
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2014./VI. szám

BIRTOKBA VETTÉK 
A FALUSI OVIT A GYERMEKEK

2014. augusztus 25-én az új óvodai nevelési 
év kezdetekor - ígéretünkhöz híven - átadtuk 
az óvodás gyermekek részére a felújított és 
kibővített „falusi óvodát” a Fő utcában. A kö-
zel 1000 m2-es épület a legkorszerűbb tech-
nikával épült, energiatakarékos fűtési-, vala-
mint napenergia által szolgáltatott melegvíz  
rendszerekkel. 
Az épületben az óvodai alkalmazottak és 
gyermekek kényelmét új eszközök szol-
gálják. A beruházás a  KMOP-4.6.1-11-
2012-0020. azonosító számú project ke-
retében valósult meg több mint 199 millió 
forint támogatás igénybevételével. Az épít-
kezés során az önkormányzat megnövelte 
a telek nagyságát, mivel az óvoda mellett 
található árok befedésével nagyobb ját-
szóteret alakított ki, így változatosabb ud-
vari foglalkozásokra van lehetőség.

Az óvoda átadással egyidejűleg néhány 
gondolatban tájékoztatom a település 
lakosságát a még folyó beruházásokról. 
Örömmel számolhatok be arról, hogy a 
bölcsőde épülete 2014. augusztus 22-
én megkapta a használatbavételi enge-
délyt. Ez akadályozta eddig a működési 
engedély kiadását, ami már folyamat-
ban van és reményeink szerint szept-
ember közepére meglesz. Így minden 
akadály elhárul a bölcsőde megnyitása 
elől. Augusztus 25-én két gondozónő 
már munkába is állt, hogy előkészítse 
nyitásra az intézményt. A beruházással 
8 új munkahelyet teremtettünk a telepü-
lésen.
A sikeres közbeszerzési eljárást köve-
tően a vállalkozó elkezdte a ravatalozó 
építését. 
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Testületi hírekTelepülésünk fejlesztései
Mende Község Önkormányzatának képviselő-
testülete az előző Mendei Híradó megjelené-
se óta négy testületi ülést 2014. június 26-án, 
június 30-án július 16-án és augusztus 7-én. 
A júniusi testületi üléseken módosította a köz-
beszerzési tervet, ami alapján kiírta a szemét-
szállítás, valamint a ravatalozó kivitelezésére 
a közbeszerzési eljárást. Elfogadásra került a 
szennyvíz csatornahálózat üzemeltetője, aki az 
ivóvízhez hasonlóan a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt lesz. A testület meghatározta a 
megnyíló bölcsőde gondozási díját 300 Ft/nap 
összegben, illetve egyéni kérelmeket bírált el.
A képviselők júliusi testületi ülésen kiválasztot-
ták a ravatalozó felújítása és bővítése tárgyában 
kiírt közbeszerzés nyertesét. Ezen a testületi 
ülésen került elfogadásra a Mendei Polgármes-
teri Hivatal Informatikai Biztonsági szabályzata, 
amely meghatározza a biztonsági szinteket és 
feladatokat a mindennapi ügyintézés során. 
Augusztus elején az önkormányzati választá-
sokhoz kapcsolódóan megválasztásra kerültek 
a Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai. 
A testület döntött a ravatalozóhoz kapcsolódó 
hitelről, illetve megújította a MÁV állomások 
takarításához kapcsolódó szerződést. Ezen 
az ülésen egyéni kérelmek is megtárgyalásra 
kerültek.
A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes egé-
szében elérhető a weblapon.

Tisztelt Adózók!
A II. félévre jutó gépjárműadó, és a helyi 
iparűzési adóelőleg megfizetésének határ-
ideje 2014. 09. 15. napja. Határidőn túli telje-
sítés, késedelmi pótlék kötelezettséget von maga 
után. Befizetéseiket a 11742056-15392055-
08970000 Gépjárműadó számlára történő uta-
lással is teljesíthetik Gépjárműadó kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatban felhívom figyelmüket 
az alábbi jogszabályi rendelkezésekre:

A Gjt. 9.§ (4) bekezdése szerint, amennyiben 
az adóalany adótartozása az egy évi adótételt 
meghaladja, az adóhatóság kezdeményezheti 
a gépjármű forgalomból való kivonását.
Gjt. 2.§ (4). bekezdés értelmében, ha a gépjár-
mű tulajdonjogában bekövetkezett változást a 
korábbi tulajdonos (átruházó) bejelentette, úgy 
a szerződés megkötésének időpontját követő 
év első napjától nem minősül adóalanynak.
Tehát, amennyiben az eladó a szerződéskö-
tést követően, (jogszabályban előírt 5 napon 
belül) a tulajdonátszállást bármely Okmány-
irodában bejelenti, a vevő, szintén eleget tesz 
(jogszabályban előírt 15 napon belüli) bejelen-
tési kötelezettségének, úgy a gépjárműadót 
adott évben, a forgalmi engedélyben január 
első napján feltüntetett üzembentartó/tulajdo-
nos (átruházó) fizeti meg, adókötelezettsége 
a tulajdonátruházást követő év január elsejével 
megszűnik.
Gjt. 2.§ (5) bek. alapján gépjármű tulajdon-át-
ruházás esetén, ha a tulajdonátszállással érin-
tett felek egyike sem tesz eleget bejelentési 
kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás 
bejelentése évének utolsó napjáig a hatósági 
nyilvántartásban szereplő tulajdonos (átruházó) 
az adó alanya.
Helyi iparűzési adóban, a hátralék, és kése-
delmi pótlék összegéig hatósági beszedés 
(inkasszó) kezdeményezhető. Amennyiben 
ez nem jár eredménnyel, a végrehajtási eljá-
rás, adóhatósági (NAV) megkereséssel foga-
natosítható. 
Befizetést a 11742056-15392055-03540000 
Iparűzési adó beszedési számlára teljesíthetik
Adózással kapcsolatban felmerülő kérdés 
esetén, a 06-29/438-001/16 mellék, illetve 
a viola@mende.hu elérhetőségen Farkasné 
Mladoniczki Viola ad tájékoztatást.

Mona Gyula 
jegyző

Ha minden a tervek szerint ha-
lad, és az időjárás is kegyes 
lesz az építőkhöz, akkor szept-
ember végére átadásra kerül 
az épület.
A mendei vasútállomás előtt 
épülő P+R parkoló építése is a 
befejező szakaszhoz érkezett. 

A kamerarendszer és a világítás 
kiépítése van csak hátra. A MÁV 
illetékeseivel folyamatosan egyezte-
tünk az állomás felújításának elkez-
déséről is, reményeink szerint az 
idén az is elkezdődik.
A focipálya, mint már korábban ír-
tunk róla elkészült, a fű folyamatos 
vágásoknak köszönhetően erősö-
dik, az ünnepélyes átadást szept-
ember végére tervezzük.
A szennyvízcsatorna hálózat, mint 
a település legjelentősebb beruhá-
zása szintén a végéhez közeledik. 
A beruházó kisebb építési munkák 
mellett a helyreállításra koncent-
rál. Terveink szerint szeptember 
elején a Mendevíz Kft. emberei 
megkezdik a rákötések előkészíté-
sét, amely azon lakosok részére, 

akik ezt igényelték teljesen in-
gyenes lesz. 
A próbaüzemről, illetve az élő 
rákötések idejéről külön tájé-
koztatjuk a lakosságot.

Kaszanyi József 
polgármester

Köszönet 
Mende község Önkormányzatának képvise-
lő-testülete nevében ezúton szeretném megkö-
szönni a Mendei Katolikus Egyháznak a „Falusi 
Óvoda” felújításában és bővítésében, a projekt 
megvalósításában vállalt szerepét. Egyúttal elejét 
kívánom venni azoknak a településen elterjedt 
szóbeszédnek, hogy a „Kásavölgyi Óvodát” azért 
kellett megszüntetni, mert az egyház az épületet 
visszakérte, használati jogát az önkormányzat-
tól megvonta. Az önkormányzat és a katolikus 
egyház  egymáshoz való viszonyában a párbeszéd 
folyamatos, semmilyen törekvés nem nyilvánult 
meg annak érdekében, hogy az óvodát bezárjuk. 
Azzal azonban mind a két fél tisztában volt, hogy 
az önkormányzat idegen tulajdon teljes körű fel-
újítására és bővítésére nem tudott volna pályázni, 
ezért támogatta az egyház a felújítást és bővítést.

Kaszanyi József
polgármester
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Választási Tájékoztató
2014. október 12-én a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásával 
egyidejűleg Mende községben nemzetiségi – 
roma – önkormányzati képviselők választá-
sára is sor kerül. 

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe 
történő felvétel iránti kérelem benyújtá-
sának határideje: 2014. szeptember 26. 
1600 óra.
A helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásán a választópolgár 
a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelen-
tett tartózkodási helyén gyakorolhatja. 

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a 
választópolgár nyújthat be, akinek legké-
sőbb 2014. június 23-ig létesített tartózko-
dási helye érvényessége legalább 2014. 
október 12-ig tart. Átjelentkezési kérelmet 
2014. október 10-én 1600 óráig lehet be-
nyújtani a helyi választási irodához.

Mende Község Önkormányzatának Képvise-
lőtestülete 2014. augusztus 7-én megválasz-
totta a Helyi Választási Bizottság tagjait:
Elnök:  Rojtos Mihályné
Elnökhelyettes: Inglis Jánosné
Tag: Kupeczné Vass Dorottya
Póttagok: Dobrovinszki Lászlóné
 Fabók Melinda
 Inglis Mária

Választással kapcsolatos információk: 
www.valasztas.hu és a www.mende.hu 

honlapokon

Mona Gyula
 HVI vezető

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2014. 
szeptember hónap 26. napján (pénte-
ken) 11 órától 12 óráig tartom a Polgár-
mesteri Hivatalban. 
Bejelentkezés szükséges a 06-30/466-
7304 telefonszámon, hétfőtől péntekig 
10 óra és 16 óra között. 
Elérhetőségeim: Tetlák Ügyvédi Iroda
Cím: 2235 Mende, Bem József tér 4.
Tel/fax: 06-29/703-693, 
Mobil: 06-30/466-7304
E-mail: dr.tetlak.krisztina@gmail.com

Dr. Tetlák Krisztina 
ügyvéd

Iskolai étkezés- befizetés
2014. szeptember 15. hétfő    
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
2014. szeptember 17. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
2014. szeptember 19. péntek 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2014. szeptember 22. hétfő 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban

Mona Gyula 
jegyző

Közérdekű információk

Megállók
Pusztaszentistván - Játszótér   ---   Dózsa György út

 járat1 járat2 járat1 járat1 járat1 járat1 járat1 vasárnap
Pusztaszentistván Játszótér 715 900 1135 1235 1335 1555 1655 1000 1150

Pusztaszentistván Vasutáll. 717 902 1137 1237 1337 1557 1657 1002 1152

Pusztaszentistván Óvoda 718 903 1138 1238 1338 1558 1658 1003 1153

Nyár utca 720 905 1140 1240 1340 1600 1700 1005 1155

Bercsényi  utca 721 906 1141 1241 1341 1601 1701 1006 1156

Játszótér-tanyák 723 908 1143 1243 1343 1603 1703 1008 1158

Péceli u. -31-es főút 725 910 1145 1245 1345 1605 1705 1010 1200

Községháza 727 912 1147 1247 1347 1607 1707 1012 1202

Iskola Forrás köz 729 ----- 1152 1252 1352 1610 ----- ----- -----
Gyógyszertár 731 915 1154 1254 1354 1612 1711 1014 1204

Mende Vasutállomás 732 916 1155 1255 1355 1613 1712 1015 1204

Dinnyés köz 733 917 1156 1256 1356 1614 1713 1016 1206

Kásavölgyi Óvoda 734 918 1157 1257 1357 1615 1714 1018 1208

Dózsa Gy. Út vége 735 920 1158 1258 1358 1617 1715 1020 1210

Megállók
Dózsa György út   ---   Pusztaszentistván - Játszótér

Járat1 Járat2 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 vasárnap
Dózsa Gy. u. vége 740 1000 1200 1300 1400 1620 1720 1030 1215

Kásavölgyi Óvoda 741 1002 1201 1301 1401 1621 1721 1031 1216

Dinnyés köz 742 1003 1202 1302 1402 1623 1723 1033 1218

Mende vasútállomás 743 1004 1203 1303 1403 1625 1725 1035 1220

Gyógyszertár 744 1005 1204 1304 1404 1626 1726 1036 1221

Iskola Forrás köz 747 ------ 1206 1306 1406 1627 ------ ------ ------
Községháza 749 1008 1208 1308 1408 1628 1728 1038 1223

Péceli u. 31-es Fő út 751 1010 1210 1310 1410 1630 1730 1040 1225

Játszótér – tanyák 753 1012 1212 1312 1412 1632 1732 1042 1227

Bercsényi u. 755 1014 1214 1314 1414 1634 1633 1044 1229

Nyár u. 756 1015 1215 1315 1415 1635 1734 1045 1231

Pusztaszentistván Óvoda 758 1017 1217 1317 1417 1637 1736 1047 1233

Pusztaszentistván Vasutáll. 759 1018 1218 1318 1418 1638 1737 1049 1234

Pusztaszentistván Játszótér 801 1020 1220 1320 1420 1640 1740 1050 1235

Autóbusz Menetrend Mende
Érvényes 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Piros betűs ünnepen a buszjárat szünetel!      [1]Hétfőtől-Péntekig  [2]Hétfőtől-Szombatig
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2014. október 12-én önkormányzati válasz-
tások lesznek. Kaszanyi József 4 éve tölti 
be Mende község polgármesteri tisztségét. 
Ennek kapcsán kértük a polgármester urat, 
hogy értékelje az elmúlt ciklust, illetve szá-
moljon be a terveiről. A riportot, mint már 
az elmúlt években megszokhatták Munkácsi 
György készítette.
• Polgármester úr Ön az első ciklusát töl-
tötte településvezetőként, kérem foglalja 
össze, hogy mennyire sikerült az előre el-
tervezetteket megvalósítani, nehéz volt-e 
teljesen kívülállóként a közigazgatás 
nyelvezetét, működését megtanulni?
Kaszanyi József: 2010-ben a település 
irányítását nem csak új polgármester, 
hanem – egy képviselő híján – teljesen 
új testület vette át. A település lakóinak 
bizalmából táplálkozva azonnal megkezd-
tük elképzeléseink megvalósítását, ame-
lyet a választási programunkban is meg-
fogalmaztunk. 

Úgy gondolom, hogy a most épülő és 
reményeim szerint szeptember végén át-
adandó ravatalozóval 95%-ban választási 
ígéretünket teljesítettük. Összességében 
mintegy 600 milliónyi fejlesztési pénzt si-
került a településre hozni.  Ezt azonban 
senki ne úgy képzelje, hogy írunk egy pá-
lyázatot és már dől is a pénz. Kell a pol-
gármester mellé egy egységes képvise-
lő-testület, egy jó „lobby”-val rendelkező 
vezetés és olyan előrelátó elképzelések, 
amihez meg tudjuk találni a forrásokat. 
Elmondhatom, hogy sikerült kiépítenem a 
kapcsolatrendszert, ami továbbra is mű-
ködhet, hiszen kormányváltás nem volt 
áprilisban.
• 600 millió forint az rengeteg pénz. Mi 
valósult meg, ha néhány szóban felidézné.
Kaszanyi József: Figyelembe véve, hogy 
az idén elfogadott fejlesztés nélküli 270 
milliós költségvetésünk  csak a működési 
költségekre elég, tehát rögtön látszik, hogy 
pályázatok nélkül nem lehet fejlődést elér-
ni. De vegyük sorba, hogy honnan hová ér-
tünk el. Beindítottuk a településen a helyi 
buszközlekedést, amivel közelebb hoztuk a 
település lakóit egymáshoz, és biztonságo-
sabban eljuthatnak a gyermekek iskolába, 
óvodába. Járdát, partfalat, temetőkerítést 
és utat építettünk, aszfaltoztunk, belterüle-
ten kikotortuk a patak medrét. Megépítet-
tük a temető előtti parkolót. Mindezek mel-
lett megvalósítottunk olyan beruházásokat, 
amelyek remélhetőleg évtizedekre meg-
határozzák a településképet, és komforto-
sabbá teszik a település lakóinak az életét. 
Felújítottuk a polgármesteri hivatalt, így XXI. 
sz-i körülmények között fogadhatjuk az ügy-
feleket. Új bölcsődét építettünk, amelyet 
nagy nehézségek árán de úgy gondolom, 
hogy szeptember közepén megnyitunk. 

Riport a Polgármesterrel Riport a Polgármesterrel
A falusi óvodát kibővítve méltó helyen ne-
velhetjük a jövő nemzedéket. Új koncepci-
ókkal kibővítve átalakítottuk a művelődési 
házat, szabadidőközpontot varázsolva be-
lőle. Újjáépítettük a focipályát, amelynek 
minőségével már nem kell egyik csapat 
előtt sem szégyenkeznünk, nem fenyeget 
az, hogy balesetveszély miatt betiltják. A 
ravatalozót már említettem, amit október 
elején át fogunk adni.
• A csatornázás?
Kaszanyi József: Az elmúlt időszak legna-
gyobb beruházása ami még most is tart. 
A térség vezetői felismerték, hogy ezt a 
beruházást csak együtt lehet eredmé-
nyesen elvégezni. Lassan megkezdődik 
a próbaüzem. A beruházás során nagy 
sikernek tekintem, hogy sikerül minden-
kihez a csonktól a lakásig ingyen bekötni 
a csővezetéket, amennyiben a lakosaink 
kívánják.
• Ez az ingyenes bekötés nagy segít-
ségnek tűnik. Az infrastrukturális beru-
házásokon kívül mi tölti még el büszke-
séggel?
Kaszanyi József: A településen éves szin-
ten három olyan „bejáratott” rendezvényt 
hoztunk létre, ami segíti a település la-
kóinak összetartását, hogy még inkább 
MENDEI-nek érzethessék magukat. 
A családi nap, a szüreti fesztivál és az 
adventi készülődés napjaiban számos 
olyan településen lakóval találkozom akik  

önzetlenül dolgoznak azért, hogy min-
denki jól érezze magát. Ilyenkor – a kará-
csony közeledtével – ajándékozzuk meg 
a település idős lakóit is, amelyre mindig 
találunk forrást akármilyen szűkös is a 
költségvetés.
• Úgy gondom és erősítsen meg, hogy 
ez egy csapatmunka!
Kaszanyi József: Másképpen ez nem is 
megy. A polgármester mellett áll most 
egy olyan képviselő-testület  amely nél-
kül minden nehezebb lenne. Ha a testü-
let nem egységes, akkor nem lehet ilyen 
dinamikus fejlődést elérni. Fontosnak 
tartom a közös gondolkodást a testület-
tel, fontos, hogy támogassák a polgár-
mestert.
• Volt olyan amiben nem volt egységes 
döntés? Érzett visszahúzó erőt az elmúlt 
4 évben?
Kaszanyi József: A képviselő-testület ré-
széről soha. Minden döntést jól átbeszél-
tünk a bizottsági üléseken, ahol nem csak 
a megválasztott képviselők, hanem a kül-
sős tagok is részt vesznek a döntéshoza-
talban. Sajnálatos módon azt viszont hát-
ránynak éreztem, hogy összesen több, 
mint 29 helyen jelentettek fel, gyakorla-
tilag minden létező fórumon névtelen be-
jelentést tettek a munkánk ellen. Minden, 
az önkormányzat által indított közbeszer-
zést, minden beruházást, minden egyes 
elköltött forintot megvizsgáltak, ellenőriz-
tek, az ÁFA bevallásokat minden alkalom-
mal, a gazdálkodásunk folyamatos állami 
kontroll alatt van jelenleg is. Sajnálatos 
módon a Tisztelt feljelentő a saját vállalko-
zásaimat sem kímélte, azt is feljelentette. 
Ezekkel az ellenőrzésekkel rengeteg idő 
és energia ment el, amivel bizony hátrál-
tatva voltunk. 

Impresszum:
Mendei Híradó 2014./VI. 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.
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• A vizsgálatoknak mi lett az eredménye? 
Mindent rendben találtak?
Kaszanyi József: Persze! Mindent jog-
szerűnek és szabályosnak ítéltek meg az 
önkormányzatnál és a vállalkozásaimnál 
is. Ezt egyébként másképp nem is lehet 
csinálni, csak a törvények tiszteletben 
tartásával, világos, tiszta, jogszerű gaz-
dálkodással és pénzkezeléssel.
• Eddig amiről beszélgettünk az már a 
múlt. Az eredményeket minden mendei 
lakos elismeri?
Kaszanyi József: Nézze 2014. október 
12-én lesznek az önkormányzati válasz-
tások. Ott fogja a polgármester és a 
képviselő-testület a választópolgároktól 
az osztályzatot megkapni. Akkor fog ki-
derülni, hogy mennyire elégedettek a 
MENDEIEK a munkánkkal.
• Egy korábbi beszélgetésünkben azt 
is említette, hogy ismét megméretteti 
magát a polgármester választáson. Mi-
lyen eredményre számít, tart-e a többi 
jelölttől? 
Kaszanyi József: Az eredményt nekem 
mint polgármester jelöltnek nagyon ne-
héz megjósolni, inkább csak remélem, 
hogy a választópolgároknak tetszik az az 
út amin járunk és továbbra is szeretnék, 
hogy Mende egy példaértékű település 
maradjon. 

Hogy tartok-e a többi jelölttől? 
A testület tagjaival úgy érezzük, hogy 
minden időt, tudást, energiát, kapcso-
latrendszert beletettünk abba, hogy 
még élhetőbb legyen szeretett tele-
pülésünk Mende. Becsületesen, tisz-
tességesen végigdolgoztuk ezt az idő-
szakot. Ha tartanunk kell valamitől az a 
választási kampány alaptalan mocsko-
lódása, hazugságai, amit előszeretettel 
használnak ebben az időszakban. A 
hazugságoktól nem tudjuk magunkat 
megvédeni. Ha csak egy most előkerü-
lő emberekből verbuválódott helyi párt-
nak a honlapját, szórólapjait, facebook 
oldalát nézzük már jelen van a negatív 
kampány és már megfogalmazódtak 
olyan állítások, ami köszönő viszony-
ban sem áll a valósággal. Naivan azt 
gondoltam, hogy ez a településünkön 
nem fordulhat elő. A sárdobálás, vá-
daskodás eddig nem volt Mendére jel-
lemző. 
• A jelenlegi testület – a csapatának tag-
jai – is indulnak?
Kaszanyi József: 4 év hosszú idő. A kép-
viselő-testületi tagság teljes ember igé-
nyel, naponta megoldandó feladatoknál 
kellett helytállni minden képviselőnek. 
Sajnos kettő képviselőtársam nem tud 
indulni az életében más –egészség-
ügyi, magánéleti- prioritások kerültek 
az előtérbe. De ezen tagokat  sikerült 
energikus személyekkel pótolni. Egy 
dolog azonban biztos, a most leköszö-
nő és újra nem induló képviselőtársaim, 
továbbra is teljes mellszélességgel tá-
mogatják és kívülről segítik a munkán-
kat.
• Megválasztása esetén mik a tervei a kö-
vetkező ciklusban? 

Kaszanyi József: Merjünk nagyot álmodni, 
de egyúttal maradjunk a realitás talaján. Itt 
visszautalok arra, hogy a bevételeink csak a 
működésre elegendőek (270 millió Ft). 
Olyan választási ígéretek távol állnak tőlem, 
amelyek megvalósítására előreláthatólag 
semmilyen pályázati forrás nem fog ren-
delkezésre állni. Nem szeretném a Tisztelt 
mendei lakosokat szimpatikusnak tűnő, de 
nem valós ígéretekkel, nagyotmondásokkal 
ámítani csak azért, hogy szavazzanak rám. 
Mert az ígéreteket teljesíteni is kell. Kijelent-
hetem azonban, hogy számos olyan feladat 
vár még elvégzésre, amely még inkább él-
hetővé teszi a településünket. A fejlődés 
továbbra is töretlen maradjon. Véleményem 
szerint a legfontosabb cél, hogy a település 
lakói otthon érezzék magukat MENDÉN. 
Ehhez csak felsorolásszerűen az aláb-
biakat tervezem. A csatorna beruházás 
után az összes út aszfaltozása a cél, illet-
ve ehhez kapcsolódóan meg kell oldani 
a csapadékvíz elvezetését, mielőtt még 
katasztrófa nem lesz a településen. A te-
lepülésen újabb játszótereket és parkokat 
kívánok kialakítani. A Hősök terét teljesen 
meg kell újítani, erre van is egy pályáza-
tunk beadva. Az intézmények rezsicsök-
kentését további megújuló energiaforrás 
bevonásával kell elérni, amit részben már 
elkezdtünk a bölcsődénél és az új óvo-
dánál napelemek felszerelésével. Hasz-
nosítani kell a pusztaszentistváni iskolát, 
amelyre már több elképzelés is megfogal-
mazódott. Szeretnénk egy új egészség-
ügyi központot építeni, előtérbe helyezve 
az egészségmegőrzés komfortosságát.
Az infrastruktúra mellett tovább kell erősí-
teni a kultúránk megőrzését kialakítva egy 
tájházat, illetve fel kell karolni a civilkezde-
ményezéseket. 

Úgy vélem, hogy az elmúlt 4 évben meg-
valósított eredményeket továbbra is meg 
kell tartani, tudni kell működtetni és üze-
meltetni a települést. Úgy gondolom, 
hogy az elmúlt 4 évben ez a vezetőség 
bebizonyította azt, hogy jól átgondolt, 
felelős döntésekkel minden akadály le-
győzhető. 
• A munkahelyteremtésről nem nyilatko-
zott. Van ennek valami oka?
Kaszanyi József:  Ez egy nehéz kérdés 
számomra is, aki első kézből tudja - 65 
bejelentett embernek adok munkát a vál-
lalkozásomban - milyen az általunk fog-
lalkoztatott embereknek folyamatosan 
kitermelni a megélhetéshez szükséges 
bért. Számos olyan befektetőt, vállalko-
zót ismerek aki még mindig kivár, ugyanis 
nagylétszámban nem az önkormányzat 
tud munkahelyeket teremteni, hanem a 
befektetők. Az önkormányzatnak a szere-
pe ebben az, hogy a vállalkozókat, befek-
tetőket minden tudásával és eszközével 
támogassa. 
Az önkormányzatnak fejleszteni csak pá-
lyázatból lehet, de a pályázati lehetősé-
geket mi csak kihasználni tudjuk, azokat 
nem mi találjuk ki. Az önkormányzat a 
bölcsőde megnyitásával 8 állandó mun-
kahelyet teremtett, valamint a Mendevíz 
Kft. átszervezését követően is megőrzött 
6 munkahelyet, melyet az önkormányzat 
finanszíroz, mivel a vízdíj bevételek már 
nem Mendét illetik meg. Közmunkaprog-
ramokkal minden segélyezettnek bizto-
sítottunk munkát, valamint a jövőben is 
amint olyan lehetőséget látunk, ami hosz-
szútávra munkát adhat az embereknek, 
azt megragadjuk.

Legyen ez a végszó! 
Köszönöm az interjút.
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E két fura cím két tábor cí-
mét viselte július elején. A 
mendei evangélikus parókia 
kertje, gyülekezeti terme és 
temploma újra hangos lett, 
hiszen az óvodás-és az isko-
láskorú gyerekek számára 
napközis jellegű hittantábo-
rokat szerveztünk. 
Az első héten 16 óvodás 
korú gyermekkel foglal-
koztunk. A játékos bibliai 
foglalkozásokon testré-
szeink (láb, kéz, ajkak, szív, térd) segítsé-
gével próbáltuk megérteni, hogy minden 
tagunkat Isten szolgálatába tudjuk állítani: 
Isten segíteni fog, hogy LÁBUNKKAL a he-
lyes utat válasszuk, két KEZÜNKKEL szere-
tetünket fejezzük ki mások felé, BESZÉDÜNK 
legyen kedves és tiszta az emberek előtt, 
SZÍVÜNKET Isten Lelke töltse meg, TÉRDÜNK 
pedig emlékeztetessen a mindennapi be-
szélgetésre Istennel. 
A második héten 28 iskoláskorú gyermek-
kel a kapcsolatok gondjait boncolgattuk. A 
gyerekek vallomása szerint gondok vannak 
a mai kapcsolatokkal: időhiányra, elfoglalt-
ságra, a szeretet kihűlésére panaszkodtak. 
A modern problémákra 2-3000 éves bibliai 
történetekkel válaszoltunk, és így próbáltuk 

a harmóniát helyreállíta-
ni a testvéri-, a szülői-, a 
baráti-, az ellenséges és 
az Istennel való kapcsola-
tunkban. A tábor címe is 
jól szemlélteti, hogy he-
lyesen megélni kapcsola-
tainkat egyedül nem tud-
juk, szükségünk van egy 
harmadik személyre, Is-
tenre. Mi magunk is sokat 
tanultunk azon a héten 
egymásról és egymástól!

A táborban idén sem maradtak el a kéz-
műves foglalkozások, az udvari közös játé-
kok, sorversenyek, akadályversenyek, vízi 
csata, fiú-lány vetélkedő, esti bábozások. 

A táborok zárónapjain, a „Szülők estéjén” 
örömmel mutattuk be a héten tanultakat. 
Köszönjük gyülekezetünk és a szülők ter-
mészetbeni adakozását és segítőkészsé-
gét, az aktív hitoktatói csoport szolgálatát, 
- és most ismét a táborok címére utalok – 
hiszen csakis úgy tudtunk „tetőtől talpig”, 
minden testrészünkkel szolgálni a gyerekek 
között, hogy tudtuk „egyedül nem megy”, 
csakis testvéri összefogással és Isten gaz-
dag áldásával!

Polczer Csabáné
táborszervező

Százhalombattán jártunk„Tetőtől Talpig” és „Egyedül nem megy”
XXI. Summerfest Nemzetközi Flórklórfesz-
tivál és Népművészeti Vásár díszvendége 
volt a Mendei evangélikusok Pünkösdi 
templomdíszítő,Tavaszköszöntő szokása.

Augusztus 18-20-ig 
tekinthették meg a 
látogatók Százha-
lombatta főterén 
álló Szent István 
katolikus temp-
lomban a Szellemi 
Kulturális Örökség 
Nemzeti listáján 
szereplő hagyomá-

nyunkat. Nagy szeretettel készültünk erre 
a találkozóra. A mendei asszonyok cso-
portja augusztus 17-én vasárnap délután 
díszítette fel a Makovecz Imre által terve-
zett gyönyörű templomot. Az esti misét és 
az azt követő Pál Lajos és Családja kon-
certet már a feldíszített zöld ágak alatt hall-
gathatták a vendégek. Ugyanitt Augusztus 
18-án, hétfőn Ökumenikus imádság kere-
tében vonultak be a résztvevő országok 
csoportjai népviseletben, ahol minden 
zenekar rövid koncertet adott a béke, a 
barátság és a szeretet jegyében vallástól, 
felekezettől, világnézettől függetlenül. 
Szeretném ezen a fórumon is megkö-
szönni a százhalombattai Barátság Kul-
turális Központ igazgatójának Sziget-
vári Józsefnek és munkatársainak a 
meghívását a XXI. Summerfest ren-
dezvényre, valamint Illéssy Mátyás 
atyának és az ottani katolikus gyü-
lekezet tagjainak a meleg 

fogadtatást és segítőkészséget. Nagy 
szeretettel fogadták a mendeiek temp-
lomdíszítő hagyományát, sok-sok meleg 
hangú bejegyzést kaptunk a vendégköny-
vünkbe, és nagyon kedves emberekkel 
ismerkedhettünk meg. Augusztus 19-én, 
kedden meghívást kaptunk a Táncpano-
ráma rendezvényre is, ahol meglepeté-
sünkre a nagy nyilvánosság előtt is meg-
köszönték nekünk, hogy elvittük hozzájuk 
hagyományunkat. A műsort a helyi Halom 
TV élőben közvetítette. A Román tánc-
együttes műsorát és a világörökség részét 
alkotó ollós táncot a Peruiak előadásában 
nekünk is szerencsénk volt élőben látni. 
Nagy öröm számunkra, hogy ismét sok-
sok látogatónak és TV riporternek mond-
hattuk el, hogy hol van Mende, kik laknak 
itt, hogyan öröklődött és maradt meg ez 
a szép szokás.  Büszkék vagyunk arra, 
hogy Mende hírnevét öregbíthetjük. 

Szeretnénk még sok ilyen találkozás-
ról beszámolni. 

Tisztelettel: Labadics Istvánné
Mendei Evangélikus gyülekezet 
   felügyelője
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A Mendei Római Katolikus 
Plébánia augusztus 3-án 
ünnepelte alapításának szá-
zadik évfordulóját. Ez a jeles 
alkalom felpezsdítette, ezzel 
együtt összefogásra kész-
tette a katolikus közösség 
tagjait. 
Lelkesen gyűlt össze több 
alkalommal számos ifjú és 
már régebben fiatal, hogy a 
lehetőségeihez mérten hoz-
zájáruljon az ünnep szebbé 
és örömtelibbé tételéhez. Felemelő érzés 
volt mindannyiunk számára, hogy ki-ki a 
maga felajánlásával részévé vált annak az 
immár száz éves folyamatnak, melyet eleink 
indítottak és éltek. 
A jubileumhoz kap-
csolódóan számos 
kisebb és nagyobb 
munkát elvégeztünk, 
ezek közül említést 
érdemel, a plébánia 
kerítésének festése, 
melyre komoly fel-
ajánlást is kaptunk, a 
nagyobb beruházást igénylő plébánia nyílás-
záróinak cseréje, a kő keresztek tisztítása, a 
templomajtó- és rács felújítása, a templom-

lépcső festése  és sok más 
feladat, melyhez további 
számos felajánlást kaptunk. 
Ezeket ezúton is hálásan 
megköszönjük!
Az ünnep fényét emelte a 
tápióvidék hagyományőrző 
csoportjainak részvételével 
megvalósult körmenet, Vér-
tesaljai László jezsuita atya 
részvétele és homíliája az 
ünnepi szentmisén,  az ízle-
tes ebéd, melyre mindenki 

meghívást kapott, s a délután során Balogh 
Gábor kutató előadása az egyházközség tör-
ténetéről,  valamint az erre a napra elkészült 
kiállítás és album, amely feltárta a közönség 

előtt az önállósodás 
dokumentumait és 
képeit az 1800-as 
évek végétől kezdő-
dően.
Ezzel a lendülettel 
szeretnénk megkez-
deni a következő 
száz esztendőt, hogy 
méltó hordozói lehes-

sünk a ránk hagyományozott eszmei és tár-
gyi örökségnek. 

Puskás Orsolya

100 év Isten dicsőségére Ha nyár, akkor tábor…
Immár nyolcadik éve rendezte meg a ka-
tolikus egyházközség napközis táborát a 
mendei plébánián. Az idei év újdonsága 
volt, hogy mielőtt meghirdettük volna a 
tábort, már betelt a létszámkeret. A részt-
vevők többsége óvodás korú gyermek volt, 
valamint ezen felül kisiskolások jelentke-
zését fogadtuk. Összesen húsz gyermek 
vette igénybe a felkínált lehetőséget. 

Napközis táborunk célja a kez-
detektől fogva az, hogy a nyári 
óvodai szünet idejére megoldást 
biztosítsunk a családok, főként 
a kisgyermekes szülők számára 
a gyerekek napközbeni felügye-
letére és a felügyelet mellett a 
hasznos időtöltésre. Az itt töltött 
időt ezen a nyáron is igyekeztünk 
élményekben gazdag, játékos 
programokkal, foglalkozásokkal 
színesíteni. Ebben segítségünkre 
voltak a felsős hittanosok és az 
ifjúság tagjai közül néhányan. Az 
étkezést az Oázis Idősek Otthona 
biztosította számunkra. Megkö-
szönjük a szülőknek a bizalmat, 
amellyel ránk bízták gyermekeiket 
ebben az időszakban. 
Szeretettel várjuk a gyermeke-
ket az előttünk álló tanév során 
az óvodai és iskolai hittanórákra, 

valamint szüleikkel együtt a havonta 
egy alkalommal megrendezésre kerülő 
szombati játékdélutánokra. (Program-
jainkról a www.romkatmende.hu oldalon 
adunk hírt.)

Puskás Orsolya

Sok szeretettel meghívjuk 
önt és kedves családját

a Szent Ignác Jótékonysági bálra
2014. szeptember 27-én (szombaton) 1800 órától 

a mendei Szabadidő Központba
Az estet a Mendei Római Katolikus Templom 

oltárképének megóvására és 
a templom felújításának javára rendezzük

Program:
 1800 köszöntő, nyitótánc,
 2000 vacsora,
 2200 tombola (értékes nyereményekkel)

az est során folyamatos büfé üzemel.
A jó hangulathoz a zenét a JAM Party Band biztosítja.

A vacsora és belépőjegy ára: elővételben 1 500 Ft, 
a helyszínen 2 000 Ft, támogatójegy 500 Ft. 

Jegyek vásárolhatók: 
 Matókné Eck Anikónál 20/459-6543
 Korpásné Tündinél 20/445-0013
 Puskás Orsolyánál 20/533-2422
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Sikeres Sporttábor!

Erzsébet Tábor 2014. Június 29 - Július 4.
Idén már hagyomány, hogy a mendei gyer-
mekeket táborozni viszi a Családsegítő Szol-
gálat. Az Erzsébet program keretében a „Me-
sés nyár vár ránk” című pályázatra adtuk be 
igényünket, melyet ebben az évben is meg-
nyertük. A Balatonra (Fonyódliget) 10 gyer-
meket vitt el a szolgálat 6 napra táborozni. 
A tábor ingyenes volt, de az utazást a 
pályázó csoportnak kellett megoldania. 
Mi busszal mentünk és az utazási költ-
ség teljes összegét a Mende Község 
Önkormányzata fizette ki, melyet ezúton 
is szeretnénk meg-
köszönni a csalá-
dok és gyermekek 
nevében.
A fonyódligeti tábo-
rozást 10 mendei 
gyermekkel június 
29-én kezdtük el. A 
tábort a gyermekek 
többsége ismerte, 
ráadásul a tavalyi 
szállásunkat kaptuk meg. Az idő erre 
a hétre is tartogatott meglepetéseket. 
Volt nagyon meleg, volt eső és hatalmas 
szél is. 

A Balaton vize nem volt túl meleg, de a 
gyerekek szinte minden nap belementek 
és nagyon élvezték. Rossz idő esetén 
sem unatkozhattak, mivel a tábor szerve-
zői minden nap tartalmas programokkal 
kötötték le a gyerekeket. A sűrű progra-
mok között voltak vetélkedők, sportverse-
nyek, tehetségkutató műsorok, akadály-
versenyek, bátorságpróba, helytörténeti 
kirándulás, táncház disco. 
A mendei gyerekek sok versenyben részt 
vettek, sőt többen dobogós helyezéseket 

is elértek. Mindeköz-
ben szórakoztak, 
barátokat találtak. A 
mendei gyermekek 
probléma és konf-
liktus nélkül töltötték 
el ezt a hetet. Re-
mélem, hogy a gye-
rekek is jól érezték 
magukat a táborban.
A Családsegítő Szolgá-

lat jövőre is figyelni fogja az Erzsébet prog-
ram által kiírt pályázatokat, és ha lehetősé-
günk van rá, továbbra is pályázni fogunk!

 Zsíros Judit

Idén első alkalommal sikerült összehozni a 
mendei gyerekek részére egy öt napos sport-
tábort. A tábor július közepén, remek időjá-
rási körülmények között, 28 gyerek részvéte-
lével zajlott le. 

A legfontosabb cél az volt, hogy az öt nap 
alatt a lehető legtöbb időt a szabadban 
töltsük, sokat mozogjanak a gyerekek és 
megismerkedjenek többféle sportággal. 
Mivel az időjárás nagyon kiváló volt, így 
minden napot intenzív sportolással tölthet-
tünk el. A labdarúgás és a túrakerékpáro-
zás mellett a gyerekek megismerkedhet-
tek a boksz alapjaival, belekóstolhattak a 
krav-maga és a kung-fu világába, kipróbál-
hatták az íjászatot és a tojás labdát, vagyis 
az amerikai focit. A sportágakat szakava-
tott edzők és aktív sportolók felügyelete 
mellett próbálhatták ki a gyerekek. 

A sok intenzív mozgás mellett más egyéb 
elfoglaltságokkal is eltölthették az időt, 
mint például frizbi, lábtengó, ugrókötél, 
batikolás, társasjátékok és a televízióból 
ismert egy perc és nyersz játék.
Összességében egy nagyon fárasztó, 
de mégis jó hangulatú hetet tudhattunk 
az ötödik nap végén magunk mögött. 

A gyerek nagyon jól érezték magukat, 
kicsit szomorúak voltak, hogy véget ért, 
de ígéretet tettük arra, hogy jövőre meg-
ismételjük!
Köszönet ifj. Lilik Pálnak, Mikulik Norbert-
nek, Korpás Zsoltnak, Dörgő Fruzsinának, 
Szabó Sándornak, Kupecz Krisztiánnak, 
Nagy Gábornak a szervezésért, a táborban 
végzett munkáért és köszönet mindenki-
nek, aki segítette a tábor létrejöttét és le-
bonyolítását! 

További köszönet a Bucó pékségnek, a 
Rizzo Gastro Barnak, a Mende Hús Kft.-
nek, a Farkasdi csárdának, Gér Ferencnek 
az étkeztetésben nyújtott segítségért, és 
Rehor Jánosnak az egész tábor alatt bizto-
sított ásványvízért!
Külön köszönet a TO-KEN 2005 Kft.-nek az 
anyagi támogatásért!

Gér Viktor
Főszervező
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Zöld Juniális a Hunyadi utcai játszótéren 25 éves az Egészségvédő Klub

Évnyitó hét a Mesevár óvodában

Immáron negyed százada, hogy minden hó-
nap utolsó szerdája az, amikor mi egészség-
védők találkozunk a Kultúrházban. Huszonöt 
éve még csak 13-an jöttek el erre a foglalko-
zásra, ma több mint 60 fő a regisztrált klub-
tagunk. Voltunk már másfélszer ennyien is, 
de sajnos az élet nem örök, még egy egész-
ségvédőnek sem.
Szeptembertől júniusig, mint az iskolások hall-
gatják a klubtagok az aktuális, egészséggel 
kapcsolatos előadást. Ha lehetőség adódik, 
akkor vendégelőadó meghívásával színesítjük 
az összejövetelt. A sok hasznos információ 
után jön a szokásos vérnyomásmérés, az aktu-
ális egészségügyi kérdések.
Természetesen senki sem megy üres kézzel 
haza, hiszen valami apróságot (egy müzli szele-
tet, joghurtot, narancsot) biztos, hogy hazavisz.
Június hónapban egy közös kirándulással 
zárjuk a „tanévet”. Sok helyen jártunk már 

az országban, de eljutottunk külföldre is, a 
szomszédos Ausztriába és Szlovákiába. Az 
idén a csodálatos makói Hagymatikum fürdő 
volt a célpont.
Karácsonykor, immár hagyományként meg-
vendégeljük egymást, de nem csak étellel, 
hanem énekkel, tánccal fűszerezett szép 
estével.
Köszönöm a Klubtagoknak, hogy kitartá-
sukkal immár huszonöt éve fenntartják az 
Egészségvédő Klubbot.
A klub mindenki számára nyitott és ingyenes, 
örömmel vesszük az új tagok jelentkezését.
A 25 éves ünnepi megemlékezésünkre, melyet 
a szintén 25 éves Rozmaring Nyugdíjas Klub-
bal közösen tartunk 2014. szeptember 24-én, 
18 órától kerül sor a megszokott helyen.
Várunk szeretettel minden régi és új tagot!

Dr. Dóczi Ildikó
klubvezető

Közkívánatra az idén is volt játszótéri piknik 
a Mendei Zöldek szervezésében. Június 28-
án 10 órától ismét gyermekzsivajtól volt han-
gos a Hunyadi utcai játszótér. 

Ebben az évben a Pöttyös Palota csapatával 
közösen szerveztük meg ezt a vidám délelőt-
töt, amelyen több mint 80 fő vett részt. Ezt a 
kis családi napot Dr. Dóczi Ildikó köszöntője 
indította, és már indulhatott is a közös játék. 
Kicsik és nagyok közösen tornáztak, körjá-
tékot és különböző csapatjátékokat ismer-
hettek meg Hegedűsné Havasi Mónikának 
köszönhetően. Természetesen nem marad-
hatott el az arcfestés sem. Gere-Szabó Ildi-
kónak szinte meg sem pihenhetett festőkeze 
a rendezvény ideje alatt, és szebbnél szebb 
hercegnők, pillangók, aranyos kutyusok, tig-
risek töltötték meg a teret. A Pöttyös Palota 
vezetői, Kispál Melinda és Gerendai Zsuzsi 
különböző kézműves foglalkozásokkal, vi-
dám ejtőernyős játékokkal várták az érdek-
lődőket. Megismertették a résztvevőkkel a 
Maminbaba tornát is. Értsd szó szerint: ami-
kor a mamin a baba ! vagyis a babahordo-
zós latin fitneszt. A vállalkozó kedvű anyukák 
és babáik a terepen mozogtak a vérpezsdítő 
dallamokra. Habos kakaó és ka-
lács várta 11 óra után a résztve-
vőket. A sütiversenyre érkezett 
süticsodák nehéz feladat elé 

állították a zsűrit. Gyermek kategóriában He-
gedűs Márkó mini piskóta tortái nyertek. A 
felnőttek közül Réthyné Nagy Erika muffinjai 
lettek a győztesek.
Bálint Gábor és családja segítségével és 
felajánlásának köszönhetően ismét gyönyö-
rű virágokkal ültettük be a kis virágos ládát, 
amely sokáig virított a játszótéren, ám egy 
reggel hiába ment egyik segítőnk meglocsol-
ni, már csak hűlt helyét találta a virágoknak…
A játszótéri piknikezők között tombolasorso-
lásra is sor került, ahol értékes ajándékok 
kerültek kisorsolásra. Az idei fődíj ismét egy 
bérlet volt a mendei Micimackó Játszóház-
ba, amelyet Egyesületünk ajánlott fel. Leg-
nagyobb örömünkre sok lelkes, fiatal taggal 
bővült ezen a napon a Mendei Zöldek csa-
pata! Ezúton köszönjük mindenkinek, aki 
eljött, segített, és reméljük jól érezte magát 
velünk. Számunkra fontos, hogy már egész 

kicsi kortól igyekezzünk gyermekeinknek 
megmutatni, hogyan élhetünk környezettu-
datosan, hogy ezen a gyönyörű kék bolygón 
még sokáig lehessünk együtt!
Jövőre ismét találkozzunk!

Velkei Hajnalka
az Egyesület titkára

A nyári szünet után, augusztus utolsó hetében nyi-
totta meg kapuját intézményünk a kisgyermekek 
számára. Ezekben a napokban várjuk és szere-
tettel fogadjuk az óvodáinkba érkező kisgyerme-
keket, akik már előző évben is óvodába jártak és 
azokat is, akik most ismerkednek az óvodai élettel.
Örömmel adjuk hírül, hogy a Fő utcai óvodánk 
elkészültével, gyönyörű csoportszobákat, jól 
felszerelt tornatermet és esztétikus kiszolgáló 
helyiségeket vehettek birtokba a kicsinyek.  
Tisztelettel köszönjük községünk vezeté-
sének, hogy kitartó, elkötelezett közremű-
ködésük eredményeként, esztétikus, inger 
gazdag, szép környezetben fogadhatjuk gyer-
mekeinket.
Az óvoda nevelői közössége bízik ab-
ban, hogy egy sikeres és eredményes 
nevelési év veszi kezdetét.

„ A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet 
nem kezdeményezi, de visszatükrözi. A feltétel 
nélküli szeretetet, feltétel nélkül viszonozza.”

/Dr. Ross Cambell/
Mesevár óvoda elérhetőségei:

Fő u.10.:,  Tel.: 29/439-137, 
Fejes F. tér 16.:,  Tel.: 29/438-330, 
E-mail:  mesevarovoda@mende.hu, 
(óvodavezető, óvodatitkár), 
E-mail:  faluovi@mende.hu, 
(nevelői közösség Fő u.10.), 
E-mail:  pusztaovi@mende.hu, 
(nevelői közösség Fejes F. tér 16)

Juhász Sándorné
óvodavezető
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A 25. találkozás Magyarországon

Tantestületünk egyetlen tagja sem gondol-
ta 25 éve, amikor nagy merészen, isme-
retlenül feladtunk egy meghívó táviratot a 
gyergyóújfalui iskolába, hogy ez a meghívás  
több évtizedes barátság alapja lesz. 
1990-ben 20 tanuló és 3 kolléga érkezett hoz-
zánk, de távozásukkor már Melles Géza igaz-
gató úr 45 főt, vagyis egy autóbusznyi em-
bert hívott vissza. Azóta évente találkozunk, 
a helyszín hol Mende, hol Gyergyóújfalu.
Felvetődhet a kérdés, hogy megéri-e ez 
a kapcsolat elanyagiasodott világunk-
ban azt a sok gondot és munkát, amit 
a találkozások előkészítése és lebonyo-
lítása, valamint a vendéglátás okoz.
A válasz egyértelmű. Igen!
Köszönet minden kollégának, vendéglá-
tó családnak, a Szülői Munkaközösség-
nek és segítőnek, akik támogatásukkal 
felejthetetlenné tették ezeket a találko-
zásokat.
Mind az erdélyi vendégeknek, mind ne-
künk nagyon sokat adott lélekben, tu-
dásban, tapasztalatban ez a kapcsolat.
Mindkét részről kb. 4-500 tanuló láto-
gatott el az évek során Magyarországra, 
illetve Erdélybe. 
Megismervén a történelmet, a területek 
földrajzi csodáit, a nevezetességeket, s 
nem utolsó sorban az ott élő emberek, 

gyerekek szokásait, valamint dalaikat is. 
A mi tanulóink elcsodálkoztak azon, 
hogy 1 napi autóbusznyi járóföldre még 
mindig magyarul beszélnek a határon túl 
is, vagyis, hogy az a terület is Magyaror-
szág volt valamikor.
Minden alkalommal elmondjuk nekik a 
trianoni döntést abban a reményben, 
hogy jobban megmarad az emlékeze-
tükben, mintha csak történelemórán 
hallanák.
Tudatosítani kell bennük azt is, hogy az 
ott élő magyarok csak román állampol-
gárok, nem pedig románok.
Megtapasztalták azt is a mi elkényez-
tetett és agyonig kiszolgált gyerekeink, 
hogy az erdélyi gyerekeknek be kell se-
gíteni a házi munkába és az állatok ellá-
tásába is. Így néha ők is szívesen vettek 
részt egy-egy munkában.
De mi kollégák is sokat tanultunk egy-
mástól. Azt mondanom sem kell, hogy 
Erdély gyönyörű tájai egyaránt lenyű-
göztek gyereket és felnőttet.

Az idén július 7-én érkeztek hozzánk ba-
rátaink, s mi a 25. találkozás emlékére 
egy óriási, 150 szeletes tortával vártuk 
őket. A tortaevés és rövid beszélgetés 
után minden család hazavitte vendégét 
az iskolából.

Másnap Balatonkenesére utaztak, de itt 
nem a Balaton látványa és a fürdés ma-
radt emlékezetes, hanem az óriási vihar.
A következő napi egri kirándulás, majd 
a tápiószentmártoni strandolás már jól 
sikerült. A pénteki budapesti látogatá-
son a Parlament, s az emeletes buszos 
városnézés szerzett sok - sok élményt a 
vendégeknek.
A szombati „családi napon” mindenki a 
maga  választotta szórakozást nyújtotta 
a vendégének.
Minden találkozáskor 2 autóbusszal  
utazunk, mert a programokon nemcsak 
a vendégek, hanem a vendéglátó gyere-
kek is részt vesznek.
Így 90 fővel utazunk naponta.
Azt gondolom, hogy a fáradozásunk el-
érte célját, mert a tanulók és családjaik 
között barátságok alakultak ki, sőt már 
keresztszülők is vannak a régebben ta-
lálkozott gyerekek közül.

A kapcsolatunk megélt egy mendei 
igazgatóváltást s egy iskola összevo-
nást, de kisebb-nagyobb zökkenőkkel 
fennmaradt.
Most az erdélyi igazgató úr megy nyug-
díjba, szeptemberben.
Az idén 2 olyan kolléga is eljött hozzánk, 
aki válthatja az igazgatói poszton. Az 
egyik kolléga kezdetektől részt vesz a 
kapcsolatban, így biztos vagyok benne, 
hogy ha ő lesz az igazgató folytatódik 
minden. A másik várományos kolléga 
először lépett be a kapcsolatba. Őt nem 
ismertük. Az 5. napon egy kicsit beszél-
gettem vele. Megkérdeztem tőle, mi a 
véleménye, kell-e 25 év után folytatni 
ezt a kapcsolatot.
-Nem - felelte, majd hamiskásan rám 
emelte a tekintetét, s közölte:
Ezt kötelező folytatni!
Így legyen!       dr. Csernik Zoltánné

ny. tanár



 

Ebben a számban is folytatjuk ezen rovatun-
kat melyben meg kívánjuk mutatni Mende 
múltját képekben. 

Ezért kérjük a kedves Lakosokat, hogy 
akinek olyan képe van, amit érdemes 
megjelentetni, hozza be nekünk, vagy 
küldje el a mende@mende.hu címre!

Bajcsy-Zsilinszky u. régen

Kis Pávások

Mendei sport csapat

Mende Anno

Elsőáldozó gyerekek

Konfirmáló lányok
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Védelem a méhnyakrák ellen!
A méhnyakrák-megelőzési program ré-
szeként 2014. őszétől bevezetésre kerül a 
térítésmentesen igénybe vehető Humán 
Papillomavírus (HPV) elleni védőoltás azon 
leánytanulók számára, akik betöltötték a 12. 
életévüket és az általános iskola VII. osztá-
lyát a 2014/2015 tanévben végzik.

A szervezett méhnyakrák elleni küzdelem 
alapelemei a primer prevenció (HPV elleni 
oltás) , valamint a szűrővizsgálat segítsé-
gével történő korai felismerés( secunder 
prevencio) , és a diagnózist követő kezelés.
Lényegében minden méhnyakrák megbe-
tegedés összefüggésbe hozható a HPV-
fertőzéssel, és az esetek 70%-ban két 
rákkeltő típus – a HPV 16- és 18 – tehető 
felelőssé a megbetegedésért; amely az oltó-
anyagban is megtalálható.
A HPV-vel való fertőződés, illetve a 
méhnyakrák kockázata csökkenthető:
• HPV elleni védőoltással,
• rendszeres méhnyakszűréssel,
• felelősségteljes , monogám szexuális élettel.
Az oltás hatására az immunrendszer ké-
pes lesz arra, hogy a valódi vírus megjele-
nése esetén gyorsabban termeljen ellen-
anyagot ellene; ezáltal kivédje a fertőzést.
A szexuális élet megkezdése előtt,12-13 
éves korban adott oltás nyújtja a leghaté-
konyabb védelmet a HPV-fertőzés ellen. 
A védettség megszerzéséhez kettő-
karba beadott- oltásra van szükség.
A beoltottakkal is előfordulhat, hogy 
egy kevésbé gyakori rákkeltő ví-
russal fertőződnek meg. 

Ezért az oltástól függetlenül is fontos 
a rendszeres méhnyakszűrés minden 
szexuális életét megkezdett nőnek a 
serdülőkortól kezdve, de legkésőbb 25 
éves kortól háromévente mindenkép-
pen ajánlott!
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy élje-
nek a lehetőséggel és kérjék a térítés-
mentes HPV oltást gyermeküknek!
A Mendei Polgármesteri Hivatal több 
éven keresztül biztosította ezt a lehető-
séget ugyanezen korosztály – általános 
iskola 7. évfolyamát végző lányok-számá-
ra; amellyel nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a 25-64 éves korban legmaga-
sabb gyakoriságot mutató méhnyakrák 
visszaszorítása elkezdődjön ezen kor-
osztály  védőoltásban részesítésével!

A szülőknek szóló tájékoztató anyagokat és 
a szülői nyilatkozatokat hamarosan átvehe-
tik tőlünk gyermekük első osztályfőnöki órá-
ja alkalmával!

„A NŐK EGÉSZSÉGE, 
A CSALÁDOK EGÉSZSÉGE!”

 Védőnők



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Az előző számunk helyes megfejtése 
„Tivadar  volt.” volt. 

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik egész napos 
belépőjegyet nyertek a Micimackó játszóházba!  

Laukó Luca, Laukó Lili, Broda Anna.

Rejtvény gyermekeknek

Új feladványként rajzpályázatot hirdetünk:  
a nyári szünet legjobb pillanatait várjuk  

lerajzolva vagy lefestve!
A pályaműveket a Polgármesteri Hivatalba 

vagy a délutánonként nyitva tartó 
Könyvtárba kérjük leadni, 

illetve a mende@mende.hu címre elküldeni 
szeptember 20-ig.

Sudoku
A9×9-es tábla összes sorába és oszlopába 
írd be a számokat 1–9-ig úgy, hogy minden 
szám csak egyszer szerepelhet soronként 
vagy oszloponként.
A nagy négyzetrács további 3×3-as négyzete-
iben is csak egyszer szerepelhet egy szám.

7 8 4 3 1

4 9 5 8

3 6

7 6 9

4 9

9 5 1

1 3

6 4 7 5

2 9 6 8 1
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Elkészítés: 
A puha vajat összekeverjük a 4 tojással, 
a cukorral, a vaníliás cukorral és a cit-
romhéjjal. Utána a liszttel elkeverjük a pu-
dingport és a sütőport, majd hozzáadjuk  

a tojásokhoz és beledolgozzuk a tejfölt is. 
Amikor szép sima, kivajazott, kilisztezett 
38×30 cm-es tepsibe öntjük, majd rárak-
juk a barackszeleteket. 

Őszibarackos lepény

Elkészítés: 
A padlizsánokat egészben megsütjük 
lehetőleg grillen, annak hiányában alu-
fóliába tekerve. Mikor megpuhultak, le-
hántjuk a héjukat. Mikor kissé kihűltek, 
feldaraboljuk és turmixgépbe tesszük 
a felkockázott hagymával együtt, és az 
egészet jól összeturmixoljuk. Végül ízlés 
szerint sózzuk, borsozzuk, beletesszük 
a majonézt és egy pici mustárt is.
Ha igazán jót akarunk magunknak, ak-
kor hagyjuk összeérni egy napig, vagy 
készítsünk belőle annyit, hogy maradjon 
másnapra is!

Hozzávalók 
• 2 nagyobb padlizsán
• 1/2 fej lilahagyma
• 3 bő evőkanál majonéz
• só, bors, mustár ízlés szerint.

Egyszerű padlizsánkrém

Hozzávalók
•4 őszibarack 
   (1 őszibarack konzerv)
•20 dkg margarin
•2 vaníliás cukor
•4 tojás
•1 bögre cukor
•3 bögre liszt
•3 dl tejföl
•1 vaníliás pudingpor
•1 sütőpor
•1 citrom reszelt héja

Jó étvágyat!
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DISCO 
DJ OLD Szapi

06. Vasárnap

03. Péntek

1000 Szüreti felvonulás
Szüreti kavalkád a település civil 

szervezeteinek fellépése
1700-1900 Neoton Familia koncert

2000-2200 Dj Dominik
2200 RETRO DISCO

A település általános iskola tanulóinak 
óvodásainak fellépése

1600-1800 Operett gála két részben
fellép: Peller Károly

Szendy Szilvi
Lukács Anita

és az Operett színház tánckara

04. Szombat

o

któber 3-4-5.
2014.

 A részletes program hamarosan!

A szüreti fesztivál alatt kirakodóvásár, 
ugrálóvár, ökörsütés


