
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2014./VII. szám

Kedves Mendei LaKosoK!

Szeretném megköszönni mindazon válasz-
tópolgároknak, akik 2014. október 12-én 
résztvettek az önkormányzati választáson és 
szavazatukkal a következő 5 évre eldöntöt-
ték, hogy milyen irányba menjen tovább a 
településünk. 

Úgy gondolom véleményükkel kifejezték 
azt, hogy az elmúlt négy évben elkezdett 
fejlesztési irány megfelelő, a további ter-
veinkkel, elgondolásainkkal egyetértenek. 
A választás éjszakáján egy pillanatra 
megálltunk ünnepelni, de a dolgos hét-
köznapokba visszacsöppenve folytat-
juk a megkezdett utat, arra törekedve, 
hogy településünk lakosainak komfort-
érzetét, minél magasabb szintre tudjuk 
emelni és büszkén mondhassuk, hogy 
MENDÉN élni jó. 
A képviselő-testület is megalakult, a mun-
kájukat a bizottságok november köze-
pén szintén elkezdik. Terveink megvan-
nak, vagyis egészséges önbizalommal, 
az Önök bizalmából dolgozunk tovább 
Mende fejlődéséért.            Köszönjük!

Kaszanyi József 
polgármester
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Megalakult az új képviselő-testület!Mendei Helyi Választási Bizottság 
Választási Tájékoztatója A 2014. október 12-én megtartott választások 

eredménye 2014. október 16-án jogerőssé 
vált. A jogerővé válást követően aznap 18 
órakor a Mendei Helyi Választási Bizottság 
jelenlétében, annak elnökétől Rojtos Mi-
hálynétól, Kaszanyi József polgármester, a 
képviselő-testület tagjai, valamint a Roma 
nemzetiségi önkormányzat tagjai átvették a 
megbízólevelüket. 

A Roma nemzetiségi 
önkormányzat 2014. 
október 22-én délelőtt 
tartotta meg az alakuló 
ülését. A képviselők is-
mét Rafael Pált válasz-
tották meg elnöknek, 
míg a helyettes Horváth 
János lett. 

Mende Község Önkormányzatának kép-
viselő-testülete ünnepélyes alakuló ülését 
2014. október 22-én tartotta. 

A Himnusz hangjai után a napirendeknek 
megfelelően először a képviselő-testület, 
majd Kaszanyi József polgármester tette le 
a esküt. 
Ezután a képviselők titkos szavazással meg-
választották az alpolgármestert, aki ismét 
Paskó Zoltán lett. 

A testület módosította szervezeti és működé-
si szabályzatát és jóváhagyta, hogy Kaszanyi 
József polgármester a polgármesteri teendő-
it társadalmi megbízatásban lássa el.
Az ülés végén a képviselők felkérték a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy következő 
ülésre készítsék elő a bizottsági tagok meg-
választását.

Mona Gyula 
jegyző

A 2014. október 12-én megtartott helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek, va-
lamint a települési nemzetiségi önkormány-
zati képviselők választásával kapcsolatosan, 
az alábbi tájékoztatást  szeretném adni.
A 2014. október 10-én lezárt névjegyzék 
adatainak alapján Mende község válasz-
tópolgárainak száma: 3451 fő A választás 
napján este 19. óráig 1487 választópolgár 
élt szavazati jogával, így településszinten a 
megjelenési arány 43,1 %.-os volt.
Szavazókörönként az alábbiak szerint alakult 
a megjelenési arány:
1. számú szavazókör:
 Mende, Dózsa Gy. út 118.  42,5%
2. számú szavazókör:
 Mende, Fő utca 14.  50,56 %
3. számú szavazókör:
 Mende, Hősök tere 15. 41,39 %
4. számú szavazókör:
 Mende, Fejes Ferenc tér 2. 39 %

Polgármester választására a két polgármester 
jelölt összesen 1464 érvényes szavazatot kapott.
Kaszanyi József polgármester jelölt 
1239 érvényes szavazatot kapott, ez 
84,63 %-a a leadott szavazatoknak. 
Agonács Attila polgármester jelöltre 225 
választópolgár adta le szavazatát, ez 
15,37 %-a a leadott szavazatoknak. 

A helyi önkormányzati képviselők választásá-
ra összesen 1441 érvényes szavazatot adtak 
le a választópolgárok
A képviselőjelöltekre leadott szavazatok 
az alábbiak szerint alakultak:
1. Guth Jánosné 759 
2. Gér Viktor 721
3. Paskó Zoltán 689
4.  Gecser István 681

5.  Juhász Sándor Jánosné 679
6. Laukóné Dolányi Ildikó 534
7. Hajnal Zsolt 333
8. Agonács Attila 300
9. Kernya Mihály 264
10. László Ilka 255
11. Puskás Mihály 254
12. Bédeg Barbara 252
13. Jámbor Ferenc 249
14. Munkhárt Károly 222
15. Koltai Helga Hedvig  208
16. Füstös László 173
17. Bogdán István Zoltán 99

Fenti adatok alapján Mende Községi 
Önkormányzat Képviselőtestületének tagjai:
1. Guth Jánosné
2. Gér Viktor
3. Paskó Zoltán
4.  Gecser István
5.  Juhász Sándor Jánosné
6. Laukóné Dolányi Ildikó

A települési nemzetiségi – roma – ön-
kormányzati képviselők választásának 
adatai az alábbiak szerint alakultak:
Központi névjegyzékbe roma nemze-
tiségként regisztráltak száma, azaz a 
roma nemzetiségi névjegyzéken szerep-
lő választópolgárok száma 54 fő.
Szavazás napján megjelent választópol-
gárok száma: 27 fő
A nemzetiségi képviselőjelöltekre leadott 
szavazatok adatai:
Rafael Péter Pál  23
Rafael Pál 23
Horváth János  21

Mende, 2014. október 16.
Rojtos Mihályné

HVB. elnöke
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Iskolánk újra önálló lett
2014 szeptemberétől újra önálló lett a 
mendei iskola. A nagykátai tankerület már 
tavaly meg akarta szűntetni a közös igazga-
tású intézményt, de akkor még nem járult 
hozzá a minisztérium. Az idén azonban si-
került. A tanévnyitó ünnepélyen Katonáné 
Barna Zsuzsanna tankerületi igazgató asz-
szony jelentette be az összevont intézmény 
megszűnését. A 2014/2015-ös tanévtől 
kezdve iskolánk új neve: Mendei Géza Fe-
jedelem Általános Iskola, megbízott igazga-
tója: Kerékgyártóné Maka Erzsébet, igaz-
gatóhelyettese: Szabó Péterné lett.

Kerékgyártóné Maka Erzsébet
mb. iskolaigazgató

Iskolai étkezés- befizetés
2014. november 7. péntek    
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
2014. november 10. hétfő
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
2014. november 12. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2014. november 17. hétfő
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
2014. December 10. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
2014. December 12. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
2014. December 15. hétfő
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban

Mona Gyula 
jegyző

Köszönetnyilvánítást
Köszönjük Homa István nyugdíjas közpon-
ti fűtés szerelő vállalkozónak a Mendei 
Hagyományőrző Népi Együttes részére 
nyújtott 30 000 Ft-os támogatását. Ado-
mányával nagymértékben hozzájárult a 
gyermekcsoport ruhatárának pótlásához, 
felújításához. 

Trefák Istvánné, 
a Hagyományőrző Népi Együttes vezetője 

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az 
ingyenes jogi tanácsadást 2014. november 
hónap 28. napján (pénteken) 11 órától 12 
óráig tartom a Polgármesteri Hivatalban. 
Bejelentkezés szükséges a 06-30/466-7304 
telefonszámon, hétfőtől péntekig 10 óra és 16 
óra között. 
Elérhetőségeim: Tetlák Ügyvédi Iroda
Cím: 2235 Mende, Bem József tér 4.
Tel/fax: 06-29/703-693, 
Mobil: 06-30/466-7304
E-mail: dr.tetlak.krisztina@gmail.com

Dr. Tetlák Krisztina 
ügyvéd

November 26. szerda 18 óra: Az Egészségvé-
dő Klub következő előadása a lázcsillapítás-
ról fog szólni.
Az Egészségvédő Klub és a Zöld Egye-
sület közös karácsonyi ünnepsége dec-
ember 12-én, pénteken lesz 18 órától 
a Szabadidőközpontban. A belépőjegy 
ára: 1 500  Ft, mely tartalmazza a meleg 
vacsorát, 1 db tombolaszelvényt és a ze-
nés műsoros esten való részvételt.
Jelentkezni lehet december 5-ig 
Dr. Dóczi Ildikónál a 06-20/926-0745-ös  
vagy a 29/438-011-es telefonszámon.

 Dr. Dóczi Ildikó

Mende Község 199,4 millió forint Európai 
Uniós támogatást nyert, mely segítségével 
209,9 millió forint összköltséggel valósí-
totta meg a Fő utcai óvoda bővítését. Az 
Új Széchenyi Tervnek köszönhetően új, öt 
csoportszobás intézmény került kialakítás-
ra, amely mindenben megfelel a törvényi 
előírásoknak.
Mende Község, a „Nevelési Intéz-
mények fejlesztése” című projekten 
199  414 189 Ft Európai Uniós tá-
mogatást nyert, mely segítségével 
209 909  673 Ft összköltséggel valósí-
totta meg a Fő utcai óvoda bővítését. A 
projekt részeként a meglévő óvoda épü-
letének felújítása, bővítése történt, vala-
mint új eszközök kerültek beszerzése.
Az öt új csoportszoba segítségével biz-
tosítottá vált a jelenlegi gyermeklétszám 
mellett a megszűnő egyházi óvodába 
járó gyermekek elhelyezése is. A fej-
lesztés hatására az Önkormányzat min-
den tekintetben meg tud majd felelni a 
köznevelési törvény által támasztott kö-
telezettségének. 

Mendén - a megszűnő egyházi intéz-
mény ellenére is - biztosítottá vált az itt 
élő kisgyermekek óvodáztatása, minden 
óvodás korú gyermek ellátását meg tud-
ják oldani a jövőben.
Kivitelezés kezdete:  2013. 08. 28.
Kivitelezés befejezése:  2014. 09. 30.
További információ kérhető:
Dely Attila projektmenedzser
G.L.L.A. 
Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft.
1239 Budapest, Háló u. 9.
Tel.: (+36/1) 293-1110, 
Fax.: (+36/1) 256-4424
E-mail: info@glla.hu

Közérdekű információk Lezárult Mendén az óvoda bővítési projekt
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Köszönöm a község vezetésének, a pol-
gármesteri hivatal dolgozóinak, a kedves 

szülőknek az óvoda és bölcsőde dolgo-
zóinak a rendezvény lebonyolításához 
nyújtott segítséget. Tisztelettel köszönjük 
Cseri Tamás és Szűcs Gábor szülőknek, 

hogy a bútorok és 
más eszközök sze-
relésében több na-
pon át segítették 
munkánkat.
A pusztaszentistváni 
óvodában az elmúlt 
nevelési év során a 
csoportszobaként 
funkcionáló torna-
szobát és a hozzá 
tartozó folyosót 
Gecser István a 
nyár folyamán ki-
festette. Munkáját, 
felajánlását köszön-

jük szépen! Óvodásaink ismét egy szép, 
tiszta, berendezett tornaszobában végez-
hetik mindennapi mozgásos tevékenysé-
geiket.
Tisztelettel köszönjük minden kedves 
szülőnek a szüreti rendezvény alkalmával 
nyújtott segítséget. Az Önök együttmű-
ködésével ismét gazdagon rakott aszta-
loknál, finom süteményekkel fogadhattuk 
a felvonuláson résztvevő vendégeket. 
Gyermekcsoportjaink sikeres szereplé-
sükkel színesítették a programot. 

Juhász Sándorné
óvodavezető

Szeptember 06-án került sor a Mesevár Óvo-
da székhelyének, a Fő úti épület ünnepélyes 
átadására. Felnőttek, gyermekek, kicsik és 
nagyok, mindannyian izgalommal készültek 
erre a napra. 

Kaszanyi József 
polgármester úr 
és dr. Szűcs Lajos 
országgyűlési kép-
viselő úr köszöntő-
je után óvodásaink 
szereplésével foly-
tatódott az ünnep-
ség.
Megtisztelő szá-
munkra és köszön-
jük, hogy sokan 
elfogadták meghí-
vásunkat és részt 

vettek intézményünk e jeles eseményén. 
Örömmel mutattuk be vendégeinknek a 
színes, esztétikus bútorokkal, eszközök-
kel berendezett csoportszobákat, tor-
natermet és minden egyéb helyiséget. 
Községünk lakosain kívül, a környező te-
lepülések (Sülysáp, Kóka, Gyömrő, Úri, 
Nagykáta) óvodavezetői, óvodapedagó-
gusai is őszinte elismeréssel nyilatkoztak 
óvodánkról. 

Az épület megtekintése után szendvics, 
sütemény falatozása mellett, vendége-
ink jó hangulatú beszélgetésével telt el 
a délután. 

Megnyitó ünnepély a Mesevár Óvodában

Impresszum:
Mendei Híradó 2014./VII. 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. 2220 Vecsés, Bánya utca 5.
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Szent Ignác JótékonySágI bálRavatalozó átadás

2014. október 8-án 
ünnepélyesen átad-
tuk a ravatalozó épü-
letet.
A „Mendei Temető 
Felújítása” megne-
vezésű projekt tá-
mogatás elnyerésé-
vel lehetősége nyílt 
Önkormányzatunknak - különösen a 
lakossági gyűjtés céljának realizálására - 
olyan ravatalozó építésére, amely méltó 
helyet biztosít szeretett halottaink végső 
búcsúztatásához. 
A ravatalozó épület ünnepélyes átadá-
sán köszöntőt mondott Kaszanyi József 

polgármester, Po-
gácsás Tibor a Bel-
ügyminisztér ium 
Önkormányzati ál-
lamtitkára. Az épü-
letet felszentelte 
Bálint Klára refor-
mátus Lelkész, Ko-
vács Kornél Római 
Katolikus Plébá-

nos, Pintér Mihály Evangélikus Lelkész. 
Jelenleg az épület használatbavételi en-
gedélyezési eljárása van folyamatban, a 
ravatalozó működésére várhatóan dec-
ember elején kerül sor.

Mosonyi Ferencné 
jegyző-helyettes

2014. szeptember 27-én egy rendhagyó 
programra hívtuk Mende lakosságát. Egyház-
községünk az elkövetkezendő évek megva-
lósítandó céljaként jelölte meg templomunk 
felújítását, s e munkálatok keretén belül a 
stílusát tekintve szinte egyedinek mondha-
tó, Gaál Imre által festett hármas oltárkép 
(szekkó) megóvását. 

Terveink megvalósításához fedezet nem 
áll rendelkezésünkre, ezért összefo-
gásra hívtuk községünk lakosságát, azt 
kérve, hogy lehetőségeikhez mérten tá-
mogassák kezdeményezésünket. Hogy 
ne csak kérjünk, hanem cserébe adni 
is tudjunk, jótékonysági bált hirdettünk 
erre az estére. 

Az estet Kovács Kornél plébánosunk rövid 
üdvözlő szavaival nyitotta meg, majd a Mende 
Táncegyüttes fergeteges nyitótánca követke-
zett, amely előadás színvonalával méltó mó-
don adta meg az est fényét és jó hangulatát. 

Sötétedés után a Szent István parkban 
közösen elénekeltük a Himnuszt, miköz-
ben Szent Mihály tüzének lángjai lob-
bantak fel. 

A bálterembe visszatérvén, az ízletes 
és kiadós vacsora elfogyasztása után, 
az egyházközségünk kántora által veze-
tett és közösségünk tagjaiból álló  Jam 
Party Band zenekar hangulatos zenéjé-
vel kísért táncmulatság vette kezdetét. 
Éjfél közeledtével a sokak által várt tom-
bolatárgyak is gazdára találtak, majd 
folytatódott a vidám mulatozás kora haj-
nalig. 

A rendezvényre érkezők száma várako-
zásainkat messzemenően felülmúlta. 
Az adományok különböző formában és 
módon érkeztek, amelyeket egyházköz-
ségünk tagjai ezúton is hálásan megkö-
szönnek minden felajánlónak! 

Puskás Orsolya
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Az 1956-os 
októberi 
események tisz-
teletére a Szent 
István parkban 
megtartott meg-
emlékezésre 
összegyűlteket 
az időjárás 
is a kegyeibe 
fogadta.  
A Himnusz 
m e g h a l l g a -
tása után a kopjafánál Mende Község 
Önkormányzata, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, a helyi intézmények és a 
helyi pártok képviselői helyeztek el ko-
szorút.

A műsor a Szabadidőközpont nagytermé-
ben folytatódott, ahol Paskó Zoltán alpol-
gármester mondott ünnepi beszédet, és a 
Mendei Géza Fejedelem Általános Iskola 
6. osztályos tanulói elevenítették fel az 

eseményeket 
egy színvona-
las előadás-
sal. Köszönet 
a felkészíté-
sért Pintérné 
Fürt Judit ta-
nárnőnek. A 
megemléke-
zést a Szózat 
közös elének-
lése zárta.

Mona Gyula 
jegyző

Pillanatképek a 25 éves Nyugdíjas- és 
az Egészségvédő Klub ünnepi üléséről

1956. október 23-ára emlékeztünk
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Família koncertjét 
előzte meg. Az eső 
ellenére soha nem 
látott tömeg várta a 
koncertet a sátor-
ban. Nem is okoz-
tak csalódást: óri-
ási bulit rendeztek, 
idős-fiatal együtt 
énekelte Csepregi 
Évával a régi sláge-
reket, sok szép emléket felidézve. 
Utánuk Dj Dóczi Pisti és Dj Dominik gon-
doskodott a hangulatról, majd hajnalig 
tartó Retro Discoval zárult a nap.

Vasárnap kora dél-
utántól a mendei 
óvodások és iskolá-
sok műsorát tekint-
hettük meg. Őket a 
Zumbások követték, 
majd megkezdődött 
az Operett-gála. Bár 
Peller Károly szín-
házi elfoglaltságai 
miatt nem ért rá, 

a helyébe lépő Szabó Dávid tökéletesen 
betöltötte a bonviván szerepét. A Szendy 
Szilvi és Szabó Dávid párossal a közönség 
együtt énekelte a legszebb magyar operett 

slágereket, Lukács Anita pe-
dig elbűvölte a közönséget. 
Este, a rendezvény zárása-
ként a Göndör zenekarral rop-
hatta a táncot az, aki még nem 
fáradt el .
Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni mindazok segítségét, 
akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
az idei Szüreti mulatság sike-
res és emlékezetes legyen!

Mona Gyula
jegyző

Mende Község Önkormány-
zata 2014. október 4-6 között 
immár ötödször rendezte meg 
a Szüreti mulatságot. A három 
napos rendezvény előtt, már 
az előkészületeknél rengeteg 
segítséget kaptunk Mende 
lakosaitól annak érdekében, 
hogy a vendégek szórakozása 
zavartalan legyen. 
A Katlanban péntek este 
DJ OLD Szapi alapozta 
meg a jó hangulatot.

Szombaton, a mulatság központi napján 
Pusztaszentistvánról indult a szüreti felvonu-
lás, amelyet megelőzött a helyben felállított 
színpadon az óvodások, a helyi tánccso-
portok és a Kóka Táncegyüttes fellépése. 
A fellépők és kísérőik örömére a fogadásra 

készített asztalok mind ros-
kadoztak a finomságoktól.
A menet a szokásos útvona-
lon bejárta a települést. A „ 
Tanyák”, illetve a Cserepes 
vendéglő megállónál adott 
műsor után elázva ugyan, 
de jóllakottan, jókedvűen 
vették a felvonulók az irányt 
a Katlan felé, közben az idő-
járással mit sem törődve vi-
dáman énekeltek, táncoltak, 
zenéltek. 

A Katlanba érkezve a táncosok ismét elfog-
lalták a színpadot, és színvonalas műsorral 
szórakoztatták az érdeklődőket.
Nagy volt az érdeklődés az ökörsütés, az 
ugrálóvár, valamint a kirakodóvásár körül 
is, de a legnagyobb várakozás a Neoton 

SZÜRETI MULATSÁG 2014. Mendén a Katlanban



 

14 Mendei Híradó  2014./VII. szám Mendei Híradó  2014./VII. szám 15

A Magyar Népmese Napja
A Magyar Olvasótársaság 2005-ben kezde-
ményezte, hogy Benedek Elek születésnapja 
(szeptember 30.) legyen a népmese napja. 
Az idén szeptember 27-én megrendezésre ke-
rülő Magyar Népmese Napi programmal mi 
is csatlakoztunk e kezdeményezéshez, ezzel 
tisztelegve Benedek Elek a nagy mesélő, me-
segyűjtő, meseíró emléke előtt. A gyerekek 
részére pályázatot írtunk ki mesemondó, me-
seolvasó és meserajz kategóriákban amiben 
bemutathatták kedvenc meséjüket. 

A program a magyar népmesék jól ismert dal-
lamával indult, amit Dékány Boglárka játszott 
el furulyán. Ezt követően dr. Csernik Zoltán-
né röviden ismertette Benedek Elek életét 
és munkásságát. Bognár Virág egy magyar 
népdalt játszott el fuvolán. 
A megnyitó után felhúztuk a hétmérföldes 
csizmánkat, jártunk az Üveghegyen 
és az Óperenciás tengeren túl. Erről a 
képzeletbeli utazásról a mesélő gyerekek, 
és a szintén mesélő a zsűritagok dr. Csernik 
Zoltánné, Paput Tiborné, Haris Jánosné 
gondoskodtak.
A nagy utazásban kicsit megéheztünk, rövid 
pihenőt tartottunk, és az újabb képzeletbeli 
utazás előtt megkóstoltuk a népmesék visz-
szatérő motívumát, a hamuba’ sült pogácsát. 
Falatozás közben megnéztük a meserajz pá-
lyázatra beérkezett és kiállított rajzokat. 

A gyerek közül sokan nagy lelkesedéssel 
vettek rész a programban, nemcsak mesél-
tek, de a mesék birodalmában tett látogatás 
után rajzban is kifejezték a mesék iránti lel-
kesedésüket.
A rövid szünet után újra visszatértünk a 
mesék birodalmába Gerendai Zsuzsi és 
Kispál Melinda segítségével, akik vetítettek 
és meséltek a gyerekeknek. Ez alatt a zsűri 
értékelte a mesélők teljesítményét, majd a 
jutalmak átadására került sor. 
Minden mesélő és rajzoló hozzájárult, hogy 
hozzánk, hallgatókhoz illetve nézőkhöz el-
jusson a népmesék bölcsessége, illetve mi 
felnőttek is tegyünk egy rövidebb időuta-
zást a mesék és a gyerekkor csodás vilá-
gába.
A mesék birodalma tett látogatás után újabb 
utazásra indultunk a játékok birodalmába. 

A Micimackó játszóházban tettünk egy hosz-
szabb önfeledt utazást. A játszóház emeletén 
Laukóné Dolányi Ildikó a gyerekei, valamint 
Mázásné Kanyik Ildikó segítségével kézmű-
ves foglalkozást tartott. Készültek Luca se-
gítségével fonott kulcstartók, Lili útmutatása 
alapján kiskosarak. Mázásné Kanyik Ildikó a 
kukoricacsuhé babák és virágok elkészítését 
mutatta meg az érdeklődőknek. Laukóné 
Dolányi Ildikó segített a gesztenye figurák és 
minden egyéb mű elkészítésében.

A kézműves foglalkozás alatt és után is foly-
tatódott az önfeledt játék a Játszóházban. Jó 
volt látni a sok boldog gyerekarcot.
Nagyon jó hangulatú, élményekben gazdag 
napot zártunk. 
Aki nem hiszi, járjon utána  

Díjazottak:
Broda Annabella 8.osztály rajz
Nagy Eliza 5.osztály rajz
Bodnár Virág (4. osztály)
 mesemondó, fuvola
Dékány Boglárka ( 4.osztály),
 meseolvasó, furulya
Juraszik Marcell (3.osztály)
 mesemondó, rajz
Péterbencze Sára ( 3.osztály)

meseolvasó – legaktívabb hozzászóló
Fekete Máté (2.osztály)
 mesemondó, rajz 
Kolompár Virág (2.osztály)
 mesemondó
Nagy Hanna (2.osztály)
 meseolvasó
Somogyi Vivien (2.osztály)
 mesemondó
Vrábel Molli (2.osztály)
 meseolvasó
Juraszik Dániel (1.osztály) rajz
óvodások
Bodnár Gergő rajz
Jámbor Petra rajz
Juhász Eszter Hanna rajz
Jurkovics Péter rajz
Fekete Barbara mesemondó, rajz
Kun Alexandra rajz
Nagy Norbert Emílián rajz
Urbancsok Léna rajz
Köszönet az óvónőknek, akik foglalkozás ke-
retében feldolgoztak egy magyar népmesét, 
amivel az ovisok rajzban pályáztak. Köszönet 
Katona Tibornénak, aki felkészítette a hang-
szeren játszó gyerekeket. A programhoz a 
hamuba’ sült pogácsát az Albán pékség biz-
tosította.
A rajzokat kiállítottuk a Könyvtárban (Mende, 
Fő út 14), itt minden érdeklődő megtekintheti.

Lekrinszki Helga könyvtáros



 

Ebben a számban is folytatjuk ezen 
rovatunkat melyben meg kívánjuk mutatni 
Mende múltját képekben. 
Ezért kérjük a kedves lakosokat, hogy 
akinek olyan képe van, amit érdemes 
megjelentetni, hozza be a polgármes-
teri hivatalba, vagy küldje el 
a mende@mende.hu címre!

Élet a földeken 1960-as évekből

Szüreti bál 1974-ből

Régi fotó a lányokról

képeslap a múltból

Evangélikus iskolások 1931-ből Lányok csoportja régről

Mende AnnoMende Anno

Családi kép 1915-ből

Konfirmáció 1901-ből

gyermekek 1962-ből
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MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk nyertesei: 
Krajczár Fanni, Faragó Matyás 

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik egész napos 
belépőjegyet nyertek a Micimackó játszóházba!  

Rejtvény gyermekeknek

Új feladványként kérjük küldjétek be 
milyen állatot ábrázol a kép!
A megfejtéseket kérjük 
a mende@mende.hu címre 
elküldeni november 20-ig.
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Elkészítés: 
1. A sütőtököt megpucoljuk és a lehető 

legvékonyabb szeleteket vágjuk be-
lőle. Inkább forgácsoljuk, ne 
is vágjuk. Próbálkozhatunk 
zöldségpucolóval is, ahol 
éppen adja magát a tök for-
mája, ott jól működik.

2. A sütőt előmelegítjük 200 fokra. 
A tepsit/ket sütőpapírral kibéleljük, 
olajjal megkenjük vagy bespricceljük.

3. Elterítjük rajta a tökszeleteket, de minél 
lazábban, ne nagyon érintkezzenek, 
mert úgy tudnak ropogósra sülni.

4. Alaposan megsózzuk, majd olajjal a sü-
tőtököt is megspricceljük.

5. Max. 20 perc alatt ropogósra sütjük a 
csipszeket. Időnként meg is rázogat-
hatjuk a tepsit, hogy egyenletesen pi-
ruljanak a szeletkék. Ne zsúfoljuk tálba, 
mert visszapuhulhat.

Sütőtök Chips

Elkészítés: 
A tököt felkockázzuk, majd a olvasztott 
vajba tesszük, 5-8 percig sütjük, majd 
egy kis csésze vízzel felöntjük. 
A párolást kb. 10-12 percig végezzük.
Besűrítjük étkezési keményítővel, majd 
hozzáadunk 5 dl vizet. 
Összeturmixoljuk, majd jöhet a só, bors. 
A legvégén tesszük bele a tejszínt és a 
mézet. Hidegen és melegen is fogyaszt-
hatjuk.

by Magdi

Hozzávalók 4 személyre
• 1 közepes sütőtök
• 2 evőkanál étkezési keményítő
• 10 dkg vaj
• só, bors
• 3 dl tejszín
• 1 evőkanál méz

Sütőtök leves mézzel

Hozzávalók
• 0.5 kg sütőtök
• 4 ek napraforgó olaj
• 1 teáskanál só Jó étvágyat!



 

„Itthon vagy - Magyarország szeretlek!” 
Mende Község Önkormányzata ez évben 
ismét csatlakozott a „Itthon vagy-Ma-
gyarország szeretlek!” elnevezésű  prog-
ram sorozathoz. A nap csúcspontjaként 
a Szent István parknál Kaszanyi József 

polgármester meggyújtotta a 
Szent Mihály tiszteletéren 
épített tűzrakást.


