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Már neM sokáig lejt 
a hazai pálya

Újabb sik
eres 

pályázat!

Az elmúlt három évben minden futball iránt 
rajongó szurkoló, játékos és támogató egy-
hangúlag kérdezte, hogy mikor újítjuk fel 
végre a mendei focipályát, amelyről állapo-
ta miatt mind az idelátogató vendégcsapa-
tok, mind a Magyar Labdarúgó Szövetség 
éles kritikákat fogalmazott meg. 
Elmondhatom, hogy ebben a kérdésben 
sem tétlenkedtünk, - választási ígére-
tünknek megpróbáltunk megfelelni - min-
den évben számos pályázatot előkészí-
tettünk, amelyekben mertünk nagyokat 
is álmodni. Ebben az évben két pályá-
zatot nyújtottunk be. Minden esetben a 
maximális pénzösszeg elnyerésére töre-
kedtünk, amely 25 illetve 8 millió forint 
pályázati összeg felhasználására adott 
lehetőséget. A 25 millió forintos pályá-
zatunkat a kiíró forráshiány miatt sajnos 
nem támogatta. 

2013. november 7-én azonban a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fe-
jezetéhez benyújtott pályázatunk ered-
ményességéről tájékoztatott a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 
A pályázaton 7 989 072 Ft összeget 
nyertünk, amely megegyezik a nettó 
bekerülési költséggel. Önerőként az 
ehhez kapcsolódó ÁFÁ-t kell vállalnunk, 
azaz 2 157 049 Ft-ot. A pályázat ered-
ményeképpen teljesen megújul a futball-
pálya zöldfelülete, ezzel megszüntetve 
az évtizedek óta fennálló lejtős, buckás, 
hepehupás talajt. Reményeink szerint a 
focistákon - és az iskolai tanórákon kí-
vül - a település fiatal és idősebb tagjai is 
birtokba fogják venni a pályát és újra - az 
egészséges életmód jegyében - lesz ifi-
csapata a településnek.
Bízunk benne, hogy elkészülte után senki 
nem fogja visszasírni a Poldi bácsi által 
emlegetett jelenlegi „szép zöld gyepet”.

Kaszanyi József
polgármester  
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Közérdekű információkTestületi hírek
Mende Község Önkormányzatának képvise-
lő-testülete az előző Mendei Híradó megje-
lenése óta 2013. október 8-án, 17-én, illetve 
november 7-én tartott testületi ülést.
•Októberben pályázat benyújtásáról döntött 
szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegé-
szítő támogatásra, amely időközben nyer-
tes pályázat lett. Összességében 46 m3 
tüzifa beszerzésére nyílik lehetőségünk. Annak 
érdekében, hogy a rászorulók támogatáshoz 
juthassanak, a képviselő-testület novemberi 
ülésén módosította a kérelem elbírálásáról szó-
ló rendeletét, amelynek értelmében november 
30-ig van lehetőség a kérelem beadására. Az 
ehhez kapcsolódó nyomtatványok a település 
honlapjáról letölthetők (www.mende.hu), illetve 
beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatalban.
•A képviselő-testület az októberi testületi 
ülésen foglalkozott az Óvoda-felújításhoz kap-
csolódó önerő hitelfelvételéről, illetve a rava-
talozó már elnyert felújításához kapcsolódó 
komplett átépítésről. A testület tervei szerint 
a jelenlegi ravatalozó újulna meg oly módon, 
hogy az megfeleljen a XXI. század igényeinek.
•A testület szándéknyilatkozatot fogalmazott 
meg annak érdekében, hogy pályázatot nyújt 
be a hivatalban lévő számítógépek korszerűsí-
tésére, valamint ehhez kapcsolódóan csatlako-
zik egy országos programhoz, amely elősegíti 
az ügyfélorientáltabb ügyintézést, megteremtve 
az elektronikus ügyintézés lehetőségét.
•Az október 17-i ülésen módosításra került 
a Sülysáp székhelyű közös fenntartású csa-
ládsegítő és gyermekjóléti szolgálat társulási 
megállapodása, amelynek értelmében az 
eddigi nagykátai társulástól feladatok kerül-
nek át ezen társuláshoz.
•2013. november 7-én a képviselő-testület 
ismét ülést tartott. Itt sor került a 2013. évi 
költségvetés módosítására, ingatlanok bel-
területbe vonására, valamint a Tápió-menti 

Területfejlesztési Társulás társulási meg-
állapodásának módosítására. A képvise-
lő-testület továbbá döntött a rendezési terv 
szakaszlezárásáról, valamint foglalkozott a 
zöld hulladék elszállításának problémájával. 
Jelen esetben a zöld hulladék elszállítására 
megnyugtató megoldást még nem sikerült 
találni, de keressük a kivezető utat. 
•A testület utolsó napirendi pontjai között 
elutasításra került az gyermekétkeztetés be-
szállítójának 8%-os díjemelési kérelme, a 
képviselő-testület csak 5 %-os emeléshez 
járult hozzá, figyelembe véve, hogy az elmúlt 
3 évben emelés nem történt. Arról, hogy ez 
az emelés érinti-e majd a térítési díjakat, csak 
2014. évi költségvetés függvényében dönt a 
testület. Amennyiben a lehetőségek és bevé-
telek engedik, akkor az emelést nem hárítja 
tovább azt a szülőkre.
•Végül a képviselő-testület elfogadta a de-
cemberi adventi hétvégék programsorozatát.
A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes 
egészében elérhető a weblapon.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő gyermekek 
törvényes képviselőit (szüleit), hogy akinek 
jogosultsága 2013. november 1-én fenn-
áll, az 2013. november  hónapra tekintettel 
- természetbeni támogatásként nyújtandó  
- Erzsébet-utalványra jogosult. Az utalvány 
értéke: 5 800 Ft/gyermek.
AZ UTALVÁNY  2013. NOVEMBER  27-ÉN 
(SZERDÁN) 8-16 ÓRÁIG A POLGÁRMESTERI 
HIVATALBAN VEHETŐ ÁT.
Az Erzsébet utalványt fogyasztásra kész 
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 
lehet felhasználni.

  Mona Gyula
jegyző

Iskolai étkezés- befizetés
December 4. Szerda  
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
800-1600 Polgármesteri Hivatalban
December 6. Péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
800-1200 Polgármesteri Hivatalban
December  9. Hétfő 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
800-1800 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 
December  13. Péntek  
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
800-1200 Polgármesteri Hivatalban
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Közmunkaprogram 2013
Községünkben 2013. évben több turnusban va-
lósult meg a közfoglalkoztatás. Összesen 42 fő 
foglalkoztatására kaptunk lehetőséget. A fog-
lalkoztatás 6 órában történik.
2013. március 1-jétől június 
30-ig két turnusban össze-
sen 10 főt foglalkoztattunk. 
Támogatásként a bér és 
szociális hozzájárulási 
adó 100%-át kaptuk meg: 
1 285 380 Ft-ot.
A következő támogatási 
időszak 2013. július 15-
től 2014. február 28-ig 
tart, összesen 25 fő bevo-
násával. A támogatás ösz-
szege: 3 898 055 Ft.

A munkában való részvétel megoszlása: 
2013. július 15-től szeptember 30-ig 10 fő 
2013. október 1-jétől november 30-ig 10 fő

2013. dec. 1-jétől 2014. 
február 28-ig 5 fő.
Lehetőséget kaptunk plusz 
létszám igénylésére 2013. 
október 1-jétől november 
30-ig tartó foglalkoztatásra, 
melyet kihasználva 7 főt tud-
tunk alkalmazni, a támoga-
tás összege: 899 766 Ft.
Országos program kere-
tében téli hosszabb idejű 
közfoglalkoztatásra nyílt le-
hetőség. Községünk 12 fő 
bevonásával vesz  részt a 

programban, mely 2013. november 1-jétől 
2014. április 30-ig tart.
A munkaidő 8 óra. A résztvevők az első 
és az utolsó hónapban dolgoznak, a 
köztes négy hónapban tanfolyamon 
vesznek részt. Támogatás összege: 
6 470 678 Ft.

Wágner Istvánné 

Ügyvédi fogadóóra
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2013. 
november hónap 29. napján (pénteken)  
11 órától 12 óráig tartom a Polgármeste-
ri Hivatalban. Bejelentkezés szükséges 
a 06-30/466-7304 telefonszámon, 
hétfőtől péntekig 10 óra és 16 óra között. 
Elérhetőségeim: Tetlák Ügyvédi Iroda
Cím: 2235 Mende, Bem József tér 4.
Tel/fax: 06-29/703-693 Mobil: 06-30/466-7304
E-mail: dr.tetlak.krisztina@gmail.com

Dr. Tetlák Krisztina 
ügyvéd
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Beszámoló a beruházásainkról

Csatorna beruházás 90%-ban elkészült 
településünkön. A kivitelező október 31-én 
a 31-es főút ez évi ütemét befejezte. Je-
lenleg már csak a mellékutcákban folyik 
a kivitelezés, illetve folyamatos a helyre-
állítás, az utak murvázása, a süllyedések 
feltöltése. 
Az esős időszak beálltával napi szinten 
próbáljuk meg kezelni a 
sáros útszakaszokat, fo-
lyamatosan kapcsolatban 
állva a kivitelezővel. Ez 
évben még néhány utcán 
javításra kerül az aszfalt-
réteg, azonban lesznek 
olyan településrészek, 
amelyek helyreállítása a 
jövő évre húzódik át.
A beruházó Tápió 
Víziközmű Társulattal fo-
lyamatosan egyeztetünk 
annak érdekében is, 
hogy az eredeti tervből le-
maradt bekötések milyen 
módon valósulnak meg.

Ha a kivitelezés során bármit észlelnek, 
kérjük, jelezzék a Mendei Polgármes-
teri Hivatal részére levélben, email-ben 
a mende@mende.hu, vagy telefonon 
(29/438-001). Ha fotóval dokumentálják 
az esetleges sérelmeket, az megkönnyí-
ti a probléma rendezését. A beruházóval 
minden esetben helyszíni szemlét tartunk.

A beruházó a problémák 
kezelésére minden hé-
ten hétfőn 800-830 között 
ügyfélfogadást tart a Pol-
gármesteri Hivatalban. A 
kivitelezés szakaszainak 
időterve továbbra is meg-
található a település hon-
lapján.

Türelmüket megköszönve:

Kaszanyi József
polgármester

Új bölcsőde létesítése Mendén
E-mail: mosi@mende.hu
Honlap: www.mende.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Óvoda-Bölcsöde fejlesztés

2013. október 28-án sor került a Bölcsőde 
épületének műszaki átadására. 
Ennek keretében a kivitelező Bata Kft. 
bemutatta, majd átadta a megrende-
lőnek az épületet. A jelenlévő szakha-
tóságok bejáráson vettek részt, és nyi-
latkoztak arról, hogy minden megfelel 
a hatályos jogszabályoknak. Az épület 
műszaki átadása az első lépés ahhoz, 
hogy megnyithassa kapuit a Bölcsőde, 
amelyre előreláthatólag 2014. második 
negyedévében kerülhet sor. Az épület 
árammal történő ellátását ugyanis az 

Émász Rt. 2014. május 31-re vállalta. 
Jelenleg az önkormányzat meghirdet-
te a konyha- és fürdőszobai eszközök 

beszerzéséhez kapcsolódó 
pályázatokat, valamint folya-
matban vannak a bútorok és 
egyéb berendezések beállí-
tásai.

Mosonyi Ferencné

A kivitelező a napokban a terveknek 
megfelelően befejezi a falusi óvoda te-
tőszerkezetét, a cserepek helyére illesz-
tésével. Mindezek mellett folynak a víz-, 
a fűtés-, valamint a villanyszerelési mun-
kák, biztosítva azt, hogy a hideg idő be-
álltával is folytatni tudják a munkálatokat. 

Mosonyi Ferencné

Folytatódik a csatorna- beruházás Megtörtént a Bölcsőde műszaki átadása

Tető alatt a falusi óvoda



 

Az 1956-os októberi ese-
mények tiszteletére tartott 
megemlékezésre összegyűl-
teket az időjárás is kegyeibe 
fogadta. 
A Himnusz meghallgatá-
sa után a Hősök szobrá-
nál Mende Község Ön-
kormányzata, a helyi civil 
szervezetek és pártok 
képviselői is helyeztek el 
koszorút. 
A műsor a Szabadidő-
központ nagytermében 

folytatódott, ahol Kasza-
nyi József polgármester 
köszöntője után Kerék-
gyártóné Maka Erzsébet 
mondott ünnepi beszé-
det. 
A Géza Fejedelem Általá-
nos Iskola 5. és 8. osz-
tályos tanulóit és felké-
szítő tanárukat, Pintérné 
Fürt Juditot dicséret illeti 
a rendkívül színvonalas 
műsor megszervezésé-
ért és előadásáért.

Cervarix védőoltás 1956. október 23-ára emlékeztünk
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Mint eddig minden évben, Mende Község 
Önkormányzata idén is támogatta, hogy a 
GlaxoSmithKline Kft. közreműködésével a 
12-13 éves korosztály részére biztosított le-
gyen a méhnyakrák megelőzésére szolgáló 
Cervarix védőoltás.
Magyarországon évente több mint 
1000 új beteget fedeznek fel és kezel-
nek méhnyakrákkal. A betegség koc-
kázati tényezői közül messze a legje-
lentősebb a humán papillomavírussal 
(HPV) való fertőzöttség, amely az 
összes méhnyakrákos eset legalább 
82%- ában megtalálható (fontos azon-
ban tudni, hogy a legtöbb HPV-fertőzött 
nőben nem alakul ki méhnyakrák).
A szexuális úton terjedő HPV valójában 
egy kiterjedt, több mint 100 féle válto-
zatot magában foglaló víruscsalád, s 
közülük 13-ról tudható, hogy köze van 
a méhnyakrák kialakulásához. 

A vírusfertőzés ugyanis kóros sejtek 
növekedését idézheti elő a méhnya-
kon.
Ahhoz, hogy kialakuljon a védettség, 
három oltásra van szükség egy éven 
belül. Az oltási sorozat ajánlott üteme-
zése szerint az első és második oltás 
között egy, míg a vakcina második és 
harmadik adagja között öt hónapnak 
kell eltelnie. Így egy gyermek beoltása 
46 500 Ft-ba kerül. Idén 15-en éltek 
az Önkormányzat által felkínált lehető-
séggel. 
Az önkormányzati támogatás így össze-
sen: 697 500 Ft.
A fenti védőoltás jövőre várhatóan in-
gyenes lesz, akkor azonban az Önkor-
mányzat-erejéhez mérten- más módon 
próbál meg segíteni a rászorulóknak.

Huszák Zsuzsi
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Az eb tulajdonosa és tartója az 
ebösszeíráskor köteles a törvényben 
előírt adatokat a települési 
önkormányzat rendelke-
zésére bocsátani. 

Mindezek alap-
ján felhívom a 
Mende területén 
tartott, négy hóna-
posnál idősebb ebek tu-
lajdonosait/tartóit, hogy 
az erre rendszeresített 
„Ebösszeíró adatlapot” 
kitölteni és legkésőbb 
2013. december 10-ig a 
Mendei Polgármesteri Hiva-
talhoz, vagy a Mende Fő u. 46/a alatt 
működő állatorvosi rendelőhöz eljuttatni 
szíveskedjenek.
 
Az Ebösszeíró adatlap egy példánya 
bekerült a Mendei újság novemberi szá-
mába, illetőleg letölthető Mende község 
honlapjáról (www.mende.hu) illetve be-
szerezhető a Polgármesteri Hivatalban, 
vagy az állatorvosi rendelőben.
Az Ebösszeíró adatlapot ebenként kell 
kitölteni az oltási könyv alapján. Az adat-
lapot elektronikus benyújtás esetén is 
alá kell írni, és beszkenelve eljuttatni a 
megfelelő címre. Az adatszolgáltatással 
kapcsolatosan a 29/438-001 telefon-
számon kérhető további tájékoztatás, 
hivatali időben.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módo-
kon lehet benyújtani:
Postai úton vagy személyesen: 
Mendei Polgármesteri Hivatal 2235 
Mende, Fő u. 14. címen,

Elektronikusan:
ebnyilvantartas@mende.hu címen.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, 
hogy az adatszolgáltatási kötelezett-
ség elmulasztása állatvédelmi bírságot 
vonhat maga után. A bírság az állatvé-
delmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendeletben foglaltak alap-
ján 30 000 Ft-tól természetes személy 
ebtartók esetében 90 000 Ft-ig, jogi 
személyek és más gazdálkodó szerve-
zetek esetében pedig 150 000 Ft-ig ter-
jedhet, és ismételten is kiszabható.
Az adatszolgáltatás akkor minősül telje-
sítettnek, ha mindenegyes tartott ebről 
benyújtásra kerül az adatlap. Az adat-
szolgáltatási kötelezettség teljesítését 
és a benyújtott adatlapok valóságtartal-
mát a Polgármesteri Hivatal munkatársai 
ellenőrzik.

Együttműködésüket köszönjük!
Mona Gyula

jegyző

Mendei Rozmaring Tánccsoport

Ismét a veszettségről és az ebek veszettség elleni oltásáról
A veszettség, mint a múlt század elején em-
berben, vadállatokban és háziállatokban – 
főleg kutyákban és macskákban - gyakran 
előforduló rettegett fertőző, állatról emberre 
terjedő (un. zoonózis) megbetegedés ismét a 
köztudatba került a médiák jóvoltából. 
Már régóta nem fordult elő olyan nagy-
számú veszettségi eset rókákban, mint 
ami nem is olyan messze Kecskemét 50 
km-es környékén az utóbbi hónapokban 
előfordult. Ennek oka, hogy a vadálla-
tok vakcinázásának területét részben 
szakmai, részben anyagi okok miatt lé-
nyegesen szűkítették, gyakorlatilag az 
országhatár 50 km-es sávjára korláto-
zódik. Az állategészségügyi hatóság en-
nek következtében ebzárlatot rendelt el 
a fenti területeken és felhívta a figyelmet 
a veszettség elleni oltások hatékonyabb 
ellenőrzésére.
A fentiek alapján ismét napirendre került 
az ebek veszettség elleni oltásainak, 
az ebek elektronikus transzponderrel 
(chip) történő megjelölésének ellenőr-
zése és számonkérése.

Az önkormányzat általvezetett nyilván-
tartás alapján nagyon sok ebtartó nem 
gondoskodott időben az állata veszett-
ség elleni oltásáról. A gondatlan gazdák 
rövidesen figyelmeztetést kapnak arról, 
hogy záros határidőn belül gondoskod-
janak ebeik oltatásáról és az elmaradt 
megjelölésről. Amennyiben a határidő 
lejártáig nem gondoskodnak erről, az 
önkormányzat kénytelen lesz bírságot 
kiszabni a renitensek felé. Természete-
sen nem cél a bírságok kiszabása, azon-
ban jelentősen javítani kell az eboltási 
morált. Kérem valamennyi kutyatartót 
ellenőrizze, hogy rendelkezik-e ebe 1 
éven belüli veszetség elleni oltással. Az 
oltás csak elektronikus transzponderrel 
(chip) megjelölt eben végezhető el. 
Az Önkormányzat helyi elektronikus 
nyilvántartást köteles vezetni, az állat 
tulajdonosa, tartója és más szemé-
lyek jogainak, személyes biztonságá-
nak és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatai-

nak hatékony ellátása 
céljából. 
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A prog-
ramkö-
vetkező 

része a kézművesedésé volt. A gyerekek 
só gyurmából készítettek péksütemé-
nyeket és formás cipókat. Megszólalásig 
hasonló kalácsok, kiflik, kakaós csigák, 
perecek és pogácsák születtek! Zárás-
képpen mindenki jóízűen falatozott a 
Pékségben kapott kenyérből. 

Novemberben a „Magyar labdarúgás vi-
lágnapját” tervezzük megünnepelni. Hi-
szünk a „játszva tanulásban” és bízunk 
abban, hogy az a klubdélután is ugyan-
olyan sikeres és vidám lesz, mint az eddi-
gi alkalmaink! 

A Géza Fejedelem Általános Iskola 
alsós munkaközössége

Az előző számban a köszönetnyilvánításból saj-
nálatos módon kimaradt két olyan társulat, akik 
nélkül a Szüreti mulatság nem lett volna teljes. 
Ezúton szeretnénk elnézésüket kérni, és meg-
köszönni közreműködésüket! Köszönet a Roz-
maring Nyugdíjas Klubnak és a Szabó Teamnek,

Világnapok kis iskolánkban

Mea Culpa

Hagyományához híven az általános 
iskola alsó tagozatos munkaközös-
sége havonta klubdélutánt szervez 
a gyermekek számára. Az idei tan-
évet a különböző világnapok köré 
szerveztük. Rövid kutakodás után 
rájöttünk, hogy szinte minden nap-
ra jut egy világnap, így a szokásos 
„Iskolanyitogató délutánon” (szept. 
7-én) igyekeztünk minél többet be-
mutatni ezekből.
A tantestület minden tag-
ja választott magának egy 
magához közel álló világ-
napot, és annak témáját, 
üzenetét adta át játékos 
módon. Így kódolt szöve-
get kellett megfejteniük 
az „Írástudatlanság világ-
napja” padoknál, gyako-
rolták a betegápolást az 
„Elsősegély világnapja” 
állomáson, szellemi és 
ügyességi forduló volt a 
„Hulladékgyűjtés világ-
napja” asztalnál, helyes 
sorrendbe rakták az Újszövetség ösz-
szekeveredett könyveit a „Szentírás vi-
lágnapja”  könyvespolcánál, hangokat 
és dalokat kellett felismerni a „Siketek 
világnapja” stúdiónál, Hamupipőke mód-
jára lencsét válogattak a „Népmese világ-
napja” sarokban és vak (bekötött szemű) 
mozdonyvezetővel vonatoztak az udvaron 
a „Mozdonyvezetők világnapja” alkalmá-
ból. Közben a büfében - a Szülői Mun-
kaközösség jóvoltából - folyamatos volt a 
kiszolgálás: zsíros kenyeret, üdítőt, gyü-
mölcsöt kaptak a gyerekek. A programot 
a hagyományos „kecsketánccal” zártuk.
Októberben folytattuk a világnapok sorát, 

és okt. 25-én a „Kenyér 
világnapjáról” emlékez-
tünk meg. A programot 
közös énekléssel (A part 
alatt…) kezdtük, majd a 
kenyér útját - a búzaszem 
vetésétől az asztalunkon 
lévő puha szelet vajas 
kenyérig - „A kicsi dió” 
című magyar népmesén 
keresztül ismertük meg.
Négy csoportban látoga-
tást tettünk a helyi Bucó 
Pékségbe, ahol Erdélyi 
Gábor bemutatta a ke-

nyér készítésének módját, a dagasztó-, 
kelesztő-, formázó gépeket. A gyerekek 
megtekinthették a péksütemények ké-
szítését is. Sokat kérdeztek, érdeklődtek 
erről a nehéz, de szép szakmáról. Kö-
szönjük a Pékség kedves vezetőinek és 
szorgos dolgozóinak, hogy szívesen fo-
gadtak bennünket és türelmesen viselték 
el a zsibongó, kíváncsi gyerekhadat!
Az iskolába visszatérve játékos sport-
vetélkedő keretében játszottuk el a már 
megismert dalt. A tornateremben minden 
csapat ügyesen gyűjtögette a búzasze-
meket, tolta a szekeret a malomba és tet-
te be a cipót a kemencébe. 

akik részvételükkel emelték 
a Szüreti mulatság színvonalát! 
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Schirilla GyörgyIdén is indul a Mikulás járat
2013. december 7-én, szombaton ismét 
elhívtuk településünkre a Mikulást. 

Kértük, hogy keresse fel a településen 
az egész évben jól viselkedő és szófo-
gadó gyerekeket. Kérésünket elfogadta, 
és 16 órától elindul a Pusztaszentistváni 
játszótérről. A Csigási utca - Kossuth La-
jos utca – Mendei utca-Szent István út – 
Péceli út – Fő utca- Állomás utca- Dózsa 
György út – Dinnyés Köz - Bajcsy-Zsi-
linszky utca - érintésével kb. 1730-kor ér-
kezik meg a Szabadidőközpont elé, ahol 
csomaggal köszönti a gyermekeket.

Ismét településünkön járt schIrIlla GyörGy, 
akI az Iskola tanulóIval körbefutotta a települést 

Karácsonyi Ünnepségek

Iskolásokkal futotta körbe Mendét

Néhány bíztató szó 
a sport fontosságáról

Diákok nevében Kerékgyártóné Maka Erzsébet 
és Gér Viktor köszöntötte Schirilla Györgyöt

Tájékoztatás
2013. November 26. (kedd) 1830 „Szép, tisz-
ta Mendéért” Környezetvédelmi Egyesület 
őszi taggyűlést tart a Szabadidőközpontban.
2013. November 27. (szerda) 18 órakor lesz az 
Egészségvédő Klub következő összejövetele. 
Témája: Hogyan kerüljük el a depressziót a 
téli hónapokban?

Dr Dóczi Ildikó

Közérdekű információ
2012. december 7-én és 21-én 

(szombatokon) a település orvosi 
ellátása a központi ügyeleten 
(Sülysápon) lesz biztosítva.

2013. December 13-án az Egészségvédő és a Zöld 
Klub vacsorával egybekötött közös karácsonyi ün-
nepséget tart a Szabadidőközpontban. Az est folya-
mán zenés, táncos műsorral kedveskedünk a megje-
lenőknek. Jelentkezni 2013. december 10-ig lehet 
a 29/438-011 és a 20/9260-745-ös telefonszámon

Várunk minden kedves érdeklődőt! 
Dr. Dóczi Ildikó

2013. december 23-án 13 órától 
a szentistváni játszótéren kará-
csonyi ünnepségre kerül sor!

Várnak mindenkit sok szeretettel 
a pusztaszentistváni 

lokálpatrióták!
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1. A krumplit enyhén sós vízben, héjában 
megfőzzük. Leszűrjük, még melegen 
meghámozzuk, áttörjük, majd lazán 
szétterítjük, és hagyjuk langyosra hűlni. 
Hozzáadjuk a vajat vagy margarint, a 
sót, aztán egyenletesen a tetejére szi-
táljuk a lisztet, és lágy, rugalmas tész-
tává gyúrjuk- a liszt pontos mennyisége 
attól függ, mennyire lisztes, illetve vizes 
maga a krumpli. Konyharuhával leta-
karjuk, és 10-15 percet pihentetjük.

2. A tésztát 1/2 cm vastag téglalapra 
nyújtjuk, majd kb. 5×5 cm-es négy-
zetekre vágjuk. Mindegyik négyzet 
közepére teszünk egy fél szem szil-
vát, arra egy szem kockacukrot, és 
megszórjuk fahéjjal. Összehajtogat-
juk a sarkokat, és gombócot formá-
zunk .

3. Egy nagyobb lábasban 5 liter, enyhén 
sós vizet forrni teszünk.

4. A forrásban lévő vízben kifőzzük a gom-
bócokat (újrafor-
rástól számított kb. 
5-6 percig), majd 
leszűrjük, hideg 
vízzel leöblítjük és 
vajban vagy mar-
garinban pirított 
zsemlemorzsába 
forgatjuk. Fahéjas 
porcukorral meg-
hintve tálaljuk..

Szilvás gombóc
Hozzávalók 4 személyre

• 1 kg lisztes (ó) burgonya 
• 30-35 dkg finomliszt
• 3 dkg vaj vagy margarin 
• pici só
• szilva 
• kockacukor
• fahéj
• szóráshoz: fahéjas porcukor
• a nyújtáshoz liszt

Előző havi számunk 
megfejtése 

„Nils Holgerson” 
Márton lúd gazdája volt:

A helyes megfejtést beküldők közül 
Packó Esztert

Krajczár Fannit és
Csányi-Laczi Hunort

sorsoltuk ki. 
Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, 
akik egész napos belépőjegyet nyertek 

a Micimackó játszóházba!

Keresd ki a betűket a meghatározások alapján, 
és küld be a helyes megfejtést 

a mende@mende.hu e-mail címre!!

Rejtvény gyermekeknek

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

A-2 . . . . . . . . . . . .
B-5 . . . . . . . . . . . .
C-3 . . . . . . . . . . . .
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E-4 . . . . . . . . . . . .
F-2 . . . . . . . . . . . .
G-1 . . . . . . . . . . . .
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J-5  . . . . . . . . . . . .
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„Feldíszíteni lelkedet Adventi napokon,
Csendes Éj eljöttére, legyen magasztos e cél,
oly küldetés, mely békével árasztja otthonod...”

Adventi készülődés Mendén

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
megrendezzük az adventi gyertyagyújtást 
a Szabadidő központban illetve a Szent 
István parkban, ahol meleg teával, 
süteményekkel és forralt borral várunk 
minden kedves érdeklődőt. A programok 
november utolsó és december szombat 
délutánjain lesznek megrendezve.  

November 30. 1630-tól 
	az 1. osztályos általános iskolások 

műsora 
	az első adventi gyertya meggyújtása
December 7. 1730-tól
	Mikulás érkezése
	a második adventi gyertya 

meggyújtása
	szentistváni óvodások műsora
December 14. 1630 órától 
	általános iskola 2. osztályos tanulói-

nak műsora 
	17 óra Adventi Fúvószenekar jóté-

konysági koncertje 
 A bevétel az általános iskola javára 

lesz felajánlva!
 a harmadik adventi gyertya meggyújtása
December 21. 16 órától
	16 órától lehet megtekinteni az élő 

Betlehemet,
	1630-tól a kásavölgyi ovisok műsora 
	az utolsó adventi gyertya meggyújtása, 
	17 órától a Község Karácsonyi Ünnepe 

a Szabadidőközpont nagytermében
A szokásoknak megfelelően a progra-
mok mellett minden szombaton 16 órától 
kézműves kirakodóvásár is megrende-
zésre kerül. 
A gyermekek részére délután 15 órától 
ingyenes lesz a Micimackó játszóház 
használata.

Várjuk Önöket, 
hogy közösen ünnepeljük az Adventet!


