
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2016./V. szám

Kedves Mendei LaKosoK!
Korábbi lapszámainkban folyamatosan tájé-
koztattam Önöket, hogy milyen pályázatokat 
készítettünk és nyújtottunk be. Örömmel szá-
molhatok be arról, hogy négy pályázatunkat 
kedvezően bíráltak el és hamarosan meg-
kezdjük a megvalósítást. 
Pályázati támogatásból 1956-os forra-
dalom 60. évfordulójához kapcsolódó-
an Balogh Gábor kutató feldolgozza a 
mendei eseményeket, amelyet az ön-
kormányzat megjelentet. Balogh úr neve 
remélem sokunknak ismerős a Mendei 
Híradóból, az elmúlt lapszámokban cikk-
folyam keretében mutatott be érdekes-
ségeket településünk múltjából. 
Eredményes pályázatnak köszönhetően 
teljeskörűen felújítjuk a Hősök terét, hogy 
méltó helyen ünnepelhessük ünnepein-
ket. A kivitelezés 8 000 000 Ft-ba kerül.
Tudom, hogy folyamatosan ígérjük tele-
pülésünk utcáinak rendbetételét. A te-
lepülés utcáinak aszfaltozása előzetes 
számításaink szerint összesen mintegy 
800 000 000 Ft-ba kerülne. Sajnos 
ehhez csak minimális összegre történt 
pályázati kiírás az idén. Pályáztunk, nyer-
tünk 15 000 000 Ft-ot. Így a Bacsó Béla 
utca, a Zrínyi utca, illetve az Ady Endre 
utca felújítása fog megtörténni. A fenti 
három utcán kívül vis maior pályázat ke-
retén belül 8 utca részleges javítására is 
sor fog kerülni. Továbbra is célunk, hogy 
a választási ígéretünknek megfelelően 
a választási ciklus végére valamennyi 
utunk aszfaltburkolatot kapjon.

Mint egy korábbi Mendei Híradóban 
már írtam róla pályázatot nyújtottunk be 
az általános iskola, a pusztaszentistváni 
volt iskola, valamint a pusztaszentistváni 
óvoda felújítására. A pályázat kiírója a 
döntést idén júliusra ígérte, de sajnos 
az elbírálást év végére halasztották. Így 
a felújításokat – a döntések függvényé-
ben- jövő tavasszal, nyáron tudjuk legha-
marabb megkezdeni.
Mindenesetre elmondhatom, hogy a je-
lenleg elnyert négy pályázat megvalósí-
tásával a munkát folytatjuk, településün-
ket szépítjük.
De, hogy ne csak a munkáról beszél-
jek, településünk minden lakóját szeret-
ném meghívni a VII. Szüreti Mulatságra, 
amelynek részletes programját megtalál-
ják újságunk hasábjai között.

Kaszanyi József
polgármester

Eljött a szüret.
Itt van.
Jó pohár mustot
ittam. 
Lepényt is ettem,
édest,
igazi túrós
bélest.

Kongatják, kong a
donga.
Indulok ki a
dombra.
Hátamon öblös
puttony.
S még a Napból is
must foly.

Kányádi Sándor

Eljött a szüret 
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Közérdekű információkKözérdekű információk
Mende település 

szavazókörei
Szavazókör
01 Óvoda Mende, Fő utca 10. 
02 Polgármesteri Hivatal 
 Mende, Fő utca 14.
03 Védőnői Szolgálat 
 Mende, Hősök tere 15.
04 (Szentistváni) Iskola
 Mende, Fejes Ferenc tér 16.

Felhívom a figyelmet, hogy a Dózsa 
György úton lévő szavazóhely megszűnt, 

a szavazás az ún. Falusi óvodába került át.  

Mendei Helyi Választási Iroda vezetője: 
Dr. Mona Gyula címzetes főjegyző

Mendei Helyi Választási Iroda címe: 
 2235. Mende Fő utca 14. sz.
telefonszáma:  29/438-001, 
 30/619-0421
faxszáma:  29/438-025
email cím:  mende@mende.hu

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Legyen Mendén az év fája
Az Év fája 2016. versenyében a mendei kéttörzsű 
korai juhar a Tápióvidék egyetlen fájaként döntőbe 
került. Kérjük, támogassa mindenki szavazatával!

Szavazni szeptember 5. és október 16. között 
a http://evfaja.okotars.hu/dontosfak linken 
lehet. A link megnyitása után görgessük az 
oldalt a 7. sorszámú fához, a fánkról készült 
három fénykép alatt a baloldali rubrikába írjuk 
be saját e-mail címünket, majd klikkeljünk a 
jobboldali narancsszínű, "Ez a történet és a 
fa legyen a nyertes!" feliratú gombra.
Szavazásunkról postafiókunkra azonnal 
visszajelzést (választ) küldenek, amelyben 
szerepel egy link. Szavazatunk csakis erre 
kattintva érvényesíthető.
Kérek mindenkit, hogy terjesszék isme-
rőseik körében és szerte Tápióvidéken, 
Mendétől Nagykátáig, s akár szűkebb pát-
riánkon túl is!
Köszönjük!

A fához fűződő történetet Inglis Mária írta 
meg, a pályázatot is ő nyújtotta be. 
A fényképeket Németh István készítette.

Testületi hírek!
Mende Község Önkormányzatának képviselő-
testülete az elmúlt Mendei Híradó megjelené-
se óta öt testületi ülést tartott. 
A testületi üléseken a képviselők több alkalom-
mal foglalkoztak a TRV Zrt (víz- és csatorna-
szolgáltató) kérelmeivel, elutasítva annak Men-
dére vonatkozó éves beszámolóját, valamint 
pénzügyi követeléseit. A képviselők az ülések 
során figyelemmel kísérték az önkormányzat 
pénzügyeit, elfogadták az első féléves költség-
vetési beszámolót. A testület helyszíni bejárást 
tartva döntött a Hősök tere felújításának mód-
járól, hátrányos helyzetű lakosok részére tüzifa 
beszerzésre vonatkozó pályázat beadásáról, 
valamint a Szüreti Mulatság programjáról.
A testületi ülések jegyzőkönyvei a 
www.mende.hu weblapon megtekinthetőek.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Fiatalok a Polgármesteri 
Hivatalban

Az idén két fiatal is a Polgármesteri Hivatalban 
töltötte szakközépiskolai gyakorlatát. Megis-
merkedhettek a hivatal felépítésével, illetve 
korlátozott keretek között bele is kóstolhattak a 
mindennapi munkába, gyakorlati életbe.

A Nyári diákmunka program keretében egy 
fiatalember ismerkedhetett meg a minden-
napi munka örömeivel a nyár folyamán.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző 

Jogsegély
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az 
ingyenes jogi tanácsadást 2016. szeptem-
ber hónap 26. napján (pénteken) 12 órától 
13 óráig tartom a Polgármesteri 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

Étkezési térítési díj befizetések
VÁLTOZÁS! Október hónapban

Befizetés kizárólag a Polgármesteri Hivatalban!
2016. október 10. hétfő 
800–1700 óra között Polgármesteri Hivatal
2016. október 12. szerda
700–1500 óra között Polgármesteri Hivatal
2016. október 14. péntek
800–1100 óra között Polgármesteri Hivatal
pótbefizetés: 2016. október 17. hétfő 
800–1700 óra között Polgármesteri Hivatal
Kérjük, tartsák be pontosan az időpontokat! 
Ha a pótnapon sem történik befizetés, az 
érintett szülő felszólítást kap, és a gyermek a 
következő hónaptól csak akkor étkezhet, ha a 
hátralékot rendezi.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Könyvtár új nyitvatartása:
Hétfő  1000 – 1800

Kedd  800 – 1200

Szerda  1000 – 1800

Csütörtök  1000 – 1800

Péntek  800 – 1200

Várunk minden érdeklődőt! Könyvtárosok

Impresszum:
Mendei Híradó 2016./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. 2230 Gyömrő, Eskü utca 15/a.
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2016. augusztus 24-én a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat egy pályázat eredményeképp 
17 db iskolatáskát és 10 db tablet-et osztha-
tott ki a rászoruló gyerekek között, megköny-
nyítve ezzel az iskolakezdést.

Rafael Pál
elnök

Községünk is része a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal 
„Mikrokoncezus 2016” 
programnak, mely egy idő-
közi népszámlálás. A szám-
lálóbiztos az adott címeken 
élőket személyesen keresi 
fel. Természetesen minden 
esetben igazolja magát.
A mikrokoncezus rész-
letes leírása a Központi 
Statisztikai Hivatal honlapján megtekint-
hető.
A mikrocenzus egy „kis népszámlá-
lás”, amely két teljes körű összeírás 
között követi nyomon a társadalmi fo-
lyamatokat mintavételes felméréssel. 
Mikrocenzusra 2016. október 1. – nov-
ember 8. között kerül sor.
Az összeírást az ország 2148 települé-
sén mintegy 440 ezer címen végezzük 
el, ez a magyar háztartások 10%-át je-
lenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, 
a kiválasztott lakásokban lakók részvéte-
le kötelező. 
A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és 
a személyi kérdőív, melyekhez kapcso-
lódnak kiegészítő felvételek, úgymint a 
nemzetközi vándorlás, a társadalom ré-
tegződése, 

az egyes foglalkozások 
presztízse, véleményünk 
saját jóllétünkről, illetve 
az egészségi problémá-
ból fakadó akadályozott-
ság.
A mikrocenzus adatfel-
vétele két szakaszban 
történik, az időszak ele-
jén interneten keresztül 
lehet válaszolni a kérdő-

ívekre, ezt követően pedig számlálóbiz-
tosok végzik az összeírást laptopok és 
tabletek segítségével.
Internetes önkitöltés: 2016. október 1–9.
Összeírási időszak: 2016. október 10. – nov-
ember 8.
A mikrocenzus első eredményeit a KSH 
2017 májusában teszi közzé.
Központi adatgyűjtő főosztály
Lakossági és mezőgazdasági adatgyűjtő osztály
1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.
(+36-1) 345-6865, (+36-1) 345-6855

„Mikrokoncezus 2016” Pillanatképek a 2016. évi Roma napról

Segítettünk!
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Elmúlt a nyár, új nevelési év kezdődik a Me-
sevár Bölcsőde életében. 
Június elején tizenhárom kisgyermektől 
búcsúztunk, nagyon szép és jó hangula-
tú ballagási ünnepély keretében. 
A ballagókat a bölcsiben maradó kis 
társaik búcsúztatták el, majd az év fo-
lyamán róluk készült képeket, videókat 
nézhették meg a szülők, hozzátartozók, 
valamint a leendő óvó nénik. 

Ám a ballagás után sem állt meg az élet, 
hiszen intézményünk egész nyáron fo-
gadta kis lakóit, csupán a kötelező tisz-
tasági zárás idejére pihentek a csoport-
szobák. Augusztus utolsó heteiben már 
elkezdtük az épület csinosítását, új de-
korációk kerültek a falakra, hogy szept-
emberre megfrissülve, megszépülve vár-
hassuk a régi és új gyermekeket. Az első 
szülői értekezleten megismerkedtünk az 
új gyermekek szüleivel és kidolgoztuk a 
beilleszkedési ütemtervet. 

Hála az intézmény jó hírének, teltházzal 
indulhatunk neki az új nevelési évnek, a 
gyermekek fokozatosan érkeznek, be-
népesítve az épületet, udvart. 
A sok játék mellett, több érdekes, izgal-
mas programmal szeretnénk megörven-
deztetni bölcsődénk kis lakóit. Így készü-
lünk októberben a TÖK-jó napra, majd a 
Mikulás fogadására, a karácsony-váró 
kézműves délutánra, a karácsony meg-
ünneplésére, - hogy csak néhányat em-
lítsek az előttünk álló eseményekből.
Vidám beszoktatási idők kívánunk sok 
szeretettel!

Az Bölcsőde dolgozói nevében: 
Türiné Blatniczky Éva

Az augusztusi nyári szünet után sok szép csa-
ládi  élménnyel gazdagodva kezdték  óvodá-
saink a 2016/2017-es nevelési évet. 

Szeptemberben 28 fő tanköteles kis-
gyermek kezdte meg általános iskolai 
tanulmányait. Sikeres, eredményes tan-
évet kívánunk kisiskolásainknak és tanító-
iknak!   Egyéb ok miatt /költözés, másik 
intézménybe jelentkezés/ 4 fő kisgyer-
meknek szűnt meg óvodai jogviszonya.
Augusztus 29-től fogadtuk a már koráb-
ban intézményünkbe járó gyermekeket. 
Szeptember elsejétől pedig folyamatosan 
történik az új kisgyermekek szülőkkel kö-
zös beilleszkedése óvodai csoportjaink-
ban /48 fő/. A jelenleg rendelkezésre 
álló adataink szerint az óvodás gyerme-
kek létszáma várhatóan 141 főre emel-
kedik a nevelési év során. /2016 májusi 
létszámunk 125 fő volt./

Örömmel tapasztaljuk, hogy a bölcsődénk-
be járó kisgyermek száma is várhatóan eléri 
a betölthető létszámot. Szeptembertől 10 
bölcsődés kisgyermeknek kezdődik meg 
folyamatosan az óvodai nevelése, míg he-
lyükre 15 új kis bölcsődést tudunk fogadni.
Az intézmény alkalmazotti létszámában is 
pozitív változások történtek. Szeptember 
1-től a bölcsődében 1 fő kisgyermekne-
velő és 1 fő technikai dolgozó felvételére 
került sor. Az óvodában 1 fő óvodapeda-
gógus, 1 fő konyhai alkalmazottal bővült a 
dolgozói létszám. Intézményünk valameny-
nyi dolgozója gazdag program tervezettel, 
a nevelési feladatokra felkészülten kezdte 
munkáját saját csoportjában.
A gyermekekkel és a szülőkkel történő si-
keres együttműködés reményében, ered-
ményes és sikeres nevelési évet kívánok 
minden intézményünkkel kapcsolatban 
lévő családnak és dolgozónak!

Juhász Sándorné
intézményvezető

Mesevár Bölcsőde Hírei Mesevár Óvoda Hírei
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Gyalogtúráztak az iskolánkhoz közeli 
árnyékos erdőben, kerékpártúrájuk a 
Felsőfarkasdi Horgásztóhoz vezetett, 
ahol finomat ebédeltek a csárdában. A 
tábor zárásaként Nagykátán, a strandon 
pihentek.
Június utolsó hete már 1996 óta az al-
sós kézműves tábor ideje iskolánkban. 
Így történt ez az idén is. Segítőim a pe-
dagógiai asszisztensek, Nyéki Klára és 
Szőcs-Rádi Anita voltak. 

Lelkes kisdiákok foglalták el az iskola 
udvarát és az alkotásra kijelölt termeket, 
hogy hasznosan töltsék a szabadidejü-
ket. Voltak „öreg” táborozóink, akik már 
évek óta velünk vannak, és újak, akik re-
mélhetőleg még évekig velünk lesznek. 
A hét négy napján készültek a 
szebbnél szebb tárgyak, me-
lyeket aztán pénteki kiállításon 
mindenki megcsodálhatott. 
Nem maradt el a kirándulás 
sem, a Jászberényi Állatkert 
lakóival ismerkedtünk, és 
megnéztük a Jászmúzeum ki-
állítását is. Sok vidámsággal, 
játékkal és örömmel telt a hét, 
velünk, felnőttekkel is elfeled-
tette a tanév fáradtságát.

Szintén régi hagyományaink között sze-
repel az erdélyi testvériskolánkkal való 
kapcsolattartás. Idén mi láttuk vendégül 
a Gyergyóújfaluból érkező vendégein-
ket. Színes, változatos, minden korosz-
tálynak tetsző programokat szerveztek 
pedagógusaink, Kerékgyártóné Maka 
Erzsébet igazgató vezetésével. 
A nyár forróságát a nagykátai strand me-
dencéiben hűsölve próbálták enyhíteni. 
Túráztak Farkasdra, megnézték Ócsán 

a templomot és a falumúzeu-
mot. A budapesti kirándulást 
hajókázás és a Repülő Skan-
zen megtekintése színesítet-
te. Ezeken a programokon és 
a családi napon tovább erő-
södtek azok a baráti kapcso-
latok, melyek néhány család 
esetében már sok éve szö-
vődnek, és alakultak ki újab-
bak is. 
Reméljük iskolánk és közsé-

günk jó hírét vitték Erdélybe. 
Reméljük, jövő nyáron legalább ilyen szí-
nes programokkal tudjuk megörvendez-
tetni diákjainkat.

Tóth Ervinné 
pedagógus, táborszervező

Nyári programok iskolánkban
Beköszöntött az új tanév, sok 
új lehetőséggel és feladattal. 
Teendőink között szívesen em-
lékszünk még az elmúlt nyárra. 
Az élménybeszámolók között 
gyakran hallunk azokról az isko-
lai programokról, melyekkel mi 
örvendeztettük meg tanulóinkat.
A tanítási napok befejeztével 
alkalom nyílt arra, hogy segít-
sünk azoknak a családoknak, 
akik nem tudják gyermekeik nyári fel-
ügyeletét ellátni. Napközis táborunkban 
több pedagógus segítette a gyereke-
ket a szabadidő kellemes eltöltésében. 
Sporttal, kézműves foglalkozással, kü-
lönféle játékokkal teltek a napok. 
Iskolánk a következő héten sporttábort 
szervezett Tóth Nikolett vezetésével.  

A diákoknak lehetőségük nyílt többféle 
sport kipróbálására.
A hét két napján a tornacsarnok bizto-
sította a lehetőségeket. Előkerültek a 
tollasütők, floorballoztak, röplabdáztak, 
fociztak.  A további három napot már a 
szabadban töltötték.  

Nyári programok iskolánkban
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Az élet úgy hozta, hogy hamarosan egy új 
területen próbálom ki magam. Nagyon jól 
éreztem magam ebben a feladatban, kicsit 
olyan volt, mint színésznek a jutalomjáték.
Nagyon sokan, sokféleképpen támogat-
tátok az elképzeléseim megvalósítását, 
és én is megpróbáltam minden hozzám 
érkező igényt megvalósítani. Ami az el-
múlt két évben létrejött azt együtt csinál-
tuk. Nagyon köszönöm a sok segítséget, 
amit a munkámhoz nyújtottatok. 

Elnézést kérek, hogy nem sorolom fel 
egyenként a neveket, de nem szeretnék 
senkit kihagyni azok közül, akik vagy a 
munkájukkal vagy egyéb módon támo-
gatták azokat a célokat, melyeket el sze-
rettem/szerettünk volna érni. Köszönöm 
nektek, hogy jöttetek a 
programokra.
Az elmúlt 2 év során 
136 programban vettem 
részt, ebből 120 prog-
ramot én szerveztem. 
Ezek közül volt olyan, 
ami nagyobb, és termé-
szetesen olyan is, ami 
alacsonyabb érdeklő-
désre tartott számot.
Mind a 120 „gyerekem” 
nagyon szeretem, de 
természetesen vannak 

kedvesebbek :). Pl. a Magyar Népme-
se Napja, Teaház, Gyógyító esték, Föld 
Napja, Hagyományőrző hét, Te rajzolsz 
én varrok, Cipősdoboz akció stb. 
A Magyar Népmese Napja volt 2014-ben 
a beugró projektem, emiatt a legkedve-
sebb, és úgy alakult, hogy 2016. szept-
ember 28-án 10 órakor a Szabadidő Köz-
pontban  megrendezésre kerülő Magyar 
Népmese Napi program lesz a búcsúpro-
jektem. Ebbe a keretbe ékelődött az itteni 
működésem. 
Még egyszer nagyon köszönöm a sok a 
segítséget amit a munkámhoz nyújtotta-
tok. Nagyon örülök, hogy itt lehettem és 
részt vehettem ezekben a programokban. 

Lekrinszki Helga

A tavalyi évhez hasonlóan az idei nyári szü-
netben is heti rendszerességgel kézműves-
foglalkozásokkal, egy hetes nyári táborral, 
valamint szünetzáró nappal vártuk a gyere-
keket. 

A kézműves-foglalkozásokon a sokféle 
kézműves technikával és alapanyaggal 
kísérleteztünk. Varrtunk, ragasztottunk, 
decupage-oztunk, festettünk, gyöngyöt 
fűztünk.  
A tavalyi tábor a hagyományőrzés, az 
idei a hetes szám jegyében telt. A gyerek 
számából adódott, hogy eljátszunk kicsit 
a hetes számhoz kapcsolódó analógiák-
kal. Melyik szín vagyok a szivárvány szí-
neiből? Melyik nap vagyok a hét napjai-
ból? Melyik törpe vagyok?  

Melyik a kedvenc állatom? 
Mi lennék ezek közül legszívesebben a 
héten?
A hét során kézműveskedtünk, kirándul-
tunk, játszottunk. Volt sok öröm és némi 
szomorúság az elválás miatt. Hogy ne 
legyen olyan szomorú az elválás ajándé-

kokat készítettünk egymásnak.
Visszanézve a tábor alatt készült képe-
ket most is érzem a sok erőfeszítést, 
kitartást és az egymás felé irányuló segí-
tőkészséget ami szükséges volt ahhoz, 
hogy elkészüljenek a megálmodott tár-
gyak.

Lekrinszki Helga

Búcsú a Könyvtártólnyári szünet a Könyvtárban

Óvjuk a települést!
Kérem, óvjuk településünket a szeméttől, illetve próbáljuk 
meg a békés egymás mellett élést! 
A cikkhez tartozó fotó a Hunyadi utcai játszóté-
ren készült. A településen dolgozó közcélú mun-
kásaink a nyár folyamán majdnem minden nap 
ott kezdték a szemét eltakarítást, mert az éjsza-
kai játszótér látogatók a rendszeres polgárőri, il-
letve rendőri ellenőrzés dacára majdnem mindig 
megleptek egy kis ajándékkal…

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
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Nyomozás az Andrássy utcában – Kicsik hete „Titkos Ügynök Tábor” – Nagyok hete
Július első hetében zajlott a nagyobb iskolá-
sok Evangélikus Hittantábora. A tábor ugyan-
úgy, mint a kicsik hetén „Titkos Ügynök Tá-
bor” volt. 
A gyerekeknek volt egy küldetésük, az 
„SZNK”, a  hét során ezt a küldetést kel-
lett teljesíteniük. Jó ügynökök lévén sike-
rült is, és megtanulták, hogy az „SZNK” 
nem más, mint a Szavak Nélküli Könyv, 
amiben nincsenek szavak, a színek 
mondják el a Bibliát. Az ARANY oldal a 
mennyre emlékeztet, a FEKETE oldal a 
bűneinkre, a PIROS szín Jézus vérét jel-
képezi, ami megtisztít a bűntől; a FEHÉR 
oldal a tisztaságra, a ZÖLD az új és örök 
életre emlékeztet. 

Ezen kívül sokat játszottunk, verse-
nyeztünk, vízi csatáztunk és kreatívan 
kézműveskedtünk. 

Készítettünk „ügynökládát”, bögrét és 
mécsestartót díszítettünk, gyöngyöt fűz-
tünk. Minden napot egy kedves, folyta-
tásos missziós történettel fejeztünk be. 
Pénteken, a tábor lezárásaképp a szü-
lőknek bemutattuk mit tanultak a héten a 
gyerekek, és közösen énekeltünk. 
A héten sok segítő volt a táborban, akik-
nek köszönjük az áldásos munkájukat, 
amivel a gyerekeknek gazdagabbá tették 
a táborozást.

Az utolsó napon volt még egy hálás fel-
adatunk, megköszönni a 
tábor létrejöttét és majd-
nem 20 éves önfeláldozó, 
lelkes munkáját, Polczer 
Csabáné, Éva néninek. 
Pár sorban nem lehet le-
írni, mennyi mindent tett, 
de akik jártak táborokba, 
tudják ezt nagyon jól. Isten 
áldja meg az ő munkáját!

Szántai-Barna Bella 
táborszervező

Titokzatos dolgok zajlottak június végén az 
Andrássy utcában. A Mendei Evangélikus 
Egyházközség gyülekezeti termében még tit-
kos ügynökök is megfordultak, és küldetéssel 
bízták meg a hittan tábor gyermekeit.

Különleges "kiképzésük" során az óvo-
dás-kisiskolás gyerekek akadályver-
senyen bizonyították ügyességüket. 
Lepkevadászat során befogták és kidí-
szítették a veszélyeztetett, minta nélküli 
pillangókat, készítettek titoktartó békát 
és katicát, és ügynök-zsetonokat gyűj-
töttek. Izgalmas vízi csatában vettek 
részt, és sikeresen teljesítették a titkos-
ügynök-olimpiát is.
Szavak Nélküli Könyvet hívtak segítsé-
gül, hogy megismerhessék, és szívükbe 
fogadhassák Isten igéjét.

A tábor napjai a templomban értek vé-
get, egy izgalmas történettel "fűszere-
zett" záró áhítattal. A hét végén Jámbor-
né Szluka Katalin szervezőtársammal 
pedig 17 okleveles kis titkos ügynököt 
avathattunk.

Hálás szívvel gondolok vissza erre a hét-
re, a gyerekek csillogó szemeire és ka-
cagására, apró kezeik szorgos munkájá-

ra, és segítőink odaadó, 
lelkes szolgálatára! Re-
mélem, minél többen ta-
lálkozunk jövő nyáron is! 

Juraszik Attiláné, 
táborszervező
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Ismét kisállat kiállítás volt településünkön
Szeptember elején negyedszer került meg-
rendezésre a Mendei Kisállatbarát Egyesület 
szervezésében a kisállat kiállítás. 
Mivel ezúttal az Önkormányzat nem tud-
ta biztosítani, az általános iskola bocsá-
totta rendelkezésükre a helyszínt, hogy 
ne kelljen megszakítani a hagyományt, 
és minél több kisgyermek ismerkedhes-
sen meg a szebbnél szebb madarakkal 
és egyéb kisállatokkal.

Fotó: 
Cseh Krisztián

Különjárat a Szüreti Fesztivál idejére
Október 07. péntek 1830 perckor  különjárat indul Pusztaszentistván - Játszótérről  - 
Dózsa György út vége - Dinnyés köz útvonalon. 2200 órakor Dinnyés köz - Dózsa 
György út vége - Pusztaszentistván - Játszótér útvonalon.
Október 08. szombat 1100 órakor indul a menettel együtt a busz a Katlanba. 
1500 órakor különjárat indul Pusztaszentistván - Játszótérről  - Dózsa György út 
vége - Dinnyés köz útvonalon. 2000 órakor Dinnyés köz - Dózsa György út vége - 
Pusztaszentistván - Játszótér útvonalon.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
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október 07. (péntek)

1930–2100  Szikora Róbert és az R-GO koncert
2100–0400  Retro disco a 70-80-90 évek zenéiből
 DJ: Dénes Tamás Sláger FM rádió műsorvezetője               

október 08. (szombat)
Pusztaszentistváni játszótér, kisszínpad 

1000 vendégvárás- köszöntő
 Mesevár Óvoda óvodásainak műsora
 Helyi és környékbeli települések népi táncosainak fellépése
 Össztánc a Mendei zenekar kíséretével
1100 Szüreti felvonulás indulása hintókkal, lovaskocsikkal,  

zenés kísérettel. Fellép a Mendei Hagyományőrző  
Népi Együttes Fúvós Zenekara

Útvonal: 
Pusztaszentistváni játszótér- Dobó István utca – Csigási utca 

Kossuth Lajos utca – Mendei utca – Szent István utca – Péceli utca 
Fő utca – Állomás utca – Dózsa György utca Dinnyés köz – Katlan 

Első megálló: 
1145 Tanyák  –  játszótér    
 Vendégvárás      -        Népi táncosok műsora

Második megálló:
1230 Cserepes vendéglő 
 Vendégvárás      -        Népi táncosok műsora
1300  Várható érkezés a Katlanba

KATLAN
1315 Kaszanyi József polgármester megnyitója
1330–1600 Szüreti kavalkád
 Nagytarcsa Hagyományőrző Népi Együttes 
 Mendei Hagyományőrző Népi Együttes Fúvós Zenekara
 Maglódi Kacamajka Táncegyüttes, Vasas Művészegyüttes
 Kóka Táncegyüttes, Mendei Hagyományőrző Népiegyüttes 

Felnőtt-, Gyermek és Tánccsoportja
1700–1900 Szüreti Mulatság Bangó Margit módra
 Kísér Szalai Antal és zenekara
  Vendég művészek: Rigó János, Szigeti Ferenc   

és a Debreceni Tűzrózsák  
1930–0200 Szüreti mulatozás  

a Mészáros Duóval

Belépők ára (két napra) 14 év felett 1000 Ft/fő,
6-14 korig 500 Ft/fő, 6 éves korig ingyenes, napijegy nincs.
Jegyek elővételben kaphatóak: CBA, óvodák, iskola, önkormányzat 

A fesztivál alatt folyamatos 
a kirakodóvásár,vidámpark, 
bölcsi hempergő, 
ökörsütés, látványkonyha!
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Roxan: Harmadik fejezet
Az első órán a nyári dolgokról beszélgettek.
Mielőtt kicsengettek volna, a tanár egy különös ötlettel állt elő:
- A következő óránk egy vitaóra lesz. Majd feldobok egy témát, 
amiről mindenki elmondhatja a véleményét, és persze közbe 
is lehet szólni. Most pedig ki lehet menni! Gyűjtsetek erőt a 
következő órára.- és Peter mosolyogva elhagyta a termet. 
A tanulók csoportokba verődve beszélgetni kezdtek, Roxan 
pedig kiment a teremből. Sétálgatott a folyosón, míg fel nem 
tűnt neki az iskola terasza. Nem bírt ellenállni a kísértésnek és 
kilépett a friss levegőre. Jól esett neki a langyos szellő, élvezte 
ezt az időt, de egy kicsit ideges volt Syl miatt.
„Vajon mi lehet vele? Hogy érezheti magát? Remélem, min-
den rendben van vele! Következő szünetben fel fogom hívni 
az ovit.” Ilyen és ehhez hasonló gondolatok jártak a fejében, 
egészen addig, még be nem csengettek. Leült a helyére, és 
kíváncsian várta az óra fejleményeit. Belépett a tanár, és már 
mondta is az ötletét:
-Nos, én úgy gondoltam, hogy ne egy téma, hanem egy film 
legyen a vitatéma. Szerintem, mindenki kedvenc filmje, a 10 
dolog, amit utálok benned!- legyen az. Illetve az, hogy kit mi-
lyen emlékek fűznek a filmhez, ki a kedvenc szereplője és mi-
ért, valamint az, hogy ki mit értett meg a film mondandójából. 
Na, akkor lehet kezdeni!- ezzel Peter átadta a szót diákjainak.
Egy darabig senki nem szólt semmit, de végül is egy szőke 
csaj- Erica – törte meg a csendet.
-Nekem a filmből legjobban Patric tetszett. Szerintem marha 
helyes pasi! És Bianca is széplány volt, nagyon tetszett a stí-
lusa!
-Osztom a véleményed Patrikkal kapcsolatban!- szólt közbe 
egy másik lány. Még egy darabig elvitatkozgattak a szépség-
ről, a népszerűségről majd Rox nem bírta tovább, és felállt.
-Nem tudom, hogy van-e olyan ember, aki kíváncsi az én véle-
ményemre, de mivel ez egy vitaóra, én is szeretném elmondani 
az én álláspontomat.- mély levegőt vett és mesélni kezdett.
-Mikor én először néztem meg ezt a filmet, 14 éves voltam. 
Nekem akkor olyan felfogásom volt a dolgokról, mint nektek 
most. Megnéztem a filmet, és persze nekem is nagyon tet-
szett. Én is helyesnek tartottam Patricket, szépnek Biancát, de 
mégis Kate stílusa tetszett a legjobban.- itt egy kicsit megállt, 
mert várta a hatást, ami persze nem maradt el.

-Miért pont Kate stílusa tetszett a legjobban? Mi a jó abban, 
ha valaki nem jár bulizni?- csattant fel egy lány.
-Valahogy éreztem, hogy lesz egy ilyen kérdés. Ugyan még 
nem ismerjük egymást, de ahhoz, hogy megértsétek az én 
álláspontomat, tudnotok kell azt, hogy mi történt velem… 3 
évvel ezelőtt megszületett a húgom, és akkor láttam először 
ezt a filmet, amikor anyukám megbetegedett, pár hónappal 
a szülés után. Rákos lett. Én 14 éves fejjel ápoltam a beteg 
édesanyámat és a 3 hónapos kishúgomat. Akkor kellett rá-
döbbennem, hogy az életben nem az a fontos, hogy ki milyen 
szép, mennyire népszerű. Az élet teljesen más. Két éven ke-
resztül szenvedett az anyukám, mire „végre” meghalt. Egye-
dül maradtunk, apu, Syl - aki még csak két éves volt- és én.
Anyu temetése után nem sokkal, egy téli estén, ahogy apu jött 
haza, autóbalesetet szenvedett. A kórházból telefonáltak ne-
kem, hogy az édesapám meghalt. Még arra sem volt lehető-
ségem, hogy méltóképpen gyászoljam őket, mert ott volt Syl, 
akire vigyáznom kellett, nem hagyhattam, hogy őt is el-vegyék 
tőlem. Dolgoznom kellett, hogy legyen elég pénzünk a meg-
élhetésre. 16 évesen fel kellett nőnöm. Eladtam a házunkat, 
abból a pénzből, és még abból, ami a bankban volt vettem itt 
azt a házat, amiben most lakunk. Holnap kezdek az új munka-
helyemen. Tegnap megkaptam a papírt, hogy végre hivatalo-
san is én vagyok Sylvi gyámja! Na de most már nagyon elka-
nyarodtunk a témától! Gondolom, már megértitek, hogy miért 
vagyok én is azon a véleményen, mint Kate. Remélem, hogy 
ti nem ilyen keserves tapasztalatok alapján fogtok felnőni, és 
megérteni a dolgok igazi lényegét! – Roxan leült, behunyta a 
szemét, és néhány könnycsepp folyt végig az arcán.
Az osztály néma csendben ült, míg egy srác meg nem szólalt.
-Az az igazság, hogy nekem is Kate stílusa volt a legszim-
patikusabb. Ugyan nekem nem voltak olyan keserves ta-
pasztalataim, mint Roxannak, de nagyon tetszett, hogy ő 
nem olyan Barbie baba, mint a mai lányok többsége! Saj-
nos nagyon kevesen tudják azt, hogy mi a fontos az élet-
ben!- a hangja komoly volt.
Mikor Roxan ránézett, látta, hogy a srác rámosolyog. 
Újra kicsengettek, de most valahogy senki nem volt olyan 
vidám, mint az óra előtt.

(Rebecca D’Angelo 
 Szőcs – Rádi Anita)

Folytatásos 
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Katolikus Tábori beszámolóKatolikus Tábori beszámoló
Állatkerti séta
A tanév zárásaként június 15-ére a katolikus 
egyházközség kirándulást szervezett a Fővá-
rosi Állatkertbe a hittanos gyerekek számára. 

Összesen 22 gyermek és 7 kísérő je-
lentkezett a programra. A vasútállomá-
son reggel lelkesen gyülekezett óvodás, 
iskolás és kísérője egyaránt. Az utazás 
nem volt esőmentes, ez mégsem szegte 
kedvét senkinek. A szélsőséges, esős 
időjárás miatt a Varázshegyben kezd-
tük élményeink gyűjtögetését, többek 
között ráját simogattunk, időutazáson 
vettünk részt és megnéztünk egy izgal-
mas bemutatót, melynek főszereplői a 
hulladékot szelektíven gyűjtő papagáj, 
a szuper hajlékony vadászgörény és a 
fejünk felett köröző uhu bagoly voltak. 
Az állatkerti sétát a váltakozó időjárás 
jellemezte, így egy-egy zápor idejére a 
különböző beltéri kiállítások és a pálma-
ház jelentettek számunkra menedéket 
az eső elől. Ezúton is köszönjük a lehe-
tőséget hogy részt vehettünk a kirándu-
láson, a résztvevők számos maradandó 
élménnyel gazdagodtak.

Bakosné Gupcsó Marianna

Hittantábor Diósjenőn
Idén negyedik alkalommal táboroztak együtt 
iskolás hittanosaink az üllői gyerekekkel  
Diósjenőn. 
Mendéről 14, Üllőről 10 gyermek tartott 
velünk. Immár hagyománnyá vált a nyár 
közepén (idén július 1-5 között) ez a vi-
dám hangulatú, új ismeretségek, barát-
ságok kialakulásával járó hét.

Öt teljes napot tölthettünk együtt a diósjenői 
plébánia ódon falai között. Az első napon, 
a megérkezés és a közös ebéd elfogyasz-
tása után elsétáltunk a közeli horgásztó 
partjára, ahol a káprázatos fényekben és 
színekben pompázó naplementében gyö-
nyörködhettünk. Második napon elutaz-
tunk Vác városába, nevezetesen a váci 
strandra, ahol a gyerekek különféle attrak-
ciókkal és ugrómutatványokkal nyűgözték 
le a helyi strandolókat. 

Szerdán került sor a Nógrádi vár általunk 
történt „meghódítására”. Egy kellemes túrá-
val, gyalogosan tettük meg az utat a várig, s 
onnan visszatérőben csoportunk kettévált: 
a fáradtabbak vonattal tértek haza, míg a 
vállalkozó szellemű, fáradhatatlan csapat-
tagok inkább a gyaloglás mellett voksol-
tak. Ez utóbbi csoport versenyláztól égve, 
erős tempót diktálva menetelt hazáig, hogy 
megelőzze a megfáradt vándorok csapatát, 
végül elenyésző, néhány perces különbség 
mellett, szinte egy időben ért haza minden-
ki. A csütörtöki napon ismét Vácra utaztunk, 

ahol a szokásos étteremben egy finom rán-
tott húsos ebéd elfogyasztása után Vác vá-
rosával ismerkedtünk meg. Majd szinte ész-
revétlenül elérkezett a pénteki nap, s vele 
együtt hazaindulásunk ideje.
Az együtt töltött napok során ismét új barát-
ságok szövődtek, a régiek megerősödtek. 
Valóban elmondhatjuk, hogy sok élmény-
ben gazdagodva térhettünk haza.

Nyári napközis tábor
Mint az elmúlt tizenegy évben, idén is meg-
szerveztük a katolikus plébánián nyári napkö-
zis táborunkat augusztus 8 és 10 között. 
Már második alkalommal tudtuk megvaló-
sítani, hogy ez a program költségmentes 
legyen, ezzel biztosítva, hogy a hátrányo-
sabb helyzetben lévő gyermekek is részt 
vehessenek a táborban. Összesen har-
minc jelentkező volt, melyből a különböző 
napokon változó létszámban voltak jelen a 
táborozók.
Az egyik fő tevékenységünk ebben az 
évben is a kézműveskedés volt. A foglal-
kozások során különféle dísztárgyakat, 
ékszereket készítettünk nemezeléssel, 
ceruzatartót varrtunk, applikáltunk, a gye-
rekek elsajátíthatták a napkorongfonás 
technikáját. Egy napos kirándulást szer-
veztünk a Kőtojáshoz. Ezen felül volt sok 
játék, éneklés, padlókép készítés, felavat-
tuk az újonnan épült drótkötélpályát, ami 
mindenki számára nagy élményt volt.
Hálás szívvel köszönjük négy segítőnknek 
(Tragel Gyöngyi, Dunai Kamilla, Monoki 
Gabi, Sas Orsolya) áldozatos munkáját, 
akik fáradhatatlanul végezték a háttérmun-
kát, ezzel biztosítva azt, hogy a gyermekek 
gondtalanul, vidáman, biztonságban tölt-
hessék a nyár ránk eső részét. Valamint 
köszönjük a szülőknek és mindenkinek a 
támogatását, a rengeteg gyümölcsöt és ro-
pogtatni valót, amit a gyerekek nagy öröm-
mel fogyasztottak! Elmondhatjuk, hogy jó 
hangulatú, meghitt légkörű tábort zártunk, 
ahol olyan egységben tudtunk jelen lenni 
mi felnőttek, ami feledtette a fáradalmakat 
és örömtelivé varázsolta számunka is az 
együtt töltött időt. Köszönet érte!

Mendei Római Katolikus Egyházközség
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A dokumentumok szerint az első zálog 1770. 
június 22-én 130 000 forint értékben kelet-
kezett. Később 10 000 forint aukcionális ösz-
szeggel növekedett. A kimutatások szerint a 
XVIII—XIX. század fordulójára – a kamatokon 
kívül – összesen 140 000 pengőforint terhel-
te vagyonukat.
És újból visszatérhetünk Mende haszonbér-
lőire, akik esetében a zálog- és a haszon-
bérleti szerződés elválik, miközben tárgyuk 
fedi egymást. A jószágtesteket bérbe adó 
földbirtokosok, például a Keglevichek a bér-
let tárgyát képező földbirtokokra, jószágaikra 
zálogjogot jegyeztettek be, de a zálogjoggal 
terhelt birtokokat, jószágokat haszonbérbe 
adták. A bérlők ezzel gyakorlatilag a haszná-
lati jogot, a birlatot kapták meg, és az általuk 
fizetett bérleti díjból (haszonbérből) törlesz-
tették vagy egyenlítették ki a birtokosok a 
zálogot vagy a kamatát.
Bille, Mende és Szentistván haszonbérlé-
seivel kapcsolatban megfigyelhető, hogy 
Keglevich Ádám (1748–1820) és fia, Gábor 
igyekezett mind kevesebb haszonbérlővel 
dolgozni, vagyis a területet csak egy-két 
bérlőnek kiadni – azt is általában 3–6 év tar-
tamra. Ebből az időből konkrét szerződések 
is fennmaradtak, amelyek alapján kijelent-
hető, hogy a Keglevich család Bille, Mende 
és fél Szent István birtokait Keglevich Gábor 
(1710–1769) és neje, özv. Keglevich Gábor-
né szül: Königshacker Jozefa grófnő (1725–
1789), Keglevich Ádám (1748–1820), ille-
tőleg fiai, Keglevich Gábor (1784–1854) és 
Keglevich István (1796–1834) adták haszon-
bérbe. A legtöbbször és leghosszabb időre 
Vigh Mátyás, Kovács Mózes, Gremsperger 
István, Wiener János és Leb Ferenc kötöttek 
árendás szerződést.
A haszonbérlők kezdeményezésére szá-
mos építkezés zajlott Billén és Mendén.  

Vigh Mátyás és családja elsődlegesen vallá-
si, hitéleti támogatásaival tűnt ki. Például sa-
ját költségén három keresztet állíttatott: Bil-
lén, az új mendei temetőben és Szentistván 
határán. Kovács Mózes elsősorban Szent-
istvánon és Gremsperger István Billén, Wie-
ner János és Leb Ferenc pedig Billén és 
Mendén építkezett. Az utóbbi kettő Leb Fe-
renc haláláig közösen árendált, és nevükhez 
fűződik a billei szárazmalom építtetése, to-
vábbá Kásavölgy beépítésének megkezdé-
se, valamint a billei kúria bővítése.

A XIX. század második felében a Keglevich 
család kénytelen volt eladni Mendét, Billét 
és Szent Istvánt. Szentistvánt Kovács Mó-
zes bérelte, majd Baumgarten Leo vásárolta 
meg. Bille és Mende új tulajdonosa a Koháry-
Coburg család lett, amely a (puszta)vacsi 
uradalmukhoz csatolta és haszonbérben 
működtette őket. A földek és erdők legna-
gyobb haszonbérlői között a XX. században 
Rosenfeld Sándor és Aczél Károly említendő.
1927–1934 között, továbbá 1941-től az álla-
mosításig szintén haszonbérletként üzemelt 
az egykori Mende emblémájának számító 
Coburg Hercegi Mendei Gőztéglagyár Rész-
vénytársaság…

Balogh Gábor
kutató

Érdekességek Mende Múltjából VIII. Érdekességek Mende Múltjából VIII.
Tudta-e, hogy…
kik voltak a falu legnagyobb haszonbérlői?
Billén és Mendén a kezdetektől szokás volt a 
haszonbérlet. Rendszerint a környező falvak 
nemesei vették igénybe. Az oklevelek tanú-
sága szerint Billén főként gyömrőiek, Péteri-
be, Gombára vagy Úriba valók, Mendén pe-
dig sülyiek, olykor isaszegiek dolgoztak.
A bérbeadás a török világ alatt és után szin-
te ipari mértékeket öltött. Akinek megérte és 
tehette, igyekezett haszonbérbe venni. Ezt 
hivatalosan árendálásnak mondták. Mindent 
árendáltak, amit lehetett. 
Még a tizedet vagy az adókat is. Előfordult 
például a borral, hogy a földesúr árendálta: 
nemcsak az őt megillető kilencedet, hanem a 
tizedet is beszedte. Ezáltal többletjövedelem-
hez jutott, a tized bérbeadója pedig nagyobb 
kiadástól szabadulhatott meg. 
A kialakult gyakorlat egyaránt vezetett csalá-
dok elszegényedéséhez, megélhetési gon-
dokhoz, valamint okozott visszaéléseket, lett 
pazarlások és tékozlások táptalaja.
A török kor után jelentős átalakulások men-
tek végbe. Új betelepítésekre, a tulajdonvi-
szonyok rendezésére stb. volt szükség. 
Égetővé vált a földügy fejlesztése, a birtok-
határok geometriai kiszámítása, a kataszteri 
felmérés és nyilvántartás. A fennmaradt doku-
mentumok szerint ezt a földesurak hamar be-
látták, és a földjeikről területi kimutatások és 
térképek készítését rendelték meg. Különö-
sen indokolta a határok pontos rögzítését az 
a tény, hogy a) a birtokosokra épülő faluhatár-
rendezés már a török időkben is elavult volt, 
az 1700-as évekre pedig teljesen idejét múlta, 
hiszen nagyon sok helyen és különböző me-
gyékben kerültek ugyanannak a birtokosnak 
a birtokába földek. Másrészt b) új birtokosok 
jelentek meg, akik vásárlásaikkor a korábbi 
zavaros tulajdoni viszonyokat szerették volna 

elkerülni. Harmadrészt c) a gazdasági élet 
fejlődése, az új intézmények, mint például a 
haszonbérleti szerződések elterjedése egy új 
nyilvántartás igényét hozta magával.

Nemcsak emiatt voltak kénytelenek a földbir-
tokosok (földesurak) szemléletükön változ-
tatni, hanem a közügy, valamint a családok 
megélhetésének javítása érdekében is. Erre 
1723-tól törvény kötelezte őket. Bár a törvény 
a „tékozlók” „fekvő jószágaira” (=birtokaira) 
zárlatot írt elő, a zár alá vett birtokok keze-
lését azonban valamelyik osztályos rokon-
nak, vagy ennek nemlétében, egy jólelkü és 
tisztességes, birtokos embernek (évenként 
teendő számadás terhe alatt)” adta. Ám 
nem védelmezte a jobbágyokat. Az 1723. évi 
XLVIII. törvény szolgálhatott ifjabb Keglevich 
Gábor (1784–1854) zárgondnoki tevékeny-
sége alapjául, amikor öccsének, Keglevich 
Istvánnak (1796–1834) zárlat alá vett billei, 
mendei és szentistváni birtokait kezelte.
De ne menjünk ennyire előre. Miután az idő-
sebb Keglevich Gábor 1769-ben meghalt, a 
család valamilyen oknál fogva vagyonainak 
egy részét (többek között Úrit, Mendét, Billét, 
Szentistvánt) záloggal terheltette meg. 

Az egreskátai Keglevich család kriptájának 
lejárata

Az egreskátai Keglevich család
temetkezési kápolnája Nagykátán
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Ám komolyan érdeklődött, ezért az urada-
lom megbízottjai hosszas tárgyalásokat 
folytattak vele. Az eredmény nem maradt 
el: sikerült egyezségre jutni. Zsuppán Ist-
ván 1941. március 1-től 1946. február 28-ig 
terjedő időszakra téglagyártás céljából ha-
szonbérbe vehette a felszámolás alatt álló 
gyárat a hozzá tartozó több mint 31 hektár 
területtel, és ezért évente bérleti díjat kel-
lett fizetni. A 12 oldalas Haszonbérleti szer-
ződés minden lényeges kérdésre kitért, 
többek között a haszonbérlő jogaira és kö-
telességeire, a fejlesztésekre, a felújítások-
ra, a biztosításokra, a szénvásárlásokra, az 
elszámolásokra, a nyilvántartásokra stb. 
De még a téglagyári alkalmazottak foglal-
koztatására és fizetésére is.
Bár Zsuppánnak Sárváron csak asztalos 
üzeme volt, mégis rendkívül ügyes vál-
lalkozónak bizonyult. Nemcsak üzemké-
pessé tette a gyárat, hanem felújításokat, 
átalakításokat is végzett, illetve gazdasá-
gos intézkedéseket hozott, 
amelyek révén a kapacitás 
évről-évre látványosan nőtt. 
1941-ben 10 hónap alatt több 
mint kettőmillió téglát és har-
mincnyolcezer cserepet éget-
tek. 1942-ben átalakították a 
szárító színeket, amelyekben 
2,6 millió téglát szárítottak. 
1943-ban a termelés volume-
ne meghaladta a 3,2 millió 
db-ot. 1944-ben a háború ha-
zánk területét is elérte. Emiatt 
beszerzési gondok támadtak. 
Sőt, Zsuppán Istvánt többször 
is behívták. A háború közeled-
tét jelentősen megérezte a 
gyártás: erőforráshiány lépett 
fel, a termelés akadozott, de 

nem állt le. A körkemence még az itteni 
harcok idején is működött: kb. 100 ezer 
tégla volt kiégetés alatt, amikor az égető-
mester kénytelen volt a tüzelést beszüntet-
ni. Szerencsére a kazánt, a gőzgépet és a 
présházat nem lőtték szét. De több beren-
dezési tárgyat leszereltek és elvittek…
1946 február 10-én Schmidt Lajos bá-
nyafőtanácsos levelet írt Fülöp Józsi-
ás Coburg hercegnek. Megfontolásra 
ajánlotta, hogy Zsuppán Istvánnal hosz-
szabbítsanak-e szerződést vagy Talányi 
Lajossal, aki szintén bérelni szeretné. 
Lehetőségként felmerült, hogy esetleg 
eladják. A pénzügyi következmények 
miatt azonban az utóbbitól óvta a herce-
get. Leveléből kitűnt, hogy több tényező 
Talányi mellett szól: „az ő személye és 
két budapesti gépműhelye a legjobb 
biztosíték arra, hogy ezt a téglagyárat is-
mét üzembe hozza és erélyes fellépésé-
vel az ottani vidék számára megmentse 

ezt a különben lassan elkal-
lódó és elpusztuló gőztégla-
gyárat.”
A dilemmát az élet oldotta 
meg. Hamarosan államosí-
tották…
Az 1950-60-as években so-
kan dolgoztak itt. A gyártás-
hoz bányászott agyag minő-
sége fokozatosan leromlott; 
a téglák egyre kevésbé fe-
leltek meg a minőségi elő-
írásoknak, széttöredeztek. 
Ezért a téglagyártást (ége-
tést) le kellett állítani. Maga 
a termelés 1978. november 
1-ével szűnt meg…

Balogh Gábor
kutató

Érdekességek Mende Múltjából IX. Érdekességek Mende Múltjából IX.
Tudta-e, hogy…
ki volt a mendei téglagyár legnagyobb  
haszonbérlője?
Az idősebbeknek személyes emlékük fű-
ződik hozzá, a többiek előtt viszont csak 
homály dereng. Sokan dolgoztak ott fiatal 
korukban vagy felnőttként, kenyérkereső-
ként vagy egyszerűen azért, mert a szük-
ség vitte oda. Közismert nevén a mendei 
téglagyárról van szó.
A téglagyárat azt köve-
tően hozták létre, hogy 
Gyömrőn a téglagyártás 
megszűnt. Gróf Teleki Ti-
bor folytatni szerette vol-
na a termelést. Korábbi ta-
pasztalatokból már tudta, 
hogy Bille egy részén az 
agyag alkalmasnak mu-
tatkozik téglák és csere-
pek előállítására. Csak a 
Coburg hercegi uradalom 
vezetőit kellett erről meggyőzni. Az urada-
lom vezetése megfontolva az üzleti tervet, 
fogékonynak mutatkozott a megvalósítás 
iránt. A pénzügyi forrásokat előteremtet-
ték, az engedélyeket beszerezték és a gyár 
üzemeltetéséhez szükséges beruházáso-
kat elvégezték. 1923. november 10-én 3 
millió korona alaptőkével megalapították 
a Coburg Hercegi Mendei Gőztéglagyár 
Részvénytársaságot Mende székhellyel. 
Igazgatóságába az alapítók gróf Teleki Ti-
bort, Justh Ferencet, Meskó Rudolfot, Hor-
váth Jánost, Petrányi Károlyt és Rosenfeld 
Sándort nevezték ki.
A vállalat határozatlan időre jött létre és 
hármas célt tűzött maga elé: egyrészt az 
építkezéshez szükséges téglák, fedél-
cserepek, valamint az ezekkel rokon min-
dennemű egyéb ipari cikkek gyártását és 

értékesítését; másrészt az építkezéshez 
szükséges egyéb anyagok bányászatát, 
ipari feldolgozását és értékesítését; har-
madrészt pedig az előző pontban megha-
tározott bányászati, ipari és kereskedelmi 
tevékenységgel rokon egyéb üzem létesí-
tését, megszerzését és folytatását.
Az alapítók hamarosan igyekeztek megsza-
badulni az üzemeltetéssel járó terhek egy 

részétől, ezért 1927-ben 
Haszonbérleti szerződést 
kötöttek Rosenfeld Sán-
dorral, az uradalom helyi 
főintézőjével és a gyár 
igazgatósági tagjával. A 
téglagyár ettől kezdve 
egészen felszámolás 
alá vonásáig, 1935-ig 
Rosenfeld Sándor bér-
üzemeként működött.
1935-től 1941-ig a tégla-
gyár csak gondot okozott 

a tulajdonosoknak. Felszámolók váltották 
egymást, de nem sikerült újraindítani a 
termelést. Felmerült értékesítése, egyben 
vagy különkülön a vasúti berendezéseket, 
a szállító eszközöket, a téglaanyagokat stb. 
Szakértői becslések készültek…
Hat évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a tég-
lagyártás újra erőre kapjon. Mégpedig a 
gyár egykori égetőmesterének, Szabó Jó-
zsefnek köszönhetően, aki 1927 és 1934 
között dolgozott az égetőkemencénél. 
Jól ismerte a helyet, minden erősségét 
és gyengeségét. Ő ajánlotta megvételre 
Zsuppán István vasvári lakosnak. A helyzet 
felmérése után Zsuppán 1940-ben vételi 
ajánlatot tett. A tulajdonos azonban olyan 
magasan és feltételekkel határozta meg a 
vételárat, amelyet Zsuppán nem tudott vol-
na teljesíteni. 

Részletek Zsuppán István Haszon-
bérleti szerződéséből 

Forrás: MNL OL Z 1326 63 25/1941

A mendei téglagyár 
maradványai napjainkban



 

26 Mendei Híradó  2016./V. szám Mendei Híradó  2016./V. szám 27

Több mint 200 gyere-
ket mozgattunk meg 
az iskolában!
Hétfői napon a Fe-
rencváros Női Lab-
darúgó Akadémiá-
ról vendégünk volt 
Horváth László és 
Vancsik Zsolt, akik-
kel közösen több 
mint kétszáz gyerek-
nek hoztuk testkö-
zelbe a labdarúgást és ismertettünk meg 
velük néhány játékos gyakorlatot a testne-
velés órák keretein belül, toborzó jelleggel!

Fiúk, lányok, kicsik, nagyok egyaránt, 
sőt volt ahol a lányok nagyobb számban, 
és mi edzők is nagyon jól éreztük ma-
gunkat. 

A gyerekek örültek az újdonságnak és a 
lehetőségnek, hogy labdarúgó edzésen 
vehettek részt, mi magunk pedig a sok 

boldog arc láttán és az órák 
végén jelentkezők száma mi-
att éreztük, nem haszontalan 
a rájuk szánt idő és igen, van 
igény a labdarúgás oktatásá-
ra.

Folytatás következik!!!
Gér Viktor

Mendei LSE

Mesés kezdés a bajnokságban és a kupában is!
Az első két fordulóban gólgazdag 
mérkőzéseken, legyőzve ellenfeleit, 
begyűjtotte mind a hat pontot, így je-
lenleg, a kevesebb rúgott gól miatt, a 
tabella második helyén található Mende 
felnőtt csapata.

A kupában is sikerrel vette az első aka-
dályt csapatunk, mert a magasabb osz-
tályban szereplő Csömör csapatával, szo-
ros mérkőzésen, továbbjutást érő 2-2-es 
döntetlent értek el a felnőttek, így a máso-
dik fordulóban (2016. 09. 14.) Isaszeget 
fogadták hazai pályán.

Gér Viktor

Sport - Utánpótlás Felnőtt csapat sorsolása

Öregfiúk
forduló dátum idő hazai csapat vendég csapat
 1 2016. 09. 05. 17:00 Kistarcsai VSC I.  Mendei LSE
 2 2016. 09. 09. 17:00 Mendei LSE Hévízgyörki SC
 3 2016. 09. 15. 17:00 Mendei LSE Vácszentlászló SE
 4 2016. 09. 23. 17:00 Mendei LSE UFC Gyömrő
 5 2016. 12. 31. szabadnapos  Mendei LSE
 6 2016. 10. 03. 16:30 Túra VSK  Mendei LSE
 7 2016. 10. 10. 16:00 Isaszegi SE  Mendei LSE
 8 2016. 10. 17. 18:00 Tápiószecső FC  Mendei LSE
 9 2016. 10. 24. 18:00 Heréd LC  Mendei LSE
 10 2016. 10. 31. 14:30 Péceli SSE  Mendei LSE
 11 2016. 11. 07. 14:30 Maglódi TC  Mendei LSE

Felnőtt csapat
forduló dátum idő hazai csapat vendég csapat
 1 2016. 08. 28. 16:30 Mendei LSE Péteri KSK II.
 2 2016. 09. 04. 16:30 Tápióbicske SK Mendei LSE
 3 2016. 09. 11. 16:00 Pánd KSK Mendei LSE
 4 2016. 09. 18. 16:00 Mendei LSE Tápiógyörgye KSK
 5 2016. 09. 25. 16:00 Monori SE II. Mendei LSE
 6 2016. 10. 02. 15:00 Mendei LSE  Farmos SE
 7 2016. 10. 09. 15:00 UFC Gyömrő II. Mendei LSE
 8 2016. 10. 16. 14:00 Mendei LSE Üllő SEM.
 9 2016. 10. 30. 13:30 Szentmártonkátai SE Mendei LSE
 10 2016. 11. 06. 13:30 Mendei LSE Tápióság KSK
 11 2016. 11. 13. 13:00 Újszilvás KSE  Mendei LSE
 12 2016. 11. 20. 13:00 Mendei LSE Sülysápi SE II.
 13 2016. 11. 27. 13:00 Tápiószőlős KSE Mendei LSE
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Emlékképek Mende életéből
Továbbra is meg kívánjuk mutatni Men-
de 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!

Mende Szüreti Anno

1977. Mende

1977. szüret

1977. szüreti prés

Lovas

1977. szüreti lovasok

 gyerekek az 1977. évi szüreti felvonulásaon

1977. szüreti felvonulás



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése:  
Szentendre, csapás, csokis, megfoghatod és félős volt.

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik 1-1 10 gombócos fagyi 
bérletet nyertek a Rizzo Gastro Bar-ból:

Mándoki Luca, Krajczár Bálint, Krajczár Fanni

Rejtvény gyermekeknek

Új kérdésünk: mi is az a mandala? 

A helyes válasz beküldői között kisorsolunk 3 db 32 cm-es szabadon választható pizzát, 
vagy 10 gombócos fagyi bérletet, amit a Rizzo Gastro Bar-ban lehet beváltani!

A megfejtéseket október 5-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni,  
a nyerteseket e-mailben is értesítjük!

A színezőhöz jó időtöltést kívánunk! 
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Így készítjük:
Az egész csirkét a mellcsontja és a gerince men-
tén ketté vágjuk, fűszerezzük sóval, borssal és félre 
tesszük. Elkészítjük a tölteléket: a hagymát apróra 
vágjuk és kevés olajon üvegesre pároljuk, hozzá 
adjuk az apróra vágott csirkemájat és kifehéredésig 
pirítjuk, majd ráreszeljük a fokhagymát és a tűzről 
levéve fűszerpaprikát adunk hozzá. A zsemléket 
rövid időre vízbe áztatjuk, majd kicsavarjuk és ösz-
szekeverjük a hagymás, pirított májjal. Fűszerezzük 
sóval, borssal és apróra vágott petrezselyemmel, 
hozzáadjuk a tojást és alaposan össze gyúrjuk.

A fél csirkéket vajjal kikent tepsire fektetjük a 
belső felükkel felfelé, és ide kanalazzuk az el-
készített tölteléket. A töltelékhalmok tetejére vaj-
darabkákat teszünk és alufólia alatt a csirkéket 
lassan puhára sütjük, majd a fóliát levéve kb. 10 
perc alatt készre pirítjuk. 

Így készítjük: 
A kukoricalisztet a cukorral és a szódabi-
karbónával jól elkeverjük, majd leforrázzuk 
a tejjel, alaposan elkeverjük és 15-20 perc-
re félre tesszük. Ez idő alatt a liszt megda-
gad és kissé krémes állagú lesz az egész. 
Pihentetés után belekeverjük az olvasztott 
zsírt vagy vajat, majd egyenként hozzáad-
juk a tojások sárgáját, végül beleforgatjuk a 
felvert tojásfehérjét. 

Vékonyan kizsírozott, zsemlemorzsával 
meghintett tepsibe öntjük (nem kell meg-
ijedni ha kissé folyós, össze fog állni) A 
tetejét szilvalekvárral megpöttyözzük és 
durvára vágott dióval megszórjuk. Előmele-
gített sütőben, 200 °C fokon kb. 20 perc 
alatt aranysárgára sütjük.

Őszi finomságok

Hozzávalók:
• 1 egész csirke
• 4 db zsemle
• 4 db csirkemáj
• 1 fej hagyma

• 2 gerezd fokhagyma
• 1 cs. zöldpetrezselyem
• só, bors, fűszerpaprika
• 1 egész tojás
• kevés vaj

Hozzávalók:
• 6 dl kukoricaliszt
• 7,5 dl forró tej
• 8 dkg zsír vagy házi vaj
• 3 tojás (ha kicsik a tojások, 4 is lehet)
• 3 evőkanál cukor 
• mokkáskanálnyi szódabikarbóna
• házi szilvalekvár
• durvára vágott dió

Vasárnapi töltött csirke

Kukoricamálé szilvalekvárral, dióval

Jó étvágyat!

www.eletfuszerei.hu



 

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

Megállók
Pusztaszentistván - Játszótér   ---   Dózsa György út

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

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

Pusztaszentistván Óvoda 718 903 1138 1238 1338 1438 1558 1003 1153

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

Nyár utca 720 905 1140 1240 1340 1440 1600 1005 1155

Bercsényi  utca 721 906 1141 1241 1341 1441 1601 1006 1156

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

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

Községháza 727 912 1147 1247 1347 1447 1607 1012 1202

Iskola Forrás köz 728 ----- 1148 1248 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 2016. szeptember 1. csütörtöktől visszavonásig


