
 

  

Mendei HíradóMendei Híradó

2022. szeptember 11-én meg-
tartandó II. Hagyományőrző 
Napunk keretében bemutatás-
ra kerül Mende népművésze-
ti értékei címmel megjelenő 
könyv. Ezen a napon a Mendei 
Hagyományőrző Népi Együttes 
bemutatja a felújított Mendei 
Lakodalmast. 
Az 1976-ban megalakult 
együttes - akkori kutatás 
eredményeként - még abban 
az évben először elő is adta a 
Mendei Lakodalmast, ame-
lyet folyamatosan 1991-ig  
repertoáron tartottak. 
Az együttes vezetőjével 
Trefák Istvánné Klári néni-
vel idén történt beszélgeté-
sünkből idézve: „Úgy érez-
tük, hogy az utolsó utáni 
percben vagyunk, hogy 
ne vesszen el ez az érték. 
Sikerült táncolni vágyó, 
szerető, akaró fiatalokat és 
korábbi táncosainkat arról 
meggyőzni, hogy újítsuk 
fel és mutassuk be ezt a 
koreográfiát, méltóan megőrizve ha-
gyományainkat”, Mende Község Ön-
kormányzata úgy gondolta, hogy a tavaly 
elkezdett Hagyományőrző Nap folyta-
tása méltó megjelenési formát ad ezen 
műsor bemutatására. 

Ezúton meghívok minden kedves Men-
dei Lakost a Hagyományőrző Napunkra, 
amelynek részletes programját az újság 
hátlapján olvashatják. 

Kaszanyi József
polgármester

Kedves Mendei LaKosoK!Kedves Mendei LaKosoK!
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Közérdekű információkKözérdekű információk

MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
szeretettel meghívja Önöket 2022. 09. 24. (szombat)  

16. órai kezdettel megrendezésre kerülő 

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA.

Vendég: Bauer Barbara író, újságíró

Helyszín: 2235 Mende, Fő utca 14. 
Önkormányzat Házasságkötő terme

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
TELEGDI ÁGNES 

író, természetfotós kiállítás megnyitójára!

Időpont: 2022. szeptember 30. (péntek) 10 óra 30 perc
Helyszín: Pusztaszentistváni Közösségi Ház (Mende, Fejes Ferenc tér 2.)

A kiállítás 2022. 09. 30. – 2022. 10. 30. között  
a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthető

„BARNABÁS MESÉI”

A Mendei Géza Fejedelem 
Általános Iskola mellett talál-
ható teniszpálya felújításra 
került és újra használható. 
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni azon lakosainknak, 
akik anyagilag támogatták a 
munkát, Pénzes Attila szer-
vező tevékenységét, illetve 
Gecser István alpolgármes-
ter kivitelezését, aki anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül hely-
reállította és használhatóvá 
tette ezen sportlétesítményt. 

Kaszanyi József
polgármester

Újra működik 
a teniszpálya
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Nyertes Hungarikum pályázat
Mende Község 
Önkormányzata 
pályázatot nyúj-
tott be az Agrár-
minisztér ium 
által meghir-
detett „A nem-
zeti értékek és 
hungarikumok 
gyűj tésének, 
népszerűsíté-
sének, megis-
mertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatá-
sára”. A pályázat pozitív elbírálásban része-
sült, a döntés alapján egyszeri 3 500 000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban része-
sültünk. 

Az Önkormányzat a támogatás összegét a 
„II. Hagyományőrző nap Men-
dén” elnevezésű program költ-
ségeire fordítja, amely 2022. 
szeptember 11-én (vasárnap) 
kerül megrendezésre. A prog-
ram keretében sor kerül szín-
házi előadásra, a helyi értéktár 
kiállításra, könyvbemutatóra és 
koncertre, a részletes program 
külön olvasható.

Kaszanyi József
polgármester

Magyarország Kormánya a „Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap kertében civil kö-
zösségi tevékenységek és feltételeinek támo-
gatása” elnevezésű pályázat során a Mendei 
Repülő Modellező Sport Közösség Egyesüle-
tet 2 000 000 Ft összegű támogatásban ré-
szesítette. 

A pályázat lebonyolító szerve a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. Az Alapítvány a támoga-
tás összegéből lézervágót, valamint ALFA 
LCE-2 típusú gravírozó eszközt vásárolt. 

Dékány Zsolt
elnök

Az MFP-BJA/2021. 
„Önkormányzati 
járdaépítés/felújí-
tás anyagtámo-
gatása - 2021” 
pályázat kereté-
ben 4 959 901 Ft 
támogatásban ré-
szesültünk. 

A támogatás összegéből a Bajcsy-Zsi-
linszky utca 359,5 fm és a Forrás köz 
53,4 fm szakaszának felújítását elvégez-
tük. A felújítás keretében a meglévő járdá-
kat viacolor járdára cseréltük. 

Kaszanyi József
polgármester

A Magyar Falu Program keretében (MFP-
ÖTIK/2021/1.) az „Önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázattal 
2021. évben 40 037 932Ft összegű támoga-
tásban részesültünk. 
A támogatás összegét a Polgármesteri Hiva-
tal tetőszerkezetének felújítására fordítjuk. 
A munkaterület átadása megtörtént, a tető 
szerkezetének felújítása jelenleg is folyik. 

Reményeink szerint nyár végére a hivatal új 
tetővel büszkélkedhet.  

Kaszanyi József
polgármester

Közérdekű információk Közérdekű információk

Civil közösségek támogatása a Magyar Falu Programban

Felújított járda a Bajcsy-Zsilinszky utcában és a Forrás közben

Folyamatban van a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása

Impresszum:
Mendei Híradó Különszám 2022. szept.
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.



 

  
  

október 01. (szombat)

PUSZTASZENTISTVÁNI JÁTSZÓTÉR, KISSZÍNPAD 
1000 Vendégvárás- köszöntő

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

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

 Fellép a Mendei Hagyományörző Népi Együttes  
Fúvós Zenekara

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

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

1300 Várható érkezés a Katlanba

KATLAN
1315 Kaszanyi József polgármester megnyitója

1330-1600 Szüreti kavalkád

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

Felnőtt- és Gyermek Tánccsoportja
1405-1445 HESS Néptáncegyüttes 
1445-1600 Netz Produkció

1700-1830 Fenyő Miklós élő nagykoncert

1930-2100 Jump Rock Band koncert  

2100-300 Szüreti Party, DJ Cool

A szüreti fesztivál alatt  
folyamatos a kirakodóvásár,  
ingyenes vidámpark,  
ökörsütés, látványkonyha

A rendezvény ideje alatt külön buszjáratot indítunk. 
A rendezvényre külön busz indul a menettel pusztaszentistváni játszótérről, 
este pedig vissza 19 .00-kor a Dinnyés köztől

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

www.mende.hu
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Közérdekű információk Közérdekű információk

A Magyar Falu Program keretében (MFP-
OJKJF/2021.) az „Óvodai játszóudvar és 
közterületi játszótér fejlesztése” pályázattal 
2021. évben 4 999 850 Ft összegű támoga-
tásban részesültünk. 

A támogatás összegét a Mende Mesevár 
Óvoda-Bölcsőde Pusztaszentistvánon 
lévő tagóvodájának kerítés felújítására 
fordítjuk. A munkálatok hamarosan a vé-
gére érnek, az óvoda kerítésének teljes 

körű felújítása valósul meg. 
Kaszanyi József

polgármester

Hamarosan elkészül az óvoda kerítésének felújítása

Az MFP-BJA/2022. „Önkormány-
zati járdaépítés/felújítás támoga-
tása” pályázat, amelynek kereté-
ben 9 999 523 Ft támogatásban 
részesültünk. 
A támogatás összegéből, vala-
mint az Önkormányzat által biz-
tosított önerőből a temető teljes 
járdahálózatának felújítását elvé-
geztük. A felújítás keretében a 
meglévő beton járdákat viacolor 
járdára cseréltük, valamint egy 
új szakaszon új járda épült. 

Kaszanyi József
polgármester

Elkészült a járda a temetőben

Az MFP-UHK/2022. „Út, híd, 
kerékpárforgalmi létesít-
mény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása” pályázat 
keretében 33 940 376 Ft 
összegű támogatásból fel-
újításra kerül a Dobó István 
utca vasúti megállóhelytől 
játszótérig terjedő szakasza. 

A felújítás munkálatai elkezdőd-
tek, hamarosan az utca ezen sza-
kasza új aszfaltburkolatot kap, 
valamint kiszélesítésre kerül.  

Kaszanyi József
polgármester

Mende Község Ön-
kormányzata „Mende 
Község Ivóvízellátás 
biztonságos üzemel-
tetésének támogatá-
sára” 294 145 000 Ft 
összegű támogatást 
nyert. 
A Belügyminisztérium 
által nyújtott támo-
gatás összegéből a 
projekt két ütemben valósul meg, amely-
ből az I. ütem már megvalósult. A II. ütem 
vonatkozásában lezajlott a közbeszerzési 
eljárás, a nyertes ajánlattevővel a szerző-
déskötés megtörtént. 

A pályázat módosított megvalósítási 
határideje 2022. december 31. Je-
lenleg az új felszíni tározó építése 
zajlik, valamint hamarosan elkezdő-
dik az új kút fúrása. 
Bízunk abban, hogy a kivitelezés be-
fejezését követően egy sokkal mo-
dernebb rendszert sikerül kiépíteni, 
mely biztosítja a település megfelelő 
vízellátását. 

Kaszanyi József
polgármester

Elkezdődött a Dobó István utca felújításaSajtóközlemény – Ivóvízellátás Mende községben

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának jóvoltából 
3 500 000 Ft összegű 
támogatásban része-
sült Mende Polgárőrség 
Egyesülete. Az Egyesü-
let a támogatás összegét  
„A Mende népművészeti ér-
tékei” című kiadvány megje-
lentetésére fordítja. 

A kiadvány nyomdai munkálatai már folya-
matban vannak, várhatóan idén szeptem-

ber hónapban elkészül. 
A könyv bemutatja településünk kul-

turális értékeit, mely által kulturális 
örökségünket méltó módon tudjuk 

dokumentálni. 
Gecser István

      elnök

Támogatás a Mende Polgárőrség Egyesület részére
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25 éves a Mende - Hüfingen testvértelepülési kapcsolat

Hosszú egészségügyi kényszerszünet után 
ismét találkozhattunk hüfingeni barátaink-
kal. Meghívást kaptunk az évente megren-
dezésre kerülő Patak-fesztiválra. A három 
napos fesztivál második napján került sor a 
két település 25 éves partnerkapcsolatának 
megünneplésére. Az ünnepségen Michael 
Kollmeier hüfingeni polgármester köszön-
tötte a mendei delegáció résztvevőit. Mél-
tatta az elmúlt időszak történéseit, hang-
súlyozta, hogy Hüfingen számára fontos ez 
a kapcsolat, örömmel nyugtázta, hogy az 
1997-ben megkötött szerződésben foglaltak 
a mai napon is aktuálisak, a megfogalma-
zott pontok alapján történik a két település 
együttműködése. 
Mende község önkormányzatát 
Gecser István alpolgármester képvi-
selte. Megköszönte a meghívást, a 

meleg vendégszeretetet majd viszo-
nozta azt, bízva abban, hogy barátsá-
gunk ezáltal is megerősödik és foly-
tatódik. 
A fesztivál hagyományosan korabeli 
ágyú dörrenéssel kezdődött, majd a 
polgármester a meghívott vendégek 
jelenlétében ünnepélyesen csapra 
ütött egy hordó sört.
Ezután a városháza előtt felállított 
színpadon bemutatásra kerültek kü-
lönböző produkciók. Fúvószeneka-
rok, táncosok, gyerekek produkció-
iban gyönyörködhettek a jelenlévők. 
Nagy örömünkre a mendei fiatal tán-
cosok is bemutatkozhattak, öt táncot 
adtak elő hazánk különböző vidékei-
nek néptánc kincseiből. Nem hiába 
gyakoroltak az elutazás előtt, hatal-
mas sikert arattak, ami azért is volt 
számukra óriási elismerés, mert most 
először léptek nagyközönség előtt 
színpadra. 
Vendégfogadóink két standot – fahá-
zat - állítottak fel számunkra a fesz-
tiválon, itt mutathattuk be vidékünk 
nevezetes ízeit, jellegzetes ételeit. 
Sütöttünk lángost, amelynek, mint 
mindig, ismét nagy sikere volt.
Kirándultunk a mesés Fekete-erdő-
ben, a Duna-forrásnál, voltunk Svájc-
ban a Rajna-vízesésnél. A temetőben 
felkerestük elhunyt barátaink sírját.
Öt napig élveztük barátaink ven-
dégszeretetét. S hogy mindez hogy 
történik: minden azon múlik, hogy 
legyenek olyan polgáraink, akik az 
ilyenfajta vendégfogadásban szíve-
sen részt vesznek. Nemcsak utazni 
szeretnek, hanem vendégül fogadják 
az ide érkezőt, szállást és ellátást ad-

nak számára, hiszen ez kölcsönös. 
Ez így működik a baráti társaság-
gal immár 25 éve, s ha a kezdetek-
re visszatekintünk, akkor 1985-től, 
az első találkozástól számítva lassan 
40 éve, amikor a két népiegyüttes, 
a Hüfingeni Heimatzuft és a Mendei 
Hagyományőrző Népiegyüttes elő-
ször találkozott. S ezt a negyven évet 
szeretnénk 2025-ben Mendén meg-
ünnepelni, amelyben számítunk a régi 
tagokon kívül az új vendégfogadókra 
is, hogy minél többen megtapasztal-
ják a barátság örömét. 

Ezek a találkozások, utazások, ér-
kezések, fogadások óriási szervező-
munkát igényelnek, még több anyagi 
ráfordítást, éppen ezért köszönet illeti 
az összes résztvevőt, segítőt, akiknek 
munkája nélkül nem volna egy-egy 
ilyen találkozás sikeres. Köszönet az 
önkormányzatnak, a baráti társaság-
nak, hogy a mai napig fennállhat ez a 
partnertelepülési kapcsolat. 

Trefák Istvánné
egyesület vezető
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II. Hagyományőrző nap
2022. szeptember 11.

Programok
Mende Mesevár Óvoda-Bölcsőde  
Központi Óvoda (Mende Fő utca 10.) 

8.00 –12.00 Cirkos kalács készítés  
 (csak előzetes regisztráció alapján)  
 Regisztráció: 2022. szeptember 6-ig lehet  
 a mende@mende.hu email címen

14.00 Elvarázsolt mesék  
 (Batyuszínház előadása) 

14.00 –15.30 Kézművesfoglalkozás 

Szabadidőközpont Színházterme 
Mende Szent István Park 1. sz.

15.45 Helyi értéktár kiállítás 
 megnyitja Kaszanyi József polgármester 
 Szabó István Pest Megye Közgyűlésének elnöke 

16.00 –17.00  „Mende Népművészeti Értékei” könyvbemutató 
 előadó: Dr. Baksa Brigitta szerző, etnográfus 
 Terék József szerkesztő  
 Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense 
 Dr. Bathó Edit PhD.etnográfus  
 Jász Múzeum igazgatója, a könyv lektora

17.00 –17.30 „Mendei élet, hiedelmek és praktikák” című előadás 
 előadó: Balogh Gábor PhD. helytörténeti kutató

17.30 –18.30 Hungaricum Tárogató Koncert 
 előadó: Terék József és barátai

18.45 –19.00 Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola  
 néptánc csoport fellépése

19.00 –19.30 Mendei Hagyományőrző Népi Együttes fellépése 
 A felújított Mendei Lakodalmas bemutatója


