
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2015./V. szám

„Itt van az ősz, 
Itt van ujra”

Petőfi Sándor ver-
sének első sorával 
köszöntöm a Men-
dei Híradó címlap-
ján településünk 
lakosait, különö-
sen azon gyer-
mekeket, akik az 
idén ősszel kezd-

ték meg bölcsődei, óvodai életszakaszukat, 
vagy általános iskolai tanulmányaikat. 
Reméljük, hogy mindenki várta a tanév-
kezdést, és évközben sikeresen veszik 
az akadályokat úgy, hogy közben a te-
lepülés rendezvényein bemutathatják 
az elsajátított tudásukat. Mint polgár-
mester az elkövetkezendő időszakban 
számos olyan rendezvénnyel készülök, 
ahol várjuk a tehetsége-
ink színre-, illetve szín-
padra lépését. 
Ahogy a gyermekeknél, 
úgy az önkormányzatnál 
is – bár nyáron sem áll-
tunk le – folytatódik az 
év, amelyet egy örömhír 
megosztásával szeret-
nék kezdeni. Augusztus 
végén a Belügyminisz-
tériumból érkezett az 
értesítés, hogy a be-
adott pályázatunk nyert, 
így Mende Község 
Önkormányzata közel 

harminc millió forintot (29 905 726 Ft) 
fordíthat a Hősök terénél található - köz-
ismert nevén alsó orvosi rendelő - há-
ziorvosi-, védőnői szolgálat épületének 
felújítására. A beruházással egyidejűleg 
a település saját forrásból felújítja a fog-
orvosi rendelőt is, mivel ez a rendelő is 
az épületkomplexum része. 
Bár nagy szervezést igényel, hogy a fo-
lyamatos orvosi ellátás zökkenőmentes 
legyen, arra kérem a tisztelt lakosságot, 
hogy amint a munkálatok megkezdőd-
nek legyenek türelemmel, hiszen az 
épület átadása után egy korszerűen át-
alakított-felújított rendelővel gazdagodik 
településünk.

Kaszanyi József 
polgármester
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HíreinkHíreink
Iskolai étkezés befizetés

2015. szeptember 16. szerda  
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
2015. szeptember 18. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
2015. szeptember 21. hétfő 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2015. szeptember 28. hétfő 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban

Jogi tanácsadás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az in-
gyenes jogi tanácsadást 2015. szeptember hó-
nap 25. napján (pénteken) 11 órától 12 óráig 
tartom a Polgármesteri Hivatalban. Bejelentke-
zés szükséges a 06-30/466-7304 telefonszá-
mon, hétfőtől péntekig 10 óra és 16 óra között. 
Elérhetőségeim: Tetlák Ügyvédi Iroda
Cím: 2235 Mende, Bem József tér 4.
Tel/fax: 06-29/703-693, Mobil: 06-30/466-7304
E-mail: dr.tetlak.krisztina@gmail.com

Dr. Tetlák Krisztina ügyvéd

Mendei MÁV állomás
A MÁV tájékoztatása szerint megkezdődött a 
Mendei vasútállomás épületének felújítása. 
Előzetes információink szerint 2016. április 
közepére fejeződnek be a munkálatok. 

Megemlékezés Mihály atyáról
„Aki szeretet-
ben él, Istenben 
él és Isten őben-
ne!” (1Jn 4,16)
Sokak által sze-
retett Szekeres 
Mihály atya 2015. 
augusztus 24-én 
életének 56., pap-
ságának 27. évé-
ben megérkezett 
Teremtőjéhez. 
Misi atya 1959. november 19-én szüle-
tett Gödöllőn. Pappá szentelték Vácott, 
majd szolgálatát az alábbi helyeken telje-
sítette: 1988. június 11-én. Káplán Vác 
Felsővárosban 1988-1989, Kiskunhalas-
Alsóvárosban 1989–1993. Plébános 
Borsosberényben 1993–1994. Katonai 
tábori lelkészként szolgál 1994–1996. 
Tábori püspöki helynök 1996–2000. Plé-
bános Gyömrőn és Mendén 2000–2010. 
Hatvan Újvárosban 2010–2014. Betegsza-
badságon 2014-től.
Különös figyelmességgel ápolta a paptest-
véri közösséget. Plébániáin a hívek körében 
is mindenütt közösségek születtek. Az evan-
géliumi erények gyakorlásával az életszent-
ség útját járta. Szelídségével, mosolyá-val, 
kedvességével radikális döntésre tudta 
meghívni a rábízottakat. Életét átszőtte Má-
ria Műve (Fokoláre lelkiség) karizmája.
Betegségét a szenvedő Jézussal egyesítve 
pillanatról pillanatra felajánlotta az Egyhá-
zért, és mindenkinek tudott egy kis biztatást 
és mosolyt adni.
A fény, amelyet maga után hagyott, mindnyá-
junk tekintetét a mennyország felé irányítja!

Mendei Római Katolikus Egyházközség,  
Mende Község Önkormányzata

Tisztelt Mendeiek!
A Mende Polgárőrség Egyesület nevében 
szeretném megköszönni a támogatását mind-
azoknak, akik valamilyen módon hozzájárul-
tak működésünk költségeihez.
Egyesületünk minden pályázati lehető-
séget megragad, és örömmel mondhat-
juk, az idei évben már nyertünk is.  
Ennek segítségével, valamint az Önök 
segítő támogatásának köszönhetően 
az idei évben megújult az egyenruhánk, 
valamint egy igen kedvező elbírálásnak 
köszönhetően lehetőségünk adódik a 
szolgálati autónk cseréjére. 
Adójuk egy százalékának felajánlása, va-
lamint a számlánkra befizetett összegek 
nagy segítséget jelentenek számunkra. 
Köszönjük, hogy bíztatnak minket, kö-
szönjük, hogy bíznak bennünk, segítik 
polgárőreinket abban, hogy rendszere-
sen, folyamatosan tudják végezni felada-
tukat.
Köszönettel magam és polgárőrtársaim 
nevében:  Gecser István 

elnök

Box edzés Mendén
Kedves szülők és diákok!
Lehetősége nyílna minden 
gyermeknek, hogy az iskola 
tornacsarnokában, heti két al-
kalommal box edzésen vegyen 
részt. Az edzések, megfelelő létszám esetén, 
szeptemberben kezdődnének. 
Ez a sportklub jelenleg Gyömrőn tartja edzé-
seit, ahol az árak a következők: 6000Ft/fő/
hó. Testvérek esetében: 5000Ft/fő/hó 
Várjuk az érdeklődőket!!!
Érdeklődni lehet: Dolányi Ildinél 
06-20/582-5976 telefonszámon vagy az iskola 
pedagógusainál.

Egészségvédő Klub
Újra itt az ősz és kezdődnek az Egészségvédő 
Klub foglalkozásai. Az első szeptember 30-
án, szerdán 18 órától lesz a szokott helyen, 
a Művelődési Házban. Várunk mindenkit 
szeretettel az ingyenes orvosi előadásokra!
Az első előadás témája: Készítsük fel szer-
vezetünket a télre! További foglalkozások 
időpontjai: október 28., november 25.

Dr. Dóczi Ildikó
klubvezető

Gratulálunk!
A miniszterelnök 
közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. 
törvény 253. § (1) 
b e k e z d é s é b e n 
foglalt jogkörében 
eljárva, az illetékes 
megyei kormány-

hivatalok javaslatára Mona Gyula, Mende 
Község Önkormányzatának jegyzője részére 
címzetes főjegyzői címet adományozott, mely 
a jegyzői munka legmagasabb fokú elis-
merése. 20 év kitartó munkájának gyümöl-
cse ez a kinevezés, melynek elnyeréséhez 
szívből gratulálunk! További munkádhoz 
sok sikert kívánunk!
a Mendei Polgármesteri Hivatal dolgozói és 

a Képviselő Testület tagjai

Impresszum:
Mendei Híradó 2015./V. 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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Ingyenes étkezés a bölcsődében és az óvodában Mesevár Óvoda-Bölcsőde nyári hírei
Több család részére válhat ingyenessé a 
gyermekétkeztetés a bölcsődében és az óvo-
dában 2015. szeptember 1-jétől

A gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény egyes rendelkezései  2015. szept-
ember 1-jétől jelentősen módosulnak a 
gyermekétkeztetés tekintetében.

A törvény alapján ingyenes étkezést kell 
biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy 
óvodai nevelésben részesülő gyermek 
után, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 

olyan családban él, amelyben tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermeket ne-
velnek,

• olyan családban él, amelyben három 
vagy több gyermeket nevelnek,

• olyan családban él, amelyben a szülő 
nyilatkozata alapján az egy főre jutó 
havi jövedelem összege nem haladja 
meg a kötelező legkisebb munkabér 
személyi jövedelemadóval, munka-
vállalói, egészségbiztosítási és nyug-
díjjárulékkal csökkentett összegének 
130 %-át, vagy nevelésbe vették.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkez-
tetés jogosultsági feltételeinek fennál-
lását a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermek-
védelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizo-
nyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) 
Kormányrendelet alapján kell igazolni.  
Az igazolásokat  az önkormányzati fenn-
tartási bölcsőde és óvoda vezetője által 
kért módon és határidőben kell leadni. 

Felhívjuk a szülők, gondviselők figyelmét 
arra is, hogy a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezmény alapján biztosított 
ingyenes étkeztetési időbeli hatálya a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény megállapításának utolsó napja. 
(A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
mény újbóli megállapítását – annak le-
járta előtt – 3 hónappal korábban lehet 
kérelmezni a Mendei Polgármesteri Hi-
vatalnál.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, gond-
viselőket, hogy a 2015. szeptember 
1-jétől megállapítandó ingyenes étkezés 
nem érinti a korábbi kifizetési kötele-
zettségeik teljesítését, így különösen az 
esetleg hátralékkal kapcsolatos kötele-
zettségeket.

Tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy az 
1-8. évfolyamon nappali rendszerű isko-
lai oktatásban részt vevő tanuló után is 
ingyenes az étkezés, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesül,
• vagy nevelésbe vették.
A gyermekétkeztetés során az intézmé-

nyi térítési díj 50 %-át normatív kedvez-
ményként kell biztosítani (kedvezmé-
nyes étkeztetés)

• Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő tanuló 
után, ha olyan családban él, amelyben 
három vagy több gyermeket nevelnek, 
feltéve, hogy a törvény rendelkezései 
alapján a tanuló nem részesül ingye-
nes étkezésben.

Mona Gyula
címzetes főjegyző

Véget ért a nyári szünet és augusztus 26-tól 
fogadtuk újra a kisgyermekeket intézmé-
nyünk valamennyi helyszínén. 
Többségük sok szép élménnyel gaz-
dagodva, jókedvűen érkezett vissza 
megszokott kis közösségébe. Öröm 
számunkra, hogy a beíratott óvodás és 
bölcsődés gyermekek létszáma folya-
matosan emelkedik. Továbbra is igény 
szerint biztosítani tudjuk a községünkbe 
költöző családok gyermekeinek bölcső-
dei és óvodai ellátását.

Óvodások várható létszáma: 120 fő
Bölcsődések várható létszáma: 18 fő
Személyi változás 1 fő bölcsődei kis-
gyermeknevelő esetében történt. 
A technikai dolgozók munkája eredmé-
nyeként tiszta, rendezett 
környezetben fogadtuk a 
kicsinyeket. A nyári nagy-
takarításban 2 fő közcélú 
foglalkoztatott és 2 fő is-
kolai közösségi szolgálatot 
teljesítő tanuló segítkezett. 
Munkájukat köszönöm. Az 
óvó nénik, kisgyermek-
nevelők a csoportszobák 
díszítgetésével tették han-
gulatosabbá a gyermekek 
környezetét. 

Szeptember 1-től folyamatosan érkez-
nek az új gyermekek, beilleszkedésüket 
az intézmény dolgozói mellett a gyerme-
kek hozzátartozói segíthetik. 

Szeptember 1-én 32 fő nagycsoportos 
óvodásunk kezdte meg általános iskolai 
tanulmányait. Kívánunk a gyermekeknek 
örömteli és eredményes iskolai éveket, 
tanítóiknak és a kedves szülőknek erőt, 
egészséget nevelőmunkájukhoz.
A jövőben is tájékoztatni kívánjuk Önö-
ket intézményünk fontosabb eseményei-
ről. A 2015/2016-os nevelési évben is a 
gyermekek és szüleik szolgálatában foly-
tatjuk nevelőmunkánkat, bízva együttmű-
ködésükben és támogatásukban. 

Juhász Sándorné 
intézményvezető
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TS Gastro bemutatkozó
A TS Gastro Kft. 2009-ben alakult 
az akkori két ügyvezető többéves 
vendéglátásban szerzett tapasz-
talatai alapján. 2015. nyarán a 
cég egy személyes tulajdonosa, 
és ügyvezetője Takács Zsolt lett. 
A TS Gastro fő tevékenységi köre 
a köz-, és gyermekétkeztetés, va-
lamint a szociális-, és munkahelyi 
étkeztetés. 
Partnereik között megtalálha-
tók bölcsődék, óvodák, iskolák és szo-
ciális intézmények. Jelenleg Albertirsa, 
Ceglédbercel, Cegléd, Pusztavacs, Tá-
borfalva, Örkény, Hernád, Tatárszent-
györgy, Kiskőrös, Pécel, Siklós, Tisza-
lök, Ócsa, területén lát el közétkeztetési 
feladatokat. A TS Gastro Kft. idén is bő-

vítette szolgáltatási területeit, így Men-
dén kívül már a XIII. és XVII. kerületben, 
a Waldorf Iskolában, Bonyhádon, Bá-
tonyterenyén és Baksán is a TS Gastro 
Kft. szolgáltat.  Amellyel közel 16 000 fő 
étkezését biztosítja. A cég szolgáltatási 
színvonalának kiemelkedő minőségét az 
garantálja, hogy több főzőkonyháról látja 

el a környékbeli oktatási intézmé-
nyeket, ezáltal a helyi, régiós 
sajátosságokat, szokásokat 
maximálisan figyelembe ve-
szi. Friss, magyar alapanya-
gokból készülnek az ételek, 

melyet helyi vagy környékbeli 
termelőktől kerül beszerzés-
re. A TS Gastro küldetésének 
tekinti az egészséges és vál-
tozatos kiszolgálást, továbbá 

nagy figyelmet fordít a partnereitől, va-
lamint az étkezőktől származó vissza-
jelzésekre, melyeket lehetőségeikhez 
mérten beillesztenek szolgáltatásukba. 
Étlapjaikat dietetikus tervezi, melynek 
összeállításánál a legfontosabb szem-
pont a helyi igények figyelembevétele, 

valamint az ételféle-
ségek tekintetében 
a hónapon belüli is-
métlődés elkerülése, 
ezzel is hozzájárulva a 
gyermekek minél szé-
lesebb körű gasztro-
nómiai jártasságának 
kialakításához. A cég 
igyekszik a gyerme-
kek ízvilága szerint el-
készíteni az ételeket, 
melyhez hozzátarto-
zik az egészséges 
étkeztetés jegyében a 

zöldség, gyümölcs, tejtermék, valamint 
a természetes alapanyagokból készült 
pékáru is. A cég számára kulcsfontossá-
gú a megbízható és ellenőrzött beszál-
lítókkal történő együttműködés, mely a 
minőségi kiszolgálás záloga is egyben. 
Az intézményi étlapok a község honlapján  
folyamatosan megtalálhatóak.

„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga? Ki 
voltál valaha országunk istápja. Hol vagy István 
király? Téged magyar kíván!” 

/18. századi ének/
Augusztus 20-án, Szent István ünnepén 
a katolikus templomban emlékeztünk 
meg államalapító királyunkról. 

A szentmisén Kovács Kornél plébános 
beszélt arról, hogy István király földi és 
örök hazát adott nekünk, magyaroknak, 
illetve, hogy ezekért áldozatos küzde-
lemmel dolgoznunk is kell, továbbá első 
szent uralkodónk mennyei közbenjárá-
sát kérte nemzetünkre.
A liturgiát templomunk kórusa hangsze-
res kísérettel tette szebbé. Az ünnepi 
misét az új kenyér megáldása követte, 
szavalattal és énekkel kísérve, majd 
megemlékezésünk a megszentelt ke-
nyér templom előtti kiosztásával ért vé-
get.
Mivel ebből hagyományt kívánunk te-
remteni, ezért a következő esztendők-
ben is várunk szeretettel minden magyar 
embert, felekezetre való tekintet nélkül 
augusztus 20-i közös ünneplésre temp-
lomunkba.

Mendei 
Római Katolikus Egyházközség

Augusztus 20-án, Szent István ünnepén 
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Jó nekünk itt lenni!

Idén nyáron tizedik alkalommal hirdettük meg 
napközis táborunkat a római katolikus plébá-
nián. Egyházközségünk eredeti célja szerint 
kezdetben a nyári óvodai szünetben kívánt se-
gítséget nyújtani a szülők, családok számára, 
ezért az első években három hetes tábort hir-
dettünk. Mindannyiunk örömére az elmúlt évek 
alatt több helyi tábori foglalkozás jött létre, 
színesítve ezzel gyermekeink számára a nyári 
szabadidő eltöltésére kínálkozó lehetőségek 
palettáját. Ezért  idén úgy gondoltuk eltérhe-
tünk a megszokott óvodás korosztálytól és a 
kissé nagyobbakat céloztuk meg, nevezetesen 
az iskolások számára terveztünk változatos, 
várhatóan a gyerekek és fiatalok érdeklődését 
felkeltő programokat, melyek közül ízelítőként 
álljon itt néhány: Bátovszki István érdekfeszítő 
és sok új ismeretet biztosító ásványbemutató-
ja, melyet két csoportban tartott 
meg a fiatalabb (alsó tagozat) és 
az idősebb (felsős és középisko-
lás) korosztály számára. Puskás 
Mihály vezetésével megismer-
kedhettünk az íjászat csínjával, 
s a bátrabbak ki is próbálhatták 
azt. Tóth Enikő és Halász Erzsi-
ke évek óta visszatérő vendége-
ink, segítségükkel elmerülhet-
tünk a csuhéfigurák és textilbaba 
készítés rejtelmeiben. 

Számos kézműves technikával ismerkedhettek 
meg a résztvevő gyermekek, így például elsa-
játíthatták a zsugorka ékszerek,  valamint a „túl-
élő” karkötő  készítésének alapjait. Egész napos 
kirándulást tettünk a Jászberényi Állatkertbe, 
ahol megismerhettük több „lakó” gondozásá-
nak sajátosságait és bepillantást nyerhettünk az 
állatkert kulisszatitkaiba a látványetetések által. 
Hálás köszönetünket fejezzük ki a visszatérő 
és új segítőink – Dunai Kamilla, Engler György-
né, Tragel Gyöngyi – számára, akik közremű-
ködése nélkül minden tervezés és gondos 
készület mellett sem jöhetett volna létre ez a 
vidámságban és élményekben gazdag hét. Va-
lamint megköszönjük plébánosunk révén test-
vér közösségünk, az üllői ifi hittanos csoport 
tagjai számára, hogy jelenlétükkel színesítet-
ték a táborban töltött napjainkat, valamint azt, 
hogy igyekeztek pótolni a segítők létszámában 
mutatkozó hiányt. A legnagyobb köszönet és 
hála, azonban a gondviselő Istent illeti, mind-
azért a sok jóért és örömért, amiben részünk 
lehetett ennek a hétnek a során, kezdve a nagy 
hőséget követő alkalmas időjárástól, egészen 
a mindnyájunk szívét átjáró együttlét öröméig, 
amely mindannyiunkat maradásra késztetett, s 
e késztetésből fakadt fel ujjogásunk: 
„Uram, jó nekünk itt lenni!”  Mt 17,4

Mendei Római Katolikus Egyházközség

Katolikus nyári tábor Evangélikus hittan tábor
„Aki mást felüdít, maga 
is felüdül.” 

(Péld 11,25) 
Izgatott volt a várakozás, 
nagy volt az öröm és fáj-
dalmas volt a búcsú, ami 
a nyár eleji kéthetes hit-
tantábort jellemezte. 46 
óvodás és iskoláskorú 
gyermek gyűlt össze is-
mét az evangélikus pa-
rókia kertjében. Hála és 
köszönet a 11 fiatal se-
gítőnek, akik egész nap képesek voltak 
velük játszani, énekelni, bibliai történet-
tel készülni, imádkozni, kézműveskedni, 
versenyezni, bábozni. 

Az első héten indián táborrá alakult a kis 
csapat: indián neveket választottunk, ar-
cot festettünk, tollas fejdíszt 
készítettünk, hozzáillő ruhák-
ban pompáztunk, törzsekre 
oszlottunk, ismereteket sze-
reztünk az indiánok életéről. 
S mivel tudjuk, hogy hozzá-
juk is eljutott a Biblia üzene-
te, így nem maradhatott el 
számunkra sem ez a misz-
szió, mert ugyanúgy, ahogy 
a misszionáriusok tanúságot 
tettek az indiánok előtt, úgy 

mi is megismertük Jézus személyét, taní-
tását, csodáit és megváltó munkáját.
A második héten az Özönvíz történeté-
vel ismerkedtünk meg: Noé és család-
ja életén keresztül tanultuk meg, hogy 
nekünk is legyen tervünk az életünkkel, 
engedelmeskedjünk Istennek, találjunk 
védelmet Nála, legyen türelmünk és ne 
felejtsünk el naponta hálát adni jótéte-
ményeiért.
Köszönet a gyülekezetnek, a támogató 
szülőknek, a kedves szomszédoknak, a 
sok segítőnek, hogy ez a tábor önfeledt 
és örömteli lehetett!

Polczer Csabáné
táborszervező
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2015. 08. 03–07. között hagyo-
mányőrző hetet tartottunk tábor 
jelleggel. A hét célja a népi ha-
gyományok ápolása, az idősek 
és fiatalok közötti kapcsolat 
erősítése, illetve a helyi értékek 
megismerésének elősegítése, 
továbbá a szabadidő tartalmas 
eltöltése volt.
Ennek keretében az első napon 
rövid kirándulást tettünk a kőto-
jáshoz  és kicsit ismerkedtünk az utunkba ke-
rülő ehető és gyógynövényekkel. Néhány gye-
reket nagyon megihletett a növényekben rejlő 
gyógyítás lehetősége, szinte minden növény-
ről mindent meg akartak tudni, hogy a jövőben 
a hozzátartozóikat gyógyíthassák, de a szöcs-
kegyűjtés és fára mászás is jó szórakozás volt. 

Délután elkezdtük a szövéshez előkészíteni 
az anyagokat, majd kipróbáltuk a szövést, 
amit a hét folyamán folytattunk.
A második napon az egyik legősibb foglal-
kozással illetve tevékenységgel folytattuk a 
programot, kosarat fontunk. A kosárfonás 
hagyományosan férfi munka, ahol az anyag 
megmunkálásához nemcsak ügyes, de erős 
kezekre van szükség, emiatt 
kicsit könnyítettünk a felada-
ton, hogy a gyerekeknek is 
sikerélményük lehessen, 
így a kosár nem hagyomá-
nyos vesszőből készült, 
hanem előre kifúrt faalapra 
peddingnádból. 

A harmadik napon agyagozás-
sal folytattuk a programot. Kis 
kezek készítettek használati és 
dísztárgyakat. 
A hagyományőrző hét fő prog-
ramját csütürtökön tartottuk a 
cirkos sütéssel (cirkos kalács/
vízen kullogó/vízenkőtt).  A prog-
ramra meghívtam Benyovics 
Mariska nénit, aki eljött, hogy 
néhány nótával ismertessen 

meg bennünket. Amíg a kalács készült, kö-
zös énekléssel és népi játékokkal  múlattuk 
az időt. A hőmérséklet -egész héten kánikula 
volt- és a tészta jellege nem tette lehetővé, 
hogy kipróbáljuk a készítést, de a kóstolás-
ban igen aktívan vettünk részt. 
A hétnek célja volt, hogy minden résztvevő a hét 

során kihímez egy kicsi kalo-
csai vagy matyó mintás terítőt, 
de a korösszetétel miatt ezt 
nem valósítottuk meg. A prog-
ram utolsó napján egy könyvjel-
ző hímezéséhez hozzáfogtunk, 
amit a kitartók be is fejeztek.

Összességében nagyon tartalmas hetet 
zártunk, tárgyakkal és élményekkel gazda-
godva folytathattuk a mindennapokat.
Nagyon köszönöm a segítőimnek, hogy 
munkájukkal hozzájárultak a programok 
megvalósulásához.
Mivel a hét tábor jelleggel működött, így étkezni 
a Rizzo-ba jártunk, köszönet a türelmükért.

Lekrinszki Helga

Hagyományőrző hét a Könyvtárban Testvériskolai találkozó
Huszonöt diákkal és ti-
zenöt felnőttel (szülők-
kel, pedagógusokkal) 
keltünk útra július 6-án 
hajnalban, hogy meglá-
togassuk gyergyóújfalui 
barátainkat. A 25 éves 
kapcsolatot tortával ün-
nepeltük közösen megérkezésünkkor. 
Vendéglátóink gazdag programmal készül-
tek. Kedden Parajdra utaztunk a Sóbányába, 
ahol több órát tölthettünk el, a gyerekek ka-
landparkban tehették próbára ügyességüket. 
Délután megálltunk Szovátán. Körbesétáltuk 
a festői környezetben fekvő Medve-tavat.
Szerdán Brassóban felvonóval emelkedtünk 
a hegy tetejére a kilátóhoz, ahonnan gyalog 
sétáltunk le a 
városba. Meg-
néztük a szász 
evangélikus Fe-
kete templomot, 
majd a belvárost.

Csütörtökön a Vargyas-
szoroson keresztül 
jutottunk el az Almási-
barlanghoz. Itt lengőhi-
dakon keltünk át több-
ször is a patak felett. Ez 
a felejthetetlen szépsé-
gű táj kárpótolt minket a 

kissé megerőltető túráért.
Pénteken a Hargita hegyvidék legmaga-
sabb pontjára, a Madarasi Hargitára vittek 
el minket, ahol a végtelen kilátás nyújtott 
maradandó élményt. 
Szombaton mindannyiunknak a szállás-
adóink kedveskedtek különféle progra-
mokkal.
Vasárnap hajnalban a viszontlátás remé-

nyében búcsúztunk el, 
remélhetőleg a követ-
kező nyáron Mendén 
találkozhatunk.

Pintérné Fürt Judit
pedagógus
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Tisztelt mendei kutyatartók!
Ismételten megtörténik Mende község ku-
tyáinak veszettség elleni oltásának, illetve 
a mendei eblajstrom felülvizsgálata, így 
2015. évben is megküldésre kerül az ebek 
nyilvántartásához szükséges adatlap. 
Kérem, hogy az adatlapot értelem-
szerűen kitöltve küldjék meg hiva-
talomnak, vagy adják le a mendei 
állatorvosi rendelőben (Mende, 
Fő u. 46/a) 2015. október 30-ig. 
Felhívom a figyelmet arra, hogy 
veszettség elleni oltás csak 
elektronikus transzponderrel 
(chip) megjelölt és regisztrált 
állatoknak adható. Amely ku-
tyák az aktuális veszettség 
elleni oltásban 2015. év-
ben nem részesültek, vagy 
a chip hiányzik, keressék 
meg állatorvosukat. Az 
oltások és a chipezések 
könnyebb elvégezhető-
sége érdekében az állat-
orvosi rendelő a szerda dél-
után 2-4 óra közötti nyitvatartás mellett a 
hónap minden második szombatján dél-
előtt 8-10-ig is nyitva tart egész évben. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a válto-
zásokat (az eb elhullása, tulajdonosvál-
tozás, új kutya bejelentése stb.) vagy az 
állatorvosi rendelőben, vagy az önkor-
mányzatnál be kell jelenteni. 
A felülvizsgálatot követően az oltatlan és 
regisztrálatlan ebek tartói ellen eljárást 
indítok.

Dr. Popovics László
/Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán, vagy letölt-
hető a mende.hu oldalról./

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 

/Ebenként külön adatlapot kell kitölteni! / 

 

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok 

Az eb 

tulajdonosának neve: 

tartójának neve: címe: 

címe: 

telefonszáma: e-mail címe: 

II. Az ebre vonatkozó általános adatok:  

Az eb 

fajtája: 

színe: 

neme: 

hívóneve: 

születési ideje: 

tartási helye: 

III. Az ebre vonatkozó speciális adatok: 

Mikrochippel ellátott eb esetén 
Ivartalanított eb esetén 

Kisállat-útlevéllel rendelkező eb 

esetén 

a chip sorszáma: 
 

az ivartalanítás időpontja: 

 

útlevél száma: 

beültetés időpontja: 

útlevél kiállításának időpontja: 

 

a beültetést végző állatorvos neve: 

 

az ivartalanítást végző állatorvos 

neve: 
 

az útlevelet kiállító állatorvos neve: 

a beültetést végző állatorvos 

kamarai bélyegzője száma: 

 

az ivartalanítást végző állatorvos 

kamarai bélyegzője száma: 

 

az útlevelet kiállító állatorvos 

kamarai bélyegző száma: 

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok 

Az eb 

oltási könyvének száma: 

utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja: 

 

oltási könyvét kiadó állatorvos neve: 

 

veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag: 

 

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője 

száma: 

az oltóanyag gyártási száma: 

oltását végző állatorvos neve: 

 

oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma: 

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb) 

Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési 

státusza:  megfigyelt – nem megfigyelt * 
Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem* 

megfigyelés kezdő időpontja: 

veszélyessé minősítésének időpontja: 

 

megfigyelés időtartama:  

* a megfelelő választ kérjük megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)                                    

 

 

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is csatolni kell a 

kitöltött nyomtatványhoz! 

 

Kelt.: Mende, ……………………………………….. 

 

 

……………………………………………………… 

 

tulajdonos/állattartó aláírása 

 

 

 

A Mendei Kisállatbarát Egyesület hagyományőrző 

Kisállat kiállítást 
rendez, melyre tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját!
2015.szeptember 26-27-én 

(szombaton és vasárnap) 
a szentistváni Általános Iskolában 

(Mende, Fejes Ferenc tér 2.) 
Nyitva tartás: 8-17 óráig.

Belépő:500 Ft. A látogatás 14 éves korig ingyenes!
2015. szeptember 25-én (pénteken) 9 órától 

gyerekeknek tartunk ingyenesen látogatható nyíltnapot!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mendei Kisállatbarát Egyesület

Vezetőség elérhetősége:  
06-30-322-6445

Meghívó a Kisállat Kiállításra
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Emlékképek Mende életéből
Továbbra is meg kívánjuk mutatni 
Mende múltját képekben, ezért kérjük 
a kedves Lakosokat, hogy akinek olyan 
képe van, amit érdemes megjelentet-
ni, hozza be nekünk, vagy küldje el a 

mende@mende.hu címre!

Kisgazda legények a 40-es évek végén

Főzőcsapat

Mende Anno Mende Anno

1931. elsőáldozás
1972. május 1.

1954. János vitéz; nagy siker volt, 6-szor kellett eljátszani

1927. baka
1962. ovisok

1948. elsőáldozó
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A 2015-2016.ÉVI FELNŐTT ŐSZI FORDULÓJÁNAK SORSOLÁSA.
 Ford: Dátum: Nap: Kezd.idő: Ind. idő: Mérkőzések:
 1. 2015. 08. 23. Vasárnap 1700  Mende- Üllő II.
 2. 2015. 08. 30. Vasárnap 1630 1500 Szada - Mende
 3. 2015. 09. 06.  Vasárnap 1630  Mende - Tóalmás
 4. 2015. 09. 13. Vasárnap 1600 1430 Kerepesi SBE. - Mende
 5. 2015. 09. 20.  Vasárnap 1600  Mende – Galgamácsa
 6. 2015. 09. 27.  Vasárnap  1600  1430 Galgahévíz - Mende
 7.  2015. 10. 04. Vasárnap 1500  Mende - Gödöllő  
 8. 2015. 10. 11. Vasárnap 1500  1400 Sülysáp II. - Mende
 9. 2015. 10. 18. Vasárnap 1400  Mende - Vácszentlászló
 10.  2015. 10. 25. Vasárnap 1330  1200 Őrbottyán -Mende
 11. 2015. 11. 01. Vasárnap 1330  Mende - Mogyoród
 12. 2015. 11. 08. Vasárnap 1330 1200 Pestszentlőrinc - Mende
 13. 2015. 11. 15. Vasárnap 1300 1130 Isaszeg - Mende
 14. 2015. 11. 22. Vasárnap 1300  Mende - Úri  
 15.  2015. 11. 29. Vasárnap  1300 1130 Szentmártonkáta - Mende

Tájékoztatom a szurkolókat, hogy a helyszin módosítása a helyi sportpálya megkímélése 
érdekében történt. Kérem a megértéseteket.

A 2015-2016.ÉVI ÖREGFIÚK ŐSZI FORDULÓJÁNAK SORSOLÁSA.
 Ford: Dátum: Nap: Kezd.idő:  Mérkőzések:
 1. 2015. 09. 07. Hétfő  Szabadnap 
 2. 2015. 09. 11. Péntek 1700   Mende-- Üllő
 3. 2015. 09. 17. Csütörtök 1700   Mende - Fót
 4. 2015. 09. 21. Hétfő 1700  Göd - Mende
 5. 2015. 09. 25. Péntek 1630  Mende - Csömör
 6. 2015. 10. 05.  Hétfő 1630  Pécel - Mende
 7. 2015. 10. 09. Péntek 1600  Mende - Kistarcsa
 8. 2015. 10. 19. Hétfő 1600  Dunakeszi - Mende  
 9. 2015. 10. 23. Péntek 1500   Mende - Maglód
 10. 2015. 11. 02. Hétfő 1500  Kisalag - Mende
 11.  2015. 11. 06. Péntek 1500  Mende - Gyömrő
Tájékoztatom a sporttársakat,hogy a mérkőzések  időpontjai változhatnak,megegyezés szerint.

A helyszin módosításra a helyi sportpálya megkímélése érdekében történt.

HAJRÁ MENDE LSE.
Brechl József

Mende LSE.elnök.

Labdarúgás – Mende Lse.

Megállók
Pusztaszentistván - Játszótér   ---   Dózsa György út

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

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

Pusztaszentistván Óvoda 718 903 1138 1238 1338 1438 1558 1003 1153

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

Nyár utca 720 905 1140 1240 1340 1440 1600 1005 1155

Bercsényi  utca 721 906 1141 1241 1341 1441 1601 1006 1156

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

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

Községháza 727 912 1147 1247 1347 1447 1607 1012 1202

Iskola Forrás köz 728 ----- 1148 1248 1348 1448 1608 ----- -----
Gyógyszertár 729 914 1149 1249 1349 1449 1609 1014 1204

Mende Vasútállomás 731 915 1150 1250 1350 1550 1610 1015 1205

Dinnyés köz 732 916 1152 1252 1352 1452 1612 1016 1206

Kásavölgyi Óvoda 733 917 1153 1253 1353 1453 1613 1017 1207

Dózsa György út 155. 734 918 1154 1254 1354 1454 1614 1018 1208

Dózsa György út vége 735 920 1155 1255 1355 1455 1615 1020 1210

Megállók
Dózsa György út   ---   Pusztaszentistván - Játszótér

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

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

Kásavölgyi Óvoda 742 1002 1202 1302 1402 1502 1622 1032 1217

Dinnyés köz 743 1003 1203 1303 1403 1503 1623 1033 1218

Mende vasútállomás 744 1004 1204 1304 1404 1504 1624 1034 1219

Gyógyszertár 745 1005 1205 1305 1405 1505 1625 1035 1220

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

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

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

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

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

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

Pusztaszentistván Óvoda 757 1017 1217 1317 1417 1517 1637 1047 1232

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

Pusztaszentistván Játszótér 800 1020 1220 1320 1420 1520 1640 1050 1235

Autóbusz Menetrend Mende
Érvényes 2015. szeptember 1. keddtől visszavonásig

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



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: tábor és fabatka volt.
Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, 

akik 1-1 10 gombócos fagyi bérletet nyertek a Rizzo Gastro Bar-ból, 
amely a Polgármesteri Hivatal titkárságán átvehető.

Krajczár Fanni
Juraszik Marcell

Rejtvény gyermekeknek

Új feladványunkhoz jó időtöltést kívánunk, a nyeremény jó idő esetén 1-1 10 gombócos fagyi bérlet, 
rossz idő esetén 1-1 szabadon választott 32 cm-es pizza lesz a Rizzo Gastro Bar-ból!

A megfejtéseket szeptember 20-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni, 
a nyerteseket e-mail-ben értesítjük 5 napon belül!

A bekarikázott betűkből egy új szót kapsz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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 1.	Gonosz	szereplő,		
	 	aki	megátkoz	másokat
 2.	Ezen	a	tengeren	túl		
	 	 játszódik	sok	mese
 3.	Pálcájával	mágikus	dolgokat	csinál
 4.	A	.......	szemű	juhász
 5.	 Igazságos	királyunk,	
	 	álruhában	járta	az	országot
 6.	Tüzet	hány,	hét	feje	is	lehet
 7.	Az	.....	hegyen	túl	-	sok	mese	kezdete
 8.	Jóságos	szereplő,	segít	a	főhősnek
 9.	Az	ország	uralkodója
 10.	Ebben	utaznak	a	gazdagok
 11.	A	mesék	fizetőeszköze
 12.	Ravasz	erdei	állat
 13.	Hatalmas	termetű	mesehős
 14.	Ennyi	kívánsága	lehet	a	szereplőnek
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Így készítjük:
A burgonyát héjában megfőzzük, meghámozzuk, 
kihűtjük, felkarikázzuk. A bacont felkockázzuk, ro-
pogósra sütjük, a hagymát vékonyra karikázzuk. A 
tészta hozzávalóit gyors mozdulatokkal összegyúr-
juk, ha nem áll össze, 1 evőkanál vízzel segíthetünk 
rajta. A pitesütő formát kivajazzuk, zsemlemorzsá-
val meghintjük. A tésztát 0,5 cm vastagra kinyújtjuk, 
és a formába igazítjuk. A széleit levágjuk, ezekből 
a leeső darabokból lesz majd a tetején a díszítés. 

A tésztát vékonyan meghintjük zsemlemorzsával, 
majd az alját beborítjuk a burgonyakarikákkal. Erre 
jönnek a hagymakarikák, majd a pirított bacon. A 
márványsajtot lereszeljük vagy villával összetör-
jük, és összekeverjük a tejföllel, majd rásimitjuk a 
baconra. Tetejére kemény sajtot reszelünk, lehet 
füstölt is. A maradék tésztával díszítjük a pite tete-
jét, majd lekenjük tojásfehérjével, hogy a díszítés 
szép fényes legyen. Előmelegített sütőben szép 
aranybarnára sütjük, kb. 15-20 perc. 200 °C

A tejben kis cukorral az élesztőt felfuttatjuk, majd a 
többi hozzávalóval együtt a liszthez adjuk és alapo-
san összedolgozzuk. 30 perc kelesztés után a tész-
tát átgyúrjuk és lisztezett nyújtólapon ujjnyi vastag 
téglalapra nyújtjuk. Jól lekenjük az olvasztott vajjal 
és megszórjuk a mák-porcukor-citromhéj keve-
rékkel. Feltekerjük és koszorút formázunk belőle,  

majd egy éles késsel körben bevagdossuk, majd-
nem teljesen átvágva a tésztát és a cikkelyeket 
szépen elfektetjük. Ismét pihentetés követke-
zik, 15 perc elteltével minden oldalról lekenjük 
a felvert tojással és 170 °C kb. 20 perc alatt 
megsütjük.

Szeptemberi ételek

Hozzávalók a tésztához:
• 25 dkg vaj
• 35 dkg liszt 
• 2 db tojássárgája
• csipetnyi só, késhegynyi sütőpor
Hozzávalók a töltelékhez:
• 2 db újburgonya
• 1 kis fej hagyma
• 20 dkg bacon
• 10 dkg márványsajt
• 3 evőkanál tejföl
• 10 dkg trappista vagy más kemény sajt
• tojásfehérje a lekenéshez a formához vaj, zsemlemorzsa

Hozzávalók:
• 50 dkg fehér tönkölyliszt
• 3 dkg élesztő
• 3 dl tej
• csipetnyi só
• 10 dkg porcukor
• 2 evőkanál olaj
• reszelt citromhéj

A töltelékhez:
• 5 dkg olvasztott vaj
• 8 evőkanál darált mák
• 8 evőkanál porcukor
• reszelt citromhéj
+ 1 egész tojás lekenni

Márványsajtos baconpite

Mákvirág kalács



 

Szüreti felvonulás

Operett gála

Néptáncosok

Zenekarok

Gyermek játékok

Meglepetések

 RETRO DISCO

október 9–11.
2015.

Katlan
Mende

 A részletes program, hamarosan!

A szüreti fesztivál ideje alatt: 

Kirakodóvásár

Ugrálóvár

Ökörsütés


