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RipoRt a polgáRmesteRRel

Mende Község Önkormányzatának képviselő-
testülete februári ülésén elfogadta a 2014. évi 
költségvetését, amelyről már tájékoztattuk a 
lakosságot az előző Mendei Híradóban, majd 
2014. április 29-én megtárgyalta a 2013. év 
zárszámadásának anyagát. Időszerű tehát, 
hogy Kaszanyi József polgármestert megkér-
dezzük, hogyan értékeli az elmúlt évet és osz-
sza meg gondolatait az ezévi kilátásokról. 

Az interjút a tavalyi évhez hasonlóan
Munkácsi György készítette. 

- A tavalyi költségvetés elfogadásakor lát-
szott, hogy nem lesz egy egyszerű év a 
2013-as. A zárszámadás időszakában 
mit gondol erről?

Kaszanyi József: 2013. évi költségve-
tésünk jelentősen különbözött az előző 
évekétől, mivel az állam 2012. decem-
ber 31-i adósságállományunkat átvállalta, 
amit egyrészről pozitívan éltünk meg, de 
meg kell említeni, hogy ennek ára volt, 
mivel sokkal kötöttebb a gazdálkodásunk 
és szigorúbbak az ellenőrzések. Ez nem 
baj, mert részünkre is megnyugtató, csak 
sokkal kisebb a mozgásterünk, kevesebb 
fejlesztést tudunk saját erőből kivitelezni.
A másik legjelentősebb döntés az állam 
részéről az volt, hogy az általános iskolai 
oktatás kikerült a feladataink közül, azt 
átvette a KLIK nagykátai tankerület köz-
pontja. Mindezekhez társult még a finan-
szírozás változása, az eddigi normatív 
finanszírozás helyett feladatalapú finan-
szírozással kellett számolnunk. 

A 2013. évi költségvetés zárszámadá-
sának számait figyelembe véve a tava-
lyi évben összesen 658 649 000 Ft 
kiadást teljesítettünk, amelynek 39%-
át tudtuk fejlesztésre fordítani, ami 
255 275 000 Ft volt. Ez az összeg ne 
tévesszen meg senkit, ugyanis ez 95%-
ban pályázati pénz. (A bölcsődeépítés, óvo-
dabővítés/felújítás, temető kerítésépítés) 
A működési bevételeinkből beruházásra 
szinte semmit nem tudtunk fordítani. 

 Kaszanyi József polgármester



 

Mendei Híradó  2014./IV. szám 32 Mendei Híradó  2014./IV. szám
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Ebből következik, az önkormányzat első-
sorban az intézmények fenntartására, a 
munkabérre, a rezsire, a közvilágításra, 
a zöldterületek karbantartására tervezte 
a kiadásai nagy részét, vagyis potenciális 
fejlődés nem, csak a fenntartás szerepelt 
a tavalyi tervek között. 
Ezen pénzeszközöket már címkézet-
ten kaptuk, vagyis az állam megmond-
ta az általunk beküldött mutatószámok 
alapján, hogy egy-egy feladatra mennyi 
pénzt ad. 
Azt meg kell mondanom, hogy a legta-
karékosabban számoltak, a hivatalnál 
leépítésnek kellett volna történni, ha 
nem döntünk helyesen korábban. A 
nyugdíjba vonuló és a járásnak átadott 
dolgozó helyét nem töltöttük fel, így nem 
kellett elküldeni senkit. Az állami finan-
szírozást alapul véve az óvoda legraci-
onálisabban 4 csoporttal működhetne, 
de a testületnek eszébe sem jutott az 
átszervezés, inkább vállaltuk, vállaljuk 
a többletterheket. Összességében óva-
tosan terveztünk a két nagyberuházás 
megvalósítását kitűzve célul.
Az önkormányzat 2012-ben két sikeres 
pályázatot is elnyert, közel 400 milliós 
pályázat a bölcsőde építése, illetve az 
óvodabővítés. A megvalósítás azonban 
2013-ra maradt. Elkészültek a beruhá-
zások.
A megvalósítás mind a két esetben el-
kezdődött és most 2014-ben már látjuk 
az alagút végét. A bölcsőde építése gya-
korlatilag 2013 decemberében befeje-
ződött, de olyan problémákkal szembe-
sültünk, amit csak ez év márciusában 
sikerült megoldani. Az ÉMÁSZ Rt. az 
elektromos kábelt csak földben kötöt-
te be, több mint 1 000 000 Ft-ért és 

8 hónapos határidőre 2014. 06. 30-ra 
vállalták a bekötést. Amíg ez nincs kész 
addig a használatbavételi engedélyt 
nem kapjuk meg. Összességében az 
épület nyitásra kész, néhány engedély 
és remélhetőleg nyáron, legkésőbb 
szeptember 1-vel nyithatunk.

Az óvoda beruházás kivitelezése a ter-
veknek megfelelően halad. A vállalkozó 
júniusra átadja az épületet. A napokban 
megszületett a szerződés az eszközök 
beszerzésére is, a tervek szerint szept-
emberben már az új óvodában kezdhe-
tik a gyerekek az évet.

- Amennyire jól tudom ezen a két beruhá-
záson kívül még számos helyen folyik az 
építkezés a településen.

Kaszanyi József: Igen, és ennek örülök. 
A tavasz első napjaiban ismét felvonul-
tak a csatornakivitelezők. A tavalyról el-
maradt utcákon túl elsősorban a helyre-
állításokra kell koncentrálni.
Focipálya kivitelezését a napokban 
kezdtük el, remélhetőleg az őszi bajnok-
ságot már új füvön kezdhetik a mendei 
focisták. 
Ravatalozó felújítását hamarosan meg-
kezdjük és várhatóan őszre át is tudjuk 
adni.

- Akkor a fejlődés töretlen?
Kaszanyi József: Végignézve a képviselő-
testület 4 éves programját úgy gondolom, 
hogy megpróbáltuk a célunkat megvaló-
sítani. Pihenésre és nézelődésre mindig 
csak egy-egy másodpercre van idő. Ké-
szítjük elő a további programokat, ami el-
sősorban útépítés kell, hogy legyen. 

- A 2014. évi költségvetés biztatóbb, mint 
a tavalyi?

Kaszanyi József: A képviselőtestület feb-
ruárban elfogadta. Nem gondolom, hogy 
jobban indul az év, mint a tavalyi, mert min-
denekelőtt takarékoskodnunk kell. Az idén 
is elsősorban a működés a cél. A folya-
matban lévő beruházásokra elkülönítettük 
az önerőt és másra nagyon nem is gon-
dolhatunk. A bölcsőde éves költségvetése 
miatt óvatosan kell terveznünk, mivel nem 
tudjuk mennyi pénzt kell hozzátennünk 
éves szinten a normatívához. Pályázatokat 
azért folyamatosan figyeljük, mivel amit ma 
megnyerünk, annak a kivitelezése csak 
jövőre indul. Már beadtunk pályázatot a 

pusztaszentistváni óvoda nyílászáróinak, 
fűtésének korszerűsítésére, kamerarend-
szer kiépítésére, amely 20 kamerája a te-
lepülés összes utcáját figyelné, és remél-
hetőleg növelné a közbiztonságot. 

Jelenleg a buszközlekedés támogatásá-
ra, illetve a működőképességünk meg-
őrzésének támogatására készítünk elő 
pályázati anyagot. 

- Nagy probléma volt tavaly a szemétszál-
lítás kérdése, valamint a zöldhulladék el-
szállítása. Ez megoldódott?

A szemét kérdés még nem zárult le. Most 
van a közbeszerzési eljárás kiírva, remé-
lem júniusra rendeződnek a viszonyok és 
hosszútávra megoldódik a probléma. 
A zöldhulladék elszállítása áprilistól folya-
matos ugyanúgy, mint a szelektív gyűjtés.

- Utoljára végül egy személyes kérdés. 
2014. a választások éve..., milyen tervei 
vannak októberre?  

Kaszanyi József: A 2012-2013 év nagyon 
sok energiát kiszívott belőlem, de most 
így május elején azt mondom, hogy soha 
rosszabbul ne érezzem magam. Úgy gon-
dolom a település fejlődik és az emberek 
visszajelzéséből azt érzem, hogy jó az, 
amit elkezdtünk. A településen többen is 
meglepődve mondták, hogy azt hallották, 
nem indulok ősszel a következő polgár-
mester választáson. 
Nyilván azok híresztelik, akik szeretnék a 
polgármesteri pozíciót betölteni, de ne-
kem nincs információm arról, hogy ki, vagy 
kik szeretnének indulni. Ez a híresztelés 
részükről csak egy kampányfogás, hogy 
elbizonytalanítsák a település lakóit. Úgy 
gondolom, hogy az általam és a testület 
által megkezdett útnak még koránt sincs 
vége, tehát októberben ismét szeretném 
magamat megmérettetni ÉS INDULOK  
A POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSON. 
- Köszönöm, jó egészséget és kitartást a 

jövőbeni munkájához!
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EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁS

Választási eredmények Mendén Testületi hírek

Mende község választópolgárainak száma- névjegyzék zárásakor - 3381 fő. 2014. április 6-án  
településünkön 1980 fő élt választójogával, a megjelenési arány településszinten 58,56 %-os volt.
Szavazókörönként a megjelenési arány az alábbiak szerint alakult:
1. szavazókör: Mende, Dózsa Gy. út 118. (Óvoda) 59,24 %
2. szavazókör: Mende, Fő utca 14. (Polgármesteri Hivatal) 58,35 %
3. szavazókör: Mende, Hősök tere 15. (Védőnői Szolgálat) 55,3 %
4. szavazókör: Mende, Fejes Ferenc tér 2. (Iskola) 61,04 %

Az országgyűlési képviselőválasztás eredménye Mende községben:
Egyéni választókerület: Leadott érvényes szavazatok száma összesen:  1 943 
Jelölt neve Jelölő szervezet   Érvényes szavazat
Lakatosné Ivanics Éva EGYÜTT 2014 13  0,66 %
Gáspár Attila TEMPO  0 - 
Rakita Andrea Éva SEM  2 0,1 %
Szikora Zoltán Ferencné KTI  0 -
Tóth Ferenc Tibor  FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT  8 0,41 %
Radics József MCP  2 0,1 %
Molnár Józsefné ÖP  2 0,1 %
Pogácsás Tibor János FIDESZ-KDNP 851 43,79 %
Gányi Miklós Andrásné NEMZETI ÉRDEKÉRT PÁRT  1 0,05 %
Ujházi Károly A HAZA NEM ELADÓ MOZG.PÁRT 64 3,29 %
Oroszi István AQP 0 -
Som Zsolt MRPP 0 -
Török László LMP 83 4,27 %
Légrádi József Zoltán ZÖLDEK 6 0,3 %
Braun Róbert MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 459 23,62 %
Dr. Keresztúri Imre JOBBIK 452 23,26 %

Országos lista: Leadott érvényes szavazatok száma összesen:  1 936 
MCP 6 0,3 %
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT 43 2,22 %
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI 7 0,36 %
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 4 0,2 %
ÚDP 0 -
FIDESZ-KDNP 826 42,66 %
SEM 2 0,1 %
LMP 84 4,33 %
JESZ 5 0,25 %
ÚMP 0 -
MUNKÁSPÁRT 14 0,72 %

SZOCIÁLDEMOKRATÁK 5 0,25 %
KTI 0 -
EGYÜTT2014 8 0,41 %
ZÖLDEK PÁRTJA 5 0,25 %
ÖSSZEFOGÁS 2 0,1 %
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 464 23,96 %
JOBBIK 461 23,81 %

Mona Gyula
HVI vezető

A köztársasági elnök 2014. május 25-re kitűzte 
az Európai Parlament tagjainak választását.

Szavazás ideje: 2014. május 25. napja  600-1900 óra között

Mende település szavazókörei:

1.  számú szavazókör:  Mende, Dózsa Gy. út 118. (Óvoda)
2. számú szavazókör:  Mende, fő utca 14. (Polgármesteri Hivatal)
3. számú szavazókör:  Mende, Hősök tere 15. (Védőnői Szolgálat)
4. számú szavazókör:  Mende, Fejes Ferenc tér 2. (Iskola)

Az EP választással kapcsolatos határidők:
• Külképviseleti névjegyzékbe való fel-

vételre irányuló kérelmek benyújtása, 
valamint a benyújtott kérelem módosí-
tása,  törlése: 2014. május 17. délután 
1600 óra

• Átjelentkezésre irányuló kérelmek be-
nyújtása, illetve a benyújtott kérelem 
módosítása, visszavonása: 2014. má-
jus 23. délután 1600 óra

• Mozgóurna iránti kérelem Helyi Vá-
lasztási Irodához történő benyújtása: 
2013. május 23. délután 1600 óra, 
Szavazatszámláló Bizottsághoz: 2014. 
május 25. délután 1500 óra

Mende, 2014. május 5.
Mona Gyula
 HVI vezető

Mende Község Önkormányzatának képvise-
lő-testülete az előző Mendei Híradó megjele-
nése óta 2014. március 24-én, március 31-én 
és április 29-én tartott testületi ülést. 

Március 24-én a képviselő-testület ki-
választotta a Leader projekt keretében 
megvalósuló sportpálya felújítás kivite-
lezőjét.

Március 31-én pedig elbírál-
ta a Mende Fő u. 10. óvoda 
bővítéshez kapcsolódó esz-
közbeszerzés közbeszerzé-
si eljárását.

2014. április 29-én a képviselő-testület 
elfogadta a 2013. évi költségvetés zár-
számadását, módosította a 2014. évi 
költségvetést, valamint a képviselő-tes-
tület Szervezeti- és Működési Szabály-
zatát, és elfogadta a Mendei Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti- és Működési 
Szabályzatát.

A képviselő-testület jegyző-
könyve teljes egészében elér-
hető a weblapon.

Mona Gyula
jegyző

Országgyűlési képviselők 2014. évi választási eredményei
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A Fő utcai óvoda épület kivitelezé-
si munkái  - az enyhe télnek is kö-
szönhetően – jó ütemben haladnak. 
A kivitelező vállalkozó egy hónappal 
korábban, május végén szeretné át-
adni az épületet. Jelenleg az udvar 
térburkolásának és a kerítés építésé-
nek munkái folynak. 
Az Óvodabővítéséhez kapcso-
lódóan eszközök beszerzése 
tárgyban lefolytatott közbeszer-
zési eljárás eredményeként a 
LARIOS Kft. (3200. Gyöngyös 
Koháry u. 7.) nyerte el a munkát 
nettó 15 300 000 Ft + ÁFA, mindössze-
sen bruttó: 19 431 000 Ft összegben. 

A szerződés tárgyát képezi a
- konyhai eszközök, bútorok, 
- az orvosi szoba berende-

zése, 
- öltözők és mosdók felsze-

relése,
- tornaszoba felszerelése, 
- nevelők, felnőttek munka-

végzéséhez szükséges 
eszközök, 

- nevelőmunkát segítő esz-
közök, 

- játéktároló szekrények, 
polcok, egyéb bútorok és 
textíliák beszerzése.

Kaszanyi József 
polgármester
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Közérdekű információk Óvodaépület műszaki átadása

Impresszum:
Mendei Híradó 2014./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. 2220 Vecsés, Bánya utca 5.

Iskolai étkezés- befizetés
2014. május 12. hétfő   
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
2014. május 14. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
2014. május 16. péntek 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2014. május 19. hétfő 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban

Adó felajánlás
Kedves Olvasó! Újra itt a lehetőség, hogy 
adója 1%-át felajánlja. Ha teheti, támogassa 
vele a községünkben működő egyesületeket, 
alapítványokat!  Köszönjük!
Kedvezményezett neve: 
„Szép,tiszta Mendéért“ Kiemelten Közhasznú 
Környezetvédelmi Egyesület (Zöld Klub) 
 adószáma: 18709883-1-13
Polgárőrség: 
 adószáma: 18697823-1-13
Mende Labdarúgó SE
 adószáma:18293065-1-13
Géza Fejedelem Általános Iskola Alapítványa: 
 adószáma: 18670361-1-13
Mende Tánccsoport Alapítvány:

adószáma: 18710058-1-13

Egészségvédő Klub 
A nyári szünet előtti utolsó összejövetelét 
május 28-án 18 órakor tarja az Egészségvé-
dő Klub a Kultúrházban.

Dr. Dóczi Ildikó

Pályázat kamerarendszer 
kiépítésére

Mende Község Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be a belügyminiszter 28/2014 (IV.1.) 
BM rendelete alapján a közbiztonság növe-
lését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatására. 

A pályázatban az Önkormányzat a te-
lepülésen 20 db kamerából álló rend-
szer kiépítését igényelte meg bruttó 
15 838 698 Ft értékben. A kiépítendő 
rendszer éjjel-nappal egyaránt alkalmas 
a település biztonságának és bizton-
ságérzetének növelésére, és fokozott 
védelmet nyújthat az önkormányzati / 
nemzeti vagyon megőrzésére is.

Hulladékszállítás
Kövál Közüzemi És Vállalkozási Nonprofit  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által.     

Újrahasznosítható és biológiailag lebomló 
hulladékok szállítási rendje Mendén.
Újrahasznosítható hulladék sárga zsákos:
Május 28. és Június 25. szerdai napokon.
Biológiailag lebomló hulladék zöld zsákos:
Május 10. és 24. valamint Június 7. és 21. 
szombati napokon kerül elszállításra az in-
gatlanok elöl.
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Pünkösdi templomdíszítés Mendén
Három éve az UNESCO által kezdeményezett Szel-
lemi Kulturális Örökség listáján. Pünkösdi templom-
díszítés Mendén- Tavaszköszöntő egyházi szokás. 

Nagy örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
ebben az évben már több csoportot is várunk, 
akik a Szellemi Kulturális Örökség megismeré-
se miatt látogatnak el hozzánk. A Tápiószelei 
Természetbarát Klub által rendezett nevezéses 
és nyílt gyalogos és teljesítménytúrák 2014-ben
Gyalogtúrázók Országos Találkozója (GYOT 
túrák) június 7. szombat, nyílt, nevezéses 
gyalogos teljesítménytúrák: Mendei Pünkösd 
10, 20 és 30 km-es távokon
Rajt: Sülysáp, WAMKK 730 – 900 10 és 20 km-
es táv cél: Mende, evangélikus templom, 30 
km-es táv cél: Sülysáp, WAMKK
Só út II. június 7. szombat nyílt, nevezéses, gyalo-
gos teljesítménytúra Rajt: Maglód vasútállomás 
700 – 845 22 km-es táv cél: Mende, evangélikus 
templom, 35 km es táv cél: Sülysáp, WAMKK, 40 
km-es táv érinti Mendét, cél: Sülysáp, WAMKK
A jegyzékre való felkerülésünk óta eltelt időben 
számos nagyszabású rendezvényen, megemlé-
kezésen vagyunk túl. A díszítés korábbi gyakor-
latával ellentétben egy nappal előbb kezdődik 
és egy nappal tovább látható, hogy a látogató 
csoportok és a mendei iskolások csoportjai 
meglátogathassák azt. Szeretettel várjuk az ér-
deklődőket, ezért kedvükért a hagyományos dí-
szítő munkálatokat már Pünkösd előtt pénteken 

elvégzi a gyülekezet, így a feldíszített templom 
várja  a szombaton érkező túrázókat is.
2014. június 8-án, vasárnap autóbuszos kirán-
dulás megállóhelye lesz templomunk. 
Az ünnepi istentiszteleteket követő időpon-
tokban is várjuk az érdeklődőket, a mendei 
lakosokat is. 2014. június 7. szombat gyalog-
túrázók. 2014. június 8. vasárnap autóbuszos 
kirándulók, 11 óra- evangélikus, 14 óra- refor-
mátus Istentisztelet. 2014. június 9. hétfő 11 
óra- evangélikus Istentisztelet. 2014. június 
10. kedd iskolás csoportok.
Gyülekezet kedves kötelességének tesz ele-
get, amikor párhuzamosan az itthon zajló ese-
ményekkel Szentendrén a Skanzen területén 
a Pünkösdi sokadalom rendezvényen is be-
mutatjuk ezt a tavaszköszöntő, templomdíszítő 
szokást. Ebben az évben is a Jánossomorjai 
fogadalmi kápolnát díszíthetjük fel a mendei 
templomhoz hasonlóan. 
Nagyon jó, hogy a jegyzékkel kapcsolatos fel-
adatvállalásunk és a Szellemi Kulturális Örökség 
rendezvények Szentendrén és az ország más-
más helyszínein bemutatkozásra adnak lehető-
séget egy évben kétszer. Így jártunk már 2011-
ben Székesfehérváron, 2012-ben Budapesten 
a Nemzeti Múzeumnál, 2013-ban Kőszegen. A 
díszítés bemutatása mellett kézműves foglalko-
zásokat is szervezünk ezeken az alkalmakon. 
Ezt a feladatot fiatal gyülekezeti tagjaink vállal-
ták. Így kialakult egy 10-12 fős csoport, akik 
nagy örömmel készülnek a találkozókra.
Ebben az évben előadást tartottunk a Budapesti 
Kommunikációs Főiskolán a turizmus és a Szel-
lemi Örökségek témában, valamint Szarvason a 
szlovák tájház-vezetők konferenciáján.
Hisszük és reméljük, hogy ezeken a rendezvényeken 
Mende ismertségét is öregbítjük. Az évről-évre nö-
vekvő érdeklődés pedig községünket is gazdagítja.

Labadics Istvánné 
evangélikus gyülekezet felügyelője

Ve r ő f é nye s 
napsütésre ébred-

tünk március 29-én, ami-
kor 40 családnak tudtunk örömet 

okozni azzal, hogy részükre ingyene-
sen gyümölcsfákat, vetőmagokat és vetőbur-

gonyát osztottunk ki.

Jöttek kicsik és nagyok és válogathattak 
a cseresznye, a szilva, a kajszi, a körte 
és a meggyfából. Vetőmagcsomagokban 
zöldborsó, hagyma, zöldség, zöldbab, 
retek, uborka és tök volt.
A múlt hétvégén pedig több száz paradi-
csom és paprika palánta lett kiosztva.
Az egész program lebonyolításában orosz-
lán része volt a mi mendei „Bálint Gazdánk-
nak”, Bálint Gábornak és feleségének, Kati-
cának, akik időt és fáradtságot nem kímélve 
szerezték be a kiváló minőségű növényeket 
és vetőmagokat. Hálás köszönet érte nekik!
Itt szeretnék minden szerződő partne-
rünket meghívni május 24-re, 10 órá-
ra a Katlanba az Ökosátorba, ahol is 
hasznos előadásokat hallhatnak neves 

növényvédelmi szakemberektől és ter-
mészetesen közös fotó is készül az ”új 
kisgazdákról”. A megjelenésre feltétle-
nül számítok!
Remélem ezzel a programmal sikerült 
felélesztenünk a kiskerteket Csipkeró-
zsika álmunkból.

Bőséges termést kívánva és a május 24-i talál-
kozás reményében Környezetbaráti üdvözlettel:

Dr. Dóczi Ildikó
a „Szép, tiszta Mendéért”

Környezetvédelmi Egyesület elnöke

„Kertemből az asztalo(m)dra”
„Szép, tiszta Mendéért”

Kiemelten Közhasznú
Környezetvédelmi Egyesület
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Köszöntöttük az ÉdesanyákatKöszöntöttük az Édesanyákat
Dsida Jenő 
Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel. 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
- itt e földön senki sem szerethet jobban! - 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Az óvodánk hagyományos ünnepei közé tar-
tozik az Anyák napja megünneplése. 
Minden gyermekcsoportban már hetek-
kel korábban elkezdődött a tervezgetés, 
készülődés. A gyermekek és az óvó né-
nik alkalomhoz illő munkáival díszített 
csoportszobák fogadták a meghívott 
édesanyákat, nagymamákat. 
Ünneplőbe öltözött gyermekek öröm-
mel és izgalommal várták a meghitt 
hangulatú zene hangjaira belépő ven-
dégeket. 

A köszöntő versek, jelenetek, 
dalok hallatán a büszke anyai te-
kintetek olykor-olykor könnyes-
sé váltak a meghatódottságtól. 
A virág mellett, a gyermekek saját 
kézzel, vagy segítséggel készített 
ajándékot adtak át az édesanyák-
nak és a nagymamáknak. Cso-
portonként kialakult hagyomá-
nyok szerint az ünnepi köszöntő 
után, pogácsával, süteménnyel 
kínálva, vagy vidám beszélgetés-
sel ért véget az ünnepély. 

Óvónénik
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„Kertemből az asztalo(m)dra”
Mezőgazdasági, kulturális és gasztronómiai seregszemle

„Szép, tiszta Mendéért”
Kiemelten Közhasznú
Környezetvédelmi Egyesület

2014. május 24.
CSALÁDI NAP A MENDEI KATLANBAN

 PROGRAMOK A NAGYSÁTORBAN
900 Nevezés a Főzőversenyre
 Nevezési kategóriák: 1. Vad és halételek, 2. Levesek, 3. Pásztorételek
1000 Megnyitó Főzőverseny „AZ ÉV MENDEI SZAKÁCSA” elismerő címért
1300 A főzőverseny zsűrizése
1400 A főzőverseny eredményhirdetése
1500 A mendei Mesevár Óvoda kis óvodásainak műsora
1530 Géza Fejedelem Általános Iskola tanulóinak műsora
1600 Helyi és környékbeli néptánccsoportok bemutatójának I. része
 Fellépnek: Kókai Néptánccsoport, Úri Nyugdíjas Klub
  Nagytarcsai Hagyományőrző Népi Együttes
  Mendei Hagyományőrző Népi Együttes
  Mendei Tánccsoport

1700 A nap sztárvendége: Nótár Mary
1800 Helyi és környékbeli néptánccsoportok bemutatójának II. része
1900 A jó hangulatról hajnalig a Göndör zenekar gondoskodik

 PROGRAMOK AZ ÖKOSÁTORBAN
Ismeretterjesztő előadások

1030 Fűszernövények termesztése és felhasználása
 Előadó: Orbán Ferenc - a Gundel Étterem 
  nyugalmazott főszakács helyettese
1100 Gyógyító gyomnövények
 Előadó: Foltin-Schmauder Dalma 
  kertészmérnök, Mende
1130 Vegyszermentes növényvédelem, termesztés
 Előadó: Bosánszky László 
  növényvédelmi üzemmérnök, szaktanácsadó, Kóka
1200 Biztonságos élelmiszerek?!
 Előadó: Szabó Enikő 
  növényvédelmi szakmérnök, Mende

1600 Répa Úr és az Egészség
A MUROK MESE MONDÓK Társulat élőzenés, interaktív asztali bábos meseelőadása. Izgalmas 
kalandok, rengeteg közös játék, fülbemászó zene, éneklés és látványos-trükkös kísérletek vár-
nak a gyerekekre.
Szereplők: Koltay Eszter ELTE TTK környezetkutató, bábos játszótárs
Sőnfeld Mátyás, gyógypedagógus, zeneterapeuta, gitáros bábos játszótárs

1200–1500 Tűzoltó autó bemutató 
  a Monori Tűzoltó Parancsnokság 
  támogatásával

  A délután folyamán 
  A Magyar Solymász Egyesület bemutatója
  Skerletz Balázs egyesületi tag.

EGÉSZ NAP
Ökojátszóház 
(Ökogubanc, Öko Csúzli, Szorgos Szelektív 
Szortírozó és Szelektív Memória játék), népi 
játékok, Parasztolimpia (diótörés, patkó-
hajítás, fanyűvés), valamint arcfestés és 
ugrálóvár várja a gyermekeket.
Felnőtt érdeklődőinket kézműves kirako-
dóvásár és tájjellegű ételek (lapcsánka, 
vizenkullogó, mendei lángos, kürtöskalács, 
ízletes kecskesajtok, házi csokoládé, méz, 

szörpök és 
l e k v á r o k ) 
bemutatója, 
kóstolója és 
vására várja.

Hidegkonyha művészeti 
bemutató
mesés zöldség és gyümölcs 
díszítések 
Presinszki Judit

Fővédnök: Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő, 
Monor város polgármestere

Az egész napos rendezvényre a belépés ingyenes!



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Az előző számunk helyes megfejtése a "farkas" volt. 
Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, 
akik egész napos belépőjegyet nyertek 

a Micimackó játszóházba!  
Benkó Roxána, 
Kocsis László, 

Sztranyán Brigitta

Rejtvény gyermekeknek
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A virág szírmaiba egy-egy állat nevét rejtettem 
el. A középső betűt mindegyikhez használd fel!

Melyik állat az?
 E havi megfejtéseket május 31-ig kérjük 

a mende@mende.hu címre elküldeni.

Melyik állat?
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Meglepetés DJ-vel!

Kedvcsináló a Családi Naphoz!  

Május 23-án 
péntek este  21 órától  

Meghívó

A Mendei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
által szervezett kulturális esemény

Helyszín: Mende KATLAN 
2014. május 17. 900-1900-ig 

900 órától  Főzőverseny
1000 órától  Játékos vetélkedők 
 (rajzverseny, játékok, kötélhúzás stb)
1100  Népdalok-versek cigányul-magyarul 

a Mendei Géza fejedelem 
Általános Iskolai tanulóival.

A programot koordinálja 
Choli Daróczi József 
magyar cigány író, költő, műfordító  
„Hopp te Zsiga” 
Gézafejedelem Általános Iskola
2. osztályának jelmezes-táncos bemutatója   
Felkészítő tanár: Szántó Gáborné, Kovács György

1130  Dr. Dóczi Ildikó címzetes főorvos előadása az egészségéletmódról

1300  Főzőverseny eredményhirdetés
1400  Mendei Zumbások bemutatója

1430  Autentikus cigány együttesek
 bemutatói, Nagykátáról
 Dabasról és Mendéről
1530  Mende Táncsoport bemutatója
1600 órától Roma táncház 

A rendezvényen résztvevő gyerekeket egy tál ételre megvendégeljük!
Rafael Pál

elnök

„Ne feledd el őseid hagyományát, 
avagy folytasd a romakultúra megismerését Mendén”
ROM-RKT-13-B-0009 sz. pályázat támogatásával

Disco a Katlanban! 

Belépés
díjtalan!



 


