Mendei Híradó

Önkormányzati tájékoztató 2018./II. szám

Kedves Mendei Lakosok!
A Mendei Híradó
számának írására
30 fokban került sor,
vagyis mint évek
óta, a tavasz most
is elmaradt. A korai
nyár viszont lehetővé
tette, hogy településünkön megkezdjük
a kinti munkákat.
Új projektként a Dózsa György utca jobb oldali járdájának építését, ami 2 km hosszú.
Ez közmunkaprogram keretében épül, a
Mendevíz Nonprofit Kft. dolgozóinak segítségével. Szerencsére elmondható, hogy
településünk területi elhelyezkedése miatt, aki dolgozni szeretne, az el tud helyezkedni, mivel az elnyert közfoglalkoztatotti
létszámot nem tudjuk betölteni. Befejeztük
a Zöld Patak vendéglő épületének, illetve
a Pusztaszentistváni iskola energetikai korszerűsítését. A képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy megkezdjük a
volt pusztaszentistváni iskola belső felújítását is, annak érdekében, hogy a helyi civil
egyesületeknek helyet tudjunk biztosítani
tevékenységük kifejtésére.
Az önkormányzat ebben az évben két jelentősebb útfelújítási pályázatot adott be,
mintegy 130 millió forint értékben, amelynek célja a Dózsa György, a Honvéd és
a Petőfi utca felújítása. Reméljük, nyáron
pozitív döntés születik a pályázatok eredményéről és ezévben folytathatjuk az útfelújításokat.

Május hónapban két jelentős eseményt
ünnepelünk. Az édesanyákat kicsit megkésve, de szeretném köszönteni, míg a
hónap végén a családi nap keretein belül
a gyermekeket ünnepeljük. Május 26-án
mindenkit szeretettel várunk a Katlanban,
ahol, ha esni fog is az eső, jól fogjuk érezni magunkat, hiszen, általában Mendén
Családi nap nincs eső nélkül.
Kaszanyi József
polgármester

Anyák napi
Köszöntő

Forró dobogását, Halod-e szívemnek?
Minden dobbanása azt mondja: szeretlek.
Szeretlek szívemnek tiszta szent lángjával,
Igaz szeretettel, gyermeki hálával.
Drága neved napján ím, elébed állok…
A legjobb anyának minden jót kívánok.
Létay Lajos:

Édesanyámnak

Ha csak egy virág volna, én azt is megkeresném,
ha csak egy csillag gyúlna, fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna, megtanulnék a hangján.
Ami csak szép s jó volna, édesanyámnak adnám.

Közérdekű információk
Testületi hírek!

Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018 április hónapban 2 testületi
ülést tartott.
• Az április 12-i ülésen módosította a
2017. évi költségvetését, valamint a
gyermekek védelmének helyi rendszeréről szóló rendeletét.
• Döntött a könyvtár további működési
formájáról, a községi könyvtárat integrálja a Pest Megyei Könyvtárhoz.
A képviselők pályázat beadásáról
döntöttek, vagyis a Dózsa György
– Honvéd utca aszfaltozására, a Petőfi utca aszfaltozására. A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázat keretében
sörpadgarnitúrák beszerzésére kerülne sor.
• A képviselők az ülésen egyéni kérelmeket is elbíráltak.
• Az április 20-i testületi ülésen a képviselők az előző testületi ülésen megszavazott pályázatok pénzügyi keretszámairól döntöttek.

Iparűzési adó:
11742056-15392055-03540000 számlára
utalással teljesíthetik.
Felhívom a figyelmüket, hogy a befizetések
késedelmes teljesítése esetén, minden
esetben szankcióval (késedelmi pótlék)
kell élni az adóhatóságnak, ezért kérem
problémáikat mindenképp a határidők lejárta előtt jelezzék.
Kérem, hogy az utalásokon tüntessék fel
nevüket/ cég nevét és az adószámukat is.
Ügyeikkel: a 06 29/438-001/16 melléken, és a viola@mende.hu elérhetőségeken, valamint ügyfélfogadási időben a
Községházán Farkasné Mladoniczki Viola
foglalkozik.
Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Adó felajánlás

Kedves Olvasó! Újra itt a lehetőség, hogy
adója 1%-át felajánlja. Ha teheti, támogassa
vele a községünkben működő egyesületeket, alapítványokat! Köszönjük!
Kedvezményezett neve:
Polgárőrség:
A testületi ülések jegyzőkönyvei a
adószáma:
18697823-1-13
www.mende.hu weblapon megtekinthetőek. Mende Labdarúgó SE
Dr. Mona Gyula
adószáma:
18293065-1-13
címzetes főjegyző Géza Fejedelem Általános Iskola Alapítványa:
adószáma:
18670361-1-13
Tisztelt Adózók!
Mende Tánccsoport Alapítvány:
Az iparűzési adóbevallás és befizetés ha- adószáma:
18710058-1-13
tárideje 2018. május 31. napja.
A bevallást ebben az évben hagyomá- Impresszum:
Mendei Híradó 2018./II. szám
nyosan papíron és elektronikusan, NAV Kiadja: Mende Község Önkormányzata
ügyfélkapun keresztül, illetve honlapun2235 Mende, Fő út 14.
kon (mende.hu) „Intézze ügyeit elektro- Kiadásért felelős: Kaszanyi József polgármester
nikusan” kitöltő program segítségével is Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság
Nyomdai előkészítés és kivitelezés:
benyújtható.
SK. Marketing Kft. 2230 Gyömrő, Eskü utca 15/a.
A fizetendő adót az Önkormányzat
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Közérdekű információk
Díjhátralék behajtási információ

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a
hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le,
amelynek eredményeként 2018. április
9. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője:
Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest,
Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány,
Káliói út 2. A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok beszedésével összefüggő egyes
feladatok ellátásával.
A megállapodás értelmében, az NHKV
Zrt. által biztosított adatbázis alapján az
ingatlanhasználót személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az
esetleges díjhátralékok beszedése érdekében.
A konzorciumi partnerek személyes
beszedést végző munkatársai minden
esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés
során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő" alapján jogosultak készpénzben,
kizárólag a tartozás teljes összegének
átvételére.
A konzorcium alvállalkozója az
Önök településén:
Alvállalkozó: Agenda Kontroll Kft.
Székhely: 2220 Vecsés, Bertalan u. 32.
Cégjegyzékszám: 13 09 115264
Kapcsolattartó: Dr. Barbalicsné Kosa Erzsébet
adminisztrációs igazgató
Telefonszám: +36-30-737-3011
E-mail: kosa.erzsebet@aeendakontroll.hu
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Amennyiben további kérdésük lenne
a tájékoztatással kapcsolatban kérjük forduljanak bizalommal a következő
elérhetőségünkhez: kintlevoseg@nhkv.hu
Abban az esetben, ha az Ügyfél szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, a következő elérhetőséget tudjuk megadni:
ugyfelszolgalat@nhkv.hu
NHKV

Gólyahír

Luczek András és Hollaubek Katalin
gyermeke: Olivia
2018. 03. 25
Mechler Gábor és Várdai Tímea
gyermeke: Hunor
2018. 03. 29.
Andrejcsik Péter és Szarka Linda
iker gyermekei: Áron és
Léna
2018. 03. 08.
Bakró Gábor és Kolompár Vivien
gyermeke: Amira Vivien 2018. 04. 18.
Jaskó Ferenc és Gonda Zita
gyermeke: Regina;
2018. 04. 16.
Bosch Péter és Fülöp Boglárka
gyermeke: Hanna, Dorka 2018. 04. 21.

Szeretettel köszöntjük a március vége óta
született babákat!
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk
az egész családnak!
Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
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Választási Tájékoztató

A 2018. ÁPRILIS 8-I ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSRÓL
MENDE TELEPÜLÉSRE VONATKOZÓAN

Az egyéni választókerületi képviselőkre leadott szavazatok száma az alábbiak
szerint alakultak településünkön:
Rakita Andrea Éva
Galyas Zoltán
Janzsó Miklós Csaba
Pogácsás Tibor János

A 2018. április 8-i parlamenti választás alkalmával Mende községben a választói névjegyzék alapján –
a választásra jogosult állampolgárok
száma 3283 fő volt.
A választáson megjelent választópolgárok száma 2217 fő,
a megjelenési arány a településen
67,53 % volt.

Lendvay Endre
Seres Attila
Szabó Attila
Lutter Ferenc
Papp Roland
Torzsa Sándor József

Mende községben – a négy szavazókörben a választópolgárok az országos listára
az alábbiak szerint adták le szavazatukat:
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
Momentum Mozgalom
Demokratikus Koalíció
Szegény Emberek Magyarországért Párt
Közös Nevező 2018
Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt
Összefogás Párt
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Magyarországért Párt
Iránytű Párt
Magyar Igazság és Élet Pártja
Magyarországért Cigánypárt
FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
NET Párt
JOBBIK Magyarországért Mozgalom
Magyarországon élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja
Magyar Munkáspárt
EGYÜTT- A Korszakváltók Pártja
Családok Pártja
Lehet Más a Politika
Tenni Akarás Mozgalom
Rend és Elszámoltatás Párt
Kell az Összefogás Párt
4

Lakos Menyhért
4
62
121
0
1
1
0
49
243
2
4
5
1044
0
525
0
4
12
5
109
3
0
1
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Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
Hátrányos Helyzetűek Pártja
Momentum Mozgalom
FIDESZ -Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt
JOBBIK Magyarországért Mozgalom
Európai Roma Keresztények
Jobblétéért Demokratikus Párt
Magyar Igazság és Élet Pártja
Lehet Más a Politika
EGYÜTT –A Korszakváltók Pártja
Magyar Szocialista Párt –
Párbeszéd Magyarországért Párt
Magyar Munkáspárt

9
2
41
1066
646
7
3
73
36
295
12

A 10. számú
országos egyéni választókerület
országgyűlési képviselője :
Pogácsás Tibor János
FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt
A 10. sz. választókerületben összesen
49 859 lakos élt választójogának gyakorlásával.
A leadott szavazatokból Pogácsás Tibor János
25 989 szavazatot (52,61%),
Lendvay Endre –JOBBIK – 12 944 szavazatot (26,21%), valamint
Torzsa Sándor József - MSZP-Párbeszéd - 7 065 szavazatot (14,3%) kapott.
Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
HVI vezető
Mendei Híradó 2018./II. szám
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Közösségi ház és vendégház befejezése

Lakossági fórumot tartottunk

AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDEÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL ÉS A HAZAI KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULT A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS A
VENDÉGHÁZ ÉPÜLET ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Projekt azonosító szám. VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

A „Településkép VéA településképi rendelméről” szóló öndeletet szigorú eljárási
kormányzati rendelet
rend szerint lehet elfo–tervezettel kapcsogadni.
latban.
Fontos szempont, hogy
2018. április 11-én
a rendelet széleskörű
17 órakor Mende
társadalmi bevonás álKözség Önkormánytal, konszenzus létrezat Képviselő-testülehozásával jöjjön létre,
te lakossági fórumot
amely befolyásolja majd
tartott a Településaz elkövetkezendőben
kép Védelméről szóló
a település arculatát. A
(TKR) önkormányzati
rendeletben meg kell
rendelet
tervezettel
határozni a helyi értékapcsolatban.
keket, vannak olyan véA fórumon 6 fő jelent
dett épületek, melyek
meg a lakosság részéországos védelem alatt
ről. Paskó Zoltán alállnak, vannak, melyek
polgármester köszönhelyi védelem alá tartoztötte a megjelenteket,
nak. A rendelet-tervezet
és felkérte Marsalné
részletesen tartalmazza
Kovács Judit főépía településképi bejetészt a tájékoztatás
lentési eljárás lefolytamegtartására.
tásának szabályait, a
A Főépítész részlereklám- és hirdetőtáblák
tesen ismertette a
elhelyezését stb. A melKépviselő-testület telékletek
tartalmazzák
lepülésfejlesztéssel
a helyi védett értékek
és
településrendefelsorolását (pl. temploMarsalné Kovács Judit
zéssel
kapcsolatos
mok, vasútállomás stb.),
feladatait, szakmai anyag alátámasztá- az eltérő karakterű területek lehatárolását is.
sával. A Településképi Arculati Kéziköny- A lakosság részéről több kérdés felmevet 2017 decemberében fogadta el a rült, amelyre a főépítész azonnal válaszolt,
testület, amely ajánlásokat tartalmaz, azonban lakossági észrevételeket a fórum
szemléletformáló eszköz lehet, amely- megtartását követő 8 napig lehetett tenni.
nek pozitív hatását pár év múlva láthat- A lakossági észrevételeket a tervező fogja
juk a településen. A jogszabály előírja, megválaszolni a Képviselő-testület jóváhahogy az arculati kézikönyvet minden gyásával, amelyet a www.mende.hu honlaévben monitoringozásra kell bocsátani, pon lehet megtekinteni.
lakossági véleményezésre.
Kaszanyi József
polgármester

2018. március 18-án a Mende, Fejes
Ferenc tér 2. sz. alatti Közösségi ház és
a Mende Fő utca 46/A. sz. alatti Vendégház épületenergetikai korszerűsítésének műszaki átadás-átvételére került
sor. Az önkormányzati tulajdonú épületek
energetikai korszerűsítése 86 870 065.Ft európai uniós és a Magyar Állam által nyújtott támogatásból készült el, az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap az elszámolható költségek 85 %-át
finanszírozta.

A fejlesztési cél megvalósítását követően
az épületek hőtechnikai adottságai javulnak, a működtetési költségek csökkennek, az Önkormányzatnak költség megtakarítást jelentenek. Mende Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
kiemelt célja volt, hogy a vagyonkezelésében levő épületekben a lehető legmagasabb energetikai korszerűsítést hajtsa
végre.

Kaszanyi József
polgármester

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
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Virágosítás 2018

Tervezett szolgáltatás kimaradások
Áramszünet

Értesítés dátuma, időtartama:
2018. 05. 17-én, 0800–1600 óráig.
Értesítendő település, utca,házszám-tól, ig:
Sülysáp Nagyoszlár Lovarda és tanya
egész területe (31 út mellett), Mende
Pusztaszentistván egész területe (Általános Iskola, Óvoda, Napközi, Élelmiszer
üzlet, Kocsma), Mende községben a Bacsó Béla utca, Toldi Miklós u., Zrínyi u.,
Andrássy út, Toldi köz, Legelő u. és köz,
Tabánhegyi u., Ady Endre út, Temető u.,
Ország út végig, Hősök tere, Rét u. 1-5ig, és 2-12-ig, Jókai u. 1-47-ig, Péceli u.
végig, Hunyadi u. végig, Somogyi Béla u.
végig, Petőfi u. végig, Fő út 28/A-52-ig és
35-67-ig, Benzinkút melletti autókereskedés, Ravatalozó, Evangélikus Templom,
Barkácsbolt, Csavarbolt, Gumisműhely,
Zöldséges, Orvosi rendelő, Fogászat,
Vízmű iroda és telep, Biciklis telep, Éjjelnappali üzlet, Lottózó, Borüzlet, Állatorvosi gyógyszertár ) és ezen belül minden
ingatlan és fogyasztó, vállalkozás, üzlet és
intézmény.

Gázszolgáltatási szünet

Tisztelt Gázfogyasztó! Értesítjük, hogy
2018. május. 17. 07- órától, 2018. május. 17.
17-óráigaz alábbi településeken a gázszolgáltatás
a Földgázszállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt szünetel: Vecsés, Üllő, Péteri, Gyömrő, Maglód, Mende
KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN
A GÁZMÉRŐNÉL FELSZERELT ELZÁRÓCSAPOT
ELZÁRT ÁLLAPOTBA FORDÍTANI!
A gázszolgáltatás kimaradásáért szíves elnézését
kérjük, az üzembehelyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítségét köszönjük.
További felvilágosítás: Tel: 80/300-300
TIGÁZ-DSO Kft.
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Áramszünetek Mendén

Értesítés dátuma, időtartama:
2018. 05. 23-án, 0800–1600 óráig.
Értesítendő település, utca,házszám-tól, ig:
Mende Rét u. 7 és 14-től végig, Ország u. (a
Benzinkút, és a háta mögött lévő ingatlanok,
TÜZÉP, Rózsa u. végig, Rét-Petőfi u. összekötő út, Billebese u., Leányvári u., Alkotmány
u., József A u., Arany János u., Csokonai u.,
Rákóczi u., Vörösmarty u., Bem tér, Szent
István u., Árpád vezér u. végig, Béke tér,
Ságvári tér, Sallai tér, Széchenyi tér, továbbá
Mende Forrásköz (Általános Iskola épülete),
Dolina köz, Bajcsy Zs. u. végig, Fő u. 1-33ig, nagy CBA, Zöldséges, Dohánybolt, Sütöde), Fő u. 1-33-ig és 2-28-ig, Állomás u.
1-9-ig és 2-8-ig, Hold u., Nap u.,Tulipán u.,
Vasút út végig, Jókai u. 45 után BP felé, Dózsa György u. és Honvéd u. végig, a volt Téglagyár előtti üzletek végig, és a szemben lévő
Kenyérsütő üzem is, Orvosi rendelő, Gyógyszertár, PM Hivatal, a mellette lévő butik sor,
Művelődési ház, Takarék Szövetkezet, Vendéglő, Posta, Idősek otthona, Dohány és
Barkácsbolt, RK Templom és plébánia, Festékbolt, Pizzéria stb.) TSZ Lakatosüzem és
a mellette lévő épületek, Billepuszta egész
területe a vasút vonal túloldalán lévő ingatlanok is, a MÁV állomás egész területe, Pres�szó és asztalosműhely, Styron KFT üzeme a
Seat-VW autószalon és javítóműhely, a nagy
Zöldséges (31 út), Csikós Lovarda, Csemetekert és a vele szemben lévő ingatlanok, és
ezen belül minden üzlet, vállalkozás, ingatlan
és fogyasztó.

TRV hibabejelentő

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. csatorna és ivóvíz szolgáltatás meghibásodás esetén ingyenesen hívható hibabejelentő száma:
80-205-157.
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2018 májusában a Mendei Polgármesteri Hivatal
dolgozói, a védőnők, a
családsegítő, az óvoda
és a bölcsőde dolgozói ,
valamint a közmunkások
mintegy 2600 tő virág
elültetésével szépítették
településünket.

Közfoglalkoztatás

Újabb közfoglalkoztatási program indult
2018. március 1-jétől 2019. február 28ig terjedő időszakban. A program keretében 10 fő közmunkást alkalmazhatunk, a
támogatás mértéke 13 439 687 forint. A
2017. évben elkezdett, az önkormányzat
kezelésében lévő járdák
és környezetük rendbe tétele, a cél. Ebben
a szakaszban a Dózsa
György út páratlan oldalán 1500 méter hosszú
járda kerül felújításra.
A régi, elhasználódott
betonjárda helyett új
viacolor burkolatú, balesetmentes közlekedésre alkalmas járda kerül
megépítésre.
Mendei Híradó 2018./II. szám

A támogatás a közmunkások bérén kívül
1000 m. járdanyi viacolorra, valamint a
szegényre elegendő. a másik 1000 métert, illetve az összes töltőanyagot az önkormányzat önerőként biztosítja.
Wágner Istvánné

9

Ünnepi megemlékezés
Az idei évben, köszönhetően a kedvező időjárásnak a március 15-ei ünnepséget Hősök
terén a Himnusz közös éneklésével és a
Hagyományörző Népi Együttes Zenekara kíséretével nyitottuk meg.

A megemlékezést követően fáklyás felvonulás vette kezdetét a Hősök teréről a Szabadidő központig a zenekar kíséretével.
A rendezvény a Szabadidőközpontban folytatódott a Mesevár Óvoda Fő utcai intézményének óvodásai előadásával, majd őket
követően a Rozmaring nyugdíjas klub és a
Hagyományőrző Népi Együttes tagjai Kossuth nótákat énekeltek, méltón emlékezve az
1848 március eseményeire.
Köszönjük mindazoknak, akik segítették a
gyermekek és felnőttek színvonalas felkészítését. Az ünnepség lebonyolítását segítő va-

A megemlékezést Juhász Sándorné képviselő asszony ünnepi beszéde indította, majd
az önkormányzat, az intézmények és pártok
képviselői elhelyezték a megemlékezés virágait a hősök emlékművénél.

lamennyi résztvevő munkáját. És köszönjük
mindazok megtisztelő figyelmét, akik részt
vettek a március 15-i ünnepségen.
Köszönettel:
Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Közönségtalálkozó
Közönségtalálkozó a Mendei
ifjúsági repertoárral jelentkeÁltalános Iskolában a Gózon
zünk, amelyek kapcsolódnak
Gyula Kamaraszínház művéa tananyaghoz. Hosszú távú
szeivel
tervünk hogy kifejezetten iskoA színész, a művész a talák számára tervezett bérletet
pasztalataiból, megfigyeléhozzunk létre, amelyben a köseiből él, azokat használja
telező és ajánlat olvasmányok
fel egy-egy szerep megforkerülnek feldolgozásra, mind
málásához.
színházi, mind drámapedaRendkívüli élmény számunkgógiai szempontok alapján. A
ra nem csak úgy találkozni
jövő évadban a diákság a Róa közönséggel, ahogy a
meó és Júlia című klasszikust
mindennapjainkban van: a
láthatja majd Színházi NeveléHajdú László
megszokott néző-játszó visi Programunk keretén belül.
szonyban. Természetesen estéről estére Munkánk igazi visszaigazolása egy-egy ilyen
a színházban is kapunk visszajelzést, hi- személyes találkozó, illetve az hogy a IX. Kaszen érezzük az energiákat, a reakciókat posvári Assitej Gyermek- és Ifjúsági Színházi
a nézők részéről, de semmi sem mérhető Biennálén Kövek című előadásunk a verahhoz, ami a mendei iskolában történt: kí- senyprogramban vesz részt.
váncsiságtól lázas tekintetek, tudással alá- Felnőtt nézőink részére a öt új bemutatót
támasztott pontos kérdések, lelkes vágy a tartunk a 2018/19 évadban, ahol mindenki
művész, a művészet, az ember, az alkotás megtalálhatja a számára kedves, érdekes
a színház megismerése iránt.
előadásokat. Ízelítőül a jövő évad repertoárjából: Csapodár madárka, Zárt tárgyalás, Sirály, Chioggiai csetepaté.
Öt előadásos bérleteinket, jegyeinket
megvásárolhatják Rákosligeten jegyirodánkban a Ferihegyi út 24-26 szám alatt.
Munkatársainkat a 06-1-247-2882-es telefonszámon érhetik el, akik szívesen válaszolnak kérdéseikre.
Jövőre is találkozzunk a Gózonban!
Benkő-Kovács Gergő, Varga Ádám

A felsős évfolyam személyesen találkozhatott
a Kövek, a Szörnyeteg, a Liliomfi előadások
szereplőivel március 6-án a Géza Fejedelem
Általános Iskolában. A tapasztalatunk az hogy
a pedagógusokat, és az iskolák közösségét,
vagyis a diákságot akkor tudjuk megnyerni,
színházba járó közönséggé nevelni, ha olyan
10
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Fájó búcsú Zsuzsi dadustól

Paput tanító néni emlékére

Óvodánk épületének homDrága Zsuzsi néni! His�lokzatán, napokon át az
szük, hogy számtalan
elmúlás, a gyász, a szoszép élményt és emlémorúság szimbóluma, a
ket vittél magaddal és
fekete zászló lengett. 2018
érezted mennyire tiszteláprilis 20-án vettünk végtünk, szerettünk. Óvoső búcsút, a tragikus hirtedásaink csendesen, s
lenséggel elhunyt munkaközben a szomorú feltársunktól, Nagy Istvánné,
nőtt arcokat fürkészve
s ahogyan Önmagát is
hallgatták az érted szónevezte, Zsuzsi dadustól.
ló harang csendítését.
Nehezen hisszük el, hogy
Mi a hátramaradók, soitt hagyott bennünket.
káig fogunk emlékezni
Nekünk, hátramaradottakRád, felidézve, találgatnak, sokszorosan fájdalva, mit tennél, s monmas ez a veszteség.
danál, ha még itt lennél
2009
augusztusától
közöttünk. Tudjuk, hogy
Nagy Istvánné
volt intézményünk dolimmár máshonnan –toszül.: Dallos Zsuzsanna
gozója. Kezdetben, a
vább óvod, csodálod a
1957-2018
Kásavölgyi óvodában,
kicsinyeket!
majd későbbiekben a Fő úti óvodában
látta el a számára oly kedves dajkai feladatát. A munkába mindenkor pontosan,
jókedvűen érkező munkatársunkat azon
a tavaszi napon, április 16-án a reggeli munkakezdésre mindhiába vártuk. S
ahogyan a percek teltek, vártuk hívását,
hogy nem kell aggódni, hamarosan érkezik – de helyette a felfoghatatlan, szomorú hír, hogy örökre itt hagyott bennünket.
Közvetlen, nyíltszívű ember volt. Bár nagyon várta, hogy elérkezzenek számára
a megérdemelt nyugdíjas évek, de mindig telis-tele volt a jövőre néző tervekkel.
Miként szépítgeti majd otthonát, mely az
arra járók tekintetét mindenkor odavonzotta a tavasztól - őszig nyíló virágaival,
rendezettségével.
Nyugodj békében Zsuzsi dadus!
Tevékeny, értékes embert veszített neEmléked őrizzük:
velői közösségünk, óvodás gyermekeink
A Mesevár Óvoda-Bölcsőde Dolgozói
és a szülők egyaránt.
Szülői és Gyermek Közössége

Január 11-én csengett
38 éven keresztül taa telefon az iskolában.
nította a mendei gyerPaput Marika menye hímekeket. Volt osztályvott. Sírva mondta, hogy
tanító, napközis nevelő,
elhunyt az anyósa. Nem
de tanított orosz nyelvet
hittem el. Nem mehetett
és matematikát is, míg
el örökre az az ember, aki2013-ban
nyugdíjba
vel 36 éven át tanítottunk
nem ment. Nyugdíjaegyütt, akivel több, mint
zása után óraadóként
10 éven át vittük úszni az
tevékenykedett iskoiskola tanulóit, aki minlánkban. Mindig jött,
dig részt vett az iskolai
amikor szükség volt rá.
programokon, aki mindig
Nagy tárgyi tudása, vihozott valami finomat, ha
dámsága, kendőzetlen
sütött, aki segített minőszintesége, a gyeredenben, amikor kellett.
kek iránti szeretete,
Nem hittem el, hogy nincs
segítőkészsége pótoltöbbé.
hatatlan.
Ki is volt Paput tanító
Néhány héttel ezelőtt,
Paput Tiborné
néni, a gyerekek szereaz influenzás időszaktanítónő
tett Marika nénije?
ban szükség lett volna
Szül.: Somogyi Mária
Somogyi Mária 1955.
egy óraadó pedagógusélt 62 évet
július 31-én született
ra, hogy a beteg tanítóKunmadarason és ide járt általános isko- kat helyettesítse. Felvettem a telefont és
lába. Kunhegyesen érettségizett 1973- tárcsáztam Marika számát, de nem vette
ban. Még ebben az évben ide költözött fel senki a kagylót. Ekkor hittem el, hogy
Mendére a nővéréhez. Két évig Buda- örökre elment.
pesten dolgozott egy külkereskedelmi Paput Tiborné tanítónő élt 62 évet.
vállalatnál, mint adminisztrátor. 1974- Legyen neki könnyű a föld.
ben férjhez ment Paput Tiborhoz, így
Kerékgyártóné Maka Erzsébet
véglegesen mendei lakos lett. Házasiskolaigazgató
ságukból két gyermek született: Tibor
és Orsolya. A mostani Szent István úton
építettek családi házat és Marika ott lakott gyermekei házasságkötése és férje
halála után is.
1975. szeptember 9-én kezdett dolgozni a mendei iskolában, mint képesítés
nélküli pedagógus. A Jászberényi Tanítóképző Főiskolára járt, 1979-ben itt
diplomázott.
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Óvodai Hírek

Iskolai hírek

Kedves Mendei Lakosok!
Mint láthatják, a pusztaszentistváni óvodánk udvara gyönyörűen megújult!

Köszönjük Tóth Andrásnak és feleségének, hogy a mezítlábas taposónkba a töltőanyagot biztosította.
Kiemelt köszönettel tartozunk Benkó Lászlónak, aki a gépi földmunkát végezte, valamint a gumitégla felület alá a töltőanyagot
biztosította.

Köszönjük Timmel Jánosnak, hogy az
Önkormányzat által finanszírozott játékeszközöket intézményünkbe szállította, és
a nap végéig munkájával segítette célunk
elérését.

14

Köszönjük Juhász Gábornak, hogy nagynyomású mosójával lemosta, ezzel kicsit
szebbé téve a már meglévő gumitéglás területeinket.
További köszönettel tartozunk azon szülőknek, akik idejüket nem sajnálva több-kevesebb ideig részt vettek az udvarrendezésben szorgos munkájukkal segítettek, hogy
a gyermekek szebb udvaron, több játékeszközzel tölthetik játékidejüket az udvaron.
Név szerint megemlítve a segítő szülők
csoportja: Balogh- Boros Krisztina, Balogh Imre, Juhászné Hídvégi Zsófia, Ballai Péter, Fodor István, Petényi Tamás,
Urbancsok György, Bánfi Annamária,
Bánfi Péter, Sándor Attila Károly
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm az
óvoda dolgozóinak kitartó munkáját.
Erdélyi Krisztina
Intézményvezető-helyettes
Mendei Híradó 2018./II. szám

KEDVES OLVASÓK!
A Kaeshi Waza Harcművészeti Egyesület március 24-én ismét megrendezte
szokásos házi versenyét. Ezen a versenyen ovisok nevezését is elfogadtuk és
vártuk, hogy minél többen jöjjenek. Természetesen csak földharc kategóriában
nevezhettek a kicsik. Versenyzői nevezői
létszám így 70 fölé emelkedett. Ez a létszám nagyon magas egy házi versenyhez
képest. Persze három településről jöttek
versenyzők. Gyömrő, Mende, Péteri. A
helyszín, Mende, Géza Fejedelem Általános Iskola volt.
A korosztály 3,5 éves kortól 19 éves korig bezárólag volt. A kategóriák a létszám
miatt le lettek faragva. Formagyakorlat,
földharc, csapatföldharc és vegyes kézláb-földharc-dobás küzdelem.
Nagyon nagy örömünkre két díszvendég
is megtisztelt jelenlétével. Dr. Mezey Attila
Gyömrő Város Polgármestere és régi
mentorom Hárshegyi János Sport
és Médiaszakértő.
Az érmeket, okleveleket és kupákat a meghívott
vendégek adták át
a gyerekek nagy
örömére. A Mendei
tanítványok
csak 2017 szeptemberétől kezdték az edzéseket.
Tehát egy kezdő
csapatról van szó.
Viszont lelkesedés,
szorgalom
és harci szellem
Mendei Híradó 2018./II. szám

van a csapatban bőven. Ennek ellenére
minden tanítvány, aki indult bármilyen kategóriában sikerült érmet szereznie. Az
indulók: Hoffmann Henrik, Horváth Dominik, Gonda Bence, Kriskó László, Mészáros Áron, Szőke Máté és Domoczki
Szabolcs. Ezt az is bizonyítja, hogy második helyezést értek el csapatföldharcban.
Nagyon nagy köszönet a szülőknek, hogy
türelemmel, szorgalommal és kitartással
támogatják gyermeküket ezen a nem
egyszerű és kimondottan nehéz sportágban! Köszönöm a támogatók és bírók
segítségét, hogy hozzájárultak a verseny
lebonyolításához. Köszönöm Kerékgyártóné Maka Erzsébet igazgatóasszonynak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta
az iskola sportcsarnokát. Köszönet a
büfé finomságaiért Harangozó Tibornak
és családjának.
Lozsi Ákos
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Mendei Látnivalók IV.
EGYHÁZLÁTOGATÁS – TEMPLOMLÁTOGATÁS
A negyedik túránk a katolikus egyházhoz
vezet. A központi iskolától visszafelé csak
pár percet kell sétálnunk a Fő út irányába, s máris célunknál, a Forrás-köznek
támaszkodó sarokteleknél járunk. Kirándulásunk helyszínét régen Templom
térként, vagy ha az ott levő iskoláról volt
szó, „a templom melletti iskola”-ként emlegették.

Az egykori pásztorház környéke

A katolikus templom padlásterének régi,
kezelt tartó- és födémgerendái

TEMPLOM-HEGY – KOPASZ-HEGY
A saroktól délkelet felé dombok találhatók. Valamikor őshonos tölgyek és hatalmas diófák magaslottak rajtuk. A fákat az
1820-as évek második felében kivágták,
és tölgyfáit templomépítéshez használták
fel. A lejtőkön még az 1970-es években is
látszottak a gödrök, ahonnan kitermelték
őket.
A katolikus templomot a domb elülső,
Bille felé eső tetejére építették, és hamarosan Templom-hegynek nevezték el. A
mögötte lecsupaszított részt – kinézete
miatt – Kopasz-hegynek hívták. A feljegyzések szerint „itt legeltették a volt úrbére16

sek, illetve közbirtokosok az állatokat az
erre a célra szegődtetett csordással és
kanásszal.” 1945 után az állami erdőgazdaság befásította, ezzel biztosítva a terület
Budapestet védő erdőövezet jellegét.
A Kopasz-hegy lejtőjére telepítették a
pásztorházat, amely egykor tenyésztési
célokat is szolgált. A hely napjainkra bebokrosodott, benőtte a gaz; már semmi
sem emlékeztet egykori funkciójára, illetve arra, hogy sokáig ház állott és emberek laktak benne.
SZERVEZETI ÉS HITÉLET
A mendei katolikus egyház története egészen a szent királyok koráig nyúlik vissza.
Egyes adatok szerint a mai Mende Apáti
nevű része a pannonhalmi apátság birtokaként, illetve falujaként élvezte annak
kiváltságait. A többi felett a váci egyházmegye gyakorolt fennhatóságot. 1306-tól
Apáti is a váci egyházmegyéhez került.
Mendei Híradó 2018./II. szám

Mendei Látnivalók IV.
A mai Mende területén számos település
feküdt. Nevük többször változott: újak jelentek meg, feldarabolódtak, átalakultak
vagy összeolvadtak. Az egyes településrészek végül Szentistván puszta, Mende
birtok és Bille puszta név alatt élték túl
a viszontagságos időket. A levéltári iratok Szentistván pusztát egyházigazgatási
szempontból Tápiósülyhöz, Mende birtokot és Bille pusztát pedig Isaszeghez
sorolták. Minthogy Isaszeg az 1600-as
években elnéptelenedett, az utóbbi területek igazgatási státusza kétségessé vált.
Hovatartozásuk csak több mint száz évvel
később, 1740 körül rendeződött. A két településrész, vagyis Mende birtok és Bille
puszta „Mende filia” néven Úri plébánia
leányegyházává vált. 1896 után Szentistván puszta is csatlakozott hozzájuk.
Az egyesített filia 1914-ben curatiaként
(lelkészi gondnokságként) saját papot,
ún. kurátort kapott. Úritól való teljes elszakadását csak az 1938. november
30-án történt plébánia-rangra emelése
hozta meg.

A mendei hívek lelki gondozását az 1700as években – rendezetlen jogi státuszuk
idején – Úri látta el. Akiknek családi kapcsolatai mégis Sülybe vezettek, azokat
szintén Úriból pasztorálták. Következésképpen Mende és Úri hitélete szoros ös�szefüggést mutatott. Kitűnt ez liturgikus
nyelvhasználatában is: lévén a lakosság
jelentős része tót anyanyelvű, a hitéleti
érintkezések zömében tótul zajlottak. Viszont meglepődve konstatálta az akkori
plébános, hogy Úri tót lakossága – bár
magát tótnak vallja, valójában – cseh lehet, mert a cseh, ma úgy mondanánk, a
nyugati tót nyelvet beszélte. Következésképpen Mendén is nyugati tót nyelven
folytak a szertartások és szolgáltatták ki
a szentségeket. – Minthogy német és
magyar anyanyelvűek is éltek a faluban,
egyes szertartások ezeken a nyelveken is
felhangzottak. A szentmise nyelve természetesen a latin volt.
A falu lélekszáma az 1700-as évek második felétől dinamikusan nőtt. A kisebbnagyobb ingadozásokat leszámítva a katolikusok aránya beállt,
1945 előtt a lakosság
71 %-át tette ki. A szocialista érában ez az arány
jelentősen visszaesett.
Jelenleg 44 % körül
stagnál.
A saját templom és egyegy dinamikus lelkipásztor nagyban hozzájárult
a hitélet fellendüléséhez. Első döntő momentumnak mégis az 1781
után elmélyülő evangéliRészlet az 1862-ben Mendén használt nyugati tót
kus–katolikus ellentétet
(cseh) nyelvű kapcsos imakönyvből
kell megemlíteni, amely
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Mendei Látnivalók IV.
a két felekezet között nemcsak elkülönülést, hanem egyfajta versenyt is eredményezett. A hívek identitását a tipikus
katolikus ájtatossági gyakorlatok (például
rózsafűzér imádságok, szentségimádások, triduumok stb.), valamint a hitéleti
szervezetek (például a Credo) tovább
erősítették. Napjainkban a paletta újakkal
bővült: többek között a fokoláre és a különböző lelki mozgalmakhoz csatlakozással, liturgikus és családi programokkal…
Mégis, ha az 1700-as évektől napjainkig
tartó 300 év aktivitását szeretnénk mérlegre tenni, akkor az 1800-as évek utolsó
évtizede és az 1900-as évek első évtizede, valamint az 1930-as évek emelendők
ki. Az első az önállósodást, az utóbbi
pedig az általános lelki elmélyülést vonta
magával…

További vagyonhoz az 1920-as évek második felében az OFB révén jutott…
A plébánia és a templom külön pénztárkönyvet vezetett. A plébániának a
jövedelme és vagyona a hívek különböző címeken teljesített befizetéseiből és
felajánlásaiból (adományokból, egyházadóból stb.), a földek után járó bérleti
díjakból és az állami támogatásból származott. A templom is rendelkezett önálló
jövedelemforrásokkal. A pénztárba befolyt összegek egy részét fenntartásra,
a templomszolgák díjazására, valamint a
szegények támogatására fordították. Ha
a templompénztár többletet mutatott, a
tőkemaradványt nem hagyták parlagon,
hanem meghatározott időre kötelezvény
ellenében rendszerint kikölcsönözték a
híveknek (vö. debita activa) …

A JÖVEDELMI-VAGYONI HELYZET
Az egyházi élet formális működése
szempontjából mindenképpen szót kell
ejteni jövedelmi-vagyoni viszonyairól
is. A katolikus egyház vagyonát jelenleg a saroktelken álló plébánia épülete, a templom, valamint az öregotthon
képezi. Az egyházközség korábban
jóval nagyobb vagyont tudhatott magáénak: földek, telkek, iskolák, röviden:
hitéleti, oktatási és gazdasági vagyontárgyak tulajdonosa volt, amelyeket
részben saját erőből, részben a hívek
és a kegyúri jogokat gyakorló földesúr
adományaiként halmozott fel. Például 1831-től a templom és környéke,
1914-től pedig a plébánia területe került
a tulajdonába. Az előbbit kegyúri adományként templomépítésre kapta, az
utóbbit pedig az evangélikus birtokosoktól plébániaépítés céljából vásárolta meg.

Forrás: Historia domus, Úri
A hívekhez kihelyezett tőke 1782-ben
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A mendei katolikus hívek többsége a szegényebb rétegekhez tartozott. A befizetéseik körül folyton problémák adódtak. A
hátralékok halmozódtak. Előfordult például, hogy a plébános évtizedeken keresztül nem tudta kivenni az őt megillető
stóladíjat. Megélhetése nem egyszer a
kegyúri jogokat gyakorló földesúr jóindulatán és nagylelkűségén múlott.
Mendei Híradó 2018./II. szám
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Mindezt tetőzte, hogy az egyházközség a
pénzügyi önállóvá válásától, 1914-től minden évben hiánnyal zárt. A hiánytól csak
1942-ben szabadult meg, miután Bálint
György plébánosnak sikerült többletforráshoz jutni. Javította a szaldót, hogy a Fő
út másik oldalán – a Községháza és az
óvoda között – levő két telket főhatósági
engedéllyel eladta.

Mielőtt a templomépítéshez hozzákezdtek volna, 1829. május 29-én leltárt készítettek. Egy kimutatás szerint 1 289 forint 1/2 krajcár készpénz megtakarítást,
az elbontott templom anyagait (100 font
vasat, kb. 50 öl követ és téglát), valamint a saját kockázatra előre megrendelt
160 000 db téglát, 100 pozsonyi mérő
meszet, illetőleg 20 szál helyszínen kitermelt tölgyfát tudtak felmutatni. Gróf
Keglevich István földesúr a gyümölcsöse
folytatásában fekvő erdős területet kegyúri adományként (ingyen) bocsátotta rendelkezésre és vállalta, hogy az építéshez
szükséges költségeket kiegészíti. Megérkezett a püspöki engedély is. Mindezek
birtokában hozzáláttak a munkálatokhoz.
Épülő öregotthon
Gróf Keglevich István részéről zárolt vaDe alighogy talpra álltak, az átvonuló gyonainak gondnoka, gróf Keglevich
front az egyháznak 30 százalékos kárt Gábor tartotta a kapcsolatot, és járt el a
okozott, a szocialista érában pedig va- testvére nevében.
gyonvesztést kellett elszenvedni: az egyházi tulajdonban levő iskolákat 1948-ban
államosították, a termőföldeket 1951-ben
„önként” fel kellett ajánlani az államnak…
Az egyházközség az iskoláit csak a rendszerváltozás után kapta vissza. A templom melletti iskolát 2003-ban elbontotta
A 2. templomból származó terméskő
és állami támogatással bentlakásos öregotthonná építette át; a másik kettőt 2015- Az új templomnak az építése 1829-től
ben adta el, és a kapott összeget temp- 1831-ig tartott. Ezalatt számos problémálomfelújításra fordította.
val kellett megküzdeni. Például a szentély
építése során kénytelenek voltak eltérni
A LOYOLAI SZENT IGNÁC-TEMPLOM
Riesel Jakab eredeti tervrajzától; 1830A jelenlegi templom a harmadik, és a ban az építkezés egy időre leállt, mert
„falu” akkori belterületén kívül, Bille irá- – panaszkodott november 10-én írt lenyában a Pest felé vezető országút bal velében Sztantsik János jegyző a földesoldalán egy dombra épült. Az előkészü- úrnak – a kőművesek 1,90 forintért nem
letek 1824-ben kezdődtek, amikor a föl- akartak dolgozni. A jegyző kitartó fáradodesúr utasítására az életveszélyessé vált zásának köszönhetően az orgona, a szóelőző (második) templomot elbontották. szék, az ablakok és a székek elkészültek.
Mendei Híradó 2018./II. szám
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A Szent István-harang a toronyban

A napjainkban is hallható, Eberhardt
Henrik által öntött Szent István-harangot
a váci püspök a rezidenciája kapujában
1831. április 25-én áldotta meg. Hamarosan elküldték a templomszentelést kérvényező levelet is. A püspök azonban nem
jöhetett, mert járvány dúlt a környéken…
[A váci sematizmusok szerint a templom
1831-ben készült el és a Gyümölcsoltó Boldogasszony/Angyali Üdvözlet tiszteletére szentelték (Ecclesia ad
Annuntiationem Beatae Mariae Virginis
consacrata, et anno primum 1831
erecta). 1861-től viszont minden indoklás vagy bármiféle utalás nélkül már Loyolai Szent Ignác-templomként szerepel,
vagyis a sematizmusok a továbbiakban
az 1736-ban épült második templom titulusát használják. A templom előzményét
illetően egy Mendén tapasztalható általános tévedést kell eloszlatni. Ugyanis nem
az elbontottnak a helyén emelték, és korábban temető sem volt a helyén. Ezt tá20

masztja alá Szabó Mihály Úri plébánosának az 1830. június 24-i keltezésű, latin
nyelven írt beszámolója az építkezés állásáról: „Ez az új templom nem a régi templom mocsaras és iszapos helyén, Mende
birtok közepén, hanem a birtokon kívül
Bille praedium irányában, a pesti országútnál, déli oldalon, magasabb, száraz és
minden tűzvésztől mentes helyen épül; a
homlokzata észak felé néz…”]
A kész építmény méretei: hosszúsága 13,
szélessége 6, magassága 4, tornya 11
öl. (1 öl = 1,89 méter.) Stílusát tekintve:
főhomlokzatán toronnyal, háromtengelyes homlokfallal, egyhajós, teknőboltozatos későbarokk stílusú falusi templom
sekrestyével és a bejárat fölött kórussal.
A tornyában a XIX-XX. század fordulóján
három harang lakott. A nagy háború idején mindegyiket lefoglalták. Csak a Szent
István-harang élte túl, a másik kettő nem
került vissza. Helyükbe Szlezák László
1923-ban újakat öntött. Szintén 1831ből maradt meg a sekrestyeajtónál levő
kovácsoltvas misecsengő a hímzett fogószalaggal.
Az eredeti orgonát 1831-ben Pesten
vásárolták, és a kóruson helyezték el.
1891-ben restaurálták és előjátékossá
tették. 1941-ben javításokat végeztek rajta, 1951-ben villamosították, 1965-ben
áthelyezték. 1986-ban ismételt javítása, 1998-ban pedig részleges felújítása
történt. A templomot 2017-ben – a régi
sípos orgona megtartása mellett – két
manuálos digitális orgonával szerelték fel.
A XIX. század elejéről származnak: a kórus alatt levő szenteltvíztartók, valamint az
áldoztatókehely; ugyanennek a századnak a második feléből a csillár és az ezüst
brokát palást.
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A templom körüli tér a XX. század elején
stációkkal bővült, illetőleg 1912-ben a feljárattól jobbra Kálváriát építettek.
Átadásakor a templom két oltárral rendelkezett. A régi főoltár helyébe 1908-ban
Farkas István templomgondnok vezetésével a hívek új főoltárt vettek. A főoltár
funkciója a II. Vatikáni Zsinat után megválA digitális orgona klaviatúrája
tozott. Helyét egy dobogón álló szembeAz 1850-1860-as évekből négy olajfest- miséző oltár vette át.
mény maradt meg: az Angyali üdvözlet, Az átalakítás során leszerelték az áldoztató
amely 1956-ig főoltárképként funkcionált; rácsot, valamint eltávolították a szószéket.
a Loyolai Szent Ignác-kép, amely a mellékoltár elbontásáig volt a belső térben,
továbbá a Szent Anna- és Szent Vendelkép.
Fennállása alatt a templom belső tere számos átalakításon ment keresztül, a berendezései is sokat változtak. Egyes tárgyak
kikerültek, másokkal viszont gyarapodott.
A teljesség igénye nélkül: a templom ékessége lett a Loyolai Szent Ignác életéből
A 2016-ban felújított templom szentélyrésze
vett jeleneteket bemutató, 1956-ban festett triptichon a szentély falán, a bejárattól A régi mellékoltárt 1909-ben egy újra csebalra látható Lourdes-i barlang (1979), a rélték, amelyet Bosánszki Pál vásárolt. Az
jobbra levő gyóntatószék (1942); továbbá új mellékoltár „alsó részén elhelyezett
a Szent Rita-, a Szent Antal- és a Szent szent sír a híveknek nagy örömet okozott”
József-szobor, illetőleg a Pietà…
– olvasható Úri Historia domusában.
A 2006. évi átalakítások során a mellékoltár kikerült a templomból. Ekkor távolították el a szentélyt és a hajót elválasztó
két tartóoszlopot, egyúttal az átívelő gerendát megerősítették.
Az utolsó nagy felújítás 2016-ban történt.
A templom belső terét és külső falait, a
főoltárt és a keresztelőkutat átfestették, a
Az egykori mellékoltár a szentsírral
triptichont restaurálták, a tetőzetet megKülön kell megemlíteni a plébánia 50. év- erősítették, a tető új cserepeket és a tofordulójára, 1964-ben adományozott, Jé- rony új süveget kapott.
zus életének egy-egy jelenetét ábrázoló
Balogh Gábor
5 festett ablakot.
kutató
Mendei Híradó 2018./II. szám
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DÉLIMEZŐK-TÚRA
Mendejárásunkat a déli mezőkön –
Mende-Délen – folytatjuk. Utunkat „hegyek” szegélyezik: kelet-nyugati irányban
a Templom-hegy és a Tabánhegy, keletről
az Öreghegy, nyugatról az Ó-hegy, végül a Gazdák erdeje és a Kopasz-hegy.
Ezen a részen található Mende három
legmagasabb pontja, a 235 méterre
emelkedő Ó-hegy, a hasonló magasságú
Zsellérhegy és az Öreg-hegy. Minthogy
a hegygerincek fennsíkká szelidülnek, tekinthetnénk a központi Zsellérhegy nyúlványainak is őket.
Első ránézésre nem gondolná az ember,
hogy történelmi emlékekben milyen gazdag helyen járunk. Még a két újonnan telepített tanya és a megművelt földek sem
sejtetik. Pedig a honfoglalás utáni időktől
egészen a török hódoltságig emberek
laktak erre.

birtok és Bille (Bilje) puszta által határolt
területen feküdt. (Lásd a térképrészletet!) Ha hihetünk a történészeknek, akkor
Felső-Apáti és Szentistván puszta közé
egy Büdi (Bwd) puszta is beékelődött,
amelynek előzménye talán az Árpád-kori
Belugd (Bélegd) lehetett. Ugyanis Belugd
– Apáti – Oszlár az 1200-as években
hármashatárt képezett, illetve Apáti és
a török kori Szentistván puszta részben
fedte egymást.

Látkép az egykori török hadiútról napjainkban
balra a völgyben Pusztaszentistván házai

Mende és környéke a török korban
(Káldy-Nagy Gyula nyomán)

Az 1200-as évekből fennmaradt oklevelek a környéket hol praediumként (puszta), hol villa Apatiként (Apáti falu, ≈Apátfalva) emlegetik…
Az „Apáti” név a török időkben újból felbukkan: Felső-Apáti nevű falu és AlsóApáti puszta minden bizonnyal a Tete
puszta – Farkasd puszta – Úri – Oszlár
puszta – Szentistván puszta – Mende
22

Mende-Dél az 1600-as évek első negyedében, de legkésőbb 1630 körül elnéptelenedett. A defterekből (adófizetői jegyzékekből) tudjuk, hogy a billeiek Csabára
(=Rákoscsaba), Pécelre, Gyömrőre és
Úriba költöztek, és a földet a csabaiak
művelték. Továbbá: a Bosnyák család hagyatéki leltára az 1635-ös osztozkodáskor Billét, Mendét és Szentistvánt „puszta”-ként jelölte, az egyházi tizedjegyzékek
pedig több ízben „deserta”-ként (lakatlan
pusztaságként) tüntették fel őket.
A három településrész az 1600-as évek
második felében katonai célokat szolgált. A váci püspökség 1674-es keltezésű tizedjegyzéke meg is nevezi ezeket
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az egységeket: ők a „milites Levenses”,
vagyis: a lévai katonák voltak. Bár a korszak sajátosságairól részletesebben a
Háborúsemlék-túra keretében szólok,
annyit még elárulhatok, hogy nem véletlenül hagyományozódtak az utókorra a
Mendén, például a Homokoknál tartott
had- és lőgyakorlatok, illetve az ezekig az
évtizedekig visszakövethető elnevezések.
Az Új Szőlők napjainkban
Például a billei Katonavölgy vagy Oszlárnál az országúttól induló, Mende–Délen A Nagyerdőtől keletre és a Homokokkal
a Monori földút érintésével Úri és Gomba átellenben a Fehérhegy végétől a Monori
között vezető török hadiút…
földútig terjedő aránylag sík területet – a
A törökök kivonulása után az 1700-as Kásavölgyi dűlőt – Holdaknak nevezték,
évektől egészen új időszámítás kezdő- mert a nagy háború után ide osztottak
dött Mende-Dél történetében. Az egy- egy-egy hold földet Mende hadirokkantkori településnyomok eltűntek, helyüket jainak. A Holdak tőszomszédságában láta természet vette át. Bozótos, sűrű erdő ható az Új Szőlők, amely 1864-ben a billei
(szlovákul: húština, tótul=Hustyina) uralta szőlőkért csereföldként került a gazdáka környéket. Túránk tehát történelmi em- hoz, és amelynek tőkéit az Öregszőlők
lékekkel tűzdelt természetjárás, melynek és a Vincellérvölgy után telepítették. A felsorán megismerhetjük Mende-Dél tör- jegyzések ezt tartották a falu legnagyobb
téneti sajátosságait. Kiindulópontnak a szőlőültetvényének. Talán a szépkorúak
Dózsa György utca végét választjuk. Az emlékeznek rá: hihetetlen hosszú sorai
utca folytatásában a Kásavölgyi földúton a Hustyinától és a Gazdák eredejétől
haladunk Tete irányába. Mellettünk balra egészen a farkasdi határig (helybeli kia Kásavölgyi dűlő, jobbra a Billei erdő te- fejezéssel: Odfarkasd=Farkasdig) értek.
rül el. Régen sokkal beszédesebb neve- (Csak emlékeztetőül: Felső-Farkasd egy
ket adtak nekik. Mégpedig: a jobbra eső ideig Mendéhez tartozott!) A földút bal
Ó-hegy Péterivel határos részén rókák ta- oldalára csárda épült, amely Betyárcsárnyáztak, hát elnevezték Rókalyukaknak. daként vált ismertté. Ugyanis – tartja a
Az Ó-hegyet hatalmas erdő borította, és szájhagyomány – egy-egy hörpintésre,
a helybeliek Nagyerdőnek hívták. Azon beszélgetésre gyakran megfordultak itt a
túl a Monori földútig a Péteri–Tete szög- betyárok.
letben homokos föld terült el, innen
a Homokok név, illetve mivel a gazdák szőlőt ültettek oda, a helyet Homoki szőlőknek is mondták. Ez lett
Mende negyedik szőlőültetvénye. A
tőkéket azonban kivágták, ma már
A Forrás egykori eredője, a Gazdák erdeje és a gyümölcsös
csak gabonaféléket termelnek rajta.
Mendei Híradó 2018./II. szám
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A déli mezők, vagyis Mende-Dél további
érdekeségekkel is szolgál. Ehhez azonban az Új Szőlőknél irányt kell váltanunk.
A szőlők mellett a földúton a Mendei erdő,
népies nevén: a Gazdák eredeje felé fordulunk. Valamikor innen eredt a Forrásér
főága, amely a Gazdák erdejében levő
mellékágakból kapott utánpótlást. Mára
azonban kiszáradt. Mindössze az úttól
balra levő teknőszerű mélyedés emlékeztet múltjára. Tőlünk jobbra egy viszonylag
új telepítésű gyümölcsös található.
Pár száz métert haladva az úton – még mielőtt a Forrásér jelenlegi eredőjén túlmennénk – elkanyarodunk és a Tabánhegyen
létesített Vízmű felé vesszük az irányt. Gazzal benőtt kocsiúton baktatunk, majd egy
gyümölcsös és a Vízmű között leereszkedünk. Előttünk a völgy házai, az Öreghegy,
jobbra a Régi herések, kétszer jobbra pedig az egykori Faizás (Fajzásföld), valamint
a vele határos Hustyina.

Mindegyik szó az 1700-as évek második
felében honosodott meg. A Faizás helyileg a Tabánhegy kelet-déli oldalán kezdődő erdős részt foglalta magában. A szó
arra utal, hogy a jobbágyok a földesúr
engedélyével innen tüzelőt szedhettek és
építkezési fákat termelhettek ki. A területet a vadászok napjainkban Forrási erdőnek, a helyiek inkább Tabánhegyi vagy
Kopasz-hegyi erdőnek hívják. (Figyelem!
A google-térkép az erdőséget tévesen
Gerendásnak jelöli. Gerendás máshol,
mégpedig Mende északi határánál a
Kratyinka-dűlő mellett fekszik!) A Faizáson túli bozótos, bokros terület a XVIIIXIX. században a Hustyina nevet kapta.
(A Hustyina jelentése bokros, bozótos.)
Az Öregszőlők és a Fajzás közötti részt
a térképek Régi herésekként jelölték.

A Régi herések napjainkban

Forrás: CKM–Kővári J.
Mende birtok térképrészle-te, 1881
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Fölötte voltak a zsellérföldek. A Régi
herések elnevezés később megszűnt. A
teljes hegyköz funkciója megváltozott, ezt
fejezte ki a Zsellérek legelője és erdeje
elnevezés. Ma a Legelő utca emlékeztet
egykori múltjára.
Az 1864-es tagosítás során Mende birtoknak a zsellérföldekből Szentistván pusztával
és Úrival határos területét (az Öregszőlőknél levő 110 holdas dűlőt) kihasították és a
kiváltságosok, vagyis a lelkészek, a tanítók,
a kántorok és a jegyzők kapták meg…
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Mendei Látnivalók V.
SZÜRETI MULATSÁG
De térjünk vissza a szőlőkhöz. Ma már nem
állapítható meg pontosan, hogy mikor honosodott meg Mendén a szőlőgazdálkodás
és bortermelés. Az első megbízható adatok a hódoltság korából, a török defterekből származnak. Az adónyilvántartás szerint Mendén 1546-ban egy család 735 pint
bort termelt (1 pint = 1,69 liter), ami után
még adóznia kellett. Ez implicite azt jelenti,
hogy a mendeiek a törökök megjelenése
előtt foglalkoztak szőlőtermesztéssel és
bortermeléssel. A borászkodást azonban
1550 körül valamilyen oknál fogva abbahagyták, és – a dokumentumok szerint –
csak a falu betelepülése után kezdték újra.
Rövid időn belül a birtok nevezetességévé
válhatott, mert Bél Mátyás az 1737-ben
publikált művében így beszél róla: Mendének „kedvező fekvésű szőlője is van.”
A szőlőgazdálkodást a Keglevich család
is preferálta. Szőlőtőkéket szerzett be,
Mende-Dél nyugati napos oldalára telepítette, és körülárkoltatta a földterületet. An�nyira komoly összegeket fordított rá, hogy
az elszámolás során a beruházások között
külön tételként tűntette fel.
A mendei telkes gazdák az uraságtól függetlenül foglalkoztak szőlőtermesztéssel.
A feljegyzések szerint önálló szőlőültetvényük volt, melynek területét az 1864-ben
végrehajtott csere után tovább növelték.
A szőlő érzékeny növény. Nemcsak állandó törődést kíván, hanem a bő termést a
kártevők és a különböző betegségek is
befolyásolják. A XIX. századig többnyire a
méhek és a rovar kártevők megjelenése
vagy a hosszú szárazság okozott gondot,
az 1870-es évektől viszont újfajta betegségek ütötték fel a fejüket, például a filoxérajárvány vagy a peronoszpóra.
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Védekezni ellenük a többszöri permetezéssel lehetett. Bár sok esetben az is
hatástalannak bizonyult. A termés vis�szaesett. A ráfordított energia nem térült
meg. Célszerűbbnek látszott inkább felhagyni a szőlőtermesztéssel, kivágni vagy
veszni hagyni a tőkéket, és egy új helyen
folytatni. Minden bizonnyal ilyen megfontolások húzódhattak az Öregszőlők
rekultiválásának elmaradása mögött is.
Mendén a szőlőtermesztés a XX. század
első felében öltött látványos méreteket.
Hozzátartozott a helybeliek életviteléhez.
Aki csak tehette, szőlőt ültetett, hogy –
úgymond – legalább a családnak legyen
bora. Mert ugye a magyar általában bort
ivott, éspedig igazi bort, amit lehetőleg
maga csinált. Számokban kifejezve: míg
1895-ben a község területének 3 tized
százalékát, addig 1935-ben már 14 százalékát foglalta el a szőlőterület.
A szőlészkedés csúcseseménye a
terménybetakarítás, vagyis a szüretelés.
Az időpontját 1945 előtt a községi elöljáróság határozta meg. A szüret idején
a falu apraja-nagyja megmozdult. Erre
az időszakra igencsak visszaesett a téglagyár termelése; ugyanis amelyik családnak szőlője volt, annak minden tagja,
sőt még a rokonsága is kivette részét a
munkából.

Csoportkép a felvonulás előtt, 1957
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Mendei Látnivalók V.
A résztvevők a művelődési ház előtt gyülekeztek. Elől a csikósok, utánuk a lovas
kocsik és a teherautók. Így járták végig
a község utcáit: lementek Kásavölgybe,
utána visszafordultak a Fő útra és le egészen az Alsókocsmáig, majd onnan újból
vissza a Dezső-kocsma és a művelődési
ház elé. Közben dalolva, vidám tánccal invitálták a lakosságot az esti mulatságra…

A felvonulók indulásra készen, 1984

Felvonuló lány betyárruhában

Az iskolások a tankönyveket cserélték fel
a vödörrel és a metszőollóval, az erősebbek puttonnyal hátukon forogtak a tőkék
között. Teltek a puttonyok, taposták a
szőlőt, hogy must (majd murci, érés után
bor) legyen belőle. Ha elkészültek, jöhetett a szüreti felvonulás és a mulatság…
A szocialista érában a téeszesítés és az
életmódváltozás a szőlőművelés visszaszorulását indukálta: az emberek Pestre
jártak dolgozni, a paraszti munka „elvesztette becsületét”. Az 1970-es években
csak néhányan foglalkoztak szőlővel. Ők
is inkább nosztalgiából, megszokásból
vagy hagyománytiszteletből.
A szüreti népszokások is nagyot változtak. Egy ideig még szerveztek felvonulásokat és mulatságokat, majd felhagytak
vele.
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1976 előtt hosszú évekig sem felvonulást, sem mulatságot nem tartottak. A
hagyományt az újonnan alakult pávakör
(népi együttes) tagjai elevenítették fel.
Megalakulásuk után rögtön szüreti dalokkal és néptánccal bővítették repertoárjukat. Azóta nem múlik el rendezvény, hogy
a tagok népviseletbe öltözve aktív közreműködőként részt ne vennének rajta…
Napjainkban Szentistvánról indul a menet
a Katlanba (a feltöltött régi téglagyári bányába).

A menet eleje: jókedv, hagyomány és mobil, 2017
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Mendei Látnivalók V.

Népviseletbe öltözött felvonulók tánca 2017-ben a Tanyákon

A repertoár színes
és gazdag: a népzenétől a komolyabb műfajokig
szinte mindenből
felhangzik egy kis
ízlelő. Ki-ki érdeklődésének megfelelően válogathat
közöttük.

Útközben két helyen, a Tanyákon a keresztnél, valamint a Cserepes előtt áll
csak meg. Mindkét helyen itallal és süteményekkel várják a résztvevőket, akik
közül többen népviseletbe öltöztek. A felvonulók zenével és tánccal köszönik meg
a vendéglátást, és folytatják útjukat.
A menet eleje már megérkezett, amikor
a többiek még a Dózsa György utcában
Helybeli néptáncosok
kászálódnak le a helyi buszról vagy a járműveikről. Gyalog
A nagysátor előtt
MENDEI SZÜRETI DALOK
kb. 10 percre vankavalkád. A hanBor, bor, bor, de jó a mendei bor,
nak a mulatság Bor, bor, bor, de jó a mendei bor,
gulat az egykori
helyszínétől. Egy Ha az asszony szív belőle, félre áll a kontya tőle,
búcsúnapokat idékis séta meghoz- Bor, bor, bor, de jó a mendei bor.
zi fel. Mindenütt
za az étvágyukat,
árusok. Van itt szőaminek a vásáro- Víz, víz, víz, de rossz a mendei víz,
lődaráló, kis prés,
sok örülhetnek a Víz, víz, víz, de rossz a mendei víz,
amelyből kóstolóHe, ha én innék belőle, a hasamba’ béka nőne,
legjobban.
nak must csöpög.
Az ünnepély két Víz, víz, víz, de rossz a mendei víz.
Az üstökből gulyás
*
napig tart.
és pörkölt illata
A mendei szőlőhegyen szüretelnek,
A nagysátorban A mendei lányok férjhez mennek,
terjeng. A sátrak
helybeliek – óvo- Várj egy kicsit csárdás kisangyalom,
közé a hentes és a
dások, iskolások, Szüret után meglesz a nagy lakodalom.
CBA is kiköltözött.
néptáncosok, *
Ökörsütés, italok
h a s t á n c o s o k , Fehér szőlőt nem csípi meg a darázs, a darázs,
és mindenféle fiMendei kislány felfésüli a haját, a haját,
modern táncosok
nomság. A fiatalok
Én előttem hiába fésüli fel, fel, fel, fel,
– és meghívott
jumpingon ugránMert énnékem a mendei kislány úgysem kell,
vendégművészek, úgysem kell.
doznak…
vendégzenekarok
Balogh Gábor
Közlő: Trefák Istvánné
adnak műsort.
kutató
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Folytatásos
Kilencedik fejezet (harmadik rész)
- Rendben!
- Peter! Szeretném, ha ez köztünk maradna! És, szeretném, ha ezek után sem állnál máshogy hozzám! ettől rettegett a lány.
- Ez csak természetes!
- Ha nem bánod, most egy kicsit szeretnék egyedül
lenni! - mondta Roxi.
- Nem, persze, hogy nem! - Peter felállt és az ajtóhoz
lépett. –Köszönöm, hogy elmondtad mindezt nekem!
Az ajánlatom, pedig még mindig áll! Ha bármikor beszélgetni szeretnél, engem megtalálsz. - majd Peter
kilépett az ajtón, és halkan becsukta azt maga mögött.
Roxan leült az ágyra és a megkönnyebbülés jótékony
könnyei folytak végig az arcán. Pár percre megengedte
magának, hogy gyenge legyen, de utána összeszedte
magát és újra a régi Roxan volt, a mindig erős Roxan.
Végre hat óra volt, és Sylvit hazahozta az óvónője.
Tízedik fejezet
Sylvi nagy örömmel mesélte nővérének, hogy mit látott
a bábszínházban. Rox boldog volt, hogy húgocskája
végre otthon van vele.
Miután megvacsiztak, Rox bevitte a kislányt a fürdőbe.
Most nem pancsoltak, mert Syl rendkívül fáradt volt,
és szinte már a fürdőkádban ülve elaludt. Pancsi után
azonnal lefektette őt, és még csak az első mese elején járt, de Syl már aludt. Szeretett volna ő maga is lefeküdni, de várta, hogy Steven megérkezzen, aki úgy
húsz perccel később meg is érkezett. Mivel nagyon jó
idő volt, a teraszon ültek le a hintaágyba.
- Miben segíthetek?- kérdezte Roxan.
- Csupán beszélgetni szerettem volna. Nagy gond? Steve zavart volt.
- Nem, egyáltalán nem gond. Hallgatlak! - Rox elég
hűvös volt.
- Mondom, hogy nincs semmi extra. Csak már rég
beszélgettünk, és suliban sem voltam ma… - Igen,
igazad van. Roxan kénytelen volt bevallani magának,
hogy hiányzott neki a srác, és most, hogy itt volt már
jobban érezte magát.
Rox elmesélte Stevennek mindazt, ami a suliban tör28

Rejtvény gyermekeknek

tént, de Peter látogatásáról nem tett említést.
- És te hol voltál? - érdeklődött Rox a beszámolója után.
- Volt egy kis dolgom a szomszédos faluban! De semmi komoly. Viszont az igazság az, hogy nem is érdekelt
mi történt bent, de az már jobban, hogy neked milyen
napod volt, hogy hogy érzed magad, meg… szóval…
látni szerettelek volna! Hiányoztál! - Steven mélyen
Rox szemébe nézett.
- Ahm… Te is hiányoztál nekem! - válaszolta őszintén Roxi.
Csend telepedett közéjük, úgy adták át magukat a látványnak, melyben a lemenő nap rózsaszínre festette
az eget és némelyik felhő narancssárgán úszott tova
az ég vizén. Roxant ez a látvány mindig lenyűgözte,
de most, mintha szebb lett volna. De az is lehet, hogy
csak azért látta szebbnek, mert ott ült mellette Steven.
Ezt a csodás varázst egyikük sem törte meg. Miután
a nap utolsó sugara is lebukott az ég tükréről, Steven
törte meg a közéjük telepedett csendet.
- Ez csodálatos volt!
- Gyönyörű volt! Utoljára otthon láttam igazi naplementét, de az nem volt ilyen szép… - lopva a fiúra sandított,
kinek szemében mosoly bujkált.
Még sokáig ültek kint a teraszon, és igen sokat beszélgettek. Rengeteg mindent megtudtak a másikról, de Roxan
nem mesélt a múltjáról, Steven pedig a szülei haláláról. De
nem is kérdezgették egymást ezekről a dolgokról, mert
úgy gondolták, hogy majd egyszer eljön annak is az ideje,
hogy ezeket megosszák a másikkal. Addig is várnak.
Steven kilenc óra után ment haza, és távozás előtt
még benézett Sylvire.
- Sajnálom, hogy ma nem tudtam vele játszani! Sőt,
sajnálom, hogy tegnap sem voltam itt. - mondta a fiú,
miközben Roxan kikísérte a kapuig.
- Syl is igen hiányolt! Főleg tegnap, mert ma teljesen fáradt volt. Azért megkérdezte, hogy mikor fogsz
megint eljönni! - mosolygott a lány.
- Ha nem gond, akkor holnap átjönnék egy kicsit hozzá!
- Persze, gyere nyugodtan! Várni fog!
- Rendben! Szia Rox! - a fiú megfordult és elment.
(Rebecca D’Angelo
Szőcs – Rádi Anita)
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Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése:
HÚSVÉT volt.
Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik 1-1 32 cm-es
szabadon választható pizzát nyertek a Rizzo Gastro Bar-ból:
Fáskerti Neszta, Száraz Péter, Kovács Richárd
Az átvételére jogosító utalvány átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben.
A új feladványunkhoz jó időtöltést kívánunk!
A helyes válasz beküldői között kisorsolunk
3 db 32 cm-es szabadon választható pizzát amit a Rizzo Gastro Bar-ban lehet beváltani!
A megfejtéseket 2018. június 20-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni,
a nyerteseket e-mailben is értesítjük!
MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

Az ember örömében, jókedvében ezt teszi.
Magyarország fővárosa.
A citrom színe.
A hét 7. napja.
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5.
6.
7.
8.

Az orvosok munkahelye.
Az emeletre vezet fel.
Zivatar idején a felhők között cikázó erős fény.
Az autóbuszra itt szállnak fel és le az emberek.
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Nyári finomságok

Sörben sült kemencés tarja
Hozzávalók:
• 1 kg sertéstarja
• 1,5 kg savanyú káposzta
• 1 szál parasztkolbász
• só, bors

• babérlevél
• fűszerpaprika
• mustár
• 1 maréknyi árpagyöngy
• 2 doboz sör
Így készül:
A sertéstarját felszeleteljük, sóval, borssal,
fűszerpaprikával fűszerezzük, majd alaposan megkenjük mustárral. A káposzta felét egy zsiradékkal kikent magas tepsibe
simítjuk, megszórjuk az árpagyönggyel,
elhelyezünk rajta 2-3 db babérlevelet és
a felkarikázott parasztkolbászt, majd beterítjük a maradék káposztával. Rátesszük
a tarjaszeleteket, felöntjük a sörrel és először alufóliával lefedve, majd az utolsó 10
percben fedő nélkül, 170 fokon, lassan
megsütjük. Kemencében elkészítve még
finomabb.
Jó étvágyat kívánok!

Szezámmagos kiskifli

Csapatnév: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Főszakács: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Csapattagok:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
..............................................................
..............................................................

Hozzávalók:
• 50 dkg sima liszt (BL55)
• 2,5 dl tej
• 2 dkg élesztő
• 1 evőkanálnyi cukor
• 1 kiskanálnyi só
• 2 evőkanálnyi szezámmag
• 5 dkg olvasztott vaj

..............................................................
..............................................................
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Email cím:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Így készítjük:
Pihentetés után átgyúrjuk, majd 4 kis cipóA langyos tejben az élesztőt csipetnyi cu- ra osztjuk. A cipókat lisztes deszkán kerekkorral elkeverjük és félretesszük. A lisztet re nyújtjuk, majd pizzavágóval 6 körcikkre
a cukorral, sóval, szezámmaggal elke- vágjuk. A körcikkeket egyenként feltekerverjük, közepére öntjük az élesztős tejet, jük, kívülről befelé haladva, így alakítjuk ki
majd a folyékonyra olvasztott vajjal alapo- a kifli formákat. A kifliket sütőpapírral bélelt
san összedolgozzuk. 10 perc pihentetés tepsire tesszük, majd további 30 perc piután az egészet jól átdagasztjuk, majd le- hentetés után 200 C fokos sütőben szétakarva ismét 10 percig pihentetjük.
pen megsütjük.
Jó étvágyat kívánok!
www.eletfuszerei.hu
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Nevezési lap
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900-1000
1000-1530

Nevezés a főzőversenyre
FŐZŐVERSENY
„Mende legjobb szakácsa” cím elnyeréséért
Nevezni a Mendei Polgármesteri Hivatalban, a mende@mende.hu email címen, vagy a helyszínen lehet.

14001400- 1430
1430-1445
1500-1630
1630
1700- 1745
1800- 1900
1900- 0200

Zsűrizés
KAESHI WAZA Harcművészeti Egyesület bemutatója
SDC Starlight Dance Company fellépése
BLUESJÁRAT koncert
Főzőverseny eredményhirdetése
Bódi Guszti és a Fekete Szemek
SAWBONES koncert (ének Bartos Fecó)
Disco DJ. Old Szapi

1100- 1800		

Ingyenes gyermekjátékok

Belépődíj Nincs!

Ugrálóvár, körforgó, gumiköteles trambulin, bölcsi-hempergő,
sütisátor, lángossütés, palacsinta, görhöny
A rendezvényre különbusz indul 1245-kor Pusztaszentistváni Játszótérről,
1305-kor a Dózsa György út végéről, este pedig vissza 1930-kor a Dinnyés köztől.

• MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA • www.mende.hu •

