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Mende Község Polgármestereként minden jót 
kívánok az új esztendőhöz. Akik még emlékez-
nek a tavalyi köszöntőmre – ott úgy fogalmaz-
tam, hogy 2012 a túlélés éve, – azoknak meg-
erősíteném, hogy a tavalyi évet átvészeltük, 
de az idei év sem lesz könnyebb a település 
életében. Ha azonban mindenképpen új szlo-
gent kellene keresnem erre az évre, akkor azt 
mondanám, hogy a türelem és a beruházások 
éve lesz az idei. A türelem két irányban is ért-
hető. Eddig türelmesen vártuk, hogy történje-
nek már végre a dolgok, most pedig türelmet 
kérek azért, amíg a beruházások elkészülnek. 
CSATORNÁZÁS, BŐLCSŐDE, ÓVODA, 
RAVATALOZÓ. Ezek mind nagybetűvel az idei 
év kiemelt feladatai. Régóta várjuk, hogy elkez-
dődjön a csatornázás a Tápió-térségben, ami 
ebben az évben már konkrétumot ölt. A kiviteli 
tervek folyamatosan készülnek, a jó idő beálltá-
val pedig elkezdődnek a kiviteli munkák is a te-
lepülésen. A bölcsőde építése tavaly megkez-
dődött és jelenleg is tart, amiről folyamatosan 
tájékoztatjuk a lakosságot. Az év végén értesí-
tettek, hogy az óvoda felújítására és bővítésére 
benyújtott, és először elutasított pályázatunkat 
a fellebbezésben felhozott érveket elfogadva 
módosították, amelynek értelmében 199 millió 
forintot nyertünk. Terveink szerint szeptember-
ben a már megújult központi óvodában kezdőd-
het a gyermekek nevelése. Ezzel a Kása-völgyi 
óvoda csoportjai beköltöznek a központi óvoda 
modern, újonnan épített részébe. A képviselő-
testület és jómagam is kiemelten kezeljük to-
vábbra is a ravatalozó kérdését. Mint azt már 
ismerhetik, pályázatot nyújtottunk be a felújítás-
ra, és reményeink szerint a kedvező elbírálás 

után meg is kezdhetjük a kiviteli munkálatokat. 
Mint látják, a fő csapásirány ez évre is adott, 
azonban a már megnyert 
beruházások mellett nem 
szeretnénk a babérjain-
kon ülni, hanem minden 
kedvező alkalmat és pá-
lyázatot kihasználva kí-
vánjuk Mende községet 
gyarapítani. Kérem 
támogassanak , 
biztassanak eb-
ben, minden jó 
ötletet szívesen 
veszünk.

Kaszanyi József polgármester

KEDVES MENDEI LAKOSOK!

B orongós napok tűnjetek tova
O kkal szomorú ne legyél soha
L épteid kísérje töretlen szerencse
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő

É vek ha múltok, ha elszálltok napok
V idámságot, örömet számolatlan adjatok
E lfusson most az óévnek malaca
T öbbé ne legyen senkinek panasza

K erüljön betegség, bánat messzire
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe
V ágyaid sorra valóra váljanak
Á lnok szavak többé ne bántsanak
N övekedjen az igaz barátok tábora
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!
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Óvodabővítés Mendén
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Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
az Új Széchényi Terv Közép-Magyarorszá-
gi Operatív Program támogatási rendsze-
réhez benyújtott „Óvodabővítés Mendén” 
című KMOP-4.6.1-11-2012-0020 jelű pályá-
zatunk 199 414 189 Ft  támogatásban ré-
szesült. A projekt elszámolható költsége: 
210 525 000 Ft. 

A Mende, Fő u. 10. sz. alatti ingatlanon 
a meglévő óvoda épület 224 m2 hasz-
nos alapterülete kerül felújításra, az új 
épületrészt (bővítést) 837 m2 hasznos 
alapterülettel terveztük. A pincében 
kazánház, általános raktár, karbantar-
tó műhely, és tároló, a földszinten 3 új 
csoportszoba, egyéni fejlesztő szoba 
-logopédiai foglalkoztató, szülői foga-
dó, nevelőtestületi szoba, tárgyaló, tor-
naszoba és az ehhez tartozó kiszolgáló 
helyiségek kerülnek elhelyezésre. 

Az épület valamennyi fogyatékosságra 
kiterjedő komplex akadálymentesítéssel 
rendelkezni fog. Az udvarban a játszóte-
rületet is bővítjük, biztonságos új játszó-
eszközökkel. A támogatási szerződést 
várhatóan ebben a hónapban aláírjuk. 
A projekt megvalósításával az óvodás 
gyermekek számára XXI. századi korsze-

rű, minőségi nevelési-oktatási feltételek 
megteremtését szeretnénk biztosítani.

Kaszanyi József 
polgármester
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Bölcsőde
A bölcsőde építését az eny-
he tél nem akadályozza. 
Egyre közelebb kerülünk 
ahhoz, hogy a látványterv 
megvalósuljon.

Mona Gyula
jegyző

Köszönjük!
Ezúton szeretnénk megköszönni Lilik 
Tamásnak és családjának, hogy a köz-
ségi karácsonyi ünnepségre felajánlotta 
kertjükből az egyik szép fenyőfájukat, 
melynek méltó helye volt a megszépült 
Művelődési Házban!
Emellett köszönjük Percze Józsefnek és 
feleségének azt a 9 erdei fenyőt, mellyel 
segítette az óvodákat és néhány rászoruló 
családot, hogy igazi karácsonyuk legyen!

Egészségvédő Klub  
Az Egészségvédő Klub január 30-án 
tartja következő összejövetelét 18 órától 
a Művelődési Házban. 
Témája a magasvérnyomás és kezelése.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Dr. Dóczi Ildikó

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2013. ja-
nuár hónap 25. 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

Meghívó
A Géza Fejedelem Általános Iskola 

dolgozói és az Szülői Munkaközösség 
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját 

2013. február 16-án (szombaton) 
19 órakor kezdődő jótékonysági báljára.

Helyszín: Művelődési Ház
Asztalfoglalás: Géza Fejedelem Ált. Isk.

Vrábelné Kaszanyi Erzsébet 438-008, 70/338-8655
A jó hangulatról a Göndör zenekar gondoskodik!

Közhasznú információk
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Decemberi szombatok Mendén

a gyertyagyújtásokat és a december 8-án megérkezett Miku-
lást a gyermekek vidám énekléssel és tánccal köszöntöttek

az énekeseket a hideg sem zavarta 

megérkezett a Mikulás

a gyermekek megízlelhették a játszóház varázsát

ismét sikert aratott 
az élő Betlehem 

Mende Község Önkormányzata december 
szombatjain adventi gyertyagyújtással egy-
bekötött programokat szervezett az megújult 

Szent István téren. 
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Felemelő karácsonyi ajándék

Bukovits Béláné tanító néni –aki szinte 
a falu minden családjából tanított valakit 
– ezen az ünnepségen vehette át a gyé-
mántdiplomáját, amit a diploma megszer-
zése utáni 60. évben adnak át.
A tantestület nevében Kerékgyártóné 
Maka Erzsébet igazgatónő köszöntötte, 
majd a Polgármester úr gratulációja után 
Szántó Boglárka fuvolajátéka és Trepák 
Evelin versmondása emelte az ünnepi 
hangulatot. Azután a közösségünkben 
eltöltött 50 év során tanított osztályaiból  
1-1 régi tanítvány adta át a megemlékezés 
és a hála virágait.
Az SZM vezetőjének köszöntője után 
Pácza Imréné nagymama saját sütésű 
tortával kedveskedett, végül a nyugdíjas 
klub és a hagyományőrző együttes tagjai 
gratuláltak, elénekelvén a tanító néni ked-
venc dalát.

Pedagógiai munkájának méltatásához 
Hegedűs András szavait veszem kölcsön:

„Amíg tanított, azt teljes szívvel cselekedte.
Emberszámba vette tanítványait, ugyanakkor 
igényes és következetes volt.
Nemcsak oktatott, nevelt is, mindenekelőtt a 
haza szeretetére.”

Kedves Tanító néni! 
Kedves Kolléganő!
Úgy érzem, az egész falu nevében kö-
szönhetem meg az 5 évtizedes munká-
dat, gratulálhatok a szép diplomádhoz, s 
kívánhatok Neked jó egészséget, s még 
sok nyugodt, boldog nyugdíjas évet.

Igaz barátsággal: 
dr. Csernik Zoltánné 

ny. tanár

Közösségünkben 2012. december 21-én a 4. 
adventi gyertyagyújtás után színvonalas ka-
rácsonyi műsor szórakoztatta a jelenlévőket.
Az est fénypontja mégis egy kiemelkedő ese-
mény volt.
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  2012 
2012-ben A Sülysáp Székhelyű Közös Fenn-
tartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat pályázatot nyert a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesülete által kiírt Élelmiszersegély 
2012 programban. (2010 óta minden évben 
pályázunk, és minden évben meg is nyerjük.) 
Az első osztásunk 2012. február 20-án 
volt, amikor 40 kg kenyeret osztottunk ki. 
Ez sajnos nem volt nagy mennyiség, de 
az a 30 család nagyon örült az 1-2 kg. 
kenyérnek.
A következő osztásunkat 2012. április 
27-én tartottuk meg. Akkor 600 fő kapott 
Mendén élelmiszert, ami Maggi élelmi-
szercsomagból, joghurtból, illetve TicTac 
cukorból állt. 
2012. június 28-ára esett a harmadik osz-
tásunk, ekkor 240 fő kapott csomagot.

Ebben az osztásban zöldborsókonzerv, 
Maggi főzelékek, Kinder Maxi King és 
joghurt volt.
Az év utolsó osztásán november 12-13-án 
700 fő kapott élelmiszert. Ebben az osz-
tásban tej, liszt és  tésztaféleségek vol-
tak. 

Összesen 4 osztás volt 2012-ben és 
közel 6 200 kg adományt kapott Mende 
rászoruló lakossága. Köszönjük Benkó 
Róbert, valamint a Vízmű Kft. közremű-
ködését, hogy segítségükkel minden 
rászoruló hozzájutott segélycsomagjá-
hoz.
Bízunk benne, hogy 2013-ban is sikeres 
pályázattal tudjuk segíteni Mende hátrá-
nyos helyzetű családjait.

2012-ben Erzsébet program keretében 
20 gyermeket vittünk el egy hétre tábo-
rozni. A tábor 1 000 Ft önkéltségű lett 
volna, de ennek a kifizetését, és az uta-
zás költségeit az Önkormányzat magára 
vállalta, amit ezúton is köszönünk a tábo-
rozó gyermekek és szüleik nevében.

A gyermekek nagyon jól 
érezték magukat, és ha 
lehetőségünk engedi, 
akkor 2013-ban is pá-
lyázunk, hogy gyerme-
keinknek felejthetetlen 
tábori élményt nyújt-
sunk.

2012 karácsonyára a 
Hetednapi Adventista 
Egyház ajánlott fel Né-
metországból érkező 
adományt. Így 20 rá-
szoruló gyermeknek 
tudtunk karácsonyi 

ajándékként meglepetéscsomagot ki-
osztani. 

Sikeresen zajlott 2012-ben a falun belül 
működő adományozás is. Ez azt jelenti, 
hogy aki kinőtt, megunt ruháit, játékait 
behozza hozzánk (családsegítő szolgá-
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lat), akkor nálunk ezekből válogatni le-
het, és ingyen elviheti a számára szük-
séges darabokat. 
Továbbra is várjuk a felajánlásokat. Szol-
gálatunk szívesen fogad olyan babafel-
szereléseket is (babakocsi, kiságy, játé-
kok, stb.) amit a rászorulóknak tovább 
tudunk adni! Ezúton is köszönjük és 
2013–ban  is várjuk a ruhákat és ter-
mészetesen továbbra is minden kedden 
9-15 óráig  lehet jönni válogatni is.

Az egész év folyamán nagy problémát 
jelentett a 18 éven aluli gyermekek, fi-
atalok iskolából való igazolatlan hiányzá-
sa. Kérjük a szülőket, hogy fokozottan 
kísérjék figyelemmel gyermekük hiány-
zásait, tartsák a kapcsolatot az iskolával, 
ill. pedagógusokkal, megelőzve az iga-
zolatlan hiányzásokat. 10 óra igazolatlan 
hiányzás felett a Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozójának kötelessége fel-
venni a kapcsolatot a családdal, és az 
igazolatlan hiányzások megszüntetése 
érdekében intézkedési tervet készíteni. 

Kérjük a szülőket, hogy munkánk meg-
könnyítése, és az igazolatlan mulasztá-
sok megszüntetése érdekében működ-
jenek együtt a Szolgálattal!

Elérhetőségeink:  
Tel./fax:  29/438-014
e-mail:  csase@mende.hu

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
ügyfélfogadása:

Hétfő:  800-1800

Kedd:  800-1200

Szerda:  800-1600

Péntek:  800-1300

A Szolgálat keretein belül továbbra is le-
hetőség van arra, hogy minden mendei 
lakos gyermek és felnőtt egyaránt igény-
be vegye a pszichológus segítségét. Idő-
pont egyeztetés a 438-014 telefonszá-
mon lehetséges.

Balázs-Pélyi Zsófia
Zsíros Judit

családgondozók
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Mi mennyi 2013-ban?
1. Munkabérek, illetmények 
(minimálbér, garantált bérminimum)

Havi bér 
Ft/hó

Heti bér 
Ft/hét

Napi bér 
Ft/nap

Órabér 
Ft/óra

Minimálbér 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. § (1) bek. 98 000,- 22 560,- 4 510,- 564,-
Garantált bérminimum* 390/2012. (XII.20.) Korm.r. 2. § (2) bek. 114 000,- 26 250,- 5 250,- 656,-
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) 
Korm.r. 1.§ (1) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (1)bek.

75 500,- 17 385,- 3 475,- -

Garantált közfoglalkoztatási bér* 170/2011. (VIII.24.) 
Korm. rend. 2. § (1) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (2)bek.

96 800,- 22 275,- 4 455,- -

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér** 170/2011.(VIII.24.) 
Korm.r. 2/A.§ (1) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (3)bek.

83 050,- 19 125,- 3 820,- -

Munkavezetőt megillető garantált közfoglalkoztatási bér*** 170/2011. (VIII.24.) 
Korm. rend. 2/A. § (2) bek. - 421/2012. (XII.29.) Korm.r. 3.§ (3)bek.

106 480,- 24 500,- 4 900,- -

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (köz-
foglalkoztatottat) illeti meg 
** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási bér a szakképesítést, középfokú iskolai végzettséget nem 
igénylő munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg.
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, 
középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg 

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, 
    nyugdíjszerű ellátások 

Havi bér 
Ft/hó

Öregségi nyugdíj legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28 500,-
Árvaellátás legkisebb összege   168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24 250,-
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

81 510,-

Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 9. § 

29 400,-

Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 12. § 

29 400,-

3. Álláskeresők támogatása, 
   keresetpótló juttatás 

Ellátás összegei

Álláskeresési járadék
(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 26-27.§

Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő 
napján hatályos minimálbér 100%-a:

98 000 Ft/hó 
3 267 Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély 
1991. évi IV. tv. 30.§

minimálbér 40%-a:
39 200 Ft       1 307 Ft/nap

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján közfoglal-
koztatási bér 60-100%-a között mérlegelési jogkörben állapítható meg

45 300 Ft/hó – 75 500 Ft/hó
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott 
intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!
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4. Munkavállalók által fizetendő közterhek
Munkavállaló egyéni járulék és 
magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési 
kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 
19.§(2)- (3) bek.

Nyugdíjjárulék 10%
Egészségbiztosítási és 
munkaerő-piaci járulék-

Természetbeni egészségbiztosítási járulék- 4%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%
Munkaerő-piaci járulék 1,5%
összesen 8,5%

mindösszesen 18,5%

5. Egészségügyi szolgáltatási járulék 6 660 Ft/hó (222 Ft/nap) 
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem 
jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas 
vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

6. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. 
évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42. §      

A naptári napi átlagkereset 70 %-a 

Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi 
LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétsze-
resének 70 %-a: 137 200 Ft 

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 48. § (8) bek.

A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)
A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátás esetén) A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a 
jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét.

Családi pótlék  (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

Egy gyermekes család esetén   12 200 Ft/hó
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                       13 700 Ft/hó
Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  13 300 Ft/hó
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                                                                                14 800 Ft/hó
Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                                                                     16000 Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                                                                     17 000 Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                           

23 300 Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként  

25 900 Ft/hó

Nagykorú fogyatékos esetén                                                            20 300 Ft/hó
Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      14 800 Ft/hó

Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV. tv. 
(Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:  64 125 Ft
Ikergyermek esetén 300%-a: 85 500 Ft
A támogatás a szülést követő 6 hónapon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – 
koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi 
LXXXIV. tv. (Cst.) 20. §, 26. § (1)-(2) bek. 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:  28 500 Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57 000 Ft/hó), 3 Ikergyermek 
esetén 300%-a (85 500 Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a (114 000 Ft/hó), 5 ikergyer-
mek esetén 500%-a (142 500 Ft/hó), 6 ikergyermek esetén 600%-a (171 000 Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET) Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28 500 Ft/hó 
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Receptpályázat díjazása 

A hozzávalókat 
kézzel egy nagy 
tálba összegyúr-
juk, de ha van ke-
nyérsütő gépünk, 
akkor a következő 
képen csináljuk: a 
kenyérsütő gép-
be belekészítjük 
a langyos tejet, 
sót, cukrot, tojást, 
élesztőt és a lisz-
tet, majd elindítjuk 
a dagasztó prog-
ramot. (ez nálam 
20 perc), Ezt kö-
vetően fél órát áll-
ni hagyjuk a gépben, majd még egyszer 
végig futtatjuk a dagasztó programot. (20 
perc) Miután kiraktuk a gépből letakarjuk 
és hagyjuk még 25 percet meleg helyen 
kelni.
A tésztát lisztezett felületre borítjuk, 
majd kisujjnyi vastagságúra nyújtjuk és 
egy pohár segítségével kiszaggatjuk (9 

cm az átmérője) Ezt követően letakar-
juk az egészet és hagyjuk addig kelni 
amíg jól megnőnek ami kb. egy óra. A 
hüvelykujjunk  segítségével a közepét 
picit benyomkodjuk, szét húzzuk ,majd 
kb. 1 ujjnyi forró olajon 1-2 perc alatt 
kisütjük. Házi baracklekvárral porcuk-
rozva tálaljuk.

Az előző számban meghirdetett recept-
verseny győztese Krajczár Csabáné 
Mende Péceli utca 4. sz alatti lakos, aki-
nek receptjét közzé tesszük. 
Nyereménye egy „Mende tányér”.

Szalagos fánk
Hozzávalók: 
5 dl tej
80 dkg liszt (ha szükséges még 
1-2 evőkanállal hozzá lehet tenni)
2 egész tojás
2 ek cukor 1 csipet só
3 dkg élesztő
(ebből a mennyiségből 28 db lett) 
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Sudoku 

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen 
csatlakoznak a szelektív hulladékgyűjtéshez. 
Ugyanakkor egyre többször figyelhető meg, 
hogy a Társaságunk által ingyenesen bizto-
sított szelektív gyűjtőzsákokat nem a célnak 
megfelelően használják fel, így megkárosít-
ják  társaságunkat, továbbá rombolják a sze-
lektív hulladékgyűjtés morálját.
A fenti jelenség mindennapossá válásá-
nak elkerülése érdekében társaságunk
zsákjuttatási rendszere a 2013. évtől mó-
dosul az alábbiak szerint:
-újrahasznosítható hulladékok 
(sárga zsák) kapcsán:
1-3 db kihelyezett zsák esetén 1 db cse-
rezsákot,
4 db kihelyezett zsáktól 2 db cserezsákot  
biztosítunk.

További változás, hogy – a korábbi gya-
korlattól eltérően – nem lehet plusz zsá-
kot igényelni a polgármesteri hivatalok-
ban, illetve a hulladékgyűjtő udvarokban.

Zsákigénylés folyamata 2013. 01. 01-től:
A gyűjtésben résztvevő ügyfelek a zsákigé-
nyüket az 53/707-061-es telefonszámon, 
illetve a cegled@hiroshulladek.hu e-mail 
címen jelezhetik, nevük és pontos lakcímük 
megadásával. Az igénybejelentés beérkezé-
sét követően postai úton küldünk az igény-
bejelentőknek max. 2 db gyűjtőzsákot.
-komposztálható hulladékok 
(zöld zsák) kapcsán:
A komposztálható hulladékok gyűjtése 
kapcsán kialakításra kerülő zsákjuttatási 
rendről a későbbiekben nyújtunk tájé-
koztatást.

Megértésüket és segítő közreműködésü-
ket köszönjük!

Eszesné Kovács Nikoletta
kommunikációs és ügyviteli referens

Hírös Hulladékgazdálkodási Kft.
2700 Cegléd Külső-Kátai út 1622/8

Tel:53/707-061
e-mail: n.eszesne@hiroshulladek.hu

Sudoku játékszabály

A 9x9-es tábla összes sorába és 
oszlopába írja be a számokat 1-9-ig 
úgy, hogy minden szám csak egy-
szer szerepelhet soronként vagy 
oszloponként. A nagy négyzetrács 
további 3x3-as kis négyzeteiben 
egy szám szintén csak egyszer 
szerepelhet.

jó szórakozást

módosul a zsákhoz jutási rendszer

1 2 8 4 3

9 7 6 2

4 8 3 2 5

5 3 1 7

8 4 2 3 1

7 6 3 4

2 7 6 4

5 4 6 9

6 8 9 4 7



Fergeteges bulival 
búcsúztattuk a 2012-
es évet. A felújított 
Petőfi Sándor Kultu-
rális központ tiszte-
letére rendezett szil-
veszteri bálon.

Nagy öröm volt számunkra,hogy nagyon 
sokan gondolták úgy, hogy minket válasz-
tanak és velünk töltik az év utolsó napját. 
Én azt gondolom, hogy jól döntöttek, mert 
felejthetetlen élményben volt része mind-
azoknak akik ott voltak és jelenlétükkel 
hozzájárultak ahhoz a szép estéhez.

Köszönet Varró Viktornak és a CasinóBeat 
zenekarnak valamint a svédasztalos va-
csorát készítő Fáskerti Tamásnak és pár-
jának, akik nagyban hozzájárultak a jó 
hangulathoz.
Valamint köszönjük: Németh Tímea és 
barátai, Fazekas Lívia, Huszár László, 
Kaszanyi Erzsébet, Trepákné Andrea, Rá-
diné Marika, Gay Bernadett, Mikulik Kitti 
Marcsó, Annamari, áldozatos munkáját, 
amivel hozzájárultak az est sikeréhez.
Köszönettel! Paskó Zoltán 

alpolgármester 


