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Kedves Mendei Lakosok!
A képviselő-testület és a magam nevében
először is szeretném megköszönni, hogy az
elkövetkező 5 évre ismét bizalmat szavaztak
nekünk. Remélem nem fogunk csalódást
okozni és továbbra is az Önök elvárásai szerint tudjuk fejleszteni szeretett településünket Mendét.
Mint azt már korábban is írtam, a képviselőtestület a választási kampány idején sem állt
le, pályázatokat írtunk és nyújtottunk be. A
Mendei Híradó belső hasábjain részletesen
is írunk róla, de már itt megemlítem, hogy
több benyújtott pályázatunk is sikeres lett.
Tovább tudjuk folytatni az útjaink felújítását,
jövő tavasszal, ahogy az időjárás engedi 9
utcát leaszfaltozunk. Ezek a Gárdonyi Géza
utca, Leányvár utca, Hősök tere, Alkotmány
utca, Bille Bese utca,
Arany János utca,
Csokonai utca,
Rákóczi és
Vörösmarty utca.

Továbbra is célunk, hogy minden utca
aszfaltréteget kapjon, ezért kiemelten keressük a lehetőséget arra, hogy a maradék két utca is szilárd burkolatot kapjon.
Tavasszal folytatjuk a járdaépítési programot is, a Kossuth utca páros oldala kap
új, viacoloros járdát, amelynek anyagköltségét sikerült szintén pályázat útján előteremteni. 2020 első felében a Katlan feletti
területen sétaút kialakításával, egyedi, fából készült kilátó felállításával, padok, asztalok, ismeretterjesztő táblák elhelyezésével első lépésként megkezdjük Mende
természeti és épített környezeti látnivalóihoz kapcsolódó tematikus útvonal kiépítésének első szakaszát. Célunk, hogy a
Mendére látogatók megismerhessék azt,
amit mi már régen tudunk, hogy településünk környezetére és kultúrájára méltán
büszkék lehetünk.

Polgármesteri köszöntő
Már az idén ősszel megkezdtük a bölcsőde bővítését, annak érdekében, hogy ne
legyen várólista. Jövő szeptemberben
újabb két csoportban fogadhatjuk a kisgyermekeket. Úgy gondolom, hogy a bölcsőde és az óvodai kapacitások rendelkezésre állnak, nem lesz olyan gyermek
akit el kellene helyhiány miatt utasítani.
Értesítést már kaptunk róla, de szerződésünk még nincs, de Örömmel számolhatok be arról, hogy csapadékvíz tározóra
nyertünk támogatást, amit a Mende és
Pusztaszentistván között a kukoricás felső
részén építünk meg, kiküszöbölve ezzel
a korábban nagy eső esetén tapasztalható
kiöntéseket. A beruházás során a Szent
István út páros oldalán kibetonozott
csapadákévíz elvezető árok fog épülni.
Amint látják a jövő évi feladatok már
részben adottak, az építkezésekkel
várjuk a tavaszt. De ne szaladjunk
ennyire előre!
Az újság megjelenését követő napok már az adventről, a várakozásról, a reményről szólnak. Megpróbáltunk az idén is összeállítani
egy olyan ünnepségsorozatot,
amely reményeim szerint méltó
lesz az ünnep hangulatához.
Jöjjenek és nézzék vasárnaponként olyan szeretettel településünk
apraját és nagyjait,
amilyen szeretettel
készülnek Ők!

Deborah Gordon Cooper

Áldás a fára

Ebben az évszakban,
mikor az éj sötétje
hosszabb a nap fényénél,
mikor a Föld aludni tért
a hideg elől,
Advent idején,
a várakozás idején,
hadd találjuk meg a módját,
hogy a rohanásból kiszakadva
békénk lehessen,
és tágra nyithassuk
hálás szívünk.
Áldd meg a fénylő fákat,
az örökzöld mindenség jelképét,
mert hűek és változatlanok,
mint Isten szeretete.

Kaszanyi József
polgármester
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Közérdekű információk
Tisztelt Adózók!

Az iparűzési adóelőleg kiegészítés bevallás
és feltöltési kötelezettségüket 2019.12.20.
napjáig tehetik meg.A fizetendő adót az Önkormányzat számlájára teljesíthetik:
Iparűzési adó 11742056-15392055-03540000
Kérem, hogy az utalásokon tüntessék fel
nevüket/ cég nevét és az adószámukat is.
A befizetések késedelmes teljesítése
esetén, minden esetben szankcióval
(késedelmi pótlék) kell élni az adóhatóságnak, ezért kérem problémáikat mindenképp az esedékesség lejárta előtt
jelezzék.
Felhívom a figyelmüket, hogy a bevallási kötelezettség nem teljesítése esetén,
mulasztási bírság kiszabására kerül sor,
melynek összegét a 2017. évi CL törvény
221.§ (1) a) valamint (2) bekezdése a következő módon szabályozza:
221. § (1) Az adóhatóság a bejelentkezési kötelezettség, a foglalkoztatotti
bejelentés, a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának
megszerzésével kapcsolatos bejelentési, valamint az EKAER bejelentési
kötelezettség kivételével
b) a bevallási, adat bejelentési, vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos
bejelentési, (változás) bejelentési,
adatszolgáltatási kötelezettségének
hiányos, a bevallási hiba kivételével hibás teljesítése,
(2) Az (1) bekezdés szerinti adókötelezettség határidőn belüli
nem, illetve nem jogszerű
teljesítése esetén az adóhatóság a természetes
személy adózót ötvenezer
forint, a nem természetes
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személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás
jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő tűzésével ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.
Ügyeikkel: a 06 29 438 001/16 melléken, és
a viola@mende.hu elérhetőségeken, valamint ügyfélfogadási időben a Községházán
Mladoniczki Viola foglalkozik.
Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Étkezési térítési díj befizetések
Étkezési térítési díjbefizetésére 2019 januárjától elsősorban átutalással van lehetőség.
Utalni a Mendei Polgármesteri Hivatal
11742056-15730631 számú bankszámlájára lehet minden hónap 15-ig a
kiküldött pontos összeg átutalásával. A
közlemény rovatban kérem, tüntessék fel
a gyermek nevét és osztályát, hogy be
tudjuk azonosítani a beérkező összeget.
A befizetésről a számlákat a beérkezéstől számított 10 napon belül eljuttatjuk az
iskolába.
Akik nem tudnak élni a fenti lehetőségekkel, továbbra is a Polgármesteri Hivatal
pénztárában tudják készpénzben kiegyenlíteni a térítési díjat ügyfélfogadási
napokon, adott hónap 15-ig.
Kérjük, tartsák be pontosan az időpontokat! Ha nem történik meg
időben a befizetés, az érintett szülő
felszólítást kap, és a gyermek a
következő hónaptól csak akkor étkezhet, ha a hátralékot
rendezi.
Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
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Sajtóközlemény

Ismét pályázunk és nyerünk!

A fejlesztés célja, hogy a településen élő
kisgyermekes családok számára az igényeknek megfelelő számban biztosítani
tudjuk a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, segítsük a kisgyermekes
családokban a szülők munkaerőpiaci elhelyezkedését, hozzájárulunk a hátrányos
A támogatás forrása:
helyzetű gyermekek szocializációjához és
Pest megye Területfejlesztési Koncepciója az esélyegyenlőség megvalósításához.
2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósítá- A megvalósítás helye:
sához nyújtott célzott pénzügyi támogatás 2235 Mende, Fejes Ferenc tér 16/A.
felhasználásának feltételrendszeréről szóló
1517/2016. (IX.23.) Korm. határozat alap- A támogatott tevékenység megkezdéséján, a Pest megyei fejlesztések előirányza- nek és tervezett befejezésének időpontja:
tából.
2019. november 02 – 2020. április 30.
Projekt megnevezése:
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”
Projekt azonosító száma:
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/16.

Támogató neve:
Pénzügyminisztérium
Kedvezményezett:
Mende Község Önkormányzat
(2235 Mende, Fő utca 14.)

A kivitelező cég neve:
IMHOTEP-INVEST Kft.
(székhelye: 2209 Péteri 082/21.)

A támogatás összege: 192 000 000 Ft
A támogatott tevékenység elszámolható
összköltsége: 202 105 263 Ft

PénzügyMinisztérium
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Kaszanyi József
polgármester

PESTMEGYE
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Magyar Faluprogram keretében útfelújításra és
járda felújításának anyagtámogatására nyertünk támogatást
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
című MFP-ÖTU/2019. kódszámú, valamint a Kistelepülések járda építésének
felújításnak anyagtámogatása című MFPBJA/2019. pályázati kiírásra nyújtottuk be
igényünket, amelyre a Miniszterelnökség
és az Magyar Államkincstár vissza nem
térítendő támogatási összegeket ítélt meg.
Az alábbi utcák szilárd burkolattal, AC 11 j.
aszfalttal 29 998 055 Ft-ból kerülnek felújításra:
• Gárdonyi Géza utca, 562, 600 hrsz.
• Leányvár utca
98 hrsz,
• Hősök tere
835/6 hrsz.,
• Alkotmány utca
111 hrsz.,
• Bille Bese utca
87. hrsz.

A Kossuth Lajos utca páros oldalán a balesetveszélyes, rossz állapotban levő járdát szeretnénk felújítani, erre 4 972 61 Ft összegű
támogatást nyertünk, anyagvásárlás céljára.
A kivitelezési munkák megkezdését 2020. április elejére tervezzük, de a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a pontos időpontról
értesíteni fogjuk az érintett lakosságot.
Ismét örülhetünk, hogy településünkön a szilárd burkolatú
utak gyarapodnak, a járdák
járhatóbbá tételével biztosítjuk a balesetmentes közlekedést tisztelt lakosaink számára!
Kaszanyi József
polgármester

Ismeretterjesztő élménypark kialakítása a Katlan „csúcsán”
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a
HAJT-A Csapat Egyesület működési területére meghirdetett VP6-19.2.1-41-2-17 kódszámú
„Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása „ című felhívásra pályázatot nyújtottunk
be és 2019. október elején értesítést kaptunk,
hogy a Program Irányító hatósága támogatásra alkalmasnak minősítette.
A mendei agyagbánya mellett kialakult meredek löszfalas dombon (ahol kitűnően lehet
tanulmányozni az üledék- és talajképződési ciklusokat) ismeretterjesztő élménypark létesül.
Sétaút kialakításával, egyedi, fából készült
kilátó felállításával, padok, asztalok, ismeretterjesztő táblák elhelyezésével
valósul meg a fejlesztés.
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A projekt teljes költsége
összesen:
11 761 859 Ft
A támogatás összege:
9 791 829 Ft
Saját forrás:
1 970 030 Ft
A tervezett parkterület később alkalmassá
válhat az élménypark továbbfejlesztésre,
ahol újabb térelemek, sétautak, élményeszközök helyezhetőek el.
A pihenni, kikapcsolódásra vágyók újabb
területet vehetnek birtokukba, Mende szinte legmagasabb pontjáról gyönyörű kilátás
nyílik az épített környezetre, a település változatos tájaira.
Kaszanyi József
polgármester
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Testületi Hírek
Testületi hírek!

Mende Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2019. október 22-én tartotta alakuló
ülését.
Az alakuló ülés megnyitása után dr Szikszai
Tibor beszámolt az önkormányzati választás lebonyolításáról, ismertette az eredményeket, majd átnyújtott Kaszanyi József
polgármesternek, illetve a képviselő-testületi tagoknak a megbízóleveleket. Az eskütétel után Kaszanyi József polgármester
megköszönte a választás eredményes lebonyolításában közreműködők munkáját.
Az ünnepélyes alakuló
ülésen a képviselőtestület módosította
a szervezeti és működési szabályzatát,
majd döntött a polgármester tiszteletdíjáról
és költségtérítéséről.
2019. október 25-én
a képviselő-testület
ülésén megválasztotta
a település alpolgármestereit Paskó Zoltán és Gecser István
személyében, majd

döntöttek a Pénzügyi- és településfejlesztési Bizottság tagjairól. A Bizottság elnöke
Juhász Sándor Jánosné, míg tagjai Guth
Jánosné és Laukóné Dolányi Ildikó lett. Az
alpolgármesterek, illetve a képviselő-testület tagjai továbbra is tiszteletdíj nélkül dolgoznak a település fejlődésén.
2019. november megalakult a Mendei
Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Az
alakuló ülésen a megválasztott képviselők
Vidák Józsefet választották meg elnöknek,
míg az elnökhelyettes Vidák István lett. Az
önkormányzat harmadik tagja Vidák Gábor.

Nem szavazott
66.24%
(2254 fő )

KASZANYI JÓZSEF
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3 403 fő
Megjelent
33.76 % (1 149 fő )
Nem szavazott
66.24% (2254 fő )

A jelölt neve

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

jelölő szervezet(ek)

kapott érv. szavazat

%

Független jelölt

647

58,98%

JUHÁSZ SÁNDOR JÁNOSNÉ Független jelölt

644

58,71%

GÉR VIKTOR

Független jelölt

603

54,97%

GUTH JÁNOSNÉ

Független jelölt

594

54,15%

LAUKÓNÉ DOLÁNYI ILDIKÓ Független jelölt

572

52,14%

GECSER ISTVÁN

Független jelölt

566

51,60%

LABADICS ISTVÁNNÉ

Független jelölt

528

48,13%

JÁMBOR FERENC

Független jelölt

275

25,07%

HAJNAL ZSOLT

Független jelölt

248

22,61%

FÜSTÖS LÁSZLÓ

Független jelölt

226

20,60%

BÉDEG ÁRPÁDNÉ

FIDESZ-KDNP

204

18,60%

KOLTAI HELGA HEDVIG

FIDESZ-KDNP

179

16,32%

PASKÓ ZOLTÁN

1 148 db
51 db
1 097 db

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 75 fő
Megjelent
96 % (72 fő )
Nem szavazott
4% (3 fő )

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 3 403 fő
Megjelent
33.76 %
(1 149 fő )

Egyéni listás- választás - Mende

Települési roma nemzetiségi önkormányzati választás

Polgármester-választás - Mende

A jelölt neve

Települési eredmények

Urnában lévő, lebélyegzett
szavazólapok száma:
1 148 db
Érvénytelen, lebélyegzett
szavazólapok száma:
Érvényes
szavazólapok száma:

120 db
1 028 db

A jelölt neve

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma:
Érvényes szavazólapok száma:

jelölő szervezet(ek)

kapott érv. szavazat

%

VIDÁK ISTVÁN

LUNGO DROM

47

(65,28%)

VIDÁK JÓZSEF

LUNGO DROM

46

(63,89%)

VIDÁK GÁBOR

LUNGO DROM

46

(63,89%)

RAFAEL PÁL

PHRALIPE

25

(34,72%)

jelölő szervezet(ek)

kapott érv. szavazat

%

RAFAEL PÁL PÉTER

PHRALIPE

24

(33,33%)

Független jelölt

1 028

100,00%

HORVÁTH JÁNOS

PHRALIPE

23

(31,94%)
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72 db
0 db
72 db
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Közérdekű információk
A Mendeiek is segítették
Levente gyógyulását
Egy országos megmozduláshoz csatlakozva Mendén is gyűjtést tartottunk Hos�szú Leventének, akinél egy éves korában
SMA2 gerincvelő eredetű izomsorvadást
diagnosztizáltak.

Posztumusz Díjat kapott
Benyovics Mihályné
Rojtos Mária
A Tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre
Egyesület Tápió mentéért Kuratóriuma posztumusz Tápió mentéért-díjat adományozott
Benyovics Mihályné Rojtos Mária részére. A
díjat lánya, Acsai Andrásné vette át.

A gyűjtés eredményképpen 147 000 Ft
került átutalásra az Összefogás Levente
Lépteiért alapítvány számára, melyet a
későbbiekben Levente rehabilitációjára
fordítanak.
Számomra ez a gyűjtés példaértékű volt, jó
volt látni, ahogy megnyílik az emberek szíve. Maradjon ez így, és ne csak ilyenkor,
hanem a hétköznapokban is tartsunk ös�sze! Köszönöm mindenkinek a támogatást!
Benkóné Billinger Magdolna

Közérdekű információk

Örömökben gazdag
nyugdíjas éveket kívánunk!

Wágner István Ferencné, vagy ahogy Mendén mindenki ismeri Noszka Klárika a Mendei Polgármesteri Hivatalban töltött 34 év
után 2019. december 31-én nyugdíjba vonul.

A Tápió mente tót hagyományainak népdalos és népviseletes értékeinek megőrzéséért, a generációkon keresztül átörökített, több évszázados dallamok önzetlen
közkinccsé tételéért, a mendei helyi népdalos értékek egyedülálló előadásmódjáért és az önzetlen, sírig tartó, szeretettel
való segíteni akarás szándékáért, a Tápió
menti tótok identitástudatának kialakításáért, valamint a magyarországi szlovákok
Különbusz
kulturális örökségvédelmi értékeinek gazÉrtesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a dagításáért.
község karácsonyi ünnepére való eljutás
Bánfi Annamária
megkönnyítése érdekében külön buszjáratot indítunk 2019. december 15-én: Impresszum:
15:20-kor indul Pusztaszentistván – Ját- Mendei Híradó 2019./V. szám
Kiadja: Mende Község Önkormányzata
szótérről, 15:40-kor Dózsa György út vé2235 Mende, Fő út 14.
géről, este pedig 19:00-kor indul vissza a Kiadásért felelős: Kaszanyi József polgármester
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság
Polgármesteri Hivatal elől.
Dr. Mona Gyula Nyomdai előkészítés és kivitelezés:
SK. Marketing Kft. 2230 Gyömrő, Eskü utca 15/a.
címzetes főjegyző

Elmondhatjuk, hogy a hivatalban Ő volt az
a köztisztviselő, akivel az egyik legtöbbet
találkoztak az ügyfelek, mivel a szociális
feladatokkal, a közmunkaprogramok koordinálásával, a hagyatéki ügyintézéssel
foglalkozott, valamint anyakönyvvezetői
feladatokat is ellátott. Úgy gondolom,
hogy manapság ritka, hogy valaki ennyi
időt tölt el egy munkahelyen úgy, hogy Ő
nem, de a világ közben nagyot változott, a
Községi Tanácsból Polgármesteri Hivatal
lett.
Nyugdíjba vonulásod alkalmával Bódi Irén
szavaival kívánunk sok sikert, jó egészséget, valamint családodban gyermekeidben, unokáidban sok örömöt!
Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
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Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott - az ifjúság.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.
9

Közérdekű információk
Hivatali munkarend

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
ünnepek ideje alatt a Polgármesteri Hivatal
ügyeleti napjai a következőképpen alakulnak:
2019. december 7 és 14-én az ügyfélfogadás
szünetel.
2019. december 23-án az ügyfélfogadás
800-1200-ig tart.
2019. december 30-án és 31-én a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz. Ezen a
héten kizárólag elhunyt személy anyakönyvezése esetén 06-30-972-05-97-es telefonszámon
Kremmer Gáborné érhető el. Az ünnepek utáni
első munkanap 2020. január 2. (csütörtök)
Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
A háziorvosok decemberi rendelése a következőképpen alakul:
December 7-i és 14-i szombati munkanapon 24 órás központi ügyelet van Gyömrőn.
Ez évben két ünnep között Dr. Dóczi Ildikó lesz szabadságon, Dr. Marosi Gyöngyi
fogja helyettesíteni a megszokott módon.
Dr. Dóczi Ildikó utolsó rendelési napja
12. 23 hétfő, majd 2020. 01. 02-án,
csütörtökön kezd dolgozni a szokásos
rendelési időkben.
Fontos, hogy december 24-től 29-ig
központi ügyelet lesz!
Minden kedves betegünknek békés, boldog karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!
Dr. Marosi Gyöngyi és Dr. Dóczi Ildikó
háziorvosok

Gólyahír

Lévai Zsolt és Tumbász Klementina
gyermeke Marcell
2019. 09. 04.
Balogh Zsolt és Benyovits Viktória
gyermeke Léna
2019. 09. 29.
Buliska István és Gahó Brigitta Irén
gyermeke Nikoletta
2019. 09. 29.
Tóth Gábor László és Horváth Annamária
gyermeke: Vencel
2019. 10. 01.
Miskolczi Dániel és Vidák Vanessza
gyermeke Noel
2019. 10. 16.
Pálinkás Gábor és Czipa Rita
gyermeke: Beniel
2019. 10. 24.
Száraz Dániel és Nagy Ágnes
gyermeke: Ferenc Marcell 2019. 10. 25.
Papp Martin és Jakab Eliza Betta
gyermeke Luca Emma 2019. 11. 02.
Nikolics Gusztáv és Szilágyi Veronika Tamara
gyermeke Ketrin
2019. 11. 02.
Boda Tibor és Esztergályos Ildikó
gyermeke Szófia Gina 2019. 11. 06.
Kaszab Máté és Vancsik Júlia
gyermeke Eleonóra
2019. 11. 11.

Közérdekű információk
Tájékoztatás!

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a Mendei Polgármesteri Hivatalban
a szociális- és a hagyatéki ügyintézési feladatokat 2019. december 1-től Petényiné
Király Tímea látja el.
Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Könyvtár hírek, programok
2019.11.29. (péntek)
16 órától
ADVENTI kézműves
foglalkozás
2019.12.06. (péntek)
16 órától
mézeskalács sütés
2019.12.19. (csütörtök)
14-16 óra között Tai-chi
16-18 óra között TEAHÁZ

A Nemzeti Audiovizuális Archívum tartalmai rövid változatban bárki számára
hozzáférhetők az interneten, de a teljes
anyagok csak a NAVA-PONT-okon keresztül érhetők el, most már a könyvtárban is!
Lekrinszki Helga
könyvtáros

Meghívó

2020. január 19-én 15 órától tartjuk a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére tartott rendezvényünket, melynek
témája: Trianon,
előadó: Dr Anka
László történész
Helyszín:
Szabadidőközpont nagyterme
Mindenki szeretettel várunk!

Szeretettel köszöntjük a augusztus vége
Dr. Bekker Kitti fogorvos év végi rendelése: óta született babákat!
December 23-án és 30-án lesz rendelés. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk az
December 31- január 3-ig szabadságát egész családnak!
tölti. Központi ügyelet: Budapest, VIII.
Dr. Mona Gyula
ker. Szentkirályi út 40.
címzetes főjegyző
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NAVA PONT lettünk!

A könyvtárban mostantól szabadon hozzáférhetünk az elektronikus média kulturális értékeihez: rádió és televízióadásokhoz, természettudományos, oktató,
történelmi filmekhez, sorozatokhoz, dokumentumfilmekhez, archív híranyagokhoz. Hitelesebben tájékozódhatunk
segítségével múltunk és jelenünk eseményeiről.

Mendei Híradó 2019./V. szám

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
Mendei Híradó 2019./V. szám
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Emlékeztünk

Október 23-ára

Ebben az évben a szokásostól eltérően, az
október 23-át ragyogó napsütésben, szélcsendben ünnepelhettük. A megemlékezést
a Hősök terén a Himnusz közös eléneklése
után Paskó Zoltán képviselő úr ünnepi beszédével nyitotta meg.

Az önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, a megyei kisebbségi
önkormányzat, az óvoda, az iskola
és a pártok képviselői tiszteletüket
kifejezve koszorút helyeztek el a
Hősök emlékművénél, majd a Hagyományőrző Népi Együttes dalcsokorral rótta le tiszteletét.
A műsor után meggyújtottuk a
fáklyákat és a népi együttes zenekarának kíséretével elindultunk a Szabadidőközpont felé.
Az ünnepi műsor a továbbiakban rendhagyó módon
folytatódott.

12

A Szabadidőközpontban először Dr. Csernik Zoltánné
nyugalmazott pedagógus köszöntésére, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző
Karának
Dékáni Hivatala által adományozott aranydiploma átadására került sor.
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Dr. Csernik Zoltánnét, Irénke nénit, volt
tanítványai, pedagógustársai, a gyermek
tánccsoport, a Hagyományőrző Népi
Együttes és a Rozmaring Nyugdíjasklub
tagjai tánccal, énekkel, prózával köszöntötték.
Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola
tanulói már felkészültek a kicsit rendhagyó, színvonalas előadásuk bemutatására, mely a közönségnél nagy sikert aratott.
Folytatásként a Hagyományőrző Népi
Együttes és a Rozmaring Nyugdíjasklub
katonanótákat adott elő a Népi Együttes
Zenekarának kíséretével. Zárásként közösen elénekeltük a Szózatot.
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A megemlékezés után páran még odamentek Irénke nénihez és meséltek,
közösen emlékeztek egy-egy diákként,
vagy felnőtt fejjel átélt közös történetet
felidézve. Jó volt látni, hogy az ünnepségen és köszöntésen jelenlévők között
szép számban voltunk mendei diákok és
maradtunk mendei lakosok, pedagógusok, tisztviselők, vállalkozók, munkavállalók, egyszerűen mendeiek.
Köszönjük a fellépőknek és felkészítőiknek a változatos, színes műsort.
Köszönjük mindazoknak, akik előadásukkal emelték az ünnepség színvonalát,
hogy megjelenésükkel megtisztelték a
fellépőket, a köszöntöttet, az ünneplő közönség többi résztvevőjét, hogy adóztak
'56 emléke előtt.
Mladoniczki Viola
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Pályaorientációs nap
Centrum Kavalkád 2019. október 21-én a
Mendei Géza Fejedelem Általános Iskolában

Az általános iskolákban egy tanítás nélküli munkanap keretében 2019.október
21-én Pályaorientációs napot tartottunk.
A Szolnoki Szakképzési Centrum tagintézményeinek pedagógusai, diákjai az
1. évfolyamtól a 8. évfolyamig minden
korosztálynak igyekeztek tartalmas elfog-

laltságot biztosítani, amely célja nem iskolabemutatás, nem szakmaismertetés,
hanem a műszaki és a szolgáltatási területek mindennapi életünkben való megjelenésének bemutatása.
Tanulóink nagyon lelkesek és érdeklődőek voltak. Kipróbálhatták a bemutatott
eszközöket, játékos tevékenykedtetés
formájában bekapcsolódhattok a folyamatokba, kísérletekbe. Varrás keretében
kisebb meglepetést készíthettek. Az osztályok forgószínpadszerűen vették rész a
nap rendezvényén, több helyszínen.
A Szolnoki Szakképzési Centrum Centrum Kavalkád pályaorientációs rendezvénye országos hírnévre tett szert, s nagy
örömünkre szolgált, hogy az idei tanévben a megelőző hosszas egyeztetések
után létre jöhetett ez a program.
Németh-Kosnyider Ibolya
szervező tanár
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Idén is találkozhatunk a Mikulással
2019. december 5-én, csütörtökön ismét elhívtuk településünkre a Mikulást.
Kértük, hogy keresse fel a településen az
egész évben jól viselkedő és szófogadó gyerekeket. Kérésünket elfogadta, és 16 órától
elindul a Pusztaszentistváni játszótérről. A
Csigási utca - Kossuth Lajos utca – Mendei
utca - Szent István út – Péceli út – Fő utcaÁllomás utca - Dózsa György út – Dinnyés
köz - Bajcsy- Zsilinszky utca útvonalon találkozhatnak a Mikulással és a krampuszaival.

A Mikulás és a krampuszok idén kivételesen
kisvonattal érkeznek, akikhez a gyermekek és
szüleik is fel tudnak szállni, hogy együtt utazzanak a településen.

Szeretnénk felhívni a tisztelt szülők és a kedves
gyermekek figyelmét, hogy a település központjában december 5-én nem lesz csomagosztás.
A gyermekek részére a Mikulás csomagok kiosztására a második advent idején december
8-án, vasárnap a Szabadidőközpont nagytermében 16.00-tól kerül sor, ahol interaktív műsor keretében várjuk együtt a Mikulást.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Meghívó községi karácsonyra
Az idei évben is nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit december 15-én a Szent István parkba,
ahol 16 órától forralt borral, teával
és süteménnyel várunk mindenkit.
Az adventi gyertya meggyújtása
után, 17 órakor kezdődik a község
karácsonyi ünnepe a Szabadidőközpont nagytermében, ahol hagyományainkhoz híven színes előadásokkal várjuk mindazokat, akik
szívesen töltik velünk ezt a különleges vasárnapot.
Kaszanyi József
polgármester
Mendei Híradó 2019./V. szám
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A Mendei Forrás Egyesület Hírei
Az év végének közeledése jó alkalmat ad számunkra is, hogy számot vessünk, mi minden
történt ebben az esztendőben. Hány programot, ötletet tudtunk megvalósítani, amivel a
közösséget segítettük, támogattuk.
A legutóbbi események között említhetjük
az Őszi kertzáró programunkat, ahol ismét
mag, növény, palánta, gumó és virághagyma cserebere, illetve érdekes előadások
várták az érdeklődőket.
Tavasszal folytatjuk a kerttel kapcsolatos
programunkat.

A Mendei Szüreti Mulatságon Népi játszóházzal vártuk a kicsiket és nagyokat. Volt
halászat fateknőből, babzsákdobálás konzervdobozra, fiók-labirintus, karikásostor
és sok más furfangos játék. Az egyszerű
eszközökből létrehozott népi játékok sohasem avulnak el, amire jó
példa, hogy az esős idő ellenére sokan hosszabb időre
maradtak, mindegyik játékot
kipróbálták és jól érezték
magukat velünk együtt!
Továbbá örömmel számolunk be Önöknek arról is,
hogy sikerrel lezajlott a Mendei Forrás Egyesület I. Sport
és Egészségnapja! Igazából
mit is jelent az az „egészségnap”?
16

Röviden: egy nap, amikor csak az Ön
egészsége a fontos. Hosszabban: egy
olyan nap, amikor megtudhat számos dolgot a saját egészségi állapotáról, olyan
szűrővizsgálatokon vehet részt, amelyek
során kiderülhet addig fel nem fedezett betegsége (pl. magas vérnyomás). Elnyertük
a Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatát, amely lehetőséget adott két új-generációs diagnosztikai berendezésekkel
felszerelt szűrőbusz kiszállására. Itt különböző vizsgálatokon vehettek részt a jelentkezők: csontritkulás mérés, teljes testös�szetétel elemzés, felső és alsó végtagi
vérnyomásmérés, verőérszűkület-vizsgálat, érmerevség-vizsgálat, véroxigénszint
mérés, vércukorszintmérés, koleszterinszint mérés.
A Sport és Egészségnap során kipróbálhattak sporteszközöket és aktívan mozoghattak a résztvevők. Aki pedig megéhezett,
vendégünk volt egy almára vagy zöldségfalatokra, szintén az egészség jegyében! A
Géza Fejedelem Általános iskolában rajzversenyt rendeztek, ahol a gyerekek az
egészségről készítettek szebbnél szebb
alkotásokat, amelyekre a helyszínen lehetett szavazni. Az Egyesület emléklapot és
ajándékokat adott a kreatív
iskolásoknak.
Hálás köszönet minden
mendeinek, aki tevékeny
részt vállalt a szervezésben,
megvalósításban, erejét és
idejét nem kímélve! Láthatóan a rendezvény elérte célját,
az érdeklődők egészségi állapotukról fontos adatokat tudhattak meg és elmerülhettek
az egészségtudatossággal
kapcsolatos ismeretekben.
Mendei Híradó 2019./V. szám

A Mendei Forrás Egyesület Hírei

Az adventi hetekben ismét színes Fényfestéssel szeretnénk
az ünnepi hangulatot és a hagyományokat színesíteni. Terveink szerint a község több
pontján lesz látható, amelyről
tájékoztatni fogjuk önöket.
Aki még nem hallott volna egyesületünkről, programjainkról és
kezdeményezéseinkről, minden
fontos információt megtalál rólunk www.mendeiforras.wixsite.
com oldalunkon, illetve a Mendei Forrás Egyesület (MeFE) Nyilvános
Facebook csoportban. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk az adventi és 2020-as
programjainkon, azzal a hittel, hogy községünk lakosainak életét gazdagíthatjuk.

Ötleteiket, javaslataikat, illetve csatlakozási szándékuk jelzését a Mendei Forrás
Egyesület tagjai közé, a megadott elérhetőségeinken továbbra is eljuttathatják
hozzánk.
2235 Mende, Fő út 1. sz.
(postai úton), valamint az interneten:
mendeiforrasegyesulet@gmail.com
Egyesületünk önfenntartó, magánszemélyek és néhány helyi vállalkozó adománya-

iból, valamint a befolyt tagdíjakból szervezzük mindazokat a programokat, amelyek
a közösség javát szolgálják. Amennyiben
lehetőségük van rá, köszönettel vesszük
támogatásukat.
Számlaszámunk:
16200106-11626873
(Magnet Bank)
Engedjék meg, hogy a Mendei Forrás Egyesület elnökség és minden
tagja nevében örömökben gazdag,
békés ünnepeket kívánjon Önöknek!
Vezetőség

Mendei Híradó 2019./V. szám
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Helytörténeti séta
Október 20-án újabb helytörténeti sétára indultunk Balogh Gábor helytörténeti kutatóval. Az előző helytörténeti sétához hasonlóan
most is egy II. világháborúhoz köthető helyszínt kerestünk fel a sáncárkot/tankárkot.

Elhaladtunk a tankárok mellett, majd a
Katona völgy irányába folytattuk utunkat.
Sétánkon, ami ha figyelembe vesszük
távot (kb. 10 km) és terepviszonyokat
inkább túra volt. Nemcsak Mendével
kapcsolatos ismeretink bővültek, hanem
élményekkel gazdagodva érkeztünk vis�sza a kiindulási pontra. Köszönhető ez a
csodás színekben pompázó őszi tájnak,
az utunkat keresztező őzeknek és vadkannak is.
Tavasszal újabb túrára indulunk!
Lekrinszki Helga

A sétánk a Locsodi utca végétől
indult a szántóföldek irányába.
Megnéztük hol helyezkedett el
a II. számú tanya, a Gerendás
tanya és a Krausz tanya. Kisebb
kalandozás után megérkeztünk a
tankárokhoz, ami a Mende-Maglód határon található.
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Ebösszeírás - határidő: 2020. 01. 31.
Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb
tartási helye szerint illetékes önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel
három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás
alapján az ebtartók által szolgáltatott
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása
céljából. Az eb tulajdonosa és tartója
az ebösszeíráskor köteles a törvényben
előírt adatokat a települési önkormányzat
rendelkezésére bocsátani.
Mindezek alapján felhívjuk a Mende
területén tartott, négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az
erre
rendszeresített
„Ebösszeíró adatlapot”
minden általuk tartott ebről külön, teljeskörűen
kitölteni, és legkésőbb
2020. január 31-ig a
Mendei Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjenek az alábbi módok
valamelyikén:
- nyomtatott aláírt formában
a Mendei Polgármesteri Hivatal 2235 Mende Fő utca
14. szám alatti címre eljuttatva
Mendei Híradó 2019./V. szám

vagy
- elektronikus úton az E-Önkormányzati
Portálon keresztül.
Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét
arra, hogy
- miután teljeskörű összeírásról van szó,
a korábbi bejelentés nem mentesít jelen
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
alól; minden ebtartó köteles (ismételten)
bejelenteni minden jelenleg általa tartott
ebet a határidőig,
- az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga
után. A bírság az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 15 000 Ft-tól
150 000 Ft-ig terjedhet, és ismételten is
kiszabható.
Együttműködésüket köszönjük!
Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
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A Mesevár Óvoda - Bölcsőde hírei
Óvodánkban, bölcsődénkben lassan minden
kicsi gyermek elfoglalja, megszokja új környezetét. Megérkeztek új gyermekeink, akik
mára már teljes értékű tagjai lettek intézményeinknek. Reggelente már egyre kevesebb könnycseppet kell letörölniük az óvó
néniknek, kisgyermeknevelőknek. Rengeteg
új élményt tapasztalhatnak gyermekeink, régiek és újak egyaránt, ismereteik bővülnek,
tovább tágul a világ számukra.

2005. óta ünnepeljük szeptember 30-án,
Benedek Elek születésnapján a magyar
népmeséket. Ezen a napon minden népmesét szerető gyerek és felnőtt megkülönböztetett tisztelettel fordul a magyar népek
meséi felé. Céljuk az volt, hogy a népmesék fennmaradjanak és a mesékben élő
bölcsesség továbbhagyományozódhasson
az új generációkra. Épületeink falai között
nem telik el úgy egyetlen nap sem, hogy a
gyermekek számára oly kedves, és fontos
mesék világába ne utazzanak el, de ezen
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a kiemelt nap tiszteletére kijelölt héten még
intenzívebben helyezzük előtérbe ezt a varázslatos világot, ismertettük meg a gyermekekkel népmeseíróinkat, a mesék keletkezésének történeteit.
Október 4-én az állatok világnapját ünnepeltük. Az állatok világnapjának alapelve,
hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják
mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az
ember és állat közötti barátságot erősítse,
valamint felhívja a figyelmet az együttélés
fontosságára. Mai világunkban egyre kevesebb állat veszi körül otthonukban gyermekeinket, ezért is, ha nem is pontosan ezen
a napon, de óvodás gyermekeinknek igyekeztek az óvodapedagógusok olyan őszi
kirándulást szervezni, ahol egy kicsit közelebb kerülhettek az állatok világához.
Mindennapi tevékenységeink közben nagycsoportosaink szorgalmasan gyakoroltak
a Szüreti Mulatságra. Szentistváni nagycsoportosaink szombaton, a vendégsereg
megérkezését követően hangolták az eső
ellenére ünnepi hangulatra a népes közönséget. Központi óvodásaink vasárnap
a Katlanban léptek a színpadra, táncolták
kis népi táncukat, jó kedvre derítve az ott
megjelenteket.
November 9-én Márton napi bált tartottunk
a Szabadidőközpontban. Visszatért hozzánk Vándor Mártonunk, akit 1 évvel ezelőtt a tombola különdíjaként sorsoltunk ki,
2 belépővel az idei rendezvényünkre. 1évig
gondosan őrizték gazdái, majd idén a bálban újra útra kelt, új családnál tölt egy évet,
és reményeink szerint 2020 novemberében ismét a báli forgatagban üdvözölhetjük. Köszönjük mindazon családok segítő
támogatását, akik ugyan a bálba nem tudtak eljönni, de támogatták a bál létrejöttét
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A Mesevár Óvoda - Bölcsőde hírei
anyagilag, tombolatárgyakkal, süteményekkel. Köszönjük minden kedves
vendégünknek, akik elfogadták meghívásunkat,
hogy eljöttek, és velünk
együtt mulattak, és persze
sokan dolgoztak ezen az
éjszakán. Végül, de nem
utolsó sorban szeretném
megköszönni az óvoda
dolgozóinak a sok tervező,
szervező munkát. Összefogásunk eredményeként
összegyűjtött pénzössze-

get továbbra is óvodánkra, az óvodás gyermekek
életének szebbé tételére
fordítjuk.
Az őszi időszaknak lassan
vége, hamarosan kezdődik
a tél, a sok-sok várakozás
a Nagyszakállúra, hogy
idén is eljöjjön hozzánk
rénszarvasaival húzta szánon a Mikulás, az Adventi
varázslat, egészen a Karácsonyi csodákig.
Erdélyi Krisztina
Intézményvezető

Bővítjük a bölcsődét
Megkezdődtek a Bölcsőde
épület kivitelezési munkálatai
A közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően a
Képviselő-testület kiválasztotta a kivitelező vállalkozót, az IMHOTEP- INVEST
Kft.-t. (székhelye: 2209 Péteri,
082/21.) Önkormányzatunk
a munkaterületet 2019.
november 02-án átadta a
vállalkozónak és megkezdődtek a Bölcsőde épület
föld– és alapozási munkái. A kivitelezési
munkákat folyamatosan szeretnénk végezni,
de természetesen odafigyelünk, hogy a kisgyermekek napközbeni nyugalmát , pihenését ne zavarjuk.
Az intézményvezetővel történt egyeztetés
szerint lesz olyan hét, amikor nagyobb és zajosabb munkák miatt a bölcsis gyermekek
ellátását a Fő utcai óvodában oldjuk meg,
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amelyről időben értesíteni fogjuk a szülőket.
Sokszor kértük már a T. Lakosok türelmét, megértését és együttműködését az
építkezések miatt és most ugyanezt kérjük! A fejlesztések megvalósítása mindig
problémákkal jár, de igyekszünk ezeket
minimálisra csökkenteni.
Kaszanyi József
polgármester
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Alakforma Mendén
Amikor egy álomból
valóság lesz: Alakforma Mendén
Az életemben mindig
is szerepelt valamilyen szinten a mozgás, de komolyabban
17 évesen kezdett el
érdekelni a sport és
az egészséges életmód és ezzel együtt
kipróbáltam a konditermi súlyzós edzést, illetve a csoportos órák variációit. Az első kondis edzésem után tudtam, hogy ez az a sport,
ami engem a legjobban megfogott. A csoportos órák közül az aerobik tetszett a legjobban, imádom a pörgős zenéket, a ritmust
és ezeket az órákat a dinamikus elemekből
felépített lépések, erősítő gyakorlatok jellemzik. Vendéglátóipari iskolában érettségiztem
2018-ban, de az utolsó középiskolás évemben már tudtam, hogy nem a vendéglátásban
fogom tovább folytatni a tanulmányaim. 2018
szeptemberében jelentkeztem a Fitness Akadémia csoportos fitness instruktor szakágára, majd 2019 februárjában sikeres vizsgát
tettem. Amikor közeledett a vizsga már rengeteg terv volt a fejemben, legnagyobb álmom az volt, hogy a saját falumban, Mendén
is elkezdjem minél több tinivel, nővel, anyukával megszerettetni a mozgást. Azt hiszem
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ez sikerült és remek
úton járok. Jelenleg
2 vendégkörrel dolgozom együtt, akiknek nagyon hálás
vagyok. Itt Mendén
kb. 20 vendégem
van már, amire nagyon büszke vagyok,
hiszen 8 hónap leforgása alatt sikerült
felépítenem ezt a nulláról. Itt is szeretném
megköszönni a Vendégeimnek a sok-sok
szeretetet, amit kapok Tőlük minden óra alkalmával, a lelkesedésüket és a kitartásukat,
hiszen vannak, akik végigtornázták velem az
egész nyarat is, közel 40 fokban.
Kétféle óratípust tartok Mendén: sima Alakforma, amelyen a bemelegítés után egy 20 perces dinamikus, de mindenki számára követhető aerobik koreográfia következik, ez után kb.
20 perces minden izomcsoportot átmozgató
intenzív, erősítő gyakorlatok következnek sajáttestsúllyal, gumiszalaggal, kézi súlyzókkal
és kislabdával. A másik óratípus a stepp Alakforma, amelyen a bemelegítés után egy 2530 perces intenzív, zsírégető stepp pados koreográfia következik, amely könnyű, gyorsan
elsajátítható lépésekből épül fel, ez után kb.
20 perces minden izomcsoportot átmozgató
intenzív, erősítő gyakorlatok következnek sa-
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Alakforma Mendén
játtestsúllyal, gumiszalaggal, kézi súlyzókkal
és kislabdával. Természetesen mindkét órám
végén 10 percet a relaxáló nyújtásra szánunk.
Az óráim helyszíne és időpontjai: minden
SZERDÁN és PÉNTEKEN 1900-2000 között
a Mendei Szabadidőközpont nagytermében.
Az óráim díja:
sima Alakfoma: 1000 Ft/60 perc;
stepp Alakforma: 1300 Ft/60 perc
(amennyiben nincs saját stepp padod, de az
órán van lehetőség sajátot vásárolni!)
Bérletek: 10 alkalmas bérlet:
9000 Ft/10 hétig érvényes;
5 alkalmas bérlet:4500 Ft,
5 hétig érvényes
Latin Alakforma: Mivel imádom a latin/spanyol zenéket, így elterveztem, hogy latinos-

táncos órákat is fogok tartani. Mendén már
3 alkalommal sikerült megszerveznem és
hatalmas sikert aratott ez az óratípus is. Így
a jövőben rendszeresen lesz lehetőség részt
venni ilyen órán is, terveim szerint minden
hónapban egyszer.
Ennek az órának is 1000 Ft/60 perc a díja.
Amennyiben felkeltettem az érdeklődésed és
kipróbálnád valamelyik óratípust keress bátran az alábbi elérhetőségeken:
Facebook: Krajczár Kinga
Telefonszám: 06203809802
Email: krajczar.kinga@gmail.com
Ne félj, minden Vendégem elkezdte valahol, egy szuper összetartó és motiváló
csapat fog várni Téged!
Krajczár Kinga

Buli a retro jegyében
A báli szezon
előtt egy új kezdeményezéssel
álltunk elő: az
Iskolai Szülői
Szervezet és
a tantestület
szervezésében
2019. október
19-én este egy Retro Bulira vártuk a kedves
érdeklődőket.
Mint a plakátunkon is szerepelt egy farmeros laza stílusú estét terveztünk, melyen a
jó zenékről DJ gondoskodott. Az alsós munkaközösség kávé- és teaházzal készült. A
bejáratnál a hangulathoz illő fotósarok várta
a vállalkozó szellemű vendégeinket. Szintén
újdonság volt a kártyaszoba, ahol hajnalig
pókerezhettek a résztvevők.
A táncparkett mindig tele volt, még a limbóléc
is előkerült. Aki megéhezett a büfében egész
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este –a retró hangulatot idézve- virslit és
debrecenit fogyaszthatott. Éjfélkor a hagyományos tombolahúzás következett, melynek
fődíja 2 személyre szóló gyertyafényes vacsora volt egy monori étteremben. A tombola
vigaszdíja „Dévényi Tibi bácsi” féle piros pöttyös
labda volt, mely nagy sikert aratott.
Az Iskolai Szülő Szervezet az est teljes bevételével tanulóinkat támogatja az egész tanév
során.
Köszönjük:
- a helyszín biztosítását a Szabadidőközpontnak
- a sütemények, tombolatárgyak és
egyéb kellékek felajánlását a szülőknek
- mindazoknak, akik anyagi támogatásukkal segítették az est sikerét
- s mindazoknak, akik valamilyen formában segítséget nyújtottak.
Tamás Kornélia
ISzSz összekötő pedagógus
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Pillanatképek a szüreti mulatságról
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Tanácsi és Önkormányzati
Mende vezetői a tanácsrendszerben
1950–1990 között a VB-tagok pártállása
a tanácsülési jegyzőkönyvekből egyértelműen nem állapítható meg. A tanácsrendszer idején az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) 1956 októberéig, az MSZMP (Magyar
Szocialista Munkáspárt) 1956 novemberétől
1989 októberéig működött. Megválasztásukhoz (kinevezésükhöz) a vb-elnököktől,
a helyetteseiktől és a vb-titkároktól elvárták, hogy a vezető politikai erő (MSZMP)
tagjai, ennek hiányában legalább az ifjúsági szervezetének (KISZ – Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség) tagjai legyenek.
1950-1954. ÉVI CIKLUS
Tanács alakuló ülése: 1950. 10. 26-án
Tanácstag: ≈44/45 fő (46 rendes és
21 póttag, taglétszám változó)
VB-elnök: Seres Béla (MDP)
VB-elnökhelyettes: Kriskó János (pártonkívüli)
VB-titkár: Hollósi Ágota (MDP)
VB-tagok: Jámbor János, Kovács Lászlóné, Molnár László, Tóth Ilona

1958-1963. ÉVI CIKLUS
Tanács alakuló ülése: 1958. 12. 04-én
Tanácstag: 45 fő
VB-elnök: Seres Béla (MSZMP),
1961. 05. hótól Benke Szabó Ferenc
(MSZMP)
VB-elnökhelyettes: Piros Bertalan (MSZMP),
1961. 04. 15-től visszamenőleg beiktatva Fabók János (MSZMP)
VB-titkár: Solti Péter (MSZMP),
1961. 05. hótól Szatmári Lászlóné,
1961. 07. hótól Wallek Károlyné
VB-tagok: Gutai István, Kriskó Mihály,
Murvai István
Ruzsányi János 1960. 05. hóig
VÁLTOZÁS 1961. 05. 31-TŐL
VB-elnök: B. Szabó Ferenc
VB-elnökhelyettes: Fabók János
VB-titkár: Szatmári Lászlóné,
1961. 07. hótól Wallek Károlyné
VB-tagok: Gutai István, Kriskó Mihály,
Murvai István, Seres Béla

1963-1967. ÉVI CIKLUS
Tanács alakuló ülése: 1963. 03. 01-jén
Tanácstag: 44/45 fő
1954-1958. ÉVI CIKLUS
VB-elnök: Benke Szabó Ferenc
Tanács alakuló ülése: 1954. 12. 04-én
(MSZMP), 1964. 03. hótól Seres Béla,
Tanácstag: 45 fő
1964. 07. hótól Fabók János (MSZMP)
VB-elnök: Seres Béla (MDP)
VB-elnökhelyettes: Fabók János (MSZMP)
VB-elnökhelyettes: Fabók János
VB-titkár: Wallek Károlyné
VB-titkár: Hollósi Ágota (MDP)
VB-tagok: Murvai István, Schulcz RichárdVB-tagok: Bartos Pál, Béres János, Hajdu né, Seres Béla, Szabó József
Mihály, Kriskó Mihály
VÁLTOZÁS 1957. MÁJUS 11-ÉTŐL
1967-1971. ÉVI CIKLUS
VB-elnök: Seres Béla (MSZMP)
Tanács alakuló ülése: 1967. 03. 23-án
VB-elnökhelyettes: Piros Bertalan
Tanácstag: 49 fő
(MSZMP)
VB-elnök: Fabók János (MSZMP)
VB-titkár: Solti Péter (MSZMP)
VB-elnökhelyettes: Fejes Ferenc (nem
VB-tagok: Bartos Pál, Fabók János,
függetlenített)
Hajdu Mihály, Kriskó Mihály
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választások eredményei 1950-2019
VB-titkár: Wallek Károlyné,
1967. 11. hótól Szuhányi Ferenc
VB-tagok: Gutai István, Murvai István
Szabó József, Vági Józsefné
1971-1973. ÉVI CIKLUS
Tanács alakuló ülése: 1971. 05. 05-én
Tanácstag: 49 fő
Tanácselnök: Fabók János (MSZMP)
Tanácselnök-helyettes: Fejes Ferenc (nem
függetlenített)
VB-titkár: Szuhányi Ferenc
VB-tagok: Kanyik Józsefné, Romhányi
Sándor, Szabó József, Vági Józsefné
1973-1976. ÉVI CIKLUS
Tanács alakuló ülése: 1973. 04. 19-én
Tanácstag: 49 fő
Tanácselnök: Fabók János (MSZMP)
Tanácselnök-helyettes: Fejes Ferenc (nem
függetlenített)
VB-titkár: Szuhányi Ferenc
VB-tagok: Bartha Béla, Dudás Ferenc
Kanyik Józsefné, Szabó József
1975- 1980. ÉVI CIKLUS
Tanács alakuló ülése: nincs adat*
Tanácstag: 49 fő
Tanácselnök: Fabók János (MSZMP),
1979. 08. hótól Pálfalvi László (MSZMP)
Tanácselnök-helyettes: Fejes Ferenc (nem
függetlenített)
VB-titkár: Szuhányi Ferenc,**
1978. 07. hótól Tóthné Óváry Marianna
VB-tagok: Bartha Béla, Dudás Ferenc
Kanyik Józsefné, Szabó József
Megjegyzések: *A helyi tanácstagi választásról jegyzőkönyv nem
található, a tagösszetétel az 1973. évihez képest változatlan és
folyamatos! Eszerint 1975. június 15-én Mendén helyi időközi
tanácstagi választás nem volt. Csak országgyűlési képviselői
választást tartottak. 1976-ban nem tartottak tanácsi választást.
**Szuhányi Ferenc vb-titkár kiemelt káder lett.
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1980-1985. ÉVI CIKLUS
Tanács alakuló ülése: 1980. 06. 17-én
Tanácstag: 51 fő
Tanácselnök: Pálfalvi László (MSZMP),
1985. 04. 30-tól Fazekas Ernő (MSZMP)
Tanácselnök-helyettes: Fazekas Ernő (MSZMP)
Vb-titkár: Tóthné Óváry Marianna
VB-tagok: Juhász Béla, Kanyik Józsefné,
Kiss Ferenc, Nagy Károly
1985-1990. ÉVI CIKLUS
Tanács alakuló ülése: 1985. 06. 24-én
Tanácstag: 29 fő
Tanácselnök: Trefák Istvánné (pártonkívüli)
Tanácselnök-helyettes: Erdélyi István (pártonkívüli)
Vb-titkár: Tóthné Óváry Marianna
VB-tagok: Fehér János, Juhász Béla,
Szilágyi Györgyné, Tóth Ferenc
Mende vezetői az önkormányzati rendszerben
1990—1994. ÉVI CIKLUS
Alakuló ülés: 1990. október 11-én
Polgármester: Trefák Istvánné (független)
Jegyző: Tóthné Óváry Marianna,
1992. 09. hótól Erdélyi Istvánné (mb. jegyző)
Képviselőtestület tagjai: 11 fő
Név
Pártállás Státusz változása Megjegyzés
Acsai András
FKgP
Bartha Béla
1991. 05.16-tól képviselő
Dr. Csernik Zoltánné MDF
Dolányi András
Dolányi János
Erdélyi István
Fazekas Ernő
MSzP
Fáskerti Ferenc
Gutai Mihály
FKgP 1991. 02.14-től képviselő
Jámbor Ferenc
FKgP
Pálfalvi László
1991. 04. 18-án lemondás
Szekeres László
adminisztratív hiba miatt státusza vitatott; 1991. 01.08-án lemond
Szilágyi György
Megjegyzés: Az önkormányzat alakuló ülésének jegyzőkönyve a képviselőtestületi
tag pártállását nem tartalmazza. 1990-ben Mendén az FKgP 36 taggal, az MDF
13 taggal, az MSzP 15 taggal és az SzDSz 20 taggal működött. Voltak, akik fel
merték vállalni pártállásukat, mások viszont „függetlenként” indultak, és támogató szervezetet vagy pártot tudhattak maguk mögött. A jegyzők pártonkívüliek!
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1994—1998. ÉVI CIKLUS
Alakuló ülés: 1994. december 19-én
Polgármester: Trefák Istvánné (független)
Jegyző: Fáskerti Tiborné,
Képviselőtestület tagjai: 11 fő
Név
Acsai András
Bartha Béla
Dr. Csernik Zoltánné
Dolányi János
Fazekas Ernő
Fáskerti Ferenc
Krajczár Ferenc
Szántai Erzsébet
Szilágyi György
Szuhányi Ferenc
Tóth Ferenc

Pártállás Státusz változása Megjegyzés
FKgP
független
alpolgármester
független
független
MSzP
független
FKgP
független
független
független
független

1998—2002. ÉVI CIKLUS
Alakuló ülés: 1998. november 2-án
Polgármester: Trefák Istvánné (független)
Jegyző: Fáskerti Tiborné,
Képviselőtestület tagjai: 11 fő
Név
Bartha Béla
Benkó László
Dr. Csernik Zoltánné
Dolányi János
Fáskerti Ferenc
Jámbor Ferenc
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó
Dr. Marosi Gyöngyi
Szántai Erzsébet
Szilágyi György
Szuhányi Ferenc

Pártállás Státusz változása Megjegyzés
független
alpolgármester
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független

2002—2006. ÉVI CIKLUS
Alakuló ülés: 2002. október 31-én
Polgármester: Trefák Istvánné (független)
Jegyző: Fáskerti Tiborné,
Képviselőtestület tagjai: 11 fő
Név
Bartha Béla
Dr. Csernik Zoltánné
Guth Jánosné
Jámbor Ferenc
Jámborné Szluka Katalin
Jurányi Anna Zsuzsanna
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó
Krajczár Zoltán
Schmauder Sándor
Szántai Erzsébet
Szilágyi Györgyné
Szuhányi Ferenc

Pártállás Státusz változása Megjegyzés
független
független
független
független
független
független
független 2002. 12. 15-én lemondás
független
független
független 2003. 01. 30-tól képviselő
független
független

2006—2010. ÉVI CIKLUS
Alakuló ülés: 2006. október 12-én
Polgármester: Trefák Istvánné (független)
Jegyző: Fáskerti Tiborné,
Képviselőtestület tagjai: 11 fő
Név
Bartha Béla
Bálint Gábor
Guth Jánosné
Jámbor Ferenc
Jurányi Anna Zsuzsanna
Kerékgyártóné Maka Erzsébet
Kocsis László
Krajczár Zoltán
Schmauder Sándor
Szántai Erzsébet
Szuhányi Ferenc
Tóth Ferenc

Pártállás Státusz változása Megjegyzés
független
független
független
független
független
független
alpolgármester

Roma települési nemzetiségi önkormányzat
Faragó József MCF, Horváth János MCF,
Rafael Pál MCF, Rafael Pál Péter MCF
2014—2019. ÉVI CIKLUS
Alakuló ülés: 2014. október 22-én
Polgármester: Kaszanyi József (független)
Jegyző: Dr. Mona Gyula,
Képviselőtestület tagjai: 6 fő
Név
Gecser István
Gér Viktor
Guth Jánosné
Juhász Sándor Jánosné
Laukóné Dolányi Ildikó
Paskó Zoltán

Roma települési nemzetiségi önkormányzat
Horváth János MCF, Rafael Pál MCF,
Rafael Pál Péter MCF.

Pártállás Státusz változása Megjegyzés
független 2007. 01. 25-én lemondás
független
független
független
független
független
FIDESz-KDNP
független
független 2007. 02. 15-től képviselő
független
FIDESz-KDNP
alpolgármester
független

2010—2014. ÉVI CIKLUS
Alakuló ülés: 2010. október 14-én
Polgármester: Kaszanyi József (független)
Jegyző: Fáskerti Tiborné,
2012. 10. hótól Mona Gyula,
Képviselőtestület tagjai: 6 fő
Név
Gecser István
Gér Viktor
Guth Jánosné
Kovácsné Dr. Dóczi Ildikó Zsuzsanna
Lilik Pál
Paskó Zoltán

választások eredményei 1950-2019

Pártállás Státusz változása Megjegyzés
független
független
független
független
független
független
alpolgármester

2019-2024. ÉVI CIKLUS
Alakuló ülés: 2019. október 22-én
Polgármester: Kaszanyi József (független)
Jegyző: Dr. Mona Gyula,
Képviselőtestület tagjai: 6 fő
Név
Gecser István
Gér Viktor
Guth Jánosné
Juhász Sándor Jánosné
Laukóné Dolányi Ildikó
Paskó Zoltán

Pártállás Státusz változása Megjegyzés
független
alpolgármester
független
független
független
független
független
alpolgármester

Roma települési nemzetiségi önkormányzat
Vidák Gábor Lungo Drom, Vidák István
Lungo Drom, Vidák József Lungo Drom
Összeállította: Balogh Gábor
kutató

Folytatásos
Tizennkettedik fejezet
- Steven, hol van Joxi?- kérdezte Syl, miután megvacsorázott.
- Sylvi, Roxan most kórházban van, mert beteg lett
egy kicsit.- magyarázta a fiú.
- Mi a baja?
- Én sem tudom, csak annyit tudok, hogy megkért
arra, hogy vigyázzak rád, még ő haza nem jön!- füllentette Steven.
- Akkor jó!- mondta a kislány, miközben átmentek a
nappaliba.
Leültette a fiút a kanapéra, ő maga, pedig az ölébe
kuporodott. Egy kis gondolkodás után felnézett Stevenre és megkérdezte:
- Steven! Ugye Joxan nem fog meghalni úgy, mint
anyu és apu?
- Jaj, kicsim! Nem! Ő nem fog meghalni, mert szeret
téged, és szükséged van rá!- ölelte át szorosabban
Steve a kislányt.
- Igen! És téged is szeret, és neked is szükséged
van rá, ugye, Steve?
- Igen, prücsök, így van!
Elég jól megvoltak egész este, majd pancsi után leMendei Híradó 2019./V. szám

fektette a kislányt, és mesélt neki egy mesét. Aztán
mielőtt kijött volna tőle, Sylvi szomorúan nézett rá…
- Mi a baj, kincsem?- kérdezte Steve a kislány homlokát simogatva.
- Semmi… csak arra gondoltam, hogy éppen ma
akartuk mi is feldíszíteni lámpákkal a házunkat… és
erre meg Joxi beteg lett…- keseredett el a kislány.
- Jaj, te! Nincs semmi baj! Majd mire Roxan meggyógyul, mi feldíszítjük neki a házat!- kacsintott a
kislányra Steven.
- Tényleg? Akkor jó!- mosolygott Sylvi és már le is
csukódtak szemecskéi.
- Tényleg!- lehelt egy puszit a szőke fejecskére a fiú.
A nappaliból felhívta a nővérét, és elmesélte neki,
hogy mi történt. Megmondta, hogy addig nem fog
otthon aludni, míg Roxan haza nem jön.
Később Petert is felhívta, és megmondta neki, hogy
nem megy iskolába, mert Roxan mellett lesz.
Miután mindennel végzett, lezuhanyozott és bebújt
Sylvi mellé az ágyba.
Nem aludt túl jól.
(Rebecca D’Angelo
Szőcs – Rádi Anita)
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Téli finomságok

Rejtvény gyermekeknek

Mendei kapusznyík, ahogy a nagymama készítette
Hozzávalók:
• 60 dkg liszt
• 3 dkg élesztő
• 1 kiskanál cukor
• 2,5 dl tej
• 8 dkg zsír
• 2 kiskanálnyi só
• 1 tojás
• 1 kis fej káposzta

Így készül:
Az élesztőt a langyos
tejben a cukorral felfuttatjuk. A lisztben
elkeverjük a sót, elmorzsoljuk benne a
zsírt, majd hozzáadjuk
az élesztős tejet és az
egész tojást.
Alaposan összedolgozzuk és körülbelül fél óráig meleg helyen
pihentetjük. Míg a tészta megkel, elkészítjük a kapusznyík töltelékét: A káposztát lereszeljük,
és kevés zsiradékon puhára pároljuk, ízlés szerint sózzuk, majd kihűtjük.
A megkelt tésztát gyúródeszkára borítjuk és kb. fél cm vastagságúra nyújtjuk. 5x10 cm-es
kockákra felvágjuk és minden tésztakocka egyik oldalára teszünk 2 evőkanálnyi tölteléket,
majd ráhajtjuk a tészta másik felét. Az így előkészített kapusznyíkokat sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk, tejjel megkenjük, villával megszurkáljuk és 200 C fokos sütőben, lassan készre
sütjük. Ez egy régi tót étel, nagymamáink gyakran készítették így az őszi-téli időszakban.

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése:
CERUZA volt.
Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik 1-1 32 cm-es
szabadon választható pizzát nyertek a Rizzo Gastro Bar-ból:
Kovács Emese, Diószegi Dorina, Budavári Boglárka
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 2019. december 10-ig
kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni, a nyerteseket e-mailben is értesítjük!
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A fa egyik része
Másik neve pillangó
Pimasz cseresznye „tolvaj”
A medve kedvenc eledele
Ér, csermely, …, folyó, folyam

6
7
8
9

Tűlevelű fa
Téli etetők kedves vendége
Fürge mint a …
Fekete színű fanyar ízű gyümölcs

Sajtban sült, aszalt paradicsomos csirkemell
Hozzávalók:
• 2 db csirkemell filé
• só, bors
• fokhagyma
• kb. 5 dl tej
• 4 evőkanálnyi liszt
• 3 db tojás
• 4 evőkanálnyi zsemlemorzsa
• kb. 30 dkg reszelt sajt
• 1 nagy marék aszalt paradicsom
• 2 dl fehérbor
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4.
5.
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Így készül:
A csirkemelleket kétfelé vágjuk, sóval, borssal fűszerezzük és egy éjszakára, de legalább 3
órára fokhagymás tejben pácoljuk. Másnap a tejből kivéve bepanírozzuk a következő módon:
először lisztben, majd tojásban és zsemlemorzsában megforgatjuk, majd újra a tojásba tes�szük, végül a reszelt sajttal vonjuk be. Egy tűzálló tálat olajjal kikenünk és egymás mellé belehelyezzük a csirkemelleket, megszórjuk az apróra vágott aszalt paradicsommal és rászórjuk
a maradék sajtot. Kevés vizet vagy egy kis fehérbort aláöntve 220 °C fokon, először lefedve,
majd ha megpuhult a hús, fedő nélkül készre sütjük. Párolt rizzsel, párolt zöldséggel tálaljuk.
www.eletfuszerei.hu
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Adventi készülődés Mendén
Advent van, s átjárja lelkem
a szeretet és az emlékezés.
Rájövök ismét – tán ezredszer,
hogy szépen élni
gyakran túl kevés.

Szeretni szóban és tettekben,
hinni, remélni szüntelen.
Táplálni kell mosollyal,
öleléssel,
hogy emléked hibátlan legyen.

Mende Község Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
megrendezi az adventi gyertyagyújtást a Szabadidőközpontban illetve
a Szent István parkban, ahol meleg teával, süteményekkel és forralt
borral várunk minden kedves érdeklődőt.
A programok december vasárnap délutánjain lesznek megrendezve.
December 1. 1700-tól
- az általános iskolások műsora
- az első adventi gyertya meggyújtása
December 8. 1545-től
- a második adventi gyertya meggyújtása
1600 Szabadidőközpont nagytermében
a Mesevár Óvoda gyermekeinek Mikulásváró előadása
1615 Pódium Színház Mikulás varázsórája c előadás
a gyerekek közreműködésével,
ahol az előadás végére teli puttonnyal a Mikulás is megérkezik.
December 15. 1600-tól
16 -tól Kaszanyi József polgármester mond ünnepi beszédet,
- adventi gyertya meggyújtása,
1700-tól órától a község karácsonyi ünnepe
a Szabadidőközpont nagytermében
A szokásoknak megfelelően a programok mellett minden vasárnap
1530-tól órától kézműves kirakodóvásár is megrendezésre kerül.
Várjuk Önöket, hogy közösen ünnepeljük az Adventet!
Mende Község Önkormányzata
nevében
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Kaszanyi József
polgármester

