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KEDVES MENDEI LAKOSOK!
Ismét vége felé 
jár egy naptári 
esztendő: Ádvent, 
Karácsony, Szil-
veszter, Újév.
Lázas készülődé-
sek időszaka áll 
a küszöbünkön. 
Most álljunk meg 
egy pillanatra, és 

fordítsuk figyelmünket a lelkünkre. Vallá-
si meggyőződéstől függetlenül mindenki 
készül karácsony ünnepére. A különböző 
tartalmak mégis egy valóságra irányítják 
figyelmünket: a Szeretetre.
Adventi előkészületünk kiváló alkalom a 
félreértések, megbántások tisztázásá-
ra. A szeretet nagylelkű és bátor, nincs 
értelme azon gondolkodni kinek illik 
vagy kellene kezdeményezni. Nekünk, 
mindnyájunknak az a küldetése, hogy 
a reményt tápláljuk a körülöttünk élő 
társainkban. Nagyon nagy rá az igény! 
Sokakban nem is tudatosul a remény-
telenség, csak rosszul érzik magukat, 
félnek, indulatosak, elkeseredettek. 
Most, hogy ismét a karácsony ünnepé-
re készülünk, figyeljünk kicsit embertár-
sainkra, hiszen nem drága holmikkal, 
erőltetett adakozással teszünk jót. A 
kimondott köszönet, a szívből jövő jókí-
vánság, az őszinte figyelem, mindenki 
számára megengedhető módja az aján-
dékozásnak. 

Most, hogy a fény ünnepére készülünk, 
jusson eszünkbe, hogyan tehetnénk 
mások számára is világosabbá, mele-
gebbé, varázslatosabbá a karácsonyt. 
Törekedjünk arra, hogy segítsünk má-
soknak és ezáltal mindenki lelkében 
ragyoghasson a remény, hit, a szeretet. 
Törekedjünk arra, hogy az esztendő 
végeztével, amikor számot vetünk tet-
teinkről nyugodt szívvel mondhassuk: 
megtettünk minden tőlünk telhetőt má-
sokért, magunkért, környezetünkért, 
élhető közösségünkért. 
Magam és a képviselőtestület nevében 
köszönöm mindenkinek, hogy a 2015. 
évben is aktív részesei voltak községünk 
mindennapjainak, köszönöm a segítsé-
get, jó szándékot, őszinte figyelmet. 
Végezetül engedjék meg, hogy Márai 
Sándor soraival kívánjak mindenkinek 
MEGHITT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!
„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor 
ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülről 
és kívülről. Felejts el mindent, ami a köz-
napok szertartása és feladata. Az ünnepet 
nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. 
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen 
feltétlenül, milyen körülményesen, meny-
nyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a 
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás."

Kaszanyi József 
polgármester
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Közérdekű információkKöszöntő
Hivatali Munkarend

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
ünnepek ideje alatt a Polgármesteri Hivatal 
ügyeleti napjai a következőképpen alakulnak:
2015. december 23-án a Polgármesteri Hi-
vatalban az ügyfélfogadás 800–1600 óráig tart.
2015. december 24-én ügyfélfogadás nincs
2015. december 28–31 között a Polgármes-
teri Hivatalban igazgatási szünet lesz.
2015. december 28-29-ig kizárólag el-
hunyt személy anyakönyvezése esetén 
a 06-30/972-0597-es telefonszámon 
Kremmer Gáborné érhető el.
2015. december 30-31-ig kizárólag el-
hunyt személy anyakönyvezése esetén 
a 06-30/220-84-40-es telefonszámon 
Wágner Istvánné érhető el.
Az ünnepek utáni első munkanap 
2015. január 4. (Hétfő)

Mona Gyula
címzetes főjegyző

Változás az orvosi ügyeletben
2016. január 01-étől a sürgősségi orvosi ügyele-
ti ellátást Mende Község Önkormányzata Gyöm-
rő Város Önkormányzatával közösen szervezi 
meg. A megállapodás értelmében az ügye-
let helye és elérhetősége is megváltozik.
Az Ügyelet új címe: Gyömrő Szent István u. 55.
Telefonszáma: 06-29/332-233
Ügyeleti idő: hétköznapokon 16 órától 08 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 24 órás.

Kaszanyi József polgármester

Karácsonyi rendelési idők:
Ez évben dr. Dóczi Ildikó lesz szabadságon 
a két ünnep között. Az utolsó rendelés dec-
ember 23-án, szerdán lesz dr. Dóczi Ildikó 
rendelőjében.
December 24-25-26-27-én Központi Ügyelet lesz.
December 28-29-30-án dr. Marosi 
Gyöngyi rendel a saját rendelési idejé-
ben és rendelőjében. A rendelési időn 
kívül ugyanott helyben ügyeletet tart 8 és 
16 óra között.
December 31-től január 3-ig Központi Ügyelet lesz.
A rendelések január 04-től a megszokott 
rend szerint folytatódnak.
A Központi Ügyelet helyszíne és telefonszá-
ma változik! Kérjük, kísérjék figyelemmel a 
hirdetményeket!
Minden kedves betegünknek békés karácsonyt 
és egészségben gazdag 2016-os esztendőt kíván 

Dr. Marosi Gyöngyi és 
Dr. Dóczi Ildikó

Szelektív hulladékszállítás
2016. első negyedévi csomagolásihulladék-
szállítási rend:
2016. január 19., február 16., március 15.
A csomagolási hulladék gyűjtése tör-
ténhet bármilyen átlátszó zsákban, bár-
mennyi hulladék kihelyezhető. 
A megfelelő számú cserezsákot bizto-
sítjuk helyette.

Legyen Ön is válogatós és 
védjük együtt a környezetünket!

Közeledik az év 
vége, ilyenkor mind-
annyian átgondoljuk 
az elmúlt esztendő 
eseményeit. Közsé-
gük egy sikeres évet 
zárt, a település mű-
ködése és fejleszté-
se az idei évben is 

biztosított volt. Mint a térség országgyűlési kép-
viselője bízom abban, hogy a következő évek-
ben is folytatni tudjuk a megkezdett munkát. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a te-
lepülés minden lakójának áldott, szere-
tetteljes, szép karácsonyi ünnepeket és 
békés, eredményekben gazdag új évet. 

Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő

Fidesz

A Mende Polgár-
őrség Egyesület 
nevében szeret-
ném megköszönni 
mindenkinek, hogy 
közvetlenül vagy 
közvetve segítette 
munkánkat. Kö-
szönöm a lakosok 
állandó figyelmét, 

anyagi hozzájárulását. 
Az Önök segítségének is köszönhető, 
hogy már nemcsak az éjszakai járőrö-
zés, hanem a nappali ellenőrzés is 
lehetővé vált községünkben. Polgár-
őreink rendszeresen járják nappal is 
községünk utcáit és figyelnek – el-
sősorban – az idősebb, kiszolgálta-
tottabb személyek lakókörnyezetére. 

Községünk biztonsága, lakosaink vé-
delme továbbra is kiemelkedő fontos-
sággal bír. A tájékozódásban az új Pol-
gárőr autónk nagy segítségre lehet, 
hiszen a Mende nevére felmatricázott, 
fehér terepjárót mindenki megismeri. 
Kérem Önöket, hogy figyeljenek em-
bertársaikra és amennyiben szokatlan 
dolgot észlelnek, bátran értesítsenek 
minket, vagy akár szólítsák meg nap-
pali járőreinket. 
Végezetül engedjék meg, hogy ma-
gam és polgárőrtársaim nevében kí-
vánjak mindenkinek biztonságos, bé-
kés ünnepeket és jó egészséget!
Tisztelettel: 

Gecser István
elnök

tel:06 30 441-5027

Tisztelt Mendei Polgárok!

Tisztelt mendeiek!

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
 
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
 
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Juhász Gyula
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Közérdekű információk

Háziorvosi rendelő felújítása 

Lakosaink biztonsága érdekében

Impresszum:
Mendei Híradó 2015./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.

Mende Önkormányzata támogatásával

INGYENES RIASZTÓRENDSZER

A rendszer elemei:
♦ 1 db riasztóközpont
♦ 2 db mozgásérzékelő
♦ 2 db akkumulátor
♦ 1 db transzformátor
♦ 1 db sziréna
♦ 1 db nyitásérzékelő
♦ szerelési segédanyagok

Szerződéskötéskor az igénylő vállaja, hogy legalább 
24 hónapon keresztül fi zeti a – kivonuló járőrszolgálat-
tal biztosított – kedvezményes távfelügyeleti szolgál-
tatási díjat, amely az átjelzéstől függően havonta

bruttó  3 900 Ft 
(hagyományos telefon-kommunikáció esetén)

vagy bruttó  4 900 Ft 
(rádiós/GPRS-kommunikáció esetén).

Ha az Ön telefonvonala nem alkalmas a riasztórendszer je-
leinek átvitelére, úgy a szakembereink biztonságtechnikai 
rádió-adót, vagy GPRS kommunikátort szerelnek fel, amelynek 
egyszeri kauciós díja 10 000 Ft. Ez a kauciós díj visszajár a 
szerződés megszűnésekor, a kommunikátor visszavételekor.

Akciónkban riasztórendszert igényelhet minden Mendén élő, bejelentett lakcímmel rendelkező 
magánszemély. A jelentkezők a jelentkezés sorrendjében – díjmentes helyszíni felmérés, tanács-
adás után – juthatnak hozzá egy komplett, alap kiépítésű riasztórendszerhez.
 A berendezéseket saját szakembereink szerelik be.

Az akció 2016. február 28-ig tart!
Jelentkezés és további információ:
• személyesen: Gyömrő, Táncsics út 81. 

alatti ügyfélszolgálatunkon, vagy
• Mende Polgármesteri Hivatal portáján
• interneten: iroda@brandsec.hu
• telefonon: 06-29/330-900
• honlapunkon: www.brandsec.hu

Tisztelt Mendei Lakosok!
A környékbeli települések bűnüldözési, illetve bűnmegelőzési szem-
pontból speciális helyzetben vannak, gondolok itt elsősorban az ún. 
átutazó bűnözésre. Emiatt Mende Önkormányzata évről évre komoly 
támogatást nyújt a rendőrség és a polgárőrség munkájához. Sajnos 
térfi gyelő kamera rendszerünk nincs, de ígéret van, hogy megint lesz 
pályázat a beszerzésére. Ezek az erőfeszítések javítják a községünk-
ben lakók biztonságérzetét, azonban az összes bűncselekményt elhá-
rítani még így is képtelenség. Közös érdekünk, hogy mindent megte-
gyünk a közbiztonság fokozásáért.
A személyes és a vagyonbiztonság akkor a leghatékonyabb, ha a 
közösségi erőfeszítések mellett mindenki lehetőségeihez mérten 
gondoskodik saját ingatlanának, tulajdontárgyainak biztonságáról. 
Ezért is ajánlom jó szívvel a lakásokba telepíthető korszerű riasztó- és 
távfelügyeleti rendszert, mely a kivonuló járőrszolgálattal együtt haté-
kony védelmet nyújthat az illetéktelenekkel szemben. Bízom benne, 
hogy minél többen élnek a fenti akció kínálta lehetőséggel, ezzel is 
hozzájárulva a közbiztonság helyzetének javításához községünkben.

Kaszanyi József 
polgármester

Iskolai étkezés befizetés
Január hónapban:

2016. január 11. hétfő    
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
2016. január 13. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
2016. január 15. péntek 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2016. január 18. hétfő 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban

Február hónapban:
2016. február 10. szerda 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
2016. február 12. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
2016. február 15. hétfő   
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2016. február 17. szerda 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban

Mona Gyula
címzetes főjegyző

A Hősök tere 15. sz. alatti orvosi rendelő fel-
újítására közbeszerzési eljárást írt ki Önkor-
mányzatunk. 

Az eljárás eredményeképp az összességé-
ben legelőnyösebb ajánlatot tevő vállalkozó 
az ERMI-PAINT Építőipari és Szolgáltató Kft. 
(székhelye: 2220. Vecsés, Széchenyi u. 3.)
A vállalkozási díj összege: 30 333 618 FT +27% ÁFA. 
A vállalkozási szerződést 2015. decem-
ber 1-jén írtuk alá.
Az egészségügyi alapellátást szolgáló 
háziorvosi, védőnői szolgálat és fogor-
vosi rendelő épület felújítása során
• a palafedést cseréljük TONDACH kerá-

mia cserépre,

• a külső nyílászáró szerkezetek műanyag, 
hőszigetelt, fokozott légzárású kivitelben,

• a  homlokzat  12 cm vtg-ú ásványi hőszi-
getelő táblákkal kerül hőszigetelésre,

• a meglévő ivóvízvezeték, fűtési vezeték 
elbontása után új szerelések kerülnek 
kialakításra,

• a padló és falburkolatok cseréjét 
• napkollektor felszerelését
• akadálymentesítését tervezzük
A felújítás során kérjük Tisztelt Lakosa-
ink türelmét és megértését! A munka 
kezdésének időpontjáról előzetesen tá-
jékoztatni fogjuk Önöket. 

Kaszanyi József
polgármester
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1 éves a Mesevár Bölcsi! 1 éves a Mesevár Bölcsi!

Mikulás az ovikban

Bölcsődénk 2014 októberében nyitotta meg 
kapuit kis lakói előtt. Az első bölcsődei 
évünkben 13 kisgyermek napközbeni ellátá-
sát, gondozását tudtuk biztosítani. 
Színes, vidám programok szervezésével 
igyekeztünk vidámabbá, emlékezeteseb-
bé tenni a bölcsis napokat mind a gyerme-
kek, mind a szüleik számára. 
Tavaly is ellátogatott hozzánk a Mikulás, 
a karácsonyt pedig közös mézeskalács 
sütéssel, bábelőadással ünnepeltük meg-
hitt, családias légkörben. Az új esztendő 
sok új kisgyermeket hozott hozzánk, így 
a farsang már igazi karneváli hangulatban 
telt. 
Húsvét előtt nyílt kézműves délutánt szer-
veztünk, melyre már a gyermekek szüleit 
és testvéreit is meg tudtuk hívni. Az érdek-
lődés minden várakozásunkat felülmúlta, 
örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon lel-
kes, segítőkész szülői közösséget tudha-
tunk magunk mellett. 
A szülők bevonásával tavasszal egy kert-
szépítő délelőtt keretében átrendeztük 

a bölcsőde udvarát, virágokat ültettünk, 
konyhakertet, fűszerkertet alakítottunk ki, 
így az első tavaszi napsugarakkal a gyere-
kek is birtokba vehették a szépen kialakí-
tott játszókertet. 
A gyerekek legnagyobb örömére egy áp-
rilisi délután erejéig a bölcsőde tágas te-
raszát állatsimogatóvá változtattuk, erre a 
programra is meghívtuk a gyerekek szüleit 
és testvéreit, remek hangulatú délutánt 
töltöttünk együtt.
Gyermeknapra igazi fesztiválhangulatot 
varázsoltunk a bölcsőde udvarán, egész 
napos játékra hívtuk a gyerekeket és csa-
ládjaikat.
Szinte észre sem vettük és máris eltelt egy 
bölcsődei év. Fájó szívvel engedtük út-
jukra az óvodába ballagó gyermekeinket, 
búcsúzásként egy kis ünnepséget szer-
veztünk számukra a bölcsőde teraszán, 
majd egy kis uzsonnával, fotóink, videóink 
nézegetésével zártuk az évet.  
A nyári zárás előtti utolsó nap estéjén a 
szülőkkel egy vidám hangulatú grillpartin 

ünnepeltük meg a sikeres bölcsődei év 
végét, megköszönve a szülőknek a sok 
segítséget, mellyel folyamatosan támogat-
ták a munkánkat.
A nyári zárás után idén szeptemberben 
nagy lendületet vett a bölcsőde élete, sok 
új kisgyermek érkezett hozzánk, folyama-
tos beszoktatásukkal, beilleszkedésük 
támogatásával a mai napon teljes létszám-
mal, 24 kisgyermekkel, 2 csoportban mű-
ködik a bölcsőde. Mivel a férőhelyek iránti 
érdeklődés töretlen, így februártól várólis-
ta bevezetésével, ennek alkalmazásával 
tudjuk felvenni a gyermekeket. 
Az előző évhez hasonlóan idén is rendkí-
vül lelkes, érdeklődő szülői csapat áll mel-
lettünk, így az őszt rögtön egy kertszépítő 
szombattal indíthattuk: termőföldet kap-
tunk, füvesítettünk, virágokat ültettünk, 
járdát építettünk.

Október végén vidám kézműves- és já-
tékdélutánt szerveztünk a „sütőtök jegyé-
ben”, remek napot töltöttünk együtt.
A Mikulás érkezését már izgatottan várták 
a gyerekek, szükség volt ugyan egy kis 
bátorításra, de végül mindenki odament 
a Mikuláshoz, sőt a közös éneklés sem 
maradt el. 
Jelenleg gőzerővel folynak a karácsonyi 
előkészületek, valamint az előző évhez 
hasonlóan már szervezzük a tavaszi, nyári 
programokat is.
Ezúton is köszönjük a szülők segítő 
együttműködését, valamint a lakosság, a 
kisgyermekes családok segítségét, játék-
felajánlását, mellyel folyamatosan támo-
gatják munkánkat!
Meghitt, szép karácsonyt és boldog új 
esztendőt kívánunk!

A Mesevár Bölcsőde dolgozói
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Könyvtári Hírek Zöld Levél Utolsó szám

KÖNYVTÁRI HÍREK

Őszi szünet
A korábbiakhoz hasonlóan most is több program-
mal vártuk a gyerekeket. Kirándultunk, agyagoz-
tunk, valamint a már hagyományosnak számító 
gasztronapon kókuszgolyót készítettünk.
Köszönöm a Római Katolikus Plébániának, 
hogy lehetővé tették, hogy a gasztronapon 
használjuk a konyhát, valamint a Géza Feje-
delem Iskolának, hogy segítették a kerámia 
tárgyak kiégetését.

Az őszi szünetben, valamint a Hagyományőrző 
héten készült agyagtárgyak kiégetése megtör-
tént, a tárgyak nyitvatartási időben elvihetők.

Európai Hulladékcsökkentési Hét
Minden év november utolsó hetében megren-
dezésre kerülő akció fő célja, hogy ráirányítsa 
a figyelmet a hulladékkeletkezés megelőzé-
sének, a keletkezett mennyiség csökkentésé-
nek, a termékek újrahasználatának, valamint 
az anyagok újrahasznosításának fontosságá-
ra. Az idei évnek a „Hozz ki többet keveseb-
ből!” gondolata, melynek lényege, hogy mi-
nél kevesebb erőforrás felhasználásával érjük 
el ugyanazt a megszokott eredményt.
Ehhez a programhoz kapcsolódva 2015. 11. 
28-án csereberét tartottunk, ahol a használ-
ható kinőtt vagy megunt dolgok kerestek és 
találtak új gazdára. A cserebere végén meg-
maradt ruhaneműt továbbadtuk a Családse-
gítő Szolgálatnak, valamint a kárpátaljaiak 
javára történő adománygyűjtésbe.

Babaklub
Minden héten csütörtökön 1000-1130 között.

Teaház
A novemberi TEAHÁZ témája: Mende múlt-
ja az oklevelek alapján. Előadó Balogh Gá-
bor volt. Az előadás rövidített változata a 
romkatmende.hu-n is olvasható.
Továbbra is minden hónap első hétfőjén 
16 órakor TEAHÁZ.

Cipősdoboz akció
Cipősdoboz akciót szerveztünk, melynek ke-
retében a községben lakó, rászoruló gyermek 
karácsonyát próbáltuk meg szebbé tenni. 
Idén 30 gyerek részére gyűjtöttünk adomá-
nyokat. Az adományokból összeállított dobo-
zokat a Családsegítő Szolgálaton keresztül 
juttatjuk el a gyerekek részére. Szeretnék kö-
szönetet mondani a mendei vállalkozásoknak 
és magánszemélyeknek, akik adományaikkal 
hozzájárultak az akció megvalósulásához.

Új könyvek
Novemberben a könyvállomány 142 új 
könyvvel gyarapodott. 
A Könyvtár 2015. 12. 18–31-ig zárva tart.
Minden kedves tagunknak Békés, Boldog 
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kí-
vánunk!

Lekrinszki Helga

Nemcsak a 2015-ös esztendőtől, hanem a 
Zöld Egyesülettől is búcsúzunk ebben az 
évben.
A miértje egyszerű, hiszen törvényileg le-
hetetlenítik el az egyesületek működését. 
Olyan feltételeknek kell megfelelni a Civil 
Törvény alapján, amit sem én, sem más 
vezetőségi tag nem tud és nem is akar fel-
vállalni.
Mint mindenki tudja 2005. június 1-én 
alakult Egyesületünk közel ötven fővel. 
Akkor az alapbázist azok a tagok alkották, 
akik úgy gondolták, hogy érdemes szeb-
bé tenni községünket. Kivonultunk az ut-
cára, az erdők aljára, a Barina- patakhoz, 
a 31-es út mellé szemetet szedni és nem 
szégyelltünk lehajolni az eldobott hulla-
dékért. Fotók bizonyítják, hogy több ton-
na szemetet szedtünk össze községünk 
szinte minden pontjáról. Aztán kicsit töb-
ben lettünk, lett egy kicsit több pénzünk 
és már tudtunk fákat, virágokat ültetni a 
kultúr előtti parkban, az iskolákban és az 
utcákon. 
Aztán gyönyörű szemetes edényeket ké-
szített nekünk Konda István, ami nem csak 
nekünk tetszett, hanem olyannak is, aki 
nem adott érte pénzt, de magáénak gon-
dolta és a kirakás után egy nappal már el is 
tulajdonította az egyiket. Több kuka pedig 
randalírozó fiatalok célkeresztje lett, volt 
akit sikerült elkapni és ki is fizette az oko-
zott kárt.
Lassan megszokottá vált, hogy szomba-
tonként (az oly kevés szabadidőnket nem 
sajnálva) az utcákat, tereket, patakpartot 
jártuk és csak gyűjtöttük a szemetet. Csat-
lakoztunk az országos „Te szedd” akció-
hoz is. Az iskolás gyermekek oktatásába 
bekerült a környezetvédelem, és mint elő-
adó én is előfordultam a suliban. 

Egyesületünk javaslatára kezdődött el 
évekkel ezelőtt és immár hagyománnyá 
vált az adventi gyertyagyújtás községünk-
ben. Sőt az adventi koszorú tartóját is mi 
zöldek csináltattuk.
Zöldellő tevékenységünket 2009-ben a 
Pest Megyei Önkormányzat Pest Megye 
Környezetvédelméért díjjal tüntette ki.
Örömteli volt a tavalyi év tavaszán azt a sok 
vetőmagot, palántát és facsemetét szét-
osztani és ősszel hallani, hogy megeredtek 
a fák, sok paradicsomot és paprikát tud-
tunk leszüretelni. A 2014-es Családi Nap 
megszervezése nagy feladat elé állította az 
Egyesületet, de megbirkóztunk vele.
A Hunyadi téri juniálisok megrendezése 
sok kis gyermek örömére történt.
Szép emlék lesz! Ahogy szép emlékek 
lesznek, azok a közös uzsonnázások egy-
egy szemétszedés után, vagy a közös 
karácsonyi ünnepségek. Mende történe-
téből már nem íródik ki, hogy több főzőver-
senyt is megnyertünk!
Nem akarom hosszúlére ereszteni az em-
lékezés pillanatát, épp ezért most nem 
egyenként, hanem úgy ám-blokk szeret-
ném mindenkinek megköszönni a tíz éves 
együttlétet, a sok támogatást és az építő 
kritikát is egyben.
Azonban a környezetvédelemtől nem kö-
szönök el, hiszen továbbra is szívügyem, 
csak nem egyesületi keretek közt. Tovább-
ra sem fogom véka alá rejteni véleménye-
met, ha környezetszennyezést látok. És 
abban is biztos vagyok, hogy minden olyan 
kezdeményezéshez csatlakozni fogok, ami 
építő jelleggel hat a környezetvédelemre.
Tisztább, szebb és egészségesebb környeze-
tet kívánok az új esztendőre minden kedves 
Mendei Lakosnak!
Környezetbaráti üdvözlettel: Dr. Dóczi Ildikó
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A 16 csapatot felölelő Közép-csoportba 
Mikulik Norbert irányításával a „Felnőtt-csa-
pat” 23 fővel kezdte meg a bajnokságot. 
A bajnokság első fele – amely egyben egy 
olyan időszakot is jelentett, amelynek so-
rán a tabella első helyén állt a csapat – na-
gyon jól sikerült. A bajnokság második ré-
sze ellenben már nem volt hű képe az első 
felvonásnak, több okból. 

Nem egy játékos – akiket ezen a helyen 
nem kívánok „nevesíteni” – a legkülönbö-
zőbb okokra hivatkozva vonta ki magát a 
mérkőzésekben való részvételből, cser-
benhagyva ezáltal a csapatot. Joggal vető-
dik fel minden a téma iránt érdeklődő olva-
sóban a kérdés: ilyen indíttatású személyek 
miért akarnak az egyesület tagjai lenni?
Tiszteletemet is ki szeretném fejezni ugyan-
akkor annak az 5-6 játékosnak, akikre min-
den körülmények között lehetett számítani. 
Mint fentebb utaltunk már rá, segítségül 
tudtuk hívni például az Öregfiúk már meg-
nevezett azon játékosait, akiknek köszön-
hetően 11 fős teljes csapatlétszámmal 
tudtuk felvenni a harcot a vendégcsapattal. 
Ezeknek a játékosoknak oroszlánrészük 

volt abban, hogy a csapat a középmezőny-
ben a 8. helyen végzett. Nem tagadom 
ugyanakkor, hogy a csapaton belüli sértő-
dékenység, nemtörődömség, felelőtlenség 
problémája a vezetőség számára egyelőre 
megoldhatatlan feladatnak tűnik.
A Mendei LSE. elnökeként kötelességem-
nek éreztem, hogy eredményeinket, észre-
vételeimet megosszam azokkal, akik akár 

rendezőként, szurkolóként, támogatóként, 
vagy éppen pályakarbantartóként bíztak 
bennünk és sokat tettek a csapatért.
Külön köszönöm Hóbor Gyula Főrendező 
barátomnak a csapat érdekében tett renge-
teg segítségét.
Fájó szívvel szeretném ezúton bejelenteni az 
irányú döntésemet is, melynek értelmében a 
Mendei Labdarúgó Sport Egyesületnél 9 éve 
betöltött elnöki tisztségemről 2016. január 
01. hatállyal lemondok. Döntésemet nem kí-
vánom indokolni.
A csapatoknak, szurkolónak és természetesen 
minden mendei lakosnak eredményes, továb-
bi sikerekben gazdag újesztendőt kívánok!

Brechl József
Mendei LSE. elnöke

A Mendei LSE. elnökeként mindenekelőtt 
hálámat szeretném kifejezni Mende Község 
Önkormányzatának. Sok egyéb mellett a 
község vezetése biztosította számunkra an-
nak lehetőségét, hogy ebben az idényben a 
„Felnőtt”-és az „Öregfiúk-csapata” is itthon, 
hazai pályán játszhatta mérkőzéseit. 
Külön szeretném tájékoztatni a lakosságot 
eredményeinkről és a jövő kilátásairól. 2015.
szeptembertől a Bozsik-program keretein 
belül – immár nem csak iskolai szinten – 
bajnokságban tudtunk indítani U7, U9, U11, 
U13 éves gyerekeket. 
Kiemelésre méltó eredményeik alapján ko-
moly sikerrel büszkélkedhetnek. Az ifjúság 
felkészítésében részt vevő Gér Viktor, Kor-
pás Zsolt, illetve Mikulik Norbert munkájának 
eredményessége jó eséllyel alapozhatja meg 
a jövő csapatának magját Mendén. 
A 11 csapatot felölelő Délkeleti- csoportban 
ugyancsak Gér Viktor irányításával kezdhette 
meg a bajnokságot 21 fővel az „Öregfiúk-
csapata”. A nem idegenben játszott mérkő-
zések eredményessége kézzelfogható. 

Az eredményt hűen tükrözi az a körülmény, 
hogy a tavalyi szezonnal ellentétben a csa-
pat nem az utolsó helyen végzett, hiszen 
az őszi szezont sikerült három helyet javít-
va a 8. helyen zárni. Hangsúlyozni szeret-
ném azt is, hogy az Öregfiúk mérkőzéseit 
természetesen nem kizárólag a „pontva-
dászat” ösztönzi. A mérkőzés utáni baráti 
találkozók az érintettek közösségi igényé-
nek kielégítését szolgáló olyan alkalmak is, 
amelyek minden esetben az érkező csapat 
megvendégelésében öltenek testet. Ki ta-
gadhatná ellenben, hogy mindkét csapat 
számára legfontosabb a győzelem, amely-
nek leglátványosabb megnyilvánulása a 
mérkőzések „parázs hangulata”.
A Mendei LSE. elnökeként ezúton is sze-
retném megköszönni annak a hat Öregfiúk 
játékosnak – név szerint - Vidák Józsefnek, 
Juhász Tamásnak, Jámbor Ervinnek, Burka 
Lászlónak, Gér Viktornak és Korpás Zsoltnak 
– akik személyes részvételükkel és ezáltal 
emlékezetes játékukkal nem egy alkalommal 
egészítették ki a felnőtt csapat létszámát.

Mendei Labdarúgó SE. 2015- 2016. Évi őszi szezonjának értékelése
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2015/2016. tanévben is folytatódik a Mendei 
Géza Fejedelem Általános Iskolában az Intéz-
ményi Bozsik-program.
Célja 
• a magyar labdarúgás utánpótlásbázis 

szélesítése, a gyermeklabdarúgás 
népszerűsítése 

• a közoktatási intézmények csapatai 
számára rendszeres játéklehetőség 
biztosítása

• a tehetséges gyermekek felfedezése, 
figyelemmel kísérése, kiválasztása

• az egészséges életmódra-nevelés 
társadalmi céljai megvalósításának 
elősegítése 

• a Fair Play szellemiség és magatartás-
forma népszerűsítése, érvényre jutta-
tása

• a Grassroots Fesztivál foglalkoztatási 
és rendezvényforma országos kiter-
jesztése

• a Magyar Labdarúgó Szövetség tevé-
kenységének és támogatóinak nép-
szerűsítése.  

Szervezője   
A Magyar Labdarúgó Szövetség (továb-
biakban MLSZ) írja ki. A körzeti fesztivá-
lokat, alaptornákat a labdarúgó-szövet-
ség megbízásából és egyetértésével, 
a megyei igazgatóság felügyeletével, a 
megyei utánpótlás koordinátor támoga-
tásával és koordinációjával, az intézmé-
nyi-program körzeti szervezői szervezik 
és bonyolítják a labdarúgó sportszerve-
zetek-, a közoktatási intézmények-, az 
önkormányzatok-, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ (KLIK) létesít-
ménybázisainak igénybe vételével.
 Korosztályok  
O. korcsoport:  2009. január 1. – 

2010. december 31. között születettek
 I. korcsoport:  2007. január 1. –

2008. december 31. között születettek 
II. korcsoport fiú, leány:  2005. január 1. – 

2006. december 31. között születettek
III. korcsoport fiú, leány: 2003. január 1. –

2004. december 31. között születettek 
IV. korcsoport fiú, leány:  2001. január 1. –

2002. december 31. között születettek  

OTP Bank Bozsik-Program OTP Bank Bozsik-Program
Az O., I., II., korcsoportokban megkö-
tés nélkül bárki vehet részt. A III., IV. 
korcsoportban az MLSZ 2015/2016-os 
versenyrendszerében érvényes játéken-
gedéllyel rendelkező lányok és fiúk nem 

szerepelhetnek. Év közben új belépő gye-
reket 2016. január 1.-től - március 1-ig le-
het regisztrálni.
Iskolánkban I-IV. korcsoportban 40 gyer-
mek vesz részt rendszeresen a felkészítő 
foglakozásokon és nekik a tanév során 
négy alkalommal a környékbeli csapatok-
kal futballozni. A mi körzetünkbe Pécel, 
Maglód, Ecser, Üllő, Péteri  és Gyömrő és 
Mende tartozik. 
Az őszi tornát Pécel en rendezték október 
11 és 19-én.
Novemberben az iskola tornatermében 3 
hétvégén zajlottak a játékok.
Nov. 7-én lány csapatok találkoztak. Ne-
künk nincs ilyen csapatunk.
Nov. 14-én a III-as és IV-es korcsoport fiú 
csapatai- 20 fiú (2010 óta)a mendei cso-

port magját adják. Nagyon lelkes és ügyes 
gyerekek, akik most is eredményesen sze-
repeltek. 
Nov. 21-én az ovisok és az I-II-es korcso-
port tanulói fociztak.

Az egész napos rendezvények során közel 
kétszáz ember fordult meg alkalmanként 
az iskolában és a tornateremben. Ilyenkor 
nem csak a tornaterem öltözőjében öltöz-
nek a csapatok, hanem a tantermekben 
is. A tornaterem galériájából szurkolhatnak 
a nézők és  a csapatok az éppen pályán 
lévőknek.  Hangulatos és tanulságos hét-
végék ezek. Erőt és lendületet adnak a to-
vábbi munkához. Legközelebb januárban 
lesz ilyen találkozó. Jó lenne, ha megint 
Mendén lenne, mert  így az utazás fára-
dalmait megspórolhatjuk. Ha utaznunk kell 
mindig a szülők támogatásával tudjuk meg-
tenni. Ezt ezúton is köszönöm nekik. 

Labadics Istvánné
Bozsik –program helyi koordinátora, 

Grassroots szervező

szerepelhetnek. Év közben új belépő gye-
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Emlékképek Mende életéből
Továbbra is meg kívánjuk mutatni 
Mende múltját képekben, ezért kér-
jük a kedves Lakosokat, hogy akinek 
olyan képe van, amit érdemes megje-
lentetni, hozza be nekünk, vagy küldje 
el a mende@mende.hu címre!

képeslap a múltból

Mende Anno Mende AnnoMende Anno

mende@mende.hu címre!mende@mende.hu címre!mende@mende.hu

lakodalomban 1967.

esküvő 1972.

kútásás a 60-as években

Körmenet 1962.
1960-ban disznóvágás előtt

Mendei kútásó 1967-ben

1960-ban mama a cicával
1960. papa és mama

1960-ban a farkasdi kukoricás szélén

Fővárosi Állatkertben 1963-ban
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Az első adventi gyertyagyújtás 
Községünk első, közös adventi gyertyagyúj-
tása az idei évben, november 29. napján 
volt. Feldíszített fenyőfával, forró 
teával és forralt borral vártuk az 
ünnepségre 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 műsora emel-
te, mellyel meghitt légkört te-
remtettek ezen a szép csendes 
délutánon szabadban ünnep-
lőknek. 

Köszönjük nekik, hogy bátran kiálltak a 
közönség elé, melegséget ébresztettek 
mindannyiunk szívében.

Mára már a kézműves termékek 
jelenléte is hagyománnyá vált, 
az érdeklődők nagy örömére és 
elégedettségére. 

A kirakodóvásár, természetesen 
minden héten színes kínálattal 
várja az ajándékozásra készülő-
ket.
Köszönjük mindenkinek a segít-
séget, azt, hogy szorgos munká-
jukkal, kitartásukkal hozzájárul-
tak az ünnepséghez. 

Benyovics Mihályné Rojtos 
Mária adventi visszaemléke-
zései …
„Gyermekkoromból emlék-
szem a régi karácsonyok-
ra… nálunk nem volt adventi 
koszorú, de az ünnepet 
megelőző hetekben már 
érezni lehetett a várakozás izgalmát. Ad-
venti estéken az édesanyámmal adventi, 
karácsonyi énekeket énekeltünk, és szép 
szokás volt a „szálláskeresés” is. Hozzánk 
is eljöttek a Szent Család képével és mi is 
befogadtuk egy napra, oltárt készítettünk 
számára, esténként előtte imádkoztunk és 
másnap este vittük tovább, a következő csa-
ládhoz. Hajnalonként elmen-
tünk a templomba a lorettói 
litániára. Nagyon szép volt…
A karácsony napja ugyanúgy 
indult mint a többi nap, ugyan-
úgy fel kellett kelni hajnalban, 
a jószágot el kellett látni. Az-
tán délután feldíszítettük a 
karácsonyfát, került rá arany-
papírba csomagolt dió, apró díszek, képek, 
amiket mi készítettünk. Elfogyasztottuk a 
karácsonyi vacsorát, ami általában káposzta 
volt, de volt mindig sütemény, korábban volt 
disznóvágás, így került hurka, kolbász is az 
asztalra. 

Aztán jött a Kis Jézus. Mindig volt ajándék a ka-
rácsonyfa alatt, egy-egy ajándék mindenkinek, 
nagy volt az öröm. Este vártuk az énekeseket, 
régen betlehemesek is jöttek, nagyon szép volt. 
Az éjféli misére is mindig elmentünk, ha nagy 
volt a sár, vittünk magunkkal szép cipőt, és a 
templom bejáratánál átvettük, mert az ünnep az 
ünnep. Nagyon szép volt, szép emlékek ezek…”

November 7-én különleges 
élményben volt részem: Terék 
József értékmentő, értékmeg-
őrző munkájának köszönhe-
tően megjelent nagymamám, 
Benyovics Mihályné Rojtos 
Mária második CD lemeze, Tót 
népdalok a Tápió-mentén cím-
mel. Ezt az alkalmat egy nagy 

sikerű lemezbemutató koncert keretében ün-
nepeltük meg, Sülysápon. A lemez megjele-
nését hosszú évek gyűjtő munkája előzte meg, 
majd következtek a stúdió felvételek, zenekari 
próbák majd novemberben a koncert. Feleme-
lő és egyben nagyon megtisztelő érzés volt lát-
ni a nagymamát a profi zenekarral szerepelni. 
A Gondviselő Isten kegyelméből, 87 éves kora 
ellenére mindehhez volt ereje, kitartása. 
Ezúton szeretném hálás köszönetemet kife-
jezni mindazoknak, akik segítették ezt a mun-
kát, lelkesítő szavaik, imáik, támogatásuk 
nélkül nem valósulhatott volna meg mindez!
A CD lemez megvásárolható a Polgármesteri 
Hivatalban Mendén.

Bánfi Annamária

Adventi visszaemlékezések Készülünk a karácsonyra
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Megérkezett a Mikulás
Második adventi gyertyagyújtás 
December hatodikán, a délutáni órákban a 
Mikulás újra felkerekedett és kísérői segítsé-
gével végigjárta községünket. 

Útja során megbizonyosodott róla, hogy 
a Mende lakói már várták érkezését fel-
díszített házaikkal, rendezett portáikkal, 

így elégedetten érkezett a Szent 
István parkba. Itt csomaggal kö-
szöntötte a rá várakozó gyere-
keket, akik cserébe versekkel, 
dalokkal örvendeztették meg 
Mikulást és kísérőit. A Fő utcai 
ovisok kedves műsorral is ké-
szültek és bár nagyon izgultak, 
nagy fegyelemmel, ügyesen 
szerepeltek. 

Köszönjük nekik és a felkészítő 
pedagógusoknak, hogy műso-
rukkal emlékezetessé tették az 
idei év második adventjét.
A közönség csillogó szemekkel 
nézte végig a gyerekek előadá-
sát, szeretettel fogadta a kicsi-
ket és lelkesen bátorította a fé-
lénkebb apróságokat. 

Advent

Meghívó Községi Karácsonyra

Az estéhez hozzá tartozó, máso-
dik Adventi gyertya meggyújtása a 
karácsony ünnepéhez való közele-
dés, felnőttek és gyermekek szá-
mára egyaránt varázslatos, csodák-
kal teli időszakára emlékeztetett. 
Köszönjük mindenkinek aki jelen 
volt, hogy megtisztelte a gyerme-
keket figyelmével és köszönjük a 
Mikulásnak és kísérőinek, hogy 
emlékezetessé tették ezt a közösen 
eltöltött délutánt. 

Farkasné Mladoniczki Viola

Az utolsó advent, nem csak a negyedik gyer-
tya meggyújtását, hanem a közös karácsonyi 
műsort is jelenti.
Az idei évben is nagy szeretettel hívunk és vá-
runk mindenkit december 20. napján a Szent 
István parkba, ahol 16 órától az élő betlehe-
met lehet megtekinteni. 
Terveink szerint, ebben az évben is lehető-
ség nyílik a jászolban közös éneklésre, a ka-
rácsony szellemének közös felidézésére is. 
Az Adventi gyertya meggyújtása után, 17 óra-
kor kezdődik a község karácsonyi ünnepe a 
Szabadidőközpont nagytermében, ahol ha-

gyományainkhoz híven színes előadásokkal 
várjuk mindazokat, akik szívesen töltik velünk 
a karácsonyt megelőző utolsó vasárnapot.

Kaszanyi József
polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a köz-
ség karácsonyi ünnepére való eljutás meg-
könnyítése érdekében külön buszjáratot in-
dítunk 2015. december 20-án 1520-kor indul 
Pusztaszentistván – Játszótérről, 1540-kor 
Dózsa György út végéről, este pedig 1900-kor 
indul vissza a Polgármesteri Hivatal elől.

Útja során megbizonyosodott róla, hogy 

Harang csendül, 
Ének zendül, 

Messze zsong a hálaének, 
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 

Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumba 

A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba 

Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves, kis falumban 

Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, Harang csendül, A templomba A templomba A templomba A templomba A templomba A templomba A templomba A templomba A templomba 
Ady Endre: Karácsony (részlet)
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Márton napi bál
Egy vidám esemény emlékére
Jókedv, vidámság, finom vacsora, hajnalig 
tartó tánc és mulatás… Címszavakban így 
fejezhetnénk ki november 14-én megtartott 
Márton napi bálunk lényegét. 
De ennél azért több, értékesebb dolog-
ról van szó. Idén ismét bebizonyosodott, 
hogy összefogva, együtt tervezve, mun-
kálkodva mi mindent tudunk elérni!

25. alkalommal megrendezett bálunk 
nagyon jó hangulatúra sikerült, kiemel-
kedően táncos lábú vendégeinknek és 
a jó zenének köszönhetően fergeteges 

mulatás jellemezte az éjszakát.
A finom vacsora után egy 160 szeletes 
meglepetés születésnapi tortával ünne-
peltük meg a negyed évszázados jubile-
umunkat.
Ezúton is szeretnénk köszönni a sok 
segítséget mindenkinek, aki bármilyen 
formában hozzájárult rendezvényünk si-
keréhez !
Jövőre ismét találkozunk!

Billinger Lászlóné 
 óvodapedagógus

Báli meghívó



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: 
eper, vanília, kókusz, málna és barack volt.

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik 1-1 szabadon választott 
32 cm-es pizzát nyertek a Rizzo Gastro Bar-ból:

Broda Annabella, Lilik Ádám, Vadasi Vivien

Rejtvény gyermekeknek

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik 1-1 szabadon választott 

Rejtvény gyermekeknek

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Új feladványunkhoz jó időtöltést kívánunk, 
a nyeremény ismét 1-1 szabadon választott 32 cm-es pizza lesz a Rizzo Gastro Bar-ból!

A megfejtéseket január 10-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni, 
a nyerteseket e-mail-ben értesítjük 5 napon belül!

1. Karácsonyi sütemény
2. Ezzel díszítjük az ajándékokat
3. Van fonott is
4. Fára tesszük
5. Leghamarabb fogy el a fáról
6. Padlószőnyegek réme
7. Csúszik a havon
8. Ünnepi étel

9. Télapó szánját húzza
10. Ez van a fa alatt
11. Ehető fadísz
12. Védi fejünket a hidegtől
13. Karácsonykor szokás főzni
14. Keveset süt télen
15. Ez alatt szoktak 

csókolózni
16. Ennek örülnek 

a gyerekek a fa alatt

4. Fára tesszük
5. Leghamarabb fogy el a fáról
6. Padlószőnyegek réme
7. Csúszik a havon
8. Ünnepi étel

9. Télapó szánját húzza
10. Ez van a fa alatt
11. Ehető fadísz
12. Védi fejünket a hidegtől
13. Karácsonykor szokás főzni
14. Keveset süt télen
15. Ez alatt szoktak 

csókolózni
16. Ennek örülnek 

a gyerekek a fa alatt !
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Így készítjük:
A hagymát apróra vágjuk és kevés zsira-
dékon aranysárgára pirítjuk. Rátesszük a 
meghámozott, felkockázott burgonyát és 
felöntjük annyi vízzel, amennyi épp ellepi. 
Fűszerezzük sóval, borssal, rozmaringgal, 
babérlevéllel, hozzáadjuk a leveskockát, 

az apróra vágott zellert és a zöldpetre-
zselymet, mindezt puhára főzzük. 1 merő-
kanálnyi forró levessel kikeverjük a tejfölt, 
a többi leveshez öntjük és készre főzzük. 
A zellerchipshez a zellert meghámozzuk, 
gyufaszál vékonyságú hasábokra vágjuk 
és bő, forró olajban ropogósra sütjük. 

Először a tölteléket készítjük el:
Kevés zsiradékon aranysárgára pirítjuk az apróra vágott 
hagymát, rátesszük az apróra vágott májat és kifehé-
redésig pirítjuk. Közben fűszerezzük reszelt fokhagy-
mával, majoránnával, kevés borssal, petrezselyemmel, 
kis sóval, végül hozzákeverjük a mézet is. A gesztenyét 
villával széttörjük, a zsemléket vízbe áztatjuk, majd jól 
kinyomkodva a gesztenyéhez adjuk. Hozzákeverjük a 
mézes, fűszeres májat is, majd egy felvert tojás segít-
ségével mindezt alaposan összedolgozzuk.
A pulykamellet harmonikaszerűen bevágjuk és kiterít-
jük, ha nagyon nagy, akkor 2 vagy 3 részre osztjuk. A 

kiterített húst vékonyra kiklopfoljuk.
Egy vágódeszkára baconcsíkokat fektetünk, ráhelyezzük 
a pulykahúst, majd egyenletesen ráterítjük a tölteléket. A 
húst a baconnal együtt feltekerjük, majd alufóliába cso-
magolva tepsibe tesszük. Kevés vizet aláöntve 250 C 
fokon kb. 60 perc alatt puhára sütjük, majd az alufólia 
borítást megnyitva további 10 perc alatt készre sütjük.
Az almákat meghámozzuk, majd rozét aláöntve, 1 db 
egész fahéjjal fűszerezve félpuhára pároljuk, a párolás 
utolsó 1-2 percében az aszalt szilvát is mellé tesszük. 
Ezzel a finom fűszeres, boros almával tálaljuk a puly-
kamellet.

Téli étkek

Hozzávalók a tésztához:
• 50 dkg burgonya
• 1 nagy fej hagyma
• 2 db babérlevél
• 1 kiskanálnyi szárított, aprított rozmaring
• só, bors, 1 db zöldségleves kocka
• kis darabka zeller 

+ 1 egész zellergumó a chipshez
• 1 evőkanálnyi aprított zöldpetrezselyem
• 2 evőkanálnyi tejföl

Hozzávalók:
• 1 egész pulykamell filé
• 30 dkg csirke- vagy pulykamáj
• 3 csomag szeletelt bacon
• 1 nagy hagyma, 1 gerezd fokhagyma
• 30 dkg hámozott, sült gesztenye
• 1 nagy evőkanálnyi méz
• só, bors

• 1 evőkanálnyi aprított zöldpetrezselyem
• 1 evőkanálnyi aprított majoránna
• 3 db zsemle
• 1 db tojás
• 4 db alma
• 8 db aszalt szilva
• 1 db egész fahéj
• 3 dl rozé

Rozmaringos burgonyaleves zellerchipsszel

Ünnepi töltött pulykamell, rozéban párolt almával, aszalt szilvával

kiterített húst vékonyra kiklopfoljuk.

• 1 db egész fahéj

Jó étvágyat!

www.eletfuszerei.hu



 

Katlan
Mende


