
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2018./IV. szám

Kedves Mendei LaKosoK!
2018 decemberében já-
runk, az utolsó Mendei 
Híradót tartja kezében 
az olvasó. A nyárias 
október-november után 
hirtelen megérkezett a 
tél, az időjárás vissza-
állt a megszokott rendjé-
be.  A december első ré-
sze még a rohanásé, de 
az év végén szakítsunk 
egy kis időt arra, hogy 

átgondoljuk az elmúlt évet, terveket szőjünk a 
jövőre. Mint polgármester engedjék meg, hogy 
– mint már évek óta - néhány gondolatban ösz-
szefoglaljam a 2018-as esztendő történéseit. 
Úgy gondolom, hogy a napi működés 
gondjai mellett ismét sikerült jelentős fej-
lesztéseket végrehajtanunk annak érde-
kében, hogy még szerethetőbbé és ottho-
nosabbá tegyük szeretett településünket, 
Mendét. Meg kell azonban azt jegyeznem, 
hogy a település saját erejéből fejleszte-
ni nem tud. A rendelkezésre álló pénzek 
csak arra elegendőek, hogy a települést 
működtetni tudjuk (pl. utak fenntartása, 
közvilágítás, közétkeztetés stb.) illetve az 
intézményeinket (bölcsőde, óvoda, hi-
vatal, védőnők, stb) fenn tudjuk tartani. 
Minden fejlesztéshez pályázatot nyújtunk 
be. Az, hogy mire tudunk pályázni a pá-
lyázat kiírójától, elsősorban Magyarország 
Kormányától függ. Mindenesetre minden 
elérhető pályázatot benyújtunk, és közel 
100%-ban meg is nyerjük, bár az önerő 

kigazdálkodása –mivel egyik pályázat sem 
100%-os támogatottságú – nem kis erőfe-
szítést igényel.
 Az út és a járdaépítési programjainkra 
továbbra is kiemelt figyelmet fordítottunk. 
A Petőfi utca, Jókai és Honvéd utcák le-
aszfaltozására idén került sor. Már ebben 
az évben többször beszéltem róla, most 
már konkrétumot is tudok mondani a „Ká-
savölgy” felújításról. November második 
felében megjelent a Magyar Államkincstár 
honlapján, hogy megnyertük! Amint kitava-
szodik el kezdjük a munkát, 5 m széles-
ségben újraaszfaltozzuk a Dózsa György 
utcát is. 
Ez nem kis szervezést igényel, mivel közel 
1000 ember él a 2 km hosszú szakaszon. 
Tudom, van még néhány utca, amelyik egy-
előre nem aszfaltos, ezekre folyamatosan 
keressük a megoldást és a pályázatokat. 
Továbbra is célunk, hogy minden mendei 
utca szilárd burkolattal legyen ellátva. 
Sajnos a szennyvízberuházáshoz kapcso-
lódóan a kivitelezővel még mindig vannak 
szavatossági problémáink, sok helyen 
megsüllyedt az aszfalt, de ennek rendezé-
se nem úgy halad, ahogy szeretnénk. Az 
utakhoz kapcsolódóan közmunkaprogram 
keretében az idén a Dózsa György utcában 
járdát építettünk, mintegy 2000 m2-en. A 
járdaépítési programot jövőre is folytatni 
kívánjuk, de településünkön szerencsére 
sok közmunkás el tudott helyezkedni, így 
jövőre csak minimális számú ember mun-
kájára számíthatunk.
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2018 az energetikai korszerűsítések foly-
tatásának éve is volt. Korszerűsítettük a 
„Zöld Patak vendéglőt”, valamint a volt 
pusztaszentistváni iskola új szárnyát. 2019-
ben ezen épületeken belső felújításokat ter-
vezünk annak érdekében, hogy minél jobban 
tudjuk hasznosítani azokat, és magasabb 
komfortszintet érjünk el.
Az év októberében elkezdtük a „Katlanban” a 
vásártér kialakítását, ami a település rendez-
vényeinek is otthonosabb helyszínt tud majd 
biztosítani. A vásártér építése során számos 
nehézgépjármű haladt át a viszonylag szűk 
utcákon, de mivel az anyagbehordás nagy 
részben már teljesült, a későbbiekben a te-
herforgalom is csökken a területen. Az eset-
leges megrongálódások tavasszal kijavításra 
kerülnek. 
2019 januárjában benyújtjuk a Zrínyi utca 
mögött lévő árvíztározó gát felújítását, mivel 
az elmúlt évtizedekben felgyülemlett horda-
lékot ki kell takarítani és a műtárgyakat fel-
újítani annak érdekében, hogy továbbra is 
biztonságos védelmet nyújtson. Az időjárási 
anomáliákat megfigyelve, és a 2018-as ta-
pasztalatokat értékelve a Szentistván utca és 
a Mendei utcánál lévő völgynél árvíztározó 
kialakítását tervezzük, mivel a hirtelen lezú-
duló csapadék – ha egy évben csak kétszer 
is – de kezelhetetlenné teszi a területet. Ezt a 
pályázatot is jövőre nyújtjuk be.
A kisgyermekes szülők igénye a játszótér. 
2019-ben településünkön több játszóteret 
kívánunk építeni, mert bár a pályázatokat 
lassan egy éve benyújtottuk döntés csak 
jövő év elején várható.         
2019-ben Mendén meg kívánjuk 
erősíteni a kultúra iránti elköte-
lezettségeinket, mivel az elmúlt 
évek infrastrukturális fejlesz-
tései úgy érzem kicsit hát-
térbe szorították. 

Megerősítjük a könyvtárat és a köré szervező-
dő közművelődést, januárban folytatjuk a Ma-
gyar Kultúra napi sorozatunkat, majd febru-
árban településünkön vendégül látjuk Bagdy 
Emőkét. A programjainkról folyamatosan tájé-
koztatjuk Önöket a weboldalunkon, illetve a 
facebook/mendei híradó oldalon is. 2019-
ben 10 éves lesz a Szüreti Mulatság, amelyre 
nagyszabású programokkal készülünk.
Mint látják tervek, elképzelések vannak, jö-
vőre sem célunk, hogy üljünk a babérjain-
kon, hanem tovább fejlesztjük szeretett te-
lepülésünket. A célok adottak, de év végén 
pihenjünk egy pár napot, adjuk át magunkat 
az ünnep varázsának.  
A Községi Karácsony ünnepe mindig megha-
tottsággal tölt el, mert az óvodásoktól az idő-
sekig együtt ünnepelünk, közösen, sugárzó 
arccal, boldogan mutatják be műsoraikat. 
Jöjjenek és nézzék olyan szeretettel telepü-
lésünk apraját és nagyjait, amilyen szeretettel 
készülnek Ők.  
Végezetül a magam és a képviselőtestület 
nevében köszönöm mindenkinek, hogy a 
2018. évben is aktív részesei voltak közsé-
günk mindennapjainak, segítették az önkor-
mányzat munkáját.

Meghitt, Békés, Boldog Karácsonyt!
Kaszanyi József

polgármester  

Karácsony nem az ész,  
hanem a szív ünnepe.  
És a szív érzi, hogy  
azok is ott állnak veled  
a karácsonyfa körül, akiket  
a szemeddel nem látsz, és  
az eszeddel nem hiszel.

Karácsonyi köszöntő
Tisztelt Mendei Polgárok!
Közeledik az év vége, ilyenkor mind-
annyian megállunk ki-
csit és átgondoljuk, 
mit hozott számunkra 
az elmúlt esztendő. 
Mint a településük or-
szággyűlési képviselője 
meggyőződésem, hogy 
községük sikeresen 
búcsúzhat az óévtől, a 
település működése és 
fejlesztése idén is biz-
tosított volt. Az önkor-
mányzat vezetésével 
napi kapcsolatban állva 
kijelenthetem, hogy a 
településük élén megbízható, felelős 
képviselők irányításával a fejlődés tö-
retlen, közösen minden olyan pályá-
zati lehetőséget megragadtunk amely-
nek célja, hogy Mende még élhetőbb 
településsé váljon. 

Örömmel mondhatom el, hogy a be-
nyújtott pályázatok sikeresek, vagyis a 

gondosan eltervezett 
fejlesztések összhang-
ban álltak a kormányzati 
szándékokkal.   
Mint a térség országgyű-
lési képviselője, bízom 
abban, hogy a követke-
ző években is folytatni 
tudjuk a közösen meg-
kezdett munkát.
A köszöntőm végén 
engedjék meg, hogy a 
település minden lakó-
jának áldott, szeretettel-
jes karácsonyi ünnepe-

ket és békés, eredményekben gazdag 
új évet kívánjak. 

Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő – Fidesz

Belügyminisztérium Önkormányzati 
Államtitkár

Karácsonyi köszöntő

Tisztelt Mendeiek!
A Mende Polgárőrség Egyesület nevében 
szeretném megköszönni mindenkinek, hogy 
közvetlenül vagy közvetve segítette munkán-
kat. Köszönöm a lakosok állandó figyelmét, 
anyagi hozzájárulását. 
Az Önök segítségének is köszönhető, 
hogy már nemcsak az éjszakai járőrözés, 
hanem a nappali ellenőrzés is folyamatos 
községünkben. Polgárőreink éjjel-nap-
pal járják az utcákat és figyelnek – első-
sorban – az idősebb, kiszolgáltatottabb 
személyek lakókörnyezetére. Községünk 
biztonsága, lakosaink védelme tovább-

ra is kiemelkedő fontossággal bír. Kérem 
Önöket is, figyeljenek embertársaikra és 
amennyiben szokatlan dolgot észlelnek, 
bátran értesítsenek minket, vagy akár szó-
lítsák meg járőreinket! 
Végezetül engedjék meg, hogy magam 
és polgárőrtársaim nevében kívánjak min-
denkinek biztonságos, 
békés ünnepeket és jó 
egészséget!

Tisztelettel: 
Gecser István

elnök
tel: 06-30-441-5027

Polgárőrség Karácsonyi Köszöntő
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Közérdekű információk Közérdekű információk
Hivatali munkarend

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ün-
nepek ideje alatt a Polgármesteri Hivatal ügyeleti 
napjai a következőképpen alakulnak:
2018. december 27-28-án és 31-én a Polgár-
mesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz. Ezen a 
héten kizárólag elhunyt személy anyakönyvezése 
esetén a 06-30/220-8440-es telefonszámon 
Wágner Istvánné vagy a 06-30/972-05-97-es 
telefonszámon Kremmer Gáborné érhető el.
Az ünnepek utáni első munkanap 2018. január 
2. (szerda)

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Karácsonyi rendelési idők
Dr. Dóczi Ildikó december 11-én és 17-én, 
valamint 2019. január 9-től 15-ig szabad-
ságon lesz, helyettesíti Dr. Marosi Gyöngyi 
saját rendelőjében és rendelési idejében. 
2018. december 15-én (szombati munkanap) 
központi ügyelet lesz.
Dr. Marosi Gyöngyi december 27-28-án szabad-
ságon lesz, helyettesíti Dr. Dóczi Ildikó saját ren-
delőjében és rendelési idejében.
A rendelés előjegyzéssel történik, időpontkérés 
8-16 óra között.
Minden kedves betegünknek békés kará-
csonyt és egészségben gazdag 2019-es 
esztendőt! 

Dr. Marosi Gyöngyi 
és Dr. Dóczi Ildikó

Étkezési térítési díj befizetések
2018. december hónapban

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

2019. január hónapban
2019. január 09. szerda
9-15 óra között Polgármesteri Hivatal
2019. január 11. péntek
9-11 óra között Polgármesteri Hivatal
2019. január 14. hétfő
9-17 óra között Polgármesteri Hivatal
pótbefizetés:
2019. január 16. szerda
9-15 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

Testületi hírek!
Mende Község Önkormányzatának képviselő-
testülete a Mendei Híradó megjelenése óta 
4 testületi ülést tartott szeptember, október, 
illetve november hónapban.
• A testületi üléseken a képviselők a fo-

lyamatban lévő pályázatokhoz kapcso-
lódó döntéseket hoztak meg. 

• A képviselő-testület többször tárgyalta 
a bölcsőde bővítéséhez kapcsolódó 
pályázatot.

• Áttekintette a költségvetés helyzetét.
• A testület módosította az iskolához 

kapcsolódó vagyonkezelői szerző-
dést.

• Megtárgyalta az adventi ünnepségso-
rozathoz kapcsolódó önkormányzati 
rendezvényeket.

• Az üléseken egyéni kérelmek elbírálá-
sára is sor került.

A testületi ülések jegyzőkönyvei a 
www.mende.hu weblapon megtekinthetőek.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

 

Tisztelt Adózók!
Az iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallás 
és feltöltési kötelezettségüket 2018. 12. 20. 
napjáig tehetik meg. A fizetendő adót az Ön-
kormányzat számlájára teljesíthetik:
Iparűzési adó 11742056-15392055-03540000
Kérem, hogy az utalásokon tüntessék fel 
nevüket/ cég nevét és az adószámukat 
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 a be-
vallási kötelezettség nem teljesítése 
esetén, mulasztási bírság kiszabására 
kerül sor, melynek összegét a 2017. 
évi CL törvény 221.§ (1) a) valamint (2) 
bekezdése a következő módon szabá-
lyozza: 
• 221. § (1) Az adóhatóság a be-

jelentkezési kötelezettség, a 
foglalkoztatotti bejelentés, a gép-
jármű, pótkocsi tulajdonjogának, 
vagyoni értékű jogának megszerzé-
sével kapcsolatos bejelen-tési, va-
lamint az EKAER bejelentési kötele-
zettség kivételével

• b) a bevallási, adat bejelentési, va-
gyonszerzési illetékkel kapcsolatos 
bejelentési, (változás) bejelentési, 
adatszolgáltatási kötelezettségének 
hiányos, a bevallási hiba kivételével 
hibás telje-sítése, 

• (2) Az (1) bekezdés szerinti adóköte-
lezettség határidőn belüli nem, illetve 
nem jogszerű teljesítése esetén az 
adóhatóság a természetes személy 
adózót ötvenezer forint, a nem ter-
mészetes személy adózót százezer 
forint mulasztási bírsággal sújtja és 
- a mulasztás jogkövetkezményeire 
történő figyelmeztetés mellett - tizen-
öt napos határidő tűzésével ismétel-
ten felhívja az adókötelezettség jog-
szerű teljesítésére.

Ügyeikkel: a 06-29/438-001/16 melléken, 
és a viola@mende.hu elérhetőségeken, 
valamint ügyfélfogadási időben a Köz-
ségházán Farkasné Mladoniczki Viola 
foglalkozik.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Impresszum:
Mendei Híradó 2018./IV. 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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A településükre az elmúlt években sokan 
költöztek elsősorban a fővárosból, de sokan 
jöttek az ország távolabbi pontjáról is. 
Tapasztalatunk szerint beköltözés után 
mindenki szeretne minél többet megtud-
ni a településről, az intézményekről, az 
intézményben folyó munkákról. Most és 
a következő számokban be szeretnénk 
mutatni az önkormányzatot, az intézmé-
nyeket, valamint minden olyan szerveze-
tet, akik színesebbé és élhetőbbé teszik 
településünket. 

A képviselő-testület tagjai:

Kaszanyi József
polgármester

fogadóórája: minden 
szerda 13-16 között előze-
tes bejelentkezés alapján
polgarmester@mende.hu

Paskó Zoltán 
alpolgármester

Gecser István
képviselő

A Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság 
elnöke

Laukóné Dolányi Ildikó
képviselő

A Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság 
tagja

Juhász Sándor Jánosné 
képviselő
A Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság 
tagja

Guth Jánosné
képviselő

Gér Viktor 
képviselő

A Mendei Polgármesteri Hivatal 
2235. Mende Fő utca 14.
Tel.: +36 29 438-001 Fax: +36 29 438-025
e-mail: mende@mende.hu
ügyfélfogadás:
Hétfő:  800-1800

Szerda:  800-1600

Péntek:  800-1200

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző 
e-mail: jegyzo@mende.hu, 
mende@mende.hu 
mellék: 17
fogadó óra: 
Péntek: 8:00-12:00

 

Akik a közt szolgálják Akik a közt szolgálják
Orlik-Samu Krisztina 
Titkárság
e-mail: kriszta@mende.hu  
mellék: 10
Mosonyi Ferencné
Jegyző helyettes, 
Műszaki osztály, Üzletek bejelentése, 
telephely engedély, birtokvédelem
e-mail: mosi@mende.hu
mellék: 14
Dékányné Sziráki Mariann
Pénzügyi vezető
e-mail: mendegazd@mende.hu
mellék: 12
Kremmer Gáborné
Anyakönyvvezető, 
Gyámügy, lakcím bejelentés
e-mail: kremusz@mende.hu
mellék: 15
Wágner Istvánné 
Szociális osztály, anyakönyvvezető, hagyaték
e-mail: wagner@mende.hu 
mellék: 11
Farkasné Mladoniczki Viola
Adó osztály
e-mail: viola@mende.hu 
mellék:16
Homa Jánosné
Pénztár
e-mail: hzsuzsa@mende.hu
mellék: 13

Egészségügy
Dr. Dóczi Ildikó 
háziorvos 
Tel.: +36 29 438 011
Dr. Marosi Gyöngyi 
háziorvos
Tel.: +36 29 438 020
Mendei Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat
Tel.: +36 29 438 014

Védőnők
Tel.: +36 29 737 726

Intézmények
Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola
Tel.: +36 29 438 008
Mendei Mesevár Óvoda-Bölcsőde
Falusi óvoda Tel.: +36 29 439 137
Pusztaszentistváni óvoda Tel.: +36 29 438 330
Bölcsőde Tel.: +36 29 738 504

Mendei Polgárőr Egyesület
Tel.: +36 30 441 5027

Közvilágítás hibabejelentés
Tel.: +36 1 457 0575
e-mail: ugyfelszolgalat@plh.hu
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Tel.: +36 40 180 124
Hibabejelentés Tel.: +36 70 681 6013
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Pesti út 65.
Tel.:  +36 53 500 152, +36 53 500 153, 
fax: +36 53 505 566, www.dtkh.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@ dtkh.hu, 

Temetkezés
Baráth Miklós
2118 Dány, Szabadság út 14.
Tel.: +36 20 982 2231, +36 28 464 863

Körzeti megbízott Tel.: +36 29 640 400

Falugazdász
Juhász László Tel.: +36 20 288 4458
e-mail: juhasz.laszlo.janos@nak.hu

Gyógyszertár
Tel.: +36 29 438 036

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
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Közérdekű információk
KARÁCSONYI 

„CIPŐSDOBOZ AKCIÓ”!
Idén a Mendei Családsegítő Szolgálat 
december 14-ig, Cipősdobozban ösz-
szeállított kis ajándékcsomagokat gyűjt!  
Ezeket falunkban élő rászoruló gyerekek 
kapják a karácsonyfa alá. Kérem, hogy 
a becsomagolt dobozokra írják rá, hogy 
fiúnak vagy lánynak illetve hány éves kor-
osztálynak való az ajándék!
Gyűjtés helye: Családsegítő Szolgálat
Mende, Hősök tere 15.
06-29/438-014

Zsíros Judit
családgondozó

Meghívó
2019. január 20-án 15 
órától tartjuk a Magyar 
Kultúra Napja tiszteletére 
tartott rendezvényünket, 
melynek témája: 
II. Rákóczi Ferenc élete 
és kora
Helyszín: Szabadidő-
központ nagyterme
Mindenki szeretettel várunk!

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Könyvtár 
decemberi nyitvatartása:

Hétfő: 1400 -1800, Szerda: 1200 – 1600

Januártól újra teljes nyitva tartással várjuk 
kedves látogatóinkat!

Gólyahír
Siket Sándor és Osváth Erika 
gyermeke:  Zsófia  2018. 09. 06.
Pfluger Ákos és Csire Barbara 
gyermeke: Luca 2018. 09. 20.
Szűcs Tamás és Egri Katalin iker 
gyermekei: Máté és Dóra 2018. 09. 28.
Csabai Gábor és Lovas Anita 
gyermeke: Zarán 2018. 10. 01.
Ribai Ferenc és Kovács Réka 
gyermeke: Máté  2018. 11. 04.
Nagy László és Mikus Kornélia 
gyermeke: Mirabella  2018. 11. 07.
Szántai Gábor és Sinka Szilvia 
gyermeke: Noel  2018. 11. 15.
Hallama Roland és Nyeste Tímea 
gyermeke: Bálint  2018. 11. 27.

Szeretettel köszöntjük a szeptember ele-
je óta született babákat!
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk 
az egész családnak!

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

A szeptemberi nagy érdeklődésre való tekin-
tettel, ismét közös polip (korip) horgolásra 
várjuk minden kedves kézimunkázni vágyó 
barátunkat, melyet ezentúl rendszeresen tar-
tunk majd a mendei könyvtárban.

Az elkészült polipocskákat 
a koraszülött osztályokra 
fogjuk eljuttatni és egy kis 
karácsonyi meglepetéssel 
is készülünk az édesanyák 
számára.
A közös horgolásra min-
den érdeklődőt szeretettel 
várunk! 
További információk Bánfi 
Annamáriától kérhetők a 

06-30/381-2753 telefonszámon, illetve a 
banfi.annamari@gmail.com email címen.

Bánfi Annamária
horgolásvezető

2018. november 24-én 
megtartottuk a 28. Már-
ton-napi bálunkat.
Nagy örömünkre eb-
ben az évben is né-
pes vendégsereg rop-
ta a táncot a hajnalig 
tartó vigasságban.
Hagyományainkhoz 
híven a fiatal, lelkes 
anyukák, óvodai dol-
gozók nyitótáncával 
indult az este, meg-
alapozva a jó hangu-
latot.
Ezúton szeretnénk 
megköszönni mindenkinek a segítséget, 
aki valamilyen formában hozzájárult ah-
hoz, hogy rendezvényünk sikeres legyen!
Köszönjük Önöknek, hogy megtiszteltek 
bennünket azzal, hogy a szombat estéjü-
ket, éjszakájukat velünk töltötték!

A gyermekek és az óvoda dolgozói nevé-
ben meghitt adventi készülődést, Kelle-
mes Ünnepeket kívánok!

Billinger Lászlóné
óvónő

Segítsünk mosolyogva! 

Márton-napi bál
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50 éve történt 50 éve történt
Mendejárásunk sorrendjét megszakít-
va az eredeti tervünkön módosítunk, és 
egyik fejezetrészletét előbbre hozzuk. Ily 
módon idézzük fel és emlékezünk meg 
az 50 évvel ezelőtt bekövetkezett vasúti 
balesetről, amellyel Mende örökre beírta 
a nevét a hazai vasúti balesetek történe-
lemkönyvébe.

A tragikus esemény valójában nem Men-
de állomáson, hanem Mende közigazga-
tási területéhez tartozó Pusztaszentistván 
megállóhelyen a két átjáró [ao és as] 
között a balvágány 254+40 szelvényé-
ben 1968. december 22-én 1703 órakor 
történt. Az 53 vagonból álló 5565 sz. 
tehervonat és a 8 kocsiból álló, mintegy 

700-800 utast szállító 6616/a. sz. távol-
sági mentesítő személyvonat kb. 46,5 
km/h sebességgel frontálisan összeüt-
között egymással. Az ütközés helyszínén 
a személyvonat 424-es gőzmozdonyá-
nak szerkocsija a levegőbe emelkedett 
és belefúródott az első személykocsiba, 
mintegy szemfedőként szénnel és üveg-

törmelékkel borítva be azt. 
A tehervonat 11 favázas te-
herkocsija pedig az M62-
es mozdonyra, illetve egy-
másra torlódott, kisiklott, 
és mindkét vágányt elzárta. 
Teljes forgalmi zavar kelet-
kezett.
A baleset következtében 31 
férfi (köztük a személyvonat 

vonatvezetője és a gőzmozdony tüzelő 
fűtője), 7 nő és 5 gyermek (3 fiú és 2 
lány) vesztette életét. Az orvosszakértői 
vélemény megállapította, hogy a halált 30 
személynél „mellkas összenyomatása ál-
tal bekövetkezett fulladás, 10 áldozatnál 
életfontosságú szervek többszörös durva 
roncsolódása” okozta; „két esetben a ha-
lál oka heveny idegrázkódtatás volt”, egy 
személy pedig „heveny belső elvérzés” 
miatt hunyt el. „Néhány áldozaton mel-
léksérülésként a halál után létrejött égési 
és forrázási sérüléseket találtak.” „Mind-
egyik halott a baleset bekövetkezése 
után igen rövid idővel meghalt, életmen-
tésről tehát szó sem lehetett.”

A 43 halálos áldozaton kívül 25 személy 
8 napon túl gyógyuló sérülést szenve-
dett; közülük 10 sérültnél az orvosok 
feltétlenül maradandó rokkantságot vé-
leményeztek, 7 személynél pedig nem 
feltétlenül biztos, de esetleg várható rok-
kantságot valószínűsítettek. A baleset so-
rán további 47-en 8 napon belül gyógyuló 
könnyű sérülést szenvedtek.

A bírósági dokumentum hangsúlyozza, 
hogy „a nyomozati anyagból kitűnően 
még több személy sérült meg, azonban 
orvosi bizonyítványaik [a peranyaghoz] 
becsatolva nincsenek, vagy olyan sérü-
lést szenvedtek, amely elsősegélyt vagy 
orvosi kezelést nem igényelt.

A társadalmi tulajdonban az iratokhoz 
csatolt műszaki szakértői vélemény alap-
ján kb. mintegy 3 és fél millió forint kár 
származott.”

Rögtön két kérdés vetődik fel: miért és 
hogyan fordulhatott elő ilyesmi. Anélkül, 
hogy sértenénk a halottak emlékét és a 
sérültek emberi jogait, valamint a baleset 
előidézésében részesek személyiségi jo-
gait, és tekintettel a még élő hozzátarto-
zókra, röviden járjuk körül a két kérdést.
A baleset idején az ország a karácsony-
ra készülődött. Ünnepelőtti hangulat és 
vásárlási láz uralkodott mindenütt. Sokan 
keltek útra, hogy szeretteiknek ajándé-
kokat vegyenek, az ünnepi asztalra kellő 
mennyiségű élelmiszer és ital kerüljön. 
Néhány helyen disznót is vágtak… Nem 
történt ez másként Mendén sem.
A vasút ünnepelőtti forgalmat bonyolított 
le. A személyvonatok túlzsúfoltan köz-
lekedtek. A vasutasok sem vonhatták ki 
magukat a hatás alól; kezdett rajtuk is erőt 
venni az ünnepi hangulat, és ami ezzel 
együtt jár: részben feszültség, részben 
egy kis lazaság vagy enyhe felszínesség. 
Egyesek a szolgálatuk miatt bosszankod-
tak, mások pedig minél hamarább szeret-
ték volna letenni a szolgálatot.
Az időjárási viszonyok az évszaknak 
megfelelően alakultak: a hőmérséklet 
fagypont körül mozgott, a levegő enyhén 
párás volt. Délután 5 órára a táj is esti sö-
tétségbe és ködbe burkolózott.

Forrás: MÁV Arch. VCSKT 63 kpt. 1543/1963. Kpt.sz.
Pusztaszentistván egykori megállóhelyének helyszínrajza

A 6616/a. sz. vonat első személykocsija
(a Véleményes Jelentés képe)

A baleset helyszínrajza (részlet a 3465/1969. VBO Véleményes Jelentésből)

Pusztaszentistván mh
helyszínrajzának jelölései

ao: 6 méter széles átjáró  
(Szentistváni bekötő-úthoz; még használatban)

ap: Szolgálati hely és váróterem  
(a balvágány mellett; már elbontva)

ar: 16. számú őrház (már elbontva)
as: 5 méter széles átjáró – áteresz  

(a Tanács/Dobó István utcánál; már megszűnt)

— Köd volt, sötét, a látótávolság, ma már tudom, 200 
méter. Mikor Mende után kinéztem a nagykanyarban, 
megláttam a két fénypontot. Ez vonat! Én nyolcvannal, 
a tehervonat 60-nal. Bevágtam a gyorsféket. A 200 mé-
ter már rövid volt hozzá. Koppanás. Olyan volt, mintha 
beszálltam volna a lányomék házában a liftbe, és az 
leszakad. Süllyedtem, süllyedtem, és egyszer hirtelen 
minden megállt. Ránk zuhant a csend.
(Részlet a személyvonat mozdonyvezetőjének a vissza-
emlékezéséből;
BMN, 1996.03.02-i szám 7. oldal)

Kevéssel a baleset bekövetkezése után hangzottak el 
a telefonban Mende állomás forgalmi szolgálattevő-
jének a szavai: „Jöjjenek, kérem, azonnal! Borzalmas 
hibát vétettem! Az egész életem és minden elveszett! 
A 6616/a. sz. vonat a helytelen vágányra haladt ki és 
összeütközött az 5565. számú vonattal!”
Forrás: Vasút, 1969/12. szám 14. oldal
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Ilyen légkörben, forgalmi és időjárási vi-
szonyok között érkezett Mende felől a 
balvágányon a haladási irányát tekintve 
10 000 méter sugarú jobbirányú kanya-
rulatba és a 4,1 ‰-es lejtőben fekvő 
pályaszakaszra a 6616/a. sz. távolsági 
mentesítő személyvonat. A mozdonyve-
zetője csak röviddel az ütközés előtt bi-
zonyosodott meg, hogy egy másik vonat 
ugyanazon a vágányon közeledik felé. 
Ezért vészfékezésbe kezdett. Az ütközést 
azonban nem tudta elkerülni.
A szakértői Jelentés és a bírósági ítélet 
szerint a vonatok műszaki állapota meg-
felelt az előírásoknak, illetve az ütközés 
nem műszaki hibából következett be. A 
vizsgálat ehelyett – amit a bíróság is el-
fogadott – többek vétkességét, mulasz-
tását, figyelmetlenségét és hanyagságát 
rótta fel. Bár emberi tényező okozta a bal-
esetet, szándékosság azonban senkinél 
sem volt kimutatható, más szóval: a vasúti 
balesetet nem tudatosan idézték elő.
Bírósági eljárás első körben a 
forgalmi szolgálattevő ellen indult, 
mivel a személyvonat vonatvezetője a 
balesetben életét vesztette, 
a mozdonyvezetője, valamint 
a figyelő fűtője sérülésük 
miatt még nem volt perképes 
állapotban. Ezért az utóbbiak 
perét leválasztották a forgalmi 
szolgálattevő büntető ügyétől 
azzal, hogy felépülésük után 
folyatják le ellenük az eljárást. 
Erre azonban nem került 
sor, mert a mozdonyvezetőt 
a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának elnöke 
kegyelemben részesítette, 
a figyelő fűtő cselekménye 

pedig a Pest Megyei Bíróság határozata 
alapján közkegyelem alá esett, ezért 
ellene a büntetőeljárást 1970. május 
8-án megszüntette.
A Pest Megyei Bíróság 1969. március 
31-én a MÁV mendei állomásának for-
galmi szolgálattevőjét bűnösnek mondta 
ki „foglalkozás körében elkövetett halált 
okozó gondatlan veszélyeztetés és társa-
dalmi tulajdon különösen nagy kárt oko-
zó gondatlan megrongálása” címen, és 
9 évi szabadságvesztésre, mint főbünte-
tésre, valamint 8 évi időtartamra MÁV for-
galmi szolgálattevői foglalkozásától való 
eltiltásra, mint mellékbüntetésre ítélte. A 
perköltséget a vádlottnak kellett megtérí-

teni. Egyúttal „a bíróság a 
MÁV-ot, az elhalt sértettek 
hozzátartozóit, valamint a 
sértetteket arra” utasította, 
hogy „polgári jogi igényüket 
egyéb törvényes úton érvé-
nyesítsék.”
A vonatütközés elemzése 
kapcsán – a hasonló ese-
tek elkerülése érdekében 
– a balesetvizsgáló bizott-
ság megfontolásokra tett 
javaslatokat. Többek kö-
zött, hogy „személyszállító 
vonatoknál a gyermekek és 

A vasúti baleset emlékköve
állítva: 2008. 12. 22-én

kísérőik részére fenntartott személykocsi 
a jövőben semmiképpen sem legyen a 
mozdony után elsőnek besorozott kocsi”; 
továbbá: „ha a vonómozdony után első-
nek besorozott kocsi személykocsi, an-
nak termében, illetőleg fülkéjében utasok 
tartózkodnak, a deformációs munka ered-
ménye igen súlyos.” A bizottság a létesít-
mények üzembehelyezésére, a biztosító-
berendezések és korszerű tartozékainak 
kezelésére vonatkozóan, a szerényebb 
képzettségű és végzettségű forgalmi szol-
gálattevők vezénylésével kapcsolatban 
szintén fogalmazott meg javaslatokat…
Mende Község Önkormányzata 2008. 
december 22-én, a vasúti baleset 40. 
évfordulóján – a tragédia helyszínétől kb. 
75 méterre – a jelenlegi megállóhely ál-
lomásépülete mellé emlékfát ültetett, az 
épületen pedig márványtáblát helyezett 

el, hogy kegyelettel emlékezzen az 1968. 
december 22-én bekövetkezett vasúti 
baleset áldozataira.

Balogh Gábor 
kutató

A mendei vasúti baleset helyszíne napjainkban

Meghívó
A Pusztaszentistváni vasúti megállóhelyen 
50 évvel ezelőtt bekövetkezett vasúti baleset 
áldozataira emlékezünk
A megemlékezést 2018. december 22-én 
10 órától tartjuk a Pusztaszentistváni vasút-
állomáson, közreműködik a Mendei Hagyo-
mányőrző Népi Együttes és a Rozmaring 
Nyugdíjasklub tagjai.
Az emléktábla megkoszorúzását követően 
beszédet mond Kaszanyi József polgármester

Mende község Önkormányzata

50 éve történt 50 éve történt

ASZFALTOZOTT LETT 
A PETŐFI UTCA IS…

Ismét örömmel tölt el, hogy 2018. őszén  
felújításra kerülhetett egy kátyús, rossz mi-
nőségű utca.

Az előző Mendei Híradóban tájékoztattam 
a Tisztelt Lakosságot, hogy pályázatunk-
nak megfelelően a Belügyminisztérium a 
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” 
alcím szerint 14 831 466 Ft támogatást 
nyújtott Önkormányzatunknak.
A tél beállta előtt szerettük volna elkészíte-
ni az aszfaltozást, ezért az önkormányzat 
beszerzési szabályzata szerint a Képviselő-
testület kiválasztotta a kivitelezőt. Az eljárás 
eredményeként a nyertes ajánlattevő az  
Útkorona Kft. (székhelye: 2027. Zsám-
bék, Jóvilág utca 50.) lett.
A kivitelezés jó minőségben október - nov-
ember hónapban megvalósult.
Továbbra is céljaink között szerepel, hogy a 
mendei utak 100 %-ban aszfaltosak legyenek.

Kaszanyi József
polgármester
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MELY KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE TARTOZIK A JEGYZŐ HATÁSKÖRÉBE?
A 72/1996. Korm. r. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezések esetén az együttesen 

teljesítendő feltételeket és ezek magyarázatát az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Feltételek Megjegyzés, magyarázat
Nem érinthet a kút helye 
vízbázisvédelmi védőterületet.

A vízbázi svédei mi védőterületek elhelyezkedésével kapcsolatban 
a területi vízügyi hatóságok (katasztrófavédelmi igazgatóságok) és 
ivóvízbázisokra vonatkozóan a helyi vízművek rendelkeznek napra-
kész információkkal. E területeken a vízkészlet biztonsága érdeké-
ben a területi vízügyi hatóság adja ki az engedélyt.

A kút csak talajvizet és/vagy 
parti szűrésű vízkészletet hasz-
nálhat fel.

Nem történhet a vízkitermelés rétegvízből, vagy karsztvízből. Ma-
gyarországon a talajvizek átlag mélysége a hegy- és dombvidéki 
területek kivételével ritkán haladja meg a 20 métert, ezért ameny-
nyiben a létesítési engedély iránti kérelemben ezt meghaladó 
mélység szerepel, vizsgálni kell, hogy a kút valóban talajvízadó 
rétegre létesül-e. E tekintetben a területileg illetékes vízügyi igaz-
gatóságtól kérhető eligazítás.

A kútból maximálisan 500m3/év 
mennyiséget lehet kitermelni.

Az 500 m3 /év mennyiség napi bontásban átlagosan 1,37 m3 /
nap vízkivételt tesz lehetővé. Azonban a háztartási vízkivétel zöme 
jellemzően vegetációs időszakban, a nyári hónapokban történik 
locsolási célra, mellyel szemben a téli vízhasználat alárendelt. így 
a nyári hónapokban a vízkivétel mértéke a számolt átlagos napi 
vízkivételt meghaladhatja.
Hazánkban átlagos házi vízigényként 60-100 liter/fő/nappal lehet 
számolni komfortfokozattól függően, ugyanez számosállatonként 
80-120 liter/nappal, a locsolásra pedig 4 hónapra átlag 1 liter/
m2-rel.

A vízilétesítmény csak ott létesít-
hető, ahol az ingatlanon épület 
van, vagy az épület létesítésére 
engedélyt adtak/bejelentés tör-
tént a hatóság felé.

E rendelkezés hivatott szavatolni, hogy a kút vize valóban háztartá-
si célokra, és/vagy házi ivóvízigény kielégítésére kerüljön felhasz-
nálásra.

A vízkivétel háztartási igények 
vagy házi ivóvízigény kielégítés 
érdekében történik.

A háztartási igény a magánszemélyek részéről merülhet fel a saját 
háztartásban jelentkező igények ellátására, mely főként az aláb-
bi tevékenységekre terjed ki: jellemzően az ingatlanhoz tartozó 
kiskert és gyepterület locsolása, az építmények és az ingóságok 
időszakos tisztítása, karbantartása, a nem mezőgazdasági célból 
termesztett növények öntözése, a háztáji (nem gazdasági célból 
tartott) állatok itatása és ellátása, kerti medence feltöltésére és 
vízpótlására,
A háztartási igények egyik kiemelt esete a házi ivóvízigény, hiszen 
itt a víz minőségét is kötelezően vizsgálni kell és az ivóvízre vonat-
kozó jogszabályi követelményeknek meg kell felelni.

A kút nem gazdasági vízkivétel 
célj ából létesül.

Amennyiben a vízkivétel célja gazdasági érdekből történik, például 
üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevékenység, 
akkor az engedélyezés nem tartozik jegyzői hatáskörbe.

A Kutakról 

Mivel az engedélyezési határidő (2018. 12. 31.) mó-
dosítása folyamatban van, kérem, figyeljék a webol-
dalunkat vagy a facebook elérhetőségünket. A teljes 
iránymutatás megtalálható a www.mende.hu oldalon, 

a kérelem nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán. 

A megemlékezést az 
idei évben a Hősök 
terén mondott ünnepi 
beszédével Kaszanyi 
József polgármester 
úr nyitotta meg.
Az önkormányzat, a 
kisebbségi önkor-
mányzat, az óvoda, 
az iskola és a pártok 

képviselői tiszteletüket kifejezve koszorút 
helyeztek el a Hősök emlékművénél. A 
fáklyákat az erős, szél miatt sajnos nem 
sikerült meggyújtani, de fegyelmezett 
rendben, tűrve a ruházaton keresztül 
is bántó, hideg szelet az ünneplők elin-
dultak a Szabadidőközpont felé a népi 
együttes zenekarának kíséretével. 

Mendei Géza Fejedelem Általános Isko-
la tanulói már felkészültek az igen magas 
színvonalú előadásuk bemutatására, 
ezért amint a felvonulók megérkeztek el-
kezdődött az ünnepi műsor. 
Folytatásként a Hagyományőrző Népi 
Együttes és a Rozmaring Nyugdíjasklub 
katonanótákat adott elő. 
Köszönjük a fellépőknek és felkészítőik-
nek a változatos, színes műsort.

Köszönjük mindazoknak, akik előadá-
sukkal emelték az ünnepség színvona-
lát, hogy megjelenésükkel megtisztelték 
a fellépőket, az ünneplő közönség többi 
résztvevőjét, hogy adóztak 56 emléke 
előtt.

Farkasné Mladoniczki Viola

Emlékeztünk

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
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Új nevelési évünket lassan már 3 hónapja 
elkezdtük. A sok kis óvodás, bölcsődés gyer-
mek napjainkban már egyre bátrabban lép 
be az intézmények kapuján, egyre nagyobb 
bizalommal fordul kisgyermeknevelője, óvó 
nénije, és az intézmény valamennyi dolgo-
zója felé. Tagadhatatlan, hogy még hullik 
egy-egy könnycsepp a kicsiny szemekből, de 
gyors vigaszra lelnek új kis közösségükben, 
az őket körülvevő dolgozók karjában. Hosz-
szú utat tett meg minden gyermek ez alatt 
a szűk 3 hónap alatt, sok élménnyel lettek 
gazdagabbak. 
A Nagykátai Pedagógiai Szakszolgálat 
logopédusa megkezdte óvodánkban fej-
lesztő munkáját. Felmérte a gyermekek, 
fejlettségi szintjét, beszédkészségét, a 
segítségre szoruló gyermekek számá-
ra hetente egyszer fejlesztő foglalkozást 
tart. Délutáni játékidőben lehetőségük 
van az óvodás gyermekeknek, hogy kü-
lönböző kis foglalkozásokon vegyenek 
részt: Szalagos torna, Angol nyelv, Jóga 
móka, Ovi-foci, a központi óvodában 
mindezek kiegészülve a Taekwondo-val. 
Negyedévente részt veszünk két kis 
gyermekcsoporttal a Bozsik-program ál-
tal szervezett tornákon, ahol a délelőtti 
időszakban különböző ügyességi verse-

nyeken mérettetik meg magukat. Szinte 
minden csoportunk részt vett egy kis őszi 
kiránduláson, melyeket az óvó nénik úgy 
szerveztek, hogy igény szerint a gyerme-
keikkel a szülők is részt vehessenek rajta. 
Témahét keretében megemlékeztünk Be-
nedek Elek születésnapjáról, a Népmese 
napjáról, ebből az alkalomból a Fejes Fe-
renc téri óvodások a Községi Könyvtárba 
is ellátogattak.
Október 4-én az Állatok Világnapján ki-
emelt figyelmet fordítottunk az állatokra, 
ismereteiket bővítettük a témával kapcso-
latosan. 
A Szüreti felvonulás indulási helyszínén a 
Fejes Ferenc téri nagycsoportosok apró 
lábacskái ropták a táncot, kellőképpen 
megalapozva a felvonulási hangulatot. 
A Mulatság második napján a Központi 
Óvoda gyermekei léptek fel a színpadon, 
jó kedvre derítve az oda látogató vendé-
geket.
Gézengúz gyermekelőadáson vettünk 
részt, és fogadtuk az intézményünkbe 
érkező Tüskéshátú madártanoda kis bag-
lyocskáját, akivel közelről ismerkedhettek 
óvodás gyermekeink.
A Géza Fejedelem Általános Iskolától 
meghívást kaptunk a Sport Poha-Rak is-
merkedős foglalkozására, mely egyben 
egy rekordkísérlet is volt. Központi óvoda 
Cica csoportos gyermekei vettek részt 
a programon, ismerkedtek ezzel az új 
sportággal.
Köszönöm kollégáim, a szülők együttmű-
ködő bizalmát, segítségét, bízom benne, 
hogy gyermekeik számára tartalmas épí-
tő jellegű kisgyermekkort tudunk biztosí-
tani.

Erdélyi Krisztina 
Intézményvezető-helyettes

Mesevár Óvoda – Bölcsőde hírei Rendhagyó testnevelésóra az iskolában
November 8-án, csütörtökön volt a Nemzet-
közi „Speed Stacks” Világnap. Ebből az alka-
lomból iskolánkba látogatott Kovács Gábor, 
a „Sport-Poha-Rak” magyarországi képvi-
selője, VB 3. helyezett poharas, testnevelő, 
tréner.
A gyerekek izgatottan várták ezeket az 
órákat. Az egész iskola (gyerekek és ta-
nárok) egyaránt kipróbálhatták magukat 
gúlaépítésben és bontásban, páros ver-
senyeken, váltóversenyeken. Gyerekzsi-
vajtól és a poharak koppanásától volt han-
gos egész délelőtt a tornaterem. Örülök, 
hogy az óvoda nagycsoportosai is része-
sei lehettek ezeknek az interaktív órák-
nak. Minden gyereket magával ragadott 
ez a remek játék. Sokan a többi tanórán 
is a poharakkal szerettek volna foglalkoz-
ni. A tanulók számára azért is volt érde-
kes ez az óra, mert Guinness Rekordkí-
sérlet részesei lehettek. „Ha 630 000 
főnél többen poharaznak ma világszerte, 
akkor mindannyian Guinness rekorde-
rek lesztek!”- hangzott el Kovács Gábor  

trénertől! (A cikk megírásáig nem kap-
tunk hivatalos értesítést a rekordról.)
Délután a felnőtteké volt a főszerep. 16 
tanár és óvónő vett rész a „Sport-Poha-
Rak” képzésen, ahol gyermeki lelkese-
déssel és izgalommal építették a gúlákat, 
tanulták meg a játék fontos szerepét a ta-
nulás elősegítésében, valamint előtérbe 
került a játék fejlesztő hatása is.
Aki érdeklődik a játék iránt, az alábbi oldala-
kon tájékozódhat:
www.sportpoharak.hu
www.speedsteeck.com
E remek napért köszönettel tartozom 
Kaszanyi József polgármester úrnak, az 
Iskola a Gyermekekért Alapítványnak, 
Kerékgyártóné Maka Erzsébet igazga-
tónőnek, az iskola tantestületének és a 
képzésben részt vevő óvónőknek! Kö-
szönöm a 220 gyermeknek, hogy öröm-
mel és lelkesedéssel fogadták ezt az új 
játékot Mendén!

Tamás Kornélia
testnevelő



 

18 Mendei Híradó  2018./IV. szám

Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület 
Két esemény híreit szeretném megosztani 
önökkel a Kaeshi Waza Harcművészeti Egye-
sület elmúlt időszakáról. 
Az egyik a szokásos félévente megrende-
zésre kerülő házi versenyünk, amely már 
több éve hagyománnyá vált. Az időpont ok-
tóber 27. A helyszín Péteri, Pittner Dénes 
Általános iskola. Közel 40 tanítvány tette 
próbára tudását. A kategóriák a következők 
voltak: Formagyakorlat, földharc, ütőfás 
küzdelem és erőtörés. A formagyakorlatban 
egy meghatározott mozdulatsort kell bemu-
tatni  az indulónak. A földharc, gyakorlatilag 
judo elemeket tartalmazó birkózás. Az ütő-
fás küzdelemben mindkét félnél van egy 
méteres bot, amely be van vonva egy puha 
szivacsos anyaggal. 
Ezzel az eszközzel 
kell meghatározott 
helyre találatokat 
elérni. Az erőtö-
résnél pedig 25 
x25 1 illetve 2 cm-
es deszkalapokat 
kell eltörni. Ezen a 
versenyen nagyon 
szép küzdelmek és 
eredmények szü-
lettek. A legjobb 
lány versenyző díjat 
Csóti Vivien, míg a 
legjobb fiú verseny-
ző díjat Székely 
Bendegúz kapta. 
A Mendei  versenyzők eredményei:
Hoffmann Henrik:
Földharc arany és Ütőfa ezüst. 
Horváth Dominik: 
Törés arany és Földharc ezüst.
Tremmel Attila: Formagyakorlat bronz, 
Ütőfa bronz és Törés bronz.

Kriskó László: Földharc bronz
Gonda Bence: Földharc 4. hely  
A másik versenyünk helyszíne Budapest. 
Nemzetközi nyílt Kyokushinkai verseny 
(Hinomoto Kupa). Erre a versenyre négy ta-
nítvánnyal érkeztünk és csak küzdelemben 
indultunk. A küzdelem full kontakt, vagyis 
teljes erővel történnek a technikák végre-
hajtása. Nagyon szép eredmények születtek 
ezen a versenyen is. Junior kategóriában 
Péteriből, Németh Zsanett ezüstérem. Gyer-
mek I. kategóriában Németh Krisztián Rudolf 
ezüstérem. Gyermek II. kategóriában Kollár 
Márk Bence és Székely Bendegúz negyedik 
helyezést értek el.  Mindkét megmérettetés 
szép eredményekkel zárult. 

Köszönöm a tisztelt szülök segítségét és, 
hogy hozzájárultak a gyermekek sikeréhez. 
Köszönöm a tanítványok töretlen lelkesedését 
és azt, hogy szívvel lélekkel végzik az edzése-
ket, amelynek meg van az eredménye. 

 Lozsi Ákos
vezető edző

Azzal a céllal alakult az egyesület 2018 máju-
sában, hogy a mendei és pusztaszentistváni 
lakosok számára közösségformáló és érték-
teremtő tevékenységeket szervezzen, támo-
gasson.
Azt szeretnénk, hogy az a sokszínűség, 
amely jellemzi a községet, láthatóvá vál-
jon. Aktívan tenni kívánunk a létező kultu-
rális örökség megőrzéséért, a helyi kom-
munikáció erősítéséért, környezetünkért 
és egészségvédelmünkért.
Az egyesület politikai tevékenységet nem 
folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és 
ilyen támogatást nem fogad el.
Tevékenységünk eddigi eredményeivel 
és programjainkkal reményeink szerint a 
közeljövőben folyamatosan találkozhat-
nak a településen.

A hős ABC-nél található zebrához zászló-
kat helyeztünk el a jobb láthatóság, biz-
tonságosabb átkelés érdekében.
 
Az Önkormányzat által biztosított 140 da-
rab levendulatövet négy helyszínen ültet-
tük el.
 

Ruhavásárt szerveztünk, amelyen az 
árusok mellett az egyesület részére fel-
ajánlott ruhákat egy jelképes összeg 
befizetésével vásárolhatott bárki. A ké-
sőbbiek során folytatni szeretnénk ezt a 
tevékenységünket is.
 
A MÁV a 2018-as „Színezd újra!” pályá-
zatára benyújtott helyi értékek megjele-
nítésű pályaművet választotta ki, hogy 
megszépítsük a vasúti aluljárót. Egyedi, 
és a falu hangulatához illeszkedő képe-
ket festettünk a falakra, olyan helyi ne-
vezetességekről, mint például a Billei 
kastély, a Szent István szobor, vagy akár 
a Kéttörzsű korai juharfa. Néhány es-
tén és három teljes hétvégén át tartott 
a munka, amelyet nagyon élveztünk. 
Akadtak bőven ügyes kezű segítőink és 
támogatóink (zsíros kenyér, forró tea, 
elektromos áram) akiknek ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani! Bízunk 
benne, hogy az arra járók számára örö-
möt tudunk ezzel okozni.
 További terveink megvalósítását sem 
bízzuk a véletlenre, de legyen ez a jövő 
meglepetése.

Ha kíváncsivá tettük, várjuk érdeklő-
dését a következő elérhetőségeken:

mendeiforrasegyesulet@gmail.com 
https://mendeiforras.wixsite.com/

egyesulet
Facebook - Mendei Forrás 
Egyesület (MeFE) Nyilvános 
csoport

MeFE elnöksége

Bemutatkozik a Mendei Forrás Egyesület
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Szüreti mulatság képekben
Tizenegyedik fejezet  
Egymásra néztek, majd egyszerre tört ki belőlük 
a nevetés. Rox ráborult Steven mellkasára és úgy 
nevetett. De ebben a nevetésben több volt pusz-
ta vidámságnál… volt itt még valami, amit egyikük 
sem tudott volna megmagyarázni, de lehet, hogy 
így volt a legjobb. Végül is Rox szedte össze elő-
ször magát, és leszállt Stevenről, majd kezet nyúj-
tott neki, és felsegítette a földről.  
Nem sokkal később már a nappaliban ültek, és 
teát iszogattak, 
- Köszönöm Steven! 
- Mit?- a fiú értetlenül nézett rá. 
- Már rég voltam ennyire felszabadult, mint ma, és 
már rég nevettem ilyen jót!- Rox hálásan nézett 
a fiúra.
 - Nagyon szívesen, remélem máskor is lesz rá 
lehetőségem! 
- Őszintén bízom benne. 
Steven a mai napot is Sylvivel töltötte. 
Roxan úgy érezte, hogy amikor Syl hazajön, ő 
megszűnik létezni a fiú számára. Ez a dolog za-
varta őt, de nem tudott ellene semmit tenni.   
A hétvégét a két lány együtt töltötte, idegenek nél-
kül. Roxan tudta, hogy ezen túl nem fog tudni túl 
sok időt Sylvivel lenni, ezért kihasználta ezt a két 
napot. Sokat sétáltak, játszottak, nevettek, tévéz-
tek kettesben. Roxan szerint túl gyorsan eltelt ez 
a hétvége, és most itt álltak egy új hét küszöbén.   

Tizenkettedik fejezet
Hétfő reggel Sylt beadta az oviba, ő maga, pedig 
elment a suliba. Kíváncsian várta, hogy ki milyen 
verset szerkesztett, és a témákra is kíváncsi volt 
már. Leült a szokásos helyére, és merőn figyel-
te az ajtót, mikor lép be rajta Steven… és vég-
re megjött. Roxan úgy érezte, hogy most sokkal 
jobban néz ki, mint amikor utoljára látta őt. Haja 
most ki volt engedve, kék farmert és hozzá egy 
átlagos fekete pólót viselt. Semmi különös nem 
volt rajta, de Rox most nagyon vonzónak találta. 

A fiú nem ült le, hanem egyenesen Roxan aszta-
lához lépett. 
- Szia! Hogy vagy?- Steve mosolygott, mint min-
dig. 
- Szia! Köszönöm, jól vagyok! Veled mi van?- Rox 
már nem volt olyan feszült. Beszélgetésük igen 
felszínes volt, mert Rox félt attól, hogy esetleg va-
lami olyat mond, amit nem igazán kellene.  

*****  
Végre elkezdődött az első óra, és Peter már kí-
váncsian várta verseket. A tanulókat nem kellett 
felszólítani, hogy olvassák fel műveiket, mert ma-
guktól álltak fel, és olvasták el azokat. Rox meg-
lepődve tapasztalta, hogy igen tehetséges diákok 
az osztálytársai. Be kellett vallania saját magának, 
hogy kellemesen csalódott ebben az osztályban. 
Úgy gondolta, hogy a Barbie babáktól valami sze-
dett-vedett badarságot fog hallani, de tévedett. Az 
ő verseik is igen mély érzésűek lettek.  
Most Roxanra került a sor. Felállt és olvasni kezdett:

(Rebecca D’Angelo 
 Szőcs – Rádi Anita)

Folytatásos 

Tünékeny remények  
Álmodni és érezni  
minden gyermek vágya,  
de mily’ könnyen fordulhat ez 
érzéketlen lázba .  
Óvó, féltő ölelések 
válnak fagyos karokká,
Megtépázott becsületed 
rongyos cafrangokká.  
Megalázva, összetörve 
földre rogyva fekszel, 
tested lelked felszabdalták 
nincs már hová menned.
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sekből.” A kijelentés félreérthető, mert 
Mende Péteri fiókegyházaként törvényi-
leg csak az 1781-es türelmi rendelet után 
alakulhatott meg. Hasonlóképpen az is, 
mintha csak az 1760-1770 közötti evan-
gélikus telepesek alakították volna a helyi 
gyülekezetet. A katolikus dokumentumok 
ugyanis évtizedekkel korábbi evangéli-
kusok betelepüléseiről tudósítanak, akik 
katolikus fennhatóság alatt gyakorolták 
nemkatolikus hitüket! Viszont érdekes 
adat, hogy az 1760-1770 között betele-
pülők Méznevelőről [Medovarce], Apa-
falváról [Opava/Apova] és Szentpéterről 
[Nógrádszentpéter=Pôtor], vagyis a Nagy-
Honti és a Nógrádi senioratusból jöttek.
A nemkatolikusok száma az 1781-et meg-
előző két évtízedben ugrott meg, és for-
dult ellenségessé a katolikus-evangélikus 
viszony. A viszony romlását leginkább 
az idézte elő, hogy Péteri vezetésével a 
környező települések önálló egyházszer-
vezésbe fogtak. Mendéről – evangélikus 
adatok szerint – 21 család csatlakozott a 
szervezkedéshez. A katolikus adatok en-
nek ellentmondani látszanak. Egy 1783 
februárjában kelt katolikus kimutatás té-
telesen felsorolja az evangélikus csalá-
dokat, a létszámukat, az iskolamester és 
Péteri részére a szolgálatukért pénzben 

és természetben teljesített éves befizeté-
seiket. A dokumentum egyúttal betekin-
tést enged a gyülekezet összetételébe. E 
szerint az evangélikus gyülekezet három 
különböző rétegből állott: a telepítvénye-
sek (familiae domiciliatae), a házatlan zsel-
lérek (subinquilini) és az urasági szolgák, 
inasok (servitores dominales) rétegéből. A 
telepítvényesek közé 2 Bartos, 2 Benko, 
3 Benovits [Benyovics], 1 Dudás, 2 Fa-
bók, 1 Franyó, 1 Glózik, 1 Hornyák, 1 
Hunka, 1 Krisko, 1 Lehotzki, 1 Maczko, 1 
Pálinkás, 2 Potrák, valamint a Vrska csa-
lád, vagyis 21 család tartozott. A családok 
lélekszáma 146 főt tett ki. A második réte-
get a Bartos, a Hegedüs és a Potrák csa-
lád alkotta 14 fővel; ők házatlan zsellérek 
voltak. Végül a legalsó társadalmi státuszt 
az urasági szolgák, inasok rétegébe sorolt 
Fuskan (Tuskan?), Krisko, Sztukovszki és 
Varga családok 14 fős rétege foglalta el. 
Az adatokból érdekes következtetés von-
ható le; mégpedig, hogy minél magasabb 
rétegbe tartozott a család, másként kife-
jezve: minél biztosabb volt a megélhetése, 
annál nagyobb létszámnak örvendett.
A mendei gyülekezet másfél évszázadon 
keresztül dinamikusan fejlődött. Rend-
kívül aktív hítélet jellemezte, nem utolsó 
sorban a kántortanító és a presbitérium 

buzgóságának köszönhe-
tően. Az 1964-ben indult 
ökumenikus mozgalom a 
református, de különösen 
a katolikus egyházzal való 
kapcsolatot közösségi 
szinten is javította. Napja-
inkra azonban a magukat 
evangélikusnak vallók szá-
ma erősen visszaesett (vö. 
ábra). – 
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VÁR AZ „OTTHON” 

Mendén egészen a két há-
ború közötti időkig egy-egy 
hely névadásban az adott 
terület földrajzi fekvése 
vagy a falurész jellemzője 
szolgált támpontként. Pél-
dául: ha valaki a Kertekről 
beszélt, mindenki tudta, 
hogy a Tabánhegy alatt a 
heggyel párhuzamos ut-
cáról van szó, ahol koráb-
ban kertek voltak. Ugyanígy, ha valaki 
a Lúkát kereste, akkor az evangélikus 
templom mögötti rétre akart eljutni; ha 
pedig Úriba, akkor az Úriba vezető útra, 
vagy egyszerűbben: az Úri utcába kellett 
mennie – ami valójában nem mai érte-
lemben vett utcanév volt, hanem pusztán 
iránymutatóul szolgált, mert az az út ve-
zetett Úriba. Ha az 1820-1830-as évek-
ben képzeljük magunkat, akkor tulaj-
donképpen a Lúka – Úriba vezető út és 
az Alvég által behatárolt terület falu felé 
eső részének egy pontját keressük, ahol 
abban az időben az evangélikus Fabók 
és Krisko, valamint a katolikus Mihala 
család lakott. Itt található kirándulásunk 
következő helyszíne, az evangélikus 
templom, amely közel 100 évvel az első 
evangélikusok megjelenése után épült.

AZ ELSŐ EVANGÉLIKUSOK 
ÉS REFORMÁTUSOK

Mende újjátelepítésekor a katolikusok 
mellett néhány nemkatolikus család is ide 
költözött. Az 1730-as évekből származó 
adatok 5 nemkatolikus családot említenek 
név és családnagyság szerint, konkrétan: 
Benyovics és Dovricza Tamást tizenhatod 
magukkal, Haluska Tamást hatodmagával, 

Maglóczki Mátyást szintén hatodmagával, 
Majoros Mihály Pált negyedmagával és 
Pálinkás Andrást hatodmagával. Tehát ösz-
szesen 38 főt.
 
Az evangélikus és református hívek számá-
nak alakulása 1880-2011 között
Széles körben elterjedt nézet szerint kö-
zülük az evangélikusok 1781 előtt Mag-
lódhoz tartoztak. Ám az 1700-as évekből 
eddig fellelt evangélikus és katolikus do-
kumentumok a szájhagyományt nem tá-
masztják alá. Ugyanis a Pest megyében 
tartott evangélikus egyházlátogatások a 
maglódi gyülekezetről anélkül számoltak 
be, hogy bármiféle utalást tettek volna 
Mendére mint filiára. Mendét filiaként je-
lölő legkorábbi evangélikus dokumentu-
mot, az Annalest 1793-ban publikálták; 
az évkönyv a mendei gyülekezetet a Pesti 
senioratushoz (egyházkerülethez) tartozó 
Péteri leányegyházaként tűntette fel.
Az evangélikus fiókegyház kezdeteivel 
kapcsolatban figyelemre méltó egy 1880-
ban, a Péteri anyaegyház vizitálásakor 
felvett evangélikus egyházlátogatási jegy-
zőkönyvi állítás, amely szerint: „Mende fi-
ókegyház … keletkezett 1760-1770 közt 
Apova, Medovarecz és Potra telepítvénye-

Az evangélikus és református hívek számának alakulása 1880-2011 között

Forrás: VPKL, parochia Mende
Az 1783. február 13-i Kimutatás részlete
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A következő evangélikus iskola és tanítói 
lakás 1863-ban épült. Az iskola egyszer-
re szolgált iskolaként és imaházként. Az 
L-alakú épületből a gyülekezet napjainkra 
már csak azt az oktatási és imatermi részt 
birtokolja, amelyet hosszú évtizedeken ke-
resztül találóan „Otthonnak” neveztek.
Az evangélikus egyházközség 1924-ben 
önállósodott. A telekvásárlás, a lelkészlak 
és egyéb építkezések miatt hosszú évtize-
dekre eladósodott. Működéséhez állandó-
an támogatásokat és segélyeket volt kény-
telen igényelni…
A pénzügyi helyzetet tovább rontotta, hogy 
az 1920-as években a földreform kere-
tében területhez jutott, amelyet iskola és 
tanítói lakás építésére használhatott fel. A 
szabályoknak megfelelően 1929. április 
15-én nyilvános versenytárgyalást hirde-
tett „Mende községben emelendő ág. hitv. 
ev. elemi népiskola, különálló tanítói lak 
és melléképület építési munkáinak válla-
lati úton való biztosítása céljából.” Ennek 
eredménye lett az evangélikus vagy alsóis-
kola, valamint a hozzá tartozó tanítói lak az 
előzőtől kb. 150 méter távolságra. 

Az iskolát és a tanítói lakást 1948-ban ál-
lamosították. Az épületeket az evangélikus 
egyház a rendszerváltozás után vissza-
kapta. Állaguk rendkívül leromlott, ezért 
2011-ben eladta. Az új tulajdonos csak a 
tanítói lakást újította fel, az egykori iskolát 
elbonttatta.
A református iskolások oktatása az álla-
mosításig az evangélikus iskolában folyt. 
Napjainkban mind az evangélikus, mind a 
református tanulók az állami iskolában ré-
szesülnek hitoktatásban.

AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM
A XVIII. században az evangélikusoknak 
még csak oratórium (=imaház) építé-
sét engedélyezték, amely nem lehetett 
magasabb a többi háznál és formáját 
tekintve granáriumhoz (magtárhoz) ha-
sonlíthatott. Ezt az épületet hol „temp-
lomnak”, hol imaháznak említették a régi 
dokumentumok. Az 1785-ben emelt 
építmény egyszerre szolgált imaházként, 
ahol istentiszteleteket tartottak, és isko-
laként, ahol az evangélikus és reformá-
tus gyermekek tanulhattak.

Két emberöltővel később lehe-
tőség nyílott templom építésére. 
Az akkor érvényes egyházi sza-
bályok szerint tervezéskor nem 
lehetett kizárólagosan irányadó 
a gyülekezet pillanatnyi állapota 
(lélekszáma, buzgósága), ha-
nem olyan nagyot kellett tervez-
ni, amely tekintetbe vette a jövő-
beli helyzetet és a hívek 60 %-át 
be tudta fogadni. További elő-
írás volt, hogy a bejárata nyugat 
felé nézzen, illetve ne az utcáról 
kelljen bemenni, vagyis zárt (kö-
rülkerített) helyen legyen.

Mendei Látnivalók VII.

A gyülekezet jelenleg az Északi Evangé-
likus Egyházkerületbe, azon belül a Dél-
Pest Megyei Evangélikus Egyházmegyé-
be tagolódik.
Az evangélikusokkal szemben az első 
mendei reformátusok letelepülése az 
idők homályába vész. Név szerinti azo-
nosításuk sem egyszerű, tekintettel arra, 
hogy nincsenek megbízható adataink. 
Annyi viszont bizton kijelenthető: míg 
Mende birtokon legfeljebb néhány fővel 
voltak jelen, addig a környező települé-
seken jelentősebb közösséget alkottak 
(vö. Gomba, Gyömrő, Farkasd stb.). 
Mára létszámban felzárkóztak az evan-
gélikusokhoz. Anyaegyházuknak elő-
ször Gyömrő, 1947-től napjainkig pedig 
Maglód tekinthető. A mendei szórvány 
gyülekezetet a Maglódi Református Egy-
házközség Presbitériumában presbiter-
ként fél évszázada a Diviki család egy-
mást követő tagjai képviselik. A mendei 
reformátusok a Dunamelléki Református 
Egyházkerülethez, azon belül a Délpesti 
Református Egyházmegyéhez tartoznak.

OKTATÁS ÉS VALLÁSGYAKORLAT
A helybeli protestánsok életében sorsfor-
dító volt az 1781-ben kiadott türelmi ren-
delet. A rendelet megváltoztatta a korábbi 
vallásgyakorlatot; jelentősen enyhítette a 
saját gyülekezet szervezésének és alakítá-
sának a feltételeit. A feltételek teljesülését 
katolikus részről szigorúan ellenőrizték. 
Ezt támasztja alá egy 1782. október 24-én 
kelt jelentés, amely a helyi katolikusok és 
evangélikusok között iskolaügyben támadt 
viszály kivizsgálásának a megállapításait 
foglalta össze. A vizsgálat szerint az ellen-
tét néhány evangélikus erőszakos fellépé-
se miatt robbant ki; nevezettek alig voltak 
öten, a létszámuk nem felelt meg az elő-
írásoknak, hogy önálló iskolát alapítsanak. 
A meghallgatott tanúk elismerték továbbá, 
hogy az iskolaügyben a módosabb evan-
gélikusok sem kellő mértékben aktivizálták 
magukat, és járultak hozzá a költségek-
hez. Ennek ellenére 1785-ben az oktatás 
az evangélikus iskolamester házában el-
kezdődött.
A már meglevő evangélikus iskola fennma-
radása ügyében további előrelépés 1787. 
január 20-án történt, amikor a hatóságok 
és az érintett felek megállapodtak egymás-
sal. A község nevében Kriskó Mátyás bíró, 
valamint Kremmer Jakab törvénybíró, ille-
tőleg Lukatsovits György községi jegyző 
szerződésben rögzítette a tanulók oktatá-
sának, a kántortanítók működésének és 
javadalmazásának a körülményeit. A ható-
ságokat és az evangélikus felet Pongrácz 
Balthazár, Laczkovits György, valamint 
Pethó Jakab képviselte. Ettől az időponttól 
kezdve a két felekezet tanulói már hivatalo-
san is a kántortanítók lakásából leválasztott 
„oskola szobákban” sajátíthatták el a betű-
vetést, az olvasást és a vallási ismereteket.
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Agapé az Otthonban 
az ökumenikus imahéten

Forrás: OEL, Mende, 21. d.
Az evangélikus egyházközség birtoklapja 1916-ban
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A templom tervrajzát és 
költségvetését valószí-
nűleg Kasselik Ferenc 
készítette 1829-ben. A 
költségeit gróf Keglevich 
István és gróf Keglevich 
Gábor földesurak egyen-
lítették ki. A templomot 
1832 adventjében szen-
telték fel – egyes adatok 
szerint advent második 
vasárnapján.
A ma is működő temp-
lom főbejárata valóban 
nyugat felé néz, zárt 
helyen található, 7,5 öl 
hosszú és 4,5 öl szé-
les, stílusát tekintve 
egytornyos, klasszicista 
stílusú, mintegy 150 + 
karzaton 20 hívő befoga-
dására alkalmas téglaépítmény, tornyán 
kereszttel. Sekrestyéje nincs. A bejárati 
ajtaja fölött félköríves falmező látható. A 
kórusa a torony első emeletén az oltárral 
szemben helyezkedik el. Rajta eredeti 
orgona, amely a rákoskeresztúri evan-
gélikus templomból származik; állítólag 
1648-ban készült, és a gyülekezethez 

1858-ban került. A to-
rony második emele-
tén 3 harang lakik, a 
legrégebbi 1823-ban 
Eberhardt Henrik műhe-
lyében öntetett, a másik 
1922-től, a legkisebb 
pedig 1988-ban történt 
újraöntésétől szolgálja a 
gyülekezetet.
A templom legnagyobb 
kiterjedésű része a 
templomhajó, amely az 
ablakokon át kapja a 
szükséges megvilágí-
tást. Azonban arra figyel-
tek, hogy az ablakokon 
ne korlátlanul hatoljon 
be a nyers fény, hanem 
kissé megszűrve. Az ol-
tárhoz közel eső részen 

a mennyezetről csillár lóg. A padsorok az 
oltár felé néznek. A jobb és a bal padsor 
között középen a szentély, illetve az oltár 
felé vezető út szabadon áll. A bejárattól az 
oltárig szőnyeg vezet. Az istentiszteletre a 
lelkész ezen szokott bevonulni.
Évszázadok óta Mendén is sajátos pün-
kösdi szokásnak számít, hogy a padsorok 
befelé eső szélét a hívek minden évben 
zöld faágakkal és helyi hímzésű kendők-
kel, az oltárrácsot pedig virágokkal díszí-
tik fel. Talán azért, hogy pünkösdkor erre 
szálljon a Szentlélek (vö. a festményeken 
a Szentlelket galamb képében szokták 
ábrázolni). A templomdíszítésnek ez a ha-
gyománya felkerült a Szellemi Kulturális 
Örökség listájára.
A szentély a templomhajó folytatásában 
kelet felé található, nyomott félköríves 
alaprajzú. 
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Az oltár és az ol-
tárelőtti rész a 
hajó alapszintjétől 
1 lépcsővel ma-
gasabban fekszik; 
térdelésre alkal-
mas padka és az 
1830-1840 körüli 
időből származó 
kovácsoltvas rács 
választja el a hajó-
test többi részéről.
A szentélyben 
jobbra található a 
műmárvány keresztelőkút, balra pedig a 
fából készült szószék. A szószék és az 
első padsor közé ékelődve látható a lel-
készi stallum.

Az evangélikus templom leglényegesebb 
alkotórésze és legfőbb ékessége: az 
oltár. Az oltárt falazott márványfestésű, 
timpanonnal záródó építmény emeli ki. A 
timpanonban aranyozott dicsfénysugár 
látható. Az oltárkép olajfestmény, egy 
régen használt evangélikus imakönyv, 
a „Tranoscius” képe alapján festették 
1840 körül. A „Hegyi beszéd” egyik je-
lenetét ábrázolja.

A templomot az 
evangélikus és a 
református gyüle-
kezet használja. 
Egy 1943-ban kelt 
kimutatás szerint a 
vasárnapi istentisz-
teletekre annyian 
jelentek meg, hogy 
be sem fértek a 
templomba. Jellem-
ző szokásként emlí-
tette, hogy „böjtben 
a lányok fekete, vi-

rágvasárnap fehér, Nagypénteken fekete, 
húsvét után újra fehér ruhával az oltárral 
szemben állanak, imádság alatt térdel-
nek.” Mindez már a múlté. Napjainkban 
a templomba járó fiatalok száma jelentő-
sen megcsappant, a vasárnapi istentisz-
teleteken a gyülekezet főként idős tagjai 
vesznek részt. A részvételi arány a refor-
mátusok esetében sem jobb: alig néhány 
család jelenik meg a havonta egy alkalom-
mal tartott istentiszteletükön, bár az akti-
vitás az utóbbi időben fokozódni látszik…

Balogh Gábor 
kutatóOrgonasípok

A templom pünkösdi díszbe öltöztetése

Az evangélikus templom szentélyrésze

Templomharang 1823-ból

A mendei evangélikus templom homlokzat
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Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése:  
KAKTUSZ, HÖRCSÖG volt.

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

Kassai Lili, Fekete Máté, Krajczár Bálint
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 2019. január 18-ig  kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni,  
a nyerteseket e-mailben is értesítjük!

Találd meg a felsorolt szavakat!
a kimaradó betűkből olvashatod össze a megfejtést
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 AJÁNDÉK FENYŐFA KARÁCSONY
 BEJGLI HAVAS KESZTYŰ
 CSENGETTYŰ HIDEG SÁL
 DIÓ HÓ SAPKA
 DÍSZ HÓEMBER SZÁNKÓ
 ÉNEK JÉG TÉL
 FAGY KALAP TÉLAPÓ

30 Mendei Híradó  2018./IV. szám Mendei Híradó  2018./IV. szám 31

Így készül:
A jércemelleket kettévágjuk, majd 
mind a négy darabot úgy vágjuk 
fel, hogy 4 nagyobb, tölthető sze-
letet kapjunk. Az előkészített hússzeleteket 
sóval, borssal fűszerezzük és félre tesszük.
A csirkemájakat négy felé vágjuk, kevés 
olajon az apróra vágott hagymát kicsit 
megpirítjuk, majd a májakat rátéve, friss 
petrezselyemmel, sóval, borssal fűszerez-
ve pár perc alatt a tölteléket készre főzzük. 
A hússzeleteket egy-egy kanálnyi töltelék-

kel megtöltjük, majd felcsavarjuk, szükség 
szerint hústűvel rögzíthetjük, majd sorban 
tepsire fektetjük, fehérbort aláöntve , lefed-
ve 220 C fokon 40 percig sütjük, majd fedő 
nélkül további 10 perc alatt aranybarnára 
pirítjuk. Párolt rizzsel, fűszeres sült burgo-
nyával tálaljuk.

Így készül:
A tojásokat szétválasztjuk és a tojássár-
gájákhoz keverjük a lágy vajat, porcukrot, 
reszelt citromhéjat, csipetnyi sót. A lisztet 
a sütőporral elkeverjük, a tojásfehérjékből 
kemény habot verünk, majd ezeket felvált-
va a vajas tojássárgájához keverjük. 

Végül a kakaóport az olajjal jól kikeverjük 
és lazán csorgatva, keverve a tésztához 
adjuk, majd az egészet kivajazott, zsemle-
morzsával meghintett koszorú, vagy kuglóf 
formába töltjük. 160 C fokon 25 perc alatt 
készre sütjük.
Porcukorral meghintve tálaljuk.
 Jó étvágyat kívánok!

Ünnepi finomságok

Hozzávalók:
• 2 db jércemell
• 40 dkg csirkemáj
• 1 fej hagyma
• 1 evőkanálnyi friss  

zöldpetrezselyem
• só, bors
• 5 dl fehérbor

Hozzávalók:
• 25 dkg lágy vaj
• 5 db tojás
• 20 dkg porcukor
• 1 csomag vaníliás 

cukor
• reszelt citromhéj 

• 1 kávéskanálnyi 
sütőpor

• csipetnyi só
• 2 evőkanálnyi 

kakaópor
• 4 evőkanálnyi olaj

Mendei jércemell májjal töltve, fehérborban párolva

Ünnepi bécsi kuglóf Jó étvágyat!

www.eletfuszerei.hu



 

Meghívó 
községi karácsonyra

Az  
idei évben is  

nagy szeretettel  
hívunk és várunk mindenkit  

december 16-án a Szent István parkba,  
ahol  

16 órától az élő betlehemet lehet megtekinteni.  
Terveink szerint idén is lehetőség nyílik  

egy közös éneklésre  
a karácsony szellemének közös felidézésére.  

Az adventi gyertya meggyújtása után,  
17 órakor kezdődik a község karácsonyi ünnepe  

a Szabadidőközpont nagytermében,  
ahol hagyományainkhoz híven  

színes előadásokkal várjuk mindazokat,  
akik szívesen töltik velünk ezt a különleges vasárnapot.

Kaszanyi József
polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a község karácsonyi ünnepére való eljutás megkönnyítése érdekében 
külön buszjáratot indítunk 2018. december 16-án: 1520-kor indul Pusztaszentistván – Játszótérről, 1540-kor 

Dózsa György út végéről, este pedig 1900-kor indul vissza a Polgármesteri Hivatal elől.


