
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2018./III. szám

Kedves Mendei LaKosoK!
A Mendei Híradó 
előző számának 
címlapján számos 
pályázat benyúj-
tásáról tájékoztat-
tam Önöket. Mint 
tudjuk a választás 
évében a pályá-
zatok elbírálása 
kicsit lelassul, 
azonban néhány 

kedvező hírről már most be tudok számolni. 
Ha minden jól alakul szeptember végén, 
október elején – az időjárás függvényé-
ben - leaszfaltozzuk a Petőfi Sándor ut-
cát, valamint kijavítjuk az évközben kelet-
kezett kátyúkat. Új vásárteret alakítunk ki 
a katlanban, amely még komfortosabb 
helyszíne lesz majd a település program-
jainak is. A kivitelezés itt a Szüreti Mulat-
ság után kezdődik.  Az ősz elején dönte-
nek a Dózsa György és a Honvéd utca 
felújítására benyújtott pályázatunkról. 
Remélem, hogy akár már a szüreti feszti-
válon be tudok számolni a kedvező dön-
tésről. A játszótér kialakítására benyújtott 
pályázatainkról szintén várható döntés 
az ősz folyamán. Sajnos ez utóbbi két 
project megvalósítására csak a szerző-
déskötések után kerülhet sor, vagyis az 
időjárási viszonyok határozzák meg a ki-
vitelezések kezdetét.
Új pályázatot készítettünk elő a bölcsőde 
épületének bővítésére, így megdupláz-
hatjuk a bölcsődei létszámunkat 48 főre.

A Zsellérhegyi árvíztározóra benyújtott 
pályázatunkat átdolgozzuk, ismételten 
beadjuk. Sajnos nem sikerült 5 mendei 
lakossal megegyezni abban, hogy fel-
újítsuk a területükön eddig is átmenő 
3,8 folyóméter hosszú árkot. Csak meg-
jegyzem, hogy ezen tulajdonosok nem 
is tudtak a tulajdonukról, miután az ön-
kormányzat kiderítette az örökösöket- a  
hagyatéki eljárás lefolytatása után sem  
tudtak arról, hogy hol található a területük 
és mekkora a tulajdoni hányaduk. (kb.50 
m2) Ezen víztározó jelentősége rendkívül 
fontos Mende egy jelentős hányadának 
árvízbiztonsága tekintetében.
Bízom az új pályázat sikerességében.
Végezetül Mindenkit szeretettel várunk 
az immár hagyományossá vált IX. Szüre-
ti Mulatságunkra.
A családi nap előtti eső közbeszólt a já-
tékprogramok terén, ezért az idei szü-
reti programsorozatban látványosabb 
gyermek és felnőtt játékokkal készü-
lünk. Remélem, hogy a Mulatságon so-
kukkal találkozunk és együtt énekeljük 
a Beatrice együttessel a 8 óra munka 
8 óra pihenés 8 óra szórakozás című 
számot, amelyben az arányok már rég 
nem igazak. Sajnos nem a pihenés és 
a szórakozásra szánt idő nőtt meg, de 
most itt lesz a remek alkalom arra, hogy 
a szórakozás felé billenjen egy kicsit a 
mérleg.

Kaszanyi József
polgármester  
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Közérdekű információk
Testületi hírek!

Mende Község Önkormányzatának képviselő-
testülete az elmúlt Mendei Híradó megjelené-
se óta 5 testületi ülést tartott  
A májusi testületi ülésen a pénzügyi be-
számolókon, illetve a civil szervezetek 
beszámolóin túl a rendőrség, tűzoltóság 
képviselői is tájékoztatták a képviselőket 
a Mendén végzett tevékenységükről.
A nyár folyamán megtartott 3 testületi ülé-
sen elsősorban pályázatok előkészítésé-
ről, beadásáról született döntés, ezekről 
a Mendei Híradó jelen számának aktuális 
cikkeiben beszámolunk.
A testületi ülések jegyzőkönyvei a 
www.mende.hu weblapon megtekinthetőek.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Étkezési térítési díj befizetések
2018. október hónapban

2018. október 10. szerda
9-15 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. október 12. péntek
9-11 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. október 15. hétfő
9-17 óra között Polgármesteri Hivatal
pótbefizetés:
2018. október 17. szerda 
9-15 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. november hónapban
2018. november 07. szerda
9-15 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. november 09. péntek
9-11 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. november 12. hétfő
9-17 óra között Polgármesteri Hivatal
pótbefizetés:
2018. november 14. szerda
9-15 óra között Polgármesteri Hivatal

2018. december hónapban
2018. december 10. hétfő
9-17 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. december 12. szerda
9-15 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. december 14. péntek
9-11 óra között Polgármesteri Hivatal
pótbefizetés:
2018. december 17. hétfő
9-17 óra között Polgármesteri Hivatal
Utalni a Mendei Polgármesteri Hivatal 
11742056-15730631 számú bankszámlá-
jára lehet minden hónap 15-ig a kikül-
dött pontos összeg átutalásával. A köz-
lemény rovatban kérem, tüntessék fel 
a gyermek nevét és osztályát, hogy be 
tudjuk azonosítani a beérkező összeget. 
A befizetésről a számlákat a beérkezés-
től számított 10 napon belül eljuttatjuk az 
iskolába.
Kérjük, tartsák be pontosan az időpon-
tokat! Ha a pótnapon sem történik be-
fizetés, az érintett szülő felszólítást kap, 
és a gyermek a következő hónaptól csak 
akkor étkezhet, ha a hátralékot rendezi.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Lakossági fórumot tartottunk
2018. augusztus 30-án 17 órakor lakossá-
gi fórumot tartottunk a település rendezési 
terv eszközeinek módosításával kapcsolat-
ban, a véleményezési eljárás szakaszában. 
A lakosság részéről sajnos kevesen jelen-
tek meg ( 4 fő ), de a megjelentek nagyon 
aktívan közreműködtek.  A feltett kérdések-
re a vezető tervező,  a település főépítésze 
és a polgármester  azonnal válaszolt.

Kaszanyi József
polgármester

Közérdekű információk
Gólyahír

György László és Éles Bernadett 
gyermeke: Sára Klára  2018. 05. 23.
Fülöp János és Réti Virág 
gyermeke: Mihály Antal 2018. 05. 30.
Sándor Attila és Kocsis Adrienn 
gyermeke: Balázs  2018. 05. 31.
Hevesi –Tóth András és Szabó Anna
gyermeke: Gergő  2018. 06. 02.
Petényi Tamás és Király Tímea 
gyermeke: Péter  2018. 06. 10.
Dóbiás László és Győri Ágnes 
gyermeke: Szonja  2018. 06. 19.
Pekdemir Erhan és Lilik Andrea 
gyermeke:  Maya Elif  2018. 06. 29.
Hanyu Bernát és Simontornyai Renáta 
gyermeke: Barnabás  2018. 07. 09.
Szabó Tibor és Németh Judit 
gyermeke: Bence  2018. 07. 16.
Marosvölgyi Csaba és Holzmüller Anikó
gyermeke: Linett  2018. 07. 17.
Marton Gergely és Balogh Beatrix 
gyermeke: Gergő  2018. 07. 23.
Ivánkó Gergő és Ecsedi Gizella 
gyermeke Sára  2018. 08. 14.
Balogh Szilveszter és Sebestyén Anita 
gyermeke: Szófia Anna 2018. 08. 23.

Szeretettel köszöntjük a május vége óta 
született babákat!
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk 
az egész családnak!

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Tisztelt Adózók!
Az iparűzési adóelőleg és gépjármű-
adó II. félévének befizetési határideje  
2018. 09. 17. 
A fizetendő adót az Önkormányzat szám-
láira teljesíthetik:
Iparűzési adó 11742056-15392055-03540000
Gépjárműadó 11742056-15392055-08970000 
Kérem, hogy az utalásokon tüntessék 
fel nevüket/ cég nevét és az adószámu-
kat is. 
A befizetések késedelmes teljesítése 
esetén, minden esetben szankcióval 
(késedelmi pótlék) kell élni az adóható-
ságnak, ezért kérem problémáikat min-
denképp az esedékesség lejárta előtt 
jelezzék. 
Felhívom a figyelmüket, hogy bejelen-
téseiket a www.mende.hu oldalon, az 
elektronikusan is intézhetik. Adóhátralék 
meg nem fizetése esetén a NAV megke-
resésével végrehajtást foganatosítok, va-
lamint a következő Mendei Híradóban a 
hátralékosok listáját közzéteszem. 
Ügyeikkel: a 06/29 438 001/ 16 mel-
léken, és a viola@mende.hu elérhetősé-
geken, valamint ügyfélfogadási időben a 
Községházán Farkasné Mladoniczki Vio-
la foglalkozik.
 Dr. Mona Gyula

címzetes főjegyző

Hibabejelentés
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. csa-
torna és ivóvíz szolgáltatás meghibáso-
dás esetén ingyenesen hívható 
Hibabejelentő száma: 80/205-157. 
Ügyelet: 70/685-9322.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
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Folytatjuk a járdaépítést 
Mint az előző 
számunkban 
megírtuk a 
Dózsa György 
utca páratlan 
oldalán az 
utca végéig 
folytatjuk a 
járdaépítést. 
Megkérjük a 
Tisztelt Lako-
sokat, hogy a 
járdalapokat 
ne szedjék fel előre, mert balesetve-
szélyes! A jelenlegi járda közterületen 
van, engedély nélküli felszedése tilos.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Petőfi utca aszfaltozására 
pályázatot nyertünk!

Örömmel tájékoztatom T. Lakosságot, 
hogy a Belügyminisztérium – mint Tá-
mogató- a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. 
évi C. törvény 3. mellékletének II.2.c. 
pontja szerint a Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítására Önkormányzatunknak 
14 831 466 Ft összegű támogatást nyúj-
tott.
Az elnyert pályázati pénzből a Petőfi ut-
cát  kívánjuk aszfaltburkolattal ellátni. 
A kivitelezési munka várhatóan 2018. 
október elején kezdődik. A kivitelezési 
munkák idejére  a közlekedési forga-
lomkorlátozások miatt  kérem a lakosság 
megértését és segítő együttműködését!

Kaszanyi József
polgármester

Köszönjük a segítséget! 
A Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde 
pusztaszentistváni óvodájában a nyár 
folyamán mindkét csoport szobában 
szükségessé vált a laminált padló alatti 
parketta felszedése, újrabetonozása és a 
laminált padló ismételt lerakása valamint 
az óvoda újrafestése. 

Mivel ez a nyári karbantartásnak nem 
tervezett része volt, köszönjük Kaszanyi 
József polgármester úrnak és a Szetam 
Kft. alkalmazottainak a parketta felsze-
désében nyújtott önkéntes segítségét, 
valamint Gecser István képviselő, egyéni 
vállalkozó és alkalmazottainak önzetlen 
segítségét, akik a festési munkálatokat 
ingyenesen elvégezték.

Juhász Sándorné
intézményvezető

Településünk híreiVásártér
„Helyi vásártér kialakítása Mende településen”

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámon pályázatot nyertünk

Mende Község Önkormányzata a Vidék-
fejlesztési Program keretén belül pályáza-
tot nyújtott be a 2235. Mende, Honvéd u. 
1181/22 hrsz. alatti ingatlanon fedetlen vá-
sártér kialakítására.

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Vidékfejlesztési Program 
Irányító Hatósága - mint Támogató - pá-
lyázatunkat támogatásra alkalmasnak 
minősítette. 
A kialakítandó vásártér területe térbur-
kolattal lesz ellátva a szükséges elektro-
mos és vízvezeték csatlakozások kiépí-
tésével. A vásártér területén helyet kap 
• az árusok és vásárlók számára kiala-

kítandó szociális blokk, amely egy 
női+akadálymentesített, valamint egy 
férfi WC-ből áll és egy portásfülke,

• a parkoló területe közel 235 m2 
lesz, ahol 10 db parkolót tervezünk 
(ezen belül 2 db akadálymentesített) 
+szennyvízelvezetéshez tartály,

• 23 db 10 m2-es árusítóhely, 
• 13 db pihenőpad és 10 db szeme-

tes, valamint 2 db szelektív hulladék-
gyűjtő,

• kamerarendszer telepítése vagyonvé-
delmi célból.

A kivitelezési munkát -a közbe-
szerzési eljárás lefolytatása 
után- várhatóan október kö-
zepén kezdjük meg, a be-
fejezési határidő: 2019. 
június 30.

A beruházás megvalósítását követően az 
Önkormányzat 3 havi rendszerességgel 
kívánja üzemeltetni a vásárteret, ahol a 
helyi termelők és vásárlók, a környékbeli 
érdeklődők kínálhatják termékeiket. (zöld-
ségeket, gyümölcsöket, vagy kézműves 
termékeket -bőrdíszmű, ékszerek stb.)

A Projekt azonosítószáma: 1856921169.

A Projekt összes költsége: 
bruttó:  56 112 837 Ft

A Projekt elszámolható költsége: 
bruttó:  55 555 546 Ft.

A Projekt teljes költségére vonatkozó 
önkormányzati önerő:  6 112 854 Ft. 

A támogatás összege: 
bruttó:  49 999 983 Ft.

Kaszanyi József
polgármester

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Az Európai Unió 
Európai Mezőgazdasági, 
vidékfejlesztési Alap,



 

6 Mendei Híradó  2018./III. szám Mendei Híradó  2018./III. szám 7

Településünk hírei
Figyeljünk egymásra 

Információk, amelyek megkönnyíthetik az 
együttélést településünkön
• Helyi rendeletünk értelmében az 

avar égetése heti két alkalommal le-
hetséges: szerdán 8 órától – 18 órá-
ig, szombaton: 7 órától – 10 óráig. 
Kérem, hogy az időpontokat tartsák 
be, mert ettől eltérő időpontban törté-
nő égetés szabálysértési eljárást von-
hat maga után. Műanyagot, gumit és 
egyéb mérgező anyagot tilos égetni!

• A közterületen húzódó árkok rendben 
és karbantartása az ingatlantulajdonos 
kötelezettsége. Az árkokból kitermelt 
földet az önkormányzat kérelemre el-
szállíttatja. Kérem, hogy az árkok gyom-
talanításához ne használjanak vegysze-
reket, mert a fű kipusztulása miatt az 
árok padka - partja kimosódik, a közút 
állaga sokkal gyorsabban tönkremegy. 

• Közterületen levő fák kivágásához 
jegyzői engedély szükséges a fás 
szárú növények védelméről szóló  
346/2008. (XII.30.) 6. §. (1). bek. 
alapján. Az engedélyhez szükséges 
kérelem/formanyomtatvány a www.
mende.hu honlapon megtalálható.

• Felhívom a lakosság figyelmét, hogy köz-
területen ebet csak pórázon lehet vezet-
ni, valamint közterületen ebet csak olyan 
személy vezethet, aki az eb irányítására, 
kezelésére és féken tartására képes. 
Legyen a kutyánk bármilyen jól nevelt és 
szófogadó az állatvédelmi jogszabályok a 
póráz használatát közterületen kötelező-
vé teszik, melynek be nem tartása szank-
ciót vonhat maga után. Közterületen az 
eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy 
az eb sem más állatot, sem embert hara-
pásával ne veszélyeztethessen.

• Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az 
elkövetkezendő időszakban a közterü-
leten elhelyezett ingóságokat (pl. rend-
szám nélküli autó, építési törmelék stb.) 
folyamatosan ellenőrizzük, engedély hi-
ányában eljárást kezdeményezünk.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Gondolták volna?
Mende Község Önkormányzata 2012-
ben  elhatározta, hogy pályázatot nyújt-
be bölcsőde építésre. Ezzel lehetőséget 
kívánt nyújtani a munkába visszatérő szü-
lőknek, arra, hogy a gyermekeket 3 éves 
kora előtt el tudják helyezni. Településün-
ket vonzóbbá tettük ezen szolgáltatás biz-
tosításával. A bölcsőde 2014-ben elké-
szült, megnyílt 24 férőhellyel. Az első két 
évben az önkormányzat az állami finanszí-
rozáson felül több millióval támogatta az 
működést, mivel a gyermekek létszáma 
nem érte el a férőhelyek számát. A gyer-
mekek száma folyamatosan nőtt, teljes a 
kihasználtság, jelenleg várólista van. 

A képviselő-testület kihasználva a pá-
lyázati lehetőséget további 24 férőhely-
lyel  kívánja bővíteni, a épületet, mivel a 
bölcsődei szolgáltatás iránt az igények 
megnőttek. A kedvező elbírálás esetén a 
munkálatok 2019-ben kezdődnek. 

Kaszanyi József
polgármester

Igénybejelentés a téli rezsicsökkentésből ki-
maradt háztartások részére
Ezúton felhívom a lakosság figyelmét, 
hogy aki kimaradt a korábbi téli rezsi-
csökkentésből (12 000 Ft-os kompen-
záció) az az alábbi kérelemmel megtehe-
ti. A kérelem letölthető a www.mende.hu 
honlapról, illetve beszerezhető a Mendei 
Polgármesteri Hivatalban.

A rendelet szerint: 
• a) háztartás: a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének 
f) pontja szerint az egy lakásban együtt 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező sze-
mélyek közössége.

• b) érintett önkormányzat: területén 
található gáz- vagy távhő-szolgáltatási 
szerződéssel nem rendelkező háztar-
tás.

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határo-
zat alapján háztartásonként egy darab, 
a jelen eljárásrend 1. melléklete szerin-
ti igénybejelentés nyújtható be az érin-
tett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 
2018. október 15. napjáig, amely határ-
idő elmulasztása jogvesztő. Az igénybe-
jelentő nyilatkozaton rögzíteni szüksé-
ges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely 
később nem módosítható. Az igénylő 
személynek az adott háztartás a bejelen-
tett lakhelye, vagy a bejelentett tartózko-
dási helye.
Nem felel meg a feltételeknek az a ház-
tartás, amely a téli rezsicsökkentés ko-
rábbi intézkedéseiben már részesült, 
azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe 
vevő lakossági földgázfogyasztók részé-
re biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 
37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerin-
ti fogyasztásnövekedés finanszírozását 
segítő juttatásban részesült lakossági fo-
gyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve 
a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe 
vevő lakossági felhasználók részére 
biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 
39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerin-
ti, a téli fogyasztási időszakban bekövet-
kező fogyasztásnövekedés finanszírozá-
sát segítő árkompenzáció jóváírásban 
részesült, távhőszolgáltatást igénybe 
vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag 
elektromos fűtési móddal rendelkező 
háztartások nem jogosultak az igénybe-
jelentésre.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

a téli rezsicsökkentés

Impresszum:
Mendei Híradó 2018./III. szám
Kiadja:  Mende Község Önkormányzata
 2235 Mende, Fő út 14.
Kiadásért felelős: Kaszanyi József polgármester
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság
Nyomdai előkészítés és kivitelezés: 
SK. Marketing Kft. 2230 Gyömrő, Eskü utca 15/a.
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Tisztelt Mendei Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. május 24-
én a cégbíróságnál bejegyzésre került az 
Agonács Attila mendei vállalkozó által - törzs-
tőke befizetésével - alapított „Mendei Árvács-
kák Alapítvány a Gyermekekért” közhasznú 
szervezet!

„Mendei Árvácskák Alapítvány a Gyermeke-
kért„ bemutatása:
Az alapítvány kizárólag a mendei állandó 
lakcímmel rendelkező, félárván vagy ár-
ván maradt gyermekeknek, illetve várat-
lan élethelyzet folytán (elemi katasztrófa), 
nehéz anyagi helyzetbe kerülő mendei  
gyerekes családok támogatása céljából 
jött  létre, ennek körében az alapítvány 
céljai:

• a.) mendei árva vagy félárva, 18. élet-
évüket be nem töltött, nappali tagoza-
ton általános- vagy középfokú tanul-
mányokat végző gyermekek segítése 
egészségügyi, oktatási és szociális 
téren, ennek keretében a gyermekek 
ruházkodásának, élelmezésének, lak-
hatásának segítése. 

• Orvosi ellátás körében gyógyszerek, 
oltások vonatkozásában konkrét se-
gítség, valamint anyagi hozzájárulás a 
mindennapi élethez szükséges tárgyi 
eszközökkel. 

• b.) További cél a nyelvoktatás, infor-
matikai képzés megszervezése az ala-
pítvány által, a mendei árva és félárva 
gyermekek oktatásának, tanításának 
elősegítése érdekében.

• c.) Az árván és félárván maradt fiatalok 
továbbtanulása terén az esélyegyenlő-
ség megteremtése,

• továbbtanulásuk segítése.
• d.) A mendei árva és félárva gyerme-

kek nyaraltatásának elősegítése ma-
gyarországi helyszíneken.

Az alapítványt háromtagú kuratórium működ-
teti. A kuratórium tagjai: 
Fáskerti Tiborné elnök, 
Jurányi Anna és Gerebenics Ildikó tagok.
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai 
vagy külföldi természetes és jogi személy 
bármikor, az alapítvány fennállása alatt 
tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással 
csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csat-
lakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói 
jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót 
megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot 
tegyen a kuratórium részére a vagyoni jut-
tatásának felhasználására vonatkozóan.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékeny-
séget nem folytat, szervezete pártoktól 
függetlenül működik, és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt.

Az 1%-os személyi jövedelemadó foga-
dásáig (2 év), segíthetik az alapítvány 
működését a K&H Banknál vezetett 

10402922-50526878-90681004 
számlaszámra történő befizetéssel.

Támogatásukat ezúton is köszönjük, mű-
ködésünkről tájékoztatni fogjuk Önöket!
 az Alapítvány Kuratóriuma

Közös polip- (Korip) 
horgolásra várjuk az 
érdeklődőket szep-
tember 19-én 1730-ra a 
községi könyvtárban!
A kész polipocskákat 
egy országos háló-
zat keretein belül a 
kórházak koraszülött 
intenzív osztályaira fogjuk eljuttatni.
A kezdeményezés Dániából indult és na-
gyon nagy sikere van: amikor bekerül egy 
kis koraszülött baba az intenzív osztályra, 
kap egy kis Koripot az inkubátorba, ez lesz 
az első játéka, kabalája… azért polip, mert 

a Korip csápocskái pont olyanok, mint a 
köldökzsinór, hamar megmarkolják a ba-
bák és ez biztonságérzetet, nyugalmat ad 
nekik. A kétségbe esett szülőket pedig tá-
mogatja, erőt ad nekik ez a fajta gondos-
kodás. A kórházból kikerülve minden baba 
hazaviheti a kis Koripját. 
A közös horgolásra minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
További információk Bánfi Annamáriától 
kérhetők a 06 30 381 2753 telefonszá-
mon, illetve a banfi.annamari@gmail.com 
email címen.

Bánfi Annamária
A csatolt képek forrása: koraszulott.com

Az alapítvány bemutatása Segítsünk mosolyogva

Mesevár Óvoda-Bölcsőde
A 2017/2018-as nevelési évben 141 óvodás 
és 24 bölcsődés kisgyermek nevelését, gon-
dozását, fejlesztését láttuk el. 
Májusban valamennyi óvodai csoportunk 
év végi, záró élményként szülőkkel közös 
kiránduláson vett részt. A kirándulások 
különböző helyszínét igény szerint válasz-
tották ki a szülők és óvó nénik közösen. 
Bölcsődénkben a dolgozók, szülők, kis-
gyermekek közösen egy jó hangulatú csa-
ládi napot töltöttek együtt. Májusban, júni-
usban még számos teendő várt ránk. 
Mindkét óvodánkban évzáró ünnepély 
keretében búcsúztattuk az évet.  A gyer-
mekek csoportonként bemutatták ünnepi 
műsorukat, majd közösen elköszöntünk 
az iskolába készülő nagycsoportosaink-
tól.  Szintén évzáró ünnepély keretében 
búcsúztak el az óvodába készülő kicsinyek 
a számukra első közösségi élményt nyújtó 
bölcsődétől. 
Az ünneplés és kirándulás mellett három 
kolléganőnk felelősséggel készült az 

előttük álló megmérettetésre. Gyakornok 
óvodapedagógus kolléganőnk sikeres 
minősítővizsgát tett, melynek eredmé-
nyeként Pedagógus I. fokozatba léphet. 
Dajkaként és pedagógiai asszisztensként 
dolgozó 2 kolléganőnk főiskolai tanulmá-
nyaik befejezéseként sikeres óvodapeda-
gógusi vizsgát tettek. Az elért szép ered-
ményeikhez szívből gratulálok.
Tisztelettel köszönöm valamennyi együtt-
működő partnerünknek (Fenntartó, Szülők, 
Védőnők, Család és Gyermekvédelmi szol-
gálat, Háziorvosok, Általános iskola, Men-
de lakosai), munkatársaimnak az elmúlt 
évek során nyújtott segítséget, együttműkö-
dést, támogatást! Köszönöm a kisgyerme-
keknek, hogy életre szóló élmény lehetett 
számomra az együtt eltöltött sok-sok év!  
 Sikeres, eredményes és élményekben 
gazdag működést kívánok a továbbiak-
ban!

Juhász Sándorné
intézmény vezető
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Mesevár Óvoda – Bölcsőde hírei Eboltás Mendén
Véget ért a nyár, újra beköszöntött az ősz, in-
tézményeink ismét megnyitották kapuikat a 
kicsi gyermekek előtt.
A 2018/2019-es tanévet szeptember 
3-án, új tervekkel, programokkal kezdjük, 
segítjük a gyermekek visszailleszkedését 
csoportjaik életébe, kiemelt figyelemmel 
kísérjük az újonnan érkezett gyermekek 
életét új kis közösségükben.
Várhatóan a gyermekek létszáma 144 
főre emelkedik, közülük 42 három éves 
kisgyermek érkezését várjuk.
Bölcsődénkben 24 kisgyermek éli min-
dennapi vidám, játékos életét.
Dolgozói létszámunkban is változás tör-
tént, Nyéki Klára pedagógiai asszisztens 
elhagyta óvodánkat, kívánok neki minden 
dolgozó nevében jó egészséget, sok si-
kert a további munkájához. Új dolgozóink 
is érkeztek, Szabó Antalné Marika dajkai 
állást tölt be, Daragics Piroska a konyhai 
feladatokat látja el, és Ivánkó-Hafner Ka-
talin a pedagógiai asszisztensi feladato-
kat fogja végezni. Kívánunk nekik jó mun-
kát, sok örömet az új munkahelyükön.

Erdélyi Krisztina 
Intézményvezető-helyettes

Közelgő nyugdíja-
zása alkalmából kö-
szöntő!
Juhász Sándorné 
Anci óvó nénitől is 
búcsút vettünk, a sok 
dolgos hétköznap 
után elérkezett szá-
mára egy új állomás 
a nyugdíjas világ. 
1978 szeptemberében kezdte meg óvo-
dapedagógusi pályafutását a Fejes Ferenc 
téri óvodában. 

1981-től tagóvodavezető, munkaközös-
ségvezető pozíciót töltött be. 2012 jú-
niustól, 2012 decemberéig megbízott 
intézményvezetőként, 2013-tól pedig In-
tézményvezetőként irányította óvodánk 
mindennapi életében adódó teendőket. 
Részt vett a Bölcsőde létesítésében, a Fő 
utcai Óvoda átalakításában, a Fejes Fe-
renc téri Óvoda felújításában is. Szorgos, 
dolgos évtizedek állnak a háta mögött, me-
lyekkel segítette a kisgyermekek minden-
napi életének tartalmasabbá tételét. Sok 
száz kicsi gyermek életének alakulását kí-
sérte figyelemmel, egyengette útjukat óvo-
dánkban eltöltött 40 év alatt. Szárnybon-
togatásaikat óvta szeretettel, búcsúztatta 
őket az óvodától.

Kedves Anci Óvó néni! 
Te is tudod, hogy a búcsú milyen nehéz! 
Egyszerre látni az arcodon szomorúságot, 
amiért el kell válnod azoktól, akikkel az el-
múlt évek számtalan élménye, sikere és 
kudarca összeköt, és várakozást, izgalmat, 
hiszen új, nagyszerű dolgok előtt állsz. Az 
élet minden szakaszának megvan a maga 
szépsége. 

„Nem tudom, mit rejt a sorsod,
mosolyt hoz-e vagy könnyeket.
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
s őrizd meg a boldog perceket.”

(Hemingway)

Valamennyi egykori és jelenlegi munka-
társad, gyermekek és szülők nevében kí-
vánok jó egészségben eltöltött, nyugodt, 
békés, örömteli nyugdíjas éveket!

Erdélyi Krisztina
Intézményvezető-helyettes

Az utóbbi néhány hónapban jelentősen meg-
szaporodott a kutyatartással kapcsolatos be-
jelentések, valamint az egészségügyi követ-
kezményekkel járó kutyaharapások száma. 
Ezzel összefüggésben gyakran előfordult 
a kutyák állatjóléti és állategészségügyi 
ok miatt történő elkobzása és elszállítása. 
Természetesen ez nem jó a kutyatartók 
számára sem, hiszen az eljárás jelentős 
tortúrával jár, valamint gyakran a kutyák-
nak is szenvedést okozunk. Éppen ebből 
kiindulva szeretnénk felhívni a gazdák fi-
gyelmét a kutyatartás alapvető szabálya-
ira. Általában igaz, hogy kutyát csak az 
tartson, aki felelősséget érez állata iránt 
és el tudja látni megfelelő táplálékkal, va-
lamint megfelelő körülményeket tud biz-
tosítani számára, mégpedig úgy, hogy az 
nem csak a kutya igényit elégíti ki, hanem 
a szomszédok életét sem zavarja, esetleg 
veszélyezteti. 

Az ebtartással kapcsolatos alapvető köte-
lezettség, hogy minden eb az előírásoknak 
megfelelően veszettség elleni oltással ren-
delkezzen (minden 3 hónapot betöltött ebet 
veszettség ellen oltatni kell, majd féléven 
belül ismételni kell, ezután évente kötelező 
az oltás beadatása). A fentiek ellenőrzése 
2018 évben is megtörténik. Felhívom a fi-
gyelmet arra, hogy veszettség elleni oltás 
csak elektronikus transzponderrel (chip) 
megjelölt és regisztrált állatoknak adható. 
Amely kutyák az aktuális veszettség elleni 
oltásban 2018 évben nem részesültek, vagy 
a chip hiányzik, keressék meg állatorvosu-
kat. Az oltások és a chipezések könnyebb 
elvégezhetősége érdekében a mendei  
állatorvosi rendelő (2235 Mende Fő u. 
46./a) csütörtök délután 4-6 óra közötti 
nyitvatartás mellett minden szombaton dél-
előtt 8-12-ig is nyitva tart. Felhívom a figyel-
met arra, hogy a változásokat (az eb elhullá-
sa, tulajdonosváltozás,új kutya bejelentése  

stb.) vagy az állatorvosi rendelőben, vagy 
az önkormányzatnál be kell 
jelenteni.

A felülvizsgálatot követően az oltatlan és re-
gisztrálatlan ebtartók ellen eljárást indítok.
Az állatorvosi rendelő az alábbi webolda-
lon is elérhető: www.noevet.hu

Dr. Popovics László
állatorvos
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Kirándulni voltunk Nyári táborok a Géza Fejedelem iskolában
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szerve-
zésében augusztus 17-én ingyenes kirándu-
lásra került sor – nem csak roma gyerekek 
részvételével - a Jászberényi Állatkertbe.

Rafael Pál
elnök

A nyári szünet nemcsak pihenéssel telt. Vidám 
hangulatú táborok is színesítették a vakációt.
Június 18-tól napközis táborban, június 
25-30-ig sport- és kézműves táborban te-
vékenykedtek tanulóink. 59 kisdiák készí-
tett levendula párnát, kavicsképet, kaspót, 
versenyzett, kerékpározott, íjászkodott, lab-
dázott vagy éppen szalonnát sütött, esetleg 
strandolt Nagykátán vagy Szentendrén ki-
rándult. 
Meghívott vendégek, Diviki Barbara és 
Lozsi Ákos segítették a küzdősportok meg-
ismerését. Nagy öröm volt, hogy elfogadta 
meghívásunkat Imre Géza olimpiai ezüst- 
és bronzérmes párbajtőrvívó. A táborlakók 
felpróbálhatták sisakját, kezükbe foghatták 
párbajtőrét és olimpiai érmeit. 

Táborainkat er-
délyi testvér-
iskolánkkal, a 
gyergyóú j fa l v i 
Elekes Vencel is-
kola tanulóival és 
pedagógusaival 
eltöltött program-
hét zárta július 

9-15-ig. 32 tanulónk és 13 pedagógusunk 
mellett sok szülő is bekapcsolódott a prog-
ramokba. Erdélyi barátainkkal együtt 100-
an kirándultunk, játszottunk, beszélgettünk 
a hét folyamán. Fürödtünk mi is a nagykátai 
standon, megismertük Esztergom neveze-
tességeit, több mint két órás városnézé-
sen ismertük meg Budapestet és próbál-
tuk megenni az 500 palacsintát Oszláron. 
A táborokat Kerékgyártóné Maka Erzsébet, 
Nimmerfroh Judit, Tamás Kornélia és Tóth 
Ervinné szervezte.
A gyerekek is és a felnőttek is jól érezték 
magukat a közös programokon, és mivel a 
szünet további 
részében még 
pihenésre is ju-
tott idő, így fel-
frissülve, tettre 
készen vágha-
tunk neki az új 
tanévnek.

Kerékgyártóné 
Maka Erzsébet
iskolaigazgató
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Labdarúgó bajnokságok
Pest Megye IV. osztályú 

felnőtt bajnokság 
Keleti csoport

Pest megyei Öregfiúk 
bajnokság 

közép csoport
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október 05. (péntek)
KATLAN 

1800–1900  SAWBONES koncert (ének Bartos Fecó)  
1900–2030  Vaklárma Rock Corporation koncert
2100– kifulladásig  DJ Norbee V, DJ Szamák  

október 06. (szombat)
Pusztaszentistváni játszótér, kisszinpad 

1000– Vendégvárás- köszöntő
 Mesevár Óvoda-Bölcsőde pusztaszentistváni óvodásainak műsora
 Helyi és környékbeli települések népi táncosainak fellépése
 Össztánc a Mendei zenekar kíséretével
1100-  Szüreti felvonulás indulása hintókkal, lovas kocsikkal,  

zenés kísérettel
 Fellép a Mendei Hagyományörző Népi Együttes Fúvós Zenekara

Útvonal:  Pusztaszentistváni játszótér- Dobó István utca – Csigási utca –  
Kossuth Lajos utca – Mendei utca – Szent István utca – Péceli utca –  
Fő utca – Állomás utca – Dózsa György utca – Dinnyés köz – Katlan

 
1145  Első megálló: Játszótér – tanyák
 Vendégvárás – Népi táncosok műsora
1230  Második megálló:  Cserepes vendéglő 
 Vendégvárás – Népi táncosok műsora
1300 Várható érkezés a Katlanba

KATLAN 
1315-1345 Csikósok bemutatója
1345-1400 Kaszanyi József polgármester köszöntője
1400-1600 Szüreti kavalkád
 Maglódi Kacamajka Táncegyüttes,  

Honvéd Obsitos Táncegyüttes, Vasas Művészegyüttes
 Mendei Hagyományőrző Népi Együttes  

Felnőtt-, Gyermek és Tánccsoportja
1700-1830 BEATRICE zenekar élő nagykoncertje
1900- hajnalig   Retro Party Dj Abonyival 
2000 - 2030 Deflagratio Tűztánc Csoport bemutatója 

október 07. (vasárnap)
KATLAN nyitás 13 óra 

1400 KAESHI WAZA Harcművészeti Egyesület bemutatója
1430 Mesevár Óvoda-Bölcsőde falusi óvodásainak műsora
1450 Dia &Nitus Hastánc Duó fellépése 
1515 Starlight Dance Company bemutatója 
1600 Operett Gála Oszvald Marika operett énekesnő és  

az Operettszínház művészeinek közreműködésével
1645-1715 Gránát Zsuzsa fellépése
1715-1800 Operett Gála 

Belépők ára (három napra) 14 év felett 1000 Ft/fő,
6-14 korig 500 Ft/fő, 6 éves korig ingyenes, napijegy nincs.
Jegyek elővételben kaphatóak: CBA, óvodák, önkormányzat 
A rendezvény ideje alatt külön busz járatot indítunk.

A szüreti fesztivál alatt 

folyamatos a kirakodóvásár,  

ökörsütés, látványkonyha

 INGYENES játékok (ugrálóvárak, 

körforgó, hullámvasút, eurojumping)

DJ Abonyi



 

A Szüreti Fesztivál idejére KÜLÖNJÁRATOT biztosítunk 
Október 06. szombat 1100 indul a menettel együtt a busz a Katlanba
1600 különjárat indul Pusztaszentistván - Játszótérről  - Dózsa György út vége - Dinnyés köz útvonalon.
2100 órakor Dinnyés köz - Dózsa György út vége - Pusztaszentistván - Játszótér útvonalon.
Október 07. vasárnap 1300  különjárat indul Pusztaszentistván - Játszótérről  - Dózsa György út vége - Dinnyés köz útvonalon.
1830 indul vissza Dinnyés köz - Dózsa György út vége - Pusztaszentistván - Játszótér útvonalon
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A Magyarországon megrendezett XVI. An-
tik Repülőmodellek Európa Bajnoksága, az 
RMSK Mende részvételével 2018. 
Fontos év a Magyar antik modellezők és a 
mendei klub számára is, ugyanis Magyar-
országon rendezték meg június 24 és 28 
között az Antik Repülőmodellek XVI. Eu-
rópa Bajnokságát Jakabszálláson.

A versenyen 13 nemzet, közel 140 ver-
senyzője vett részt, 13 kategóriában 
indulva, közel 400 repülőmodellel. A 
mendei klub is nagy erőkkel készült a 
megmérettetésre.
A Vasárnapi regisztrációt követően nagy 
lendülettel vetettük bele magunkat a 
készülődésbe. Hétfőn indult a gumikö-
teles indítású vitorlázók kategóriája. Az 
időjárás nem nagyon volt kegyes a ver-

senyzőkhöz, így a pár nap alatt minden 
arcát megmutatta. A hétfői napon sajnos 
Dékány Zsolt modelljének a szárnyakat 
összeerősítő rúdja eltört a start közben, 
így Zsolt versenye véget ért. Labadics Jó-
zsefnek sem jött ki a lépés és sajnos nem 
jutott be a döntőbe, így ez a nap ered-
mény nélkül zárult.

Antik Repülőmodellek 



 

Kedden az Elektrogumis kate-
góriában majdnem mindannyi-
an érintettek voltunk Mendéről. 
Ezek 1951. előtt gumimotorral 
hajtott repülőmodellek voltak, de 
manapság egy sztenderd elekt-
romotorral hajtjuk őket, a gumi-
motor nehézkes beszerezhető-
sége miatt. Az időjárás kezdett 
jóra fordulni és a selejtezők is 

jól alakultak, amikor Dékány Zsolt Vega 
5 modellje egy akkora termikbe (meleg 
levegő feláramlás) keveredett, hogy Zsolt 
nem tudta levezetni a gépét és elvesz-
tette szem elől. Nagy félelmünk az ilyen 

eset bekövetkezése és külön készülni 
szoktunk az ilyen helyről való lejövetelből, 
de van, amire nem lehet felkészülni. A 
döntőbe 19-en jutottak be, köztünk páran 
a Klubból is, de érdemleges eredményt 
sajnos nem tudtunk elérni, Kátai Péter 
sem tudta megismételni a tavalyi Európa 
bajnoki cím elnyerését. A napot színesí-
tette, hogy Kanyik József klubunk egyik 
alapítója meglátogatott minket kedves ne-
jével, és bíztatott minket a versenyen.
Szerdára nagyon elromlott az idő, a teszt-
repülések alatt 300 m alatt volt a felhő-

alap, ami lehetetlenné tette a 
repüléseket. Később valami-
vel jobb lett az idő és a ren-
dezőség végül úgy döntött, 
hogy mindenkinek 2 startot 
kell repülnie minden meg-
maradt kategóriából és ezt 
szerdán is és csütörtökön 
is megteheti. Csütörtökre 
sokkal jobb idő lett, így akik 
halogattak, azok nem jártak 
rosszul.

Mi is bejutottunk több döntőbe: ALOT 
(magasságmérős elektromotoros) kate-

góriában Dékány Zsolt, Horváth Dávid, 
Labadics József és Gitye Gábor. Ez a 
döntő nagyon izgalmas volt, végül közü-
lünk a legeredményesebb Horváth Dávid 
lett, aki bravúrosan percekig 50-100 m 
között körözött a fejünk felett, csupán a 
meleg levegő feláramlásokat használva 
termikelt. 
Elektro-Glider kategóriában Labadics 
József, akinek a szél mintha meg sem 
kottyanna, megnyerte az idén debütá-
ló segédmotoros vitorlázó kategóriát és 
egyben első Európa bajnoki címét. 
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Tizedik fejezet
- Szia!- suttogta Roxi a levegőbe. Miután bement, bezár-
ta maga után az ajtót és bevetette magát a zuhany alá.  
*****  
Steven nem ment egyből haza, hanem még sétálgatott 
egy kicsit a parkban. Ki akarta szellőztetni a fejét, mert 
ez az idő, amit most a lánnyal együtt töltött „túl sok” 
volt számára. Nem rossz értelemben, éppen ellenke-
zőleg! Roxan kezdett túlságosan közel kerülni a szí-
véhez, és ettől megijedt. Még soha senki nem került 
olyan közel hozzá, mint a volt barátnője…
 - Oh, Rita! Miért hagytál itt? Szükségem lenne rád… 
suttogta maga elé halkan Steven. 
Lassan úgy érezte, hogy Roxan megközelíti azt a 
helyet a szívében, ahol eddig csak Rita volt. Ez volt 
az, amitől igazán félt. Ezt el akarta kerülni, de tudta, 
hogy nem fog menni, mert már túlságosan közel került 
Roxanhoz, és… és ott volt Sylvi is! Annyira odáig volt 
érte, amennyire egy ember csak odáig tud lenni egy 
kiskölyökért. Egyszerűen megbabonázta, az ujja köré 
csavarta, úgy, mint Roxan.
 - A nők hálójába kerültem, bátyó!- mondta otthon egy 
alkalommal testvérének, George-nak. És ez már tel-
jes egészében így is volt. Már biztos volt benne, hogy 
nem fog szabadulni. „Lehet, hogy nem is akarok?”- 
villant át az agyán a gondolat.  
Tizenegy órára ért haza, majd kapásból bezuhant az 
ágyába, mert nem akart semmit mondani a testvére-
inek erről az estéről.   
  
Tizenegyedik fejezet  
Azon a héten Steven rendszeresen meglátogatta a 
lányokat, bár Roxan úgy érezte, hogy nem is hozzá, 
hanem Sylvihez megy. De nem bánta. A regényével 
nagyon jól haladt, ihletet adott neki a környezete és 
Steven.  
A suliban minden nagyon jól alakult, és már az osz-
tály nagy részével elég jó viszonyban volt. Ennek igen 
örült. Bár volt egy-két lány, aki féltékeny volt rá vagy 
Steven, vagy Peter miatt. De ez nem zavarta őt, és 
ilyenkor mindig ezt mondta: „Lányok! Nekem semmi 

közöm egyik fiúhoz sem! Nem is tartok rájuk igényt, 
így akiknek kellenek, vigyék őket. Szabad a pálya!”- 
majd mosolyogva elvonult.
 Peter pénteken felszólította a tanulókat, hogy hétfőre 
várja a verseket, amiket kért. Volt, aki a fejéhez kapott, 
hogy még el sem kezdte, de Rox egyáltalán nem volt 
ideges, mert tudta, hogy gyorsan össze fogja hozni, 
vagy, ha mégsem, akkor kiválaszt magának egyet a 
régiekből. 
A tanárral nagyon sokat beszélgetett, és ez szemet 
szúrt Stevennek is. Péntek délután mikor hazakísérte 
a lányt, meg is említette neki. 
- Ma nagyon sokat beszélgettél Peterrel- próbálkozott.
 - Igen.
 - Szabad tudnom, hogy miről? Vagy személyes do-
log? 
- Nem személyes. 
- Rox, mi van veled? Válaszolnál kicsit bővebben?- 
Stevent zavarta, hogy ilyen volt a lány. 
- Persze!- Rox mosolyogva rásandított a fiúra. - Ne 
tedd ezt velem! Ilyenkor jól vagy?- Steven a lány hom-
lokára tette a kezét. 
- Igen! 
- Feladom! Én ezt már nem bírom! Tessék, te nyertél! 
Roxanból kirobbant a nevetés. Megállt Steven előtt és 
átölelte a nyakát. 
- Bocsi, csak olyan ari vagy, amikor mérgelődsz! Ko-
molyan!- Roxi megsimogatta a fiú arcát. –Szeretlek, 
mikor ilyen vagy!- nevetett tovább a lány. 
- Csak ilyenkor szeretsz, te kis bestia?!- Steve kérdőn 
nézett a lányra. 
- Miért, máskor mit szeressek rajtad?- incselkedett a 
lány.
 - Na, most futás, mert, ha elkaplak… – fenyegetőzött 
Steve. 
Rox pedig futott hazáig, mögötte, pedig ott rohant Ste-
ven. Beszalad a kapun, de arra már nem volt ideje, 
hogy a házba is bejusson, mert Steven elkapta a de-
rekát, és magával rántotta a pázsitra.

(Rebecca D’Angelo 
 Szőcs – Rádi Anita)

Folytatásos 
 A bajnokság végé-
re maradt az ELOT 
(2 cellával hajtott 
e lek t romotoros ) 
kategória, ahol Dé-
kány Zsoltért ag-
gódtunk a közelgő 
viharfelhő miatt. 
Félelmünk nem volt 
alaptalan, mert a 
start felénél, ami-
kor is Zsolt éppen 
nyerő helyzetben volt, leszakadt az ég. 
Nem tehettünk mást, esernyőket ragad-
tunk és úgy próbáltuk védeni őt a start 
közben. Volt, aki a rádióját védte, volt, aki 
Zsoltot védte a leszakadó esőtől.  Közben 
távcsővel próbáltuk figyelni a több 100 m 
magasan vitorlázó modellt, amikor is Tö-
rök László a főbíró lefújta a startot és le 
kellett jönni a magasból. A vihar tovább-
állta után a startot meg kellett ismételni. 
Zsolt a modell megtörlése és egy póló-
váltás után ismét harcra kész volt, de más 
versenyzőtársai nem voltak ilyen szeren-

csések. Jose Ma-
nuel Rojo Katalán 
versenyző gépe a 
viharban elveszett, 
Wadovich Zoltán 
rádiója pedig be-
ázott, amit cserél-
ni kellett. Zsoltot 
nem tudta semmi 
meggátolni a végső 
megmérettetés si-
keres teljesítésétől, 

így másodszor is az élre került. Ő maradt 
fenn a döntőben a legtovább és Európa 
bajnok lett ELOT kategóriában.
Jövőre Auguscello-ban, Olaszországban 
kerül megrendezésre az Európa Bajnok-
ság, még programokat egyeztetünk, de 
megpróbálunk részt venni és jól teljesí-
teni ismét. Közben eltelt pár verseny, és 
büszkén jelenthetem, hogy Török László 
a szakág vezetője kitüntetett minket egy 
csodálatos kupával, mint az idei év leg-
eredményesebb csapatát!

Gitye Gábor
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Mégsem tudták megúszni: nekik nem a 
Barina, hanem az Úri hegy–Betyársor és 
a Tabánhegy felől lezúduló sárlavina oko-
zott gondot.
Az árkolásoknak és a feltöltéseknek kö-
szönhetően a múlt század végére sikerült 
a korábbi nehézségeken úrrá lenni. De 
komoly árat kellett fizetni érte: a 31-es 
országút az eredeti szintjéhez képest kb. 
egy méterrel magasabban vezet, a kör-
nyező házak egy része az utcával szintbe, 
a másik részük, például az Alsókocsma 
vagy a tér legrégibb házai az utca szintje 
alá kerültek.

A FALU HAJDANVOLT KÖZEPE
A Mocsár-pataknak – tótul: a Barina-patak 
(ilyen értelemben és szinonimájaként 
használhatták egykor a Tápió szót is!) –, 
tehát a Barina-pataknak ezen a környé-
kén már az Árpád-korban laktak emberek. 
Első katolikus temploma a hódoltság előtt 
épülhetett. Az 1600-as években a telepü-
lés egy időre elpusztásodott, majd újbóli 
benépesülése után a tér alkotta a falu kö-
zepét.

AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK TEMPLOM  
REKONSTRUÁLÁSA

Mende birtoknak több temploma volt. 
Egyet gróf Koháry András földesúr gróf 
Koháry István hagyatékából egy korábbi 
romjainak a felhasználásával újíttatott fel. 
1736. december 17-én áldották meg. Ez 
lett a második templom. Több mint 80 
évig funkcionált, majd 1824-ben elbon-
tották, és az anyagait beépítették a követ-
kező, immár harmadik templomba.
Joggal vetődik fel a kérdés: ki és mikor 
építtette az első templomot. Az építtető 
személyére és időpontjára vonatkozóan, 
sajnos, csak homályos és közvetett fel-
tevésekkel élhetünk. A bizonyítékokat, 
valamint az eshetőségeket számba véve: 
az első templomot valószínűleg a birtok 
földesura, a Nyársapáti család valamelyik 
tagja az 1400-as években emeltette, és 
hasonlíthatott a Nyársapáton levőhöz. Az 
anyagát, a méretét és a helyét viszont jól 
be tudjuk határolni.
A dokumentumok szerint a második 
templom építésekor az első templom 
alapjai megvoltak, csak a falai hevertek 
romokban. Tapasztalat szerint kétszáz 
vagy ennél több évet kő vagy más hason-
ló szilárd anyag bírhat ki. A latin „reparari” 
(helyreállítani, felújítani) igenévből pedig 
okkal gondolhatjuk, hogy a két templom 
méretei hasonlók lehettek. Ismerve az 
utóbbi méreteit: hosszúságuk 9 öl, szé-
lességük pedig 4 öl volt. A méretekre 
vonatkozó adatokat 40 évvel később az 
1777-ben tartott egyházlátogatás jegyző-
könyve közvetett módon megerősítette. A 
vizitátor ugyanis a hely szűkére panaszko-
dott, vagyis: a lélekszám növekedésével 
már nem minden katolikus fért el egy-
szerre benne…

MENDEI LÁTNIVALÓK VI.MENDEI LÁTNIVALÓK VI.

Forrás: MNL OL S87-31-02 felhasználásával
A tér és környéke 1837-ben

A HŐSÖK TERE 
Mendejárásunk következő állomása a Hő-
sök tere. Megnevezésében évszázadokon 
keresztül sajátos kettősség vonult végig. 
Az 1800-as években még az „Úriba vezető 
útnál” vagy az „Alvégen”, „Alsóvégen” lakó 
család nevével, 1887 után a „Keresztnél” 
szóval utaltak a helyre. Amikor a katoliku-
sok a tűz- és vészharangot (Szent Flóri-
án-harangot) felállították, egy rövid ideig 
Haranglábi térnek hívták. A kereszt mellé 
hősi emlékmű került, és hamarosan Hősök 
terének nevezték el. Bár az emlékmű 1943 
után „ideiglenesen” – majd’ 80 évre – elke-
rült innen, a tér mégis megtartotta hivatalos 
nevét. Az emberek viszont újból a „Kereszt-
nél”, a „Haranglábnál” vagy az „Alsókocs-
mánál” kezdtek találkozni. Így ment egé-
szen addig, amíg a tér 2017-ben meg nem 
újult, és az emlékmű vissza nem került az 
eredeti helyére. Az emberek azóta szinte 
kivétel nélkül a „Hősök teré”-t használják.

Nemcsak a neve, hanem maga a hely is 
sokat változott. Egykor a Barina-patak és 
ártere, a humnák, a rét, az Úriba vezető út 
és a Jászberényi út találkozásánál a Pest 
felé eső házak határolták. A humnák és 
a Jászberényi út közötti mocsaras, ingo-
ványos területen a Barina folydogált, pár 
évente kiöntött, sárral-hordalékkal terítve 
be a környéket. Az 1929-ben épült taní-
tói lakás még mindig viseli ennek nyoma-
it: a hordalék lerakódása miatt a bejárati 
lépcsők eltűntek, a ház penetráns szagot 
áraszt magából. Nem járt jobban a vele 
egyidőben átadott és szintén szebb na-
pokat látott evangélikus vagy alsóiskola 
sem: annyira átázott, penészes és dohos 
lett, hogy az új tulajdonosnak le kellett 
bontania. – Bár az 1837-es térképen a 
tájékozódás elősegítése végett a későb-
bi Andrássy utcát és a Zrínyi utcát, az ún. 
Betyársort jelölöm, de ekkor még nem 
léteztek, a helyükön mezőgazdasági terü-
let volt, vö. Régi herések; a két utca csak 
1870-1880 között kezdett beépülni.
Az idősek visszaemlékezései szerint a tér 
sokkal mélyebben feküdt, mint napjaink-
ban. Nosztalgiával idézik fel gyermekkoru-
kat: mennyit szánkóztak és csúszkáltak itt.
Az emberek csak a tér déli és a kereszttől 
keletre eső magasabb helyeire építkeztek. 

A Hősök tere műemlékei 
az 1920-as évek végén

A Hősök tere 2017-ben az átadás után
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állaga és funkciója megváltozott. A Meg-
nevezés rovatban szürke színbe ágyazott 
piros színű betűkkel jelzett épületeket már 
elbontották; a citromsárga színbe ágyazot-
tak még állnak, de a funkciójuk módosult.

PARASZTHÁZAK ÉS ÜZLETEK
A teret az ún. kockaházak uralják. Mind-
össze három parasztház állta ki a történe-
lem viharait. Mindhárom a déli oldalon ta-
lálható. De ők sem a XVIII–XIX. századból, 
hanem a XX. század első két évtizedéből 
maradtak fenn.
Az egyik parasztház közvetlenül a kereszt 
mögött húzódik meg, szerény külsejével 
a leghívebben tükrözi vissza a régmúltat, 
stílusát tekintve a legegyszerűbb és leg-
régibb mendei építészet maradványának 
tekinthető. Szépsége ebben az egysze-
rűségében, puritánságában rejlik. Remél-

jük, új tulajdonosa a ház eredeti stílusát 
megőrizve fel fogja újítani.
Közvetlen mellette egy gazdagabb csa-
lád háza látható. A két háború között Su-
gár Béla családja lakott itt, illetőleg sza-
tócsboltjukat működtették benne. Zsidó 
származásuk miatt a szülőket a németek 
1944-ben Auschwitzbe deportálták, ott is 
haltak meg (1944. augusztus 15-én). 
A házukat a háború után mendeiek igé-
nyelték ki és kapták meg. Az ikerház nap-
jainkban kissé elhanyagoltnak tűnik.
A harmadik parasztházat a jelenlegi tulaj-
donosa átalakítva, de a paraszti jelleget 
meghagyva állította helyre. A különálló 
melléképületet a lakóépülettel egybe-
építette, az ablakokra zsalukat szerelt és 
néhány építészeti trükk segítségével az 
egyenetlenségeket optikailag sikeresen 
megoldotta.

Mendei Látnivalók VI.
A második templom a falu közepén, vizes, 
mocsaras helyen, az Úriba vezető útnál 
állott, közel a régi (török) temetőhöz. Ha 
figyelembe vesszük például az I. katonai 
felmérés jelöléseit, akkor az első és a má-
sodik katolikus templom egyaránt a mai 
Hősök terén, az Úriba vezető útnál lehe-
tett, a régi temető pedig ennek közelében 
(penes ecclesiam=a templomnál).
A dokumentumok további támpontokkal 
szolgálnak. Az első templom titulusa nem 
maradt fenn; a másodikról viszont tud-
juk, hogy azt és a főoltárát Loyolai Szent 
Ignác jezsuita rendalapító tiszteletére 
benedikálták. Boltíves szentélyében két 
férfi jezsuita szentnek (Gonzága Szent 
Alajosnak és Szent Szaniszlónak), vala-
mint két női szentnek (Szent Katalinnak és 
Margitnak) a szobrai álltak. Öt ablaka volt, 
közülük kettő kerek; két üvegablaka dél 
felé nézett…
A második templom felszereltsége sze-
rénynek mondható, de megfelelt a filia vi-
szonyainak. Röviddel 1754 előtt a sastini 
Fájdalmas Szűzanya (Pietà) tiszteletére de-
dikált mellékoltárral gazdagodott. 1770–
1772 között jobbkéz felől északi irányban 
egy sekrestyét és egy harangtornyot épí-
tettek hozzá. Ez arra enged következtetni, 
hogy a templom hossztengelye kelet–nyu-
gati tájolású volt, a sekrestye és a harang-
torony a templom Jászberényi út felőli ol-
dalán állott, a bejárat pedig a Zrínyi utca, 
ahogy akkor mondták: az Úriba vezető út 
felé nézett. – Az idők folyamán a templom 
valamennyi szobra és berendezési tárgya 
elveszett.

A TÉR SORSA
Mende központját másfél évszázadon ke-
resztül a második katolikus templom jelezte. 

Miután a falu Pest irányába kezdett terjesz-
kedni, elbontották és egy új helyen, a ké-
sőbbi Templom-hegyen építették újra. Ez 
alatt az idő alatt a tér és környéke jelentősen 
átalakult: 1775-ben még csak 2–3, tíz évvel 
később már 15, 1837-ben pedig több mint 
két tucat lakóház sorakozott körbe.
Az építmények közül kiemelkedik az Alsó-
kocsma. (Korábban már írtam róla.) Abban 
az időben a Jászberényi út felett helyezke-
dett el; a lerakódások, valamint a feltölté-
sek következtében ma már fél méterrel az 
országút szintje alatt fekszik. Viszont meg 
tudta őrizni magaslati helyét az 1887-ben 
felszentelt és azóta többször felújított kő-
kereszt. (Róla a Keresztekről szóló cikk-
ben fogok bővebben szót ejteni.)
Ezek előre bocsátása után tekintsük át 
röviden a helytörténeti szempontból leg-
érdekesebb építmények főbb jellemzőit 
táblázatba foglalva:

NÉHÁNY ÉPÍTMÉNY JELLEMZŐJE
Az egyes építmények négy tulajdonosi-
birtokosi kör tagjai között oszlottak meg: a 
katolikus és az evangélikus egyház, a köz-
ség, valamint a magánszemélyek között. 
Legrégibb épületei – az 1835-ig vissza-
vezethető Alsókocsma kivételével – a XX. 
századból maradtak fenn. A táblázat törzs-
rovataiban narancssárgával jelölt épületek 

Mendei Látnivalók VI.
Megnevezés Helye Korszak Készült/Átadva Közösség

Település Hősök tere középkor - katolikus

1. templom Úriba vezető útnál középkor 1400–1500 között katolikus

2. templom vagy

Szent Ignác-templom Úriba vezető útnál újkor 1736. december 17. katolikus

„Alsókocsma” Hősök tere újkor 1835. községi

Kőkereszt korpusszal Hősök tere újkor 1887. katolikus

Tűzoltószertár Hősök tere újkor 1898./1905. községi

Tűzoltószertár átalakítása Hősök tere modern kor 1925. községi

Tűzoltószertár bővítése Hősök tere modern kor 1975. községi

Parasztház Hősök tere modern kor 1905–1910 körül magán

Hangya szövetkezet Hősök tere modern kor 1920. kereskedés

Hősök emlékműve Hősök tere modern kor 1922./2017. községi

Szent Flórián-harang Hősök tere modern kor 1923. katolikus

„Alsóiskola” Hősök tere modern kor 1929. evangélikus

Tanítói lakás Hősök tere modern kor 1929. evangélikus

Orvosi rendelő Hősök tere 15. modern kor 1974. november 1. községi

Fogorvosi rendelő Hősök tere 15. modern kor 1984. augusztus 15. községi

(Az evangélikus építményekkel az evangélikus egyházról szóló cikkben foglalkozom. Az orvosi rendelők történeti szempontból a 
közigazgatáshoz kapcsolódnak, ezért ott ismertetem őket.)

Felújított parasztház
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A Sugár-féle bolt közelében, a harmadik 
parasztháztól kettővel arrébb Pest felé egy 
másik kereskedés is megélt, az 1920-ban 
alakított Hangya-szövetkezet. (A Hangya-
szövetkezetről korábban már volt szó.) 
Kiegészítésként annyi kívánkozik hozzá: a 
szövetkezet a háború után nevet váltott, a 
bolt az ÁFÉSZ boltja lett. Jelenleg magán-
tulajdonú vasboltként funkcionál.

A TŰZOLTÓSÁG, A SZERTÁR ÉS A HARANG
Sajátos „pályát” futott be a mendei tűzol-
tóság és a szertár is. A tűzgyújtás szabá-
lyozását már II. József elrendelte (1788, 
1813), de kevés eredménnyel. Tényleges 
áttörés 1888-ban történt. A tűzrendészeti 
kormányrendelet nyomán az elöljáróság 
1898. december 2-án megalkotta a 
helyi tűzrendészeti szabályrendeletét, 
amely 1899-ben lépett hatályba.
A szabályrendelet szerint a falu elöljá-
róságának a feladatát képezte tűzren-
dészeti előírások megalkotása, illetőleg 
a tűzoltóság irányítására alkalmas sze-
mélyek megbízása. Egyébként a falu 
minden 20–40 év közötti férfi lakosának 
tűzoltási szolgálatot kellett vállalni…
Módosulás történt 1911-ben és 1923-
ban. A rendelet előírta, hogy a tűzren-
dészeti munkát ezután ún. kötelezett 
tűzoltók végzik, létszámukat 40 főben 
maximalizálta, és valamennyinek kép-

zésen kellett részt venni. Be-
vezette a váltságdíj fogalmát. 
A kötelezett tűzoltók munkájuk 
során jelvényt viseltek, napi 
őrszolgálatot teljesítettek és 
munkájukért tiszteletdíjat kap-
tak. Tevékenységüket 1923-tól 
új harang segítette.
A helyi tűzoltók működését a 

két háború között 1930-ban szabályozták 
átfogóan. A rendelkezések a feladatok 
végzését és a szolgálatok teljesítését az 
önkéntességre alapozták. Az ún. kötele-
zett tűzoltóságot csak az önkéntesség el-
maradása esetén kellett felállítani.
A háború után a tűzoltás fokozatosan ál-
lami feladattá vált. A tűzoltói szervezet hi-
vatásos és önkéntes tagokból állt össze…
A fentiek alapján a mendei tűzoltóság te-
vékenysége három periódusra osztható: 
a kezdetektől 1930-ig tartó ún. kötelezett 
tűzoltóság időszakára, az 1930-tól a rend-
szerváltozásig terjedő periódust felölelő 
ún. önkéntes tűzoltóság időszakára, végül 
a helyi tűzoltóság szervezetének megszű-
nésétől kezdődő periódusra.

Mendei Látnivalók VI. Mendei Látnivalók VI.

A helyi tűzvédelem Somogyi bácsi ko-
vácsműhelyében kezdődött. Amikor 
megalakították a tűzoltó szervezetet, a 
kovácsműhelyben tárolták a kezdetleges 
eszközöket. A műhelyt később végleg a 
tűzoltóság kapta meg, 1925-ben átalakí-
tották, 1975-ben pedig bővítették. A fel-
szerelését folyton modernizálták…
A mendei tűzoltók 1930-tól a Mendei Köz-
ségi Önkéntes Tűzoltó Egyesületbe tömö-
rültek. Az elnöki tisztséget a háború előtt 
a községi főjegyző, a tanácsrendszerben 
1987-ig pedig a párt által megbízott személy, 
az éppen hivatalban lévő vagy a korábbi ta-
nácselnök töltötte be. 1989-ben szakítottak 
a szokással, mert Guth Jánost, 1990-től 
Szeleczki Ferencet választották egyesületi 
elnöknek. 1991-től a közgyűlések sorra ha-
tározatképtelennek bizonyultak…
A parancsnokokat megfelelő szakmai 
előélet figyelembe vételével és képzési 
program elvégzése után választották meg. 
A mendei tűzoltók dokumentumok alap-
ján beazonosított parancsnokai: 1927-től 
Frecska György evangélikus kántortanító, 
1938-tól Szénási József asztalos mester, 
1945-től Derzbach Kálmán cipészmester, 

1974-től Vecserik János tűzoltószázados, 
1981-től Bretka István, 1986-tól Pálinkás 
Sándor, 1987-től Pálinkás Ferenc volt.
Az egyesület saját zenekarral rendelke-
zett. Az utánpótlást az úttörő zene- és 
énekkarból igyekeztek verbuválni. A szo-
cialista érában az úttörőknek külön tűzol-
tószervezetük volt, amelyet az 1980-as 
években Bálint Károly vezetett.
A rendszerváltozás után a tűzoltóság meg-
szűnt, a szertár funkcióját veszítette. Nap-
jainkban a szerkocsis része borkútként, a 
hajdanvolt kisgazda iroda állatorvosi ren-
delőként működik.*
Végül egy érdekesség: A tűzoltószertár 
1956-ban az események forgatagába ke-
rült. Többek elmondása szerint – mielőtt a 
mendeiek hivatalosan is fegyverhez jutot-
tak volna – az épület előtt megállt egy te-
herautó, és fegyvereket osztogattak róla. 
Amikor a forradalom bukása után be kel-
lett szolgáltatni őket, hihetetlen mennyisé-
get adtak le a Községháza hátsó udvará-
ban, illetve sokaknál maradt kint lőfegyver 
a hozzá való munícióval együtt…

Balogh Gábor 
kutatóA Szent Flórián-harang, 1923-tól szolgált

Mende község Tűzrendészeti szabályrendelete (Részletek)
„7. §. Minden házbirtokos köteles házánál egy elég hosszú használható létrát, egy vasvillát, két darab jó karban levő vedret, 

egy drb. szikracsapót, nyáron át 2 hektoliter vizet állandóan készletben tartani… 
8. §. A községnek évenkint összeírandó és nyilvántartandó minden 20–40 éves férfi lakosa köteles tűz-oltási szolgálatot teljesíteni… 
13. §. Szigorú kötelessége az éjjeli őröknek az éber őrködés. Ha tűzveszélyt észlelnek, azt azonnal bejelenteni, zajjal és 

harang félreverésével jelezni. – 
14. §. A helybeli két torony nappalra vörös tűzjelző zászlóval, éjjelre pedig vörös üvegű tűzjelző lámpával látandó el. – Ha a 
tűz Mende község területén üt ki, akkor a tűzjelzők a tornyok északi ablakába, ha Bille puszta területén, akkor a nyugati, ha 

Szentistvánpuszta területén, akkor pedig a keleti ablakba tűzendők ki. – 
A tűzriadó az egyházak harangjaival jeleztetnek, és pedig, ha a tűzvész az I. kerületben üt ki, a nagy haranggal, 

ha a II. kerületben üt ki, a középső haranggal, ha a vidéken üt ki, valamennyi haranggal jeleztetik. 
Fentebb körülírt jelzések többszöri hirdetés által a lakosság tudomására hozandók. 

A jelzések teljesítésére a harangozók köteleztetnek…
Kelt Mende község képviselő testületének 1898. évi Deczember 2-án tartott rendkívüli közgyűlésében”

Az egykori Sugár-féle ház és volt boltjuk



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése:  
VARÁZSLÓ volt.

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik 1-1 32 cm-es 
szabadon választható pizzát nyertek a Rizzo Gastro Bar-ból:

Hegedűs Milán, Szilvágyi Márk, Lázin Anna
Az átvételére jogosító utalvány átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben.

Rejtvény gyermekeknek

A új feladványunkhoz jó időtöltést kívánunk!
A helyes válasz beküldői között kisorsolunk 

3 db 32 cm-es szabadon választható pizzát amit a Rizzo Gastro Bar-ban lehet beváltani! 
A megfejtéseket 2018. október 10-ig  kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni,  
a nyerteseket e-mailben is értesítjük!

Egészítsd ki!
A szavakból, melyeket fentről lefelé kell olvasni, hi-
ányzik az első betű. Ha ezeket kitalálod, az 1. rejt-

vény felső sorában egy növény a 2. rejtvény felső 
sorában egy állat nevét kapod meg.
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Így készül:
1 gerezd fokhagymát belereszelünk a tej-
be, kicsit megsózzuk, majd beleforgatjuk 
a csirkecombokat. Pár óráig a hűtőszek-
rényben, ebben a fokhagymás sós tejben 
pácoljuk, majd enyhén sózzuk, kicsit bor-
sozzuk és bazsalikommal fűszerezzük a 
húsdarabokat. Olívaolajjal kikent tepsibe 
tesszük, pici fehérbort öntünk alá és fó-
lia alatt 200 C fokon 40 percig, majd fólia 
nélkül további 10 percig sütjük.

Közben elkészítjük az avokádókrémet: 
Az avokádót hosszában a magja mentén 
körbevágjuk, majd szétnyitjuk, a magját el-
távolítjuk és a gyümölcshúst kanállal kika-
parjuk. Egy edényben villával összetörjük 
és reszelt fokhagymával, sóval, borssal 
fűszerezzük. A gyümölcs héjába visszaka-
nalazva a mediterrán csirke mellé kínáljuk 
párolt zöldségek és polenta, vagy tetsző-
leges köret kíséretében.
 Jó étvágyat kívánok!

Őszi finomságok

Hozzávalók:
• 4 db egész csirkecomb
• 3 dl tej
• 2 gerezd fokhagyma
• só

• bors
• bazsalikom
• 2 dl fehérbor
• 2 db avokádó

Mediterrán csirkecombok avokádókrémmel

Jó étvágyat!

www.eletfuszerei.hu



 

Piros betűs ünnepeken a buszjárat szünetel!      [1]Hétfőtől-Péntekig  [2]Hétfőtől-Szombatig

Megállók
Pusztaszentistván - Játszótér   ---   Dózsa György út

 járat1 járat2 járat1 járat1 járat1 járat1 járat1 vasárnap
Pusztaszentistván Játszótér 715 900 1135 1235 1335 1435 1555 1000 1150

Pusztaszentistván Vasútáll. 717 902 1137 1237 1337 1437 1557 1002 1152

Pusztaszentistván Óvoda 718 903 1138 1238 1338 1438 1558 1003 1153

Kossuth Lajos utca 719 904 1139 1239 1339 1439 1559 1004 1154

Nyár utca 720 905 1140 1240 1340 1440 1600 1005 1155

Bercsényi  utca 721 906 1141 1241 1341 1441 1601 1006 1156

Játszótér-tanyák 723 908 1143 1243 1343 1443 1603 1008 1158

Péceli u. -31-es főút 725 910 1145 1245 1345 1445 1605 1010 1200

Községháza 727 912 1147 1247 1347 1447 1607 1012 1202

Iskola Forrás köz 728 ----- 1148 1248 1353 1453 1608 ----- -----
Gyógyszertár 729 914 1149 1249 1354 1454 1609 1014 1204

Mende Vasútállomás 731 915 1150 1250 1355 1555 1610 1015 1205

Dinnyés köz 732 916 1152 1252 1357 1457 1612 1016 1206

Kásavölgyi Óvoda 733 917 1153 1253 1358 1458 1613 1017 1207

Dózsa György út 155. 734 918 1154 1254 1359 1459 1614 1018 1208

Dózsa György út vége 735 920 1155 1255 1400 1500 1615 1020 1210

Megállók
Dózsa György út   ---   Pusztaszentistván - Játszótér

Járat1 Járat2 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 vasárnap
Dózsa György út vége 740 1000 1200 1300 1400 1500 1620 1030 1215

Dózsa György út 155. 741 1001 1201 1301 1401 1501 1621 1031 1216

Kásavölgyi Óvoda 742 1002 1202 1302 1402 1502 1622 1032 1217

Dinnyés köz 743 1003 1203 1303 1403 1503 1623 1033 1218

Mende vasútállomás 744 1004 1204 1304 1404 1504 1624 1034 1219

Gyógyszertár 745 1005 1205 1305 1405 1505 1625 1035 1220

Iskola Forrás köz 746 ------ 1206 1306 1406 1506 1627 ------ ------
Községháza 748 1008 1208 1308 1408 1508 1628 1038 1223

Péceli u. 31-es Fő út 750 1010 1210 1310 1410 1510 1630 1040 1225

Játszótér – tanyák 752 1012 1212 1312 1412 1512 1632 1042 1227

Bercsényi u. 754 1014 1214 1314 1414 1514 1634 1044 1229

Nyár u. 755 1015 1215 1315 1415 1515 1635 1045 1230

Kossuth Lajos utca 756 1016 1216 1316 1416 1516 1636 1046 1231

Pusztaszentistván Óvoda 757 1017 1217 1317 1417 1517 1637 1047 1232

Pusztaszentistván Vasútáll. 758 1018 1218 1318 1418 1518 1638 1048 1233

Pusztaszentistván Játszótér 800 1020 1220 1320 1420 1520 1640 1050 1235

Autóbusz Menetrend Mende
Érvényes 2018.09.10. hétfőtől visszavonásig!


