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Folyamatos építés és 
helyreállítás!

Nyáron sincs „uborkaszezon” településünkön. 
Bölcsőde-, csatorna- parképítés. A csatorna 
beruházás az egész településen folyik. A köz-
ség egyes részein már el is felejtették, hogy 
tavasszal milyen kellemetlenségeket kellett 
elviselni a csatorna beruházás miatt, valahol 
most szembesülnek azzal, hogy ideiglenesen 
nehezebb a közlekedés az utcájukban. Összes-
ségében azonban elmondható, hogy a terve-
zett ütemnek megfelelően halad a beruházás. 
Folynak a víztartási próbák, a kamerázások, 
az utak helyreállítása, de bizonyos helyeken 
még csak a talajvízsüllyesztéssel készíti elő a 
kivitelező a munkálatokat. A nyár, a 40 fok egy 
dolognak, a betonozásnak nem kedvez, nagy a 
beton megégésének veszélye. Ezért a felbon-
tott kapubejárók visszaállítására szeptember-
ben fog sor kerülni. Addig ideiglenesen murva 
kerül a bejárókba.

Elmondható, hogy a befejezett szakaszo-
kon (Pusztaszentistván) az utak helyreállí-
tásával kapcsolatban a vállalkozó tartotta a 
július végi határidőt, úgy gondolom, hogy 
legtöbb esetben jobb úton járhatunk, mint 
a beruházás megkezdése előtt. Azokon a 
szakaszokon, ahol még nem fejeződött be 
a kivitelezés, az utak még csak részben 
kerültek helyreállításra, ezért kérjük a la-
kosság türelmét. El kell fogadnunk, hogy 
ez egy olyan beruházás, ami porral, zajjal, 
kellemetlenséggel jár, de a cél a minőségi 
kivitelezés, aminek érdekében a vállalkozó-
val naponta egyeztetünk és megpróbáljuk 
közösen megoldani a problémákat. 
Ha a kivitelezés során bármit észlelnek, 
kérjük jelezzék a Mendei Polgármeste-
ri Hivatal részére levélben, email-ben 
a mende@mende.hu, vagy telefonon 
(29/438-001). Ha fotóval dokumentálják 
az esetleges sérelmeket, az megkönnyíti a 
probléma rendezését. A beruházóval min-
den esetben helyszíni szemlét tartunk.
A beruházó a problémák kezelésére minden 
héten hétfőn 800-830 között ügyfélfogadást 
tart a Polgármesteri Hivatalban.

Kaszanyi József
polgármester  
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Testületi hírek
Mende község önkormányzatának képviselő-
testülete az előző Mendei Híradó megjele-
nése óta 2013. június 27-én tartott testületi 
ülést.

A képviselő-testület az ülésen elhatá-
rozta, hogy a magyar nemzeti értékek 
és a hungarikumok gondozásáról szó-
ló 114/2013.(IV.16.) Kormányrendelet 
2. §. (1) bekezdése alapján létrehozza 
a települési értéktár bizottságot. A bi-
zottság feltérképezi, hogy a települé-
sen melyek azok az értékek, amelyeket 
hungarikumként javasol ápolni és meg-
őrizni.

A képviselő-testület döntött a Sülysáp 
székhelyű Közös fenntartású Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási 
Megállapodás-, valamint a Tápió-vidéki 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás módosításának jóváha-
gyásáról. 
Mende Község Önkormányzata egyúttal 
elhatározta, hogy 2013. december 31-
ével a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
Társulásból kilép, mivel a társulásból 
adódó előnyök már nem relevánsak. 

A testület személyi kérdésekben is 
döntött. 
Az iskola igazgatói pályázatra beérkezett 
egyetlen pályázó anyagát megismer-
ve véleményezte és a Géza Fejedelem 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Intézmény intézményvezető beosztás el-
látására Demeterné Ecseri Katalin által 
benyújtott pályázatot támogatásra ítélte. 
A testület egyúttal tudomásul vette, hogy 
minden szándéka ellenére a minisztéri-
um a KIK keretein belül továbbra is kö-

zösen képzeli el az iskolafenntartást Úri 
iskolájával. 
A szétválásra történő törekvésünk tehát 
nem került megértésre.

A képviselő-testület Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság elnökének –le-
mondás miatt- Gecser Istvánt választotta 
meg.

Mende község Önkormányzatának kép-
viselő-testülete ismételten utcanév vál-
toztatásról döntött, így 
2013. szeptember 1-től 

Tanács utca 
új neve: Dobó István utca, 
Sziklai Sándor utca 
új neve: Meredek utca, 
Lenin Tsz Tanyaközpont 
új neve: Dörgő major.

A testület az óvoda bővítéshez kapcso-
lódóan közbeszerzési eljárást írt ki, va-
lamint a műszaki ellenőrzés elvégzését 
pályáztatta meg.    

A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes 
egészében elérhető a www.mende.hu 
weblapon.

Mona Gyula
jegyző

Impresszum:
Mendei Híradó 2013./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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Közérdekű információk
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az álta-
lános iskolai étkezési térítési díjak beszedésére 
az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:
2013. szeptember 2-án (hétfő) 
 700-800  Általános Iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal
2013. szeptember 4-én  (szerda) 
 700-800 Általános Iskola
 900-1500 Polgármesteri Hivatal
2013. szeptember 6-án (péntek) 
 700-800  Általános Iskola
 900-1100  Polgármesteri Hivatal
2013. szeptember 10-én (hétfő) 
 700-800  Általános Iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal
2013. október 2-án (hétfő) 
 700-800  Általános Iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal
2013. október 4-én (szerda) 
 700-800  Általános Iskola
 900-1500  Polgármesteri Hivatal
2013. október 7-én (hétfő) 
 700-800  Általános iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal
2013. október 11-én (péntek) 
 700-800  Általános iskola
 900-1100  Polgármesteri Hivatal
Felhívom a szülők figyelmét, hogy a térítési 
díj tárgyhóban fizetendő.
Egyúttal felhívom az ingyenes étkezésben 
részesülő gyermekek szüleit, hogy amennyi-
ben nem jelentik be a gyermekek távollétét 
abban az esetben az étkezést ki kell fizetniük.

Tanévnyitó ünnepély
A Géza Fejedelem Általános Iskola 
tanévnyitó ünnepélyének időpontja:
2013. augusztus 30., péntek 1800 óra

Mona Gyula
jegyző

Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő gyermekek törvényes 
képviselőit (szüleit), hogy akinek jogosultsága 
2013. augusztus 1-én fennáll, az 2013. augusz-
tus hónapra tekintettel - természetbeni támoga-
tásként nyújtandó - Erzsébet-utalványra jogosult. 
Az utalvány értéke: 5  800 Ft/gyermek.
AZ UTALVÁNY  2013. AUGUSZTUS 28-ÁN (SZERDÁN) 800-1600 
ÓRÁIG A MENDEI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN VEHETŐ ÁT.
Az Erzsébet utalványt fogyasztásra kész 
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 
lehet felhasználni.

Mona Gyula
jegyző

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2013. au-
gusztus hónap 30. 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

Értesítés
A Baráth és Mészáros Temetkezési Szol-
gáltató KFT. értesíti a lakosságot, hogy a 
Fő út 14. szám alá (a régi takarékszövet-
kezet épületébe) költözött. Továbbra is ál-
lunk a lakosság rendelkezésére. 
Elérhetőségeink:  Baráth és Mészáros Kft.

2118 Dány, Szabadság út 14.
06-20/9822-231, 06-28/464-863, 

06-20/5515-337, 06-70/6237-120
Tisztelettel:  Baráth Miklós



 

4 Mendei Híradó  2013./VII. szám

Tájékoztatás utcanévváltozásról

Mende Község Önkormányzatának Képvi-
selőtestülete – figyelemmel az egyes tör-
vényeknek a XX. századi önkényuralmi 
rendszerekhez köthető elnevezések ti-
lalmával összefüggő módosításáról szóló 
2012. évi CLXVII. törvényre, amelynek 
értelmében közintézmény, közterület, 
utca nem viselheti olyan személy nevét, 
aki a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszernek megalapozásában, kiépí-
tésében vagy fenntartásában vezető 
szerepet töltött be – a 81/2013. (VI.27.) ha-
tározatával 2013. szeptember  1-től Mende 
községben a következő utcák  névváltoztatá-
sáról döntött:

Tanács utca új neve: Dobó István utca
Sziklai Sándor utca új neve: Meredek utca
Lenin Tsz Tanyaközpont új neve: Dörgő major

Tájékoztatom a lakosokat, hogy az utca-
név (közterület) megváltoztatása során az 
alábbiakat kell végrehajtani:
Lakcímet igazoló kártyájukat 2013. szept-
ember 1-e után ügyfélfogadási időben 
adják le a Mendei Polgármesteri Hiva-
talban, vagy a Nagykátai Járási Hivatal 
Okmányirodájában. (2760. Nagykáta, 
Dózsa Gy.út 3. Telefon: 06-29 440-035)  
A lakcímkártya azonnali kicserélésére 
csak az Okmányirodában van lehetőség, 
amelyhez a fentiekben megjelölt telefon-
számon célszerű időpontot egyeztetni. 
A lakcímkártya cseréje ingyenes és hiva-
talból történik! (A polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehaj-
tásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. 
rendelet 18. §. (3) bekezdés d./ pontja 
és az illetékekről szóló 1990.évi törvény 

IX/IV. melléklet egyéb rendelkezések 2. 
d./pontja)
Akik forgalmi engedéllyel rendelkeznek, 
azoknak ingyenesen kicserélik az új címre 
szóló engedélyeket. Ezt személyesen kell 
intézniük az érintetteknek a Nagykátai Járási 
Okmányirodában.
Gazdasági társaságok a Mendei Polgár-
mesteri Hivataltól az utcanévváltozásról 
kért igazolással ingyenesen tudják a Cég-
bíróságnál bejelenteni az utcanévváltozást. 
Ezt személyesen kell intézniük az érintettek-
nek!

A Mendei Polgármesteri Hivatal az alábbi 
szerveknek küldi meg az értesítést az utca-
névváltozásról:
• Közszolgáltatóknak (ÉMÁSZ, TIGÁZ, 

ASA Magyarország Kft, MENDEVÍZ 
Kft., Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt.)

• Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak
• Magyar Posta Zrt-nek
• Közép-magyarországi Regionális 

Egészségbiztosítási Pénztárnak
• Közép-magyarországi Regionális 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnak
• Pest Megyei Kormányhivatal Munka-

ügyi Központ Monori Kirendeltségnek
• Monori Járási Hivatal Járási Földhiva-

talának
• Illetékes Rendőrkapitányságnak
• Tápiómenti Települések Csatornamű 

Vízgazdálkodási Társulata Nagykáta
• Egyéb szerződések esetén: (pl. 

Bankok, Biztosítók, Magyar Állam-
kincstár, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, 
Nyugdíjpénztárak, munkahelyek stb.) 
utcanévváltozás bejelentése a lakosság 
feladata.

Mona Gyula- Kremmer Gáborné

Tisztelt utcanévváltozással érintett lakosok!
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Hogyan védekezzünk a parlagfű ellen?
Minden évben visszatérő 
probléma a parlagfű elleni 
védekezés. Ez nem vélet-
len, ugyanis a légutakba 
kerülve a népesség egy 
részénél allergiát vált ki. 
A parlagfű-allergiás né-
pesség száma évről évre 
nő. Ez az egyetlen olyan 
allergiát okozó növény Magyarországon, mely 
irtásának elmulasztását komoly pénzbüntetés-
sel szankcionálja a magyar állam.

Hogyan leHet felismerni  
a parlagfüvet?

Az egynyári növény magról szaporodik, majd 
ősszel, miután magjai beértek, elpusztul. A 
talaj felső 3 cm-es rétegében nyugvó magok 
a tavasz beköszöntével indulnak csírázás-
nak. Magyarországon március végén kezd 
kikelni,  áprilisban tömegesen csírázik, nyá-
ron intenzív növekedésnek indul. Virágainak 
beporzását a szél végzi. A virágpor –mely 
akár 100 km-re is képes eljutni- leginkább 
július végén és augusztusban szóródik szét, 
mely porzás kisebb mennyiségben egészen 
a fagyok beálltáig tart. A termés érése ok-
tóber közepe táján kezdődik. Egy közepes 
növény több ezer, vagy akár több tízezer 
magot is érlelhet. A mag rendkívül ellenálló, 
akár harminc évig is csíraképes marad. Ez 
az oka annak, hogy ahol az irtás befejeződik, 
a parlagfű hamarosan ismét elfoglalja a meg-
tisztított területet.

emberi tényezők:
•Gondozatlan területek gyarapodása
•Gyomirtás (vagy irtási szakismeret) hiánya
•Minősítetlen, gyomokkal fertőzött vetőmag
•Mezőgazdasági szerszámokkal a magok 

széthordása
•Tarlókezelés elmaradása
•A parlagfű terjedésének megfékezése

megelőzés           
A parlagfű az erdőkbe, 
összefüggő gyeppel borí-
tott területekre nem hatol 
be, ezért hosszú távon jó 
megelőzés a parlagterü-
letek erdősítése, gyepe-
sítése. Ha a parlagfüves 
területet magára hagy-

ják, az őshonos növények ismét elfoglalják a 
helyüket, és kb. 3-4 év alatt „kipusztítják” a 
betolakodót, ezért is fontos lehet a legelők, 
kaszálók megtartása és fejlesztése azokon a 
területeken, ahol már nem érdemes haszon-
növényeket termeszteni.

irtási módszerek
A parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A 
növényt virágzása előtt kell elpusztítani, hogy 
ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen 
termést. Többféle módszert ismerünk a parlag-
fű kipusztítására, megfékezésére: Gyomlálás: 
A parlagfű irtását ne bízzuk gyerekekre, mert 
az erős pollenkoncentráció kiválthat lappangó 
allergiát. Kerülni kell a növény közvetlen érinté-
sét, a kézi irtást kesztyűben kell végezni. Kaszá-
lás: A környezetet és a költségeket is leginkább 
kímélő eljárás. A fiatal növényeket minél előbb 
tanácsos kaszálni. Általában három kaszálás 
biztosít megfelelő eredményt. Ha a háromszori 
kaszálás nem valósítható meg, úgy az egysze-
ri kaszálás a virágzást közvetlenül megelőző 
időszakban a leghatékonyabb. Vegyszeres 
gyomirtás: Vegyszeres kezeléseket csak olyan 
helyen szabad alkalmazni, ahol ez embereket 
és főként gyermekeket semmilyen módon nem 
veszélyeztet. Életlehetőségeinek csökkentése: 
Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett nem 
fejlődik, kiszorítható jól fejlődő növényzet vagy 
gyep telepítésével, fűmagvetéssel.

Mona Gyula - Huszák Zsuzsi 
wikipedia felhasználásával
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Mesevár Óvoda nyári hírei
Az óvodák életében csendesebb időszaknak 
számító július hónapban kaptuk az örömteli 
hírt, hogy szeptemberben elkezdődhetnek a 
„Falusi” óvoda bővítés és felújítási munká-
latai.
E nagyszabású beruházás kezdetétől a 
munkálatok befejezéséig, munkavédel-
mi, balesetvédelmi előírások és szabá-
lyok értelmében nem fogadhatjuk óvo-
dásainkat ebben az intézményben.
Mende Község vezetésével közösen át-
gondolt és felelős döntés alapján óvo-
dásaink és az ide felvételre jelentkezett 
gyermekek elhelyezését a Dózsa Gy. 
u.118.sz alatt és a Pusztaszentistvánon 
működő óvodáinkban biztosítjuk. Jelen-
legi adataink szerint 43 gyermeket és 
családot érint ez az intézkedés. Az érte-
sítést követően 2013. július 15-én szü-
lői értekezlet keretében Kaszanyi József 
Polgármester Úr és Mona Gyula Jegyző 
Úr jelenlétében megtörtént a jelenlévő 

szülők tájékoztatása a gyermekek áthe-
lyezésének szükségességéről.
Óvodásaink többsége a Kásavölgyi 
óvodában évek óta üresen álló, fő-
ként délutáni altatáskor használt cso-
portszobában kerül elhelyezésre. 
Pusztaszentistvánon a Fejes Ferenc tér 
16. sz. alatti intézményünkben a torna-
szobaként használt helyiséget alakítjuk 
át csoportszobává. Itt egy kis létszámú, 
szeptembertől felvételre kerülő gyerme-
kekből álló csoport fog működni.  
Tudjuk, hogy e változás a családok 
életében komolyabb szervezést kíván, 
esetleg problémát okoz a gyermek óvo-
dába történő kísérése illetve hazavite-
le. Az adott óvodába történő irányítás 
szempontjából, lehetőségeink keretein 
belül törekedtünk a szülők számára el-
fogadható megoldásokra. A gyermekek 
érdekeit előtérbe helyezve, a csoporto-
kat a lehető legkisebb mértékben meg-

Szeptembertől indul a felújítás és a bővítés
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Finisben a bölcsőde épület építése
A tervezettnél korábban – elő-
reláthatólag szeptember végén 
– átadásra kerülnek a Bölcsőde 
épület építőmesteri munkái. 
Elkészültek a bádogozási, 
vízszigetelési, az aljzatbeto-
nozási, a vakolási, a burko-
lási és a külső hőszigetelési 
munkák. Jelenleg a külső 
térburkolat építését, akadály-

mentesített parkoló és járda kiala-
kítását végzi a vállalkozó. Az épület 
építőmesteri munkáinak műszaki 
átadás-átvétele után a konyhai be-
rendezések és  a foglalkoztatók 
beépített bútorainak  beszerelésére 
kerül sor. 
A bölcsőde teljeskörű átadását 2013. 
december végére tervezzük.

Kaszanyi József
polgármester  

bontva javasoltuk áthelyezni. A szülők 
többsége elfogadta az óvoda javaslatát. 
Változtatásra 5 gyermek esetében volt 
szükség, melyet teljesíteni tudtunk. A 
2 és fél éves gyermekek esetében kér-
tem a szülők türelmét és megértését a 3 
éves kortól történő óvodai felvétel miatt.
Mende Község Képviselőtestületének 
hozzájárulását kértem a Kásavölgyi óvo-
da nyitva tartásának meghosszabbítá-
sához, hogy intézményeink 2013. aug. 
26-tól reggel 600 órától 1800 óráig állhas-
sanak a gyermekek és a szülők rendel-
kezésére.

A nyári szünet után, a 2013/2014-es 
nevelési évben a Dózsa Gy. u. 118. és 
a Fejes Ferenc tér 16. sz. alatti intézmé-
nyeinkben szeretettel várjuk óvodásain-
kat.
Tisztelettel köszönöm a szülői együtt-
működést és toleranciát, melyet a szer-
vezés során tapasztaltam. A nyár még 
hátralévő néhány hetében mindenkinek 
jó pihenést, gyermekükkel együtt töltött 
örömteli szép napokat kívánok!

Juhász Sándorné
 vezető óvónő
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Mende község önkormányzatának kép-
viselő-testülete megalakulásakor cél-
ként tűzte ki a minél élhetőbb település 
kialakítását. Ennek keretében elhatároz-
ta a település központ felújítását, annak 
érdekében, hogy ne csak „alvó telepü-
lésként” éljük mindennapjainkat, hanem 
minden lakost büszkeséggel töltsön el, 
hogy Szabadidő központban és kör-
nyékén kultúráltan el tudja tölteni a sza-
badidejét,  a XXI. sz. követelményeinek 
megfelelő épületben kapcsolódhat ki.

Ehhez kapcsolódóan július közepén 
befejeződött a Szent István park felújí-
tása. A virágok elhelyezésére szolgáló 
tartók és az öntözőrendszer kiépítése 
után a terület termőfölddel került feltöl-
tésre, ahol már zöldell a fű. A kialakított 
virágágyások és edények megteltek 
örökzöldekkel és egynyári növényekkel. 
A sétáló utak mentén pihenőpadok és 
szemetesek kerültek kihelyezésre.
 Elmondhatjuk, hogy a park kialakításá-
val lett teljes a Szabadidőközpont kör-
nyezete. A környezet védelme közös 
felelősségünk, óvjuk értékeinket!

Kaszanyi József
polgármester

Megújuló településközpont

Mendei Rozmaring Tánccsoport

Vigyázzunk közös értékeinkre!
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2013. június 29-én, szombaton 10 órától 
vidám, családi juniális keretében ünnepeltük 
meg, hogy végre az utolsó kerítéselem 
is a helyére került a rönkjátszón. Lelkes 
családanyák segítségével, változatos 
programot sikerült összeállítanunk. 
Családi tornával melegítettünk be, 
így a zsákban futás senkinek sem 
okozott problémát. Az akadályverseny 
is nagy sikert aratott, főleg amikor 
a legkisebbektől sikerült végre 

megszereznünk a dobókarikákat! A 
tisztességes játék jutalmául 11 óra után 
együtt szürcsöltük a habos kakaót, 
és eszegettük a kalácsot, no meg a 
sok finomságot, amit a résztvevők a 
piknikre hoztak.  Míg a sütik zsűrizése 
zajlott, addig a nagyobbacskák szülői 
segítséggel, virágokkal ültették tele 
a játszótér virágosládáját. A többiek 
addig rajzoltak, fűzfavesszőből faliképet 
készítettek, lengőtekéztek vagy csak 
egyszerűen: játszottak a téren!
Egész idő alatt arcfestésre is volt 
lehetőség. Így kinek az elfogyasztott 
málna, kinek az arcfesték festette 
pirosra a pofiját.

A sütiket gyermek és felnőtt kategóriában 
is díjaztuk, mert Hegedűs Márkó toszkán 
csokitortáját máig sem feledjük. A felnőtt 
kategória győztese Gerendai Zsuzsi After 
Eight muffinja, amely tényleg nyolc után 
készült, (reggel! három gyermek mellett!) 
a mentakedvelők kedvence lett. Még 
egyszer GRATULÁLUNK! Finom volt!
Minden jó, ha vége van! Főleg a Mendei 
Zöldeknél, mert a végére hagytuk a 
tombolát. Nagyon sok nyereményt 

sorsoltunk, köztük 
több natúr terméket, 
játékot, valamint 
bérleteket a 
mendei Micimackó 
Játszóházba.
Igazán jól telt ez a nap! 
Mindenki feltöltődve 
ment haza. Jó volt 
látni, hogy rég nem 
látott ismerősök 
köszöntötték egymást, 
és újabb barátságok 
kötődtek, és végre 

senki nem rohant. Megálltunk egy 
pillanatra, játszottunk, jókat nevettünk, 
és külön öröm, hogy többen csatlakoztak 
is a résztvevők közül Egyesületünkhöz.
A nagy sikerre való tekintettel a Pikniket 
legkésőbb jövőre ismét megrendezzük! 
Addig is várunk minden környezetbarátot 
a sorainkba. Tegyük együtt széppé, 
tisztává Mendét!
A piknikről készült fotók 

az Egyesület honlapján megtekinthetőek: 
www.mendeizoldek.hu

Környezetbaráti üdvözlettel:
Velkei Hajnalka

a Mendei Zöldek titkára

Játszótéri piknik a Hunyadi utcai játszótéren
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Minden évben július 31-
éhez legközelebb eső va-
sárnap a Mendei Búcsú 
ideje. De miért is ekkor van 
a Búcsú?  
Loyolai Szent Ignác a 
Mendei Római Katolikus 
templom védőszentje 
1556. július 31-én ezen 
a napon halt meg.

Templomunk névadó-
ja, Loyolai Szent Ignác 
1491-ben született Spa-
nyolországban. Ifjú korá-
ban hősi, lovagi tettekről 
álmodozott, ám egy vár-
ostrom során ágyúgolyó törte el a lábát. 
Felépülése közben unalmában olvasni 
kezdett, s mivel a Szentek élete akadt a 
kezébe, ezzel kellett beérnie. Csakhogy 
ez a kötet kezdte átformálni gondolko-
dását, mivel rájött, hogy csak Isten „ka-
tonájának” érdemes lenni.

Felépülve egy évet töl-
tött egy barlang magá-
nyában elmélkedéssel, 
ahol megírta a Lelkigya-
korlatok c. könyve zö-
mét. Hamarosan rájött 
azonban, hogy megfele-
lő műveltség nélkül nem 
sokat tud tenni az egy-
házért, ezért 33 évesen 
nekifogott a tanulásnak. 
Közben Párizsban tár-
sakra lelt, akik fogada-
lommal kötelezték ma-
gukat Isten szolgálatára. 
Később Jézus Társasá-
gának nevezték magu-

kat, más néven jezsuitáknak. A katolikus 
megújulás korában, vagyis a 16. szá-
zadban, és azután is ők lettek az egyház 
élcsapata. Jeligéjük Szent Ignác egész 
életének és tanításának foglalata: Min-
dent Isten nagyobb dicsőségére.

Kornél Atya

A 2013. augusztus 4-én 
megrendezett Búcsú a 
hagyományokhoz híven 
a szórakozásról is szólt. 
A Forrás közben cukor-, 
ajándék-, lufi-és játék-
árusok portékáit vásá-
rolhattuk meg és mini 
vidámpark szórakoztatta 
a falu apraját. A hagyo-
mányoknak megfelelően 
az idei Búcsú is a bállal 
zárult, mely remekül si-
került.

Huszák Zsuzsi

Mendei Búcsú
Katolikus Egyházunk védőszentje Loyolai Szent Ignác
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Az idén februárban nyílt Játszóházunkban, 
ezen a nyáron 3 hetes tábort szerveztünk óvo-
dás és alsó tagozatos gyermekek számára. A 
táborainkban nemcsak helyi, hanem környék-
beli településekről is voltak táborozóink.
A mindennapi tevékenységeinket szoros idő-
keretbe helyeztük, hogy minél több és gaz-
dagabb élményhez juttassuk a gyerekeket. A 
reggelek tornával kezdődtek, ezután következ-
tek a játékos 
és kézműves 
foglalkozások, 
melyeket csak 
az étkezé-
sek szakítot-
tak meg rövid 
időre. A jóízű 
reggelik ener-
giával töltöttek 
fel, az ebéd 
meleg étellel, 

az uzsonna friss gyümölccsel s mindenféle 
finomsággal várta az éhes bendőket. Sze-
rencsére a tábor napjait egy sötét felhő sem 
árnyékolta be, így volt alkalmunk minden nap 
kinti programot is szervezni (pl. ellátogattunk 
a Diós Lovardába). Gyorsan teltek, telnek a 
napok, a színes programok alatt röpül az idő.
A visszajelzések alapján mindenki jól érezte 
magát, sok élménnyel tért haza és voltak, 

akik közt új 
barátságok kö-
tődtek.
Elmondhatom, 
hogy részesé-
vé váltunk egy 
vidám játék-
nak, melyre 
minden bizony-
nyal jövőre is 
sort kerítünk.

Nyéki Klára

Cirkos- vízenkullogó
Összetevők:
6 db egész tojás felverve
4 dl tejföl
5 dkg élesztő
0,5 liter tejszínűre olvasz-
tott zsír
1 kg liszt
csipet só
A hozzávalókat 
összegyúrjuk. 

Az élesztőt az egyik tejföllel el kell kever-
ni és úgy kell hozzáadni.
A tésztát konyharuhába kötjük és egy 

vödör langyos vízbe rak-
juk. Mikor megkelt átfor-
dul. A megkelt tésztából 
vékony csíkokat henger-
getünk kristálycukron, 
ezután cirokra tekerjük. 
Kizsírozott tepsiben süt-
jük.

Nyári táborok a Micimackó Játszóházban

Hagyományos mendei finomság



Megállók
Pusztaszentistván - Játszótér   ---   Dózsa György út

 járat1 járat2 járat1 járat1 járat1 járat1 járat1 vasárnap
Pusztaszentistván Játszótér 710 900 1135 1235 1335 1520 1630 1000 1150

Pusztaszentistván Vasutáll. 712 902 1137 1237 1337 1522 1632 1002 1152

Pusztaszentistván Óvoda 713 903 1138 1238 1338 1523 1633 1003 1153

Nyár utca 715 905 1140 1240 1340 1525 1635 1005 1155

Bercsényi  utca 716 906 1141 1241 1341 1526 1636 1006 1156

Játszótér-tanyák 718 908 1143 1243 1343 1528 1638 1008 1158

Péceli u. -31-es Főút sarok 720 910 1145 1245 1345 1530 1640 1010 1200

Községháza 722 912 1147 1247 1347 1532 1642 1012 1202

Iskola Forrás köz 724 ----- 1152 1252 1352 1537 1647 ----- -----
Gyógyszertár 726 915 1154 1254 1354 1539 1649 1014 1204

Mende Vasutállomás 727 916 1155 1255 1355 1540 1650 1015 1204

Dinnyés köz 728 917 1156 1256 1356 1541 1651 1016 1206

Kásavölgyi Óvoda 729 918 1157 1257 1357 1542 1652 1018 1208

Dózsa Gy. Út vége 730 920 1158 1258 1358 1543 1653 1020 1210

Megállók
Dózsa György út   ---   Pusztaszentistván - Játszótér

Járat1 Járat2 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 vasárnap
Dózsa Gy. u. vége 740 1000 1200 1300 1400 1545 1655 1030 1215

Kásavölgyi Óvoda 741 1002 1201 1301 1401 1546 1656 1031 1216

Dinnyés köz 742 1003 1202 1302 1402 1548 1658 1033 1218

Mende vasútállomás 743 1004 1203 1303 1403 1550 1700 1035 1220

Gyógyszertár 744 1005 1204 1304 1404 1551 1701 1036 1221

Iskola Forrás köz 747 ------ 1206 1306 1406 1552 1702 ------ ------
Községháza 749 1008 1208 1308 1408 1553 1703 1038 1223

Péceli u. 31-es Főút sarok 751 1010 1210 1310 1410 1555 1705 1040 1225

Játszótér – tanyák 753 1012 1212 1312 1412 1557 1707 1042 1227

Bercsényi u. 755 1014 1214 1314 1414 1559 1709 1044 1229

Nyár u. 756 1015 1215 1315 1415 1600 1710 1045 1231

Pusztaszentistván Óvoda 758 1017 1217 1317 1417 1602 1714 1047 1233

Pusztaszentistván Vasutáll. 759 1018 1218 1318 1418 1603 1715 1049 1234

Pusztaszentistván Játszótér 801 1020 1220 1320 1420 1605 1716 1050 1235

Autóbusz Menetrend Mende
Érvényes 2013. szeptember 1-től

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2013. szeptember 1-től a menetrend az 
alábbiak szerint változik. 
Felhívom a figyelmet, hogy a reggeli első járat 
a korábbiakhoz képest 5 perccel korábban 

indul, annak érdekében, hogy a Kásavölgyi 
óvodába a gyermeküket busszal szállító 
szülők a visszafelé induló járatot is elérjék.

Mona Gyula
jegyző

Piros betűs ünnepeken a buszjárat szünetel!      [1]Hétfőtől-Péntekig  [2]Hétfőtől-Szombatig
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Előző számunk 
megfejtése 

a VAKÁCIÓ szó volt. 

A helyes megfejtést beküldők közül 
Csajkás Vendel (Deák F. u. 43.), 
Dékány Boglárka (Deák F. u.28.), és
Szeberényi Péter (Bercsényi u. 24.)
lettek a szerencsés nyertesek! 
Sok szeretettel gratulálunk Nekik!
Nyereményüket a Micimackó Játszóházban 
vehetik át és használhatják fel!

Keresd ki a betűket a meghatáro-
zások alapján! Megfejtésül Janne 
Teller egyik idézetét kapod meg!

A megfejtéseket aug. 31-ig várjuk 
a mende@mende.hu címre.

Rejtvény

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

1 2 3 4 5 6
A H Z I B W T
B H C F V S E
C K P D D M R
D B O P R N K
E P I T L B L
F J H V I V A
G V K N O C H
H A H K E É R
I S L D R X T
J K E J K Y A
K Ü W M T Í K
L P K L Z E L
M V E K U R E
N V F N I T A
O E P K O Z T
P Z D Y P U Á
Q C Ű V Ő I E
R R H I Ú P J
S E Ó É A H K
T G K K S G T
U T E A F D O
V R D Q Á S M
W U Ü S L T E
X E Ú G L Ő R
Y É E N K I K
Z I T R N Z T
ZS E Z F T E R

A-3  . . . . . . . . . . . . .
B-5  . . . . . . . . . . . .
C-1 . . . . . . . . . . . . . 
D-2  . . . . . . . . . . . .
E-4  . . . . . . . . . . . . .
F-6  . . . . . . . . . . . . .

G-3  . . . . . . . . . . . .
H-5  . . . . . . . . . . . .
I-2  . . . . . . . . . . . . .
J-4  . . . . . . . . . . . . .
K-1  . . . . . . . . . . . . .
L-3  . . . . . . . . . . . . .

M-1  . . . . . . . . . . . .
N-6  . . . . . . . . . . . .
O-3  . . . . . . . . . . . .
P-6  . . . . . . . . . . . . .
Q-1  . . . . . . . . . . . .
R-3  . . . . . . . . . . . .
S-2  . . . . . . . . . . . . .

T-4  . . . . . . . . . . . . .
U-2  . . . . . . . . . . . .
V-6  . . . . . . . . . . . . .

W-4  . . . . . . . . . . . .
X-1  . . . . . . . . . . . . .
Y-3  . . . . . . . . . . . . .
Z-4  . . . . . . . . . . . . .
ZS-1  . . . . . . . . . . . .
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Július közepén rendezte meg kicsiny gyüle-
kezetünk – immár tizennegyedik alkalommal 
– a nyári napközis jellegű hittantáborát.

Idén két korcsoportra osztottuk a jelentkező-
ket, így az első héten 20 óvodás-és kisisko-
lás korú aprósággal foglalkoztunk, a második 
héten pedig 22 iskolás korú gyermek várta a 
programokat. Helyszínül az evangélikus pa-
rókia kertje és gyülekezeti terme szolgált – 
ezúton is megköszönve a lelkész házaspár 
és a szomszédok türelmét. 
A programok 9 órától indultak közös udvari 
játékokkal, majd ebédig bibliai foglalkozást 
tartottak a szervezők. A kicsik hetén Jézus 
csodatévő hatalmát ismerték meg a gyere-
kek azokból az újszövetségi történetekből, 
ahol Jézus vakokat, bénákat, leprásokat gyó-
gyított, kenyeret szaporított és a vizet borrá 
változtatta. Együtt éltünk át egy régi zsidó es-
küvőt, izgultunk az akadály-és sorversenye-
ken. Délutánonként a kézműveskedésé volt 

a főszerep. Készítettünk ceruzadíszt, halacs-
kát, játékszemüveget, filmtekercset, spatula-
repülőt és bölcs bagoly-figurát. A nap végén 

bábjelenettel búcsúztunk a gyerekektől.
A nagyobbak hete már komolyabb témá-
val foglalkozott: H. L. Taylor: Kis Zarándok 
vándorútja című könyvét dolgoztuk fel. Kis 
Zarándok lebilincselő története a Romlás 
Városában kezdődött, de ahogy kinyitotta 
szemét és szívét a világra, rálépett arra a 
vándorútra, amelyet Isten készített elő szá-
mára, hogy sok viszontagság és kísértés 
után elérje célját, belépést a Mennyei Város-
ba. Kívánjuk, hogy minden “kis vándorunk” 
rálépjen a maga zarándokútjára, és vidáman, 
bátran, kitartóan, hitben járja végig azt! A 
sport és a kézművesség itt sem maradhatott 
el: tarisznyát varrtak, hímeztek a gyerekek, 
gyöngykarkötők, nemez-tulipánok és cse-
rép-katicák készültek, versengtek egymás-
sal az akadály-és a szellemi vetélkedőkön. 

Eső helyett áldás hullott…
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Minden nap más-más felnőtt zárta a napot és 
személyesen tett bizonyságot élete vándorút-
járól, Jézussal való kapcsolatáról. Vendége-
ink voltak: Horváth Csaba, Hegedűsné Ha-
vasi Mónika, Richolm Tibor, Bálintné Marsik 
Katalin és Matókné Eck Anikó. Mind a két he-
tet a Szülők estjével zártuk, ahol a gyerekek 
eljátszották a bibliai történeteket. A szülőkkel 
együtt megnéztük a hét fotóit, majd sötétedé-
sig beszélgettünk a tábortűz körül. 
Sokszor kérdeztük már magunktól, mi a titka 
ezeknek a táboroknak? Nem tudjuk! Csak 
élvezzük áldásait, és az sem baj, ha hőség-
riadó van, ha elpárolgunk, ha megfőlünk a 
melegtől, mert minket nem az eső üdít fel, 
hanem a gyerekek öröme! Áldás a gyerekek-
kel a hintázás, a foci, az éneklés, a bibliai 
versek tanulása, a festegetés-ragasztgatás 
és áldás a viták elcsitítása, a könnyek felszá-
rítása, a sebek bekötözése is.
Áldás gyülekezetünk fiatal szolgálócsoportja, 

akik április óta szervezték ezt a két hetet, szeret-
ték, tanították és óvták a gyerekeket! Köszönet 
a szolgálattevőknek: Barna Bella, Juraszik 
Attiláné, Nyéki Anikó és Klára, Pityi Brigitta, 
Polczer Csilla és Dorottya, Türiné Blatniczky 
Éva és a két segítő, Gulyás Boglárka és 
Homa Erik.
Áldás gyülekezetünk tagjai és a szülők termé-
szetbeni adakozása és segítőkészsége!
Így, közös akarattal született ez a tábor. 
Egyenként nem értük volna el a célunkat, de 
együtt/egymás mellett szolgálva csodákra vol-
tunk képesek! Azt mondják, a keresztyének 
egyenként olyan törékenyek és esendők, mint 
egy hópehely, DE ha összetapadnak, képe-
sek megállítani még a forgalmat is. Hát így “ta-
padtunk” mi össze ebben a nyári forróságban, 
hogy átélhessük és magunkkal vigyük Isten 
ajándékait! A többi csak boldog ráadás volt…

Polczer Csabáné, 
táborszervező

Egy evangélikus hittantábor krónikája



 


