
 

  

Mendei HíradóMendei Híradó

A Mendei Híradó ezévi első számát tartja 
a kezében. Ezen szám a megszokotthoz ké-
pest kicsit később került kiadásra, de remé-
lem, hogy annál több örömteli eseményről 
számolhatok be. 
Az év első felében is sikerült olyan pályá-
zatokat írnunk, megnyernünk, amelyek 
elősegítik, hogy lakosaink még inkább 
élhetőbbnek érezzék településünket. A 
Mendei Híradó hasábjain részletesen is 
beszámolunk erről, azonban elöljáró-
ban hagy említsem meg, hogy tovább 
folytatjuk az út- és járdaprogramjaink 
megvalósítását. 

Terveink szerint nyár elején új, széle-
sebb aszfaltréteget kap a Dobó István 
utca játszótértől a vasúti sínekig érő 
szakasza. Megkezdjük a Bajcsy-Zsi-
linszky utca járdafelújítását a Forrás 
köztől a Katlanig. A temetőben talál-
ható járdákat újjáépítjük térkőből, va-
lamint új járdákat is építünk ugyanitt. 
A még elmaradt kis utcák aszfaltozása 
(Dózsa, Csigási utca vége) megtörté-
nik, valamint a Fejes Ferenc tér is új 
aszfaltréteget kap. 
Remélem, hogy az ivóvízrekonstrukció 
II. ütemét hamarosan el tudjuk kezde-
ni, az engedélyezési eljárás a végén 
tart. A nyár elején elkezdjük a Zsellér-
hegyi záportározó felújítását, amivel 
tovább védjük településeinket a vil-
lámárvizektől.
Mint értesülhettek róla, a könyvtárat át-
helyeztük a felújított pusztaszentistváni 
Közösségi Házba, ahol egy olyan kul-
turális pontot hoztunk létre, ahol a 
településen lévő egyesületek is szer-
vezhetik a programjaikat. Itt lehetőség 
lesz billiárdozni, rex-ezni, darts-ozni, 
amire az eszközöket már megnyertük, 
hamarosan le is szállítják. Az alag-
sorban megkezdődött a pingpong 
oktatás, további terveink, hogy egy 
playstation pontot is kialakítunk. Aki 
pedig a szabadtérben szeretne spor-
tolni, azoknak hamarosan elkészül 
egy kondipark a Bem téren. 

Kedves Mendei LaKosoK!Kedves Mendei LaKosoK!
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A Covid vírus lecsengőben van, minden 
eltervezett rendezvényeünket meg szeret-
nénk tartani. 2022 május 21-én a hagyo-
mányos Családi Napunkat szervezzük, 
immár második alkalommal a Mendei Óvo-
dásokért Alapítvánnyal közösen. Ide min-
denkit sok szeretettel várunk, hogy közösen 
tudjunk felhőtlenül együtt tölteni egy napot. 

Mivel közeleg a gyermek nap ezért engedjék 
meg, hogy egy Szabó Lőrinc versel köszönt-
sük a jövő nemzedékét.

Kaszanyi József
polgármester

Testületi hírek
A Mende Község Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a Mendei Híradó megjelené-
séig 6 ülést tartott.
A hat ülésen eddig 4 rendeletet alkotott 
meg és 45 határozatot hozott. Mint min-
den évben az idén is kiemelkedő jelentő-
séggel bírt a 2022. évi költségvetés elfo-
gadása, amely szerint az önkormányzat 
az idén 860 millió forintból gazdálkodhat. 
Fontos kiemelni, hogy jelen költségvetési 
évben a rendelet elfogadásakor mintegy 
330 millió forintot beruházásokra fordít, 
ami az idén megnyert pályázatokkal már 

további közel 300 millió forinttal nőtt.  
Az önkormányzat 54 embert foglalkoztat.
Az üléseken pályázatok beadásáról, az el-
nyert pályázatokhoz kapcsolódó kivitelezői 
szerződésekről, illetve közbeszerzési el-
járások lebonyolításáról döntött. Ezen pá-
lyázatokról részletesen olvashat az újság 
hasábjain. A testületi üléseken egyéni la-
kossági kérelmekről is születtek döntések.
A képviselő-testület üléseinek jegyző-
könyvei a www.mende.hu weboldalon elol-
vashatóak. 

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Polgármesteri Köszöntő

Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.

Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.
Kínáld őket gyümölccsel, almafa,

tanítsd őket csillagos éjszaka.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,

Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;
Tűz, víz, ég és föld s minden istenek:

szeressétek, akiket szeretek.

Szabó Lőrinc

Ima a gyermekekért
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A Magyar Falu Program keretében (MFP-
ÖTIK/2021/1.) az „Önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázattal 
2021. évben 40 037 932 Ft összegű támoga-
tásban részesültünk. 

A támogatás összegét a Polgármesteri 
Hivatal tetőszerkezetének felújítására for-
dítjuk. A munkaterület 2022. május elején 
kerül átadásra, reményeink szerint legké-
sőbb nyár végére a hivatalnak új tetőszer-
kezete lesz.

Kaszanyi József
polgármester

Mende Község Önkormányzata „Mende Köz-
ség Ivóvízellátás biztonságos üzemeltetésé-
nek támogatására” 294 145 000 Ft összegű 
támogatást nyert. A Belügyminisztérium ál-
tal nyújtott támogatás összegéből a projekt 
két ütemben valósul meg. 

A település ivóvízrendszerét a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. folyamatosan 
vizsgálja annak érdekében, hogy a legbiz-
tonságosabb és legjobb megoldás szület-
hessen. 

Az első kút már 2021. évben megépült, a 
második kút kivitelezési munkái hamaro-
san kezdődnek, jelenleg a vízjogi létesítési 
engedély kiadására várunk. 
Bízunk abban, hogy az idei évben meg-
épülő második kút segítségével összes-
ségében egy korszerűbb, modernebb 
rendszert sikerül kiépíteni, mely biztosítja 
a település megfelelő vízellátását. 

Kaszanyi József
polgármester

Közérdekű információk
Kezdődik a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása!

Sajtóközlemény, Ivóvízellátás Mende községben
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Igazgatási szünet
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az aláb-
bi időpontokban igazgatási szünet miatt a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélfogadása szünetel:
2022. július 21-22-ig: anyakönyvi esemény 
(haláleset) esetén Forgács Melitta hívható 
a 30-263-7229 telefonszámon.
2022. július 25-29-ig: anyakönyvi esemény 
(haláleset) esetén Kremmer Gáborné hív-
ható a 30-972-0597 telefonszámon.
2022. augusztus 22-31-ig: anyakönyvi ese-
mény (haláleset) esetén Tóth Mónika hív-
ható a 30-589-7246 telefonszámon.
Megértésüket köszönjük!

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Gólyahír
Spaits Bence és Szűcs Alexandra 
gyermeke  Bertalan  2021. 12. 01
Molnár Dávid és Nagy Titanilla Bianka 
gyermeke  Kenza  2021. 12. 03
Molnár Gyula és Filibér Anna 
gyermeke  Gréta  2021. 12. 09.
Bokros Szilárd és Parázsó Fanni 
gyermeke  Szilárd  2021. 12. 23.
Joó Bence és Bogár Dóra 
gyermeke  Zora Klára  2022. 01. 01.
Oláh László Benjamin és Francsics Kitti Graciela
gyermeke Mátyás Vincent 2022. 01. 24.
Barna Imre és Pataki Viktória 
gyermeke Imre  2022. 02. 03.
Pálvölgyi Tamás és Virág Ildikó 
gyermeke  Virág  2022. 03. 01.
Nagy András és Jakab Lilla 
gyermeke  Adél  2022. 03. 26.
Kaszanyi Edward és Bartos Viktória Fruzsina 
gyermeke  Kristóf 2022. 03. 28.
Tóth Balázs és Matók Dorottya 
gyermeke  Laura  2022. 03. 31.

Kaszanyi József és Skerlecz Inez 
gyermeke Dátán 2022. 04. 30. 

Szeretettel köszöntjük a december óta 
született babákat!
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk 
az egész családnak!

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Adó felajánlás
Kedves Olvasó! Újra itt a lehetőség, hogy 
adója 1%-át felajánlja. Ha teheti, támogassa 
vele a községünkben működő egyesületeket, 
alapítványokat! Köszönjük!
Kedvezményezett neve: 
Polgárőrség: adószáma: 18697823-1-13
Géza Fejedelem Általános Iskola Alapítványa: 
adószáma: 18670361-1-13
Mendei Óvodásokért Alapítvány:
adószáma:18750267-1-13

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Közérdekű információk

Impresszum:
Mendei Híradó 2022./I. 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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A Háziorvosok rendelése
a nyári időszakban:

Tisztelt Mendei Lakosok!
A háziorvosok nyári szabadsága a követke-
zőképpen alakul:
Továbbképzés miatt Dr. Dóczi Ildikó rende-
lése 2022. 05. 12-13-án szünetel.
Dr. Marosi Gyöngyi helyettesíti a II.sz Orvo-
si Rendelőben, Hősök tere 15. szám alatt.
Telefon: 29/ 438-020
Dr. Marosi Gyöngyi 2022. 05. 30-06. 08. 
között szabadságon lesz. 
A helyettesítés Dr. Dóczi Ildikó rendelőjé-
ben a megszokott módon fog zajlani.
Dr. Dóczi Ildikó 2022. 06. 23-06. 30. kö-
zött lesz szabadságon. 
A helyettesítés Dr. Marosi Gyöngyi rendelő-
jében a megszokott módon fog zajlani.
Július 01. péntek az egészségügyi dolgo-
zók munkaszüneti napja. Ekkor 24 órás 
Központi Ügyelet lesz Gyömrőn.
         Dr. Marosi Gyöngyi

Dr. Dóczi Ildikó háziorvosok

Fogászat nyári szabadság:
Dr. Bekker Kitti az alábbi időpontokban 
szabadságon lesz: 
2022. 05. 30 – 06. 03-ig,
2022. 07. 01. Semmelweis-nap,
2022. 08. 01. – 08. 05-ig

                 Dr. Bekker Kitti
fogorvos

Tojásfa-állítás
Régi német hagyomány a bokrok és a fák 
húsvéti tojásokkal való feldíszítése. 

A tojást kifújják, befestik, és színes szala-
gokkal faágakra akasztják A tojás a feltá-
madás utáni új élet jelképe, illetve a világ 
minden táján az élet egyik ősi szimbóluma. 
A tojásfa-állítás mára a világ számos pont-
ján elterjedt. Idén a tojásfát a Közösségi 
Ház előtt állítottuk fel a pusztaszentistváni 
óvodások segítségével.

Lekrinszki Helga
könyvtáros

Új helyre költözött a könyvtár!
A könyvtár a felújított pusztaszentistváni 
közösségi házba költözött. A nyitvatar-
tási idő változatlan maradt (Hétfő: zárva, 
Kedd: 10–16, Szerda: 10–18, 
Csütörtök: 10–14, Péntek: 8–12).
Telefonos elérhetőségek: 
06-29/741-533, +36-30/163-7033

Lekrinszki Helga
könyvtáros

Közérdekű információk
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László Attila Zrubka Zita Kőhegyi Róbert Szabó Rebeka Pogácsás Tibor
157 60 86 766 1203

Gratulálunk Pogácsás Tibor újraválasztásához!
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Egyéni képviselőjelöltek eredménye
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FIDESZ Dk, Jobbik, LMP, sMi Hazánk MKKP MEMO Normális Párt
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Választási eredmények

Gratulálunk Pogácsás Tibor újraválasztásához!

2022. április 3-án az országgyűlési választásokon az alábbi eredmények születtek településünkön:
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Közérdekű információk
Elkészült a temetőben az urnafal
Az MFP-ÖTIF/2021. „Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése” pályázat kereté-
ben 4 987 665 Ft összegű támogatást nyertünk. 

A pályázati támogatásnak köszönhetően, 
valamint az Önkormányzat által biztosított 
önerőből megépült a 60 fakkos urnafal, 
továbbá térkőburkolattal felújításra került a 
ravatalozó körüli terület. A támogatásnak 
köszönhetően Mende Község Önkor-
mányzatának tulajdonában lévő temető 
területén jelentős fejlesztések valósulnak 
meg az idei évben.

Kaszanyi József
polgármester

Nyertes útpályázat  
a Magyar Falu Programban

Az elmúlt hónapokban a Magyar Falu 
Program keretében ismét lehetőség 
nyílt számos pályázat benyújtására. Az 
MFP-UHK/2022. „Út, híd, kerékpárfor-
galmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása” pályázat keretében 
33 940 376 Ft összegű támogatásból 
felújításra kerül a Dobó István utca vasúti 
megállóhelytől játszótérig terjedő 344,86 
méteres szakasza. A felújítás keretében 
az utca ezen szakasza új aszfaltburkolatot 
kap, valamint az utca kiszélesítésre kerül. 

Kaszanyi József
polgármester

Sportpark épül Mendén

2016. évben indította el a kormány a 
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 
Programot, amelynek 2019. év elejétől a 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüze-
meltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) a 
felelőse. Azóta 465 sportpark épült az or-
szágban összesen nettó 4,6 milliárd forint 
összegből. Mende Község Önkormány-
zata, mint pályázó kiválasztásra került a 
programban, melynek eredményeként egy 
többfunkciós sportlétesítmény kerül meg-
építésre a Bem József téren. 

Kaszanyi József
polgármester 
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Cím: Települési kék infrastruktúra fejlesztése Mendén 
2022. április 29.¬

Sajtóközlemény

Kedvezményezett neve: Mende Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: Települési kék infrastruktúra fejlesztése Mendén
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00005
Támogatás aránya: 100% vissza nem térítendő
A projekt tervezett fizikai befejezésének dátuma: 2024. augusztus 1.
Mende Község Önkormányzata Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
Plusz keretében benyújtott TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00005 azonosítószá-
mú „Települési kék infrastruktúra fejlesztése Mendén” című támogatási kérelme 
pozitív elbírálásban részesült. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében 
valósul meg Európai Uniós támogatás segítségével.  

A támogatás összege: 282,58 millió forint vissza nem térítendő támogatás. 

Az Európai Uniós fejlesztés keretében megvalósul a Zsellérhegyi záportározó rekonst-
rukciója, valamint a Hősök terétől kezdődően a tározó előtti csőátereszig az Andrássy 
utcában elhelyezkedő burkolt árkok tisztítása és a sérült elemek helyreállítása. A beru-
házás célja a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukció-
ja az integrált csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével. 
A meglévő Zsellérhegyi záportározó és levezető árok kiépítése óta eltelt időszakban a 
Zsellérhegyi záportározó részlegesen feltöltődött, a területet nagyobb foltokban növény-
zet nőtte be. A záportározó gátja erodálás következtében magasságcsökkenés miatt 
nem biztosítja a hirtelen érkező csapadékvíz visszatartását és szabályozott levezetését. 
A meglévő záportározó rekonstrukciójával, a vízvisszatartó és tározó képesség helyreál-
lításával, valamint a tározó terület és térfogat növelésével hosszabb időszakra és bizton-
ságosan biztosítható az Andrássy utca és a csatlakozó utcák területén található ingatla-
nok árvízi elöntés elleni védelme. A beruházásnak köszönhetően a magán ingatlanokról 
történő árkok korrekciójával több belterületi ingatlan használhatósága, beépíthetősége 
és lakóterületi funkció biztosítása valósítható meg. 

A projektről bővebb információt a www.mende.hu oldalon olvashatnak.
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Civil közösségek támogatása 
a Magyar Falu Programban

Magyarország Kormánya a „Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap kertében civil 
közösségi tevékenységek és feltétele-
inek támogatása” elnevezésű pályázat 
során a Mendei Óvodásokért Alapítványt 
2 000 000 Ft összegű támogatásban ré-
szesítette. A pályázat lebonyolító szerve a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Az Alapít-
vány a támogatás összegét a már hagyo-
mánnyá vált családi nap szervezési költsé-
geire fordítja, amely 2022. május 21-én 
szombaton a KATLAN-ban kerül megtar-
tásra. 

Laukóné Dolányi Ildikó
elnök

Parkoló térkövezése Mendén
VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú pályázat 
támogatása a Vidékfejlesztési Program 
keretén belül a HAJT-A Csapat Egyesület 
működési területére meghirdetett „Helyi 
fejlesztések támogatása” című felhívás 
alapján 11 524 305 Ft elszámolható támo-
gatási összeget nyert Önkormányzatunk. 
A projekt költsége összesen:
12 749 940 Ft
ebből a saját forrásunk: 1 225 632 Ft

A parkoló a Géza Fejedelem Általános Is-
kolához tartozó tornacsarnok előtt 1113 
és 1115 hrsz-ú területen valósul meg, le-
hetőséget biztosítva ezzel az általános is-
kolába érkezők parkolási lehetőségeinek 
javítására. A munkálatok már elkezdődtek 
reméljük, hogy a parkoló hamarosan át-
adásra kerülhet a lakosság számára. 
A kivitelezés várható befejezési ideje: 
2022. november 30.

 Kaszanyi József
polgármester

Közérdekű információk
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Újabb teherautó beszerzése  
a Magyar Falu Program  

támogatásával
MFP-KOEB/2022. „Kommunális esz-
köz beszerzése” pályázat keretében 
14 960 409 Ft összegű támogatásban ré-
szesültünk, amelyből az Önkormányzat 1 
db FORD Transit Szimplakabinos billenő-
platós gépjárművet vásárolt. A teherautót 
leginkább a közterületek karbantartását 
szolgáló tevékenységekhez, a települé-
sen felhalmozódott hulladék, zöldhulladék 
szállítására fogjuk használni.

Kaszanyi József
polgármester

Folyamatban van 
egy gépjármű beszerzése

Az MFP-KOEB/2021. „Kommunális 
eszköz beszerzése” pályázat keretében 

14 923 770 Ft összegű támogatást nyer-
tünk, amelyből az Önkormányzat 1 db VW 
Crafter 35 Doka Platós 2.0. (L4) hátsó 
WLTP típusú gépkocsit vásárol. A gépjár-
mű beszerzése folyamatban van. 

Kaszanyi József
polgármester

Közérdekű információk

Magyar Falu Program – szabadidős eszközöket vásárolhatunk
MFP-KEB/2022. „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösség-
szervező bértámogatása” pályázattal 1 691 972 Ft összegű támogatást nyertünk. A 
támogatás összegéből a Közösségi Házba szabadidős tevékenységeket szolgáló esz-

közöket (biliárdasztal, rex asztal, darts szett) 
vásárolunk, lehetőséget biztosítva ezzel a 
település lakosainak a helyben történő szó-
rakozásra, a szabadidő kellemes eltöltésére. 

Kaszanyi József
polgármester
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Nyertes járdapályázat 
a Magyar Falu Programban

Az elmúlt hónapokban benyújtott pályáza-
tok között nagy jelentőséggel bírt az MFP-
BJA/2022. „Önkormányzati járdaépítés/
felújítás támogatása” pályázat, amelynek 
keretében 9 999 523 Ft támogatásban 
részesültünk. 

A támogatás összegéből, valamint az Ön-
kormányzat által biztosított önerőből a te-
mető teljes járdahálózatának felújítását vé-
gezzük el. A felújítás keretében a meglévő 
beton járdákat viacolor járdára cseréljük, 
valamint egy új szakaszon, ahol jelenleg 
nincs járda új járda építése valósul meg. 

Kaszanyi József
polgármester

Közérdekű információk
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Közérdekű információk
Újabb utcák kapnak 

új útburkolatot
A Belügyminisztérium az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása” elnevezésű, 2022. évben elbírált 
pályázata keretében 19 220 088 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesítette 
Önkormányzatunkat. 

A támogatásból és további 3 391 780 Ft 
vállalt önerőből új útburkolatot kap az Ady 
Endre utca feljáró szakasza, a Csigási 
utca vége, a Dózsa György utca vége, a 
Fejes Ferenc tér, a Legelő utca vége, vala-
mint a Somogyi Béla út domb része.   

Kaszanyi József
polgármester

Civil közösségek támogatása 
a Magyar Falu Programban

Magyarország Kormánya a „Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap kertében civil 
közösségi tevékenységek és feltétele-
inek támogatása” elnevezésű pályázat 
során a Mendei Óvodásokért Alapítványt 
5 000 000 Ft összegű támogatásban ré-
szesítette. 

A pályázat lebonyolító szerve a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. Az Alapítvány a 
támogatás összegét egy Toyota MY21 
Corolla Sedan típusú személygépkocsi 
vásárlására fordítja, melynek beszerzése 
folyamatban van.  

Laukóné Dolányi Ildikó
elnök

Közérdekű információk
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Közérdekű információk
Szelektív kukák

Hamarosan érkeznek a szelektív hulladék-
gyűjtésre alkalmas kukák
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azono-
sító számú, a „Komplex hulladékgazdál-
kodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza 
közi régióban, különös tekintettel az el-
különített hulladékgyűjtési, szállítási és 
előkezelő rendszerre” elnevezésű pro-
jektet a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodá-
si és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft. konzorci-
uma valósítja meg. A KEHOP projekt 
keretében Mende településen is bizto-
sított lesz az edényzet a csomagolási 
hulladékok gyűjtésére. A DTkH Nonpro-
fit Kft. már elkezdte az edények telepü-
lésekre történő kiszállítását, hamarosan 
a mendei háztartások is a csomagolási 
hulladékot sárga fedelű, kék testű mű-
anyag edényzetben gyűjthetik. 

Kaszanyi József
polgármester 

Sikeresen elindult az ingyenes 
lakossági LED csereprogram

A CYEB Energiamegoldások Kft. Mende 
Község Önkormányzatának közreműkö-
désével ingyenesen led izzókat biztosít a 
lakosság részére az energiahatékonyság 
növelése és a villanyszámla csökkentése 
érdekében. Ahhoz, hogy részt vegyen a 
programban nem kell mást tennie, mint a 
www.ledcsere.hu oldalon regisztrálni, át-
vevőpontként Mendét kiválasztani.   
Csökkentse villanyszámláját, óvja környe-
zetét, vegyen részt a programban.
Regisztrálni 2022. május 31-ig lehet!

Kaszanyi József
polgármester

Használt elemek
2022. május 10-től használt 
elem leadására van lehetőség 
a Polgármesteri Hivatalban ügy-
félfogadási időben. (Fő u. 14.)

Lekrinszki Helga
könyvtáros
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Elektronikai hulladékgyűjtés
A korábbi évekhez hasonlóan, idén áp-
rilisban a Föld Napjához kapcsolódóan 
ingyenes elektronikai hulladékgyűjtést 
szerveztünk, melynek keretén belül be-
gyűjtöttük a lakosságnál felgyűlt, feles-
legessé vált elektronikai eszközöket, így 
ezek az értékes másodnyersanyagok 
bekerülnek a körforgásba. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
népszerű volt a kezdeményezés.

Lekrinszki Helga
könyvtáros

Közérdekű információk
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HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS 
ZÖLDHULLADÉK

2022. ÉVI 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.

ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS: Polgármesteri Hivatal, 
Mende Fő út 14., Nyitva: H: 8.00 - 18.00, 
Sze: 8.00–16.00, P: 08.00 - 12.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 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.
máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.
3.; 31. 14.; 28. 12. 9. 6.; 20. 4.; 18. 1.; 29. -

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec.

3.;17.; 31. 14.; 28. 12.; 26. 9.; 23. 6.; 20. 4.; 18. 1.; 15.; 29. 13.; 27.
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Adománygyűjtés
A háború következtében menekülésre kény-
szerült emberek megsegítésére adományo-
kat gyűjtöttünk és juttattunk el március ele-
jén a Lónya településen lévő segélypontra.
Antalicz János mendei vállalkozó juttatta el a 
menekülteket segítő szervezeteknek a lako-
sok által felajánlott adományokat - többek kö-
zött élelmiszereket, tisztasági csomagokat, 
matracokat, plédeket -, hogy a hazánkba me-
nekült embertársainknak segíteni tudjanak.

Köszönjük a 
segítséget La-
ko s a i n k n a k , 
mellyel hozzá-
járulhattunk a 
nehéz helyzet-
be került em-

berek megsegítéséhez, hiszen a különböző 
tudósításokban láthattuk, hogy a bajbajutot-
tak támogatására összefogásra van szük-
ség!
Mende község lakossága is együttérzéséről 
tett tanúbizonyságot és szívből köszönjük a 
felajánlásokat minden adományozónak!

Kaszanyi József
polgármester 

Teszedd 2022 

Mende Község Önkormányzata 
2022-ben is csatlakozott az országos 
TESZEDD akcióhoz. Idén az országos 
program 2022. 05. 02.–05. 08.között 
került megrendezésre, településünkön 
2022. 05. 07-én szombaton került rá sor. 

Kaszanyi József
polgármester 

Közérdekű információk

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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2022. június 30-án véglegesen nyugdíjba 
vonul Dr. Marosi Gyöngyi településünk 2-es 
számú körzetének háziorvosa. 1982. novem-
ber 4-én kezdte háziorvosi munkáját Mende 
településen, elmondhatjuk 
ilyen hosszú ideig orvos 
még nem gyógyított 
településünkön. Több 
generáción át ívelt 
orvosi pályafutása, 
elmondása szerint 
ugyanazon csa-
ládban dédszülők, 
nagyszülők, szülők, 
gyerekek és unokák 
is megfordultak rende-
lőjében. 
Dr. Marosi Gyöngyi 1954. 
július 4-én született Kolozsváron, 
ahol általános és középiskolai ta-
nulmányait is folytatta. A Maros-
vásárhelyi Orvostudományi Egye-
temen 1973–1979-ig tanult.

1982. november 4-én kezdett 
Mendén dolgozni. Aki már 
akkor ismerte tudta, hogy a 
rendelő és a vele egybeépített 
szolgálati lakás (ma védőnői 
szolgálat) mindig nyitva állt a 
betegek előtt elmondható, 
hogy bárki, bármikor keres-
hette, mivel ott élt, ahol dolgo-
zott. A doktornő 16 évig lakott 
a rendelővel egy épületben. 
1988-ban általános orvostan-
ból szakvizsgázott. 2002–
2010. között a Sülysápi Köz-
ponti Orvosi Ügyelet vezetői 
tevékenységét is ellátta, tehát 
Mendén kívül a körzethez tar-
tozó településekre is rálátott. 

Mióta tavaly decemberében bejelentette 
az Önkormányzat felé, hogy a háziorvosi 
praxist befejezi, azóta többször beszél-

tünk a múltról és jövőről is, amikor 
mindig érzékeltem, hogy a házior-

vosi tevékenység nem egy szak-
ma, hanem egy hivatás. 

A doktornő csak 
elérzékenyülve 
tudott beszélni 
a Mendén töl-
tött aktív évtize-
deiről, amit itt a 

Mendei Híradó 
hasábjain is sze-

retnénk neki meg-
köszönni. 

Kívánunk neki nyugodt, 
hosszú és szeretetben teljes 
nyugdíjas éveket. 

Kaszanyi József
polgármester 

40 év a község szolgálatában



 

  
18 Mendei Híradó 2022. /I. szám május

2022. 04. 30-án a Könyvtár szervezésében 
anyák napjára készülve virágokat készítet-
tünk Sajtos Szilvia nemez készítő népi ipar-
művész segítségével. 

Lekrinszki Helga 
könyvtáros

Idén is zenés ébresztővel indítottuk a májust, 
a Hagyományőrző Népiegyüttes zenészeinek 
közreműködésével. 

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Ajándék készítés anyák napjára

Május 1-jei zenés ébresztő



 

  

Nevelőtestületünk minden tagja nevében 
szeretettel köszöntjük Billinger Lászlóné, 
Magdi óvónénit, nyugdíjba 
vonulása alkalmából!

1982. július elseje nagybetűs ünnep volt az 
életében, hiszen ekkor elérkezett a várva 
várt nap, óvó néni lehetett. Központi óvodá-
ban kezdte pályafutását, ahol a 40 dolgos 
év alatt több száz kisgyermeket nevelgetett, 
terelgetett.
Életének örömeit, bánatait itt élhette át az 
óvoda falai között, családot alapított, gyer-
mekei, majd unokái születtek. Szakmai 
sikereit is itt élte át, óvodapedagógusi dip-
lomája után a Hajdúböszörményi Főiskolai 
Karán szakvizsgázott. Szerették a gyerme-
kek, így sokan döntöttek úgy, hogy később, 
mikor ők maguk is Anyává, Apává váltak, 
visszatértek régi kedves óvó nénijükhöz, és 
rábízták kicsi gyermekeiket.
Jókedvű, mosolygós, kedves Magdi óvó! 
Valamennyi egykori és jelenlegi munkatár-
sad, gyermekek, és szülők nevében kívá-
nok jó egészségben eltöltött békés, nyu-
godt, hosszú nyugdíjas éveket!

Magdi óvónéni
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Mesevár Óvoda-Bölcsőde hírei
Régen volt, amikor kis gyermekeink életéről 
hírt adhattunk. Sok közös élményen, ünne-
pen, szórakoztató hétköznapon vagyunk túl.  
Nézzük csak sorban: Karácsonyhoz közeled-
ve a Fő utcai óvoda dolgozói, gyermekeink 
szüleivel Adventi vásárra készültünk.  Hideg 
volt, de a finom, forró tea segített melegen 
tartani dolgozót, vásárlót egyaránt. 
 Karácsonyi ünnepünket csoportonként tar-
tottuk. Sok gyönyörű ajándékot, új játékot, 
kaptak gyermekeink, melyek anyagi forrását 
Mende Község Önkormányzata és a Men-
dei Óvodásokért Alapítvány finanszírozta. 
Köszönjük e lap hasábjain is.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, és 
felhívni településünk lakosainak a figyelmét, 
aki még nem rendelkezett adója 1 %-ról, az 
kérjük, tegye meg. Kedvezményezett neve: 
MENDEI ÓVODÁSOKÉRT ALAPÍTVÁNY 
adószám: 18750267-1-13
Februárban Farsangi mulatságot tartottunk, 
szintén csak csoport szinten, a szülőket 
még ebben az időszakban sem engedhet-
tük be intézményeink ajtaján.  Intézménye-
ink dolgozói gyönyörűen feldíszítették cso-
portjaikat, sok álarcot készítettek, táncoltak, 
a Kisze bábot pedig a Tápió-patakunkban 
úsztatták el, vele együtt a telet búcsúztatták.  

Fejes Ferenc téri óvodánkban a farsangi 
időszakunk lezárása képen megnézhették 
a gyermekek az óvodai dolgozók előadá-
sában a Holle Anyó című kis mesét. Kö-
szönöm a felkészülést és a színvonalas 
előadást!
Február közepén a Köszönjük Magyaror-
szág programsorozat keretében a NETZ 
produkció szórakoztatta óvodásainkat, ze-
néltek, énekeltek és a gyermekekkel kö-
zösen táncoltak. Tartalmas kis délelőttöt 
élhettünk át. 
Februárt egy érdekes programmal zártuk, 
óvodáinkba az Utazó Planetárium tengeri 
világról kisfilm vetítés volt. Kedves kis me-
sén keresztül ismerkedhettek gyermeke-
ink a cápák, polipok, rákok, kis halacskák 
életével.
Március 11-én megemlékeztünk a Sza-
badságharc kezdetéről, Petőfi Sándorról 
és a Márciusi Ifjakról. A Mesevár Óvoda 
minden kicsi gyermeke a Szent István 
parkban sorakozott fel, mindenki kezében 
saját kis zászlócskája, szívük felett kitűzve 
a kokárda. A gyermekek kis verset mond-
tak, énekeltek, majd a kopjafa tövébe le-
szúrták zászlóikat.  Ebben az időszakban 
is nagy betegséghullám volt, így a 142 kis 

zászló helyett, csak 52 gyer-
mek vehetett részt személye-
sen ezen a közös programon, 
megemlékezésen.
Március 30-án a Fejes Ferenc 
téri óvodás gyermekek kis tán-
cukkal tették színvonalasab-
bá a Közösségi Ház átadóját, 
cserébe az újonnan felavatott 
épületben elsőként vehettek 
részt a Gézengúz formáció 
előadásán.
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Április 6-án meglátogattuk az iskolás 
gyermekeket, örömmel láttuk, hogy a 
nem is olyan régen óvodába járó kicsi 
gyermekeink milyen ügyes iskolások let-
tek, írnak, olvasnak, számolnak, mint az 
igazi nagyok.
Napjainkban már a szülők bekísérhetik 
gyermekeiket bölcsődénkbe, óvodá-
inkba, így sokkal könnyebb mindenki 
élete. Itt is szeretném megköszönni a 
szülők türelmét, kollégáim kitartó mun-
káját, hogy minden nehézség ellenére 
jól működhettek intézményeink. Sok 
problémát kellett áthidalnunk, betegsé-
gek miatti helyettesítéseket, a nyugdíjba 
vonuló dolgozóink búcsúztatását, befo-
gadását. Szeretettel köszöntök minden 
új dolgozót. December 1-től Hanyuné 
Simontornyai Renáta az új konyhai dol-
gozónk, január 1-től Hostyinszki Bella 
pedagógiai asszisztens munkakörben 
dolgozik óvodánkban. Február 1-től Bori 
Petra, kisgyermeknevelő kezdte meg a 
bölcsődei munkáját.  

Hosszú idő után ismét 
részt vehettek kis focis-
táink a Bozsik Program 
keretében Gyömrőn, ahol 
önfeledt, mozgásos va-
sárnap délutánon vehet-
tek részt.   
Április 19-én gyermeke-
inkhez ellátogatott a Nyu-
szi bácsi a kis lurkók örö-
mére. Nagyon köszönjük, 
hogy ismét megörvendez-
tette a gyermekek mellett 
a felnőtteket is.
Koronavírus járvány csil-
lapodni látszik, sajnos 
azonban van helyette 

más, ami gyermeket, dolgozót egyaránt 
ágyhoz köt. Vigyáznunk kell egészségünk-
re, tekintsünk bizakodva a jövőnk felé, sok 
közös élmény vár még ránk.
Április 25-26-án Óvodai beíratás volt.  
Szeretettel vártuk a nyílt napok keretében 
leendő kis óvodásainkat és szüleiket. A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. 
törvény 8. § (2) bekezdése alapján min-
den gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, 
a nevelési év kezdőnapjától (2022. szept-
ember 1-jétől) legalább napi négyórás óvo-
dai nevelésre kötelezett.
Bölcsődei beíratás folyamatos, április 22-
én nyílt napot tartottunk mind három cso-
portban, így az intézményünkbe érkező 
kisgyermekek betekinthettek szüleikkel 
életük első kis közösségi helyszínére. 
Köszönöm az együttműködést, minden-
kinek kívánok jó egészséget, kitartást az 
előttünk álló időszakhoz! 

Erdélyi Krisztina 
intézményvezető

Mesevár Óvoda-Bölcsőde hírei
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Pillanatképek az iskola életéből

A december óta eltelt időszak is tele volt 
– a tanulás mellett – számos eseménnyel, 
programokkal diákjaink életében: adventi 
gyertyagyújtás, Mikulás futás, Luca-napi 
vásár, osztálykarácsonyok. 
Januárban megemlékeztünk a Magyar 
Kultúra Napjáról: közösen, évfolyamon-
ként versszakokra bontva, elszavaltuk a 
Himnuszt, végzős diákjaink központi írás-
beli felvételi vizsgát tettek, pályát választot-
tak. 

Februárban farsangoltunk (idén is csak 
osztályszinten). 

Március első hetében a PÉNZ7 pénzügyi 
és vállalkozói témahét keretében ismer-
kedhettek felsős diákjaink a pénz világával 
játékos feladatokon keresztül.

Március 10-én megtartottuk hagyományos 
Gergely-járásunkat, amely a pandémia mi-
att utoljára 3 éve került megrendezésre. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy délután 
fogadhattuk leendő elsős diákjainkat szü-
leikkel együtt. 
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Egy néptáncbemutató után a gyerekek kü-
lönböző foglalkozásokon vehettek részt, 
ismerkedhettek a tanító nénikkel, közben 
a szülők egy rövid tájékoztató keretében 
választ kaphattak kérdéseikre az intéz-
mény vezetésétől. 

Megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről 
is és március utolsó hetében a „Tehet-
ség hete” programsorozatunk keretében 
mérhették össze tudásukat, mutathatták 
meg tehetségüket diákjaink. Volt vers- és 
prózamondó verseny, angol szépkiejtési 
verseny, alsós tanulmányi versenyek ma-
tematikából és olvasásból és több mint 
20 tanuló vett részt a Nemzetközi Kengu-
ru Matematika Verseny helyi fordulóján. 

GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK, 
MINDEN DIÁKUNKNAK, AKINEK VOLT ELÉG 
BÁTORSÁGA MEGMUTATNI TEHETSÉGÉT!
Március 29-én a „Nyitott iskola” program 
keretében fogadtuk az érdeklődő szülő-

ket: bárki, bármely tanórára, foglalkozás-
ra beülhetett és megnézhette az ott folyó 
munkát. Nagyon örültünk, hogy sokan él-
tek a lehetőséggel! Reméljük, jövőre még 
többen lesznek kíváncsiak, mit is csiná-
lunk nap mint nap az iskola falai között!
Március 30-án, a Mendei Forrás Egyesü-
letnek köszönhetően, alsós tanítványaink 
megismerkedhettek Berg Judit írónővel 
és munkásságával. Feledhetetlen élmény 
volt tanítványaink számára! KÖSZÖNJÜK!
Április 4-én, a hideg idő ellenére- két tö-
mött autóbusznyi gyermekkel „vettünk 
részt” a bicskei csatában, 6-án pedig az 
óvónénik látogatták meg volt ovisaikat a 
gyerekek nagy-nagy örömére: boldogan 
mutatták meg, milyen ügyesen írnak, ol-
vasnak, számolnak már!
A tavaszi szü-
net előtt láza-
san készültünk 
a Húsvétra, a 
Mendei Forrás 
Egyesület szer-
vezésében meg-
ismerkedhettek 
a tanulóink a to-
jásfestés és -dí-
szítés különböző 
módjaival.
Az elmúlt időszakban több alkalommal is 
voltunk színházban nem csak a Lázár Er-
vin program keretében.
Bő másfél hónap van még a tanév zárá-
sáig, eseményekkel, programokkal bővel-
kedő időszak elé nézünk! Kívánok ehhez 
minden diákunknak és kollégámnak sok-
sok erőt, kitartást és nagyon jó egészsé-
get!

Nimmerfroh Judit
intézményvezető

Pillanatképek az iskola életéből
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Május első vasárnapján az 
Édesanyákat ünnepeljük 
országszerte. Óvodánkban 
Április 27-én és 28-án a köl-
tők által rímekbe szedett kis 
versekkel, kedves dalokkal 
köszöntötte minden kisgyer-
mek az Édesanyját, Nagy-
mamáját.

Erdélyi Krisztina
intézményvezető

Ünnepeltük az édesanyákat
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Ünnepeltük az édesanyákat
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A 2022. év sok változást hoz a Mendei 
Forrás Egyesület életébe, amelyek re-
mélhetően a község lakosai számára is 
hasznosak lesznek. Rengeteg program-
mal készülünk, bízva abban, hogy sokan 
csatlakoznak hozzánk.
Mindenekelőtt örömmel számolunk be 
arról, hogy egyesületünk arculata ki-
csit frissülni fog, pár apró módosítással 
igyekszünk megújulni. Ezzel egyidejűleg 
szeretnénk Önöket bíztatni, hogy csatla-
kozzanak hozzánk, cselekedjünk együtt 
községünkért és közösségünkért! Sok új 
lakóval gazdagodtunk az elmúlt években, 
akik új ismereteket, szemléletet jelenthet-
nek, miközben ők is megismerkedhetnek 
a helyi hagyományokkal. Szeretettel vá-
runk mindenkit soraink közé!
Januárban immár hagyományosan csat-
lakoztunk a Mályvavirág Alapítvány prog-
ramjához, amikor gyöngyöt fűzünk, és 
beszélgetünk a méhnyakrák megelőzési 
lehetőségeiről, valamint a modern kezelé-
si eljárásokról. A karkötőket a betegség-
ben érintett nők számára továbbítjuk, kór-
házakba, kezelő intézményekbe.

Alig néhány hete zajlott le nagy sikerrel 
a „III. Tavaszi kertindító és növénycsere” 
eseményünk a Pusztaszentistváni Közös-
ségi Házban. Aki még nem vett részt ilyen 
eseményen, azok számára meglepetés 
volt minden egyes növény és virágmag, 
amelyet a helyszínen cserélhetett vagy 
adomány formájában elvihetett. Akinek fe-
leslege van, elhozta, akinek még nem volt 
– elvitte. A helyszínen készült madárodúk 
is új helyekre találtak a mendei kertekben, 
kis lakóikra várva. Ősszel is örömmel vár-
juk Önöket a hasonló formájú, ám „Kertzá-
ró” elnevezésű programunkra. 
Következő eseményünk a Mendei Géza 
Fejedelem Általános Iskolában megren-
dezett „Tojásíró foglalkozás” volt, ahol 45 
gyermek ismerkedett a hagyományos to-
jásírás csínjával-bínjával. Az írókák szépen 
simultak a kézbe és a méhviasz illata be-
lengte az iskolát. Reméljük, akik megkap-
ták a locsolás alkalmával, örültek a szép 
tojásoknak!

A Mendei Forrás Egyesület hírei
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Húsvét közeledtével a Mendei Forrás 
Egyesület lelkesen készült a már koráb-
ban meghirdetett Faültetésre. Az Önkor-
mányzattal egyeztetve, civil adományokból 
és a Magyar Falu Program támogatásával 
gömbjuhar fákat vásároltunk, kiegészítve 
fagyal bokrokkal. A Fő út 1. szám előtti te-
rületen, esztétikus elrendezésben, közel 
100 méter hosszan elnyúló zöld terület 
alakulhatott így ki. Bízunk továbbra is ab-
ban, hogy a jövőben egyre többen csatla-
koznak a faültetési programjainkhoz.
A Magyar Falu Program lehetőséget adott 
számunkra több kulturális program szer-
vezésére is, így jutott el hozzánk Berg 
Judit népszerű ifjúsági író, a Rumini so-
rozat szerzője, valamint Grecsó Krisztián, 
József Attila díjas író, költő, dalszerző is. 
Szándékaink szerint ősszel egy  
újabb meglepetéssel kedveskedünk 
Önöknek! 
2022. május, június hónapokban a 
mendei idősek számára szervezünk egy 
testreszabott oktatás-sorozatot, akik sze-
retnének biztosabbak lenni informatikai 
(számítástechnikai) ismereteikben. A kor 
szellemében ma már nem újdonság in-
terneten keresztül beszélni az unokákkal, 
vagy okostelefont, tabletet használni. Nem 
árt azért tisztában lenni az online világ ve-
szélyeivel, buktatóival, kisebb könnyen 
megoldható problémáival. Ezekre és sok 
más fontos információra is számíthatnak a 
három alkalmas idősoktatás során, melyet 
a Milton Friedman Egyetem Senior Akadé-
miájának oktatója tart majd.
Ahogyan előzőleg jeleztük, továbbra is ke-
resünk önkénteseket, akik szívesen segí-
tenének valamilyen formában a közösségi 
programok szervezésében, lebonyolításá-
ban. Szívesen vesszük csatlakozási szán-

dékukat a Mendei Forrás Egyesület tagjai 
közé, de azt is jelezzék, ha bármilyen to-
vábbi ötletük vagy javaslatuk lenne a meg-
adott elérhetőségeinken.

Postai úton a 2235 Mende, Fő út 1. (pos-
taláda – Mendei Forrás Egyesület), az 
interneten a Mendei Forrás Egyesület 
Facebook csoport, valamint e¬mailen ke-
resztül a mendeiforrasegyesulet@gmail.com  
címen.
Köszönjük mindazoknak, akik hittel és bi-
zalommal támogatnak bennünket, sokszor 
kaptunk kritikus pillanatokban segítséget 
Önöktől.

A Mendei Forrás Egyesület hírei
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Nagyot lépett előre a régió, így Mende kul-
turális élete is az elmúlt hónapokban. Mivel 
ezidáig részletes tájékoztatást nem kapott a 
község, így elfogadva dr. Mona Gyula címze-
tes főjegyző úr felkérését ezúton tájékozta-
tom a kedves Olvasót arról, hogy miben is 
áll az a kulturális projekt, amelynek Mende 
is részese lett.
2021. augusztusában együttműködési 
megállapodás született öt Tápió-menti 
község (Mende, Úri, Tápiószecső, Süly-
sáp, valamint Kóka) között a térség kultu-
rális életének fellendítése céljából. A meg-
állapodást Réthly Attila színházrendező 
barátommal készítettük elő. Kirajzolódott 
az az irány, amelyben mindegyik község 
érdekelt: a magas színvonalú kulturális ter-
mékek eljuttatása a helyben élőkhöz úgy, 
hogy ezért ne kelljen feltétlenül a főváros-
ba utazniuk. 

Kiváló első lépésnek bizonyult a nyitás 
a Nemzeti Színház Déryné Programja 
felé, amely színvonalas előadásokat kí-
nál rendkívül kedvező feltételek mellett.
Így jutott el 2022. 03. 05-én Mendére 
Sáfár Mónika, Kautzky Armand és Sán-
ta László előadásában a Hazaszállnak 
a füstkarikák című produkció. Az irodal-
mi műsort Sáfár Mónika édesapjának, 
Sáfár Lajosnak fennmaradt levelezése 
ihlette, amelyet az 1956-os külföldre 
menekülése után folytatott itthon maradt 
szüleivel. 

Az előkészület során rengeteg kérdést 
kaptam, ezek közül kiválasztottam néhá-
nyat, amelyekre mindenképp válaszolni 
szeretnék:
- Hogyhogy nem töltötték meg a 

mendeiek a színháztermet?

A Nemzeti Színház 
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- M i n d a n n y i a n 
tudjuk, hogy 
nem könnyű do-
log motiválni az 
embereket; ne-
hezen ébred fel 
a bizalom az új 
dolgok iránt. Ép-
pen ezért buz-
dítok mindenkit, 
hogy bátran 
keressen, ér-
deklődjön ná-
lam, szívesen 
adok tájékozta-
tást a közelgő 
eseményekről, 
e lőadásokról . 
Az önkéntes ter-
jesztés, illetve 
szervezés pedig mindig sokat segít. Biz-
tos vagyok benne, hogy összefogással 
sok szép, közös és szórakoztató pillanat 
vár még ránk.

- Hogyhogy kulturális programok szer-
vezésével foglalkozom; felhagytam ta-
lán az ingatlanértékesítéssel?

- Nos, az üzleti életben kimondottan ott-
hon érzem magam és nagyon szeretem 
a munkámat, így természetesen nem 
hagytam abba. Viszont Mende legalább 
ugyanennyire fontos nekem. Mivel vég-
zettségeim szerint pedagógiai szakem-
ber is vagyok, úgy döntöttem, hogy a 
szabad energiáimat a község javára for-
dítom, mivel a falu - kiváltképp a mendei 
monda - rajongója lettem, amióta csak 
először itt jártam. Hamarosan megjele-
nik első regényem is amelyet szintén a 
monda ihletett. Címe: Az elsüllyedt kas-
tély legendája.

- Lesz-e folytatás?
- Természetesen igen. Mendén is tervez-

zük már az újabb előadást, de a közön-
ség számára legközelebb elérhető mű-
sort ezúttal a tápiószecsői színházban 
(Kátai út 93.) tekinthetik meg a János 
vitéz című előadást, május 15-én.

Hamarosan elkészül honlapunk, ahol 
megtalálható lesz az összes program rész-
letes leírása, de addig is a helyi csopor-
tokban való megosztásokkal igyekszem 
tájékoztatni az érdeklődőket a közelgő 
eseményekről.

A mihamarabbi viszontlátás reményében 
Arisztotelész gondolatával búcsúzom 
Önöktől: „A műveltség jó sorsban ékes-
ség, balsorsban menedék.”

Richolm Tibor
projekt-manager

Déryné Programja Mendén
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Mendei Élet V.
A MENDEI MENYEGZŐ 

– „MENYEKEZÉS”
Számos bölcs mondás született már, hogy 
kit vegyen feleségül a legény, vagy kihez 
menjen férjhez az eladósorba került le-
ányzó. „Ahhoz megy, aki viszi” ebben az 
esetben nem a legjobb ajánlólevél. Az 
élettapasztalat azt mutatja, hogy a „guba 
a gubához, suba a subához” illik, illetve 
hogy „ki milyet szakít, olyat szagol”. És a 
szülők igyekeztek minél jobban érvényt 
szerezni a mondásnak.
(Magáról az esküvő folyamatáról az A 
mendei lakodalmas című fejezetben írtam 
– elérhető: https://mende.hu/files/BG/BG_
Mende_tortenete.pdf. Ezért azt nem ismétlem 
meg.)

*
A tényleges elköteleződés a jegyességgel 
kezdődött és a menyegzőn történt. A me-
nyegzőt számos előkészítő lépés előzte 
meg. Közülük jelen cikkben az ismerke-
déstől a jegyességig terjedő időszak szo-
kásai közül válogatok. (A mendei menyeg-
ző teljes anyagának közzétételére egy 
kisebb könyvre lenne szükség.)

MENYVÁLASZTÁS
Hogyan „menyekeztek” az emberek Men-
dén? Ősi népi tapasztalat, hogy a bioló-
giai, a szellemi és a nemi érés nem vagy 
legtöbbször nem esik egybe. A lányok a 
fiúknál hamarabb érnek és kerülnek el-
adósorba. Ezért a fiúknál korábban háza-
sították ki őket, általában 14–18 évesen. 
A 20 év feletti hajadonok pártában mara-
dása, illetve férjhez adása komoly problé-
mát vetett fel. Ugyanis íratlan szabályként 
élt a kor szerinti kiházasítás, más szóval: 
hogy először az idősebb lánynak kell férj-
hez menni és csak utána következhettek 

a fiatalabbak. Amikor tehát valaki lányos 
házból akart magának feleséget, tekintet-
tel kellett lenni a szokásra. Így fordulhatott 
elő, hogy a fiatalabb kezét szerette volna 
megkérni, de meg kellett elégedni a szim-
patikus idősebbikével…
A menyekezés alól a fiú családja sem von-
hatta ki magát, bár a fiúknál viszonylag 
enyhébb szokások éltek. A „korszabály” 
mindenesetre náluk is érvényesült, illetve 
párválasztáskor a fiúk sem rendelkeztek 
akkora szabadsággal, mint napjainkban.

Kép: Kővári J. gyűjtéséből
Mendei lány 1898-ban
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A szülők nagyon is megnézték, kivel bő-
vüljön a család. Különösen elsőszülött fiú 
esetében, mert ő vette át később a gaz-
daságot. A kiszemelt lánnyal kapcsolatban 
általában kikérték a gyermekük vélemé-
nyét, de a végső döntésbe minimális be-
leszólást engedélyeztek. A leendő meny 
kiválasztásában az anya szava dominált. 
Különben, ha nem úgy történt volna, 
ahogy ő akarta, akkor a meny keserves 
évek elé nézett volna.
Egészen a XX. század közepéig élt a 
„menyekezés” szokása, vagyis: hogy a 
menyasszony a fiú szüleihez költözött.

Guba a gubához…

Rögtön felvetődik: milyen főbb szempon-
tok érvényesültek a menyválasztáskor? 
A meginterjúvoltak tapasztalata szerint 
a szülők mindenekelőtt a státuszukhoz 
ragaszkodtak. Vonatkozzék ez a gazda-
sági-vagyoni és a vallási helyzetükre, a 
faluban megszerzett presztízsükre, a ki-
szemelt családról terjengő véleményre, a 
pletykákra, a faluban használt gúnynévre 

stb. Az öröklés rendje, továbbá a várható 
hozomány, illetve az, hogy lányt vagy fiút 
házasítanak-e ki, hányadikat, mennyien 
vannak még hátra stb. mind befolyásolta a 
szülők döntését.
Nemcsak a módosabb családokban ját-
szottak szerepet az anyagi megfontolások, 
hanem a presztízs is megkívánta. Ebből a 
szempontból a szerelem másodlagosnak 
számított. „Majd megszeretik egymást!” – 
hangzott a mondás, és volt, ahol bevált.

… vagy mégsem?

Rendszerint nem szívesen adták alább a 
szülők. Következésképpen szegényebb 
sorsúval, más vallásúval, korhely legény-
nyel (olykor azonban kivételt tettek, ha a 
legény szülei jómódúak vagy gazdagok 
voltak) tiltották a házasságot. A sok gyer-
mek (egyes családokban 6 vagy még 
több is) azonban megfontolásra kész-
tette őket, ha szerették volna mindet ki-
házasítani. Ezért olykor hajlottak az ala-
csonyabb státuszúval kötendő házasság 
elfogadására.

Mendei Élet V.

TÓTUL (KIEJTÉS SZERINT) MAGYARUL

Mámá, vidá sza ja vidá. Anyám, férjhez megyek, férjhez.
Prígye pre mnya jedon cigány. Eljön értem egy cigány.
„Nyi szom tyaja za to vihovala „Nem azért neveltelek,
Sej, zse viszom tyaja cigányovi dala.” Sej, hogy én cigánynak adjalak.”

Mama, mnye szom cigány pácsi, Anyám, nekem a cigány nagyon tetszik,
Ten má kucseravje vlászi, Mert göndör haja van,
Bjele zubli kucseravje vlászi Fehér fogai, göndör a haja.
Sej, mama, mnye sza cigány velmo pácsi. Sej, mama, nekem a cigány nagyon tetszik.

Közlő: Székely Sándorné
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A más etnikumhoz tartozóval, például a 
német és a tót, vagy a német és a ma-
gyar, esetleg zsidó között a nyelvi és a 
vallási különbségek miatt szintén csak 
indokolt esetben jött létre rokonság. (A 
magyar nyelvű oktatás bevezetésével 
a nyelvi nehézségek a XX. század első 
felében megszűntek, a vallási akadályok 
viszont a hitüket gyakorlók körében mind 
a mai napig érezhetők.)
A cigánnyal kötendő házasságot azon-
ban a család nem fogadta be. Az utóbbit 
erősíti a XX. század elejéről fennmaradt 
dalrészlet.
Néhány szülő egyéb megfontolásból, 
például a szégyen „elkerülése” miatt 
egyezett bele a gyermeke döntésébe. A 
XIX-XX. század fordulóján ezt a fiatalok 
általában azzal tudták kikényszeríteni, 
hogy „szerelmük gyümölcse” már úton 
volt. A megesett lány ugyanis nagy szé-
gyent jelentett, amit a szülők igyekeztek 
eltitkolni, és inkább engedtek.
Minthogy nem kivételes esetről beszé-
lünk, az emberek hamar általánosítottak. 
Ezt a többi eladósorba került lány hírne-
ve sínylette meg: egyesek meggondo-
latlansága vagy könnyűvérűsége őket is 
stigmatizálta (megbélyegezte), és a XIX. 
század végén nyílt titokként emlegették a 
környéken a „mendei lányok” morálját…
A falu múltját kutatva sok olyannal be-
széltem, akiket fiatal korukban a szüleik 
(főként az anyák) szakítottak el a szerel-
müktől. Túlélték, és idős korban csupán 
életük egyik epizódjaként emlegették 
azokat az időket. De találkoztam olyan 
szülőkkel is, akik évtizedekkel később 
már nagyon megbánták, mert nem en-
gedték, hogy a gyermekük a szerelmé-
vel egybekeljen.

HÁZTŰZNÉZŐBEN
Az ismerkedésre a faluban számos al-
kalom kínálkozott: az iskola, a bálok, a 
baráti kör, a rokonság stb. De előfordult, 
hogy közvetítőhöz (kerítőhöz) fordultak, 
mert sem a fiatalok, sem a szülők nem 
találtak megfelelő kérőt vagy eladósor-
ban levő lányt, illetve nem ismerték azt 
a családot, amely szóba jöhetett volna. 
(Napjainkban házasságközvetítők foglal-
koznak ilyennel.)
Ilyen esetben volt helye a szemrevéte-
lezésnek: mielőtt a kiházasítandó gye-
rekek és a szülők találkoztak volna, 
szemrevételezték egymást. A szemre-
vételezést a közvetítő a templom előtt 
vagy az utcán hozta össze. Ha ránézés-
re kölcsönösen szimpatikusnak találták 
egymást, kerülhetett sor a személyes 
találkozóra.
Ekkor a fiú szülei a kerítő (ismerősük, 
rokonuk) közreműködésével időpontot 
egyeztettek, és háztűznézőbe mentek 
a leány szüleihez; később a lányék vi-
szonozták a látogatást. Az ilyen látogatá-
sok során dőlt el a fiatalok sorsa: van-e 
esély az egybekelésükre vagy sem, mi-
lyen hozomány várható stb.
Voltak jelek, amelyekből meg lehetett ál-
lapítani, hogy mi várható. Egyértelmű el-
utasításnak számított például, ha a lány 
szülei tartózkodóan viselkedtek, vagy a 
fiú szülei leültek ugyan, de semmit nem 
fogadtak el. Hasonlóképpen: ha a lány 
nem szolgált fel vagy nem úgy viselke-
dett, ahogy a szokás megkívánta, pél-
dául lenézően vagy morcosan, ímmel-
ámmal stb. Esetleg a lány szülei nem 
kívánták viszonozni a látogatást…
Ha viszont a szülők kölcsönösen fel-
oldódtak egymás társaságában, meg 

Mendei Élet V.
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tudtak egyezni és a fiatalok is szimpati-
kusnak tartották egymást, akkor minden 
esély megvolt az eljegyzésre és a házas-
ságkötésre.

UDVARLÁS ÉS JEGYESSÉG
Mielőtt a fiatalok eljegyezték volna egy-
mást, többször találkoztak. A legény 
ment a lányos házhoz, és nem fordítva. 
A bálokon (farsangi bálon, aratóbálon, 
búcsúkon, a szüreti mulatságon stb.) 

együtt szórakoztak és táncoltak. Ilyenkor 
a lány szülei szintén jelen voltak, és illett 
a legénynek tisztességesen viselkedni. 
Csak nagy ritkán és rövid időre hagyták 
magukra a fiatalokat…

Már az udvarlás időszakában jó néven 
vették, ha a legény a lány és a szülei ked-
vében jár: a névnapon, a születésnapon 
felköszönti és megajándékozza őket stb.
A jegyesség az eljegyzéssel kezdődött. 
A jegyváltás időpontja az esküvőhöz 
hasonlóan a paraszti munkához igazo-
dott. A jegyben járás a körülményektől 
függően néhány hónaptól fél évig, de 
legfeljebb egy évig tartott, utána jött az 
esküvő. Az ennél hosszabb – indokolat-
lan – jegyességi időtartam már gyanút 
keltett.

Az eljegyzéshez a fiú a szülei, a testvé-
rei és a násznagy kíséretében ment el 
megkérni a lány kezét. A szót a nász-
nagy vitte. Az eljegyzéskor a lány és a 
fiú egyaránt megerősítette, hogy egybe 
akarnak kelni. Amíg a gyűrűadás szo-
kása el nem terjedt, addig a két fiatal 
kézfogással fejezte ki szándékát (innen 
a kézfogó elnevezés), a násznagy és a 
szülők megáldották őket, és következett 
a jegyajándék (jegypénz) átadása, majd 
az ünneplés.

Innentől kezdve a jegyesek az illendőség 
határain belül a korábbihoz képest gyak-
rabban találkozhattak. A falu pedig úgy 
könyvelte el őket, mint akik összetartoz-
nak, és hamarosan házasságra lépnek.

Balogh Gábor
kutató

Mendei Élet V.

Kép: Kővári J. gyűjtéséből
Mendei lány ünnepi viseletben 1930-ban
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A MENDEI MENYEGZŐ 
– AZ EGYHÁZI ESKÜVŐ.

Mende az 1740-es évektől 1914-ig Úri 
filiája volt. A község önálló házasság-
kötési kimutatással 1774-től rendelke-
zik (Házasultak anyakönyve, Mende, 
1774-1813). Az első bejegyzés 1774. 
október 23-ai dátummal egy katolikus 
fiú és egy luteránus (=evangélikus) lány 
között létrejött vegyes házasságot rögzí-
ti. A nyilvántartás érdekessége, hogy a 
mendei evangélikusok 1786-ig szintén 
a katolikus templomban házasodtak. Az 
erre vonatkozó utolsó bejegyzés 1786. 
november 27-én történt, amikor két-két 
evangélikus kötelezte el magát egy életre 
egymásnak Joannes Blako péteri evan-
gélikus lelkész előtt.
1895-ig Magyarországon hivatalosan 
csak egyházi (templomi) házasságot le-
hetett kötni. Ekkortól létezik a napjaink-
ban is meglevő szokás, hogy az állami 
(polgári) esküvő után tartják az egyházi 
esküvőt.

A SZÁNDÉK BEJELENTÉSE ÉS 
KIHIRDETÉSE

Az egyházi házasságkötésnek komoly el-
járásrendje volt (és van). Mielőtt a jegyes-
pár összeházasodott volna, kb. másfél 
hónappal előtte elmentek a plébániára és 
bejelentették szándékukat, valamint iga-
zolták családi állapotukat és vallási hova-
tartozásukat. A bejelentéskor a vőlegény 
násznagya és a menyasszony idősebb női 
rokona szintén megjelent, illetve maguk a 
szülők személyesen jelezték, hogy tud-
nak róla és nincs kifogásuk ellene. A szü-
lői hozzájárulásra azért volt szükség, mert 
a katolikus vallás szerint számos ok teheti 
érvénytelenné a fiatalok egybekelését.

Ezután a plébánián felvették a jegyesek 
adatait és a következő vasárnapi (paran-
csolt ünnepi) misén kihirdették őket (há-
zassági hirdetés). A házassági hirdetést 
háromszor megismételték. A harmadik 
hirdetés után kezdődött a násznép meg-
hívása az esküvőre.
(Napjainkban a házassági hirdetés köz-
zététele elmarad, ugyanis a nyilvántartási 
rendszer fejlődése okafogyottá tette.)

A JEGYESOKTATÁS
A házasodási szándék hivatalos be-
jelentését követően a jegyespár 
jegyesoktatásban részesült. Az oktatás 
több alkalmat vett igénybe. Utolsó fejeze-
teként a pap elmondta, hogyan fog lezaj-
lani a ceremónia, és ha kellett, többször 
is elpróbálták a folyamatát. Szükség ese-
tén az utolsó próbán a jegyesek részéről 
a tanúk és – ha a menyasszony hosszú 

Mendei Élet VI.

Házassági engedélyezési irat



 

  
Mendei Híradó 2022. /I. szám május 35

fátyolt (uszályt) viselt – a fátyolvivők (ko-
szorúslányok) szintén jelen voltak.
Nem sokkal az esküvő előtt a jegyesek (a 
katolikus felek) meggyóntak, és a szent-
misén megáldoztak.
[Az esketés történhetett és történhet 
szentmise keretében vagy anélkül. Ha 
a jegyesek szentmisén szerettek volna 
egybekelni, akkor a ceremónia a nászmi-
sére előírt rituálé szerint zajlott. Például 
száz évvel ezelőtt nászmise nélkül temp-
lomi esküvő szinte elképzelhetetlen volt. 
Ma már nem így van: a nászmise napja-
inkban részben opcionális (választható). 
Csak vallásgyakorló katolikus jegyesek 
és násznép esetében javasolt.]

ELŐKÉSZÜLET
Az esküvőnek az örömszülők megadták a 
módját. Minél tehetősebb család házasí-
totta ki a gyerekét, annál nagyobb előké-
születek történtek. Ha távolról is érkeztek 

vendégek, akkor az alkalomhoz illően fel-
díszített kocsikkal (olykor hintóval) mentek 
elébük, és a falu főutcáján vonultak fel – 
jelezve, milyen örömteli esemény része-
sei lesznek ők. Napjainkban a személyau-
tók antennáira és a visszapillantó tükrökre 
kötnek színes szalagokat, pántlikákat...

A CEREMÓNIA
A polgári esküvő után a nászmenet gya-
log átvonult a templomba, mert „az igazi 
esküvő a templomi esküvő”.

A BEVONULÁS
A bevonuláshoz többféle szokás élt és 
él a faluban. Az egyik változat szerint a 
menyasszony és a vőlegény együtt, de 
nem egyszerre ment a templomba. A má-
sik, hogy először a vőlegény, majd egy 
kisebb hatásszünet elteltével őt követve 
ünnepélyes felvezetéssel a menyasszony 
vonult be.

Mendei Élet VI.

Kép: Csikós család
Úton a templomi esküvő felé a mendei Fő utcán 2015-ben
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A vőlegényt az édesanyja (örömanya) 
vagy közeli női hozzátartozója (például 
idősebb lánytestvére, női rokona) a jobb-
ján, a menyasszonyt pedig az édesapja 
(örömapa), idősebb fiútestvére vagy kö-
zeli férfi rokona (keresztapja, tanúja stb.) 
a balján kísérte az oltár elé. A vőlegény 
a menyasszonytól jobbra állt, kissé távo-
labb tőlük a két esküvői tanú.
Mendén egy régibb szokás is él. Eszerint 
a templom felé vezető úton az első ko-
szorúslány megy a vőlegénnyel, a meny-
asszonnyal pedig az első koszorúsfiú, aki 
vagy a testvér, vagy az első unokatestvér, 
ezek hiányában a keresztszülők gyereke. 
Előfordul azonban, hogy barát vagy ba-
rátnő vezeti a menyasszonyt/vőlegényt. A 
templomajtóban a kísérő a menyasszonyt 
átadja a vőlegénynek, akivel együtt vonul 
az oltár elé.
Ha a jegyespárnak nem volt elképzelé-
se a bevonulásról, akkor az egyház által 
ajánlott szokás, hogy a pap a ministrán-
sokkal (az asszisztencia) a templomajtó-
ban várta a jegyespárt, üdvözölte, majd 
a ministránsok, a pap és a jegyespár sor-
rendben együtt vonultak az oltárhoz.
A kántor mindegyik esetben az orgonán 
alkalomhoz illő zenét játszott.
Egykor szokás volt még a menyasszony 
előtt virágszirmot szórni. Ebben az eset-
ben a virágszóró kislány fehér ruhában 
kis kosárral a kezében kb. 5 méterrel a 
menyasszony előtt ment, és egészen az 
oltárig szórta a szirmokat az útjába.
(A templomi sziromszórást általában nem 
vagy nem szívesen engedélyezik, mert a 
szirmok beleragadnak a szőnyegbe, és 
nehéz vagy fáradságos munka feltaka-
rítani. Helyette a templom előtti szórást 
ajánlják.)

AZ ESKÜTÉTEL
A templomi szertartás nászmise nélkül vi-
szonylag rövid ideig tartott, és tömör volt – 
feltéve, ha nem több papos asszisztenciát 
(közreműködést) kértek. A csúcspontját a 
két házasulandó egymásnak adott „holto-
miglan-holtodiglan” esküje és a jegygyű-
rűk egymás ujjára húzása képezte.

Ezután a celebráló pap vagy 
koncelebráció esetén a főcelebráns fel-
szólítására („A vőlegény csókolja meg a 

Mendei Élet VI.

A templomi házasságkötéssel kapcso-
latban egy közkeletű félreértés él a falu-
ban, mégpedig: hogy a pap adja össze a 
jegyespárt. Az igazság, hogy templomi 
esküvő alkalmával sem a pap adja össze 
a két különnemű házasulandót, hanem a 
házasulandók tesznek egy életre szóló 
fogadalmat egymásnak a pap, a tanúk, 
valamint a templomban jelenlevők előtt, 
és ezt a fogadalmat (házassági ígéretet) 
a pap az egyház nevében megáldja és az 
anyakönyvben rögzíti.

Kép: Trefák Istvánné
A jegyesek kezének stólával átkötése az eskühöz 1972-ben
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menyasszonyt!” vagy „Most már megcsó-
kolhatjátok egymást!”) a menyasszony a 
fátylát átvetette a vőlegény feje felett, és 
az ifjú pár megcsókolta egymást.
Az egyházi szertartás hamarosan véget 
ért, a násznép az ifjú párral és az őket 
kísérő asszisztenciával az élén (most már 
a férj jobb oldalán az ifjú feleségével) el-
hagyta a templomot. A bejárati ajtónál kí-
vül ünnepélyesen beöltözött gyermekek 
várakoztak, és amikor az ifjú pár megje-
lent, a jókívánság és a gyermekáldás je-
leként szirmokat és/vagy rizst szórtak a 
lábuk elé.
A templom előtt következtek az első gra-
tulációk.

VISSZAINDULÁS
Utána a nászmenet az ünnepség helyszí-
ne felé indult.
Régebben a zenekar az Uzse gyovcse, 
uzse náse… című dalt kezdte játszani:

A tót nyelvű folytatásra a maiak már nem 
emlékeznek, magyarul viszont így hang-
zott:

Már a miénk a menyasszony,
Igyunk a teli pohárból!
Nyisd ki, rózsám, már az ajtót,
Előtted áll a galambod.

Közlő: Székely Sándorné és Trefák Istvánné
A dalra a násznép az utcán táncra per-
dült…

A PAPI ASSZISZTENCIA
A szülők vagyoni helyzete és társadalmi 
pozíciója a templomi szertartáson is tük-
röződött. Miután szokássá vált több pa-
pos asszisztenciával (közreműködéssel) 
tartani az egyházi esküvőt, igyekeztek a 
rokonságból vagy ismeretségen keresz-
tül minél magasabb rangú egyházi sze-
mélyt felkérni, hogy adja össze a jegye-
seket. Ha elfogadta, a templomi esküvőn 
ő lett a főcelebráns.
A magas rangú egyházi személy jelenlé-
te, társadalmi presztízse növelte az ese-
mény súlyát, illetve ezzel bizonyították a 
szülők, hogy a család nem akármilyen 
helyet foglal el az egyházon belül és a 
helyi hierarchiában.
Az egyház engedélyezte a keresztény 
elköteleződés ilyen jellegű megnyilvánu-
lását, de az esküvő profán szakaszában 
már korlátozta és behatárolta a papok 
részvételi lehetőségét. 

Ugyanis: ha az eskető pap jól ismerte 
a családot, szokás volt őt is meghívni a 
lagziba, neki pedig illett részt vennie az 
esti ünnepi vacsorán. Az előírás szerint 
azonban nem viselkedhetett egyházi sze-
mélyhez méltatlan módon, és legkésőbb 
éjfélre már a plébánián kellett lennie.

Balogh Gábor
kutató

Mendei Élet VI.

TÓTUL (KIEJTÉS SZERINT) MAGYARUL

Uzse gyovcse, uzse náse. Már a miénk a menyasszony.
Na plne sza pone fláse! Igyunk a teli pohárból!
Ale szme ih oklámáli, De mi őket jól becsaptuk,
Lebo szme im okluzáli. Mert a lányukat elloptuk.

Közlő: Székely Sándorné
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A MENDEI MENYEGZŐ 
– HUMOROS JELENETEK

A menyegzőn számos humoros próbá-
nak vetették alá a menyasszonyt és a 
menyecskét. Ezekből igyekeztek megál-
lapítani, mennyire talpraesett, életrevaló, 
egyáltalán milyen feleség válik belőle, 
vagy milyen anyja lesz a gyermekeinek. 
Szorgos, takarékos, tiszta vagy nemtörő-
döm, lusta, piszkos, esetleg nagyszájú... 
Menekülni (szaladni) fog-e a ház, vagy 
szépen rendben fogja-e tartani. A férje, 
a család megelégedésére végzi-e majd 
a házkörüli munkákat, süt-főz, vagy a ház 
úszni fog a koszban és a piszokban…

MENYEGZŐI PRÓBATÉTELEK
A próbatételek már a menyasszony öltöz-
tetése során megkezdődtek és a nászme-
netben folytatódtak. Az öltöztetés során 

koszorút helyeztek a menyasszony fejé-
re. Ha a koszorút nem sikerült egyszerre 
a fejére rakni, vagy az félrebillent, esetleg 
a menyasszony ölébe esett, az azt jelen-
tette, hogy a menyasszony babát vár.
Az igazi próbatételek azonban a nászme-
netben és utána történtek. A nászmenet-
ben jó kotlós módjára pénzt „kotlattak” és 
a kotlatás eredményét az egyik zenekari 
taggal összeszedették. Az így összegyűj-
tött pénzt a zenekar kapta.
A biztonság kedvéért és a félreértések 
elkerülése érdekében az egész jelenetet 
előre megkoreografálták, előre megbe-
szélték a zenekarral, például: hogy med-
dig mehet el, hogyan nyúlhat a zenekari 
tag a menyasszony ruhája alá a pénz ösz-
szegyűjtése során, hogyan segíti a tagot 
a guggoló menyasszony a pénz megta-
lálásában stb. Általában abban egyez-

Mendei Élet VII.

Kép: Csikós család
„Pénzkeltetés” a menyasszonnyal 2015-ben
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tek meg, hogy a pénzgyűjtő tag kézzel 
nem nyúlhat a menyasszony ruhája alá, 
a pénzkortráshoz legkézenfekvőbb meg-
oldásként csak dobverőt használhat. De 
a hatás fokozása érdekében előfordulha-
tott másfajta egyezség is.

„PÉNZKELTETÉS” A MENYASSZONNYAL
A hagyomány szerint tehát a házasság-
kötő terem felé menet és onnan jövet, 
illetve az egyházi házasságkötés után il-
lett a menyasszony elé pénzt szórni, aki 
a ruhájával eltakarta, és amit a zenekar 
egyik tagjának meg kellett találnia és fel 
kellett szednie. Közben a zenészek húz-
ták, a násznép pedig feszülten figyelte, 
hogyan „kotlatnak és keltetnek” pénzt az 
ifjú arával.
A jelenet nemcsak a pikáns jellege miatt 

csalt mosolyt a násznép ajkára, hanem 
azért is, mert a menyasszony állóké-
pességi vizsgájának is tekintették: mint 
egy kotlóssal úgy „költették” a pénzt, 
hogy közben nem állhatott fel, és a tel-
jes időtartam alatt guggolva kellett tűr-
nie a pénzgyűjtő kotorászását. Mielőtt 
a „kotlás-keltetés” befejeződött volna, a 
furfangosabbak további pénzeket dobál-
tak menyasszony elé, amit neki a ruhája 
alá kellett elrejtenie. A zenekar tagjának 
pedig egészen addig kellett keresnie az 
elrejtett pénzt, amíg az összeset fel nem 
szedte.
Ha a zenekar nem találta elegendő az 
összegyűlt pénzt, akkor a pénzkotrást 
menet közben megismételték.

Mendei Élet VII.

Kép: Csikós család
Körtánc az utcán 2015-ben
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Ezalatt az idő alatt a násznép bíztatta, 
drukkolt – hol a menyasszonynak, hol a 
pénzkeresőnek. Néhányan be-bekiabálá-
sokkal az ügyességükön vagy ügyetlen-
ségükön, a félreérthető mozdulatokon, 
röviden: az egész jelenet pikáns jellegén 
szórakoztak. Ha már az összes pénzt a 
zenekar megelégedésére felszedték, a 
menyasszony felállhatott, és a nászmenet 
a zenekarral az élen folytathatta az útját.

UTCAI TÁNC
Az ünnepség helyszíne felé menet nem-
csak a menyasszonyt, hanem a vőlegényt 
is táncpróbának vetették alá. Miközben 
a zenekar húzta, az ifjú párnak az utcán 
többször is táncra kellett perdülni. A 
nászmenetből néhányan – bátorításként 
és a jókedv jeleként – kiváltak, hogy kör-
betáncolják őket, hogy ezzel is fokozzák 
a násznép és az ifjú pár örömét.

A MENYASSZONYI CSOKOR HÁTRADOBÁSA
Mielőtt a vőlegény átemelte volna az ifjú 
arát a ház küszöbén, következett az eskü-
vői csokor hátradobása. A jelenethez az 
eladósorban levő lányok az ifjú pártól pár 
méterre lazán összetömörültek, és vár-
ták, mikor dobja hátra a menyasszony az 
esküvői csokrát. A néphit szerint az a lány 
fog legközelebb férjhez menni, amelyik a 
csokrot elkapta. (Ha mégsem így történt 
volna…, az mindenesetre biztos, hogy a 
szerencsés leányzó a szép csokortól bol-
dogabb lett.)

SÖPRŰ- ÉS SÖPRÖGETÉSPRÓBA
A következő próbatétel már az anyóséknál 
történt: a menyecskét söprűpróba alá ve-
tették, hogy megállapítsák, mennyire dol-
gos lányt vett el a fiúk. Amikor az anyós azt 

látta, hogy a menye arrafelé jön, amerre 
ő van, anélkül, hogy az tudott volna róla, 
egy söprűt tett keresztbe az úton. Ha a 
menyecske felvette, akkor azt mondták, 
hogy a meny dolgos lesz, ha pedig átlép-
te, akkor úgy tartották, hogy nem sok jó 
várható tőle.
Ennek egy másik változata is élt a falu-
ban. Ebben az esetben a menyecskét 
söprögetésre ösztökélték, mégpedig az-
által, hogy egy tányért törtek össze a lába 
előtt, s azt kellett felsöpörnie. Ha csak 
kelletlenül, ímmel-ámmal tette, netalán 
perlekedett, akkor nemigen volt mara-
dása az apósáéknál, mert nem sok jóra 
számíthatott az anyósától.

FŰRÉSZELÉSPRÓBA
A vőlegény az utcai táncnál is megmutat-
hatta, hogy mennyire talpraesett. Később 
azonban férfias próbát is ki kellett állnia, 
nevezetesen: egy fűrészbakra fát tettek 
és a bak mellé söprűt állítottak. A vőle-
génynek a fát rönkökre kellett fűrészel-
nie, majd feldarabolnia és behordania.
A fűrészeléssel keletkezett fűrészport 
pedig a menyecskének kellett a söprűvel 
eltakarítania. Az okosabbja rögtön tudta, 
hogy nem az urára tartozik a söprés, ha-
nem őrá: a férfihez férfimunka, a nőhöz 
női munka illik; együtt, összedolgozva 
pedig sokkal gyorsabb, és mindent köny-
nyebben meg tudnak csinálni.

FŐZŐPRÓBA
Nem utolsó sorban szólni kell a menyecs-
ke főzőtudományának megállapításáról. 
Ennek első lépése rendszerint a rántot-
takészítés volt. Az ifjú menyecskének 
illett a férjét reggelivel várni, ami többnyi-
re sonkás rántotta készítését jelentette.  

Mendei Élet VII.
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De nem mindenki állt a hely-
zet magaslatán. Különösen a 
szocialista érában fordult elő, 
hogy az elvárosiasodott me-
nyecske öntudata nagyobb 
volt, mint a főzési tudománya. 
Elrettentésként őrizte meg 
a fáma azt az esetet, amikor 
záptojásból akart rántottát süt-
ni a férjének. Szerencsére, az 
anyós résen volt…
Régebben viszont a legtöbb 
menyecske komoly főzőtu-
dományával lepte meg a férje 
családját, amit nem az anyjától 
vagy a nagyanyjától lesett el. Ezt – például 
az 1930-as években – annak köszönhet-
te, hogy lánykorában „menyecskeképző-
be”, vagyis: főzőtanfolyamra iratták be, 
ahol a sütés-főzés valamennyi csínját-bín-
ját elsajátíthatta. Az anyósra már csak az 
eddigi ismeretek továbbfejlesztése ma-
radt, például megismertetni a menyét a fia 
kedvenc ételeivel, azok elkészítési módja-
ival…

MÁTOHATÁNC
A násznép szórakoztatására és a zené-
szek jövedelmének gyarapítására elter-
jedt szokássá vált a mátohatánc (bolond-
menyasszony-tánc), amelyet az alatt az 
idő alatt bonyolítottak le, mialatt a meny-
asszony menyecskeruhába öltözött.
A nemi szerepek elkülönülése miatt okkal 
pikánsabb volt, ha fiú vállalta magára, de 
az is jókedvet varázsolt elő a násznépből, 
ha valamelyik lány öltözött mátohának.
Már a belépője sem volt szokványos, 
ugyanis rendszerint talicskán érkezett, és 
ha lány öltözött be, nem rejtette véka alá 
az alkalomhoz illő, buggyos alsóneműjét. 

A fején koszorút viselt, amely jól láthatóan 
különbözött a menyasszonyi fátyoltól. A 
lábán zokni és olykor bakancs. Amikor a 
placc közepére betolták és a talicskából 
kifordították, néhány mókás mozdulattal 
és hanggal magára irányította a figyelmet. 
Minél tréfásabban viselkedett, annál na-
gyobb sikert aratott. Kellett is, mert rajta 
múlott, mennyivel gyarapszik a zenekar 
gázsija. A násznagy néhány keresetlen 
szóval felszólította a násznépet, hogy itt a 
nagy lehetőség a mátohával való táncra. 
De ennek ára van, mert aki táncolni akar 
vele, elő kell venni a bugyellárisát, és bi-
zonyítania kell, hogy mennyire gavallér…
Sikeres mátohatánc esetén viszonylag 
sok pénz gyűlt össze az erre a célra kitett 
kosárban (edényben), amelyet a végén 
átadtak a zenekarnak.
Míg napjainkban az utcai „pénzkeltetést” 
zenekari pénzgyűjtő akcióként nem min-
den esküvőben alkalmazzák, addig szinte 
egyetlen komolyabb esküvő sem múlik el 
mátohatánc nélkül.

Balogh Gábor
kutató

Mendei Élet VII.

Kép: Trefák Istvánné
A mátoha érkezése talicskán 1984-ben
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Alig vagyunk túl a nagypénteken és a hús-
véton. Bár az ünnep Jézus sorsát állította 
a középpontba, de valahol ott voltunk mi 
is. Pilinszky szavaival: „tér és idő kereszt-
jére vagyunk verve emberek.”
Régebben a falu bővelkedett keresztek-
ben, amelyeket pár évtized alatt az idő 
vasfoga kikezdett. Ezért fel kellett újítani. 
Amelyet nem gondoztak, az enyészeté 
lett. Ez történt a mezei keresztekkel. A fa-
luban azonban több megmaradt, és eze-
ket a katolikusok igyekeznek megmenteni.
A közelmúltban két jelentősebb kereszt-
felújítás történt. Az egyiket Trefák István 
önerőből, saját költségére végezte el. 
Munkájának eredményeként a kásavölgyi 
kereszt a korpusszal ismét régi pompájá-
ban ragyog.

A másik kereszt szintén rászolgált a fel-
újításra. A temetői főkereszt felújításának 
és állagmegóvásának költségét a mendei 
római katolikus Rózsafűzér Társulat vállal-
ta magára. A munkát Antalicz János 200 
ezer forintért végezte el.

Hasonlóképpen a Rózsafűzér Társulat 
gondoskodó hozzáállását dicséri a Hősök 
terén álló kereszt talapzatán levő falusi 
Madonna szobor felújítása, amelyre Kállai 
András szobrászművész vállalkozott 200 
ezer forintért.

Mindannyiuknak köszönjük!
Balogh Gábor

kutató

„Tér és idő keresztjére”

1. kép
A felújított kásavölgyi kereszt

3. kép
Kereszt a falusi Madonnával a felújítás után

2. kép
A felújított temetői kereszt
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Tizenhetedik fejezet folytatása
Másnap reggel első útja a kórházba vezetett. Az or-
vostól megkérdezte, hogy milyen állapotban találja 
Roxant, és a doki jó hírekkel szolgált neki.
- A kishölgy remekül van. Ha minden ilyen jól folyta-
tódik, akkor akár a hét közepe felé haza is mehet.
- Ez nagyszerű!- Steven boldog volt. –Bemehetek 
hozzá?
- Igen, persze.
Steven megállt a szoba előtt. Mély levegőt vett, el-
rejtette a kézben lévő csokrot, és benyitott.
- Szia, Csipkerózsika!- köszöntötte derűsen a lányt.
- Steven! De jó újra látni!- Roxan arcáról boldogság 
sugárzott.
- Hát még én hogy örülök annak, hogy végre 
láthatsz engem!- mondta a még mindig az ajtó-
ban álló fiú. – Nagyon-nagyon megijesztettél, 
tudod-e!- Steven belépett, lehajolt Roxanhoz és 
megpuszilta. – Ezt azért, amiért olyan erős vagy, 
és nem hagytál el minket!- nyújtotta át a csokrot.
- Steve! Ez… ez… ez gyönyörű!- mosolygott a lány. 
– Bár már lassan úgy érzem maga, mintha egy vi-
rágboltban lennék. – nevetett rá. – Honnan van ez 
a rengeteg virág, és lufi? Mindet te hoztad?
- Nem, dehogy! A srácok az osztályból, és Peter.
- Jaj de kedvesek!- Roxi meghatódott.
- Szeretnek téged, és aggódtak érted, ahogy mi 
is…- Steve lehajtotta a fejét.
- Ti is?- Rox megfogta a fiú kezét. – Itt voltál velem 
minden nap, tudom. Éreztem. Köszönöm neked! 
És azt is köszönöm, hogy vigyáztál Sylvire!
- Jaj, nehogy már megköszönd! Alap dolog volt. 
És különben meg nagyon élveztem!- kacsintott 
rá Steven.- És, ahm… szeretnék bocsánatot kérni, 
amiért tegnap megcsókoltalak!- váltott komolyra 
a fiú.
- Hogy mit csináltál?- képedt el a lány!
Steve nevetve mesélte el a lánynak Sylvi ötletét, 
mire Roxan is hangosan felkacagott, majd kitörölt 
a szeméből pár könnycseppet. - De imádom az én 
kis drágámat! Úgy hiányzik már!

- Tudom! De, ha jó kislány leszel, akkor szerdán 
haza is mehetünk!- mosolygott rá bátorítóan Steven.
- Már alig várom!- sóhajtotta Roxan.
Még egy kicsit beszélgettek, majd Steven elköszönt 
a lánytól, mondván, hogy aludjon csak, hogy hamar 
meggyógyulhasson, és mielőbb hazamehessen 
hozzájuk.
Búcsúzóul megpuszilta a lányt, és elment.

Tizennyolcadik fejezet
„Haza menni hozzájuk?!” Jártak a szavak Roxan fe-
jében… Haza… Stevenhez és Sylvihez. Milyen cso-
dálatos gondolat. Ezzel a kellemes érzéssel aludt 
el.
Eközben Steven hazament, főzött ebédet, és felhív-
ta Kyrát.
- Szia Kyra!
- Á, Steven! Hello! Hogy van Roxan?- érdeklődött 
őszintén a nővére.
- Szerencsére minden a legnagyobb rendben van! 
Az MRI tökéletes, nincs semmi maradandó baja, 
úgy néz ki, hogy szerdán haza is jöhet!
- Ezek nagyszerű hírek! –ujjongott Kyra. –Haza vi-
gyem délután Sylvit?
- Igen, az nagyon jó lenne! Már hiányzik! – mondta 
a fiú.
- Akkor egy órán belül ott is leszünk! – majd egy 
kattanás jelezte, hogy Kyra megszakította a vonalat.
Steven kitakarította az egész házat, majd kiment az 
udvarra, havat lapátolni.
Ahogy ígérte Kyra, elég hamar haza is értek. Az autó 
alig állt meg a ház előtt, de Sylvi már ugrott is ki 
belőle, és szaladt Steven elé. A nyakába ugrott, és 
össze-vissza puszilgatta.
- Steve! De jó végre itthon! Úgy hiányoztál!- bújt a 
nyakába Sylvi.
- Te is hiányoztál, prücsök. Van egy jó hírem!- ka-
csintott Sylvire, majd kérdőn nővérére nézett, aki 
mosolyogva megcsóválta a fejét.

(Rebecca D’Angelo 
 Szőcs – Rádi Anita)

Folytatásos 
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Asztalitenisz a közösségi házban
az új mendei

Közösségi
Házban

Pusztaszentistvánon

A Fehér Galamb Team Kft. több mint egy 
éve nyitotta meg Mendén is irodáját, 
fontosnak tartva, hogy teljes körűen 
segítséget tudjon nyújtani az itt lakók-
nak és méltó módon elbúcsúztatni 
szerettüket. Megtiszteltetésnek 
vesszük, ha a nehéz órákban, 
napokban minket kérnek 
fel, hogy segítsünk ha 
bekövetkezett a vissza-
fordíthatatlan.
Köszönjük a visszajelzéseket is, 
amik abban erősítenek bennün-
ket, hogy továbbra is méltón és 
tisztelettel folytassuk munkán-
kat.

Forduljon hozzánk bizalommal!

Éjjel-Nappal  
hívható számunk: 

06 20 381 7955

Köszönjük megtisztelő  
bizalmukat.

Gér Zoltán 
Fehér Galamb 

Temetkezés
Mende Fő út 14.

Fehér Galamb temetkezés



 

  

A ÚJ FELADVÁNYUNKHOZ JÓ IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: 

Rejtvény gyermekeknek

Boldogság volt.
Gratulálunk a szerencsés nyertesnek, akik ajándékcsomagot nyertek:

Béres Botond, Marosi Amira, Tóth Hanga.
Az ajándék átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán 

telefonos egyeztetés után, ügyfélfogadási időben.

Írd be a megfelelő sorba a szavakat! A megfejtést a fősorban olvashatod.

A megfejtéseket 2022. május 30-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni, 
a nyerteseket e-mailben is értesítjük!

1. Az ember örömében, jókedvében ezt teszi.
2. Magyarország fővárosa.
3. A citrom színe.
4. A hét 7. napja.

5. Az orvosok munkahelye.
6. Az emeletre vezet fel.
7. Zivatar idején a felhők között cikázó erős fény.
8. Az autóbuszra itt szállnak fel és le az emberek.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Elkészítés: A burgonyákat megtisztítjuk, 
megmossuk, ha kell, kettévágjuk. Sós víz-
ben 10 percig főzzük, majd leszűrjük.
Közben a húst nagyobb kockákra vág-
juk. A cukkinit megmossuk, ujjnyi vastag 
karikákra szeljük. A paradicsomot ketté-
vágjuk.

A húst, a cukkinit, a burgonyát, a paradi-
csomot egy tiszta zacskóba tesszük, az 
olajat elkeverjük sóval és borssal, a zacs-
kóba öntjük, aminek a száját összefogjuk, 
és az alapanyagokat jól összerázzuk a 
fűszeres olajjal. Váltakozva hurkapálcára 
húzzuk a zacskó tartalmát.
Többször megforgatva megsütjük a gril-
len.
A rukkolás túróhoz a rukkolát kissé ösz-
szevagdaljuk, a fokhagymát megtisztítjuk, 
összezúzzuk. A túrót, a ttejfölt, a fokhagy-
mát és a rukkolát összeturmixoljuk, sóval 
és a citromlével ízesítjük. Mindenféle sült 
és grillezett húsokhoz, sült burgonyához 
jól illik.

Elkészítés: A lisztet összekeverjük a sütő-
porral és egy csipet sóval, majd hozzá-
adjuk a felkockázott, hideg vajat. Ezután 
elkezdjük összemorzsolni, majd amikor 
már kellően morzsalékos, hozzákever-

jük a porcukrot. Ezután hozzáadjuk az 
egész tojást, és kb. egy-két evőkanál 
hideg tejet, majd összegyúrjuk a tésztát, 
hogy könnyen nyújtható legyen. 
Az összegyúrt tésztának lecsippentjük 
az 1/3 részét, majd betesszük legalább 
fél órára a fagyasztóba, hogy megke-
ményedjen, és könnyen tudjuk majd 
reszelni.
A maradék tésztát kinyújtjuk tepsi mére-
tűre (20x30 cm-es tepsihez), és bele-
tesszük a sütőpapírral kibélelt tepsibe, 
majd rákanalazzuk az epres tölteléket. 
Az epret folyó víz alatt alaposan meg-
mossuk és lecsepegtetjük, majd a ki-
sebb szemeket félbevágjuk, a nagyob-
bakat negyedeljük. Ezután hozzáadjuk 
a porcukrot, a vaníliás cukrot, a citrom 
reszelt héját és levét, majd óvatosan 
összeforgatjuk. Pár percig állni hagy-
juk, majd hozzákeverjük a vaníliás pu-

dingport (vagy a keményítőt) is. Ezután 
a tepsiben lévő tésztára öntjük, majd 
egyenletesen eligazítjuk.
Végül kivesszük a fagyasztóból a tésztát, 
majd egy nagyobb lyukú reszelőn (pl. 
káposztareszelő) ráreszeljük az epres 
töltelékre. Előmelegített sütőbe helyez-
zük, majd közepes hőmérsékleten 40-
45 perc alatt szép aranybarnára sütjük. 
A sütőből kivéve hagyjuk pár percig 
a tepsiben hűlni, majd a sütőpapírral 
együtt kiemeljük egy rácsra, és egészen 
kihűtjük.

Tavaszi finomságok
Újburgonyás csirkenyárs rukkolás túróval

Epres-vaníliás szelet

Hozzávalók:
• 1 kg újkrumpli
• 60 dkg csirkemellfilé
• 20 dkg cukkini
• 10 dkg szárított paradicsom 

(olajban)
• 4 evőkanál olaj (a paradi-

csom fűszeres olaja tökéletes)
• só, bors
• A rukkolás túróhoz:
• 5 dkg rukkola
• 2 gerezd fokhagyma
• 20 dkg zsírszegény tehéntúró
• 2 dl tejföl
• 1 evőkanál citromlé

A tésztához:
• 40 dkg liszt
• 1 tk sütőpor
• 1 csipet só
• 20 dkg vaj (hideg)
• 18 dkg porcukor
• 1 db tojás (nagy)
• 2-3 ek tej
Az epres töltelékhez:
• 50 dkg eper
• 10 dkg porcukor
• 2 csomag vaníliás cukor
• 1 db citrom (reszelt héja és leve)
• 1 csomag vaníliás pudingpor 

(v. 4 ek keményítő)

Jó étvágyat!Jó étvágyat!
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Elkészítés: A medvehagymát 
apróra vágjuk. 
Egy nagy tálba szitáljuk a lisz-
tet, hozzáadjuk a szétmorzsolt 
túrót és a kis kockára vágott 
vajat és a sót.

Összegyúrjuk, majd 
egy órát a hűtőben pi-
hentetjük.
Lisztezett deszkán 
kinyújtjuk, majd a kö-
zépre hajtjuk a jobb, 
ezután a bal szélét és 
az egészet 3-ba hajt-
juk. 
Az egészet ismét 
kinyújtjuk, a tetejét 

berácsozzuk és kiszaggatjuk. 
200 fokra előmelegített sütőbe 
toljuk, ahol 15 percet sütjük, 
majd visszavesszük a hőfokot 
180  fokra és tovább 15 percig 
sütjük.

Tavaszi finomságok

Házhoz visszük az ügyintézést

Medvehagymás túrós pogácsa
Hozzávalók:
• 25 dkg vaj
• 25 dkg túró
• 25 dkg liszt
• nagy csokor  

friss medvehagyma  
(vagy olajban eltett)

• 1 csapott teáskanál só

Jó étvágyat!Jó étvágyat!

2022. május 21. 
12:00–16:00 óra

MENDE KATLAN 
Családi Nap(Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.)



 

  

2022. május 21. szombat
2022. május 21. szombat

900-1000  Nevezés a főzőversenyre
1000-1530  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.

1000-1600   Mendei Repülőmodellező Sport Közösség Egyesület modell készítő foglalkozása
1000-1600  Egész napos kreatív és szellemi foglalkozás Helgával
1030- 1100 TORNÁZZ ILDIVEL (gyermekek reggeli tornája)

1100-   Tűzoltó- és rendőrségi eszközök és a Mentők bemutatója
1400-  Főzőverseny zsűrizése
1400- 1430  Géza Fejedelem Általános Iskola tanulónak műsora
1430-1445 FITNESS trambulin bemutató Berényi Csengével
1445-1630  Gézengúzok Gyermek előadása
1630-1645  Az egész nap elkészített Repülőgép modellek versenye 
1645- 1700  Főzőverseny eredményhirdetése
1700-1745 Sipos F. Tamás fellépése
1800-1845  Kis Grófo fellépése
1900- 0200 Open Air Disco, DJ George Jr.
1100-1900-ig  Folyamatos ingyenes gyermekprogramok 
 Gyermekvasút, Ugrálóvár, lánchinta, játszóház, bölcsi-hempergő,  
 sütisátor, lángossütés, palacsinta, kürtőskalács, görhöny

• Mendei Óvodásokért Alapítvány •
• MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA • www.mende.hu •

A rendezvényre különbusz indul 1245-kor Pusztaszentistván – Játszótérről,  
1245-kor a Dózsa György út végéről, este pedig vissza 1915-kor a Dinnyés köztől.

A Családi nap mendei és a nem mendei gyerekek részére ingyenes, 
Támogatói jegy: mendei felnőtt aki nem főz: 500,-Ft, Nem mendei felnőtt: 1000,-Ft 


