
 

  

Mendei HíradóMendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2021./II. szám

A Mendei Híradó ezévi II. 
számát tartja kezében. Ha 
hinni lehet a híreknek a 
COVID-19 harmadik hulláma 
véget ért, egy kicsit szaba-
dabban élhetünk. Remélem 
nem lesz negyedik hullám 
és visszakapjuk a régi éle-
tünket. 
Az Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az eddigi infor-
mális megbeszélések után 
újra ülésezhet. Eddig, mint 
polgármester önállóan 
dönthettem a képviselők támogatásával, 
azonban számos olyan ügy van a tele-
pülés életében, amelyekben képviselők 
döntése szükséges. Már megérkezett a 
hír egy újabb nyertes pályázatról, amely-
ben a Rét utca, a Tulipán utca, valamint a 
Vasút utcának a nem aszfaltos része kap 
új burkolatot. A napokban remélhetőleg 
a Belügyminisztérium által meghirdetett 
útfelújítási program eredményei is meg-
születnek, amiben a Vasút utca, Somogyi 
Béla utca, illetve az Állomás utca újulna 
meg. Bizakodunk a pályázatunk sikeré-
ben. Az útfelújítást még ebben az évben 
szeretnénk megvalósítani. 
Ha már útépítésről beszélünk minden-
képpen megemlítem, hogy településün-
kön átvezető 31-es számú főút felújításá-
nak műszaki átadásának időpontja 2021. 
július 5. 

A munkálatokról folya-
matosan tájékoztatjuk 
majd lakosainkat a www.
mende.hu weboldalon, 
illetve a facebookon. Ké-
rem figyeljék az elektroni-
kus felületeket, mivel úgy 
gondolom jelentős torló-
dások várhatóak települé-
sünkön. 
Az előző Mendei Híradó 
megjelenése óta számos 
projektet befejeztünk. Er-
ről ebben a számban külön 

olvashatnak. Folyamatban van az ivóvíz 
beruházás II. üteme, a pusztaszentistváni 
iskola belső felújításának I. üteme, vala-
mint a sportöltöző építése. Újabb pro-
jekteket készítünk elő, célunk újabb utak 
felújítása, az iskola melletti nagy parkoló 
szilárd burkolattal történő ellátása.
Mint látják, a nyáron sem pihenünk, de 
azért egy-egy pillanatra megállunk an-
nak érdekében, hogy ősszel újult erővel 
tudjunk nekivágni a munkának. Minden-
kinek kellemes nyarat és jó pihenést kí-
vánok úgy, hogy 2021. szeptember 5-én 
tudjunk kipihenten találkozni az elmaradt 
„Családi napon” remélve, hogy szeretett 
településünk Mende lakossága ismét kö-
zösséggé kovácsolódhat! 

Kaszanyi József
polgármester

Kedves Mendei LaKosoK!Kedves Mendei LaKosoK!
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Testületi hírek
A Covid 19 veszélyhelyzet miatt a képvise-
lő-testület hatásköreit a polgármester gya-
korolta. A polgármester által elfogadott ren-
deletek és határozatok a www.mende.hu  
weboldalon elolvashatóak. 2021. június 
15-től a képviselő-testületek ismét ülésez-
hetnek, a testületi ülések jegyzőkönyvei 
szintén megtalálhatóak ezen az elektroni-
kus felületen.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Igazgatási szünet
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot,hogy az aláb-
bi időpontokban igazgatási szünet miatt a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélfogadása szünetel:
2021. július 26-30-ig: anyakönyvi ese-
mény (haláleset) esetén Kremmer Gáborné  
hívható a 30/972-0597 telefonszámon.
2021. augusztus 19-31-ig: anyakönyvi ese-
mény (haláleset) esetén Forgács Melitta 
hívható a 30/263-7229 telefonszámon.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Gólyahír
Késmárki Péter és Németh Dominika
gyermeke: Dóra, 2021. 03. 18.
Németh Gergely és Jóni Katalin 
gyermeke: Kornél Edvárd, 2021. 03. 21.
Balázs Bence és Veres Nóra 
gyermeke: Zselyke Bori, 2021. 03. 28.
Gazda Krisztián és Perger Nikolett Barbara 
gyermeke: Benett Krisztián,  2021. 04. 01.
Obermayer Kornél és Zoboki Noémi 
gyermeke: Soma, 2021. 04. 03.

Hőke Attila és Erdős Kata 
gyermeke: Barnabás, 2021. 04. 12.
Bocz János és Hajdú Lilla Réka 
gyermeke: Léna Anna, 2021. 04. 21.
Sándor Attila Károly és Antonyák Dóra 
gyermeke: Mátyás, 2021. 04. 22.
Majzik József Sándor és Horváth Adrienn 
gyermeke: Maja, 2021. 05. 09.
Vidák Ádám és Vidák Klaudia 
gyermeke: Brájen, 2021. 05. 18.
Horváth Gábor és Stern Mariann 
gyermeke: Csenge Maja, 2021. 05. 30.
Csikós Csaba és Gajdos Réka 
gyermeke: Bercel, 2021. 06. 12.
Csizmarik János és Mányik Éva 
gyermeke: Dóra, 2021. 06. 13.
Pomsár Bertalan és Kelemen Martina
gyermeke Izabella,  2021. 06. 14.
Kaltenecker András és Litker Orsolya
gyermeke: Zsombor, 2021. 06. 22.
Nagy Zoltán Zorán és Szluka Orsolya
gyermeke: Zoárd,  2021. 06. 27.

Szeretettel köszöntjük a március óta szü-
letett babákat!
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk 
az egész családnak!

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Közérdekű információk
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Parkoló karbantartás
2021 júniusában az iskola melletti nagy-
parkolót kiegyenlítettük, ami a későbbi 
parkolókorszerűsítés alapja lehet. Ezzel 
egyidejűleg a csapadékvíz elvezető árko-
kat is rendbehoztuk. A munkálatok mintegy 
600 000 Ft-ba kerültek.

Kaszanyi József
polgármester

Fásítási program Mendén
Önkormányzatunk 2021-ben a Település-
fásítási Program keretén belül 30 db fát 
igényel közterületeink szépítésére, árnyé-
kolására.  

Kaszanyi József
polgármester

A Háziorvosok nyári 
szabadságrendje:

Dr. Dóczi Ildikó szabadságon lesz: 
Augusztus 09-27., 
Szeptember 07-13.
Dr. Marosi Gyöngyi szabadságon lesz:
Július 05-16., 
Július 30-Augusztus 06.
Augusztus 30-Szeptember 06.
A helyettesítések az évek óta megszokott 
rend szerint zajlanak: 
Dr. Marosi Gyöngyi szabadsága esetén 
Dr. Dóczi Ildikó fogadja a rendelőjében a 
II.sz. körzet betegeit előjegyzéssel a 438-
011-es telefonszámon 8 és 16 óra között.
Dr. Dóczi Ildikó szabadsága idején Dr. 
Marosi Gyöngyi fogadja a rendelőjében az 
I.sz. körzet betegeit előjegyzéssel a 438-
020-as telefonszámon 8 és 16 óra között.

Fogászat nyári szabadsága:
Dr. Bekker Kitti szabadságon lesz
Július 13-16.
Sürgősségi ellátás: Budapest, VIII. Szent-
királyi u. 40.

Közérdekű információk

Impresszum:
Mendei Híradó 2021./II. szám
Kiadja:  Mende Község Önkormányzata
 2235 Mende, Fő út 14.
Kiadásért felelős: Kaszanyi József polgármester
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság
Nyomdai előkészítés és kivitelezés: 
SK. Marketing Kft. 2230 Gyömrő, Eskü utca 15/a.
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HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS 
ZÖLDHULLADÉK

2021. II. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja 
Önt az újrahasznosítható csomagolási, a 
zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok 
gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is 
köszönjük!

A kertgondozás során levágott füvet és 
egyéb lágyszárú növényeket, illetve a le-
hullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 
zöld színű lebomló műanyag zsákban, il-
letve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 
kötegekben összekötve (alkalmanként ma-
ximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák 
mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közte-
rületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 
munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld szí-
nű, emblémás) biztosítanak. Szükség ese-
tén további zsákokat az alábbi értékesítési 
helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingat-
lanhasználó, vagy meghatalmazottja, a köz-
szolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák 
átvételéhez személyes okmányok szüksé-
gesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke 
(kommunális többlethulladékos zsák árá-
val megegyező: 341 Ft+ÁFA/db), utólag a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül ki-
számlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db 
ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” 
mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH 
emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg mun-
katársaink szállítási alkalmanként 1 db cse-
rezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére 
szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a meg-
adott napon, az összegyűjtött csomagolási 
hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihe-
lyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve 
a kommunális hulladék gyűjtésére használt 
edényzettől eltérő, jól látható módon meg-
jelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellá-
tott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el 
a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, 
ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges 
hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges 
zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öb-
lös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblít-
ve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Pol-
gármesteri Hivatal udvara)
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingat-
lanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom 
mennyiségben) házhoz menő rendszerrel 
végezzük el, mely az 53/500-152 (2. me-
nüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási idő-
ben) igényelhető.
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
DTkH Nonprofit Kft., 2700 Cegléd, Kút u. 5.
H: 8.00 - 20.00, K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00
Telefon: 53/500-152, 53/500-153
ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

Éljünk környezettudatosan!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
július augusztus szeptember október november december

13.; 27. 10., 24. 7.; 21. 5.; 19. - -

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.
július augusztus szeptember október november december

13.; 27. 10., 24. 7.; 21. 5.; 19. 2.; 16.; 30. 14.; 28.

ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
cím helyszín ügyfélfogadás

Mende, Fő út 14. Polgármesteri Hivatal H: 8.00 – 18.00
Sze: 8.00 – 16.00

P: 8.00-12.00
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Mende Község Önkormányzata kiemelt 
fontosságúnak tekinti a település és kör-
nyéke tisztaságát. Ennek érdekében 
minden évben csatlakozunk az országos 
teszedd mozgalomhoz, amikor is a lel-
kes önkéntesekkel megtisztítunk egy-egy 
területet. Sajnos az elmúlt két évben a 
pandémia ezt nem tette lehetővé, de re-
méljük, jövőre ismét tudjuk folytatni ezt a 
hagyományt, mert sajnos a szemetelőket 
nem gátolta meg a járványhelyzet.
A korábbi évekhez hasonlóan idén ápri-
lisban ingyenes elektronikai hulladékgyűj-
tést szerveztünk, melynek keretén belül 
begyűjtöttük a lakosságnál felgyűlt feles-
legessé vált elektromos eszközöket. Egy-
részt ezek értékes másodnyersanyagok, 

amik a feldolgozást követően bekerülnek 
az újrahasznosítási körforgásba, kisebb 
környezeti terheléssel értékes termékek 
készülnek belőlük. 

Másrészt a begyűjtéssel csökken annak 
a kockázata, hogy ezeket a használaton 
kívüli eszközöket a település külterületein 
illegálisan elhelyezzék. Az idei évben is 
nagyon népszerű volt a kezdeményezés: 
20m3 elektronikai hulladék gyűlt össze.
Szeretném felhívni mindenki figyelmét, 
hogy továbbra is lehetőség van lomtala-
nítást igényelni a hulladékszállító cégtől 
évente 2 alkalommal. Az elszállított hulla-
dék mennyisége alkalmanként 3 m3. Idő-
pont egyeztetés ügyfélfogadási időben az 
53/500-152 telefonszámon a 2. menü-
pont alatt lehetséges.
Az iskola, az óvoda és a könyvtár csatla-
kozott a Sulizsák programhoz. A textilipar 
az egyik legkörnyezetszennyezőbb ipar-

ág, ezért nagyon 
fontos, hogy a 
felesleges ruhák 
ne a kukákba és 
a szemétégetők-
be kerüljenek. A 
Sulizsák program 
célja többes, se-
gíti a gyerekeknél 
a környezettuda-
tos attitűd kialakí-
tását, a begyűjtött 
ruhák egy újabb 
esélyt kapnak és 
bekerülnek a kör-
forgásba, bevé-
telhez juttatja az 
intézményeket. 
Az akciók idő-
pontjáról az intéz-

mények FB oldalán tudnak tájékozódni.
Éljünk környezettudatosan!

Lekrinszki Helga
könyvtáros

Éljünk környezettudatosan!
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Az elmúlt napokban településünk maga-
sabban fekvő utcáiban ismét vízhiányról ér-
tesítettek a lakók. A bejelentést követően 
az üzemeltetővel, a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt-vel felvettem a kapcsolatot 
és kértem, hogy vizsgálják ki ennek okát. 
Kértem ezt annak függvényében, hogy el-
múlt évben már fúrtunk egy új kutat, ami-
nek kezelnie kellett volna az elmúlt évek 
folyamatos nyári vízhiányát. 
A mai napon a TRV Zrt. képviselője felke-
resett a hivatalban és tájékoztatott Mende 
vízellátásáról, annak időszaki problémái-
nak az okáról. Elsősorban megjegyezte, 
hogy az elmúlt napok kánikulai időjárása 
az egész Jászságban, illetve az összes 
környékbeli településen vízhiányt okozott. 
Mivel minket elsősorban településünk víz-
problémája érdekel, ezért kértem, hogy 
erre fókuszáljunk. A vízművek képviselője 
megjegyezte, hogy tartós vízhiány a tele-
pülésen nincs, vízkorlátozást nem kell el-
rendelni. A probléma, figyelembe véve a 
megnövekedett vízfogyasztást, abból adó-
dik, hogy a telepü-
lés havi vízfogyasz-
tása 15 000 m3-ről 
18 000 m3-re 
emelkedett. A 
napi vízfogyasz-
tás pedig az át-
lagos 560 m3-ről 
780 m3-re nőtt. Az 
idén márciusban 
átadott új kút átla-
gos napi hozama 
288 m3. Összes-
ségében tehát a te-
lepülésen üzemelő 
négy kút ellátja 
községünket vízzel. 

(Megjegyezni kívánom, hogy a kút meg-
fúrása egy hónapot vett igénybe, míg az 
összes engedélyezési folyamat közel 1 
évet.) 
A probléma azonban abból adódik, hogy 
este 18:00 és 21:00 óra között olyan 
mértékben nő meg a fogyasztás, hogy 
a tartalék tározókból nem folyamatosan 
csökken, hanem egyszerre tűnik el a víz. 
Vélelmezzük, hogy ebben az időszakban 
településünk minden területén javarészt 
egyszerre kezdenek el nagyobb meny-
nyiségű vizet használni. Ahogy a tározó 
kifogy, a kutak kapacitása nem tudja 
ilyen ütemben visszatölteni és ahhoz, 
hogy a magasabb területeken víznyomás 
legyen, egy megadott vízbázisra szük-
ség van. Ahogy a vízfogyasztásnak ez a 
drasztikus növekedése megáll (elzárják 
a locsolókat), még mindig kell egy óra 
ahhoz, hogy a rendszer visszaálljon és a 
magasabb településrészeken is normális 
ütemben jöjjön a víz.  

Vízhiány!
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Éljünk környezettudatosan!
A TRV Zrt-től kértem a probléma megoldá-
sát és ígéretet kaptam rá, hogy már a mai 
napon oly módon megpróbálják emelni 
a víznyomást, hogy a nyomásfokozó be-
rendezések azonnal tudjanak reagálni és 
olyan helyre nyomják a vizet, ahol nincs. 
Remélem, ez a beavatkozás hatékony 
lesz.
Az ideiglenes megoldást az ivóvíz rend-
szer fejlesztésének második üteme fogja 
megoldani, amelynek közbeszerzése fo-
lyamatban van. Itt még egy kutat fúrunk 
- ami az eredeti tervekben nem volt ben-
ne – valamint egy olyan komplex nyomás 
szabályozó informatikai rendszer kerül 
kiépítésre, ami egy új víztároló építésével 
automatikusan megoldja a településünk 
vízellátását. A pénz erre rendelkezésre áll, 
a tervezés első komplex szakasza lezárult, 
a közbeszerzés 2021. július közepi elbírá-
lása után a kiviteli tervek és az engedélyek 
beszerzését követően azonnal kezdjük a 
beruházást. 
A tavalyi engedélyeztetési folyamatnál már 
minden hatóságot megismertünk, ezért 
remélem, hogy a személyes kapcsolato-
kat felhasználva minél gyorsabban meg 
tudjuk az engedélyeket szerezni. 
Tudom, hogy senkit nem vígasztal, hogy 
nálam sincs mindig víz, de higgyék el, 
azon dolgozunk, hogy egyszer és minden-
korra az egész településen megszűnjön 
ez a probléma. 
A jelenlegi probléma szemléltetéséhez 
csatolom a TRV Zrt által megküldött háló-
zati nyomás órai lebontásának grafikonját.

Mende, 2021. június 21.  
Kaszanyi József

polgármester

Lakossági 
használt sütőolaj begyűjtés

Mindannyian tudjuk, mennyire fontos kör-
nyezetünk védelme, ezért a szelektív hul-
ladékgyűjtés megkönnyítése érdekében 
október vége óta lehetőség van a használt 
sütőolaj és zsiradék leadására a Polgár-
mesteri Hivatal- és a pusztaszentistváni 
Óvoda udvarán erre a célra elhelyezett 
gyűjtőedényekbe nyitvatartási időben. A 
leadott sütőolajat eredeti csomagolásá-
ban vagy lezárt befőttesüvegben kell a 
gyűjtőedénybe helyezni, megőrizve ezzel 
a terület tisztaságát.

Forgács Melitta
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Vakcina Infó 2.0 Mende
Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos jú-
nius 08-án hivatalosan is bejelentette, hogy 
véget ért a 3. hullám. 
Azonban a vírus továbbra is köztünk van, 
a védekezésről nem szabad megfeled-
kezni, de már fellélegezhetünk. Közel 
vagyunk az 5,5 millió beoltotthoz, ami 
dobogós helyezést jelent Európában.
Mendén is sokat javult a helyzet, a fel-
nőtt lakosság közel 70 %-a már 
beoltott. Sok fiatal is fe-
lelősen gondolkodik 
és jelentkezik 
védőoltásra. 
Az újabb le-
hetőség a 
még fia-
t a l abb , 
12 - 1 6 
é v e s 
k o r -
osztály 
P f i z e r 
o l t á s -
sal való 
i m m u -
nizálása, 
m e l y n e k 
bejelentése 
már megtör-
tént. Reméljük, 
sok szülő fog élni 
ezzel a lehetőséggel.
Szeretnénk Önöket tájékoz-
tatni, hogy továbbra is lehet oltópontra 
jelentkezni, bár folyamatosan zárják be 
őket mindenhol, így a háziorvosi rende-
lőkben is tartalék üzemmódra kapcso-
lunk az oltásokat illetően.

Épp ezért, ha valaki gyorsan szeretné 
magát még beoltatni, válasszon egy még 
működő oltópontot, ahol megkaphatja az 
általa kívánt oltást. Ha valahol elakad, szí-
vesen segítünk mind a háziorvosi rende-
lőkben, mind a családsegítő szolgálatnál.
Oltóanyagból van elegendő. 
Az oltási protokolltól nem térünk el, az első 
oltás után a második oltás is ugyanaz az ol-

tóanyag. Amennyiben a harma-
dik oltás szükségessége 

tudományosan be-
igazolódik, ren-

delkezésre áll 
e l e g e n d ő 

oltóanyag 
a harma-
dik ol-
tás be-
a d á -
s á r a - 
tudtuk 
m e g 
hivata-
los fó-

rumon.
Kérem, 

f igyel jék 
a Mendei 

Híradó hiva-
talos FB oldalát, 

ahol a jegyző úrral 
közösen jelezzük Önök 

felé az oltással kapcsolatos 
aktuális információkat.
Közös érdekünk, hogy legyőzzük a jár-
ványt!
Szép nyarat, jó pihenést és vírusmentes 
őszt kívánunk mindenkinek!

Dr. Dóczi Ildikó és Dr. Marosi Gyöngyi 
háziorvosok
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Mendei Értéktár
Mende Község Önkormányzata létrehozta a 
Települési Értéktár Bizottságot A bizottság 
célja, hogy a községünkben fellelhető értéket 
feltárja és rendszerezze és átörökítse a követ-
kező generációk részére. Korábban felhívást 
intéztünk Önökhöz, hogy vegyenek részt a 
helyi értékek összegyűjtésében és tegyenek 
javaslatot, hogy mely értékeink kerüljenek be 
az értéktárba. Az értéktárba nyolc területről 
kerülhetnek be értékek, eddig az alábbi javas-
latok érkeztek:
1. agrár- és élelmiszergazdaság
2. egészség és életmód
3. épített környezet
 Loyolai Szent Ignác templom
4. ipari és műszaki megoldások
5. kulturális örökség

Albrecht Júlia képzőművész munkás-
sága, Jámbor László operaénekes, 
Mendei Leányvár bronzkor, Men-
dei Leányvár vatyai kultúra, Mendei 
pünkösdi templomdíszítés (a pünkösdi 
templomdíszítés 2011-óta a szellemi kulturális 
örökség részét képezi). Tót népdalok

6. sport
7. természeti környezet
8. turizmus és vendéglátás
 cirkos kalács, 
lakodalmas kalács

Kérjük, továbbiak-
ban is vegyenek 
részt Önök is községünk helyi értékeinek 
feltárásában, összegyűjtésében. A ké-
sőbbiekben tervezzük egy helyi értéktár 
kiállítás megrendezését. Javaslattételi űr-
lapok a könyvtárban nyitvatartási időben 
átvehetők.

Kaszanyi József
polgármester

Közérdekű információk
Pályázati Nyilvánosság

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

DIFIBRO KFT.

MINI KOTRÓGÉP BESZERZÉSE

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

15 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 3188818595

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

EDVIVEN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

RAKODÓGÉP BESZERZÉSE

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

15 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 3186873792

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

FHAMETÁL VAS ÉS FAIPARI KFT.

GÉPÁLLOMÁNY FEJLESZTÉSE

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

14,51 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 3192685163

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
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Április végén újra kinyithattak a könyvtá-
rak, de a nyitással egyidejűleg bevezettek 
korlátozásokat. A könyvtári szolgáltatáso-
kat helyben csak védettségi igazolvánnyal 
rendelkező látogatók vehetik igénybe. 
Kiskorúak csak védettségi igazolvánnyal 
rendelkező felnőtt kísérővel mehetnek 
könyvtárba, kivételt képeznek a 16-18 év 
közötti védettségi igazolvánnyal rendelke-
zők, ők saját jogon.
Akik nem rendelkeznek védettségi iga-
zolvánnyal azoknak is van lehetőségük 
kölcsönzésre. A könyvtár honlapján az on-
line katalógusból tudnak válogatni https://
kistelepulesek.hbpmk.hu/kistersegi_kezdolap/61, 
A katalógusban a 2019-től beszerzett 
könyvek szerepelnek, ha itt nem találha-
tó a keresett könyv, érdemes megnézni a 
többi könyvtár online katalógusát is, mert 
továbbra is van lehetőség könyvtárközi 
kölcsönzésre, de természetesen a könyv-
tár bármely elérhetőségén (telefon, Fb, 
e-mail) lehet érdeklődni és kölcsönzést 
kezdeményezni 

Visszatekintő
A korlátozások miatt nem volt lehetősé-
günk közösségi programok megtartására, 
de alkalmazkodva a lehetőségekhez meg-
próbáltunk olyan programokat meghirdet-
ni, ami egyénileg, illetve online részvétellel 
megvalósítható.

A húsvéthoz és a tavaszi szünethez kap-
csolódóan gasztrojátékot hirdettünk, a „Mi 
húsvéti sütink” caímmel, ahol recepteket 
és fotókat vártunk az elkészült sütemé-
nyekről. A beküldők között kisorsoltunk 
egy kötényt és egy táskát.
A tojásfaállítás hagyományát folytattuk - 
ahogy korábban is -, feldíszítettük az ön-
kormányzat előtti bokrot.
Tavaszi nyúltúrák - Keresd a nyuszit! 
Több túraútvonalon, Kőtojás, Kilátó, For-
rás-köz - Andrássy utca közötti erdei út, 
Szentistvánon, a Gárdonyi utcával párhu-
zamosan a réten, az ovi melletti fasorban 
„nyuszikat” rejtettünk el, amit a helyszínről 
készült kép alapján lehetett megtalálni. A 
megtalálók között csoki nyereményeket 
sorsoltunk ki.

Lekrinszki Helga 
könyvtáros

Könyvtári hírek
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Az elmúlt év a Mendei Forrás Egyesület szá-
mára is kevesebb lehetőséget adott arra, 
hogy programjainkkal tovább színesítsük és 
gazdagítsuk a mendei lakosság életét. De a 
látszólagos tétlenség mögött jó alkalom volt 
tervezni, valamint tovább gondolni miben is 
fejlődhetnénk a jövőben.
Visszanézve az Egyesület megszületése 
óta eltelt három évre, hiszünk abban, hogy 
sok új kreatív programmal gazdagítottuk 
az Önök mindennapjait! 
Az általános korlátozások ellenére igye-
keztünk az internet közösségi felületén 
aktívabbak lenni. Számos hasznos pályá-
zatot osztottunk meg, bízva abban, hogy 
mások számára érdekesek lehetnek. 
Köszönjük azoknak, akik ez időszak alatt 
is intenzíven érdeklődtek az Egyesület 
munkája iránt és megosztották velünk 
gondolataikat, amelyeket a közeljövőben 
be tudunk építeni a terveinkbe! Új és régi 
támogatóink nem csak ötleteikkel, hanem 
pénzügyi segítségükkel is hozzá akartak 
járulni, hogy folytathassuk eddigi tevé-
kenységeinket. Nekik is hálásak vagyunk!  

Nagy visszajelzés volt ez számunkra, hogy 
eddigi programjaink, tevékenységünk 
nem maradtak észrevétlen. 
Mindenekelőtt nagy örömhírrel szeret-
nénk szolgálni. A Magyar Természetjá-
ró Szövetség „MTSZ JELZÉSFESTÉS 
2021” pályázatán a Mendei Forrás Egye-
sület elnyerte a Mende vasútállomás - 
Felsőfarkasdi csárda közötti szakasz zöld 
jelzéseinek felújítását. Ez azt jelenti, hogy 
a turistautat - megújulása után - a mendei, 
valamint a környékbeli lakosok nagyobb 
biztonsággal használhatják majd. Addig 
azonban még sok munkánk lesz, és bár 
az anyagi eszközök biztosításához nyer-
tünk pályázati pénzt, de szükségünk van 
több önkéntesre, akik segítik ennek fizikai 
megvalósítását!
 
Mindezeken kívül a 2021-2022 évek 
Egyesületünk által szervezett program-
jaink megvalósításához szintén pályáza-
tot nyújtottunk be. Bízunk benne, hogy 
a Magyar Falu Program újabb hatal-
mas segítséget jelent majd számunkra.  

A Mendei Forrás Egyesület hírei

A sárgával jelölt turistaút jelzéseit festjük újra
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A Mendei Forrás Egyesület hírei
A már megszokott programjaink mellett 
(kertnyitó és záró tavaszi, őszi 
rendezvény, faültetés, Sport 
és Egészségnap, adventi 
fényfestések a katolikus 
és evangélikus templo-
mokon) - nyertes pályázat 
esetén - író-olvasó találko-
zókat szervezünk az általá-
nos iskolában két népszerű 
ifjúsági íróval. Így Bosnyák 
Viktória és Berg Judit (Rumini 
sorozat, Lengemesék) okoz majd 
remélhetően nagy örömöt a gyerekeknek. 
De Mendére látogat Grecsó Krisztián (Jó-
zsef Attila díjas költő, író, dalszerző) is. 
Már tavaly felmerült, hogy az idős mendei 
lakosok számára informatikai oktatást 
szervezzünk. Egy ilyen oktatás sok eset-
ben lehet nagy segítség az idősek számá-
ra akár, ha csak interneten szeretnének 
beszélgetni unokáikkal, vagy aktív közös-
ségi média résztvevők akarnak lenni. En-
nek örömeiről és veszélyeikről egyaránt 
információkat kaphatnak, de természete-
sen felhasználói ismeretekkel is bővíthetik 

tudásukat. 
Továbbra is számítunk Önökre! 

Várjuk önkéntesek jelentke-
zését, akik kedvet éreznek 

rászánni egy-két órát a sza-
badidejükből, hogy segít-
sék a közös munkát, akár 
egy plakátragasztással is. 
De ötleteiket, javaslataikat, 

illetve csatlakozási szándé-
kuk jelzését is szívesen vesz-

szük a Mendei Forrás Egyesület 
tagjai közé. Megadott elérhetősége-

inken továbbra is eljuttathatják hozzánk 
ezeket a jelzéseket.
Postai úton: 2235 Mende, Fő út 1. (pos-
taláda – Mendei Forrás Egyesület), és 
az interneten: Facebook (Mendei Forrás 
Egyesület) és a mendeiforrasegyesulet@
gmail.com email címen. Idén ugyan még 
nem, de a 2022. évtől már adójuk 1 szá-
zalékának felajánlásával szintén támogat-
hatják az Egyesületet!

A Mendei Forrás Egyesület Gyógynövénytú-
rára hívta az érdeklődőket, hogy a körülöt-
tünk lévő természet rejtett kincseire felhívjuk 
a figyelmet. Szakértő segítséget is biztosítot-
tunk, így mi, résztvevők, sok hasznos infor-
mációval lettünk gazdagabbak.
A Dózsa György út egyik szakaszától indult a 
séta, és kellemes, nyugodt hangulatban telt 
mindvégig. Őszintén be kell vallani, hogy a 
hétköznapokban nem látjuk magunk körül a 
természet által kínált lehetőségeket. Köny-
nyebb és gyorsabb megvásárolni kis papír-

zacskókban, dobozkákban a gyógynövénye-
ket és elolvasni a mellékelt utasításokat. Már 
semmi nem kényszerít bennünket arra, hogy 
járjuk az erdőt, rétet, mindent készen kapunk. 
Pedig a mai orvostudományig vezető út az 
évszázadok során sok ezer gyógynövény 
használatán keresztül vezetett, amelyeket 
magától értődő természetességgel gyűjtöt-
tek, és alkalmaztak őseink. A vadon termő 
és termesztett gyógynövények ugyanazt a 
hatást fejtik ki, bár ez utóbbiakat mi már csak 
a boltok polcain láthatjuk. 

Gyógynövénytúra Mendén
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Az erdei ösvényre térve minden egyes nö-
vénynek volt jelentősége. Míg máskor csak 
előre nézünk egy túra során, most erősen 
a lábunk mellé szegeztük a tekintetünket. 
Néhányan már részt vettünk az Egyesület 
által szervezett gombatúrákon, ezért némi 
tapasztalattal rendelkeztünk a lassú, szemlé-
lődő sétálással kapcsolatban. Vajon milyen 
jelentősége van annak, hogy egy levél hátul-
ján hány ér fut végig, illetve a növény levelét, 
szárát netán a gyökerét lehet felhasználni? 
Vagy például milyen érdekes, hogy míg, mi 
magyarul gyógynövénynek hívjuk, addig a 
„herbal medicine” kifejezés inkább „növé-
nyi gyógyszer-t” jelent. A gyógyszeripar a 
mesterségesen előállított gyógyhatású ve-
gyületeken kívül több ezer gyógynövényt is 
használ. Még ma is akadnak olyanok, akik 
jövedelmüket ilyen gyűjtésekkel egészítik ki, 
hiszen nem minden növényt lehet vagy cél-
szerű termeszteni. 
Felmerült az a kérdés is, hogy lehet-e gyógy-
növényeket gyűjteni ellenőrzés nélkül Ma-
gyarországon? 

A gyűjtött gyógynövények ellenőrzésére nincs 
a gomba-szakellenőri hálózathoz hasonló vizs-
gálati lehetőség, ezért nagy gondossággal kell 
a gyűjtőnek eljárnia. Viszont két kilogramm-
nál több gyógynövényt nem lehet szedni az 
előírások szerint. Fontos, hogy olyan helyen 
gyűjtsük a növényeket, ahol alacsony a szeny-
nyeződés valószínűsége, így utaktól, szemét-
lerakatoktól, bányáktól, növényvédőszerekkel 
kezelt területektől távol.
A nyári forróságtól menekülve, inkább az 
erdő hűvösségét élvezve, lépésben halad-
tunk a Mendét körülölelő erdőben, mert min-
denhol akadt valami látni-, és kérdeznivaló. 
Mert bizony találtunk lándzsáslevelű útifü-
vet, bodzát jelentős mennyiségben, magas 
aranyvesszőt, patika párlófüvet, orbáncfüvet, 
dió-, nyír-, tölgy fákat, erdei mályvát, cickafar-
kot, és ökörfarkkórót a teljesség igénye nél-
kül. Minden növényről megtudtuk, hogy mire 
használják, milyen gyógyszer alapanyaga, 
hatóanyaga lehet. Mindez persze csak ízelí-
tő, és annak megerősítése, hogy a Mendét 
körülölelő erdők milyen kincseket rejtenek. 
Rövid, alig egyórányi sétánk sok élménnyel 
gazdagította a résztvevőket, akiket legköze-
lebb is szeretettel várunk! 

A Mendei Forrás Egyesület hírei
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Pályázati sikerek
Magyarország Kormánya a 1746/2020. (XI.11.) Korm. 
határozatában 90 millió forint támogatást nyújtott telepü-
lésünk részére útfelújításra. A támogatási összegből új 
aszfaltburkolatot kapott a Bem József utca, a Fűzfa utca, 
a Mendei út, az Árpád Vezér utca, valamint részben asz-
faltozásra kerül a Jókai utca, a Kossuth Lajos utca és a 
Csigási utca. Az utcák műszaki átadása 2021. május 28-
án megtörtént. 

Kaszanyi József
polgármester

A „PM_CSAPVÍZGAZD_2018” kódszámú pályázat esetében a 
tavalyi évben már jelentős munkálatok zajlottak, a Szent Ist-
ván út páros oldalán a csapadékvíz elvezető árok megépült. 
A munkálatok 2021. március hónapban folytatódtak, melynek 
következtében megvalósult a csapadékvíz-elvezetés fejleszté-
se, korszerűsítése és záportározó kialakítása Mendén. A mű-
szaki átadás-átvétel 2021. június 10-én megtörtént.  

Kaszanyi József
polgármester  

PESTMEGYE
PénzügyMinisztérium

Jelentős útfelújítás valósult meg a településen 

Befejeztük a csapadékvíz-elvezetés pályázatot
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Pályázati sikerek
A Belügyminisztérium az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása” elnevezésű, 2020. évben elbírált 
pályázata keretében 19 676 537 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesítette 
Önkormányzatunkat.  A támogatásból, va-
lamint 3 472 330 Ft vállalt önerőből elké-
szült a Péceli utca aszfaltozása, a műszaki 
átadás-átvétel 2021. április 29-én megtör-
tént.   

Kaszanyi József
polgármester

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 
Magyar Falu Program keretében az „Út, 
híd, kerékpárforgalmi létesítmény épí-
tése/felújítása” című alprogramra be-
nyújtott pályázattal (MFP-UHK/2021.) 
39 999 997 Ft összegű támogatást nyert 
az Önkormányzat a Magyar Falu Program 
keretében. A támogatásból még az idei 
évben felújítjuk a Rét utcát, a Tulipán ut-
cát, valamint a Vasút utca jelenleg aszfalt-
burkolat nélküli részét. 

Befejeződött a Péceli utca felújítása

Ismét Magyar Falu Programos pályázatot nyertünk

A kivitelezést szeretnénk mihamarabb 
megkezdeni, hogy ezáltal településünk 
újabb aszfaltburkolattal felújított utcákat 
tudhasson magáénak. 

Kaszanyi József
polgármester



 

  
16 Mendei Híradó 2021. /II. szám június

VP6-19.2.1.-41-6-17 kódszámú pályázat támogatása  
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a HAJT-A Csa-
pat Egyesület működési területére meghirdetett „Sportlé-
tesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása” című 
felhívás alapján 18 093 674 Ft támogatási összeget nyert 
Önkormányzatunk. 
A projekt teljes költsége összesen: 22 461 014 Ft
ebből a saját forrásunk: 4 367 340 Ft

Sportöltöző építése
A Sportöltöző a Géza Fejede-
lem Általános Iskola és a Sport-
pálya közötti 1122/8 hrsz-ú te-
rületen valósul meg, női, férfi 
szociális blokk és öltöző, va-
lamint akadálymentesített WC 
építésével. Az építési munkák 
folyamatosan zajlanak, a szer-
kezetkész épületre felkerült a 
tető, a csatorna, elhelyezésre 
kerültek a nyílászárók, bekö-
tötték a közüzemi szolgáltatá-
sokat, jelenleg az épület belső 
munkálatai (burkolás) zajlanak. 
A projekt várható befejezése 
2021. július hónap. 

Kaszanyi József
polgármester

Pályázati sikerek
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A Magyar Falu Program keretében 
a következő pályázatok kerültek be-
nyújtásra:
Az „Önkormányzati ingatlanok fej-
lesztése” című pályázati kiírás ker-
tében pályázatot nyújtottunk be a 
Községháza tetőszerkezetének fel-
újítására. 
Ezen túlmenően ismét célunk a te-
mető infrastrukturális fejlesztése 
és a további járdafelújítási program 
(sajnos tavaly nem nyerünk), vala-
mint közösségszervezéshez kap-
csolódó eszközbeszerzésre, orvosi eszkö-
zök és kommunális eszköz beszerzésére 
mellett pályáztunk a Mesevár Óvoda 2235 
Mende, Fejes Ferenc tér 16. szám alatti te-
lephely kerítésének felújítására. 
2021. június 19-ét követően lehetett benyúj-
tani a „Felelős állattartás elősegítése” elneve-
zésű pályázatot. A pályázat az előzetes igény-
felmérések alapján nagy népszerűségnek 
örvend.

Reméljük, hogy pályázataink pozitív elbírá-
lásával újabb fejlesztésekkel tudjuk gazda-
gítani településünket. 

Kaszanyi József
polgármester

Újra pályázunk!
Újra a Magyar Falu Program keretében pályázhatunk

A Mendei Óvodásokért Alapítványt dr. Mona 
Gyula címzetes főjegyző hozta létre 2016. év-
ben, az Alapítvány elnöke Laukóné Dolányi 
Ildikó, kuratóriumi tagok Kremmer Gáborné 
és Dékányné Sziráki Mariann. 
Az Alapítvány fő célja az óvodában folyó 
nevelés anyagi támogatásával a minőségi 
munka érdekében a működési feltételek 
javítása, tárgyi eszközök beszerzése, a 
berendezések korszerűsítése. Az elmúlt 
évben az Alapítvány már többször támo-
gatta az óvodát, illetve a befolyt adó 1%-os 
felajánlásokat is óvodai eszközök vásárlá-
sára fordította. 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Ma-
gyarország Kormánya a Miniszterelnök-
ségen keresztül a Mendei Óvodásokért 
Alapítványt a szervezet 2021. évi szakmai 
programjainak és működésének támoga-
tására 8 000 000 Ft vissza nem téríten-
dő támogatásban részesítette. A támoga-
tásból az évek óta már hagyománnyá vált 
„Családi nap” kerül megrendezésre, mely-
nek részletes programját az újság utolsó 
oldalán megtekinthetik.

Laukóné Dolányi Ildikó 
elnök

Alapítványi hírek
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Az Oázis Idősek Otthonában különleges szü-
letésnapi köszöntésre került sor június 17. 
napján. Sasvári Rudolfné (Barta Jolán) ellá-
tottunk idén ünnepelte a 101. születésnapját. 

A köszöntést Berta László plébános Úr 
által celebrált ünnepi misével nyitottuk 
meg, amit egy ünnepi rendezvény köve-
tett, amelyre az intézmény dolgozói meg-
lepetés műsorral készültek. Ezt követően 
az intézmény konyhája által készített torta 
édesítette meg az eseményt. Az ünnepelt 
különösen nagy örömmel fogadta a Men-
dei Önkormányzat címzetes főjegyzője ál-
tal szóban átadott- és az intézményvezető 
asszony tolmácsolásában továbbított- jókí-
vánságokat. Ekkor került átadásra az Ön-
kormányzat által készíttetett virágcsokor 
is. Jolika néni nagyon boldog volt, amely-
hez az is hozzájárult, hogy a járványhely-
zet enyhülésével módja volt a családjánál 
tölteni a nap egy részét. 

Jolika néni 1920. 06. 17.-én született 
Mendén. Az egész életét végig dolgozta, 
volt gyári munkás, később varrónőként - 
40 éven át paplan készítőként dolgozott.  
Egy fia született, 1 unokája és dédunokái is 
vannak. Aktív közösségi életet élt, amelyet 
az otthonba kerülése után sem adott fel.
Elmondása szerint a hosszú élet titka az, 
hogy mindig legyenek tervei az embernek 
a jövőjére vonatkozóan, neki a mai napig 
tervei vannak.

Isten éltesse Jolika néni!
Katonáné Pócz Katalin

Intézményvezető

Köszöntöttük legidősebb lakónkat

Hagyományőrző nap 
2021. 08. 14. (szombat) 10-18 óra között

Mesevár Óvoda parkolója, Fő út 10.

Programelőzetes
Csipkekiállítás, csipkeverés bemutató,

kézműveskedés (agyagozás), cirkos  sütés,
óriás kirakók (kocka, puzzle) hungarikum 

Totó, mese Totó stb.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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„Nem érez, aki érez, szavakkal mondhatót.” 
Szinte mindannyiunkra ilyen sokkszerűen, 
bénítólag, felfoghatatlanul hatott a váratlanul 
érkezett fájdalmas hír: dr. Csernik Zoltánné, 
községünk szeretett, tisztelt, kiváló tanárnője 
április 21-én örökre itt hagyott bennünket.
Mendéről is sokan elkísérték utolsó útjára a 
jászkiséri temetőben, ahol hamvait reformá-
tus egyházi szertartás szerint helyezték örök 
nyugalomra. A férjével közös síron fekete 
gránitkő magasodik. Az aranybetűkkel vésett 
felirat Kányádi Sándort idézi: „Kívánhat-e 
ember többet, derékaljnak szülőföldet”.

MINDEN „HIÁBAVALÓSÁG”?
Somodi Lajos, jászkiséri református lel-
kész a biblia nyelvén szólt a gyászolókhoz: 
„Gondolj Teremtődre ifjúságod napjaiban, 
mielőtt megérkeznek a gonosz napok. 
Amikor elcsitul a madarak hangja, és min-
den dal elhallgat… Amikor félnek a ma-
gaslatoktól, és ijedten járnak az úton… És 
a por visszatér a földbe, ahonnét jött, az 
éltető lehelet pedig az Istenhez, aki adta. 
Hiábavalóság, hiábavalóság - mondja a 
Prédikátor- minden hiábavalóság!”
„Megrendülten búcsúzunk dr. Csernik Zol-
tánné, Bak Iréntől, aki a barátoknak Irén, 
Irénke, Incus, Ircsi és Irocska, a szülők-
nek és a gyerekeknek Irénke néni, tanár 
néni volt, de akadt, aki Mamának hívta. 
- Így emlékezett a sírnál Szilágyi György-
né, a pályatárs, jó barát, a mendei iskola 
volt igazgatója. - 1977-ben ismertem meg, 
amikor férjével együtt Mendére költöztek. 
Sokat segített férjének, ezért volt, aki dok-
tor néninek nevezte. Negyvennégy évig 

dolgozott velünk.  Ő igazi TANÍTÓ volt. A 
gyermeki emlékezet megőrizte kedves 
alakját, vidám mosolyát, szigorú tekintetét. 
Mindenki nyelvén értett. A legrosszabb 
gyereket is féken tudta tartani szereteté-
vel. Az óráin jó hangulatú, precíz munka 
folyt. Soha nem felejtjük a szép kirándulá-
sokat, a táborokat, az erdélyi utazásokat.’” 

Az elcsendesedett, elárvult mendei „Cser-
nik-ház” - ahol mindig egymásnak adták 
a kilincset a látogatók -, egyfajta kegye-
leti hellyé vált ezekben a napokban: vi-
rágok borítják a kerítést, újabb és újabb 
gyertyák, mécsesek lángja lobban fel.  

Szomorú szívvel búcsúzunk
Jászkisértől Tanzániáig 

BÚCSÚZUNK CSERNIK TANÁRNŐTŐL
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Szomorú szívvel búcsúzunk
Az iskolában visszafogottabb a gyerekzsi-
vaj, méltóságteljesebb a hangulat. Taná-
rok és diákok együtt tisztelegnek Irénke 
tanár néni emléke előtt. De búcsúznak 
tőle Gyergyóújfaluban is, ahol az Elekes 
Vencel általános iskola elsősorban az ő 
kitartó kapcsolatépítésének köszönhe-
tően lett a mendeiek erdélyi testvérintéz-
ménye.
Ám a legkülönlegesebb megemlékezés 
híre, képes dokumentum formájában 
a legmesszebbről, Afrikából érkezett, 
Svédországon keresztül Mendére. A régi 
barát, Thomas Palme - aki hosszú ideig 
volt nagykövet Tanzániában - családjával 
együtt most huszonöt fát ültetett el „az 
Afrika-utazó dr. Csernik Zoltánné emlé-
kére” Tanzániában. 

AJÁNDÉK VOLT A BARÁTSÁGA, PÉLDÁJA
„Több mint negyven évig a közelében ül-
hettem a tanári asztalnál. Olyan tiszta lel-
kű, igaz Ember volt, akinek tanácsaira, 
segítségére mindig számíthattunk. -Moso-
nyi Ferenc nyugdíjas tanár a mendei kö-
zösségi oldalakon búcsúzott. - Nagy aján-
dék volt a barátsága, amellyel megtisztelt. 
Sokan vagyunk a megajándékozottak. Kö-
szönjük az életedet. Hogy mindannyiunk 
tanára, tanítója, barátja, példaképe voltál!”

A Géza Fejedelem Általános Iskola olda-
lát is elárasztották a részvétnyilvánítások, 
méltatások. Íme, két volt tanítvány bejegy-
zése: „A legjobb, legemberségesebb 
pedagógus volt, pedig szaktárgyat ne-
kem nem is tanított. De annál sokkal 
többet. /Kozák Gyula/.

Tantestületi csoportkép, 2000
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Szomorú szívvel búcsúzunk
”Minden gyermeket, mint egy kis életet 
vett át megőrzésre, és szeretettel gon-
doskodva faragott és csiszolt minket, 
mint a jövő drágaköveit. Anyánk helyett 
anyánk, apánk helyett apánk volt. Ha kel-
lett, mennydörgő ménkűvel, mégis mint 
szelíd „tyúkanyó”. /Mezei Gergely./

„Mi is az EMBER valójában? Meg nem 
mondom, de azt tudom, hogy mi nem. 
Az ember nem egy digitális valami. Nem 
megmondható, hogy hány színnel és 
hány pixelből lehet összerakni. - Irénke 
köztünk az egyik legszínesebb, legösz-
szetettebb ember volt. A sok-sok kis mo-
zaikból, színes üvegcserépből azért már 
egy elég jó kép rajzolódhat ki. A mozaik 
egyik darabja az Iskola a gyermekekért 
alapítvány létrehozása volt 1995 - ben 
a nevelés, oktatás segítésére, a társa-
dalmi szervezetek, vállalkozók bevo-
násával. - ekként jellemzi elődje kiváló 
szervezőképességét Labadics Istánné, 
az alapítvány jelenlegi elnöke, az iskola 
igazgatóhelyettese.. - Így jöhettek létre 
bálok, kulturális rendezvények, kirán-
dulások, vagy a testvérvárosi program 
Gyergyóújfaluval. Kitűnő emberismerő 
volt, jellemábrázolásai találóak voltak, a 
méltató szavak mellett nem nélkülözték 

a tapintatos kritikát, sőt a csipkelődése-
ket sem.
Nem Irénke, Te nem haltál meg. Itt vagy 
velünk. Még rengeteg a tennivaló, körü-
lötted még minden mozog, és Te benne 
vagy ezekben a változásokban.”  
Mint ahogy a Prédikátornak „válaszként” Szent Pált 
idézte gyászbeszéde végén a lelkész is: nem, sem-
mi nem volt „hiábavalóság” annak életében, aki 
megtartotta Isten törvényeit…

AKI NEM MARADT ADÓSA SZÜLŐFÖLDJÉNEK
„Mindig örömmel jött haza, Jászkisérre, 
főleg Honismereti Szakkörünk meghívá-
sára. Ez most már fájó emlék. - Fogalmaz 
a Jászságért díjas titkár, Szüle Katalin a 
helyi újság számára írt Irénke elment - 
haza jött című cikkében. -  Segítette a 
nagybátyjáról, Csete Balázsról elneve-
zett Honismereti Szakkör működését, 
sőt helytörténeti gyűjteményünket is fo-
lyamatosan gazdagította a gazdálkodó 
családjától megőrzött eszközökkel, tár-
gyakkal. Boldog és büszke volt telepü-
lésünk ünnepén, 2009-ben, amikor visz-
szakaptuk városi rangunkat, és őt kértük 
fel volt osztálytársával a város kulcsának 
átadására.”

Ballagás az utolsó osztályával, 2009

Gyergyóújfalu
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Búcsúzik a Jászok Egyesülete is. Dr. Do-
bos László elnök - kérésünkre - elküldte 
lapunknak megemlékezését: 
„Adósai vagyunk szülőföldünknek” – 
hirdeti az elszármazott és az otthon élő 
jászokat egybekapcsoló Jászok Egyesü-
lete jelmondata. A civil szervezet vallo-
mását, a Jászsághoz való eltéphetetlen 
kötődést példázza tagtársunk, dr. Cser-
nik Zoltánné Bak Irén tanár most lezárult 
életútja. Jászkisér szülötte, házassága 
révén Mendén vert gyökeret, de élete 
minden percében a szülőföld hívását 
érezte. Hazajárt, hűségesen részt vett 
a jászföldi eseményeken, látogatta a fő-
városi jász rendezvényeket. Pedagógus-
ként hazaszeretetre, a nemzeti értékek 
megbecsülésére nevelte tanítványait. 
Bőkezűen támogatta szülővárosát és a 
Jászok Egyesülete munkáját. Nem ma-
radt adósa szülőföldjének.”

ARANYDIPLOMA ÉS EMLÉKÉREM
„Nem csak kollégaként, de szülőként is 
volt szerencsém megtapasztalni peda-
gógusi nagyságát: mindig, mindenkor a 
gyerekek érdekeit tartotta szem előtt, ér-
tük mindent megtett. - Ezekkel a szavak-
kal köszöntötte Nimmerfroh Judit intéz-
ményvezető Csernik tanárnőt 2019-ben, 
aranydiplomájának átadása alkalmából. 
- Ötven évvel ezelőtt, 1969-ben szerezte 
meg ugyanis tanári diplomáját a Szege-
di Tanárképző Főiskola magyar-orosz 
szakán. Kiemelt figyelmet fordított az 
anyanyelvi nevelésre, a haza szerete-
tére, a magyarságtudat erősítésére. Ő 
hozta Mendére a Kazinczyról elnevezett 
„Szép Magyar Beszédért” verseny terü-
leti döntőjét. Nyugdíjasként is folytatta 
a hazafias nevelést: megálmodója és 
megteremtője lett a Magyar Kultúra Nap-
ján megrendezésre kerülő, már hagyo-
mánnyá vált előadássorozatnak.”

Szomorú szívvel búcsúzunk

Aranydiploma átadás, 
2019
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Amikor, 2009-ben a képviselőtestület 
közösségi munkája elismeréseként „Men-
déért Emlékérem”-mel tüntette ki dr. Cser-
nik Zoltánnét, felkérést kaptam a méltató 
ünnepi beszéd megtartására. Bevallom, 
nehezen vállaltam el, hiszen évtizedekig 
Szegeden éltem, 2002-ben költöztem 
újra haza. Akkor találkoztunk először. 
Nálam sokkal jobban ismerték a helyiek. 
Azután mégis találtam olyan kapcsolódási 
pontokat a pályánkon, amelyek felbátorí-
tottak. Most fájó szívvel olvastam el újra a 
laudációt…

S legyen ez az én személyes búcsúm attól 
az embertől, aki időközben, nem túlzás, a 
legjobb barátom lett - sajnos már csak volt 
- Mendén.

„Mind a ketten Szegeden, ráadásul nagy-
jából egy időben, - ha nem is egy intéz-
ményben – készültünk közös magyar 
tanári hivatásunkra. Nem ismertük egy-
mást, de Juhász Gyula, Móra, Tömörkény 
„szerette városa”, az irodalommal és köl-
tészettel átszőtt diákévek meghatározták 
életünket.

Azzal a hittel, akarattal állt a katedrára, 
amelyet szülőfalujából, Jászkisérről ho-
zott, hiszen a református, konok jász-ku-
nok öntudata, büszkesége, igazságérzete 
és szabadságszeretete messze földön 
híres. Nem csoda, ha a tantestületben 
különösen jó barátságba került egy köz-
tiszteletben álló, nyugdíjas tanítóval, a 
jászszentandrási születésű Bence bácsi-
val. Az édesapám, - merthogy róla van szó 
-, túlzás nélkül állíthatom: az egyik utolsó 
képviselője volt annak a keresztény – 
nemzeti alapon álló, néptanító-kántortaní-
tó generációnak, amely Klebelsberg Kunó 
oktatáspolitikájával nemzeti megtartó erőt 
jelentett a két világháború között. Nos, ezt 
a klasszikus népnevelői, tanítói, tanári atti-
tűdöt vélem én fölfedezni Csernik tanárnő 
munkásságában. Hogy nemcsak szak-
tárgyának oktatásában volt kiemelkedő, 

hanem mindig a teljes személyiséget, az 
egész embert igyekezett nevelni, formál-
ni, csiszolni. Mégpedig Kölcsey hitvallá-
sával: „a jót mindig fel kell tételezni az 
emberekben, ez a pedagógus legfőbb 
feladata!” Gyermek- és emberszeretete 
kisugárzott a tanulók családjára, a kollé-
gákra, mindenkire, valahogy úgy, ahogy a 
Gárdonyi által „lámpásnak” nevezett falusi 
néptanító hatott hajdan szellemiségével.

Szomorú szívvel búcsúzunk

Osztálytalálkozó, 2019 /Mosonyi Ferenc kollégával/

Ballagás, 1985
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 Nem könnyű egy olyan világban értékeket 
közvetíteni, embert nevelni, amikor szinte 
minden a pénzről, „a mammon ördögé-
ről”, a hatalomról, a gátlástalanságról, 
a fogyasztás túlhajszolásáról, a siker, az 
önmegvalósítás hamis illúziójáról, a celeb 
világ majmolásáról szól. Kivételes képes-
ségű pedagógusnak kell lennie annak, aki 
ezzel az árral, mondhatni szennyáradattal 
szemben mindig a helyes útra tudja terelni 
a gondjaira bízott nebulókat, és kellő mu-
nícióval vértezi fel őket az életharcra. Azt 
hiszem, Csernik tanárnőnek ez sikerült. 
Elsősorban azért, mert hiteles személyi-
ség. Akinél a szó és a tett összhangja, az 
adott szó becsülete erkölcsi alapkövetel-
mény. 

HAZA A MAGASBAN
Generációk tapasztalhatták meg azt a 
végtelen szeretetet, türelmet, szinte anyai 
gondoskodást, ahogy a tanítványaival fog-
lalkozott. Ám ne gondoljunk valamiféle túl-
zott engedékenységre, majomszeretetre! 
Sőt! Éppen a gyerekek érdekében, - sze-
retete jeléül – mindig szigorú és követke-
zetes maradt, és a könnyű érvényesülés 
keresése helyett a munka becsületére, ál-
dozatvállalásra nevelt, a Madáchi „ember 
küzdj” parancs szellemében.

Különleges szociális érzékkel és tapintat-
tal fordult mindig a rászoruló, hátrányos 
helyzetű gyermekek és családok felé. És 
nemcsak pedagógusként, hanem önkor-
mányzati képviselőként is. Négy cikluson 
át, 1990-től 2006-ig volt a képviselőtestü-
let tagja, ebből három cikluson keresztül 
a Szociális, Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
bizottság elnöke. Házának ajtaja mindig 
nyitva áll. Jönnek a tanítványok, a bará-
tok, az idős emberek. Szinte a falu „élő 
lelkiismeretévé” vált, mondhatni afféle 
egyszemélyes intézménnyé, egyedi, utá-
nozhatatlan jelenséggé ért, nemesült az 
évek során. Népszerűségét jól mutatja, 
hogy önkormányzati választások idején 
mindig magasan ő kapta a legtöbb voksot 
a lakosságtól.
Amikor még ki sem nyíltak a határok, és 
a temesvári forradalom is csak a lelkek-
ben érlelődött: erdélyi származású férje 
és barátaik révén egyfajta titkos szellemi 
központtá, a szabadság egy kis körévé vált 
az otthonuk, ahonnan a menekülteket és 
az otthon maradottakat egyaránt segítet-
ték. Ahol az Illyés Gyula által megjöven-
dölt „haza a magasban”, vagyis a nemzeti 
összetartozás eszménye a mindennapok 
küzdelmében valós életprogrammá vált. 
Ezt a megélt hazafiságot sikerült átörökí-
tenie, kivetítenie a diákokra is, gondoljunk 
csak a Vass Albert kultuszra, az igényes 
irodalmi műsorok összeállítására. 
Amióta pedig számunkra is kinyílt a világ, 
Irénkét a legtávolabbi tájakról is megtalál-
ják a régi és új ismerősök, barátok Tanzá-
niától Izlandig. Ahogyan kedves költője, 
Ady eljutott az Értől az óceánig, ő is el-
jutott Jászkis-értől a nagyvilágig, de min-
denütt megőrizte az elindító szülőföld irán-
ti kötődését. Mint Ady föl-földobott kője: 

Szomorú szívvel búcsúzunk

Búcsú az iskolától, 2009 /önkormányzati vezetőkkel/
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„Tied vagyok én nagy haragomban, nagy 
hűtlenségben, szerelmes gondban, szomorú-
an magyar”.
A magyarságtudat és az irodalom 
szeretete szinte törvényszerűen 
vezette el a nyelvőrző, nyelvmű-
velő mozgalomhoz, a Kazinczy 
nevével fémjelzett szép kiejtési 
versenyekhez, és megkockázta-
tom: ez tette fel a koronát életmű-
vére. Két évtizeden át a mendei 
iskola lehetett házigazdája a terü-
leti döntőknek. S ha nem is lett 
minden versenyzőből hivatásos 
szónok, tanár, politikus, színész 
vagy riporter, azt megtapasz-
talhatták, hogy a szép, tiszta 
magyar beszéd, a helyes hang-
képzés és hangsúlyozás maga-
biztossága nagy kincs, és az élet 
minden területén fél siker! Köszö-
nöm Irénkének, hogy a zsűriben 
megoszthattam televíziós nyelv-
művelő hivatásom tapasztalatait a 
diákokkal. 
Nos, ez lenne hát az én sze-
mélyes, s mint ilyen, töredékes 
„Irénke-képem”, ami természe-
tesen csak úgy lehet teljes, ha 
szívünkben, lelkünkben össze-
adódik, kiegészül, meghatványozódik 
valamennyiünk Irénke-képével, hiszen 
mindenki sok-sok személyes és közössé-
gi élményt, érzést őriz az elmúlt évtizedek-
ből: tanítványként, kollégaként, szülőként, 
barátként, képviselőként, falubeli lakos-
ként. 

Azt hiszem, Szabó Dezsőnél szebben 
senki nem fogalmazhatná meg e betöltött 
hivatás lényegét:

„Nem az illúziók szépek, hanem a tragikus 
életharc bátor felvállalása; nem a győzelem 
a harc értelme, hanem a betöltött köteles-
ség csodálatos szentsége; nem az erőnk az 
erőnk, hanem a millió életet életünkbe ölelő 
végtelen szeretet.”

Jurányi Anna
újságíró, szerkesztő-riporter

Szomorú szívvel búcsúzunk

Tanévzáró, 2009

/A méltatások is teljes terjedelmükben olvashatók vagy hallhatók lesznek azon az iskolai emlékkiállításon, amelyen  
Csernik tanárnő munkásságának dokumentumait tervezik bemutatni a következő tanévben. - A szerk./
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Mesevár Óvoda-Bölcsőde hírei
Lassan véget ér a 2020-2021-es nevelési, 
gondozási év. 145 óvodás, 28 bölcsődés kis-
gyermek gondozását, nevelését, fejlesztését 
láttuk el.
Április 19-től újra kitárta kapuit az óvoda. 
5 hétig voltak otthon gyermekeink a vírus 
helyzet romlása miatt. Mosolygósan jöttek 
a gyermekek, nagyon várták, hogy újra 
kis barátaikkal játszhassanak második ott-
honukban, az óvodában. Természetesen 
tartottunk ügyeletet, hogy a gyermekek 
elhelyezése ne okozzon gondot mindazon 
szülőknek, akiknek nem volt lehetőségük 
az online munkára.  
Dolgozóink a rászoruló gyermekek szá-
mára minden délben ebédet hordtak, volt, 
aki idősek bevásárlásában segített.  Óvo-
datitkárunkkal logisztikáztunk, kapcsolatot 
tartottunk folyamatosan a Polgármesteri 

Hivatal dolgozóival, Kremmer Gábornéval 
étkezés ügyben, ki kéri, hol lakik, milyen 
útvonalon járjuk Mende utcáit. Köszönjük 
a sok segítséget Évi! Nem telt el nap, hogy 
naponta többször ne beszéltem volna te-
lefonon címzetes főjegyzőnkkel, dr. Mona 
Gyulával, akivel szinte lépésről lépésre 
beszéltük át a feladatokat, melyik dolgo-
zónk munkájára, hol, mikor lesz szükség. 
Tisztelettel köszönöm az együttműködést!
Óvó nénik nem hagyták a gyermekeket 
feladatok nélkül, minden héten küldték a 
tematikát a szülők számára, hogy mit is 
tevékenykednének azon a héten az óvo-
dában. Köszönöm a Szülők sok munkáját, 
támogatását, visszajelzéseit, videókat, 
fotókat, így közös erővel sikerült tovább 
fejleszteni a gyermekeket, ismereteik, tu-
dásuk tovább bővülhetett.
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Bölcsis babáink járhattak az 
intézménybe a Kormányren-
deletnek megfelelően, és 
szerencsésnek mondhatjuk 
magunkat, hogy nem lett meg-
betegedés.  
Április 1-től Bölcsődei új cso-
portot nyitottunk, 3 új dolgozó 
várja a Halacska csoport kis 
lakóit. Nagyné Domonyi Vik-
tória, Rohol Renáta kisgyer-
meknevelőként, és Jámbor 

Lászlóné dajkaként kezdte meg munká-
ját közösségünkben. Minden dolgozó 
nevében, itt a Mendei Híradó hasábjain 
is szeretettel köszöntelek benneteket, kí-
vánom, hogy érezzétek jól magatokat új 
munkahelyeteken!
Bölcsődénk várja mindazon szülők jelent-
kezését, akik szeretnék, ha gyermekeik 
kis közösségünk tagjaivá válhatnának. A 
jelentkezés folyamatos, telefonszámunk: 
30/793-4645. 

Anyák napjára készülve minden évben 
muskátlikat ültetünk, díszítve ezzel is szép 
épületeink ablakait, ezt idén is megtettük, 
köszönjük Fenntartónk támogatását.
Az egyik legszebb, legkedvesebb ünne-
pünket az Anyák napját sajnos nem tudtuk 
a szokásos megható módon, összegyűl-
ve, énekelve-verselve megvalósítani, de 
minden óvodai dolgozó igyekezett kihozni 
a helyzetnek megfelelően, biztonságosan 
azt, amit csak 
tehe t tünk, 
hogy em-
lékezetes, 
szép nap 
legyen min-
denki számára.

Mesevár Óvoda-Bölcsőde hírei
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Május 17-én a Nagyká-
tai Rendőrkapitányságról 
érkeztek vendégeink, és 
örömhírt hoztak, kis óvo-
dásunk, Jaskó Róbert az 
„Így közlekedünk mi” rajz-
pályázaton első helyezést 
ért el. Robika csoporttár-
sai is meghatódva gratu-
láltak a sikerhez. Ügyes 
voltál Robika, gyönyörű 
rajzod meghozta a sikert. 
40 gyermekünk /11 Fejes 
Ferenc téri, és 29 a Köz-
ponti intézményből/ kinőtte az óvodát és 
ősszel már az iskola várja őket. Elballagtak 
a szertett kis óvodájukból, igaz, ez is csak 
szűk keretek között, nem vettek részt a ki-
sebb társaik, hogy szokásunknak megfe-
lelően elbúcsúztassák őket. Tarisznyájuk 
tele van sok szép emlékkel, bizonytalan 
lépteik mára már biztossá váltak. Sokat fej-
lődtek, okosodtak, kívánok nekik minden 
dolgozó nevében boldog, sikeres iskolai 
éveket!

Végül, de nem utolsó 
sorban, a Mendei Híradó 
hasábjain is szeretném 
megköszönni Mészá-
rosné Sziráki Anikónak, 
óvodatitkárunknak, segí-
tő, támogató munkáját, 
valamint minden óvodai, 
bölcsődei dolgozónak a 
kitartó rugalmas hozzá-
állását, amit ebben a ne-
héz időszakban együtt, 
közösen végeztünk. Sze-
retném megköszönni a 

szülők megértését, a meghozott döntése-
inkhez támogató hozzáállásukat.
A koronavírus miatt bevezetett korlátozá-
sokat ugyan már enyhítették, de továbbra 
is figyelnünk kell egymásra. Kívánok eh-
hez mindenkinek jó egészséget, kitartást, 
nyári időszakra pedig jó pihenést!

Erdélyi Krisztina
intézményvezető

Mesevár Óvoda-Bölcsőde hírei



 

  
Mendei Híradó 2021. /II. szám június 29

Évbúcsúztatás az iskolában

Ismét eltelt egy év és ismét egy rendkívüli 
tanévet zártunk, amelyet a bezártság és a 
távolságtartás jellemzett. Számos, hagyomá-
nyosnak mondható rendezvényünk maradt 
el a tanév folyamán, de szerencsére – igaz 
kicsit szűkebb körben és szigorúbb feltételek 
mellett – megtarthattuk a ballagást és a tan-
évzáró ünnepélyt is.

2021. június 19-én 29 végzős diák vett 
búcsút az iskolától, ősztől már középisko-
lásként folytatják tanulmányaikat: 4 tanuló 
gimnáziumban, 10-en technikumban és 
15 diák szakképző iskolában. Hiszem, 
hogy a felvett diákok megállják majd a he-
lyüket a választott középiskolájukban is!
A tanévet 221 tanulóval fejeztük be, közü-
lük 214-en az egész éves kitartó munka 
eredményeként magasabb évfolyamba 
léphetnek. Iskolánk tanulmányi átlaga 4,1 
lett. 2021. június 21-én a tanévzáró ün-
nepélyen számos diák vehetett át könyv-
jutalmat egész éves munkájáért. Az 1. 
osztályosok közül heten kiváló minősítést 
vihettek haza, kitűnő tanulóink száma pe-
dig 20 fő. Szívből gratulálunk nekik!
A tanévzáró ünnepély sem telt el búcsúzás 
ás könnyek nélkül: elköszöntünk az Isko-
lai Szülői Szervezet egyik tagjától, akinek 
már a legkisebb gyermeke is kirepült isko-
lánkból ebben a tanévben. 
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Ő Vrábel Krisztiánné, Kati, aki 2003 óta 
tagja a szülői munkaközösségnek, 15 
éven keresztül pedig a vezetőség egyik 
tagjaként segítette az iskola munkáját. 
Mindenhol, mindenben és bármikor szá-
míthattunk rá. Nélküle elképzelhetetlen 
volt egy farsangi bál, egy szülők bálja, 
vagy egy iskolai verseny, családi nap, 
sütis sátor, gyereknap. Hiányozni fog!  

Hálásan köszönjük neki ezt a 18 dolgos 
évet, további munkájához pedig kívánunk 
nagyon jó egészséget!
A tanévzáróval nem értek véget az iskolai 
programok: ebben a hónapban felügye-
letet biztosítunk, június 23-25. között 
„Kezeslábas” tábort tartunk leendő elsős 
tanulóinknak, június 28-tól pedig a hagyo-
mányos, egyhetes Kézműves és Néptánc 
táboraink nyújtanak tartalmas elfoglaltság-
ra lehetőséget kisdiákjaink számára.
Az elért eredményeink a pedagógusok, a 
diákok és a szülők közös, összehangolt 
munkájának az eredménye. Köszönöm az 
egész éves munkájukat, a nyárra pedig 
kívánok mindenkinek sok-sok tartalmas, 
élményekben gazdag programot, jó pihe-
nést, feltöltődést, hogy az új tanévet fris-
sen, megújult erővel kezdhessük el legna-
gyobb kincseink, a gyermekek érdekében! 

Nimmerfroh Judit
intézményvezető

Évbúcsúztatás az iskolában



 

  
Mendei Híradó 2021. /II. szám június 31

Közérdekű információk
Közösségek Hete 2021. 05. 10-16.
A Közösségek Hete országos rendezvényso-
rozat már ötödik alkalommal kerül megren-
dezésre. A program célja, hogy felhívja a 
figyelmet a közösségi értékekre valamint a 
közösség megtartó erejére. Korábbi évekhez 
hasonlóan idén is csatlakoztunk a kezdemé-
nyezéshez. 

Az önkormányzat dolgozói a település köz-
pontjában virágokat ültettek, az óvodák 
dolgozói az óvodásokkal közösen szépí-
tették az ovikat. Külön köszönet Erdélyi 
Krisztinának és Mészárosné Sziráki Ani-
kónak, akik a feladataikon túl időt tudtak 
szentelni, hogy bölcsőde szépítésében 

is részt vegyenek. A program molinóját 
az ovisok készítették.  A hétre szervezett 
túrakihívást az eső elmosta, így azt egy ké-
sőbbi időpontban újra meghirdetjük.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Tisztelt Mendei Lakosok!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a 
Baráth Temetkezés Kft. 1995 óta áll az 
Önök szolgálatában hamvasztásos és ko-
porsós temetések megszervezésében és 
lebonyolításában teljes körű ügyintézés 
mellett, és több mint 30 éves tapasztalat-
tal továbbra is állunk rendelkezésre.

24 órás szállítási ügyelet a  
+36 20/9822-231-es telefonszámon.

Temetésfelvétel  
telefonos időpont egyeztetés alapján.

Elérhetőségek:
+36 20/9822-231
+36 20/5515-337
+36 70/623-7120

Baráth Temetkezés 
Iroda és bemutatótermünk 

új helyre költözött:
Mende, Hősök tere 13. 
(autómosóval szemben)
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45 éves évforduló
„Dalban, táncban mondom el”
Fennállásának 45. évfordulóját ünnepli idén 
a Mendei Hagyományőrző Népiegyüttes

1976-ban kerültem a művelődési házba 
vezetőnek, s első feladataim közé tartozott 
a helyi kultúra szervezése, a meglévő kö-
zösségek működtetése, újak létrehozása. 
1976-ra már szinte az egész országban 
élt a „Röpülj páva” mozgalom, ezért úgy 
gondoltam, hogy én is megpróbálkozom 
megszervezni legalább egy népdalkört. 
Akkor már láthattuk a tv-ben, hallhattuk a 
rádióban a különböző falvak csoportjait. A 
tervekből valóság lett, hiszen már az első 
alkalommal 46 fő jött el meghívásomra. 
Hamarosan kiderült, hogy a jelentkező 
tagok életkorát figyelembe véve nemcsak 
pávakört, hanem népiegyüttest is tudunk 
létrehozni. Az együttesen belül hosszú 
éveken keresztül működött gyerekcso-
port, ifjúsági néptánc csoport, felnőtt cso-
port – akik ma már nyugdíjasok. Nagy örö-
münkre, a kezdetek óta van zenekarunk, 
méghozzá a községben és a környéken 
hagyományos fúvószenekar.  

Az eltelt 45 év alatt megszámlálhatatlan 
tagunk volt, hiszen a jó közösség, a tartal-
mas együttlétek, programok, fellépések, 
kirándulások, külföldi utak csábították az 
énekelni, táncolni szerető, kikapcsolódni 
vágyókat. Tagjaink nem sajnálták az anyagi 
áldozatot sem, mert nem titok, hogy a ru-
háját mindenki saját maga varratta, amely 
bizony elég költséges volt. A kiránduláso-
kat, külföldi utakat saját maguk fizették, 
sőt, a vendégek visszafogadásának költ-
sége is a családokat terhelte, de szívesen 
tették, mert abban az időben csak nagyon 
keveseknek adatott meg, hogy egyénileg 
utazzon külföldre.

Szüreti felvonulás, 1984

Az alakulás éve, 1976
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45 éves évforduló
A helyben fellelhető hagyományokat szor-
galmasan gyűjtöttük, melyekből rögzítésre 
került a mendei lakodalmas, a kukorica-
fosztás, az aratóünnep, a katonabúcsúz-
tató, az ádventtől karácsonyig tartó nép-
szokás. Ezeket feldolgozva színpadra 
állítottuk és nagyon sokszor be is mutattuk 
itthon és más településeken, sőt, Erdély-
ben, Németországban és Ukrajnában is.
A németországi látogatásokból testvér-te-
lepülési kapcsolat alakult ki. 

Énekeltünk a rádióban, megmérettünk 
szakmai zsűrik előtt, a minősítések idő-
szakában bronz, ezüst és arany fokozatot 
nyertünk el.   

Rendszeresen részt vettünk a községi ün-
nepélyeken, falunapokon, Magyar Kultúra 
Napján. A 70-es, 80-as években többször 
rendeztünk szüreti felvonulást és szüreti 
bált. Szokás volt, hogy a karácsony előtti 
hétvégén megörvendeztettük a falu lakos-
ságát egy egész estét betöltő műsorral. 
2012-től átvette az önkormányzat a kará-
csonyi műsor szervezését, a szüreti felvo-
nulások megrendezését, de szereplőként 
minden alkalommal most is ott vagyunk. 
Régi szokás szerint minden május elsején 
zenével ébreszti zenekarunk a falu lakos-
ságát. 

Kispávások, 1976

Szüreti bál, 1984

Szüreti felvonulás, 2011
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45 éves évforduló

2014-ben Terék József szerkesztésé-
ben megjelent „100 év 1000 népdal a 
Tápió-mentén” kiadványban sok mendei 
népdal szerepel, amelyet a népiegyüttes 
tagjai énekeltek fel lemezre. Ezekből a 
népdalokból CD is megjelent, amelyen 
Benyovics Mihályné alapító tagunk énekel. 
Még ugyanebben az évben szintén Terék 
József szerkesztésében kiadásra került „A 
Tápió-mente zenekarai a XX. században” 
– rezesbandák, cigányzenekarok, népi 
zenekarok – című kötet és CD, amelyen 
szerepel a mendei rezesbanda is. 

Együttesünkben jó közösségi szellem élt, 
épp ezért jó szívvel vett részt a falut érintő 
munkákban, feladatokban. Csak néhányat 
a teljesség igénye nélkül: gyógyszertár 
épületének átadás előtti takarítása, par-
kosítási munkákban segítség, művelődési 
ház felújítása utáni nagytakarítás stb. Ezek 
az együttlétek még szorosabbra fűzték a 
tagok közötti kapcsolatot, barátságot. 
Az elmúlt években alkalmanként élvezhet-
tük az önkormányzat segítő támogatását, 
amelyet ezúton köszönünk. Hüfingen, 2002

Karácsonyi műsor, 2014

Hüfingen, 2002
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45 éves évforduló
Az alapító tagok közül sajnos, már senki 
nem él, azonban az alapítást követő évben 
csatlakozott Mladoniczki Jánosné – min-
denki Ica mamája – hála Istennek köztünk 
van, táncol, dalol, sőt, a családi napokon 
főz is nekünk, a szüreti felvonulásokon pe-
dig megszemélyesíti a „bírónét”.

Nagy változásokat éltünk meg: A néptánc-
csoport teljesen különvált, Mende Tánc-
csoport néven alapítványt hoztak létre. 
Vezetőjük Guth Jánosné lett. A gyerekcso-
port, illetve az alsó tagozatos gyerekek az 
általános iskolában tanulják a néptáncot, 
népszokásokat iskolai tanórák keretében. 
Néptánc oktatójuk Szántó Gáborné.
2017-ben, - szép emlékű Szuhányi Feri 
halálával – az addig önállóan működő 
Rozmaring Nyugdíjas Klub betársult a már 
szintén nyugdíjas korú népiegyüttes fel-
nőtt csoportjába. Azóta együtt énekelünk, 
táncolunk, együtt veszünk részt a meghí-
vásokon. 
Terveztük, hogy a 45 éves évfordulóra ké-
szülünk egy minden korosztályt magába 
foglaló nagyszabású visszaemlékezésre, 
azonban az elmúlt két év járványos idősza-
ka minden tervünket áthúzott. 

A kezdeti, sok éven át tartó sikeres mű-
ködés mára az életkori sajátosságok, az 
anyagi lehetőségek és a lakosság érdek-
lődési körének változása miatt sajnos, már 
nem a régi.
Jó volna, ha gyarapodna együttesünk tag-
létszáma, ezért szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt, aki szeretne a he-
lyi közösségünkhöz tartozni, egy-két jó 
hangulatú órát eltölteni hetente, énekkel, 
tánccal, beszélgetéssel. 
Szeretnénk, ha az általunk megmentett 
szokások, hagyományok nem vesznének 
el. 

Zárszóként köszönöm a tagok és család-
tagjaik hosszú éveken át tartó segítségét, 
megköszönök minden támogatást, amely-
lyel valaki is hozzájárult ahhoz, hogy a ha-
gyományőrző népiegyüttes 45 évig fenn-
maradhasson. Köszönet az alapítóknak, 
az adatszolgáltatóknak, a gyűjtőknek, a 
zenekarnak, az énekeseknek, a tánco-
soknak, a gyerekeknek, a mindenkori ve-
zetőknek, szakmai tanácsadóknak, hogy 
áldozatos munkájukkal megtartották és 
fenntartották a népiegyüttest. 

Trefák Istvánné
az együttes vezetője

Ajka, 1984

Uzon, 2007



 

  
36 Mendei Híradó 2021. /II. szám június

A helyi önkormányzatok 2019-ben a Tápió 
Közalapítvány koordinálásával megalapítot-
ták a Tápió Natúrparkot, melynek egyik kö-
zös célja térségünk turizmusának fejlesztése. 
Sajnos, a pandémiás időszakban elmaradtak 
a helyi fesztiválok, rendezvények, így a la-
kosság nem találkozhatott a Tápió Natúrpark 
standjával, csak a facebook oldalon követ-
hette túraajánlatainkat és egyéb híreinket. 
De ez idő alatt a Tápió Közalapítvány, mint 
a natúrpark megbízott munkaszervezete több 
olyan fejlesztést valósított meg, illetve készí-
tett elő, melyek a korlátozások feloldásával 
igénybe vehetővé válnak, illetve hamarosan 
konkrétan láthatóak lesznek a településeken 
is.   

A kerékpáros turizmus fejlesztésére be-
szereztünk egy 34 mountain bikeból álló 
kerékpárflottát, melyet a farmosi Oktató-
központba látogató osztályok, de egyéb 
csoportok, vagy családok is igénybe ve-
hetnek a környékbeli terepi kirándulások-
ra.  

Elkészítettük a natúrpark honlapját - www.
tapionaturpark.hu -, mely egy helyen gyűjti 
össze mindazokat az információkat, me-
lyek a térségbe látogatók program tervezé-
sét segítik. De a honlap egyaránt hasznos 
a helyben 
é l ő k n e k 
is, hiszen 
t é r s é g ü n k 
t e r m é s z e -
ti, kulturális 
értékeit, lát-
nivalóit, szol-
g á l t a t ó i t 
u g y a n ú g y 
m e g t a l á l -
ják, ha egy 
jó hétvégi 
i d ő t ö l t é s t 
keresnek a közelben, vagy egy túra meg-
tervezéséhez keresnek információkat. A 
honlap célja elsősorban az állandó, „stati-
kus” információk rendszerezett megjelení-
tése, a friss híreket, eseményeket a Tápió 
Natúrpark facebook oldalán követhetik az 
érdeklődők. 
Az internetes megjelenés mellett egy ha-
gyományos, papír alapú igényes turisztikai 
füzetet is készítettünk a Tápió Natúrpark 
településeiről, melyet a térségi fesztiválo-
kon megtalálnak a natúrpark standjánál, 
vagy digitálisan is letölthetnek a natúrpark 
honlapról, a Kiadványok menüpont alól. 
Az elmúlt év folyamán a Tápió + maga-
zin adásaiban is bemutattuk a natúrpark 
védett területeit, településeit és azok 
programjait. Az elkészült riportfilmeket 
visszanézhetik a Szórómédia youtube 
csatornáján, vagy a natúrpark holnapján is 
megtekinthetőek (https://tapionaturpark.hu/
tapio-naturpark-kisfilmei)

Komplex turisztikai fejlesztések 
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A pandémiás időszakban újra nép-
szerűvé vált a túrázás, melyre vidé-
künk számos jó lehetőséget, útvo-
nalat kínál. A térségünkben meglévő 
hagyományos sárga/zöld sáv jelzésű 
utak mellett, helyi civil szervezetek-
kel megterveztük a térség zöldútvo-
nal hálózatát, mely újabb közel 350 
km túraútvonalat tartalmaz, melyeket 
térképi alapon is megjelentettünk. A 
natúrpark turistatérképe elérhető a 
farmosi Oktatóközpontban valamint a 
remélhetőleg hamarosan újra induló 
helyi rendezvényeken, fesztiválokon 
is. Hazánkban egyre több turisztikai 
régióban hoznak létre zöldút háló-
zatokat, melyek célja, hogy gyalog, 
kerékpáron, vagy lovon bejárható 
alternatív útvonalakat kínáljanak a 
forgalmas műutak helyett. És olyan 
helyekre, tájakra kalauzoljanak, me-
lyeket érdemes felfedezni. 

A fent felsorolt fejlesztések a Vidékfej-
lesztési Program keretében az Euró-
pai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap 5 711 138 Ft összegű támo-
gatásával valósultak meg LEADER 
pályázat keretében. A pályázathoz szük-
séges 15%-os önerőt (1 007 848 Ft) a 
helyi önkormányzatok biztosították. A pá-
lyázat gesztor szervezete a Tápió Turiszti-
kai Egyesület volt, mely a Közalapítvánnyal 
együttműködve valósította meg a projekte-
ket. 

Június folyamán egy nagyobb pályázat ke-
retében natúrparki információs tablók kerül-
nek kihelyezésre a településeken, valamint 
megjelennek a térségünkbe érkezőket kö-
szöntő üdvözlő táblák is. De erről majd rész-
letesen következő cikkünkben olvashatnak.

Antalicz Csaba, 
Tápió Közalapítvány

a Tápió Natúrparkban
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Loyolai Szent Ignác megtérésének 
ötszázadik évfordulója alkalmából 
Jézus Társasága világszerte meg-
hirdette a Szent Ignác-évet, amely 
idén május 20-án kezdődött, és 
2022. július 31-én, Loyolai Szent 
Ignác halálának napján, egyben 
liturgikus emléknapján ér véget. 
A jubileumi évet egy másik ke-
rek évforduló is fémjelzi, hiszen 
jövőre lesz négyszáz esztende-
je, hogy 1622. március 12-én 
szentté avatták Ignác atyánkat, 
együtt Xavéri Ferenccel, Avilai 
Terézzel, Néri Fülöppel, akik 
kortársai voltak, valamint a ke-
vésbé ismert, néhány évszázad-
dal korábban élt spanyol Föld-
műves Izidorral.
A mendei katolikus egyházköz-
ség is ünnepséggel, progra-
mokkal készül a jeles évfordu-
lókra. 2021. 07. 30-án (péntek) 
19 órakor az Ignác című filmet 
fogjuk levetíteni a közösségi te-
remben, mely Szent Ignác megtérésének 
története. Szeretettel várjuk az érdeklő-
dőket!
Egyházközségünk, templomunk védő-
szentjének Loyolai Szent Ignácnak emlék-
napján, 2021. 07. 31-én (szombat) tartja 
meg a templombúcsút.  A búcsús, ünnepi 
Szentmise de. 11 órakor fog kezdődni, 
melynek celebránsa Elek László jezsuita 
szerzetes lesz, aki a mise után megáldja a 
felújított közösségi termünket.
A szent liturgia után mindenkit várunk a 
plébánia udvarára egy szerény agapéra, 
beszélgetésre, közösségi együttlétre. 14 
órától a templomban a Jézus Szíve Nővé-
rek Társasága szerzetesrendhez tartozó 

nővérek tartanak előadást Szent Ignác 
lelkiségéről. Ezzel a programmal párhu-
zamosan kezdődnek a gyerekprogramok, 
játékok, sportprogramok. 17 órától tánc-
házzal készülünk kicsiknek és nagyok-
nak. 19 órától Retro Disco-t tervezünk, a 
70-80-90-es évek slágereiből szemezge-
tünk. Ezt a programot csak kellő érdeklő-
dés mellett tudjuk megtartani. 
Friss információkat a programokról az 
egyházközség honlapján, facebook olda-
lán és a hirdetőtáblánkon fogjuk közölni.
Nagy szeretettel várunk mindenkit ünne-
pünkre!

Mendei Katolikus Egyházközség
László atya

„Megtalálni Istent mindenben!”
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Mindannyian nagyon belefáradtunk ebbe a 
koronavírusos egy évbe. A szájmaszkba, a 
korlátozásokba, a rémisztő hírekbe, a szo-
rongásainkba és az együttérző gyászainkba. 
Elegünk van a falakból, amik elválasztanak 
minket egymástól, az életterünktől és az 
álmainktól. Vissza akarjuk kapni a régi éle-
tünket! Mielőbb szeretnénk ott folytatni, ahol 
abbahagytuk! És mihamarabb el akarjuk 
feledni ezt az egész rémálmot, mintha meg 
sem történt volna!
Pedig bizony megtörtént! Ez a borzasztó-
an nehéz év is az életünk része, hozzánk 
tartozik, a miénk. Nem tehetünk úgy, 
mintha mi sem történt volna. Mert történt! 
Ugyanakkor ez esetben is igaz, hogy nem 
az a fontos az életünkben, hogy mi törté-
nik velünk, hanem hogy mit kezdünk azzal, 
ami történik velünk. Kidobni a nehezet, a 
fájdalmat az életünkből? Vagy inkább el-
csendesedni, és azt kérdezgetni, mit is 
akar mindez tanítani nekünk?
Ebben az évben túl sokszor megszaggatta 
szívemet a gyászhír. Hogy mára virradóan 
mennyien (köztük szeretett nagyszülők, 
életerős fiatalok, többgyermekes kisma-
mák) haltak meg hazánkban (és hogy a 
nagyvilágban mennyien, azt már hallgat-
ni se tudnám). Szeretett kolléga, közeli 
jóbarát, akikért heteken át remegett a 
szívünk, s kulcsolódott közös imára a ke-
zünk… és mégis elmentek. Nincsenek 
szavaink, csak fájdalmunk és könnyeink.
A gyász, miközben lesújt, rádöbbent: az 
élet nem magától értetődő, nem termé-
szetes! Hogy élek, hogy élhetek, az nem 
automatikusan „jár” nekem. Hisz a vírus 
nem válogatott öreg vagy fiatal, gazdag 
vagy szegény, híres vagy egyszerű, hívő 
vagy nem hívő, „jó” vagy „rossz” ember 
között. Egy biztos, akik meghaltak, egy 

hajszállal sem voltak rosszabbak, érdem-
telenebbek az életre, mint te vagy én. Ők 
mégis meghaltak, de te és én élünk. 
Te és én innentől kezdve minden nap aján-
dékéletet élünk. És ezt az ajándékéletet 
mi semmivel sem „érdemeltük” ki. Aján-
dékba kaptuk. Hogy éljünk az ajándékéle-
tünkkel. Hogy a mindig „itt és mostban” 
megéljük az ajándékéletünket. Hogy jól 
éljük meg az ajándékéletünket. Azaz hogy 
minden egyes nap – reggel, délben, este 
– tudatosan, szívvel és lélekkel értékeljük, 
megbecsüljük, hálát adjunk érte. Hálát Is-
tennek a magunk életéért és a szeretteink 
létéért. Értékelni az életet, azaz értékként 
tekinteni rá. Istentől kapott értékként. 
És ha már Istentől kaptuk, visszakaptuk 
az életünket, érdemes Istenben elcsen-
desednünk, hogy értegesse a szívünk, 
mivégre is kaptuk vissza az életünket.
Ez a világkatasztrófa (remélhetően) átírta 
az emberiség értékrendjét. Ma már nem 
az a fontos, ami tegnap fontos volt. Ma 
már nem az az érték, mint egy éve. Ami 
korábban természetesnek tűnt, az ma már 
felbecsülhetetlen ajándék. Ha majd újból 
találkozhatunk az egész nagy családunk-
kal, és együtt ülhetjük körbe a nagy csa-
ládi asztalt. Ha majd újból megölelhetjük 
egymást a templomajtóban, és nemcsak 
egymás ragyogó szemének, de szájának 
mosolyát is láthatjuk. Ha majd tudsz rácso-
dálkozni, hogy neked él a házastársad, az 
édesanyád, az édesapád, a gyereked. 
Ha majd megrendültségünkben tudunk 
azon sírni, hogy hogyan lehetséges az, 
hogy mi élhetünk? Ha majd az élet felet-
ti örömödben kebledre öleled az egész 
világot… megbocsátasz az ellened vét-
kezőknek; észreveszed a tőled jó szóra, 
szeretetre vágyót; megbecsülöd és szere-

Visszakapni a régi életünket?
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Visszakapni a régi életünket?
ted nemcsak magadat, de a felebarátodat 
is – nemcsak felebarátodat, de magadat 
is. Minden új napunkat akár köszönthetjük 
így: „Jó reggelt, Uram Jézus! Jó reggelt 
öröm! Jó reggelt békesség! Jó reggelt ke-
gyelem!” (Túrmezei Erzsébet) 
Tényleg el akarjuk feledni ezt az egész ko-
ronavírusos rémálmot? Ne elfelejteni akar-
juk, hanem felfejteni a benne rejlő tanítást, 
és mostantól asze-
rint értékelni, élni 
az élnivaló életet. 
És tényleg ott sze-
retnénk folytatni az 
életünket, ahol ab-
bahagytuk? Ott? És 
mi lesz akkor mind-
azzal az értékkel, 
amit azóta, ebben a 
nehéz évben fedez-
tünk fel? Nem az 
egy évvel ezelőttitől 
kell folytassuk az 
életünket – miköz-
ben elsikkasztjuk, 
eltékozoljuk a fáj-
dalomba becsoma-
golt ajándékainkat 
–, hanem mindezt 
integrálva, a való-
ságos jelenünkből 
kilépve, az elmúlt 
évünktől meggaz-
dagodva léphetünk 
be életünk egyik új 
szakaszába. 
És valóban a régi 
életünket akarjuk 
visszakapni? A ré-
git? Azt az életet, 
ahol minden olyan 

természetesnek, magától értetődőnek 
tűnt, ahol még azt hittük, hogy nekünk 
„jár” az élet? Én nem szeretném már ezt a 
régi életemet visszakapni. Én már nagyon 
tudok örülni ennek az új életemnek. An-
nak az új életemnek, ami tud valóban örül-
ni az életnek. Ami tudja értékelni és meg-
becsülni nemcsak a maga, de a szerettei 
és mindenki más életét. Az életet! 
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Isten és a bibliai Bárúk beszélgetése fog-
lalja össze, világítja be számomra legin-
kább az itt leírt gondolatokat. 
Bárúk, Jeremiás próféta íródeákja egy 
háborús, éhínséggel és járványokkal teli 
időszakban így panaszkodott: „Jaj nekem, 
mert az Úr bánattal tetézte fájdalmamat! 
Elfáradtam fohászkodásomban, és nyu-
galmat nem találok!” Mire Isten megláttat-
ja Bárúkkal az egész világot érintő nagy 
veszedelmet, halált és pusztulást; majd 
mindezek után ezt kérdi tőle: „És neked 
nagy kívánságaid vannak? Ne legyenek! 
… De a te lelkedet/életedet zsákmányul/
ajándékul adom néked, bárhová is mégy.” 
(Jeremiás 45,3 –5)

Május 2-tól megnyílt templomunk kapuja. 
Szeretettel várjuk vasárnaponként 10:30 
órára jelenléti istentiszteleteinkre szere-
tett és régen látott mendei református 

gyülekezeti tagjainkat, de bárki más ér-
deklődőt is! (Templomunk, ami a mendei 
reformátusok temploma is: Maglód, Ady 
utca 15. szám alatt található.) Istentiszte-
leteinket élő online adásban közvetítjük a 
Facebookon ugyanebben az időpontban, 
amely istentiszteletek bármikor, bárki szá-
mára később is megtekinthetők a sze-
mélyes Facebook-oldalamon és a gyüle-
kezet Facebook-csoportjában: Maglódi 
Református Gyülekezet (Maglód, Ecser, 
Mende, Sülysáp). Lelkészhivatali ügyin-
tézéssel vagy lelkipásztori beszélgetés-
sel kapcsolatban e-mailen vagy telefonon 
elérhető vagyok: balintklari0916@gmail.
com, 06 30/20 90 710. Áldás békesség!

Bálint Klára
református lelkipásztor,

mentálhigiénés szakember

Értesítjük a tisztelt mendei lakosokat, hogy 
a Fehér Galamb Temetkezés megnyitot-
ta irodáját Mendén a Fő út 14 szám alatt 
(volt takarékszövetkezet). Hétfőtől-péntekig 
8-16 óráig állunk a gyászoló család 
rendelkezésére. Továbbá 0-24 órás 
szállítási ügyeletet tartunk, ha be-
következne a visszafordíthatatlan. 
Hétvégén és ünnepnapokon is! 
Teljeskörű szakértő segít-
séget nyújtunk mindenki-
nek. Elhunytakkal kapcso-
latos ügyintézés, temetés 
megszervezése és lebonyolítá-
sa. 

Mendei irodánkban minden kellék megta-
lálható, ami egy urnás vagy koporsós teme-
téshez szükséges. 

Több évtizedes tapasztalattal, tisztelettel 
és kegyelettel végez-
zük munkánkat. 

Forduljon hozzánk 
bizalommal!

Éjjel-Nappal hívható számunk: 
06 20 381 7955

Köszönjük megtisztelő  
bizalmukat.

Fehér Galamb Temetkezés
Mende Fő út 14.

Fehér Galamb temetkezés

Visszakapni a régi életünket?
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A szovjet hadsereg alakulatai 1944. nov-
ember 13-án értek Mende határához. A 
falut dél felől Kásavölgyön keresztül, illet-
ve Úri felől a zsidó temető irányából kö-
zelítették meg. Csak kisebb ellenállással 
találkoztak, amit menetből felszámoltak. 
Az előőrsök északi és nyugati irányba 
folytatták előre nyomulásukat. A Budapest 
védelmére kiépített, Mende északi és nyu-
gati határánál félkörívben elhelyezkedő 
I. Attila-vonal tankárkainál ismét harcba 
bocsátkoztak a magyar és német csapa-
tokkal.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisír 
nyilvántartója szerint 1944 novemberében 
Mendén a Magyar Királyi Honvédség szá-
mos katonája halt hősi halált. Néhányukat 
a falu temetőjében helyezték örök nyuga-
lomra. Itt nyugszanak:
a rendfokozattal rendelkezők közül
Abonyi László (1907–1944)
hadapród őrmester,
Csobrák Illés (1913–1944) 
szakaszvezető 
(adatai megegyeznek Zsobrák Illésével!),
Lindermann József (1920–1944)
szakaszvezető,
Zsobrák Illés (1913–1944) 
szakaszvezető,
Varga József (1913–1944)
tizedes és
Dugics János (?–1944)
őrvezető;
a honvéd rendfokozatúak közül
Berecz Vilmos (?–1944)
honvéd,
Bognár József (1914–1944)
honvéd,
Kiss Károly (1922–1944)
honvéd,

Kontár István (?–1944)
honvéd,
Sevetenovics András (?–1944)
honvéd,
Skornyik József (1912–1944)
honvéd és
Takács István (?–1944)
honvéd.
1944. december 20-án Mendén kapott 
fejlövést Nagy Mátyás honvéd, akit szintén 
a községi temetőben helyeztek nyugalom-
ra.

„Hol sírjaik domborulnak”

Mendén eltemetett hősi halottak sírhelye
a katolikus temető III. parcellájában – egykor
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Említett halottak két sírban nyugszanak. 
Berecz Vilmos honvéd 9 társával együtt a 
katolikus temető III. parcellájában, a többi-
ek pedig az evangélikus temető I. parcel-
lájában találtak végső nyughelyet.
A katolikusok kezdettől fogva szívügyük-
nek tartották és gondozták a temetőré-
szükben nyugvó hősök sírját. A sírgon-
dozásban kiemelkednek a Rózsafűzér 
Társulat tagjai, személy szerint Pantucsek 
Józsefné, Barna Ferencné és Trefák Ist-
ván, valamint felesége.
Bár a temető hivatalosan az önkormányzat 
tulajdonában áll, de a Társulat tagjai leg-
újabb akciójuk nyomán – a sírgondozáson 
túl – a síremlék teljes felújításának anyagi 
terheit is magukra vállalták.
A tagok nem először támogatnak hasonló 
kezdeményezést. 1914-es megalakulá-
suk óta a legváltozatosabb formában vet-
tek részt a római katolikus egyházközség 
életében: fő tevékenységük, a rózsafűzér 
imádkozása mellett fontosnak tartották a 
hitélet elmélyítésére szolgáló tárgyak be-
szerzését (például kegytárgyak, szobrok 
vásárlását) és szerény anyagi lehetősé-
gükhöz képest a helyi egyházi emlékek ál-
lagmegóvásának finanszírozását. Például 
néhány évvel ezelőtt a Hősök terén levő 
kőkeresztet és a falusi Mária-szobrot saját 
költségükre restauráltatták.
Úgy vélem, a mostani akciójuk sem ma-
rad el a korábbiaktól, és sikerült méltó és 
tartós emléket állítani a katolikus temető 
III. parcellájában nyugvó 10 magyar hősi 
halottnak.
A sírhely a felújítás során betontalapzatot, 
a szintkülönbség miatt zsalukőmagasságú 
támszegélyt és védőpárkányt kapott. A 
síremlékre műkő kereszt, keret és födém 
(fedlap) került. 

A megemlékezők a virágaikat egy műkő 
virágtartóban helyezhetik el.
A sírkeresztet virágrelief díszíti. Rajta már-
ványlap tudatja a látogatóval: „Itt nyugszik 
Berecz Vilmos 9 bajtársával, 1944”. 
A munkálatokat Antalicz János végezte. A 
felújításért a Rózsafüzér Társulat 250 ezer 
forintot fizetett.
Köszönjük a Rózsafűzér Társulat bokor-
anyáinak és tagjainak áldozatos felajánlá-
sukat!

Balogh Gábor
kutató

„Hol sírjaik domborulnak”

Mendén eltemetett hősi halottak sírhelye 
a katolikus temető III. parcellájában – a felújítás után
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Tizenhatodik fejezet
- A verseim nálad vannak… - hallatszott Rox 
gyenge hangja. Steven először azt hitte, 
hogy képzelődik, de mikor Roxan meglök-
döste a lábát, kiejtette a kezéből a füzetet.
- Rox! Te jó ég! Olyan jó, hogy újra itt vagy!- 
Steve nem hitt a szemének. Odarohant az 
ajtóhoz, és kiabált a dokinak, aki szinte 
azonnal ott is termett, és a fiút kiküldte a 
szobából, míg megvizsgálta Roxant. Steve 
idegesen járkált felalá, majd hirtelen ötlettől 
vezérelve felhívta Petert.
- Szia, Peter, Steven vagyok. Gondoltam 
szólok, hogy Roxan magához tért. Az orvos 
most vizsgálja meg, még én sem beszéltem 
vele.
- Köszi, Steve, jól tetted, hogy szóltál. Beme-
gyek hozzá!- egy búgó hang jelezte, hogy 
Peter már nincs vonalban. Steven boldog 
volt. Már csak a miatt aggódott, hogy Rox 
agyát esetleg valamilyen károsodás érte.
Nem sokkal később megjött az orvos:
- Eddig úgy tűnik, hogy minden rendben van 
a kishölgynél, de biztosat csak MRI után tu-
dok mondani.
- Bemehetek hozzá?
- Most nem! Most visszük fel vizsgálatra, 
majd utána.- ezzel elviharzott a doki. Steven 
lement a kávézóba, és magába döntött fél 
liter kávét. Szüksége volt rá. Mikor elindult 
felfelé, belebotlott Peterbe. 
- Hello, hogy van Roxan?

*****
- Hello! Úgy tűnik, hogy eddig minden rend-
ben van, de Dr. McCane csak az MRI után 
mer biztosat mondani. Hallgatagon sétáltak 
fel a 312-es szobába. Rox még nem volt se-
hol. Fél órával később betolták Roxant egy 
hordágyon. Ébren volt ugyan, de a szeme 
egy kissé még üveges volt.
- Maradhatnak egy kicsit, de ne terheljék 

meg túlzottan a kisbetegünket.- az orvos 
megfordult, és kiment. Peter leült Rox 
ágyához, megfogta a kezét, és beszélgetni 
kezdtek. Steven elnézte őket egy darabig, 
és teljesen feleslegesnek érezte magát. 
Megfordult, és halkan kiment a szoba elé. 
Úgy érezte, hogy rá ma már nem lesz sem-
mi szükség. Elment a nővérpulthoz, és írt 
egy cetlit Peternek, majd megkérte a nő-
vért, hogy adja át annak a férfinak, aki majd 
kijön a 312-es szobából.
Lassan kisétált az épületből.

Tizenhetedik fejezet
Délután két óra volt, mikor a fiú belépett 
Kyra házába. Nem találta sehol a lányokat. 
Körbejárta az egész házat, kinézett a kert-
be is, ahol egy hatalmas nagy, vigyorgó, ki-
csit csálé hóember nézett rá fekete gomb 
szemeivel. „Úgy látom, jól szórakoztak!”- 
nyugtázta magában Steven, majd tovább 
folytatta a keresést. Már csak a hálószoba 
volt hátra, ahol meg is lelete a két „nőt”. 
Sylvi Kyrához bújva aludt, és Kyra is szun-
dikált.
Első gondolata az volt, hogy megvárja, míg 
felébred nővére, de aztán mégis inkább 
úgy döntött, hogy hazamegy. 
Egy levelet hagyott Kyrának az asztalon:

Szia, Nővérkém!
Itt jártam, de mind a ketten aludtatok. Mivel 
Sylvi ma nálad alszik, hazamegyek és meg-
próbálok egy kicsit pihenni. Lenne valami, 
amit el szeretnék neked mondani, de majd 

felhívlak.
Sylt öleld meg helyettem is!

Puszi: Steve!
(Rebecca D’Angelo 

 Szőcs – Rádi Anita)

Folytatásos 
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A ÚJ FELADVÁNYUNKHOZ JÓ IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: 
Rejtvény gyermekeknek

1. Micimackó 
2. Harry Potter és a Tűz Serlege

3. Egy bolond százat csinál 
4. Ki korán kell, aranyat lel
5. Nem látja a fától az erdőt 

6. Szállj fel kis madár 
7. Süss fel nap, fényes nap

8. Ajándék lónak ne nézd a fogát
9. A hercegnő és a béka 

10. Nem esett messze az alma a fájától 

Találd ki melyik magyar szólást jelöli a titkosírásos feladvány!

Segítségül itt egy kódtáblázat: Számold ki az utolsó sor 
eredményét!

volt.
Gratulálunk a szerencsés nyertesnek, akik ajándékcsomagot nyertek:

Kopervász Milán és Koch Roland, Sipos Levente, Gulyás Vivien
Az ajándék átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán 

telefonos egyeztetés után, ügyfélfogadási időben.

A megfejtéseket 2021. augusztus 5-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni,  
a nyerteseket e-mailben is értesítjük!
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Elkészítés:
A mustárt elkeverjük olajjal, fehér borssal és az aprí-
tott bazsalikommal. 
A csirkemellet felkockázzuk, megsózzuk és alaposan 
beleforgatjuk a pácba, majd legalább egy éjszakára 
hűtőbe tesszük. Közvetlenül grillezés előtt a zöldsé-
geket tetszőlegesen kockára/karikára vágjuk, és ve-
gyesen az előző este bepácolt hússal saslik pálcikára 
húzgáljuk.
Tárcsán sütve és faszénen grillezve is nagyon finom.

Elkészítés
A vízből és a cukorból sűrű szirupot fő-
zünk. Hozzáadjuk a vékony csíkokra vágott 
bazsalikomot és a málnát. Összekeverjük, 
majd botmixerrel pürésítjük. 
Hozzáadjuk a joghurtot, majd a masszát 
egy lezárható tálba simítjuk és fagyasztóba 
tesszük. Félóránként átkeverjük. Tálkákba 
vagy poharakba kanalazva, bazsalikommal 
díszítve tálaljuk.

Nyári finomságok
Bazsalikomos-mustáros csirkesaslik

Bazsalikomos málnafagyi

Hozzávalók:
• 1,5 kg csirkemellfilé
• 1 csokor friss bazsalikom
• 6 ek magos mustár
• 1 tk fehér bors
• 1 dl olaj
• só
• 4 db kisebb cukkini
• 30 dkg barna- és  

fehér csiperkegomba vegyesen
• 6 db paradicsom
• 6 db lila hagyma
• 2 db tv paprika

Hozzávalók:
• 1.5 dl víz
• 10 dkg cukor
• 4 levél bazsalikom
• 20 dkg málna
• 30 dkg görög joghurt

Jó étvágyat!Jó étvágyat!
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Családi nap fellépői

Farkasházi Réka és 
a Tintanyúl gyermekkoncert

1330 – 1430

1715 – 1845 
Kelemen Kabátban 
élő nagykoncert

1500 – 1630 
New Level Empire 
élő nagykoncert



 

  

2021. szeptember 5. vasárnap

ÚJRA CSALÁDI NAP A KATLANBANÚJRA CSALÁDI NAP A KATLANBAN
   9.00 – 10.00  Nevezés a főzőversenyre
 10.00 – 15.30  Főzőverseny
„Mende legjobb szakácsa és legjobb gyerek szakácsa” cím elnyeréséért

Nevezni a Mendei Polgármesteri Hivatalban, a mende@mende.hu email címen,  
vagy a helyszínen lehet.

 10.00 – 16.00   Mendei Repülőmodellező Sport Közösség Egyesület 
  modell készítő foglalkozása
 10.00 – 16.00  Mendei Forrás Egyesület népi játékok készítése, 
  kreatív foglalkozás
 10.00 – 10.30 TORNÁZZ velünk 
  (szülők és gyermekek együttes megmozgatása)
 11.00 –    Tűzoltó- és rendőrségi eszközök és a Mentők bemutatója
 14.00 –   Főzőverseny zsűrizése
 13.30 – 14.30  Farkasházi Réka és a Tintanyúl gyermekkoncert
 14.30 – 15.00 TORNÁZZ velünk 
  (szülők és gyermekek együttes megmozgatása)
 15-00 – 16.30  New Level Empire élő nagykoncert
 16.30 – 16.45  Az egész nap elkészített Repülőgép modellek versenye 
 16.45 – 17.00  Főzőverseny eredményhirdetése
 17.15 – 18.45  Kelemen Kabátban élő nagykoncert 
 11.00 – 19.00-ig  Folyamatos ingyenes gyermekprogramok

Gyermekvasút, Ugrálóvár, gumiköteles trambulin, játszóház, bölcsi-hempergő, 
sütisátor, lángossütés, palacsinta, kürtőskalács, görhöny

www.mende.hu

A rendezvényre különbusz indul  12.20-kor pusztaszentistváni játszótérről, 
 12.45-kor a Dózsa György út végéről
 este pedig vissza 19.15-kor a Dinnyés köztől

Mende Község Önkormányzata • Mendei Óvodásokért Alapítvány

Támogatójegy: mendei felnőtt aki nem főz: 500 Ft Nem mendei felnőtt: 1000 Ft 
A rendezvény gyermekek részére ingyenes!


