
 

    

Mendei HíradóMendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2021./III. szám

A Mendei Híradó 
idei harmadik szá-
mát tartja a kezé-
ben. Az újság nem 
a megszokott ter-
jedelmű, a Szüreti 
Mulatság program-
jain kívül az éppen 
aktuális pályázati 
eredményeinkről 
tudom Önöket tájé-
koztatni.

Mendén az ősz és az iskola elindulásával 
a kulturális élet is megpezsdült. Szep-
tember első hétvégéjén az Önkormány-
zat a Mendei Óvodásokért Alapítvánnyal 
közösen megszervezte a Családi Napot, 
szeptember 25-én a Kultúrházak éjjel-
nappal sorozat keretében kiállítások, író-
olvasó találkozó kerül megrendezésre, 
majd október 2-án a Szüreti Mulatságra 
kerül sor. 

Településünk is egyik állomása az „Őszi 
hacacáre” rendezvénysorozatnak, ahol 
a helyi óvodásokon, iskolásokon kívül 
bemutatkozik Metzger (Mészá-
ros Domonkos), valamint 
koncertek lesznek.
Szeretettel várjuk 
Önöket őszi ren-
dezvényeinken!

Mint érzékelhették a beruházások is 
megindultak az ősszel. A 31-es főút felújí-
tása folyamatosan zajlik a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. felügyelete alatt. Ezzel pár-
huzamosan az Önkormányzat megkezdte 
a Tulipán, Vasút, Somogyi Béla, Állomás 
és Rét utca felújítását.

Sikeresen pályáztunk, a jövő év első fe-
lében részben felújítjuk a járdát a 31-es 
számú főúttól a Bajcsy-Zsilinszky utca pá-
ros oldalán a Katlanig, kicseréljük a tetőt 
a polgármesteri hivatalon. Az év végéig új 
védőinői eszközöket, illetve 1 db elektro-
mosan állítható vizsgáló ágyat szerzünk 
be Dr. Dóczi Ildikó háziorvosi körzetébe, 
valamint kommunális feladataink ellátása 
érdekében új gépjárművet fogunk vásá-
rolni. 

A korábbi Mendei Híradóban már említet-
tem, hogy az elmúlt időszakban elnyert 
pályázatoknál is elévülhetetlen érdemei 
vannak Pogácsás Tibor államtitkár úrnak, 
körzetünk országgyűlési képviselőjének. 
A most elnyert pályázatok esetében szin-

tén az Ő hathatós segítségé-
re támaszkodtunk, amit 

Mende lakosainak 
nevében ismét sze-

retnék megkö-
szönni.
Kaszanyi József

polgármester

Kedves Mendei LaKosoK!Kedves Mendei LaKosoK!
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Pályázati sikerek Pályázati sikerek
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
kultúráért felelős államtitkára a koronaví-
rus világjárvány kulturális, művészeti szfé-
rát érintő hatásának enyhítése érdekében 
500 000 Ft összegű támogatásban ré-
szesítette Önkormányzatunkat. A Nemzeti 
Művelődési Intézet NKKft.-vel kötött meg-
állapodás értelmében az Önkormányzat a tá-
mogatás összegét a „Családi nap Mendén” 
programhoz használta fel a fénytechnikai 
szolgáltatások megvalósításához.

Kaszanyi József
polgármester

A Magyar Falu Program keretében (MFP-
ÖTIK/2021/1) az „Önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázattal 
40 037 932 Ft összegű támogatásból felújí-
tásra kerül a Polgármesteri Hivatal tetőszer-
kezete. A felújítást terveink szerint 2022. 
évben fogjuk végrehajtani.   

Kaszanyi József
polgármester

A Belügyminisztérium az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések 2021.” támogatására belterületi utak 
felújítására 19 896 048 Ft összegű támogatásban része-
sítette Önkormányzatunkat. A támogatás és 3 511 068 Ft 
önerő összegéből az Állomás utca, a Somogyi Béla utca 

és a Vasút utca (Tulipán utca 
és Somogyi Béla utca közötti 
szakasza) kerül felújításra. 
A Magyar Falu Program ke-
retében benyújtott MFP-
UHK/2021. kódszámú, „Út, 
híd, kerékpárforgalmi létesít-
mény építése/felújítása” el-
nevezésű pályázattal 39 999 997 Ft összegű támogatást 
nyertünk, amelyből a Rét utca, a Tulipán utca és a Vasút 
utca BM pályázatból kimaradt része kerül felújításra. 
A felsorolt utcák felújítása elkezdődött, a munkálatok fo-

lyamatosan zajlanak, a lakosság türelmét 
és megértését ezúton is köszönjük.

Kaszanyi József
polgármester

Az MFP-KOEB/2021. 
„Kommunális eszköz be-
szerzése” pályázat kereté-
ben 14 923 770 Ft össze-
gű támogatást nyertünk, 
amelyből az Önkormányzat 
1 db VW Crafter 35 Doka 
Platós 2.0. (L4) hátsó WLTP 
típusú gépkocsit, valamint a 
gépkocsira szerelt téli acél 
kerék garnitúrát vásárol.

Az Önkormányzat a gépko-
csit a település zöldterüle-
teinek és intézményeinek 
hatékonyabb karbantartá-
sára szeretné használni.   

Kaszanyi József
polgármester  

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő

Támogatás az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóvoltából Megújul a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezete

Jelenleg zajló útfelújítások

Új gépjárművet vásárolhatunk
Az elmúlt hónapokban a Magyar 
Falu Program keretében ismét 
lehetőség nyílt számos pályázat 
benyújtására. Nyertes pályáza-
taink a következők:
MFP-BJA/2021. „Önkormány-
zati járdaépítés/felújítás anyag-
támogatása 2021.” pályázattal 
4 959 901 Ft támogatásból a 
Forrás köz és a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca egy részének járdafelújí-
tását végezzük el

Kaszanyi József
polgármester

Járdafelújítás
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október 02. (szombat)

PUSZTASZENTISTVÁNI JÁTSZÓTÉR, KISSZÍNPAD 
1000 Vendégvárás- köszöntő

 Mesevár Óvoda-Bölcsőde óvodásainak műsora
 Helyi és környékbeli települések népi táncosainak fellépése
 Össztánc a Mendei zenekar kíséretével

1100 Szüreti felvonulás indulása hintókkal, lovas kocsikkal, 
zenés kísérettel.

 Fellép a Mendei Hagyományörző Népi Együttes  
Fúvós Zenekara

 Útvonal: Pusztaszentistváni játszótér- Dobó István utca – 
Csigási utca – Kossuth Lajos utca – Mendei utca – 
Szent István utca – Péceli utca – Fő utca – Állomás utca – 
Dózsa György utca – Dinnyés köz – Katlan 

1145  Első megálló: Játszótér – tanyák  
 Vendégvárás - Népi táncosok műsora
1230  Második megálló: Cserepes vendéglő 
 Vendégvárás - Népi táncosok műsora

1300 Várható érkezés a Katlanba

KATLAN
1300-1320 Csikósok bemutatója
1320-1330 Kaszanyi József polgármester megnyitója

1330-1615 Szüreti kavalkád

1330-1345 Mesevár Óvoda-Bölcsőde óvodásainak műsora
1345-1405 Mendei Hagyományőrző Népi Együttes  

Tánccsoportja
1405-1445 HESS Néptáncegyüttes 
1445-1545 Netz Produkció
1545- 1615 Czibolya Éva nosztalgia műsora

1700-1800 Pataki Művek koncert
1800-1930 Edda Művek Élő nagykoncert 

2000-300 Szüreti DJ Party Old Szapi 

A szüreti fesztivál alatt folyamatos  
a kirakodóvásár, ingyenes vidámpark  
(lánchinta, hullámvasút,  
nosztalgia gyerekvasút, játszóház),  
ökörsütés, látványkonyha

A rendezvény ideje alatt külön buszjáratot indítunk. 
A rendezvényre külön busz indul 12.20-kor pusztaszentistváni játszótérről, 
12.45-kor a Dózsa György út végéről, este pedig vissza 20.00-kor a Dinnyés köztől

Az rendezvény 18 éves korig ingyenes!
Támogatói jegy:  1600-ig 1000 Ft/fő 
 16 óra után 3000 Ft/fő! 

13.00-16.30 között Dottó falunéző kisvonattal 
bejárható a település a Katlanból indulva

www.mende.hu
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VP6-19.2.1.-41-6-17 kódszámú pályázat tá-
mogatása A Vidékfejlesztési Program keretén 
belül a HAJT-A Csapat Egyesület működési 
területére meghirdetett „Sportlétesítmények 
felújítása, korszerűsítése, kialakítása” című 
felhívás alapján 18.093.674.-Ft támogatási 
összeget nyert Önkormányzatunk. 
A projekt teljes költsége összesen: 
22.461.014.-Ft, saját forrás: 4.367.340.-Ft.
A Sportöltöző építése a Géza Fejedelem Ál-
talános Iskola és a Sportpálya közötti 1122/8 
hrsz-ú területen valósult meg napjainknak 
megfelelő modern stílusban. 

Külön köszönettel tartozunk az épületben 
elhelyezett stílusos bútorzatért, öltözőszek-
rényekért és padokért, amelyeket az Önkor-
mányzat adományként kapott Gecser István 
alpolgármester úrtól és Szilvási András úrtól a 
Solextrade Invest Kft. ügyvezető igazgatójától.  
Az épület műszaki átadása 2021. június 25-én 
megtörtént, jelenleg a használatbavételi enge-
délyezési eljárás van folyamatban. 

Kaszanyi József
polgármester  

Pályázati sikerek Pillanatképek a falunapról
Az MFP-AEE/2021. „Orvosi eszközök beszer-
zése” pályázattal lehetőség nyílik a háziorvosi 
és védőnői szolgálat részére eszközök vásár-
lására a megítélt 1 882 789 Ft összegű támo-
gatásból. 

A védőnői szolgálat részére különböző, a cse-
csemőgondozáshoz szükséges eszközök, 
bútorok, valamint dr. Dóczi Ildikó háziorvos 
rendelőjébe 1 db elektromos ágy kerül be-
szerzésre. 

Kaszanyi József
polgármester  

Orvosi eszközök beszerzése 

Elkészült a Sportöltöző
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XI. Mendei Szüreti Mulatság
a KATLAN-ban

2021. október 2.
1800-1930

ÉLŐ NAGYKONCERT


