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ElkEzdődött!

2013. február 26-án megkezdődött 
Mendén a csatorna beruházás kivite-
lezési szakasza. A kivitelező Duna Asz-
falt Kft. a munkákat a Honvéd utcában 
kezdte el, amelyet a Dózsa György út 
követ. A kivitelező és az önkormányzat 
folyamatosan tájékoztatja  a lakosságot 
az utcák kivitelezésének idejéről. 

A kivitelezéssel 
kapcsolatos problémáikat a hivatal-
ban elhelyezett füzetbe, vagy pedig a 
mende@mende.hu e-mail címre jelez-
hetik. A problémákat kiemelt figyelem-
mel kezeljük.
A lakosságtól a kivitelezés folyamán tü-
relmet kérünk

ELINDULT A CSATORNABERUHÁZÁS KIVITELI SZAKASZA
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az állam fizeti. Tavaly év végén több alkalom-
mal foglalkoztunk azzal, hogy átadjuk-e az 
épület működtetését, takarítókkal, karban-
tartókkal együtt, a tankerület részére vagy mi 
látjuk el az üzemeltetési feladatokat. A képvi-
selő-testület első körben úgy döntött, hogy 
vállaljuk az üzemeltetési költségeket, de 
miután az állam kiszámolta a költségeket to-
vábbra nem volt kérdés az üzemeltetés, mert 
a számok magukért beszéltek. Számítások 
szerint évente 16 000 000 forintot fizetünk 
az állam részére a fenntartásért, amiért mi 
eddig 29 000 000 Ft fizettünk. Várjuk, hogy 
az állam ennyi pénzből milyen módon tudja 
ezt megoldani. Ha azt látjuk, hogy mi nem 
így képzeljük el és hátrányos Mende község 
számára ez a fajta üzemeltetés, akkor 2015-
ben visszavesszük az épület üzemeltetését. 
Ez azonban jelenleg sem zárja ki, hogy fel-
újításra ne pályázzunk az iskola tekintetében 
is, mint ahogy már azóta is készítettünk elő 
pályázatot iskola korszerűsítés körében.  

- A tavalyi pesszimista költségvetés ellenére 
is indultak felújítások. 
Kaszanyi József: Gondolom a Művelődé-
si házra céloz. Mint bizonyára Ön előtt is 
ismert Mende egy un. „alvó település” a 
budapesti agglomeráción éppen kívül va-
gyunk, de a lakosság jelentős része Bu-
dapestre jár dolgozni. A képviselő-testület 
célja volt, hogy az emberek jól érezzék 
magukat a településünkön. Rázzuk fel 
az embereket programokkal, teremtsük 
meg azt a helyet ahol minden korosztály 
kulturáltan tud kapcsolódni. Márciusban 
elhatároztuk, hogy felújítjuk a Művelődési 
Házat. Figyelembe véve, hogy a település 
tulajdonában lévő cég is rendelkezett sza-
badkapacitással, úgyhogy egyenes volt 
az út, elkezdtük. Az építési engedélyeket 

beadtuk és annak elbírálásáig olyan mun-
kákat végeztünk, amelyek nem voltak épí-
tési engedélykötelesek. 2012 júliusában 
pedig teljes gőzzel nekiálltunk a felújítás-
nak, bár kétkedők voltak folyamatosan. A 
játszóházra mondtak mindent: csirkekelte-
tő, autómosó, bádogbódé… stb. Ilyenkor 
csak nagyapámat idéztem aki mindig azt 
mondta, hogy „Fiam nyugtával dícsérd a 
napot!”. Mára, hogy elkészültünk a kétke-
dő hangok elhalkultak, és elismerően be-
szélnek a munka eredményéről.

- Az eredmény lenyűgöző, semmi rendkívüli 
nem volt az építkezés során? Hallani lehetett 
olyan hangokat is mely szerint szabálytalan-
ságok voltak az építkezés során.
Kaszanyi József: Mintegy 16 helyen je-
lentették fel az önkormányzatot, engem és 
a MENDEVÍZ Kft-t. A feljelentőt ismerjük, 
ugyanis egy gyömrői úriember megjelent 
nálam és elmondta, hogy az Ő neve szere-
pel mindenütt, de Ő még Mendén sem járt 
az elmúlt 20 évben nemhogy hatóságoknak 
irogatna a Művelődési Házzal kapcsolatban. 
A hatósági megkeresések után minden be-
kért iratot biztosítottunk, szabálytalanság-
ról nem értesítettek minket. Azt azonban 
tudjuk, hogy ki áll az ügy mögött. Az elmúlt 
időszakban a képviselő-testület több olyan 
kérelmet elutasított, ami nem a település 
érdekeit szolgálta volna. Nem vontunk be 
és nem minősítettünk át külterületi ingat-
lanokat, addig amíg a vállalt kötelezettsé-
gekre nem kapunk garanciákat, ugyanis mi 
továbbra is itt élünk, a kérelmező pedig már 
rég nem mendei lakos. A testülettől pedig 
ne várja el senki, hogy a település érdeke-
ivel ellentétesen döntsünk egyéni érdekek 
miatt. Ez a világ Mendén már megszűnt. A 
feljelentéseknek pedig állunk elébe.

Riport A Polgármesterrel Riport A Polgármesterrel 
Mende Község 
Önkormányzatának 
képviselő-testüle-
te januári ülésén 
elfogadta a 2013. 
évi költségvetését, 
amelyről már tájé-
koztattuk a lakossá-
got az előző Men-

dei Híradóban. Jelenleg a hivatal készíti a 
2012. év zárszámadásának  anyagát. Idő-
szerű tehát, hogy Kaszanyi József polgár-
mestert megkérdezzük, hogyan értékeli 
az elmúlt évet és ossza meg gondolatait 
az ezévi kilátásokról. Az interjút Munkácsi 
György készítette. 

- A tavalyi költségvetés elfogadásakor lát-
szott, hogy nem lesz egy egyszerű év a 2012-
es. A zárszámadás időszakában mit gondol 
erről?
Kaszanyi József: A 2012. évi költségve-
tés készítésekor 480 147 000 Ft bevé-
tellel és kiadással számoltunk, amelynek 
4%-át tudtuk fejlesztésre betervezni, ösz-
szesen 19 336 000 Ft összeget. Ebből is 
látszik, hogy az önkormányzat elsősorban 
az intézmények fenntartására, a munka-
bérre, a rezsire, a közvilágításra, a zöldte-
rületek karbantartására tervezte a kiadásai 
nagyrészét, vagyis potenciális fejlődés 
nem, csak a fenntartás szerepelt a tavalyi 
tervek között. Mindezek mellett már márci-
usban hallani lehetett, hogy szűkítik az ön-
kormányzat mozgásterét, vagyis az iskolá-
kat az állam átveszi, olyan módon, hogy az 
épületek tulajdonosává is válik. Mendén ez 
azt sejtette, hogy racionalizálás jön, vagyis 
a pusztaszentistváni iskolát is átveszik, de 
egyúttal a helyzetelemzés után –mivel az 
állam takarékoskodni akar és nem érzelmi 

alapon dönt az iskolában- meg is szünte-
ti. A kérdés az volt, hogy itt leszünk isko-
la és épület nélkül, vagy elébe megyünk 
a dolgoknak és cselekszünk. A képvise-
lő-testület elhatározta, hogy az iskolát át-
szervezzük, kihasználva a busz járatunkat 
megoldjuk a problémát. Többen megkér-
dezték a településen, hogy miért bővítjük, 
szépítjük az iskolát, ha úgy sem a miénk 
lesz. De hiszen a mendei gyerek akkor is 
mendei gyerek marad ha más működteti 
az épületet. Saját jövőnkbe fektetünk ha a 
jövő generáció kulturáltabb helyen tanul ez 
a meggyőződésem. Így két tantermet kiala-
kítva, a folyosókat balesetmentes kőburko-
lattal ellátva, az udvart felújítva, jelenleg egy 
helyen tanulhatnak a gyerekek.

- Említette a buszjáratot. Hallottam, hogy 
meg akarták szüntetni?
Kaszanyi József: A helyi buszjáratot, mint 
annyi mást ez a vezetőség hozta létre, a 
mendei lakosok kényelmének érdeké-
ben. Sajnos a buszt az iskolásokon és a 
nyugdíjasokon kívül lakosaink nem veszik 
igénybe, ugyanis egy teljes árú bérletet 
sem sikerült értékesíteni. Emiatt  fenntar-
tása költséges, de minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy működjön. A képviselő-tes-
tület az elmúlt évben többször tárgyalta a 
kérdést, nagyobb támogatást ad a járat 
fenntartására. Ha megnézzük, a mai ál-
lapotot most nagyobb busz közlekedik a 
településen, mint tavaly.

- Idén januártól a KIK Nagykátai tankerület 
működteti teljesen az iskolát. Miért előnyö-
sebb ez a településnek, mintha a működést 
költségei itt maradtak volna?
Kaszanyi József: Az iskola átvétele 2013. 
január 1-jén megtörtént. A pedagógusokat 
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hogy korrekten együtt tudok vele dolgoz-
ni a település érdekében. A habitusát jel-
lemzi, hogy az elmúlt 5 hónap alatt több 
mint 8 000 000 Ft kintlévőséget hajtott 
be. A hivatal dolgozói is felvették az új 
jegyző munkatempóját, összességében 
elmondhatom, hogy mindenki már töké-
letesen átérzi, hogy mi vagyunk a telepü-
lés lakosságáért és nem fordítva.

- Az interjú vége felé néhány gondolatot a 
szórakozásról? Milyen rendezvények lesznek 
az idén? Folytatódnak-e a tavaly nagy siker-
rel megvalósult projektek?
Kaszanyi József: A tavaly nagy siker-
rel lezajlott rendezvényeinket az idén is 
megszervezzük, amelynek csúcspontja 
a szüreti fesztivál lesz. Mivel tavaly már 
felállítottunk egy mércét, idén ezt még 
magasabbra szeretnénk helyezni. A la-
kosságot folyamatosan tájékoztatjuk a 
Mendei Híradóban az eseményekről.

- Utoljára végül egy személyes kérdés. A vá-
lasztási ciklus fele eltelt. Hogy érzi magát?
Kaszanyi József: A 2012 év nagyon 
sok energiát kiszívott belőlem, most így 
március elején azt mondom, hogy soha 
rosszabbul ne érezzem magam. Úgy 
gondolom a település fejlődik és az em-
berek visszajelzéséből azt érzem, hogy 
jó az amit elkezdtünk.

-Köszönöm

- Az önkormányzat a tavalyi évben két si-
keres pályázatot is elnyert, közel 400 mil-
liós pályázat a bölcsőde építése, illetve 
az óvodabővítés. A térségben csak Ócsa 
büszkélkedhet hasonlóval, de ott mint tud-
juk épül egy lakótelep a devizakárosultak 
részére. Hogyan sikerült ilyen eredménye-
sen pályázni és hogy állnak most ezek a 
beruházások?
Kaszanyi József: Azt gondolom, hogy 
csak azt csináltuk amiért lakosaink megvá-
lasztottak minket, pályáztunk, lobbiztunk, 
elutasítottak, fellebbeztünk, ismét lobbiz-
tunk és most építünk.
A bölcsőde beruházás folyik, az épület 
tető alatt van, míg az óvodabővítésnél 
most készítjük elő a támogatási szerződés 
aláírását. Hamarosan gyermekeink XXI. 
századi intézményekbe fognak járni, utol-
érve a több évtizedes lemaradást.

- A település életében az egyik legjelentő-
sebb beruházás is elkezdődött.
Kaszanyi József: 2013. február 27-én 
végre megtörtént az első kapavágás a 
csatorna beruházásban. A lakosság most 
fogja érzékelni ténylegesen a beruházás 
nehézségeit, amit a település sajátos 
domborzati viszonyai csak erősítenek. 
A lakosságtól tehát itt is türelmet kérek, 
mert az idén az összes utcán nehezebb 
lesz a közlekedés, de most már tudjuk, 
hogy legalább el fog készülni az amire 
több mint egy évtizedet vártunk. A csa-
torna beruházás után tudunk és fogunk 
utakat építeni, mert eddig ennek a köz-
műnek a hiánya nagyban akadályozta
az utakra történő pályázatok beadását. Ha 
a csatorna elkészül minden erőmmel és 
kapcsolatommal azon leszek, hogy Men-
dén az összes út aszfalt burkolatot kapjon.

- Milyen fejlesztésben gondolkodik még idén 
a képviselő-testület? 
Kaszanyi József: 2012. januárjában a 
közmeghallgatáson ígéretet tettem, 
hogy 2012. novemberére megújul a ra-
vatalozó. Elnézésüket kérem, hogy ezt 
az igéretemet nem teljesítettem, de nem 
mertem kockáztatni azt, hogy csődbe 
menjen a településünk a hirtelen dina-
mikus fejlődések sokaságától. Belátom, 
ez hiba volt, nem mertem 19-re lapot 
kérni, pedig kellett volna. Az állam dec-
emberben az adósságunkat átvállalta 
és most nincs hitelünk. Itt szeretném 
megjegyezni, hogy a két év alatt felvett 
fejlesztési hitelek,- amiből ingatlanokat 
vásároltunk és hosszú éveken keresz-
tül tudjuk a javait szedni - nagyon jó 
befektetésnek bizonyultak a település 
részére. De visszatérve a ravatalozóhoz 
tavaly év végén beadtunk egy pályázatot 
a felújításra ez most elbírálás alatt van. 
El kell mondanom, hogy az Európai Uni-
ós pályázatok lebonyolítása igen időigé-
nyes, de ígérem, hogy nem marad el a 
ravatalozó megépítése.

- Az eddigiekből is látszik, hogy nem volt egy-
szerű a tavalyi év. Ráadásul jegyzőváltásra 
is sor került, valamint a pénzügyi vezető is 
új ember.
Kaszanyi József: Azt, hogy 2012-ben 
miért távozott a jegyző úgy gondolom, 
hogy Őt kell megkérdezni. A jó viszony 
azonban Zsuzsával (Fáskerti Tiborné) 
továbbra is megmaradt és sok szeren-
csét kívánok neki, munkáját ezúton is 
köszönöm. Az új jegyző Mona Gyula ta-
lán mondhatni a legproblémásabb idő-
szakban került a hivatal élére. Az elmúlt 
5 hónap alapján azonban elmondhatom, 
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Értesítem a község lakosságát, hogy 2013. 
március 1-től a lakcímbejelentéssel kapcso-
latos ügyek intézésére – ismét - lehetőség 
van a Polgármesteri Hivatalban. Ha az új lak-
címkártyára azonnal szüksége van az ügy-
félnek, akkor a Nagykátai Okmányirodában 
kell bejelentenie a lakcímváltozást, mert ott 
rögtön el tudják készíteni a kártyát. Lakcím-
bejelentő lapok a Polgármesteri Hivatalban 
kérhetők. 

Járási hivataloknál lehet benyújtani az állam-
polgársági kérelmeket
2013. március 1-jétől nem a települési 
anyakönyvvezetőknél, hanem a járási hiva-
taloknál lehet benyújtani az állampolgársági 
kérelmek formanyomtatványait. Természete-
sen továbbra is el lehet indítani az eljárást 
minden külképviseleten, a Kormányablakok-
nál, illetve a Bevándorlási és Állampolgársá-
gi Hivatalnál és továbbra is bármely polgár-
mester előtt vagy bármely külképviseleten le 
lehet tenni az állampolgársági esküt.

Mona Gyula
jegyző
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Óvodai BeíratkozásHírek
MENDE MESEVÁR ÓVODA
Beíratkozás időpontja: 

2013. április  04-05-én 800-1600 óráig
Helyszín: 
Mende, Fő u. 10. /Falusi óvoda/
Mende, Dózsa Gy. u.118. 

/Kásavölgyi óvoda/
Mende, Felszabadulás tér 16.

/Pusztaszentistváni  óvoda/
Jogszabály alapján beíratásra 
kötelezett gyermek, aki 2013.
december 31-ig betölti 5. 
életévét.

Várjuk azon kisgyermekeket, akik 2014. 
augusztus 31-ig betöltik 3 .életévüket.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:   
· Gyermek nevére kiállított lakcímkártya
· Gyermek TAJ kártyája

· Gyermek születési anyakönyvi kivona-
ta

· Szülő lakcímkártyája
Az intézmény vezetője és óvodape-

dagógusai örömmel várják az 
érdeklődő szülőket és gyer-

mekeket.
Mende, 2013. 03. 01.

Testületi hírek 
Mende község önkormányzatának képviselő-
testülete soron következő ülését 2013. feb-
ruár 21-én tartotta. Az ülésen a képviselők 
módosították a szervezeti és működési sza-
bályzatunkat, amelyben átvezetésre kerül-
tek a jogszabályi módosítások. A képviselő-
testület elfogadta a 2013. évi közbeszerzési 
tervét, előreláthatólag két közbeszerzés ki-
írására kerül sor az óvoda- bővítés, illetve a 
gyermekétkeztetés tárgyában.
A grénium megtárgyalta és elfogadta a 
Telenor Zrt-vel megkötendő bérleti szer-
ződést, a cég átjátszó berendezésének 
meghosszabbításával kapcsolatban. A digi 
tv hálózatának kialakítása befejezéséhez 
közeledik, a testület kijelölte a településen 
azokat a pontokat, ahol kéri biztosítani a 
kiépítendő térfigyelő kamerarendszer op-
tikai kábelét. A képviselők hozzájárultak, 
hogy a Szabadidőközpontban működő 
fitness terem használhassa a település 
nevét, és így a „Mende Fitness” elneve-
zéssel működhessen.
A képviselő-testület zárt ülés keretében 
döntött segélyek elbírálásáról.

 Mona Gyula
jegyző

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. 
február 26-án elfogadta a 2013. évi költség-
vetését 272 ezer Ft fő összeggel, mely tar-
talmazza a 2013. évi működési támogatást 
és a 2012. évi pénzmaradványt (18 ezer Ft). 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. 
évben megpályázta az Emberi Erőforrások 
Minisztérium „A roma kulturális események 
megvalósításának, kulturális tartalmak és 
termékek elérhetővé tételének támogatásá-
ra” címen kiírt pályázatot.
A ROM-RKT-12-B-0068 számú „Ne fe-

ledd el őseid hagyományát, avagy ismerd 
meg a roma kultúrát Mendén” pályázat 
keretében a Nemzetiségi Önkormányzat 
250 ezer forintot nyert, melyből 2013. 
tavaszán rendezvény szervez, ahol a 
gyermekek megismerkedhetnek   roma 
kultúrával és kézművességgel.

Rafael Pál
elnök

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2013. 
március hónap 29. napján (pénteken)  
11 órától 12 óráig tartom a Polgármeste-
ri 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

Dr. Marosi Gyöngyi 2013. március 29. 
és április 07. között lesz szabadságon. 
Dr. Dóczi Ildikó helyettesíti a saját 
rendelőjében és rendelési idejében.
Dr Dóczi Ildikó 2013. április 08–17. 
között szabadságon lesz ekkor Dr. Marosi 
Gyöngyi doktornő helyettesíti a saját 
rendelőjében és rendelési idejében.

Az Egészségvédő Klub következő 
előadása március 27-én, szerdán lesz 
18 órától a Szabadidő központban. 
Szeretettel várok minden érdeklődőt!

Dr. Dóczi Ildikó

A tavasz beköszöntével 
folytatódnak a bölcsőde munkálatai

Tető alatt a bölcsőde!
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I. Mendei Teremlabdarúgó Torna
Megrendezésre került 2013. február 
23-án Mendén a sportcsarnokban az I. 
Mendei Teremlabdarúgó torna. A tornára 
hat csapat nevezett, közel hatvan fővel. A 
résztvevő csapatok között találkozhattunk 
a mendeieken kívül még gyömrői és XVII. 
kerületi csapattal és ismét tiszteletét tet-
te az Erdei Zsolt baráti kör. A kísérőkkel 
együtt több mint száz fő kapcsolódhatott 
ki ezen a remek hangulatban eltelt egész 
napos tornán. A verseny lebonyolításá-
ban nagy segítséget nyújtott Brechl József, 
Hóbor Gyula és Flámis László, akik egész 
nap azon fáradoztak, hogy a mérkőzé-
seket zökkenőmentesen játszhassák le 
a csapatok. A 15 mérkőzést 
magában foglaló torna végén, 
Trefák Istvánnak és Trefák Ist-
vánnénak köszönhetően min-
denkit megvendégelhettünk 
egy tál finom gulyással és 
egy kis itallal. Ugyan nem az 
eredmény volt a legfontosabb 
ezen a tornán, mégis díjaz-
tuk a csapatokat, ám 
senki sem távozott 

üres kézzel, mert minden csapat kapott 
emléklapot és egy üveg italt, ezen kívül a 
díjazottak a Horfer serleg által biztosított 
kupákat vehették át.
Ennek a tornának a célja, hogy a részt-
vevő csapatok általi támogatásokból a 
tavalyi évben felújított tanyáki focipá-
lya munkálatait folytathassuk és nyárra 
megnyithassuk az utánpótlás nevelés 
számára. Ezúton is szeretném megkö-
szönni a csapatoknak, hogy elfogadták a 
meghívást és támogatták törekvésünket, 
kiemelve a „Papák” csapatát, kiknek na-
gyon nagy szerepe volt abban, hogy ez 
a torna megrendezésre került és az Er-

dei Zsolt baráti körnek, akik 
100 000 Ft-tal támogatták 
célunk elérését.
Még egyszer köszönöm szé-
pen mindenkinek a részvételt 
és a segítséget!

Gér Viktor
Oktatási-, Szociális, – és 

Sport Bizottsága

Néhány gondolat a székely zászlóról
Napjaink politikája előtérbe helyezi a székely 
zászló kérdését és szimbolikáját. Mende 
Község Önkormányzata a Polgármesteri 
hivatalra kitűzte szolidaritás jeleként a 
székely zászlót. 

De, hogy mit is jelképez? Néhány mondat-
ban erre próbálunk válaszolni  cikkünkben. 
A székely zászló a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) hivatalos zászlója és lobogója, mely 
az egyetlen székely családból származó er-
délyi fejedelem, Székely Mózes 1601-ből 
ismert névjeles zászlaja alapján égszínkék 
mezőben arany csíkkal készült, a névjegy 
helyett azonban székely szimbólumokkal 
Nap és Holddal díszítve. A nyolcágú Nap-
csillag a jelenlegi nyolc székely szék (Ma-
rosszék, Udvarhelyszék, Gyergyószék, 
Csíkszék, Miklósvár-Bardócszék, 
Sepsiszék, Kézdiszék, Orbaiszék) egysé-
gének a jelképe, a telőben levő Hold pedig 
a székelyek hitének és reményének, biza-
kodásának szimbóluma.
A 16. század végéről fennmaradt zászlók 
és egyenruhák tanúsága szerint, a székely-

ség által használt arany-égszínkék-ezüst, 
valamint a vörös-fekete a kimondottan szé-
kely szimbólumszínek. 
Az önállósulásra törekvő Székelyföld teljes 
függetlensége még nem válhatott valóra. 

Jelképei a székely himnusz és a székely 
zászló, melyek sok esetben még tiltások 
ellenére is egyre nagyobb teret hódítanak. 
Néhány éve elvétve csak, nemzeti érzel-
mű, szűk közösségek találkozóján volt lát-
ható székely zászló. A törekvések nem vol-
tak hiába valók, hiszen a székely emberek 
közösségérzésének és a törvények kiska-
puit leleményesen felismerő vezetőiknek 
köszönhetően a zászlónak tulajdonított 
jelentés életre keltette ezt az erős szimbó-
lumvilággal rendelkező történelmi zászlót. 
Egyértelműen kijelenthető, hogy Székely-
földön a magyar zászló mellett székely 
identitásuk kifejezésére mindennapi hasz-
nálatban él a székely zászló is. 
Forrás: wikipedia

Mona Gyula
jegyző



Mendei Híradó  2013./III. szám 1110 Mendei Híradó  2013./III. szám

Az öttagú zsűrinek összesen 83 jelme-
zes közül kellett kiválasztani a legötlete-
sebbeket.
A büfében idén is pillanatok alatt elfogytak 
a finom sütemények és szendvicsek. 
Ez a hangulat folytatódott február 9-én a  
Szabadidőközpont gyönyörűen felújított 
nagytermében. Méltó környezet volt az 
ügyes első bálozók csoportjának. 
A legnagyobbak hónapok óta készültek 
erre a délutánra, ugyanis hagyománya-
inkhoz híven mindig a nyolcadikosok nyi-

tótáncával kezdődik a bál, akiket ebben 
az évben Szabó Péter tanár úr és Szabó 
Péterné tanárnő tanított be.
Az angolkeringő ritmusára a frakkba öltö-
zött fiúk és a hófehér ruhában büszkén lé-
pegető lányok könnyeket csaltak a büszke 
édesapák és az aggódó édesanyák sze-
mébe. A közösen eljárt tánclépések emlé-
kezetessé tették a délutánt. 
Szeretettel és tisztelettel mondunk köszö-
netet azoknak, akiknek segítségével és 
áldozatos munkájával valósulhattak meg 

ezek a programok. 

Nagy felelősség és rengeteg 
munka, anyagi áldozat bújik meg 
egy-egy ilyen esemény mögött, 
amely életre szóló élményekkel 
gazdagítja gyermekeinket.

Labadics Istvánné
alsós munkaközösség vezető

Már hetek óta az izgalom varázslatos han-
gulata járta át az iskola tanulóinak életét. 
Készültek a jelmezek, technika órákon a 

farsangi álarcok, délutánonként 
táncpróbára siettek a nyolcadiko-
sok, készültek az alsós osztály-
produkciók. Február 1-jén dél-
után ügyes, szorgos kezeknek 
köszönhetően varázslatos díszbe 
öltözött az iskola tornaterme.
A farsangi bálok sorát az alsó 
tagozatos osztályok jelmezes, 
táncos délutánja nyitotta meg 
a Géza Fejedelem Általános Is-
kolában. Ötletesnél ötletesebb 
jelmezbe bújt apróságok járták 
a bolondját, izgulták végig a 
tombolahúzást.  
Ebben az évben minden osztály 
külön tánccal is készült a szülők, 
nagyszülők szórakoztatására. A 
táncok, különböző korok diva-

tos dallamaira, slágereire készültek. Így 
láthattunk charleston, rock and roll és 
country lépéseket.

Véget Ért A Báli Szezon

Emlékezetes dátumok ezek a Géza Fejedelem 
Általános Iskola tanulóinak életében.



Mendei Híradó  2013./III. szám 1312 Mendei Híradó  2013./III. szám

Szülők - Nevelők Bálja
az iskola, és a gyer-
mekek sorsát!
Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani 
mindazon szülők-
nek, akik a támoga-
tójegyek megvásár-
lásával, sütemények 
és tombolatárgyak 
felajánlásával hoz-
zájárultak a rendez-
vény sikeréhez.
Jóleső érzéssel tölt 
el bennünket, hogy 
az idei tanévben is 
meg tudtuk rendezni bálunkat! A szerve-
zéshez erőt adott az, hogy diákjainkért 
fogtunk össze, azért, hogy tanulóink év 
végi osztálykirándulását könnyebben 
meg tudjuk valósítani!

Polczer Csabáné
Géza Fejedelem Általános Iskola

Régi kellemes hagyomány, hogy a farsan-
gi időszakban hangulatos körülmények 
között, fehér asztal mellett találkoznak 
egymással szülők, pedagógusok, isme-
rősök és vállalkozók az iskolai Szülők-
Nevelők Bálján. A többhetes előkészüle-
tek után, 2013. február 16-án százhatvan 
vendég gyűlt össze, hogy eltöltsön egy 
jó hangulatú estét a mendei Szabadidő 
Központban.
Az este Kerékgyártóné Maka Erzsébet 
igazgatónő köszöntőjével kezdődött, 
majd Vrábelné Kaszanyi Erzsébet, a 
Szülői Munkaközösség elnöke ünnepé-
lyesen megnyitotta a bált. A bál kezdetét 
különlegessé tette, hogy a nyitótáncot 
immár második alkalommal a szülők és 
pedagógusok adták elő. Idén két külön-
böző stílusú tánccal a vadnyugati sza-
lonok hangulatát keltette életre a kilenc 

szülő és hat pedagógus. A további jó 
hangulatról a Göndör zenekar gondosko-
dott. A finom vacsora elfogyasztása után 
olyannyira fokozódott a táncos jókedv, 
hogy éjfélig meg sem állt a zenekar! A 
tombolahúzást követően a mulatság haj-
nalig tartott.
Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy 
egy ilyen sikeres estének bizony komoly 
és fáradhatatlan háttérmunkásai vannak, 
akik a szórakozás helyett termet ren-
deznek, terítenek, sütnek-főznek, bü-
fét üzemeltetnek, vacsorát osztanak és 
felszolgálnak. Ők iskolánk lelkes és fá-
radhatatlan szülői munkaközösségének 
tagjai! Köszönet és hála illeti meg ennek 
a csapatnak lelkiismeretes vezetőjét, 
Vrábelné Kaszanyi Erzsébetet, aki évek 
óta hűségesen veszi vállára a bál szerve-
zését és családjával együtt szívén viseli 

Az előző számunk nyer-
tesei:
A Micimackó játszóházba 
1 napi belépőt nyert: 
Szántai Máté és 
Pálinkás Tamara
A Mende Fitness terem-
be 1 napi belépőt nyert: 
Homa Gábor

Gratulálunk!

E havi kérdésünk:
A húsvét utáni hányadik 
vasárnapon és hétfőn 
tartjuk pünkösdöt?
Megfejtéseket április 4-ig 
várjuk a mende@mende.hu 
e-mail címre.

Nyerteseink Rejtvény
Helyezz át a csigavonalból négy szál gyufát úgy, 

hogy a másik irányba csavarodjon!
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Delegált üzletkötőnk felkeresi Önt, hogy segítsen a legmegfelelőbb csomagok kiválasztásában.

MEKKORA 
SZÁMLÁT
SZERETNE?

www.digi.hu infovonal: 1272

A DIGI Kft-ről:
A DIGI cégcsoport Közép-Európa meghatározó telekommunikációs vállalata, amelynek magyarországi leányvállalata a DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Kft. 2000-ben alakult. Jelenleg a teljes becsült piacra vonatkozóan és valamennyi technológiát figyelembe véve a második legnépszerűbb távközlési 
szolgáltató hazánkban, műholdas szolgáltatása piacvezető.

OKOS csomag 4200 Ft-tól!
DIGI+ 

televíziós csomag

61/85 
televíziós csatorna*

StartNET 
internet csomag

20/10 
Mbps sebesség**

DIGIFON 
telefon csomag

0 Ft saját 
hálózaton belüli hívás

4200 Ft/hó
43200 Ft kedvezmény /24 hó

(100800 Ft/24 hó)
Akciós árak*** 2170 Ft/hó 1890 Ft/hó 140 Ft/hó

Listaárak**** 3100 Ft/hó 2700 Ft/hó 200 Ft/hó 6000 Ft/hó (144000 Ft/24 hó)

DIGI+ 
televíziós csomag

61/85 
televíziós csatorna*

BaseNET 
internet csomag

40/20 
Mbps sebesség**

DIGIFON 
telefon csomag

0 Ft saját 
hálózaton belüli hívás

4900 Ft/hó
50400 Ft kedvezmény /24 hó

(117600 Ft/24 hó)
Akciós árak*** 2170 Ft/hó 2590 Ft/hó 140 Ft/hó

Listaárak**** 3100 Ft/hó 3700 Ft/hó 200 Ft/hó 7000 Ft/hó (168000 Ft/24 hó)

DIGI+ 
televíziós csomag

61/85 
televíziós csatorna*

TopNET 
internet csomag

80/25 
Mbps sebesség**

DIGIFON 
telefon csomag

0 Ft saját 
hálózaton belüli hívás

5600 Ft/hó
57600 Ft kedvezmény /24 hó

(134400 Ft/24 hó)
Akciós árak*** 2170 Ft/hó 3290 Ft/hó 140 Ft/hó

Listaárak**** 3100 Ft/hó 4700 Ft/hó 200 Ft/hó 8000 Ft/hó (192000 Ft/24 hó)

A bekötésnél felmerülő anyagköltség egyszeri díja külön fizetendő.
* A TV csomag analóg/digitális, illetve HD csatornáit jelöli.
** A garantált le- és feltöltési sávszélesség 4/2 Mbps StartNET csomag esetén, 6/3 Mbps BaseNET csomag esetén és 8/4 Mbps TopNET csomag esetén. Fix IP cím bármely 
csomaghoz havi 2880 Ft-ért igényelhető.
*** Az akciós árak mindhárom szolgáltatás egyidejű igénybevétele esetén értendőek.
**** Szolgáltatásaink (televízió, internet, telefon) külön-külön is megrendelhetőek listaárainkon.
A családi házas (FTTH) övezet egyes területein műszaki okokból a televíziós csomagok közül kizárólag a DIGI+ csomag érhető el.

Az akció 2011. szeptember 20-tól visszavonásig érvényes.

+ + =

+ + =

+ + =

+ +bármely

INTERNET

csomag TELEFON
DIGI+

TELEVÍZIÓ

csomag

A MINŐSÉG LEGYEN MAGAS, A SZÁMLA ALACSONY!

20130304_A5_ujsaghirdetes_Mende.indd   1 3/4/13   1:52 PM

Foszlós fonott kalács 
HOZZÁVALÓK:
50dkg finomliszt
16dkg rétesliszt
10dkg cukor
2tk só
1cs vaníliás cukor
2dl tej, 0,7dl tejszín
6dkg olvasztott vaj
1ek olaj
2db tojássárgája
1 egész tojás a kenéshez
1cs szárított élesztő (12 g)
A hozzávalókat kb. 2  órával a z 
elkészítés előtt kivettem a hűtőből, mert 
szigorúan szoba hőmérsékletűnek kell 
lenniük a hozzávalóknak. A hozzávalókat 
kenyérsütő gépbe tettem ebben a sor-
rendben: tej, tejszín, tojássárgája, olvasz-
tott vaj, olaj, só, vaníliás cukor, cukor, 
liszt(ek), szárított élesztő. Elindítottam a 
dagasztó programot,majd amikor készen 

lett (ez nálam 20 perc), egy tálba tettem 
a tésztát letakartam és ott hagytam kel-
ni kb 1 óra hosszát. Amikor eltelt az egy 
óra akkor hat egyenlő részre osztottam 

a tésztát ,és egyforma henger alakúra 
sodortam,ezután a három hengert ösz-
szefontam ,egy sütőpapírral bélelt tep-

sibe tettem. Ez lesz a kalács alja, 
melyet picit lelapítottam és a 
másik három hengerből készült 
fonást rátettem a tetejére,majd 

összecsíptem a végeit. Felvertem 
egy egész tojást,és ezzel megkentem a 
kalácsot,majd a sütő aljában tettem egy 
lábasban kb 2 dl vizet 50 fokra állítottam 
a sütőt és betettem a kalácsot 45 per-
cig keleszteni,majd kivettem megkentem 
ismét tojással,feltekertem a sütőt 200 
fokra majd így elkezdtem sütni  15 perc 
elteltével levettem a hőfokot 165 fokra és 
még így 30 percig sütöttem, de minden 
sütő más és más ki kell kísérletezni. 

Húsvéti finomságok

Sós kalács 
HOZZÁVALÓK:
2dl tej 
3dkg élesztő
2tk cukor
1ek só 
1dl tejszín
2 tojás
60dkg liszt
5dkg olvasztott vaj 
+ ugyanennyi a kalács 
összeragasztásához
Langyos tejben az élesztőt egy pici 
cukorral felfuttattam,majd a liszttel,só
val,tojással,tejszínnel összekevertem. 
Elkezdtem dagasztani,majd közben az 
olvasztott vajat is hozzágyúrtam, úgy 
hogy egy rugalmas tésztát kaptam, ame-

lyet letakartam,és félretettem 50 percig 
keleszteni. 50 perc után a tésztát lisz-
tezett felületen kinyújtottam kb. fél cm 
vastagságúra, majd akkora darabokra 

vágtam a tésztát,hogy egy gyümölcs-
kenyér formába beleférjenek a 

szeletek (kb. 9x7 cm,) a forma 
alját kibéleltem sütőpapírral,majd  
egymás mellé pakoltam a for-

mába a szeleteket,úgy,hogy az 
egyik felét megkentem olvasztott 

vajjal,szelet,vaj szelet,és így tovább 
amíg a formánk meg nem telik. Letakar-
tam a formában és 50 percig kelesztet-
tem, majd 200 fokra előmelegített sü-
tőben 30 perc alatt megsütöttem. Fél 
időben  a tetejére terítettem egy sütőpa-
pírt, hogy meg ne égjen a kalács.

Sós kalács



   Mende Község Önkormányzatának 
  képviselő-testülete ezúton meghívja 
 a település lakosságát az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharc tiszteletére tartandó megemlékezésre.

Az ünnepség 2013. március 15-én 17 órától 
fáklyás felvonulással indul a Hősök teréről. 

A felvonulást a Hagyományőrző Népi Együttes Zenekara kíséri

1730 Koszorúzás a Szent István parkban
1800 Ünnepi műsor a Szabadidőközpontban 

(Szent István park 1. sz.)

közreműködnek:  Géza Fejedelem Általános Iskola tanulói
 Rozmaring Nyugdíjas Klub 
 Hagyományőrző Népi Együttes


