
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2015./III. szám

Kedves Mendei LaKosoK!
Május, az év ötödik hónapja, ami Maja az 
ősi itáliai termékenység- és tavaszistennő-
ről kapta a nevét. A hónap az egyik legszebb 
ünneppel az anyák napjával kezdődik és a 
legvidámabbal a gyermeknappal végződik. 
Településünkön a hónap közepén pedig im-
már 6. alkalommal megrendezzük a családi 
napot, ahol reményeink szerint egy vidám 
szórakoztató napot tölthet együtt települé-
sünk lakossága.
A szórakozásra készülve, addig is 
azonban számos településünkön je-
lentkező probléma megoldásával is 
foglalkozunk. 

Elkezdjük a település útjainak kátyúzá-
sát. Folytatjuk a házi csatornabeköté-
sek kiépítését. A „pusztaszentistváni” 
településrészről a munkák lassan is-
mét a „mendei” részen folytatódnak. 
Aki valami oknál fogva kimaradt, de 
fizetési kötelezettségének eddig ren-
desen eleget tett, oda visszatérnek a 
kivitelezők. A problémák megoldása 
érdekében a csatorna társulattal fo-
lyamatosan egyeztetünk. Ezenkívül el-
kezdtük a Kásavölgyben a vízelvezető 
árkok tisztítását, amelyet egész évben 

folytatunk a településen. Virágok 
ültetésével szebbé kívánjuk 

varázsolni településünk 
köztereit, intézményeit, 

buszmegállók szé-
pítésével, új sze-
méttároló edények 

kihelyezésével, 
illetve a szemétte-
lepek felszámolá-

sával pedig növelni 
próbáljuk lakosok komfortérzetét.
Mindezen napi tevékenységek 

mellett folyamatosan készülünk 
az év második felében kiírandó 
pályázatokra, hogy minél több 
az Európai Unió által biztosí-
tott pályázati pénzt tudjuk tele-

pülésünk felé irányítani.
  Kaszanyi József 

polgármester

Pákolitz István
Anyámnak

Hogyha virág lennék, 
ölelnélek jó illattal;
hogyha madár lennék, 
dicsérnélek zengő dallal;
hogyha mennybolt lennék, 
aranynappal, ezüst holddal, 
beragyognám életedet csillagokkal.

Virág vagyok: ékes,
piros szirmú, gyönge rózsád,
madár vagyok: fényes 
dalt fütyülő csöpp rigócskád, 
eged is: szépséges 
aranynappal, ezüstholddal, 
beragyogom életedet csillagokkal.
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Közérdekű információkTestületi hírek
HIRDETMÉNY

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Pest Megyei Kormányhiva-
tal Nagykátai Járási Hivatala ügysegéd 
útján – helyben a polgármesteri hivatal 
épületében -  lehetőséget biztosít a járá-
si hivatal feladat-és hatáskörébe tartozó 
ügyekben a kérelmek, hiánypótlások be-
nyújtására. 
Az ügysegéd ügyfélfoga-
dás helye: Mende, Fő u. 14.
ideje: hétfői napokon 
1500 – 1800 óráig
2015. március 1-jétől a járási hivatalok-
hoz kerültek az aktívkorúak ellátásával 
kapcsolatos – eddigi jegyzői feladat- és 
hatáskörbe tartozó – ügyek is. (foglal-
koztatást helyettesítő támogatás, egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás)

 Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető

Adó felajánlás
Kedves Olvasó! Újra itt a lehetőség, hogy 
adója 1%-át felajánlja. Ha teheti, támogassa 
vele a községünkben működő egyesületeket, 
alapítványokat!  Köszönjük!
Kedvezményezett neve: 
„Szép,tiszta Mendéért“ Kiemelten Közhasznú 
Környezetvédelmi Egyesület (Zöld Klub) 
 adószáma: 18709883-1-13
Polgárőrség: 
 adószáma: 18697823-1-13
Mende Labdarúgó SE
 adószáma:18293065-1-13
Géza Fejedelem Általános Iskola Alapítványa: 
 adószáma: 18670361-1-13
Mende Tánccsoport Alapítvány:

adószáma: 18710058-1-13

Papírgyűjtés
A Mesevár Óvoda Fő u. 10 és Fejes Ferenc tér 
16.sz alatti helyszínén konténeres papírgyűj-
tést szervezünk 2015. május 04-08-ig. A fe-
leslegessé vált újságot, papírhulladékot 
örömmel fogadjuk a  szülőktől és lako-
sainktól is 600-1700 óráig. A papírgyűjtés-
ből származó bevételt a gyermeknapon 
szeretnénk felhasználni.         Köszönjük!

Virágba borult Mende
A tavaszi jó idő beköszöntével megkezdtük köz-
ségünk szépítését. 
Első ütemben, 
a közfoglalkoz-
tatottak szorgos 
m u n k á j á n a k 
köszönhetően 

több mint 2000 darab évelő virágot si-
került kiültetni a közterületekre. Továb-
biakban is tervezzük az utcák, parkok 
hangulatának barátságosabbá, színe-
sebbé tételét. Mindenkit jó érzéssel tölt 
el a rendezettség, szépség, figyeljünk 
hát együtt községünkre és legyünk büsz-
kék értékeire! 

A Mendevíz Kft határozott idejű munkára (5 hó-
nap) vízszerelőket és segédmunkásokat keres!
Jelentkezni a Mendei Polgármesteri 
Hivatalban leadott önéletrajzzal lehet. 
Érdeklődni a 06-30/638-4770 telefonszámon.

Mende Község Önkormányzatának képviselő-
testülete az előző Mendei Híradó megjelené-
se óta 2015. március 26-án és 2015. április 
16-án tartott testületi ülést. 
A márciusi testületi ülésen a képvise-
lők elbírálták a hulladékszállítás tár-
gyában kiírt közbeszerzési eljárást. Az 
új szolgáltatót (Vertikál Nonprofit Zrt) 
már megismerhették, árajánlata nettó 
20 000 000 Ft-tal volt kedvezőbb, mint 
a korábbi szolgáltatóé. 
A testületi ülésen a képviselők döntöt-
tek arról, hogy a Dózsa György úton új 
buszmegállót jelölnek ki, valamint az Ál-
lomás utcai megálló átépítésre kerül. 
Az áprilisi ülésen a képviselők beszámo-
lót hallgattak meg a Monori Tűzoltóság 
vezetőjétől, valamint elfogadták a 2014. 
évi költségvetési év zárszámadását.
A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes egé-
szében elérhető a weblapon.

Mona Gyula
jegyző

Jogi tanácsadás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2015. május 
hónap 29. 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

Étkezési térítési díj befizetés
2015. május 11. hétfő  
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 óra között Polgármesteri Hivatalban
2015. május 13. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 óra között Polgármesteri Hivatalban
2015.. május 15. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 óra között Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2015.. május 18. hétfő
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 óra között Polgármesteri Hivatalban

Új buszmegálló a Kásavölgyben
Mende Község Önkormányzatának képvise-
lő-testülete 32/2015 (III.26). sz. határozatá-
val lakossági igényeket kielégítve buszmegál-
lót létesített a Dózsa György út 155 sz. előtt. 
A Mendevíz Kft dolgozói és a közcélú munká-
sok munkája során megújul az Állomás utcai 
buszmegálló. Az árok lefedésével lehetőség 
nyílik egy pad kihelyezésére is, amelyet Tóth 
Lászlóné gyógyszerész ajánlott fel, annak 
érdekében, hogy kellemesebb körülmények 
között várakozhassanak az utasok. 
Egyúttal a buszmegállókba és a településen 
8 db új fém szemétgyűjtő kerül kihelyezés-
re, amelyből 4 db-ot az Szép, Tiszta Men-
déért Kiemelt Közhasznú Környezetvédelmi 
Egyesület ajánlott fel.
Ez év folyamán az önkormányzat további 
buszmegálló felújításokat is tervez.
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Szabadtéri Tűzgyújtás És Tűzmegelőzés Közérdekű információk
2015. március 5-től hatályos szabályozás

BELTERÜLETEN:
Belterületi ingatlanok használata so-
rán és a lábon álló növényzet, növény-
termesztéssel összefüggésben ke-
letkezett hulladék szabadtéri égetése 
TILOS kivéve, ha jogszabály másként 
nem rendelkezik. Jogszabálynak szá-
mít az önkormányzati rendelet is, en-
nek értelmében:
- Amennyiben, valamelyik településen 
konkrét időpont meg van határozva az 
égetésre, akkor abban az időpontban, 
azokkal a feltételekkel az égetés en-
gedélyezett. (önkormányzatok ége-
tésre vonatkozó hatályos rendeletei az 
önkormányzatok honlapján fellelhető-
en).
- Amennyiben, a településen nincs égetésre 
vonatkozó szabályozás, úgy az égetés tilos.

KÜLTERÜLETEN:
Legfeljebb 10 ha egybefüggő területen 
irányított égetés végezhető, 
a hatóság ENGEDÉLYÉVEL.
(tűzvédelmi hatóság Nagykáta, Cegléd, 
Nagykőrös Járás illetékességi területén:
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség 2700 Cegléd, Széchenyi út 
24-26.)

Feltételei:
- Égetésre vonatkozó KÉRELMET, 3000 
forint összegű eljárási illetékkel (illeték-
bélyeg), az égetés tervezett időpontját 
megelőzően legalább 10 nappal ko-
rábban kell benyújtani írásban (postán, 
e-mailen, faxon, személyesen)

- Kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordiná-
tákkal vagy helyrajzi számmal megadott 
helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett 
befejezésének időpontját (év, hónap, nap, 
óra, perc),

Díjmentes Hallásszűrés 

Időpont: 2015. június 11. 
(csütörtök) 900-1100 között 
Helyszín: 2235 Mende, Fő utca 14. 
Községháza udvara

Ismét használható a teniszpálya
A Forrásközben lévő teniszpálya ismét 
megnyitott! A kulcs a téglagyárnál lévő 
dohányboltból igényelhető
Pályabérlet: 1500 Ft/óra, 
Teniszütő: 300 Ft/alkalom, 
5 labda: 100 Ft/alkalom
Időpontegyeztetés: 
Hajnal Zsolt
Tel.: 06-20/424-4833

d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, cí-
mét,
h) az égetés felügyeletét biztosító sze-
mély nevét és címét, mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályo-
zására tervezett intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbter-
jedésének megakadályozására készenlét-
ben tartott eszközök felsorolását.
- A kérelem beérkezése után, a hatóság 
5 munkanapon belül dönt, HATÁROZA-
TOT hoz, és csak az engedélyező hatá-
rozat kézhezvétele után szabad az ége-
tést, az abban meghatározott feltételek 
betartásával elkezdeni.

- A kérelmet a tartalma alapján kell el-
bírálni, nincs konkrét mintához kötve, 
amennyiben a fentiekben foglaltak mind 
benne vannak, azt a hatóság elfogadja.
Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyúj-
tani az erdőterületeken, valamint a fásí-
tásokban és ezek 200 méteres körze-
tén belül lévő külterületi ingatlanokon. 
Ide értendők a felsorolt területeken ta-
lálható tűzrakó helyek, a vasút és köz-
út menti fásítások, de tilos a parlag- és 
gazégetés is.

Vonatkozó jogszabályok:
· 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzatról 225. § 
- 228. §

A Mende Község Önkormányzat képvi-
selő-testületének a Környezetvédelemről 
szóló  11/2011.(VII.24.) sz. önk. rendelet-
tel módosított 6/2002.(VII.13.) sz. rendelet 
6.§. (1) bek. szerint:
„ Avar és kerti hulladék megsemmisítése 
elsősorban komposztálással illetve sze-
lektív hulladékgyűjtéssel törtnhet.
(2). Avart vagy kerti hulladékot égetni 
csak megfelelően kialakított helyen, va-
gyoni és személyi biztonságot nem ve-
szélyeztető módon minden héten szerdán 
egész nap 8–18 óráig és szombaton 7–10 
óra között lehet.
(3) Az égetendő hulladék nem tartalmaz-
hat iprai eredetű hulladékot műanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket, illetve azok 
maradékait. „
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Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy MENDE 
településen a hulladékszállítási közszolgálta-
tást 2015. április 8-tól a VERTIKÁL NONPRO-
FIT ZRT. látja el.
A hulladékok begyűjtését és szállítá-
sát alvállalkozóként a Kunépszolg Kft. 
(2340 Kiskunlacháza, Völgyi dűlő 165.) 
végzi. Szállítással kapcsolatos bejelen-
tés, információkérés: 24/535-535;
Társaságunk a lakosok kényelme érde-
kében a szállítási renden nem változtat, 
a heti rendszeres hulladékszállítás az ed-
dig is megszokott pénteki napon törté-
nik. Kérjük Önöket, hogy a megszokott 
rend szerint helyezzék ki hulladékaikat, 
legkésőbb reggel 700 óráig.
Havonta egy alkalommal, a megjelölt 
időpontokban keddi napokon biztosít-
juk a szelektív hulladékok (műanyag, 
papír és fém csomagolási hulladék) el-
különített, házhoz menő begyűjtését és 
elszállítását. A szelektív hulladékok gyűj-
téséhez biztosítunk emblémás zsákokat, 
azonban ezen felül is korlátlan mennyi-
ségben, bármilyen áttetsző zsákban ki-
helyezhetők a hulladékok.
2015. évi szelektív hulladékszállítási rend:
Április 21. Május 19. 
Június 30. Július 28.
Augusztus 25. Szeptember 22. 
Október 20. November 17.
December 29.
Az üveg hulladék gyűjtésére a Polgár-
mesteri Hivatal udvarában elhelyezett 
gyűjtőkonténerek szolgálnak. Az üveg-
hulladék elhelyezésére hétfő-csütörtök 
8-16 óra között, péntek 8-12 óra között 
van lehetősége a lakosságnak.
Társaságunk április 1. és november 30. 
között havonta 2 alkalommal csütörtöki 

napokon elvégzi a zöldhulladék zsákos 
begyűjtését, a hulladékok gyűjtéséhez 
az első alkalmat megelőzően ingatlanon-
ként 2 db gyűjtőzsákot, majd szállításon-
ként 1 db cserezsákot biztosítunk. Az ezt 
meghaladó mennyiség esetén a többlet 
zöldhulladék bármilyen áttetsző zsákban 
kihelyezhető. Az „ág” típusú zöldhulladé-
kot max. 80 cm hosszúságra darabolva, 
kötegelve kérjük kihelyezni, a szállítás 
napján legkésőbb reggel 700 óráig. 
2015. évi zöldhulladék szállítási rend:
Április 16.; 30. Augusztus 6.; 20.
Május 14.; 28. Szeptember 3.; 17.
Június 11.; 25. Október 1.; 15.
Július 9.; 23. November 12.; 26.
A lomtalanítást évente ingatlanonként egy 
alkalommal házhoz menő rendszerrel vé-
gezzük el, az idei évben 04. 10 - 10. 30. 
időszak között (2016. évben 03. 01 - 10. 
30. időszak között). A lomtalanítás e mó-
don történő elvégzése a lakosság számá-
ra is kényelmes, figyelembe véve, hogy 
nem kell egy meghatározott időponthoz 
igazodni, telefonon (24/535-535), vagy 
e-mailen is lehetőséget biztosítunk az 
időpont egyeztetésére. Lomtalanítás al-
kalmával a háztartásban feleslegessé 
vált használati tárgyakat, eszközöket, bú-
torokat szállítjuk el.
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével 
a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb 
elszállítás és szétszóródás megakadá-
lyozása érdekében kizárólag bezsákol-
va, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így 
nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb nö-
vényi és állati hulladék, építési hulladék, 
egyéb ipari hulladék;
- veszélyes elektromos, elektronikai ké-

Vertikál lakossági tájékoztató Szemétszállítás változásáról
szülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó ház-
tartási, valamint gazdálkodói tevékeny-
ségből származó hulladék.
Az ügyfélszolgálati rendszer keretében 
a problémák, panaszok, észrevételek 
megoldására a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 
központi ügyintézési helyén (Polgárdi, 
Szabadság u. 26.), valamint telefonos 
és internetes kapcsolattartással (tel.: 
22/576-070, fax. 22-576-071, honlap: www.
vertikalzrt.hu; e-mail: penzugy@vertikalrt.hu) 
állunk a fogyasztók rendelkezésére a hét 
öt napján. 
Nyitva tartás: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 0700 – 
1600; Szerda: 0700 – 1900; Péntek: 0700 – 1300

Az esetlegesen keletkező többlethulla-
dék elszállításához szükséges zsákokat 
a Polgármesteri Hivatalnál lehet besze-
rezni, nyitvatartási időben (hétfő-csütörtök 
8-16 óra között, péntek 8-12 óra között).

Közszolgáltatási díj mértéke
A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. 
törvény 91 §.-a  értelmében a természe-
tes személy ingatlanhasználó részére a 
2013. július 1-jét követő időszakról kiál-
lított számlában meghatározott hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásért fizeten-
dő szolgáltatási egységre jutó összeg 
nem haladhatja meg, a települési ön-
kormányzat rendeletében megállapított, 
2012. április 14. napján alkalmazott díj 
legfeljebb 4,2 %-kal megemelt összegé-
nek a 90 %-át.
Fenti szabályozásnak megfelelve 2014. 
12. 31-ig minden természetes ingatlan-
használó számára biztosítjuk a 10%-os 
rezsicsökkentést, illetve ezen túl további 
jelentős díjkedvezményt.

Díjak természetes személyek részére 
(rezsicsökkentett)
60 literes edényzet 210 Ft+Áfa/ürítés
110 literes edényzet 385 Ft+Áfa/ürítés
120 literes edényzet 420 Ft+Áfa/ürítés
240 literes edényzet 830 Ft+Áfa/ürítés
1100 literes edényzet 3850 Ft+Áfa/ürítés
Többlethulladék-gyűjtő zsák* 420 Ft+Áfa/zsák
*A korábbi szolgáltató emblémájával ellátott zsákokat 
Társaságunk legkésőbb 2015. 05. 29-ig szállítja el. 
A települési hulladékszállítási közszolgálta-
tás igénybe vétele a hatályos jogszabályok 
szerint kötelező. A számlát kéthavonta állít-
juk ki. Postai úton kézbesített számla helyett 
elektronikus számlabemutatás igényelhető 
a www.dijnet.hu regisztrációval. Számláit ki-
egyenlítheti készpénzben, csekken, átutalás-
sal illetve csoportos beszedési megbízással. 
A csoportos beszedési megbízás megadásá-
hoz a számlán található felhasználó-azonosí-
tó kódjára, és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. be-
szedési azonosítójára: A24662837T207 lesz 
szüksége. Átutalás esetén számlaszámunk: 
10402654-00027701-00000005.
A nem természetes személy igénybe-
vevőnek (jogi személyek, vállalkozások, 
üzletek, stb.) az új közszolgáltatóval hul-
ladékszállítási szerződést kell kötnie. A 
szerződéskötést az alábbi ügyintézőnél 
és elérhetőségen kezdeményezhetik: 
Major Mónika +36-22-576-070
Díjak nem természetes személyek részére:
60 literes edényzet 259 Ft+Áfa/ürítés
110 literes edényzet 476 Ft+Áfa/ürítés
120 literes edényzet 519 Ft+Áfa/ürítés
240 literes edényzet 1037 Ft+Áfa/ürítés
1100 literes edényzet 4757 Ft+Áfa/ürítés

Mende Község Önkormányzata 
VERTIKÁL KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.
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Hétről-hétre nagy örömmel figyeljük a gond-
jainkra bízott kis lurkók fejlődését, értelmük 
nyiladozását: minden első szó, egy-egy első 
lépés, vagy a –csak számunkra érthetően – 
széles mosollyal elcsacsogott mondóka, da-
locska, mind megannyi emlékezetes, örömte-
li pillanat az életünkben.

Hogy a gyermekek szülei-
vel is ápoljuk harmonikus 
kapcsolatunkat, tavasszal 
két olyan programot is 
szerveztünk, melyen a szü-
lők aktív közreműködésére 
számítottunk.
A húsvéti szünetet megelő-
ző napokban délutáni kéz-
műves foglalkozásra hívtuk 
a bölcsődés gyermekek 
szüleit és testvé-
reit. A nagy ér-
deklődés minden 
várakozásunkat 
felülmúlta, olyan 
sok családtag el 
tudott jönni, hogy 
plusz asztalokat 
kellett behoznunk 
és össze kellet 
nyitnunk a két cso-
portszobát.

Kezdetben a gyerekek kicsit meglepőd-
tek, de nagyon hamar feltalálták magukat, 
késő délutánig folyt a közös tojásfestés, 
barkácsolás. Öröm volt látni, ahogyan az 
anyukák és apukák közösen alkotnak, ját-

szanak gyermekeikkel.
A jó idő beálltával aktuá-
lissá vált a bölcsőde udva-
rának és játszókertjének 
rendezése, így a bölcsis 
gyermekek szüleinek aktív 
közreműködésével kert-
szépítő napot szerveztünk.
A munkát fűnyírással kezd-
tük, majd az udvaron lévő 
fajátékokat praktikussá 
és a gyermekek számára 
biztonságossá téve beren-
deztük a játszókertet.

A Szülők és az 
Önkormányzat ré-
széről rengeteg vi-
rágot kaptunk, így 
be tudtuk ültetni 
a virágládákat, és 
két kis virágszige-
tet valamint egy kis 
fűszer- és konyha-
kertet is ki tudtunk 
alakítani, amit ter-
veink szerint majd 
a gyermekekkel 
közösen fogunk öntözni, gondozni.
A munka nagyon vidám, jó hangulatban 
telt. Bár délutánra nagyon elfáradtunk, 
mégis boldogan tekintettünk végig a vi-
rágokkal beültetett, rendezett bölcsőde 
udvaron.

Hálásan köszönjük a szülőknek a sok-
sok virágot, palántát és legfőképp az 
áldozatos, fáradtságos munkát, a ránk 
szánt időt!

Az új játszókerttel, a nagy füves terület-
tel és a színes virágokkal sikerült nagy 
örömet szereznünk a bölcsis gyerme-
keknek.

a Mesevár Bölcsőde 
kisgyermeknevelői

Tavaszi zsongás a Mesevár Bölcsiben Tavaszi zsongás a Mesevár Bölcsiben

Impresszum:
Mendei Híradó 2015./III. 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.



 

10 Mendei Híradó  2015./III. szám Mendei Híradó  2015./III. szám 11

A csoportszobában, minden 
asztalnál kis „barkácsoló mű-
hely” alakult, ahol különböző 
húsvéti tárgyak készülhettek.
Sorra születtek, a Kanál ka-
kasok, a Tojás kis csirkék, a 
Sárgarépás – Nyuszis szal-
vétatartók, Tapsifüles tojás-
tartók, a tűvel díszített nagy 
Húsvéti tojások, a WC henger 
nyuszik, a fülpiszkáló gyapjas 
bárány.
Az egyik műhely, tojás festő műhellyé 
változott, hagyományos és új technikával 
készültek a hímes tojások. Berzseléssel, 
festéssel, szalvéta technikával, mozaiko-
zással születtek meg a szebbnél szebb 
húsvéti tojások.
A tevékenységek ideje alatt az egész ter-

met elárasztotta a jó hangulat, amelyhez 
a kellemesen szóló zene is hozzájárult.
Jó érzés volt látni, ahogy szülő-gyermek 
egyezkedve, tanakodva összedolgozik, 
hogy a végén szép eredmény szülessen 
a közös munkából. A munka hatékony-
ságát nagyban segítette, hogy a szülők, 
finom süteményt, húsvéti kalácsot is 
hoztak, amelyek nagyon gyorsan elfogy-
tak a gyerekek körében.
Munka közben répát, uborkát is rág-

csáltunk mindannyian. Az egyik kedves 
Anyuka, nyuszi pogácsa sütésével ked-
veskedett a gyerekeknek, amelybe őket 
is bevonta.
A kis „törpikék” lisztesen, de annál na-
gyobb kedvvel szaggatták a pogácsát, 
segítettek a tepsibe helyezésnél, és a 
végén mindenki jóízűen kóstolta meg a 
nagyon finom és mutatós nyuszi pogá-
csát. A délelőtt végén az egyik kedves 
nagypapa igazi nyuszikat is hozott simo-
gatásra a gyerekeknek. Nagy élményhez 
juttatva ezzel őket. Mindenki simogathat-
ta, répával etethette a kedves állatokat.
A nap lezárásaként, még egy kis tánchá-
zi mozgásra is szakítottunk időt.
Úgy éreztük, hogy ezzel a jó hangulatú 
összejövetellel mindannyian ráhangolód-
tunk, készülődtünk a Húsvéti ünnepekre.
Elmondhatjuk, hogy nem csak a gyere-
kek, hanem mi felnőttek is jól éreztük 
magunkat a „húsvétváró nyuszi napon”.
Minden kedves Szülőnek, kollégának, 
az óvoda vezetőjének tisztelettel köszö-
nöm a támogatást, amellyel segítették 
ennek a kedves délelőttnek a megvaló-
sulását.

Barnáné Bakos Ildikó
óvodapedagógus

„Húsvétváró nyuszi nap” 
A tavasz közeledtével mindannyian felléle-
geztünk kicsit a hosszú tél után, a megújuló 
természet új reményekkel, vidámsággal, új 
ötletekkel töltött fel minket. 

Különösen éreztük ezt, az óvodai élet 
mindennapjai során. Tavasszal a gyere-
kekkel is „ráhangolódtunk” az új évszak 
változásaira. Megfigyeltük a természet 
megújulását, a növények rügyezését, 
kizöldülését, a költöző madarak vissza-
jövetelét, az állatok kicsinyeinek meg-
születését, a virágok illatát, a rovarok, 
lepkék megjelenését.
A Húsvéti ünnep közeledtével az idén arra 
gondoltunk, hogy vonjuk be a szülőket is 
az ünnepi készülődésbe. Közös tojásfes-
tésre, barkácsolásra, nyuszi pogácsa ké-
szítésére invitáltuk a szülőket.
A tavaszi ünnep közeledtével, óvodánk-
ban is lázas készülődés folyt mind a három 
csoportban. Tavaszi díszbe öltöztettük a 
csoportszobákat, az óvoda bejáratát. Fel-
díszítettük a húsvét fánkat, tojás fáinkat. 
Versekkel, énekekkel köszöntöttük a Ta-
vaszt. Nagycsoportosaink ellátogattak az 

Oázis Idősek Otthonába és kis ajándékkal 
kedveskedtek az otthon lakóinak, együtt 
kézműveskedtek az idős emberekkel.
Óvodai Programunk keretén belül nagy 

hangsúlyt kapnak az 
ünnepek és a hagyo-
mányok.
Hagyomány már óvo-
dánkban a húsvéti 
szokások, locsolko-
dás eljátszása, locso-
ló versek tanulása, a 
húsvéti hímes tojás 
elkészítése.
Minden óvó néni 
igyekezett most is 
többféle technikával 
megközelíteni ezeket 
a tevékenységeket a 
készülődés során, a 

gyerekek életkori sajátosságaira, kíván-
csiságára építve a megvalósításnál.
A szülőkkel megbeszéltük a húsvétvá-
ró nap megrendezését, nagy örömmel 
fogadták ennek a lehetőségét, sok-sok 
ötlettel támogatták és segítették  a nap 
sikeres megvalósulását.
Végre elérkezett a várva várt nap, minden 
csoportban, így a Törpike csoportban is 
lázas húsvéti készülődés folyt. Minden 
óvodai csoport a maga elképzelése sze-
rint szervezte és valósította meg a készü-
lődést. A Törpike csoportban már reggel 
érdekes dolgok történtek. A Szülők gyer-
mekeikkel együtt érkeztek. Az egyik szülő 
házaspár, a nagymama kis csirkéit  hozta 
be a gyerekeknek simogatásra. Hatal-
mas örömmel, néhányan kicsit félve, vagy 
csodálkozva vették a kezükbe a kedves 
kis állatokat. Az állat simogatás megte-
remtette a jó kedvet is a csoportban.

a központi óvodában



 

12 Mendei Híradó  2015./III. szám Mendei Híradó  2015./III. szám 13

Iskolánk házi tanulmányi versenyén a 3. és 
4. osztályos tanulók 4 héten keresztül 4 
tantárgyból (matematika, környezetisme-
ret, szövegértés és nyelvtan) mérhették 
össze erejüket. Március 27-én, pénteken 
a 16 legjobb eredményt elérő gyerekkel 
Úriban, a területi fordulón vettünk részt.
Hadd írjam le büszkén a nevüket: 
3.osztály: Bella Csenge, Csáni-Laczi Hunor, 
Huszár Alexandra, Juraszik Marcell, Kádas 
Tekla, Kun Olivér, Sas Rebeka és Péterbencze 
Sára.
4.osztály: Bodnár Virág, Endrődi Lili, Gér Fe-
renc, Kiss Boglárka, Laukó Luca, Rigó Fanni, 
Sass Zsófia és Szabó Vivien.

Az itt megjelent 150 gyerekből 4 mendei 
tanuló jutott tovább a tankerületi fordulóba:
Juraszik Marcell - nyelvtan, I. helyezett
Péterbencze Sára - szövegértés, IV. helyezett, 
Endrődi Lili - környezetismeret, I. helyezett, 
Gér Ferenc - matematika, IV. helyezett
Szívből gratulálunk Nekik, nagy telje-
sítmény! Kiváló adottságukkal és nagy 
szorgalmukkal jutottak idáig! Köszönjük 
Tanítóik és Szüleik támogató hozzáállá-
sát, odafigyelését, biztatását!
Sok sikert és szorgalmas készülést a kö-
vetkező megmérettetésig!

Polczer Csabáné

Iskolánkban még az ősz folyamán megren-
deztük a hagyományos mesemondó verse-
nyünket, majd tavasszal a versmondók is 
összemérték tudásukat. 
E két verseny győztesei április 10-én részt 
vettek a tankerületi vers-és prózamondó 
versenyen Sülysápon. 
A Wass Albert Művelődési Házban sze-
retettel várták Kiss Tímea 2. osztályos, 

Huszár Alexandra 3. osztályos, Kocsis 
László 4. osztályos alsósokat, és a felső-
ből Trepák Evelint és Gerebenics Vivient 
5. és 7. osztályosokat és még 54 társukat 
a tankerület többi iskolájából. 
A hatalmas létszámnak megfelelően a ver-
seny estébe nyúlóan ért véget, de a kö-
zönség és a zsűri figyelmét végig lekötötte 
a sok csodálatos produkció.

Legnagyobb örömünkre 
két oklevéllel térhettünk 
haza. Kiss Tímea korosz-
tályában 3. helyezést, 
Trepák Evelin pedig 2. he-
lyezést ért el. Gratulálunk 
a lányoknak!
Köszönjük minden részt-
vevő gyermek helytállását, 
valamint minden felkészí-
tő pedagógus munkáját, a 
szülőknek a versenyre utaz-
tatást és a türelmet.

Tóth Ervinné

Komplex alsós tanulmányi verseny Úriban

Újabb sikereink

Óvodánk a 2014/2015-ös 
tanévben is részt vesz az 
OTP-MOL Bozsik program-
ban.
Örömmel tapasztaljuk, 
hogy évről évre emelke-
dik a focizni, sportolni 
vágyó gyermekek szá-
ma. A szeptemberben 
regisztrált óvodások a 
tanév folyamán szorgal-
masan gyakoroltak, jártak edzésre és 
részt vettek a négy alkalommal megren-
dezett intézményi tornán.
Kétszer Mendén, kétszer pedig Pécelen 
„kergették a labdát” .
Ezeken a tornákon változatos, izgalmas fel-
adatokat kapnak a gyerekek. Egy időben 8 
helyszínen folynak a tevékenységek, tehát 
nincs holtidő, várakozás, mindenki egy-
szerre mozog, játszik. A csapatok forgó-
színpad szerűen vándorolnak, tehát min-
denki részt vesz minden tevékenységben. 
Az ügyességi játékok során fejlődik kitartá-
suk, figyelmük, koordinációs képessége-
ik, fegyelmezettségük, megismerkednek 

a sportszerű magatartás 
alapszabályaival.
A legfontosabb pedig, 
ami a program célkitű-
zése is: minél hamarabb 
megismerkedjenek a 
labdarúgással, átélhes-
sék a játék igazi örömét.
Természetesen lehető-
ség nyílik a tehetségek 
kiszűrésére, felfedezé-

sére is. Bízunk abban, hogy e tudatosan 
szervezett, széles körben menedzselt 
utánpótlásnevelés révén hamarosan 
sokkal több tehetséges focista kerülhet 
a pályákra.
Szeretném megköszönni a kedves szü-
lőknek, hogy egész évben támogatták 
tevékenységünket, szorgalmasan hord-
ták gyermekeiket a tornákra.
Jól megérdemelt jutalomként láthatták 
gyermekeik önfeledt, boldog játékát. 
Igazi, jó hangulatú családi programnak 
bizonyultak ezek a napok.
A jövő tanévben újra találkozunk!  

Billinger Lászlóné

OTP-MOL Bozsik program
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Az Oázis Idősek Otthona lakói és dolgozói nevében 
szeretnénk megköszönni minden kedves érintett 
mendei lakosnak, hogy a 2015. április 14. napján 
délután, az intézményben történt tűzeset során ön-
zetlenül segítettek és támogattak bennünket.

Kovács Kornél Katonáné Pócz Katalin
plébániai kormányzó intézményvezető

Köszönet

P+R parkoló létesült Mendén

2009 óta minden évben 4-5 alkalommal élel-
miszert oszt a családsegítő szolgálat a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesülete által felaján-
lott Élelmiszersegély programban. 
Idén április 17.-én osztottunk első alkalom-
mal. Sajnos a mennyiség nem volt sok és 
csak 280 főre jött adomány. A szolgálat 
minden felajánlást elfogad és kioszt, amit az 
élelmiszerbank felajánl. 2014-ben összesen 
4 osztás volt és 2300 fő kapott adományt 
Mende rászoruló lakossága közül.
Idén, 2015-ben is pályázatot nyertünk az Er-
zsébet program keretében kiírt „Mesés nyár 
vár ránk” nyári táboroztatásra. 2012 óta- ami-
kortól a program létezik- minden évben pá-
lyáztunk és minden évben meg is nyertük. 
2012-ben Vajtán, 2013 és 2014-ben pedig 
Fonyódligeten nyaraltunk. Idén Balatonbe-
rényben fogunk táborozni július 19-24-ig 20 
gyermekkel. Eddig minden évben sikerült tá-
mogatókat találni, hogy a táborozók számára 
teljesen ingyenes legyen a nyaralás. A tavalyi 
évben az utazás költségét az Önkormányzat 
magára vállalta, amit ezúton is köszönünk a 
táborozó gyermekek és szüleik nevében.
Sikeresen működik a falun belül adományo-

zás is. Ez azt jelenti, hogy aki kinőtt, megunt 
ruháit, játékait, bútorait behozza hozzánk, 
akkor a rászorulók ingyen elvihetik a számuk-
ra szükséges darabokat. Továbbra is várjuk 
a felajánlásokat. Minden kedden 9-15 óráig 
lehet jönni válogatni!

A legutóbbi felajánlásunk 30 zsák ruha, amit 
egy turkáló felszámolásából kaptuk. Ezúton 
is köszönjük a felajánlásokat!
Továbbra is problémát jelentett a 16 éven aluli 
gyermekek, fiatalok iskolából való igazolatlan 
hiányzásaik. Kérjük a szülőket, hogy fokozottan 
kísérjék figyelemmel gyermekük hiányzásait, 
tartsák a kapcsolatot az iskolával, pedagógu-
sokkal, megelőzve az igazolatlan hiányzásokat. 
Kérjük a szülőket, hogy munkánk megkönnyí-
tése, és az igazolatlan mulasztások megszün-
tetése végett működjenek együtt a Szolgálattal!
A gyermekjóléti szolgálat új családgondozója 
Kocsis Andrea, aki 2015. február 16-a óta töl-
ti be ezt a státuszt. Minden mendei lakos bi-
zalommal fordulhat hozzá problémái esetén.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
elérhetősége:  Tel./fax: 29/438-014
 e-mail: csase@mende.hu
ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 800-1800 Kedd: 900-1500

Szerda: 900-1500 Péntek: 800-1300

A Szolgálat keretein belül továbbra is lehető-
ség van, hogy minden mendei lakos gyermek 
és felnőtt igénybe vegye a pszichológus se-
gítségét. Időpont egyeztetés a 438-014 tele-
fonszámon vagy a pszichológusunk mobilszá-
mán, amit hétköznap 8-9 óráig lehet hívni.
Pszichológus: Spaits Annamária
Tel.: 06-30/530-73-65 

Kocsis Andrea, Zsíros Judit
családgondozók

Tisztelt Lakosság!
A mendei állomás-
nál a P+R parkoló 
elkészült, a kamera-
rendszer működik. 

Kérem, hogy a településen a kulturált 
parkolás elősegítése miatt használják.  
A kamerák éjjel nappal működnek.

Mona Gyula
jegyző

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015 
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Európai hulladékcsökkentési hét minden év 
november utolsó hetében megrendezésre ke-
rülő kezdeményezés. A 2014-ben a kampány 
fókuszában az ételhulladék csökkentés állt, 
de egyéb hulladékcsökkentési ötleteket is 
vártak a szervezők.
Hogyan kapcsolódtunk ehhez a kezde-
ményezéshez?
Cserebere program - ezzel az volt a cél, hogy 
a már megunt, nem használt tárgyak, főleg 
ruhaneműk és könyvek új gazdát találjanak, 
de ha a gazdájuk nem cserére, hanem ado-
mányként ajánlja fel, abban az esetben eljut-
tassuk az ezzel foglalkozó szervezetekhez. 
Az adományként beérkezett gyerekruhák 
2014. 12. 06-án elindultak Csángóföldre 
egy gyermekotthonba.
Ételmentés, avagy az ételek második élete
Az élelmiszer pazarlás óriási probléma 
a modern társadalomban. Egy átlagos 
háztartásban a megvásárolt élelmiszerek 
negyede a kukába kerül. Egy átlag euró-
pai minden évben fejenként 180 kg étel-
hulladékot termel. A világon megtermelt 
élelmiszerek egyharmada szemétbe ke-
rül. A világ másik fele éhínséggel küzd. 
Jelenleg minden évben 
89 millió tonna étel és 
élelmiszer válik hulla-
dékká az EU-ban, mely 
2020-ra becslések sze-
rint kb.126 milló tonnára 
fog növekedni. forrás: 
http://szelektalok.hu/
hulladekcsokkentesihet/
Mivel az élelmiszerhul-
ladék 42 % -a háztar-
tásokban keletkezik, 
emiatt kis odafigyeléssel 
nagyon sokat tehetünk 
ennek csökkentéséért. 

Bevásárlólistával elkerülhetjük, hogy felesle-
ges élelmiszert vásároljunk, ami jó esetben 
állatok táplálékaként szolgál, rossz esetben a 
szemétben köt ki. A túlvásárlásból eredő étel-
mentésre mutattunk Puskás Orsival néhány 
ötletet az érdeklődőknek.
Hulladékszedés a mendei Zöldekkel
A novemberi időpont ellenére 10 fős  lel-
kes csapat szedte a szemetet a Fő úton, a 
Barina-parton. Eredmény egy 8 m3-es meg-
rakott konténer.
Kézműves-foglalkozás az újrahasznosítás jegyében
Nagyon sok alapanyagot gyűjtöttünk, amiben 
sokan segítettek, külön köszönet érte. Készült 
műanyag pohárból Nyéki Anikó  segítségével 
hóembert , WC papír gurigából adventi kalen-
dárium, papírtörlő gurigából óriás szaloncukor 
a község karácsonyfájára, képek, játékok. Az 
összegyűjtött felhasználási ötletek megvalósí-
tásának és a jelenlévők ötleteinek megvaló-
sításának csak a rendelkezésre álló idő sza-
bott korlátot. A megmaradt újrahasznosítható 
anyagokat további kézműves foglalkozások 
keretében fogjuk felhasználni.
A programot regisztráltuk az európai kampány-
ban az Európai Hulladékcsökkentési Díjért. 

Volt egyszer egy Európai Hulladékcsökkentési Hét Te rajzolsz én varrok rajzpályázat
A kiválasztás szempontjai a figyelemfel-

keltés, jó gyakorlat, hosszú távú hatás, má-
solhatóság valamint a beszámolók alapján 
választották ki a legjobbnak tartott akciót.
A kampányunk kategóriájában (Könyvtárak, 
idősek otthona, kórházak) a legjobb volt,  
bejutott a nemzetközi megmérettetésre kivá-
lasztott kampányok közé. 
Végül Magyarszágot egy másik kampány 
képviselte, de fontosnak tartom, hogy figyel-
met adtunk ennek a világméretű problémá-
nak, és vélhetően a résztvevők nagyobb oda-
figyeléssel intézik a jövőben az élelmiszerrel 
kapcsolatos beszerzéseiket valamint meglát-
ják a hulladékban az újrahasznosíthatóság le-
hetőségét.  Nem elhanyagolható  eredmény, 
hogy 8 m3 szeméttől megszabadítottuk a kör-
nyezetünket.

A Te rajzolsz én varrok csa-
pata pályázatot hirdetet, 
amire a pályázóknak   házi 
kedvencük rajzát kellet 
elkészíteni, majd a bekül-
dést követően a legjobb, 
illetve legjobban tetsző 
rajzok „megelevenedtek”. 

A Te rajzolsz én varrok csapat  mendei tagját 
Bagoly Máriát, megkértem, hogy a mendei 
gyerekeknek az országos pályázattól függet-
lenül legyen egy plusz esélyük, vagyis hogy 
az itt készült rajzokból válasszunk egyet, ami  
ő általa megelevenedik. 
 Végül nem egy, hanem három gyerek rajza 
került kiválasztásra, Kádár Tekla (bagoly) és 
Pados Zsófi (bagoly) és Puskás Boróka (nyúl).
A többi gyerekrajz is annyira jó volt, hogy 
úgy döntöttünk, hogy azok is testet öltenek.  
Néhány gyerek betegség miatt kimaradt a 
rajzolásból, hogy senki ne legyen szomorú, 
így számukra egy újabb rajzolási lehetőséget 
biztosítottunk, így sikerült a szomorúsűgot 
mosollyá változtatni.
Nagyon köszönöm minden alkotónak Bagoly 
Mária, Dunai Kamilla, Nyéki József, Puskás Orsolya, 
hogy munkájukkal hozzájárultak a gyerekek 
álmainak beteljesedéséhez.
Külön köszönöm Bagoly Máriának, aki a játé-
kok megvalósításának oroszlánrészét magá-
ra vállalta.

Lekrinszki Helga

Kulturális Közfoglalkoztatás
Községünk a II. után ismét részt vesz a III. 
Kulturális Közfoglalkozatási Programban. 
A program keretében egy fő alkalmazására 
kaptunk lehetőséget, akit a könyvárban fog-
lalkoztatunk. Így a 4 órás könyvtárosunk mel-
lé továbbra is 8 órában tudunk még egy főt 
foglalkoztatni

Ennek eredménye képen május 15-ig könyv-
tárunk hétfőtől péntekig 8-18-óraig tart nyit-
va. A könyvek kölcsönzése és az internet el-
érés mellett számos színvonalas szabadidős 
programon lehet részt venni kicsiknek és na-
gyoknak. Várjuk az érdeklődőket.

Wagner Istvánné



 

Emlékképek Mende életéből
Továbbra is meg kívánjuk 
mutatni Mende múltját 
képekben, ezért kérjük 
a kedves Lakosokat, 
hogy akinek olyan képe 
van, amit érdemes 
megjelentetni, hozza 
be nekünk, vagy küldje 
el a mende@mende.hu 
címre!

1968-as esküvő konyhás asszonyok

Aratáskor
Csoportkép az 1950-es évekből

1921-es évekből

Mende Anno Mende Anno

1962. Mende központ

1938. Mendei Levente Zenekar

1900-as évek elején egy parádéskocsis

1983. Keresztszentelés

Katona az 1920-as években
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Elkészítés: Először a vagdaltat készítjük el. 
Megfőzünk 6 db tojást. A zsemléket vízbe áz-
tatjuk, jól kicsavarjuk és a darált húshoz adjuk, 
hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, ráreszel-
jük a fokhagymát, fűszerezzük sóval, borssal, 
fűszerpaprikával, majorannával, apróra vágott 
petrezselyemmel. Ráütjük a tojást és hozzá-
adunk 3 evőkanálnyi fehérbort. Az egészet 
kézzel alaposan összedolgozzuk. Egy tepsit 
kivajazunk és meghintjük zsemlemorzsával, 
hosszában a közepére simítjuk a massza 2/3 
részét, ráfektetjük a meghámozott főtt tojásokat 
majd beborítjuk a maradék masszával, kicsit 
meg is nyomkodhatjuk. A tetejét zsemlemor-
zsával meghintjük és vajdarabkákat teszünk rá. 
Aláöntjük a kb. 3 dl fehérbort és mehet a sütő-
be. 230 C fokon kb. 40 percig sütjük.

Amíg a vagdaltunk a sütőben tartózkodik, fog-
lalkozhatunk a körettel. Ehhez a burgonyát 
vékonyan meghámozzuk, vagy csak jól meg-
kapargatjuk. Egy lábasba kevés repceolajat 
teszünk, erre vékonyan rákarikázzuk a burgo-
nyát. Alaposan megsózzuk, kis vizet öntünk 
alá, és fedő alatt pároljuk. Gyakran kell ellen-
őrizni, kevergetni, mert azt a pillanatot kell el-
kapnunk, amikor a krumpli már nem kemény, 
de még nem törik szét sem. Ekkor hozzáke-
verjük az apróra vágott petrezselymet. Lefed-
jük és a tűzről azonnal levéve 5 percig saját 
gőzében pároljuk.
Miután a vagdalt készre sült, szeletelés előtt 
legalább 15 percig pihentessük, különben ne-
héz dolgunk lesz, mert  könnyen szétesik!
Jó étvágyat kívánok!

A tésztához a lisztet elkeverjük a porcukorral, 
alaposan elmorzsoljuk benne a vajat, majd a 
kevéske tejben feloldott szalalkálival, a tojás-
sal és kevés tejföllel könnyen nyújtható tésztát 
gyúrunk. A tejföl mennyisége nagyban függ a 
liszt minőségétől és a tejföl vizességétől. Ha 
összeállt a tészta három egyenlő részre oszt-
juk, kinyújtjuk és a három lapot egyenként 
megsütjük. A frissen kisült lapok még lágyak 
lehetnek, óvatosan kell vele bánni!
A krémhez a tej felét lábasba töltjük, másik felét 
pedig csomómentesen elkeverjük a liszttel és a 
pudingporokkal, majd a többi tejhez öntjük. Hoz-
záadjuk a cukrot is és állandó keverés mellett ke-
mény péppé főzzük, majd – miután már levettük 
a tűzről – a vajat is hozzá keverjük. A kihűlt krém-
mel a lapokat megtöltjük (lap-krém-lap-krém-lap). 
Tetejét porcukorral meghintjük. Ne szeleteljük 
azonnal! Néhány óráig érdemes pihentetni. 
Jó sütögetést kívánok!

Bánfi Annamária
www.eletfuszerei.hu szerkesztője

Idén április 22-én ünnepli 25. évfordulóját a ma-
gyarországi Föld napja mozgalom, és ez a 45. év-
fordulója a Föld napja világmozgalomnak. Hogyan 
kapcsolódhatunk ehhez a mozgalomhoz?
Zöldíthetjük a környezetünket fák, haszonnövé-
nyek ültetésével, égetés helyett komposztálással, 
szigeteléssel, környezetbarát szerek használatá-
val, félkész élelmiszerek vásárlása helyett, friss ha-
zai és főleg helyi termékek fogyasztásával, továb-
bá kevesebb állati eredetű 
élelmiszer felhasználásával. 
Ezek nemcsak a környezet-
nek, de az egészségünknek 
is hasznosak.
Hogyan kapcsolódott Mende 
ehhez a kezdeményezéshez?

A Szép, Tiszta Mendéért 
Kiemelt Közhasznú Kör-
nyezetvédelmi Egyesület 
a Mesevár óvoda kertjé-
ben tujákat ültetett, né-
hány lelkes aktivista és a 
méglelkesebb óvodások 
közreműködésével. 
Remélhetőleg, akik nem 
tudtak részt venni az ese-
ményen azok is kapcso-
lódtak valamilyen módon 
a Föld napja program-
hoz. 
Ültessünk, hogy zöldebb 
környezetben élhessünk!

PÜNKÖSDI FINOMSÁGOK PÜNKÖSDI FINOMSÁGOK

Föld napja

Hozzávalók a vagdalthoz:
- 70 dkg darált sertéshús
- 3 nagy, szikkadt zsemle
- 1 tojás + 6 db keményre főzve
- 1 nagy fej hagyma
- 2 gerezd fokhagyma

- só, bors, majoranna
- fűszerpaprika
- 1 csokor petrezselyem
- 3 evőkanál fehérbor 
+ 2 dl a tepsibe
- zsemlemorzsa

A körethez:
• 1 dl repceolaj
• 1 kg újburgonya
• 2 nagy csokor petrezselyem
• só

Hozzávalók a tész-
tához:
- 30 dkg liszt
- 1 dkg szalalkáli
- 1 evőkanálnyi tej
- 1 db tojás
- 2-3 evőkanálnyi tejföl
- 10 dkg porcukor (vagy 
porított nyírfacukor)
- 10 dkg hideg vaj vagy 
margarin

A krémhez:
- 7,5 dl tej
- 2 csomag vanília puding
- 4 csapott evőkanálnyi liszt
- 25 dkg cukor
- 20 dkg vaj vagy margarin

Fehérborban párolt stefánia vagdalt, petrezselymes burgonyával Hófehér szelet



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: 
egy nyuszi volt.

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

Fekete Máté, Fekete Barbara, Török Donát

Rejtvény gyermekeknek

Új feladványunkhoz jó időtöltést kívánunk!

A nagyobbaknak is összeállítottunk egy pár kérdést, a helyes választ beküldők között 
egy darab 5 órás teniszpálya bérletet sorsolunk ki:

1. Mi a Grand Slam-tornák 4 helyszíne?
2. Ki az az egykori svéd teniszező, akit a mai fiatalok már táska márkaként ismernek?
3. Melyik magyar teniszező nyert Wimbledonban párosban?
4. Melyik magyar teniszező  nyert Párizsban párosban?
5. Mekkora egy teniszpálya?
Mit ábrázol a kép? a jó választ beküldők között belépőt sorsolunk ki a Játszóházba.

A megfejtéseket május 22-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni.
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RETRO PARTY
A Fő u.10 sz. alatti óvoda Szülői 
Munkaközössége és dolgozói 2015 
április 18-án a négy évvel ezelőtt 
Kásavölgyi óvodából induló kez-
deményezés folytatásaként, ismét 
Retro Partyt rendezett a Szabadidő 
Központban.  

A köszöntő után, a Mende Tánccsoport 
fergeteges tánccal nyitotta meg a jóté-
konysági rendezvényt, mely megalapozta 
a party jó hangulatát. A vacsorát a Rizzo 
Gastro Bár készítette számunkra.
Köszönjük  a hajnalig tartó rendezvényünk 
fellépő és résztvevő vendégeinek, vala-
mennyi támogatónknak, segítőnknek a 
Retro Party sikeréhez való hozzájárulását.

Rendezvényünk 
bevételét óvodánk 
további szépítésé-
re, eszköztárunk 
bővítésére kíván-
juk fordítanI.

Köszönjük:

Az óvoda dolgozói, 
Szülői Munkaközössége és 

az óvodás gyermekek



 

Egésznapos program meglepetésekkel!

FŐZŐVERSENY 
„Mende legjobb szakácsa” cím elnyeréséért.

Már nevezni lehet a Mendei Polgármesteri Hivatalban, 
vagy a mende@mende.hu email címen.

Óvodások, általános iskolások 
FELLÉPÉSE

MEGLEPETÉS 
SZTÁRVENDÉG!

KÉSZÜLJÖN!
 VÁRJUK!

UGRÁLÓVÁR, 
ARCFESTÉS

2015. május 16. 10 órától

HIP-HOP

ÚJRA Családi Nap 
Mendén a KATLAN-ban

Az egésznapos belépő 1000 Ft/fő
14 év alatti gyermekek részére a belépés ingyenes.

DISCO 
HAJNALIG

Mendei tánccsoportok 

FELLÉPÉSE


