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Mendei MendeMondák

Az elmúlt időszakban számos pletyka jutott 
el az önkormányzathoz a folyó beruházások-
kal kapcsolatban. Ez annyira nem is lepett 
meg, hisz közelednek az önkormányzati 
választások. Többen tudni vélik, hogy azért 
nem nyitjuk meg a bölcsődét, mert eladjuk 
az épületet és az új óvoda sem nyílik meg, 
mert nincs kész a csatorna. 
Ezekre reagálva kívánom elmondani, 
hogy bölcsőde ügyében, mint már több-
ször is megírtuk a használatba vételi en-
gedélyre várunk. Az, hogy korábban nem 
tudtuk beadni annak az volt az oka, hogy 
az ÉMÁSZ Rt. nem kötötte be az épületet 
a villamoshálózatba. 

A használatbavételi engedély feltétele a 
működési engedélynek, amely tényleges 
működési feltételeket hagyja jóvá. A korábbi 
feltételezett júliusi nyitási határidő reménye-
ink szerint szeptember 1-re módosul. 
Az Óvodával kapcsolatban elmondhatom, 
hogy a vállalkozó a 2014. június 30-ra kész-
re jelentette az épületet, akkor lesz a műszaki 
átadás. A bútorok több mint fele megérkezett 
már, a beszerzés folyamatos. Az új óvodai évet 
már az új épületben szeretnénk megnyitni.

Ha már a beruházásokról beszélünk, akkor 
el kell mondanom, hogy az új futballpályán 
a rengeteg májusi eső dacára a fű szépen 
kinőtt és többször is lenyírtuk, várjuk, hogy 
erősödjön. 
A ravatalozó közbeszerzési eljárása folya-
matban van, amint az önkormányzat nyer-
test hirdet, abban a pillanatban megkezdjük 
a beruházást. Ez várhatóan július közepe.
Úgy gondolom, hogy a beruházások kap-
csán minden megy a maga útján, és a ki-
tűzött határidőre megoldjuk a feladatainkat, 
teljesítjük választási ígéretünket.

Kaszanyi József 
polgármester
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Testületi hírek
Mende Község Önkormányzatának képvise-
lő-testülete az előző Mendei Híradó megje-
lenése óta 2014. május 15-én és június 3-án 
tartott testületi ülést. 

•Május 15-én a képviselő-testület megtár-
gyalta a Monori rendőrkapitányság Sülysápi 
rendőrőrs 2013. évi bűnügyi és közbiztonsá-
gi tevékenységéről szóló beszámolóját.
•2014. június 3-án a testület átfogó értéke-
lést hallgatott meg a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint 
a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
munkájáról. Elfogadta a Mendevíz Kft 2013. 
évi beszámolóját, 2014. évi üzleti tervét, va-
lamint a 2013. évi személyszállítási közszol-
gáltatásról szóló jelentést.
•A képviselők elbírálták a hulladékszállítás 
közszolgáltatás tárgyában kiírt közbeszer-
zést. A kiírásra egy pályázó adta be az anya-
gát, amely azonban 10 millió forinttal többről 
szólt, mint a rendelkezésre álló fedezet. Ezt 
figyelembe véve a testület eredménytelenné 
nyilvánította az eljárást és döntött, hogy újra 
kiírja a tendert, valamint kéri a kijelölt köz-
szolgáltató feladatellátásának 3 hónappal 
történő meghosszabbítását.
•A testület az ülés folyamán módosította a 
2014. évi költségvetési rendeletet, valamint 
a rendezési tervet, amelyben figyelembe vet-
te a főépítész javaslatait.
•A képviselők lakossági kérelemre hozzá-
járultak a pusztaszentistváni nyárfák kivágá-
sához, amelyet vegetációs időszakon kívül 
ősszel végeztet el, valamint támogatták a 
településünkre érkező erdélyi vendéget itt 
tartózkodásának költségeit.
A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes egé-
szében elérhető a weblapon.

Mona Gyula 
jegyző

Ismét „Zöld gyereknap” 
a Hunyadi téri játszótéren!
A tavalyihoz hasonlóan idén is megrendez-
zük a Zöld Gyereknapot, így szeretettel vá-
runk minden kisgyermeket és szüleit június 
28-án, szombaton 10-13 óráig a Hunyadi téri 
játszótérre egy kis zöld juniálisra!
Bohókás játékokkal, virágültetéssel, az el-
maradhatatlan kakaóval és kaláccsal, vala-
mint tombolával szeretnénk emlékezetessé 
tenni a gyerekeknek szánt „zöld délelőttöt”.
Várunk szeretettel minden környezetbarátot!

Dr. Dóczi Ildikó
elnök

A háziorvosok nyári szabadsága
Július 01. (kedd) Semmelweis-nap. 
Központi Ügyelet van Sülysápon 24 órában.
Dr. Dóczi Ildikó 2014. július 14-től augusztus 
03-ig lesz szabadságon. 
Dr. Marosi Gyöngyi helyettesíti a saját 
rendelési idejében és rendelőjében 
(Hősök tere 15., tel: 438-020).
Dr. Marosi Gyöngyi 2014. augusztus 04-től 
24-ig lesz nyári szabadságon. 
Dr. Dóczi Ildikó helyettesíti a saját  
rendelési idejében és rendelőjében  
(Fő utca 6., tel: 438-011).

Falugazdász
Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban: 
Mende Hétfő:  830 – 1000  
Sülysáp Szerda:  830 - 1600

Nagykáta (Tel: +36-29/441-189)
Hétfő:  900 – 1200 1300 – 1600

Kedd:  900 – 1200 1300 – 1600

Szerda:  900 – 1200 1300 – 1600

Csütörtök: Nincsen Ügyfélfogadás
Péntek:  900 – 1200

Falugazdász: Visnyei János, Tel: +36-30/475-7644
e-mail: visnyei.janos@nak.hu
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Közérdekű információk

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2014. jú-
lius hónap 18. 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

Mende község választópolgárainak száma - névjegyzék zárásakor - 3406 fő. 
2014. május 25-én településünkön 826 fő élt választójogával, 
a megjelenési arány településszinten 24,25%-os volt.

Szavazókörönként a megjelenési arány az alábbiak szerint alakult:

1. szavazókör:  Mende, Dózsa Gy. út 118. (Óvoda) 25,53%
2. szavazókör:  Mende, Fő utca 14. (Polgármesteri Hivatal) 28,5%
3. szavazókör:  Mende, Hősök tere 15. (Védőnői Szolgálat) 18,22%
4. szavazókör:  Mende, Fejes Ferenc tér 2. (Iskola) 22,32%

Az Európai Parlamenti képviselőválasztás  eredménye Mende községben:
Leadott érvényes szavazatok száma összesen: 823 

 MSZP ...............................................76................ 9,23%
 SMS ...................................................2................ 0,24%
 FIDESZ-KDNP ..................................458.............. 55,65%
 A HAZA NEM ELADÓ ............................9................ 1,09%
 JOBBIK ........................................... 154...............18,71%
 LMP .................................................29................ 3,52%
 EGYÜTT-PM ......................................28................ 3,40%
 DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ .................67.................8,14%

Mende, 2014. június 10.
Mona Gyula
HVI vezető

Tájékoztatás

Európai Parlamenti képviselők  2014. évi választása
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Verőfényes 
napsütésre éb-

redtünk május 24-én, 
a Családi Nap reggelén.  

Nyoma sem volt felhőnek, így joggal 
gondolhattuk, hogy talán az idén megúsz-

szuk, mármint az esőt. 

De sajnos délutánra most is leszakadt az 
égalja. Azonban ezen már mindenki mosoly-
gott és nevetve szaladt be a nagy rendez-
vénysátorba, ahol több száz ember jó kedv-
vel nézte a kulturális programokat.
Az idei Családi Napot is az összefogás fém-
jelezte. Azért volt egy kicsit mégis „zöldebb”, 
mint máskor, mert ebben az évben a "Szép, 
tiszta Mendéért” Környezetvédelmi Egye-
sület pályázati és saját forrásból összesen 
2 352 744 Ft + Áfa összeggel járult hozzá a 
rendezvény sikeréhez, az önkormányzat pe-
dig vállalta, hogy a hiányzó 600 000 Ft-ot az 
Egyesület rendelkezésére bocsátja. Ennek 
eredményeként az idén először nem kellett 
belépődíjat fizetni. A hagyományokhoz híven, 
volt főzőverseny, kézműves kirakodóvásár, 
zene, tánc, kacagás és persze sztárvendég.

Újdonság volt az ÖKO-sátor programja, ahol 
nagyon érdekes ismeretterjesztő előadáso-
kat, fotókiállítást Mende környezettudatos 
életéről, valamint interaktív, zenés mesejáté-
kot láthattak az érdeklődők. Egész nap étel- 
és italkóstolásra várták a vendégeket. Volt itt 
jó bor, házisajt, méz, lángos és lapcsánka, 
kézműves csoki, kürtős kalács és gyros.
A gyerekek és a játékos kedvű felnőttek 
ÖKO-játszóházban mulathatták az időt, va-
lamint népi játékok sorával ismerkedhettek 
meg. A nagy meleg ellenére nagy sikere volt 
az arcfestésnek és az ugráló várnak egyaránt.

„Kertemből az asztalo(m)dra”
„Szép, tiszta Mendéért”

Kiemelten Közhasznú
Környezetvédelmi Egyesület

Dr. Dóczi Ildikó, 
Dr. Szűcs Lajos és Kaszanyi József
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A gyömrői Önkéntes Tűzoltók több órás be-
mutatót tartottak a kíváncsi gyermekeknek.
Lehetőség volt vérnyomás- és vércukorszint 
mérésre is az Oázis Idősek Otthona sátrá-
ban, amit külön köszönünk az Otthon dol-
gozóinak. Ezen kívül a Magyar Solymász 
Egyesület is bemutatkozott programunkban, 
köszönet Skerlecz Balázsnak érte.
Rendezvényünket megtisztelte Dr. Szűcs 
Lajos Országgyűlési képviselő, Pest Megye 
Közgyűlésének Elnöke és személyes be-
szélgetésben gratulált a rendezvény magas 
színvonalához.
A nap fénypontja persze Nótár Mary volt, aki 
egy órán keresztül szórakoztatta a több, mint 
ötszáz kilátogató vendéget. Közvetlensége, 
színvonalas műsora magával ragadta a hall-
gatóságot.
Tartalmas, vidám, szép napot tölthettünk 
együtt el a Katlanban. Közösen a mendei 
civil szervezetekkel, a település intézménye-
ivel, vállalkozóival összefogva sikerült ismét 
egy olyan rendezvényt lebonyolítani, amely-
re még sokáig fogunk emlékezni.
Gratulálunk a főzőverseny nyerteseinek!
Vad és halételek kategóriában az Oázis Idősek 
Otthonának csapata lett az első. A levesek kategó-
riájában Tápióság csapata nyert. A pásztorételek 
kategóriájában a Mendei Zöldek csapata kapta 
az első helyért járó díjat. Az év mendei szakácsa 
(szakácsnői): Bálint Gáborné, Rojtos Mihályné és 
Vojácsik Mihályné lett a Zöldek csapatából.

Ezúton szeretnénk megköszönni 
mindazoknak a munkáját és tá-
mogatását, akik segítettek minket 
ezen a szép napon. Köszönjük a 
fellépő művészek színvonalas műso-
rát, a Hagyományőrző Népiegyüttes, 
valamint a Rozmaring Nyugdíjas Klub 
varázslatos népi konyhastandját.
Köszönet Kupecz Krisztiánnak és fe-

leségének, Dórinak a hangulatos színpad díszí-
tésért, a Mesevár óvoda minden dolgozójának a 
sátrak díszítéséért és a fellépő gyerekek felkészí-
téséért, a Géza Fejedelem Általános Iskola tanuló-
inak, tanárainak és a szülői munkaközösségnek a 
közreműködésért.

Köszönjük a Polgárőrségnek és a Mendevíz Kft. 
dolgozóinak segítségét, Gér Ferencnek, a Mendei 
CBA-nak, a Gyömrői Önkéntes Tűzoltóknak és 
községünk Önkormányzatának, valamint képvi-
selőtestületének a támogatását és mindenkinek, 
aki bármilyen módon hozzájárult ehhez az újabb 
sikeres Családi Nap megszervezéséhez és lebo-
nyolításához.
A Családi Napon készült fotók 
a www.mende.hu honlapon láthatók.
A Williams TV jóvoltából készült 8 perces 
TV felvétel az alábbi linken 
http://www.youtube.com/watch?v=U1MyP3QA2jQ 
tekinthető meg.

Dr. Dóczi Ildikó
Egyesületi elnök

Családi nap Zöldben
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Szeptembertől kötelező az egéSzSégeS étkeztetéS
Az egészség megőrzésének, a betegségek 
megelőzésének egyik legfontosabb eleme 
a helyes táplálkozás. A daganatos megbe-
tegedések előfordulását illetően hazánk 
Európában első helyen szerepel, melynek 
egyik fontos rizikófaktora a helytelen táplál-
kozás, és annak következményei. A magas 
sófogyasztás, és a túlsúly elősegíti a szív és 
érrendszeri betegségek kialakulását is.
A felnőttkori szokásokat, az egészségmaga-
tartást, a gyermekkori élmények/tapasztala-
tok és minták határozzák meg. A gyermekek 
életének meghatározó színtere az óvoda és 
az iskola, ezért nagyon fontos, hogy itt mi 
kerül az étkezők asztalára. 
A szakemberek ennek felismerésével in-
dították útjára a MINTAMENZA programot 
2010-ben Békés megyében. A program ki-
dolgozására a 2009-ben az ÁNTSZ által el-
végzett országos gyermek közétkeztetésre 
vonatkozó táplálkozás egészségügyi felmé-
rés rossz eredményei szolgáltattak okot. 
Számos egészségügyi kockázatot jelentő 
tényező volt jelen. Ilyen például a sót tartal-
mazó ételporok és só együttes használata, 
a magas zsírtartalmú húsok, húskészítmé-
nyek, kényelmi termékek, cukrozott tej és 
gyümölcslevek étrendbe iktatása, továbbá 
a zöldségek, gyümölcsök, teljes őrlésű ga-
bonák, sovány tej és tejtermékek elégtelen 
mennyisége.
A felmérés negatív eredményei kiindulási 
pontként szolgáltak ahhoz, hogy a program 
a gyakorlatban is változtasson ezen a hely-
zeten. A kezdeményezést 2012 novembe-
rétől az egész országra kiterjesztették.
A Menza Minta = Mintamenza program cél-
ja az egészségesebb, korszerű táplálkozás 
kialakítása, a közétkeztetés megújítása il-
letve egészségesen táplálkozó, étkezési 
kultúrával rendelkező felnövő generáció. 

A kezdeményezésbe belépő intézmények 
fő feladata, hogy a hagyományos ételekről 
áttérjenek az egészségesebb étkeztetésre, 
illetve az eddig alig használt nyersanyagok, 
pl. hal, idény jellegű zöldség /gyümölcs, 
minőségi tejtermékek, teljes kiőrlésű 
pékáruk/ szélesebb körű felhasználását 
előnyben részesítsék. Fontos, hogy az el-
készített ételek só-, cukor- és liszttartalma 
csökkenjen, így megelőzve a későbbiek-
ben esetlegesen kialakuló szív- és érrend-
szeri betegségeket.
A program előtérbe helyezi a közétkezte-
tésben a helyi szállítóktól, helyi ősterme-
lőktől történő nyersanyag beszerzést, vala-
mint a bio élelmiszerek bevonása is kiemelt 
jelentőséget élvez. 
Egy nemrég elfogadott új, közétkeztetésről 
szóló rendelet a következő tanévtől, azaz 
2014 szeptemberétől valamennyi közét-
keztetési szolgáltatást nyújtó intézmény 
számára kötelezővé teszi az egészséges 
étkeztetéssel kapcsolatos szabályokat. 
Az új ízek elfogadtatásában jelentős sze-
repe van az óvodavezetőknek, az óvónők-
nek, az iskola pedagógusoknak és termé-
szetesen nem utolsó sorban a szülőknek. A 
legtöbb szülő a legjobbat akarja biztosítani 
a gyermeke számára — ott is, ahol nem ő 
a szakács. Fontos, hogy a szülők megért-
sék, hogy a közétkeztető intézményeknél 
bevezetett új változtatások a gyermekeik 
egészséges fejlődését segítik elő.
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CSatornahálózat építéSi munkái

A térség húsz szennyvízberuházással érin-
tett településéből 16 esetében szeptember 
közepén véget ér a csatornahálózat fekte-
tésének alapüteme. Erre az időpontra el-
készülnek a várt és végleges helyreállítási 
munkálatok, mind az úthálózat, mind pedig 
az útpályán kívüli csatornafektetés eseté-
ben. Az úthálózat helyreállítása sávosan 
történik a szilárdburkolattal rendelkező utak 
esetében. Ettől eltérni csak a Magyar Köz-
út által kezelt két, illetve három számjegyű 
főutak esetében az előírások alapján tud 
az építési vállalkozó. Az útburkolaton kívül 
fektetett csatornaszakaszok esetében a vál-
lalkozónak az eredeti állapotot kell helyre-
állítania.
Kérjük az érintett lakosságot, hogy az 
útpályán kívüli esetleges problémákat mi-
előbb jelezze helyben, vagy a központi 
Információs Irodán munkaidőben, Hét-
fő-szerda: 800 - 1600 óra, Csütörtök: 800 
- 1700 óra, Péntek: 800 - 1400 óra (Nagy-
káta, Dózsa György út 2., Telefon: /csak 
munkaidőben/ 06-29/641-115 vagy 
06-80/980-081), hogy azok javítása 
folyamatos lehessen és a szükséges ja-
vítások szeptember elejére elkészülhes-
senek. E-mail: info.szennyviz@gmail.com 

A kisrégiókhoz tartozó szennyvíztisztító 
telepek és a központi komposztáló te-
lep kivitelezése is az ütemezés szerint 
halad. A nagykátai szennyvíztisztító te-
lep próbaüzeme május végével meg-
kezdődött.

A tápiószelei kisrégió négy településén 
a csatornahálózat a vállalkozóval folyta-
tott egyeztetések alapján még ebben 
évben lefektetésre kerül. A végleges 
helyreállítási munkálatok áthúzódnak 
a jövő évre, azokat 2015. május 31-ig 
kell befejeznie a kivitelező konzorcium-
nak. Ezzel az ütemezéssel biztosítható-
nak látszik az egyébként már kész álla-
potban lévő tápiószelei szennyvíztisztító 
telep próbaüzeme is.

A csatornahálózatra rákötni még továbbra 
sem szabad! A rákötések ütemezése, és 
az ehhez szükséges feltételrendszer 
kidolgozása folyamatban van. Ezek 
véglegesítése után, kellő időben tájé-
koztatni fogjuk a lakosságot. Az esetle-
ges problémák elkerülése végett kérjük 
a lakosság türelmét ebben az ügyben 
is. Továbbra is hangsúlyozzuk, a jelen-
legi kivitelezők nem végezhetnek ilyen 
munkálatokat és nem javasoljuk a te-
lepülésekre érkező idegen brigádok 
megbízását az ingatlanon belüli beköté-
sek kivitelezésére.
Kérjük a lakosság további közreműkö-
dését és türelmét, hamarosan végzünk!

Tápió PR

Hajrájához érkezik a térségi szennyvízberuházás 
csatornaépítési szakasza
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A csapadékos időjárásra való tekintettel a 
május 17-re meghirdetett II. Roma nap má-
jus 31-én került megrendezésre „Ne feledd 
el őseid hagyományát, avagy folytasd a roma-
kultúra megismerését Mendén” címmel. 

Megérte várni, hiszen csodálatos nap-
sütésben kerülhetett sor a rendezvény-
re. A délelőtti főzőversenyt követően 
nagy sikerrel léptek fel a mendei isko-
lások 2. osztályos tanulói Hopp te Zsiga 
című jelmezes-táncos bemutatójukkal, a 
Zumbások, valamint a környékbeli tele-
pülések ifjú és kevésbé fiatal roma tán-
cosai. 
A főzőversenyen autentikus cigány éte-
lek versenyeztek a zsűri kegyeiért.
A vidám délutánon előadást tartott Dr. 
Dóczi Ildikó az egészséges életmódról, 
melyben felhívta a figyelmet zsír, a cukor 
és a só veszélyeire.

A több száz résztvevőből igen sokan vol-
tak nem romák is, akik érdeklődtek az 
ételek, táncok, népszokások iránt.
A napot táncház zárta, amelyen este  
10-ig ropta a lelkes közönség.

Rafael Pál
elnök

Sikeres roma nap a Katlanban
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Tisztelt Lakosság!
Kérjük, hogy aki teheti idén is támogassa a 
Polgárőrséget a Takarék Szövetkezetnél ve-
zetett 65100060-11261120 bankszámlaszám-
ra történő utalással, illetve az újságban el-
helyezett csekken történő befizetéssel, hogy 
továbbra is folyamatosan tudjunk dolgozni az 
Önök biztonsága érdekében!

Köszönettel
Gecser István

elnök

Meghívó

Impresszum:
Mendei Híradó 2014./V. 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.

A Mendei Római Katolikus Egyházközség Plébániahi-
vatala alapításának 100. évfordulóját ünnepli ebben az 
évben. 
Szeretettel hívjuk a község minden lakosát az 
ebből az alkalomból tartandó ünnepi szentmisé-
re és az azt követő emlékező ünnepségre.

Az ünnepség helye:  Mende, Fő utca 11. 
 Római Katolikus Templom és Plébánia
Időpontja:   2014. augusztus 3.

Program:
 1100  Szentmise, 
  P. Vértesaljai László SJ és Kovács Kornél celebrálásával,
  a szentmise zárásaként hagyományos körmenetet tartunk 
  a Tápiómenti népviseleti csoportok részvételével,
 1300 Ebéd,
 1400 A plébánia történetét bemutató előadás a templomban 
  (előadó: Balogh Gábor egyetemi tanár).

Fergeteges nyári 
Kreatív Digitábor!

8-14 éves korig
Budapest XVII. kerületben

Pécelen, Ecseren és Mendén

Tel.: 06-30/470-3584
moderntanito.hu

Mert gyermekében több van!
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Az elmúlt hónapokban több-
ször beszámoltunk Önöknek, 
a Mesevár Óvoda hétköznapi 
eseményeiről, az ünnepi al-
kalmakról. Ismét véget ért 
egy nevelési év. Az évzáró 
ünnepély, mely egyben az is-
kolába induló óvodásaink bú-
csúzása, várva-várt esemény 
az óvodában.  
A csoportok mesedra-
matizálással, versekkel, 
zenés táncos előadással 
készültek és mutatkoztak be a vendé-
geknek. Nagycsoportosaink bátran és 
büszkén mondták el búcsúzó versei-
ket. Nagy örömmel röpítették magasba 
a meglepetés lufikat. Az óvoda dolgo-
zói egy kis ajándékot adtak át az elkö-
szönő gyermekeknek. A közös ünnep-
lés végén, süteménnyel kínáltuk őket. 

Köszönjük a kedves szü-
lőknek, hogy az átszer-
vezés miatti kellemet-
lenségeket türelemmel, 
megértéssel fogadták.  
Tisztelettel köszönjük az 
intézményi és a községi 
rendezvényeken nyúj-
tott segítséget.
Kívánunk minden csa-
ládnak jó pihenést, szép 
időt és kellemes nyara-
lást!

Juhász Sándorné
óvodavezető

Búcsú az óvodától



 

Mendei Híradó  2014./V. szám 11

„Legyünk vidámak!”
GAUDEAMUS IGITUR 

2014. június 14-én 28, 8. osztályos tanuló ballagott 
a Géza Fejedelem Általános Iskolából.

Sok sikert 
a tovább- 

tanuláshoz!

Bolondballagás
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A tábor választható időpontjai:
2014. július 28 – augusztus 1.

2014. augusztus 4 – augusztus 8.
2014. augusztus 11 – augusztus 15.

Nyitva tartás: 0600–1900 (igény szerint meghosszabbítható)

Részvételi díj:
1 hét (egész napos)  13 000 Ft
1 hét (félnapos, 1300-ig, ebédig)  10 000 Ft
1 nap (egész nap) 3 000 Ft
2 testvér esetén 1 hét (egész nap) 23 000 Ft
3 testvér esetén 1 hét (egész nap) 30 000 Ft
Előleg 5 000 Ft, melyet 2014. június 23-ig kell befizetni!

Az ár tartalmazza:
- Napi négyszeri étkezést,  

mindennapi gyümölcsöt és korlátlan italfogyasztást
- Képzett felügyeletet
- Kézműves foglalkozásokat
- Játszóház használatot
Jó idő esetén helyben a kirándulásokat!

„Játék minden mennyiségben és még azon is túl…”

Nyári Napközis Tábor 
a Micimackó Játszóházban

A táborral kacsolatban bővebb információért 
nyugodtan hívjanak!
Játszóház: 06-29/266-956
Nyéki Anikó 06-20/249-5077
Dörgő Fruzsina 06-20/311-0041
Skertecz Anita 06-30/904-1177
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Emlékképek Mende életéből
A jövőben 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!

A vasas

Búcsú a Hold u. helyén

Főző asszonyok Dolinában

Útban Pusztaszentistván felé

A Polgármesteri Hivatal épülete, 

előtte a 31-es út

Dezső bácsi 
kocsmája

1964-es önkéntes tűzoltók

1976-os Népi Együttes
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Elkészítés: A 4 tojásból a szokott módon 
piskótát készítünk.
A krémhez kikeverjük a margarint a por-
cukorral és megfőzzük a pudingot.  Ha ki-
hűlt, összekeverjük a margarinos krémmel 
és a kihűlt piskótára kenjük. 

Megmosott, lecsepegtetett málnát vagy 
epret teszünk a krémre. A tetejére 2  cso-
mag tortazselét elkészítünk a leírás sze-
rint, és ha zselésedik, a sütemény tetejére 
tesszük.
Jó étvágyat kíván hozzá: Lénárt Margitka

Hozzávalók, a tésztához:
•4 tojás
•20 dkg porcukor
•4 kanál víz
•18 dkg liszt
•fél csomag sütőpor
A krémhez:
•1 csomag vaníliás pudingpor
•3 dl tej
•15 dkg margarin
•15 dkg porcukor

Margit napi málnás

Elkészítés: Egy nagyobb serpenyőben/
lábasban felhevítjük a zsírt, az apró koc-
kára vágott hagymát üvegesre pároljuk 
benne.
A paprikákat kicsumázzuk, közepes koc-
kára vágjuk és a hagymára dobva együtt 
pároljuk őket. Végül a felkockázott paradi-
csomot is rádobjuk, majd befűszerezzük.
A tököt hámozás után daraboljuk kis koc-

kára és dobjuk rá a lecsóra. Főzzük 
kb. 5-6 percig, amíg a tök is meg-
puhul. Egy pici vizet önthetünk rá a 

szaftosabb végeredményért.
A tojásokat kevés sóval verjük fel és önt-

sük rá a kész tökös lecsóra. Nagy lángon 
addig kevergetjük, amíg darabos rántotta-
szerűen össze nem áll. 

Hozzávalók 
• 1 nagy evőkanál sertészsír
• 1 nagyobb fej vöröshagyma
• 3 db paradicsom
• 3 db paprika
• 1 közepes méretű zsenge főzőtök
• 1 teáskanál édesnemes fűszerpaprika
• Só, bors
• 6-8 db tojás

Tökös-tojásos lecsó

Friss kenyér és 
fröccs illik hozzá!



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Az előző számunk helyes megfejtése 
„bagoly, béka, borjú, bálna és bika” volt. 
Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, 
akik egész napos belépőjegyet nyertek 

a Micimackó játszóházba!  
Farkas Sallai Ajsa és Nagy Gábor

Rejtvény gyermekeknek

A megfejtéseket június 30-ig kérjük 
a mende@mende.hu címre elküldeni.

Mi a cica neve?
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Megállók
Pusztaszentistván - Játszótér   ---   Dózsa György út

 járat1 járat2 járat1 járat1 járat1 járat1 vasárnap
Pusztaszentistván Játszótér 715 900 1135 1235 1335 1555 1000 1150

Pusztaszentistván Vasutáll. 717 902 1137 1237 1337 1557 1002 1152

Pusztaszentistván Óvoda 718 903 1138 1238 1338 1558 1003 1153

Nyár utca 720 905 1140 1240 1340 1600 1005 1155

Bercsényi  utca 721 906 1141 1241 1341 1601 1006 1156

Játszótér-tanyák 723 908 1143 1243 1343 1603 1008 1158

Péceli u. -31-es főút 725 910 1145 1245 1345 1605 1010 1200

Községháza 727 912 1147 1247 1347 1607 1012 1202

Iskola Forrás köz ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Gyógyszertár 731 915 1154 1254 1354 1612 1014 1204

Mende Vasutállomás 732 916 1155 1255 1355 1613 1015 1204

Dinnyés köz 733 917 1156 1256 1356 1614 1016 1206

Kásavölgyi Óvoda 734 918 1157 1257 1357 1615 1018 1208

Dózsa Gy. Út vége 735 920 1158 1258 1358 1617 1020 1210

Megállók
Dózsa György út   ---   Pusztaszentistván - Játszótér

Járat1 Járat2 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 vasárnap
Dózsa Gy. u. vége 740 1000 1200 1300 1400 1620 1030 1215

Kásavölgyi Óvoda 741 1002 1201 1301 1401 1621 1031 1216

Dinnyés köz 742 1003 1202 1302 1402 1623 1033 1218

Mende vasútállomás 743 1004 1203 1303 1403 1625 1035 1220

Gyógyszertár 744 1005 1204 1304 1404 1626 1036 1221

Iskola Forrás köz ------ ------ ------- ------- ------ ------ ------ ------
Községháza 749 1008 1208 1308 1408 1628 1038 1223

Péceli u. 31-es Fő út 751 1010 1210 1310 1410 1630 1040 1225

Játszótér – tanyák 753 1012 1212 1312 1412 1632 1042 1227

Bercsényi u. 755 1014 1214 1314 1414 1634 1044 1229

Nyár u. 756 1015 1215 1315 1415 1635 1045 1231

Pusztaszentistván Óvoda 758 1017 1217 1317 1417 1637 1047 1233

Pusztaszentistván Vasutáll. 759 1018 1218 1318 1418 1638 1049 1234

Pusztaszentistván Játszótér 801 1020 1220 1320 1420 1640 1050 1235

Autóbusz Menetrend Mende
Érvényes 2014. június 16-tól visszavonásig

Piros betűs ünnepen a buszjárat szünetel!      [1]Hétfőtől-Péntekig  [2]Hétfőtől-Szombatig


