 
gyermekük óvodai környezeté-
nek szépítésére áldozták!
Október 10-én a szülők és az 
intézmény valamennyi dolgozó-
jának példaértékű összefogá-
saként, a Szüreti felvonulás két 
helyszínén az alkalomhoz illően 
díszített környezetben és finom-
ságokkal gazdagon megrakott 
asztaloknál fogadhattuk a felvo-
nulás résztvevőit. 

Köszönjük a szülőknek és azoknak a ked-
ves lakosoknak a támogatását, akik a dí-
szítéshez és a vendéglátáshoz hozzájárul-
tak!  Az Önök közreműködésével mind a 
két helyszínen méltó házigazdái lehettünk 
a felvonuláson résztvevők népes seregé-

nek. A központi óvoda Törpike 
csoportja és pusztaszentistváni 
óvoda Pillangó csoportja lelkes 
résztvevői és szereplői voltak a 
szüreti rendezvénynek. Bátran 
és vidáman léptek színpad-
ra. Sikeres szereplésükhöz a 
gyermekeknek és felkészítőik-
nek is gratulálok!

Juhász Sándorné 
intézményvezető

Egy napfényes szeptemberi szombaton kö-
zös kertszépítésre, udvarrendezésre hívtuk 
a böcsődés gyermekek szüleit a Mesevár 
Bölcsibe.

A munkát gépi tereprende-
zéssel kezdtük, majd éve-
lő növények telepítésével, 
virágültetéssel folytattuk. A 
jól szervezett szülői összefo-
gásnak köszönhetően sike-
rült a járdát is megépítenünk 
a terasz és a játéktároló kis-
ház között. 

Egy remek hangulatú, vidám napot töltöt-
tünk együtt, mindenki kellemesen elfáradt. A 
szorgalmas munka jutalmaként közös bográ-
csozással zártuk a napot.

Hálásan köszönjük a szülőknek és 
a segítőknek a rengeteg felaján-
lást, a virágtöveket, tulipánhagy-
mákat, a több fuvarnyi termőföldet 
valamint a gépi tereprendezést és 
nem utolsó sorban a lelkes, szor-
galmas munkát!

Bánfi Annamária
kisgyermeknevelő

Őszi kertrendezés a Bölcsiben Mesevár Óvoda-Bölcsőde hírei
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2015. október 6-án megemlékeztünk a 13 vér-
tanúról, akiket a szabadságharc bukása után 
Aradon kivégeztek.
Az ünnepi műsort a 7. osztályos tanulók és 
4 hatodikos diák adták. Az alkalomhoz illő 
fegyelmezettséggel és komolysággal közvetí-

tették a gyerekek a honvédtisztek utolsó óráit.
Köszönjük,  hogy segítettek feleleveníte-
ni a hazájukért életüket áldozó táborno-
kok példamutató magatartását.

Pintérné Fürt Judit
pedagógus

Az idei évben nagy örömmel értesültünk ar-
ról, hogy a Pest megyei labdarúgó szövetség 
a Mesevár Óvoda pusztaszentistváni csoport-
ját kisorsolta, és részt vehetett az országos 
tanévnyitó fesztiválon október 3.-án Telkin, a 
méltán híres edzőképző központban, ahol a 
Magyar Labdarúgó válogatott szokott felké-
szülni a soron következő mérkőzésére. 
A megnyitó ünnepségen több korábbi 
válogatott, valamint élvonalbeli labdarú-
gó (Nyilasi Tibor, Koszta János, Kovács 
Kálmán) és az MLSZ alelnöke illetve ver-
senyigazgatója is részt vett. 
A gyerekek nagyon jól érezték magukat, 
amit az egyik kisfiú hazajövetelkor ked-
vesen megfogal-
mazott: „Azt szeret-
ném, ha ez a foci 
örökké tartana!” 
Nem sok időnk 
volt pihenni, mert 
október 18.-án 
Gyömrőn, a városi 
spor tcsarnokban 
megrendezésre 

került az első körzeti intézményi torna, 
amin a falusi óvodával közösen vettünk 
részt. A központi óvodásokat Billinger 
Lászlóné irányította. A rendezvényen 
ügyességi, mozgás illetve készségfej-
lesztő gyakorlatokat hajtottak végre a 
gyerekek a csoportvezetők irányításá-

val. Élményekkel 
gazdagon tértünk 
haza, és várjuk a 
következő tornát, 
ami november 21.-
én a Mendei Sport-
csarnokban lesz 
megtartva.

Mikulik-Dörgő 
Fruzsina 

OTP Bank Bozsik-Program Márton napi bál

Megemlékeztünk a 13 vértanúról

KEDVES MENDEIEK!
Hagyományainkhoz híven idén is megrendez-
zük Márton napi bálunkat, melyet nem kevés 
munka és izgatott szervezgetés előz meg 
minden alkalommal.
A számunkra oly kedves esemény idén 
ünnepli „születésének” 25. évfordulóját. 
Bizony hihetetlen, hogy már negyed szá-
zada rendezzük meg minden november-
ben a falusi óvoda szülők-nevelők bálját. 
A bálok bevételéből készült annak idején 
a galéria, a sok udvari fajáték, ebből szé-
pítgettük óvodánkat, vásároltunk kará-
csonyfa alá játékokat, fejlesztőjátékokat.
Nagy öröm számunkra, hogy ma már 
csodálatosan szép, új óvodában nevel-
kedhetnek gyermekeink, de a megkez-
dett szép hagyományt nem szeretnénk 
megszakítani: ezért

Márton napi báljainkat továbbra is öröm-
mel szervezzük!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
kedves szülőknek és valamennyi támo-
gatónknak, hogy az egyébként nagyon 
gyorsan elszálló 25 évben segítettek 
bennünket céljaink elérésében.
Kívánjuk, hogy a következő években is 
ilyen jó partneri kapcsolatban tudjunk 
együtt dolgozni!
Végezetül pedig nagy-nagy szeretettel 
hívjuk, várjuk 2015.november 14-én a 
kikapcsolódni, mulatni vágyó kedves 
vendégeinket a Szabadidő Központban 
tartandó Márton napi bálra, egy jókedvű 
estére!
Tisztelettel és szeretettel: 

Billinger Lászlóné
óvodapedagógus
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Emlékképek Mende életéből
Továbbra is meg kívánjuk mutatni Men-
de múltját képekben, ezért kérjük a 
kedves Lakosokat, hogy akinek olyan 
képe van, amit érdemes megjelentet-
ni, hozza be nekünk, vagy küldje el a 
mende@mende.hu címre!

Művelődési Ház átadása 1961

Mende Anno Mende Anno

1934. mendei viselet

Szüreti menet régen

Mende Anno

Fellépők a Művelődési Ház átadásán

Ovisok műsora a Művelődési Házban  1963-ban

Mendei család az 50-es évekből

esküvő 1944

1961.
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Az 1956-os októberi események tiszteletére a 
Szent István parkban megtartott megemléke-
zésre összegyűlteket az időjárás is a kegye-
ibe fogadta.  

A Himnusz eléneklése után Kaszanyi 
József polgármester mondott ünnepi 
beszédet, majd a kopjafánál Mende 
Község Önkormányzata, a Roma Nem-

zetiségi Önkormányzat, 
a helyi intézmények és a 
helyi pártok képviselői he-
lyeztek el koszorút.
A műsor a Szabadidőköz-
pont nagytermében foly-
tatódott, ahol a Mendei 
Géza Fejedelem Általános 
Iskola tanulói elevenítették 
fel az eseményeket egy 
színvonalas előadással. 
Köszönet a felkészítésért 
Mándó Csilla tanárnőnek. 
A megemlékezést a Szózat 
közös eléneklése zárta.

2015. október 1-jén az Idősek Világnapja 
alkalmából az Oázis Idősek Otthona is meg-
tartotta immár hagyománnyá váló ünnepi kö-
szöntését.
Katonáné Pócz Katalin Intézményve-
zető Asszony ünnepi beszédében az I. 
Korintusiakhoz írt levél 13. fejezetében 
található „Szeretet himnusz”-szal fejezte 
ki szeretetét, háláját, tiszteletét, megbe-
csülését, mindazok iránt, akik a hosszú, 
munkában eltöltött évek után közöttünk 
töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. 

Az Otthon dolgozói versekkel, énekekkel 
és csekély ajándékkal kívántak Istentől 
áldott, békés, boldog, egészségben gaz-
dag, hosszú életet a lakóknak. Végül ün-
nepi ebéddel zárult a köszöntő. 

Másnap viszont folytatódott, mert vendé-
günk volt Ágoston Anita előadóművész, 
aki zenés-táncos műsorral kedveskedett 
lakóinknak és a nappali klubosoknak. 

Ezúton is köszönjük az előadást, hiszen 
mindenki nagyon jól érezte magát, ezt bi-
zonyítják a képek is: 

1956. Október 23-ára Emlékeztünk Idősek Világnapja 

Befejezésül álljon itt egy 
mindannyiunk számára 
megfogadandó jó tanács 

Óbecsey István verséből: 
„Szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,

Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek az öregek.

S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.

Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.”



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: Kastély volt.
Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik 1-1 szabadon választott 

32 cm-es pizzát nyertek a Rizzo Gastro Bar-ból, melyet már át is vettek:
Keczán Lili

Rónaszéki Csenge
Szeberényi Péter

Rejtvény gyermekeknek

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik 1-1 szabadon választott 
32 cm-es pizzát nyertek a Rizzo Gastro Bar-ból, melyet már át is vettek:

Rejtvény gyermekeknek

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Új feladványunkhoz jó időtöltést kívánunk, 
a nyeremény ismét 1-1 szabadon választott 32 cm-es pizza lesz a Rizzo Gastro Bar-ból!
A megfejtéseket november23-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni, 

a nyerteseket e-mail-ben értesítjük 5 napon belül!

képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?képen?

a nyerteseket e-mail-ben értesítjük 5 napon belül!
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Így készítjük:
Megsütünk egy szép sütőtököt.
A tojásokat a cukorral és a vaníliás cukorral 
jól kikeverjük, majd hozzáadjuk a lágyra ol-
vasztott vajat, a lekvárt, a mézet és a tejet. 
Apránkét hozzáadjuk a fűszerekkel és sü-
tőporral elkevert lisztet, végül beleforgat-
juk a kis kockákra vágott sült tököt.

Egy kerek formát kibélelünk sütőpapírral, 
amit még olajjal vagy olvasztott vajjal is ki-
kenünk, ebbe simítjuk a tésztát, és előme-
legített, 170 C fokos sütőben aranybarnára 
sütjük.  Próbáljunk ellenállni a sütőből ára-
dó csábító illatoknak és tűpróbával ellen-
őrizzük, hogy a közepe is átsült-e!

A burgonyát meghámozzuk és nyersen 
finomra reszeljük. Alaposan elkeverjük 
a tojásokkal és a zsírral, majd apránként 
adagolva hozzá a lisztet, sűrűbb galus-
katészta állagúra keverjük.
Enyhén megsózzuk és galuskaszagga-
tóval forrásban lévő sós vízbe szaggat-
juk, pár perc alatt kifőzzük. 

Leszűrjük és hideg vízzel leöblítjük, majd 
összekeverjük a túróval, vagy juhtúróval, 
esetleg párolt káposztával, megszórhatjuk 
saját zsírjában kisütött füstölt szalonnával is 
– ki hogyan szereti.

Novemberi ételek

Hozzávalók a tésztához:
• 10 dkg porcukor (nyírfacukor)
• 2 db tojás
• 10 dkg vaj
• 3 evőkanál sárgabarack lekvár
• 1,5 dl tej
• 30 dkg liszt
• 1 cs sütőpor, 1 cs vaniliás cukor
• 1 teáskanálnyi őrölt fahéj
• 1 mokkáskanálnyi frissen reszelt szerecsendió
• 1 evőkanálnyi őrölt gyömbér 

(vagy frissen reszelt gyömbér)
• 2 evőkanálnyi méz
• 30 dkg sült tök (megsütve!!! :) )

Hozzávalók:
• 1 kg burgonya
• diónyi sertészsír
• 2 db tojás
• kb. 50 dkg fehér tönkölyliszt vagy sima liszt
• só
• tetejére túró, tejföl

Sütőtökös gyömbérkenyér

Sztrapacska

őrizzük, hogy a közepe is átsült-e!

Jó étvágyat!

www.eletfuszerei.hu



 

Katlan
Mende

„Lelkem oly szépen éli ezt meg,
eljön, és vigyáz ránk a Szentlélek.

Szívem ajtaja nyitva áll,
s a szeretet szelleme ki-beszáll.

Adventi gyertya ég.
Ez nem más, mint békesség….”

Ander Patrícia

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megren-
dezzük az adventi gyertyagyújtást a Szabadidő 
központban illetve a Szent István parkban, ahol 
meleg teával, süteményekkel és forralt borral vá-
runk minden kedves érdeklődőt. A programok november utolsó 
és december vasárnap délutánjain lesznek megrendezve.  

November 29. 1630 órától 
- az 1. osztályos általános iskolások műsora 
- az első adventi gyertya meggyújtása

December 13. 1630 órától 
- általános iskola 2. osztályos tanulóinak műsora 
- a harmadik adventi gyertya meggyújtása

December 20. 1600 órától
- 16 órától lehet megtekinteni az élő Betlehemet,
- 16.30-tól a szentistváni ovisok műsora 
- az utolsó adventi gyertya meggyújtása, 
- 17 órától a község karácsonyi ünnepe 
a Szabadidőközpont nagytermében

A szokásoknak megfelelően a programok 
mellett minden szombaton 16 órától kézmű-
ves kirakodóvásár is megrendezésre kerül. 
A gyermekek részére délután 15 órától ingye-
nes lesz a Micimackó játszóház használata.

December 6. 1730 órától 
-  Mikulás érkezése
- a második adventi gyertya meggyújtása
- Fő utcai óvodások műsora

Várjuk Önöket, hogy közösen ünnepeljük az Adventet!Várjuk Önöket, hogy közösen ünnepeljük az Adventet!


