
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2014./VIII. szám

Kedves Mendei LaKosoK!
Karácsonyi Köszöntő

 
Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Zelk Zoltán 

Ahogyan azt költőnk megfogalmazta, 
az advent időszaka és a karácsony, az 
ünnepre való készülődés, és a Megvál-
tó eljövetelére való várakozás az egy-
mással törődés, mások felé fordulás 
időszaka. Az emberek ilyenkor 
elcsendesedve, kissé talán sze-
rényebben élik mindennapjaikat, 
készülnek a fényességre, a karácsonyi 
csodára. Fontos az, hogy ilyenkor 
végiggondoljuk, mivel tudnánk 
segíteni azoknak, akik nem ön-
szántukból, maguk keresve a 
problémákat, hanem véletlenül, 
vagy szerencsétlen körülmények beáll-
ta miatt veszítették el értékeiket. Gondoljuk 
végig, hogyan tehetnénk értük va-
lamit, ami segíthet abban, 
hogy talpra álljanak, vissza-
nyerjék erejüket, de első-
sorban a hitüket. 

Segítsünk abban, hogy ne érezzék magukat 
kirekesztettnek, problémáikat okafogyott-
nak. A karácsony a szeretet ünnepe, a cso-
dák eljövetele. A karácsonyi csoda lényege 
nem a harsány, fényűző, de haszontalan 
ajándékokban, hanem a szívekben rejlő 
őszinte szándékban van. Adjunk hát mások-
nak is a bennünk rejlő csodából, legyen egy 
szép gesztus, pár jó szó, egy őszinte mosoly.
 Az idei évben is rengeteg feladat, célkitűzés 
volt, mellyel községünk kényelmét kívántuk 
segíteni. Az idei évben is éreztük, és ta-

pasztaltuk az Önök segítőkészségét. 
A bíztató, elismerő szavak előmoz-

dították, új mederbe terelték munkán-
kat, táplálták bennünk a hitet. Pedig 

még nem volt karácsony, mégis 
nagyon sokat jelentett a község 

vezetése számára a bíztatás, a biza-
lom, mi magunk is közelebb kerültünk ez-

által a csodához. Önök őszinte 
figyelemmel fordultak felénk, 
biztosítottak minket a támo-
gatásukról, megerősítették a 

hitünket. Köszönjük!
Végezetül engedjék meg, hogy 

a magam és a képviselő-
testület nevében megkö-
szönjem a bizalmukat és 
kívánjak meghitt, békés 

szeretteikkel töltött boldog 
ünnepeket!

Kaszanyi József 
polgármester



 

2 Mendei Híradó  2014./VIII. szám Mendei Híradó  2014./VIII. szám 3

 

Közérdekű információkTestületi hírek
Étkezési térítési díj befizetés
2015. január 12. hétfő
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 óra között Polgármesteri Hivatalban
2015. január 14. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 óra között Polgármesteri Hivatalban
2015. január 16. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 óra között Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2015. január 19. hétfő
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 óra között Polgármesteri Hivatalban

Közszolgáltatói tájékoztató!
A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Non-
profit Zártkörűen Működő Részvénytár-
saság az általa végzett szemétszállítási 
szolgáltatással kapcsolatban az alábbi-
akról tájékoztatja a Tisztelt lakosságot:
2014. december 26-án /pénteken/ 
MENDÉN hulladékszállítás nem lesz,

helyette 2014. december 27-én /szom-
baton/ szállítjuk el a szemetet
Kérjük, hogy erről szomszédját is értesít-
se! 

KÖVÁL Nonprofit Zrt

Köszönjük az adományt!
A Mendei Hagyományőrző Népi Együt-
tes tisztelettel megköszöni Lilik Istvánné 
Mende, Ady Endre utcai lakosnak azt a 
nagylelkű adományát, amellyel megaján-
dékozta a csoportot. Erzsike néni az ösz-
szes népviseleti ruhatárát: szoknyákat, 
blúzokat, kötényeket, pruszlikokat átad-
ta a hagyományőrző népi együttesnek 
további használatra. 
Az ajándékot hálás szívvel elfogadjuk és 
kívánunk Erzsike néninek további életé-
ben jó erőt, egészséget, sok örömet és 
az elkövetkező karácsonyi ünnepekre 
Isten áldását. 

Trefák Istvánné
az együttes vezetője

Mende Község Önkormányzatának képvi-
selő-testülete az előző Mendei Híradó meg-
jelenése óta testületi ülést 2014. november 
27-én tartott. 
A képviselő-testület az ülésen megválasztot-
ta Pénzügyi és Településfejlesztési Bizott-
ság tagjait, amelynek elnöke ismét Gecser 
István lett. A jelenlegi bizottsági rendszer 
átvezetésre került a képviselő-testület Szer-
vezeti és Működési szabályzatán is. 
A testület módosította a temetői rendeletét, 
kijelölve a szociális parcellát. Ezen rendel-
kezés alkalmazására nagy valószínséggel 
nem kerül sor, mert az Országgyűlés ismé-
telten elhalasztja a szociális temetés beve-
zetését. Ez azonban a napirend tárgyalása-
kor még nem volt ismert. 
Az ülésen elbírálásra kerültek a Mendei Pol-
gármesteri Hivatal számítógép parkjának 
korszerűsítésére kiírt pályázatra beérkezett 
árajánlatok.
A képviselő-testület előzetesen tárgyalta a 
2014 december 31-én lejárandó szerző-
déseket, amelyekről döntését a következő 
ülésen hozza meg.
A képviselők az ülés utolsó harmadában 
egyéni kérelmeket bíráltak el. 
A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes egé-
szében elérhető a weblapon.

Mona Gyula
jegyző

Hivatali Munkarend
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
ünnepek ideje alatt a Polgármesteri Hivatal 
ügyeleti napjai a következőképpen alakulnak:
2014. december 22-én a Polgármesteri Hiva-
talban az ügyfélfogadás 800-tól 1600 óráig tart.
2014. december 23-án ügyfélfogadás nincs
2014. december 29-31. között a Polgármeste-
ri Hivatalban igazgatási szünet lesz.

2014. december 23-án kizárólag elhunyt személy 
anyakönyvezése esetén a 06-30/972-05-97-es 
 telefonszámon Kremmer Gáborné érhető el.
2014. december 29-30-ig kizárólag elhunyt sze-
mély anyakönyvezése esetén, Wágner Istvánné a 
06-30/220-84-40-es telefonszámon érhető el.
2015. január 5. (hétfő) Az ünnepek utáni első 
munkanap
2015. január 10-én (szombaton) a Hivatalban 
ügyfélfogadás nincs.

Mona Gyula
jegyző

Orvosi Rendelések
Az ünnepek alatt a rendelések a következő-
képpen alakulnak:
Dr. Marosi Gyöngyi december 24-től janu-
ár 05-ig szabadságon lesz.
Dr. Dóczi Ildikó december 23-án, kedden 
16 óráig rendel.
December 24-től 28-ig Központi Ügyelet 
van Sülysápon a Losonczi u. 1/a alatt. 
Tel: 29/440-074, 435-050.
December 29-én, hétfőn Dr. Dóczi Ildikó 
rendel 8-12 óráig a saját rendelőjében, 
a Fő utca 6 sz. alatt. Tel: 29/438-011. 
Majd ugyanitt 16 óráig ügyeletet tartanak.
December 30-án, kedden 8-12-ig ügyelet a 
Fő utca 6. szám alatti rendelőben, majd 
12-16 óra között rendelés.
December 31-től január 05-ig Központi 
Ügyelet van.

Minden kedves betegünknek 
Békés Karácsonyi Ünnepeket és 

egészségben gazdag Új Esztendőt kíván 
Dr. Marosi Gyöngyi és Dr. Dóczi Ildikó!

Közlemény
Ha meghibásodott a közvilágítás…… 

Hívja az ÉMÁSZ-t: 06-40-200-817.

Újrahasznosítható (sárga zsákos) hulladék gyűjtése
1. körzet

Ady E út, Akácfa u., Andrássy u., Bacsó B.u., 
Bajcsy Zs. U., Dolina köz, Dózsa Gy.u., For-
rás köz, Fő u., Honvéd u., Hold u., Hősök 
tere, Hunyadi u., Iskola u., Jőkai M. u., Le-
gelő u., Mendei MÁV állomás és bakterház, 
Nap u., Oszlári út, Péceli u., Petőfi u., Rét u., 
Rőzsa u., Somogyi u., Tabánhegyi u., Teme-
tői u., Toldi köz, Toldi u., Tomori köz, Tulipán 
u., Vasút u., Zrínyi u., 

2. körzet
Alkotmány u., Állomás u., Arany J. u., Árpád 
vezér u., Báthory u., Bem J. tér, Bercsényi u., 
Bille B. u., Csigási u., Csokonai u., Deák F. u., 
Domb u., Hámán K. u., József A. u., Kossuth 
L. u., Leányvár u., Locsodi u., Mendei u., Nyár 
u., Ország út, Őr u., Rákóczi u., Szabadság 
u., Szegfű u., Szent István bekötőút, Szent Ist-
ván út, Szikla u., Szövetkezeti u., Tanács u., 
Tavasz u., Tél u., Új élet u., Vörösmarty u., 

Sárga zsák január február március

1. körzet 28 szerda 25 szerda 25 szerda

2. körzet 29 csütörtök 26 csütörtök 26 csütörtök



 

4 Mendei Híradó  2014./VIII. szám Mendei Híradó  2014./VIII. szám 5

„Bár zord a harc, megéri a világ, 
Ha az ember az marad, ami volt: 
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.” 

(Ady Endre)
1974 júniusában a mi évfolyamunk volt a 
soron következő, aki elbúcsúzott az Álta-
lános Iskolától, tanáraiktól és a diáktár-
saktól. 2014. november 22-én találkozót 
tartottunk az együtt töltött diákévek és a 
felejthetetlen emlékek felidézésére. 

A teljes évfolyam 51 főből állt, de az össze-
jövetelen - végül csak kis létszámú - 15 fő 
képviselte az egykori ballagó osztályokat.  

„Mit rejt magában a négy évtized?” 
Tettük fel egymásnak a kérdést, melyre egy-
öntetű válaszunk, hogy az elmúlt évek az idő 
múlására, fájdalmakra és örömökre, kudar-
cokra és sikerekre emlékeztet, így e jeles 
alkalommal nem csak az örömteli pillanatok 

vezérelték hangula-
tunkat, hanem fájó 
szívvel emlékez-
tünk elhunyt tanára-
inkra és társainkra.
Őszintén reméljük, 
hogy az elkövetke-
zendő kerek évfor-
dulót nagy létszám-
mal, egészségben 
és örömökben 
gazdagon ünnepel-
hetjük.

Könyvtár
A Könyvtár hétfőtől pén-
tekig 800-1800 óra között 
tart nyitva.
Könyvekkel kapcsolat-
ban érdeklődni lehet 
a mendekonyvtar@
gmail.com e-mail 
címen is valamint a 
30/361-6678 telefon-
számon. 

Meghívó
Január 25-én 15o0 órától a Sza-
badidőközpont nagytermében 
a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából előadást szervezünk. 
Az előadás témája: Lesza-
kadt Országrészek, a Fel-
vidék kultúrájának bemuta-
tása 
Minden érdeklődőt szeretet-
tel hívunk és várunk!

Dr. Csernik Zoltánné

Mi is ez a Teaház? Afféle kulturális két óra, 
az irodalom, a zene és vizuális művészetek 
irányába egy kis hagyományőrzéssel fűsze-
rezve. Vagyis hogyan jelenik meg adott hó-
nap a művészeti ágakban, milyen népi hagyo-
mányok kapcsolódnak a napjaihoz? 

Felvetődött, hogy kiket akar megszólítani a 
program. Jómagam a mendeiekben hatá-
roznám meg a célcsoportot kortól függetle-
nül, de természetesen a Mendén kívülieket 
sem zárnám ki. Úgy vélem, mindenkinek 
tartalmas időtöltés lehet.
Már két eseményen túl vagyunk.
Az első Teaház programot november 17-
én tartottuk. Témája november és az ősz 
volt. Radnóti és a világirodalom remekeiből 
szemezgettünk Kovács Györgyné segítsé-
gével. dr. Csernik Zoltánné Márai Sándor, 
Wass Albert és Kányádi Sándor verseivel 
gazdagította a programot. 

A program teázással beszélgetéssel és ze-
nehallgatással zárult.
A második Teaház programot december 
8-án tartottuk, témája a tél és a december 
volt.
Az már hagyomány, hogy a Teaházat Má-
rai Sándor Négy évszak c. művéből adott 
hónaphoz kapcsolódó írásával nyitjuk, így 
történt most is. Ezt követően téli és kará-
csonyi verseket hallgattunk dr. Csernik 
Zoltánné és Szuhányi Ferenc tolmácsolá-
sában 
A decemberi népszokásokat mendei ha-
gyományokkal kiegészítve Trefák Istvánné-
val jártuk körbe.
Albrecht Júlia MS mester Vizitáció képé-
ről tartott előadást. A program teázással, 
zenehallgatással és téli képek vetítésével 
zárult.

A Teaház programja még formálódik, de a 
jelenlévők visszajelzése alapján úgy tűnik, 
van rá igény. Eldőlt, hogy a jövőben minden 
hónap első hétfőjén tartjuk. Így a következő 
2015.01.15-én 16-18 óra között lesz.
Remélhetőleg azzal, hogy most nagyobb 
nyilvánosságot kapott, többen megtisztelik 
jelenlétükkel.
Mindenkit szeretettel várunk!

Lekrinszki Helga

40 éves osztálytalálkozó

TeaházKulturális hírek

Szabó Tünde, Turcsán Éva, Wágner István, Jakubecz István, Horváth Ilona, 
Mészáros Gábor, Borbás Erzsébet, Bodó Margit, Fekete Magdolna, Inglis János, 

Füstös Klára, Köböl István, Vojácsik Gizella, Paputh Ágnes, Papp Imre

Füleki vár
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Pillanatképek Mesevár Óvoda- Bölcsőde hírei
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Kiadja:  Mende Község Önkormányzata
 2235 Mende, Fő út 14.
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Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság
Nyomdai előkészítés és kivitelezés: 
SK. Marketing Kft. 2220 Vecsés, Bánya utca 5.

Pillanatképek az Egész-
ségvédő-, Zöld-  és a 
Rozmaring Nyugdíjas 
klub karácsonyi rendez-
vényéről

2014. szeptember 1-től intézményünk hivata-
los neve: Mesevár Óvoda- Bölcsőde.

A Fejes Ferenc téren felépült bölcsődét októ-
ber 17-től vehették birtokba a kisgyermekek. 
A kisgyermeknevelők és technikai dolgozók 
gyermekbarát környezetben, örömmel és sze-
retettel fogadják a folyamatosan beilleszkedő 
kicsinyeket. Dr. Marosi Gyöngyi bölcsődeorvos 
heti rendszerességgel látogatja az intézményt, 
felügyeli a gyermekek egészségi állapotát és 
fejlődését. Folyamatosan várjuk az érdeklődő 
családok jelentkezését községünkből, valamint 
a közeli településekről.

Óvodánk életében, december hónapban szá-
mos érdekes esemény történik, amelyek iz-
galmasabbá, színesebbé teszik az ünnepi 
várakozás időszakát. A központi óvodából két 
gyermekcsoport felkereste Nagykarácsonyban 
a Mikulást és izgalmas, játékos napot töltöttek 
együtt. A nagycsoportosok Budapestre utaztak, 

hogy a Mikulás Gyárban átadják egyéni ajándé-
kaikat a rászoruló gyermekek számára. Termé-
szetesen minden csoportunkba ellátogatott a 
kedves Mikulás és hűséges társa, a Hóember, 
hogy megajándékozzák óvodásainkat. A kis-
csoportban szülői részvétellel, ajándékkészítő 
délutánt szerveztek az óvó nénik. A süni cso-
port tagjai az Oázis Idősek Otthonának lakóit 
köszöntötték ünnepi dalokkal, versekkel. Luca-
napi vásárt, zenés gyermek előadást szerve-
zünk az adventi időszakban. Nagycsoportosa-
ink lelkesen készülnek a községi ünnepélyekre.
A Fő u. 10.sz alatti óvoda Szülői Munkakö-
zössége, a gyermekek és dolgozók nevében 
köszönetet mondok Márton-napi bál vendége-
inek, támogatóinak, segítőinknek. Sikeres ren-
dezvényünk eredményeként a következő évben 
tovább szépíthetjük új óvodánk környezetét, a 
még szükséges eszközök beszerzésére is lehe-
tőségünk lesz.
A pusztaszentistváni óvoda Szülői Munkakö-
zössége és dolgozói nevében szeretettel meg-
hívom Önöket a Szabadidő Központban 2015. 
január 10-én megrendezésre kerülő Szülők Bál-
jára. Jelentkezésüket a plakátokon feltüntetett 
telefonszámokon szeretettel várjuk.

Az intézmény valamennyi dolgozója nevében 
békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok 
Önöknek!

Juhász Sándorné
intézményvezető
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Ez történt az őszi szünetben
Játékos nap kicsiknek és nagyobbaknak
Játékos vetélkedő keretében két csa-
pat megmutattak mennyit tudnak a ter-
mészetről és a mesékről. 

Utána önfeledt játék következett.

Akadályverseny
Gyönyörű őszi idő-
ben, könnyű, játé-
kos ügyességi és 
szellemi feladatok-
kal tarkított kirán-
dulást mindenki na-
gyon élvezte.
Akik segítettek az 
akadályverseny le-
bonyo l í t ásában : 
Báintné Marsik Katalin, 
Tamás Kornélia, Nyéki 
Klári, Fabók Melinda

A nagy rajzolás

A nagy rajzolás (The big drow) Angliá-
ból indult 2000-ben azzal a céllal, hogy 
mindenkivel megismertesse az alkotás 
örömét. Az idei év témája „Ez a mi vi-
lágunk”. Ehhez a programhoz kapcso-
lódva mi is megrajzoltuk a mi világunkat 
és megtapasztaltuk az alkotás és az 
együttalkotás örömét.

Kézműves foglalkozás
Göngyfűzés, gumikar-
kötő készítés, kutyás 
könyvjelzőkészítés, le-
vélvirág készítés Nyéki 
Klári segítségével.
A gyerekek és mi felnőt-
tek is jól éreztük magun-
kat a programokon. A téli 
szünetre is tervezünk va-
lami hasonlót!

Lekrinszki Helga

Advent hagyományá-
hoz híven, a karácsonyt 
megelőző négy szom-
baton hívunk és várunk 
mindenkit a Szent Ist-
ván parkba, közös gyer-
tyagyújtásra. 
Községünk első, kö-
zös adventi gyertya-
gyújtása az idei év-
ben, november 29. 
napján volt. Feldíszí-
tett fenyőfával, forró 
teával és forralt borral vártuk az ünnep-
ségre érkezőket. 

Kaszanyi József polgármester köszöntötte a 
falu lakosságát, és a karácsonyt megelőző 
várakozás méltatása után meggyújtotta az 
első adventi gyertyát.
Az ünnepség fényét, az első osztályosok kis 
története emelte, mellyel meghitt légkört te-
remtettek, annak ellenére, hogy az időjárás 
korántsem kedvezett a szabadban ünnep-
lőknek. Köszönjük nekik, hogy bátran dacol-
tak a széllel, az olykor egészen kellemetlen 
esővel, melegséget ébresztettek mindannyi-
unk szívében.

Mára, már a kézműves termékek 
jelenléte is hagyománnyá vált, az 
érdeklődők nagy örömére és elé-
gedettségére. A kirakosóvásár, 
természetesen minden héten 
színeskínálattal várja az ajándéko-
zásra készülőket.
Köszönjük mindenkinek a segítsé-
get, azt, hogy szorgos munkájukkal, 

kitartásukkal hozzájárultak az ünnepséghez. 
Farkasné Mladoniczki Viola 

A NAPKELETI BÖLCSEK
Ama csillag után.

A holdsugaras hideg éjszakán,
Mint egy fehérfő, csendes álom,
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elöl ment a három.

A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, akol nem nőttek virágok,
S a városon, ahol az emberek,
Nem virrasztottak és nem énekeltek
S akol nem látta őket senkisem.

És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek,
Az ezredéves éjszakán.
Ama csillag után.

Sík Sándor

Az első Adventi gyertyAgyújtás 
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December hatodikán, advent második ünne-
pén a Mikulás a szentistváni játszótérről elin-
dult, hogy végigjárja a községet. Amíg a Miku-
lás az utcákat rótta, addig a kicsiket Csepregi 
Éva szórakoztatta. Este hatra a nagyszakállú 
megérkezett a Szent István parkba, hogy 
megajándékozza a rá várakozó gyerekeket. 

A kicsik, nagy szeretettel fogadták őt és 
versekkel, dalokkal örvendeztették meg. 
Az ovisok kedves műsorral is készültek, 
melybe még 
a Mikulást, 
a hóembert 
és az őket 
kísérő kram-
puszokat is 
b e v o n t á k , 
így az elő-
adásnak ha-
talmas sike-
re volt. 

Az adventi koszorún a már egy égő 
gyertya mellé a Mikulás és segítői még 
egyett meggyújtottak, így növelve a téli 
sötétségben a reménység fényét. Az ün-
nepségre sokan kilátogattak. Öröm volt 
nézni a  babakocsival érkező szülőket, 
nagyszülőket. 

Öröm volt látni, a gyermekét, unokáját 
vezetgető felnőttek szemében a csillo-
gást, mely a gyermekor szép emlékeit 
sejtette. Újra együtt voltunk, együtt ad-
vent második ünnepén, egyre közeledve 
a karácsonyhoz. Köszönjük mindenkinek 
aki emlékezetessé tette ezt a délutánt.

December 20-án szeretettel hívunk min-
denkit a Szent István parkba, a Községi 
Karácsonyra. A parkban 16 órától az 
élő Betlehemet meg lehet tekinteni, és 
ugyanitt sor kerül a negyedik adventi 
gyertya meggyújtására is. A Szabadidő-
központ nagytermében, 17 órakor elkez-

dődik az ün-
nepi műsor, 
melyet Ka-
szanyi József 
polgármester 
köszöntőjé-
vel nyit meg.

A műsorban fellépnek a szentistváni óvo-
dások, a Mendei tánccsoport, a Népi 
Együttes, és a Rozmaring Nyugdíjasklub 
tagjai. Ünnepi köszöntőt mond Pintér 
Mihály evangélikus tisztelendő, Kovács 
Kornél római katolikus plébános és Bá-
lint Klára református lelkész asszony. A 
kirakodóvásár a műsor teljes ideje alatt 
várja az érdeklődőket. Az érkezőknek 
forralt borral, forró teával és sütemények-
kel kedveskedünk. A műsor után, zsíros 
kenyér várja mindazokat, akik megéhez-
tek. 

Szeretettel várunk mindenkit!

Megérkezett a Mikulás Második adventi gyertyagyújtás

Községi Karácsony

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a község ka-
rácsonyi ünnepére való eljutás megkönnyítése ér-
dekében külön buszjáratot indítunk. 1520-kor indul 
Pusztaszentistván – Játszótérről, 1540-kor Dózsa 
György út végéről, este pedig 1930-kor indul vissza a 
Polgármesteri Hivatal elől.



 

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

1945. kiképzés után
Szüret Tetepusztán 1948.

Bognár tanár úr és osztálya 1957-ből
Leventék 1945-ből

Mende AnnoMende Anno

Egy büszke mendei 1910-ből
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MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: az orrszarvú volt.
Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik egész napos 

belépőjegyet nyertek a Micimackó játszóházba!
Farkas-Sallak Ajsa, Erdei Boglárka, Krajczár Bálint, Somogyi Vivien

 

Rejtvény gyermekeknek

Új feladvány:
Találd meg a felsorolt szavakat! 

A kimaradó betűkből olvashatod össze a megfejtést.
A megfejtéseket 2015. január 10-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni.

Ajándék
Bejgli
Csengettyű
Dió
Dísz
Ének
Fagy

Fenyőfa
Havas
Hideg
Hó
Hóember
Jég
Kalap

Karácsony
Kesztyű
Sál
Sapka
Szánkó
Tél
Télapó

S Z Á N K Ó T D B E J G L I

J É G L A E É I T É L A P Ó

K G Y E R N L Ó S H A V A S

E Z A J Á N D É K F A G Y É

S H Ó P C S E N G E T T Y Ű

Z A D Í S Z K E S A P K A A

T S Á L O R Á K A L A P C S

Y O F E N Y Ő F A H I D E G

Ü N Y O Y H Ó E M B E R D !
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Elkészítés: 
A karajt kicsontozzuk, 
megmossuk, utána a 
közepét hosszú pengé-
jű késsel felszúrjuk, majd besózzuk. 
Szegfűszeggel és a fahéjjal felforraljuk a bort 
és 1 órán keresztül áztatjuk benne az aszalt 
szilvát. A hagymát és a fokhagymát meghá-
mozzuk, a hagymát elnegyedeljük. A szilvát 
leszűrjük, majd a felszúrt húsba tömködjük. 

A nyílást fogvájóval betűzzük, és bete-
kerjük bacon-be a húst. 
Belehelyezzük egy tepsibe, mellé rak-
juk a hagymát, fokhagymát és megszór-

juk őrölt borssal, rozmaringgal.
Aláöntünk egy kevés vizet és alufóliával be-
takarjuk. 180 fokra előmelegített sütőben 1 
órán át pároljuk. Ha átsült, levesszük róla a 
fóliát és saját levével locsolgatva 20- 25 perc 
alatt pirosra sütjük.

Aszalt szilvával töltött sertéskaraj

Elkészítés: 
A savanyú káposztát először kóstold meg, amennyiben túlságosan 
savanyú, áztasd be hideg vízbe, pár perc után nyomkodd szárazra. 
Az így előkészített savanyú káposztára önts bő 2 liter hideg vizet, tedd 

bele a füstölt húst, a füstölt kolbászt 
és főzd puhára. Amikor a hús 

megpuhult beletesszük a rizst, 
majd vékony hagymás 
rántást. 

Tálaláskor tejfölt kíná-
lunk hozzá.
  

by Magdi

Korhely Leves

Hozzávalók
80 dkg sertés rövidkaraj,
20 dkg aszalt szilva,
2 dl vörösbor,
1 kk fahéj,
6 db szegfűszeg,

1 közepes fej vöröshagyma,
7 gerezd fokhagyma,
0.5 tk rozmaring (szárított),  
vagy egy ágacska
bors ízlés szerint (őrölt),
só ízlés szerint,zsír

Jó étvágyat!

Hozzávalók 
40 dkg savanyú káposzta
20 dkg füstölt hús
20 dkg füstölt kolbász
só, bors, rizs
1,5 dl tejföl
Rántáshoz:
1 evőkanál olaj
1 evőkanál liszt
1 kis fej vöröshagyma
pirospaprika

avagy készülődjünk az új évre… 



 

Ünnepi program 
 1900  érkezés
 2000 vacsora
 2400 Himnusz, pezsgős koccintás
  tüzijáték
  éjféli büfé

Szilveszter 
2014

Éttermünkben idén másodízben ke-
rül megrendezésre Szilveszteri program, 
svédasztalos ünnepi vacsorával és táncos- 
zenés műsorral. Ez alkalomból szeretettel meghívjuk 
Önt és minden kedves ismerősét, hogy töltsük együtt az év 
utolsó napját! Az ünnepi fergeteges hangulatról a GÖNDÖR zenekar gondoskodik.

Tekintse meg ünnepi ajánlatunkat!
Leves

újházi tyúkhúsleves
Előétel

pulykaterrin aszalt szilvával
sonkatekercs

körözöttes sajtkocka
kaszinó tojás
francia saláta

kukorica saláta
Főétel

kolozsvári töltött káposzta
sertéscsülök pékné módra
zöldséges sertéstekercs

rántott jércemell
Desszert

házi krémes
tiramisu pohárkrém

gesztenye torta
Éjféli büfé

lencsefőzelék füstölt csülökkel
virsli

(Az ár tartalmazza az ünnepi vacsorát, éjféli büfét, üdvözlő italt, pohár pezsgőt) 
Asztalfoglalás: 06-29/266 954, 06-20/9 512 640

Részvételi díj: 8 000,-/fő


