
Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2013./VI. szám

Itt a nyár, gőzerővel Indul  
a III. ütem a csatorna beruházásnál!

Június közepétől a csatorna beruházás 5. 
sebességbe kapcsolt településünkön. A 
kivitelező a következő utcákon indítja el a 
kivitelezést:
Csigási u., József A.u., Tavasz u., Alkotmány 
u., Nyár u., Leányvár u., Kossuth u., Bille-
Bese u., Bercsényi u., Árpád Vezér u., Őr u., 
Szent István u., Iskola u., Petőfi S. u., Új Élet 
u., Rét u., Sziklási S. u., Hősök tere, Mendei 
út, Temető u., Bem u., Zrínyi u., Vörösmarty 
u., Toldi u., Rákóczi u., Bacsó B. u., Csoko-
nai u.,  Arany J. u.
Ezen szakasz építését október 30-ig sze-
retnék befejezni. A közmeghallgatáson el-
hangzott lakossági vélemények és a saját 
tapasztalataink alapján megállapíthatjuk, 
hogy a kivitelezés a lakosság megelége-
désére folyik. A kisebb problémákat a 
kivitelezők kezelték, vagy közvetlenül a 
lakossággal, vagy a hivatal közreműködé-
sével, de elmondható, hogy azon a sza-
kaszon, ahol már lefektették a csöveket a 
lakosságban semmilyen tüske, vagy elvar-
ratlan szál nem maradt. 

A lakossági kedvező véleményeket kons-
tatálva azonban megállapítható, hogy a 
kivitelezők nincsenek könnyű helyzetben. 
A folyamatos esőzés annyira átáztatta a 
talajt, hogy sok helyen talajcserét kellett 
végrehajtaniuk. Mindezek ellenére azon-
ban azt igérték, hogy az eddig elkészült 
területeken az utak helyreállításával is el-
készülnek július közepéig.

Ha a kivitelezés során bármit észlelnek, 
kérjük jelezzék a Mendei Polgármesteri 
Hivatal részére levélben, vagy email-ben 
a mende@mende.hu  címre. Ha fotóval 
dokumentálják az esetleges sérelmeket, 
az megkönnyíti a probléma rendezését.

A beruházó a problémák kezelésére min-
den héten hétfőn 800-830 között ügyfélfo-
gadást tart a Polgármesteri Hivatalban.

Kaszanyi József
polgármester  
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Testületi hírek
Mende község önkormányzatának képviselő-
testülete az előző Mendei Híradó megjele-
nése óta két testületi ülést is tartott. Május 
23-án jóváhagyta a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zártkörűen Működő Részvény-
társasággal kötendő Bérleti–Üzemeltetési 
szerződést, amelynek értelmében telepü-
lésünkön az ivóvíz szolgáltatást a szolnoki 
központú cég fogja ellátni. A kérdésben a 
képviselő-testületnek mozgástere nem 
volt, ugyanis az ivóvíz szolgáltatást júni-
us 1-től csak olyan cégek láthatják el, 
amelyek megfelelnek a módosított jog-
szabályi feltételeknek. Mindezek miatt a 
Mendevíz Kft a továbbiakban ivóvíz szol-
gáltatást nem láthat el. A cég nem szűnik 
meg, hanem a település-karbantartási és 
-üzemeltetési feladatokat fogja ellátni. 

A képviselő-testület május 23-án testületi 
ülést, majd közmeghallgatást is tartott. Az 
ülésen a képviselők beszámolót hallgat-
tak meg a 2012. évi gyámhatósági tevé-
kenységről, valamint a gyermekjóléti- és 
családsegítő szolgálat tevékenységéről, 
illetve a Monori Rendőrkapitányság Süly-
sápi Rendőrőrs 2012. évi bűnügyi és 
közbiztonsági tevékenységéről Mende 
községben. A testület a beszámolókat 
elfogadta. 

A képviselő-testület elfogadta a Mendevíz 
Kft beszámolóját a 2012. évi gazdálko-
dásáról és a 2013. évi üzleti tervét, majd 
tárgyalta a személyszállítási közszolgálta-
tásról szóló összevont jelentést a 2012. 
évről.

A képviselő-testület megerősítette koráb-
bi határozatát, mely szerint támogatja a 
120a. sz. vasútvonalon a Mende vasút-

állomásra tervezett, 34 db P+R parkoló, 
20 db. B+R db parkoló, és 2 db. K+R 
parkoló megépítését és az önkormány-
zat 10 éven keresztül vállalja a parkolók 
fenntartását, üzemeltetését az ezzel járó 
költségek viselésével együtt.

A képviselők döntöttek a Mesevár Óvoda 
vezető óvónői pályázatáról. Mendei Me-
sevár Óvoda óvodavezetőjének 2013. 
augusztus 1-től 2018. július 31-ig -5 év 
időtartamra - Juhász Sándor Jánosnét 
bízta meg.

Az ülésen a testület rendeletet alkotott a 
mozgóárusok által fizetendő közterület 
használat vonatkozásában.

A testületi ülés 18 órától közmeghallga-
tás keretein belül folyt tovább a Szabad-
időközpontban. Az érdeklődők elsősor-
ban kérdéseket tehettek fel a rendőrség 
képviselőinek, valamint a csatorna kivite-
lezőjének. A közmeghallgatás második 
felében Mende község polgármestere 
és jegyzője lakossági kérdésekre vála-
szolt.

A testületi anyagok teljes terjedelmükben 
megtalálhatóak a www.mende.hu honla-
pon.

Mona Gyula
jegyző
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Közérdekú információk
Felhívás!

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, 
hogy 2013. június 01-től kezdődően 
Mende település víziközmű szolgáltatását 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
látja el.
Ügyeikkel elsődlegesen 
Mendei és a Központi 
ügyfélszolgálatunkat, 
továbbá helyi munkatár-
sainkat szíveskedjenek 
felkeresni.
Elérhetőségeink:
Mende Ország út 4. 
 hétfő-csütörtökig  800-1500

 Telefon: 29/438-339 
Szolnok Kossuth L. út 5. 
 hétfő-csütörtökig  800-1500

 Telefon: 06-56/422-522/127
Mende hibabejelentés   
 Telefon: 06-70/940-7795

Megértésüket köszönjük!

NYÁRI Szabadságolások
•Semmelweis-nap, július elseje munka-
szüneti nap az egészségügyi dolgozók 
és egészségügyben dolgozók számára. 
Ezért a háziorvosi rendelések szüne-
telnek. Ezen a napon 24 órás központi 
ügyelet lesz.
•Július 1-e köztisztviselők napja is, ezen 
a napon a Mendei Polgármesteri Hivatal 
zárva tart.
•Dr Dóczi Ildikó 2013 július 15 és au-
gusztus 5 között szabadságon lesz ekkor 
Dr. Marosi Gyöngyi doktornő helyettesíti a 
saját rendelőjében és rendelési idejében.
•Dr. Marosi Gyöngyi 2013 augusztus 5 
és augusztus 25. között lesz szabadsá-
gon. Dr. Dóczi Ildikó helyettesíti a saját 
rendelőjében és rendelési idejében.

•A Mendei Polgármesteri Hivatal 2013. 
évi munkarendjében a nyári időszakban 
az igazgatási szünet 2013. július 22- július 
29 és 2013. augusztus 12-17 között lesz. 
Anyakönyvi események miatt júliusban 
Kremmer Gáborné (06-30/972-0597), 
míg augusztusban Wagner Istvánné  
(06-30/220-8440) hívható.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2013. 
június hónap 28. 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

Lakossági tájékoztató 
MONORI JÁRÁSI HIVATAL

JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE
A 44/2012.(XII.22.) NGM rendelet alapján a 
hatályba lépő illetékességi szabályok alapján 
2013. 07. 01. napjától Úri, Mende, Süly-
sáp településeken élő álláskeresők, foglal-
koztatók ügyében a Nagykátai Járási Hivatal 
Munkaügyi Kirendeltsége (2760. Nagykáta, 
Gyóni G.u.11.) illetékes eljárni.
A Nagykátai Járási Hivatal Munkaügyi Ki-
rendeltségének ügyfélfogadási rendje:
 Hétfő: 800 - 1600

 Kedd:  800 - 1200

 Szerda:  800 - 1800

 Csütörtök: 800 - 1200

 Péntek: 800 - 1200
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Közérdekú információk Tisztelt kutyatulajdonosok!

Zöld Hírek

Mende Község Önkormányzata 2012. novem-
berében a „ Mendei Temető felújítása”  cím-
mel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap (EMVA) III. tengely Falumegújítás 
és – fejlesztés jogcímén pályázatot nyújtott 
be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
A pályázat sikeres volt, ezért nettó 
7 663 756 Ft támogatásban részesült 
Önkormányzatunk, a 27%-os önerőt 
(2 0699 214 Ft–ot) a költségvetésünk 
terhére vállaltuk.
A támogatás összegéből a műszakilag 
rossz állapotú ravatalozó épület kerül fel-
újításra:

•tetőszerkezet cseréje, új kontyolt, cse-
répfedésű magastető kialakítása, nyílás-
záró szerkezetek cseréje, homlokzati 
vakolat  felújítása,
•akadálymentes parkoló kialakítása a ra-
vatalozó épület  mögötti területen és 
•a 31. sz. főútvonalra merőlegesen  
„GABION” kerítés és járda építése tervezett.
Természetesen ez a pályázat a jelenlegi ra-
vatalozót korszerűsíti, továbbra sem mond-
tunk le az új ravatalozó építéséről, amely-
nek terveit már elkészítettük, jelenleg az 
anyagi fedezetet előteremtésén dolgozunk.

Kaszanyi József
polgármester 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2013. január  
1-jétől már hatályos a kedvtelésből tartott 
állatok tartásáról és forgalmazásáról szó-
ló kormányrendelet módosítása, amely az 
európai elvárásoknak megfelelően előírja 
a négy hónaposnál idősebb kutyák elektro-
nikus transzponderrel (mikrochip) történő 
megjelölését. 
A fentiek alapján az ebek kötelező chip-
pel történő megjelölésének, valamint 
veszettség elleni oltásának türelmi ideje 
lejár. Mende község önkormányzatának 
jegyzője által vezetett eb lajstrom alap-
ján, akinek kutyája nincs chippel meg-
jelölve, valamint három hónapot betöltött 
ebe egy éven belül érvényes veszettség 
elleni oltással nem rendelkezik, állat-
egészségügyi szabálysértést követ el, 
amely 10-50000Ft bírság kiszabását von-
ja maga után. 
Amennyiben nem rendelkezik kutyája 
egy éven belül érvényes veszettség elle-
ni oltással, valamint a fenti kötelező chip-
pel még nem lett megjelölve, 30 napon 
belül végeztesse el állatorvosával. Mivel 
más állatorvosok által végzett beavatko-
zások adatai nem minden esetben állnak 
rendelkezésre, ezért saját érdekében a 
mellékelt adatlapot 30 napon belül kitölt-
ve juttassa el az önkormányzathoz, vagy 
Dr. Popovics László állatorvosi rendelőjé-
hez (Mende Fő u. 46/a).

Dr. Popovics László 
NOÉ Állatorvosi rendelő 

(Mende Fő u. 46/a) 
nyitva tartása:

Szerdánként: 1400-1600 óráig
Június 22-én, 29-én és július 6-án 
szombaton 9-10 óra között a rendelő-
ben lehetőség nyílik a mikrochip behe-
lyezésére és a veszettség elleni oltás 
beadására. A fenti beavatkozás háznál 
történő elvégzésének lehetőségei-
ről, valamint egyéb állategészségügyi 
problémák bejelentésével várjuk Önö-
ket személyesen a rendelőben, a fen-
ti időpontokban, valamint hívásaikat  
a 06-20/555-82-64 telefonszámon.

A „Szép, tiszta Mendéért” Közhasznú 
Környezetvédelmi Egyesület 2012-es évi 
közhasznúsági jelentése az Egyesületünk 
honlapján (www.mendeizoldek.hu), a „Doku-
mentumok” menüpont alatt olvasható.
A 2013. 04. 22-i taggyűlésünk a 2012. évi 
egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás 
beszámolót az alábbi adatokkal egyhangúan 
elfogadta.
Eszközök összesen:  634 eFt
Források összesen:  634 eFt
Mérleg szerinti egyenleg:  -78 eFt
Pénzeszközeink 2012. 12. 31-én: 634 eFt
Tisztelettel köszönjük a lakosság támoga-
tását, mely akár az SZJA 1%-ának felaján-
lásából, akár más pénzbeli juttatásból állt.
Április végén kivirágzott a falu, ahogy az előző 
Mendei Híradóban is olvashatták. Örömteli, 
hogy ennyi szép növény jutott községünkbe. 
Mi is köszönjük a felajánlónak, az önkormány-
zat dolgozóinak és annak a néhány „zöld ta-
gunknak” is, akik a hétfői munkanapot hátra-
hagyva végig ültették a Fő utcát.

A sülysápi Önkormányzattal közösen sike-
rült egy óriási szemétlerakó területet fel-
számolnunk még május elején, mely Men-
de és Sülysáp határában az erdő szélén 
éktelenkedett.
Amint látják, lassan elkészült a Hunyadi 
utcai játszótér. A kerítés már áll, a játékok 
biztonságosabbá tétele befejeződött. Épp 
ezért szeretnénk egy kis piknikkel egybe-
kötött nyárnyitó Zöld napot szervezni június 
29-én, szombaton délelőtt 10 órától, ott 
a Hunyadi játszótéren. Lesz környezetvé-
delmi rajzverseny, környezetvédelmi totó 
kitöltése, virágültetés, zsákban futás, per-
sze, ha az eső el nem mossa és tombola. 
A nyertesek bérletet nyerhetnek a mendei 
Micimackó Játszóházba! Lesz habos kakaó 
és vajas kenyér és persze sok-sok süti.
Várunk minden kicsit és nagyot egy szép 
nap eltöltésére! Részletesebben a honla-
punkon olvashatják programunkat!

Dr. Dóczi Ildikó
elnök

Mendei Temető felújítása LEADER pályázat támogatásból
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40 éves a Kásavölgyi Óvoda
kedvencei megtalálhatóak voltak az 
étlapon. A konyhai dolgozók naponta, 
kerékpárral jártak tejet, kenyeret vásárolni 
a falusi üzletekbe.
Az utcák még nehezen járhatóak voltak, 
az óvoda túloldalán volt csak járda. 
A helyi TSZ. kisbusza szállította évente 
3-4 alkalommal a falu központjában  mű-
ködő moziba és előadásokra a  gyerme-
keket, melyeket nagyon élveztek.
Ahogy napjainkban, úgy az elmúlt 4 év-
tizedben is az itt dolgozó óvodapeda-
gógusok mindig számíthattak a szülői 
közösség segítő támogatására. Évről-
évre szorgalommal vettek részt az udvar 
rendezésében, az óvodai rendezvények 
lebonyolításában, ünnepélyek, kirándu-
lások alkalmával nyújtottak segítő kezet 
az óvó néniknek, melyet hálásan köszö-
nünk. 
Az itt élő összetartó közösségnek kö-
szönhetően, mindig is a családias légkör 
volt jellemző az intézmény életére.

A 40 év során sok-sok örömteli pillanatot 
élhettek át az óvoda dolgozói és a szülők.
Bár még több hónapon keresztül változat-
lanul, megszokott módon telnek majd to-
vábbra is az óvoda mindennapjai, ez a 40 
év valaminek a lezárását, egy kicsit már 
az öreg, megkopott falaktól való búcsút 
is jelenti. Ennek oka, hogy reményeink 
szerint hamarosan elkezdődhet egy új, a 
XXI. századnak megfelelő felszereltségű, 
az óvodás gyermekek neveléséhez opti-
mális feltételeket biztosító óvoda építése.
Az új épület elkészültével bezárja kapuját 
a kásavölgyi óvoda. 
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 
akik az elmúlt 40 év során hosszabb vagy 
rövidebb időn át szeretettel, felelősség-
gel, hivatástudattal végezték munkájukat 
ebben az intézményben, vagy segítették, 
irányították az itt dolgozó felnőttek mun-
káját.
Kívánok Önöknek jó egészséget, további 
sikeres és boldog életet!

Kivonat Juhász Sándorné óvodavezető ünne-
pi beszédéből, amely elhangzott a Kásavöl-
gyi óvoda nevelési évet záró és egyben az 
óvoda fennállásának 40. évfordulója alkal-
mából 2013. június 8-án szervezett ünnepi 
rendezvényen
Megtisztelő számunkra és köszönjük, 
hogy elfogadták meghívá-
sunkat. Örömmel látjuk, 
hogy több generáció is 
képviselve van rendezvé-
nyünkön.
Engedjék meg, hogy rövi-
den ismertessem az óvoda 
történetét
Az épületet a katolikus egy-
ház építtette az 1930-as 
évek közepén. Eredetileg 
általános iskolaként műkö-
dött 1972-ig. Az alsó tago-
zatos gyermekek tanultak 
itt, váltott műszakban. 
A gyermekek létszámának emelkedése 
miatt, a Fő úti óvoda mellett, szükséges-
sé vált még egy óvoda létrehozása. 
1972-ben kezdődtek meg az átalakítási 
munkálatok, majd az óvoda 1973. decem-
ber 01.-én megnyitotta kapuit a kisgyer-
mekek számára.

Két tanteremből került ki-
alakításra az egycsopor-
tos óvoda, főzőkonyhával, 
betegszobával, illetve az 
akkori előírásoknak meg-
felelő helyiségekkel, fel-
szereltséggel.
7 év elteltével szükséges-
sé vált a 2. csoport bein-
dítása is.
A mai napig egyházi tulaj-
donban lévő épületben, a 

Községi Önkormányzat által működtetett 
intézmény falai között évente átlagosan 
40- 45 óvodás gyermek tölthette itt vi-
dám napjait, míg a 2008/2009-es évtől 
a gyermek létszám drasztikus csökkené-
se miatt napjainkig 1 csoporttal működik 
tovább az intézmény.

Haris Jánosné óvó néni vezette az első 
csoportot. Egy dajka segítője volt /Fabók 
Ferencné/ és egy főzőnő /Lizicska 
Sándorné/. Nosztalgiával gondolunk 
vissza arra az időszakra, amikor az 
óvodákban, így itt is, főzőkonyha 
működött. Igazi házias ételek, pogácsa, 
palacsinta, fánk, mint a gyerekek 
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Mindenki jól szórakozott!
Jövőre ismét találkozunk!

a Szervezők

Családi Nap Mendén június 08-án

Géza Fejedelem Általános Iskola tanulói
Géza Fejedelem Általános Iskola tanulói

Mendei Rozmaring TánccsoportSaolin kung-fu bemutató

Aki kilátogatott az jól szórakozott

Kókai Tánccsoport

Aradszky

A teríték önmagáért beszél

A teríték önmagáért beszél

Munkában a zsűri

Mindenki jól lakott

Főzőverseny eredményhirdetés

A teríték önmagáért beszél
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2013. május 19-én, első alkalommal ugyan, 
de hagyományteremtő célzattal került 
megrendezésre Mendén a Katlanban, a 
600.000,-Ft összdíjazású I. Diadal kupa.

A versenyen 53 lovas vett részt 
89 lóval, melynek köszönhetően 
már a délelőtti órákban megtelt 
a Katlan, a kilátogatók és a 
szervezők nagy örömére. A 
versenyzők között találkozhatunk 
a magyar díjugrató szakág 
országos és megyei szintű 
lovasaival és lovaikkal, többek 
között Göttler Vilmos háromszoros 
magyar bajnok és olimpiai 
résztvevővel, Stöckler Ingrid 
ifjúsági magyar bajnokkal, és 
nem utolsó sorban Mendét képviselő szintén 

ifjúsági magyar bajnok Szabó Lőrinccel. A 
díjátadók között köszönthettük a lovassportot 
nagy tiszteletben tartó kétszeres Világ- és 
hatszoros Európa bajnok öttusázó Madaras 

Ádámot, aki nagy örömét fejezte 
ki, hogy Mende önkormányzata 
helyszínt biztosított ennek a 
versenynek, továbbá, hogy 
ilyen sok lovas láthat egy „kis” 
település versenyén.
A lovasok hat különböző 
számban állhattak rajthoz, 
melynek köszönhetően több mint 
150 futamot nézhettek végig 
a kilátogatók, akik a verseny 
izgalmai mellet élvezhették a 
helyben készült finom ételeket, a 

sörkülönlegességeket kedvelők pedig házi 
készítésű sörökkel enyhíthették a szomjukat.
A versenyzők elégedetten nyilatkoztak mind 
a helyszínről, mind a verseny színvonaláról, 
ezért mindenképp nagy öröm számunkra, 
hogy „kicsiny hazánk”, Mende jó hírét viszik 
szerte az országba.
Köszönettel tartozok Hevesi Tóth Andrásnak, 
hogy vállalta a főszervezői feladatot, mert 
ezzel több mint egy éves tervemet segített 
megvalósítani és így egy újabb, Mendén 

Sikerrel zárult az i. Mendei diadal kupa!

még sosem látott sporteseményt sikerült az 
itt élőknek elhozni. 

A díjugratás megrendezéséhez 
nagy segítséget nyújtottak, 
ezért külön köszönet a SZETAM 
Kft.-nek, a TO-KEN Security Kft-
nek, a Diadal lovas klubnak, 
a Mende Ingatlancentrum 
Kft.-nek, a Diós lovardának, 
Mende polgárőrségének, a 
Mende Vízmű Kft-nek, Mende 
Község önkormányzatának és 
természetesen mindenkinek, aki 
segítette a verseny létrejöttét, 
hálás köszönet!

Gér Viktor
Sportbizottság elnöke

Rejtvény gyermekeknek
Fejtsd meg a rejtvényt, és küld el nekünk 
a megfejtést 2013. június 30-ig a mende@
mende.hu e-mail címre!
A helyes megfejtést beküldők között 
belépőjegyet sorsolunk ki a Micimackó 
Játszóházba.

Múlt havi nyerteseink:
Krajczár Fanni, Pálinkás Vanda
Mende Rákóczi út 1.
Megfejtés: FARKAS
A nyertesek egy-egy belépőt nyertek 
a Micimackó játszóházba.

Ez véd meg a káros 
napsugaraktól.

Nyári fejfedő

Hűsítő nyári finomság

Nyári nagy meleg

A legmelegebb évszak

Ezt csinálja a gyerek 
a strandon

Kellemes időtöltés
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2013. június 1-én hagyományteremtő 
szándékkal, első alkalommal rendezte 
meg a Mendei Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat kulturális eseményét. 
Ezen a szombaton a nap is mosolyogva 
várta a rendezvényre érkezőket, 
felhőnek nyoma sem volt. A résztvevők 
megismerkedhettek a hagyományos 
roma mesterségekkel, a tradicionális 
roma ételekkel és tánccal. 

Akik kilátogattak, elmondhatják, hogy egy 
színvonalas, szép eseményen vehettek 
részt, amelyet a képek is bizonyítanak.

Rafael Pál 
elnök  

Csülkös velős pacal
Hozzávalók: - 15-20 fős társaság részére 
1 kg hagyma
1 fej fokhagyma
0,5 kg szalonna
őrölt pirospaprika, 
csemege és csipős
3 kg pacal 
3 kg csülök
0,5 füstölt csülök
1 kg velő
6-7 db paprika, 
6 db paradicsom
Ízlés szerint: 
só, bors, vegeta, 
majoránna, őrölt kömény

Elkészítés:
A tisztított, csíkokra vágott pacalt 3-4×  
átmosni, majd előfözni, - kb. fél óra.
A vízbe: só, kismarék szemesbors, 
2 babérlevél, 2 fej vöröshagyma.

A szalonnát csikokban kisütni, 
a hagymákat a zsíradékban 

megpárolni, mint a pörkölt alá. 
Pirospaprikával megszórni, 
a pacalt beletenni a füstölt 
hússal, ízesíteni, amikor félig 
megpuhult hozzáadjuk a friss 

csülköt, újra ízesítjük, puhára 
főzzük, legvégén belefőzzük a 

hártyától megtisztított velő, óvatosan, 
hogy ne törjön össze, Kb. 5-10 perc lassú 
hőfokon kész. Javasolt köret: főtt krumpli 
friss petrezselyemmel megszórva.

Jó étvágyat!!! 
Mészáros Katalin 

Hozzávalók: - 15-20 fős társaság részére 
Töltött káposzta:
30-40 db savanyú káposzta levél
0,5 kg darált füstölt hús
0,5 kg darált sertés hús
0,5 kg darált marhahús
15-20 dkg rizs
4 tojás
3 fej vöröshagyma
1 nagy fej fokhagyma
Pirospaprika, őrölt bors, 
só, csontlé
Panírozáshoz:
0,5 kg liszt
0,5 kg 
zsemlemorzsa
6 tojás
Olaj a 
sütéshez
Tócsni:
1,5 kg kg burgonya
3 tojás
Liszt amennyit felvesz a burgonya
Só,bors,1 nagy fej fokhagyma
Olaj a sütéshez
Kapros tejföl:
0,5 dl tejföl
Kis kanál só
Nagy csokor 
kapor

Elkészítés:
A szokásos módon: a darált húsokat, (tojás, 
dinsztelt hagyma, elkapart fokhagyma, 
só, bors, pirospaprika, félig párolt rizs) 
összegyúrjuk a hozzávalókat és savanyú 
káposzta levélbe gyúrjuk őket.
A tölteléket csontlébe puhára pároljuk. A 

leszűrt és kihűlt tekercseket bepanírozzuk, 
(liszt - tojás – zsemlemorzsába). Amíg a 
töltelékek hűlnek a tócsnihoz a krumplit 

meghámozzuk, majd sajtreszelőn 
lereszeljük, a fokhagymát is 

hozzá reszeljük.
Belekeverjük a tojást, 
a lisztet, sót, borsot.  

Jó fűszeres íze lesz, 
így finom. Két 

s e r p e n y ő b e 
olajat öntünk 
és kisütjük a 

b e p a n í r o z o t t 
töltött káposztákat 

az egyikbe, a tócsnit (amit kanállal 
adagolunk, kicsit szétnyomkodjunk) a másik 
serpenyőbe.
A kaprot apróra vágjuk és a tejfölbe tesszük, 
kicsi sóval ízesitjük.
Tálalás:
A kész tócsniból 2-3 db-ot tánnyérra teszük, 
és a töltött káposztából 2 db-ot ferdén 
elvágunk, kapros tejföllel meglocsuljuk és 
fogyasszuk.
Kiadós, ám de igen ízletes különlegesség.

Jó étvágyat!!! 
A kondér mester ajánlásával:

Pósvári Gyöngyi

Recept ajánlatokRecept ajánlatok

„Ne feledd el őseid hagyományát, 
avagy ismerd meg a romakultúrát Mendén”

Tápiósági rántott-töltött káposzta, 
Tócsnival és kapros tejföllel

Ezúton kívánjuk bemutatni a Családi napon nyertes és második helyezett ételek receptjeit.
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A NOKI ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola 2012-
13 tanéve sikerekkel teljes volt, iskolai prog-
ramjaink most is színesek, tartalmasak és 
sokrétűek voltak. 

Még el sem kezdődött a tanév, de 
2012.08.25-én Sülysápon az Esély If-
júsági Iroda által szervezett Nyári Zenei 
Fesztivál keretében tartott tehetségku-
tatón már is szép sikert ért el Huszár 
Olívia,  aki II. helyezést ért el. A fesztivá-
lon az alábbi növendékek szerepeltek: 
Szénásy Zalán és Veszteg Erzsébet. 
Felkészítő tanárok: Katona Tibor And-
rásné és Tóth Sándor voltak.
A 2012-13 tanévben számunkra sokat 
jelentett, hogy mindhárom óvodában 
továbbra is zeneiskolai előkészítő foglal-
kozásokat tarthattunk, hiszen a kis ovi-
sok jelentik zeneiskolánk utánpótlását. 
Ebben a tanévben Ősz-Farkas Krisz-
tina zongora szakos Tanárnő vezette a 
zeneiskolai előkészítő foglalkozásokat 
és a kicsik „apró zeneiskolásokká” vál-
tak. Megismerkedtek a ritmusokkal, a 
hangszerekkel, sok új dalt, körjátékot 
és mondókát tanultak, valamint az év 
végére kis „zenekar”-ként is működtek. 

Mindannyian nagyon élvezték a zenei 
munkát.
Ebben a tanévben nagy örömünkre sok 
jelentkezőnk volt, így számos gyermek 

került várólistára, nem 
fértek be a zongora, 
szintetizátor, furulya 
szakokon tanító zene-
tanáraink óraszámába. 
Ezek a gyermekek szol-
fézs előkészítőre jártak, 
de a 2013-14 tanévben 
már beosztottuk őket 
és tudnak hangszert is 
tanulni. Elsőseink zene-
óráit beillesztettük óra-
rendjükbe, így a zene-
tanulás a mindennapok 

megszokott részévé vált.
A Zene Világnapját október elsején, a 
megszokott keretek között, színvonalas 
hangversennyel ünnepeltük. A zenét 
tanuló gyermekek, általános iskolás 
társaiknak bemutató előadást tartottak. 
Novemberben „Pomádé király új ruhá-
ja” címmel képzőművészeti versenyt 
rendeztünk, melynek során növendé-
keink megismerkedtek az ugyanilyen 
című gyermek operával, mesével és 
rajzfilmmel is. Igazán szép pályaművek 
készültek, melyek növendékeink érzel-
mi gazdagságát hűen tükrözték vissza. 
Karácsonyi Ünnepi Hangversenyünkön 
zenész gyermekeink egyaránt tudásuk 
legjavát adták, kellemes pillanatokat 
szerezve a nézőknek. 
A március a versenyek jegyében telt. A 
nagykátai Ki mit tud-on Szántó Boglárka 
első helyezést ért el J.S.Bach: Badinerie 
című fuvola művével, valamint szintén 
első helyezést kapott a Fuvola Együttes 

tagjaként. A nagykátai Ki Mit tud-on szé-
pen szerepeltek még a zeneiskola alábbi 
növendékei: Szénásy Zalán, Trepák Zsó-
fia, Huszár Olívia és Huszár Alexandra. 
Felkészítő tanár Katona Tibor Andrásné 
volt, zongorán kísért Ősz-Farkas Kriszti-
na. Mendei szintetizátor szakos tanulóink 
május 23-án Úriban az Öregek Otthoná-
ban szerepeltek, ahol minden évben - ha-
gyományainkhoz híven - egy táncokból 
összeállított vidám hangversenyt tartot-
tunk. Az idős emberek mindig boldogan 
hallgatják a zenélő gyermekeket. Tanév-
záró Hangversenyünkön fellépő zenész 
növendékeink igazán színvonalas műsort 
adtak. A koncert alatt felcsendültek a 

preklasszikus, a klasszikus zeneirodalom 
dallamai, valamint örökzöld slágerek is 
színesítették a műsort. Nagyon szép tar-
talmas délutánt tölthettünk el a művészeti 
iskolás gyerekek segítségével. 
Az elmúlt évek során Tóth Sándor Tanár Úr fel-
vette a kapcsolatot a YAMAHA céggel. Ebben a 
tanévben egy növendékünk egész évi térítési 
díját is kifizették, ily módon támogatva a szin-
tetizátor tantárgy oktatását. Ezúton mondok 
köszönetet a Tanár Úrnak és a Yamaha cégnek.

A zenetanulás nagyon fontos mérföld-
kő a gyermekek életében, mert hozzá-
járul személyiségük magasabb szintű 
fejlesztéséhez. A zenetanulás során 
a gyermekek tehetsége kibontakozik, 
fejlődik kreativitásuk, az alkotóked-
vük és önmegvalósító képességük. 
A zene ízlést fejleszt és megtanítja a 
gyermeket, hogyan ossza meg má-
sokkal gondolatait, érzelmeit. A zené-
lő és zenét hallgató gyermekek sokkal 
nyugodtabbak. Mindezek a hatások 
természetesen az általános iskolai ta-
nulást is nagymértékben elősegítik. 
Hallásuk javulása a nyelvi tanulás elő-
készítője, koncentrációs képességük 

erősödése szintén a 
pontosabb és gyor-
sabb tanulást segíti 
elő, a hangjegyek és 
ritmusok megtanulása 
a matematikai-logikai 
képességek kibon-
takoztatásának egyik 
legjobb eszköze. Ezért 
szeretném minden 
gyermek számára java-
solni a művészetekkel 
való foglalkozást.

Az eltelt tanév alatt a hozzánk járó gyer-
mekek érzelmileg gazdagodtak, tudásuk 
gyarapodott, joggal lehetünk büszkék 
rájuk. Remélem, hogy az elkövetkező 
időben is sok gyermek fog a NOKI ÁMK 
Szervánszky Endre Művészeti Iskola 
mendei telephelyén megismerkedni a 
zene szépségeivel!

Lukács Ildikó 
tagintézmény-vezető

Zeneiskolai hangadó



Megállók
Pusztaszentistván - Játszótér   ---   Dózsa György út

 járat1 járat2 járat1 járat1 járat1 vasárnap
Pusztaszentistván Játszótér 715 900 1135 1335 1520 1000 1150

Pusztaszentistván Vasutáll. 717 902 1137 1337 1522 1002 1152

Pusztaszentistván Óvoda 718 903 1138 1338 1523 1003 1153

Nyár utca 720 905 1140 1340 1525 1005 1155

Bercsényi  utca 721 906 1141 1341 1526 1006 1156

Játszótér-tanyák 723 908 1143 1343 1528 1008 1158

Péceli u. -31-es főút 725 910 1145 1345 1530 1010 1200

Községháza 727 912 1147 1347 1532 1012 1202

Iskola Forrás köz ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Gyógyszertár 731 915 1154 1354 1539 1014 1204

Mende Vasutállomás 732 916 1155 1355 1540 1015 1204

Dinnyés köz 733 917 1156 1356 1541 1016 1206

Kásavölgyi Óvoda 734 918 1157 1357 1542 1018 1208

Dózsa Gy. Út vége 735 920 1158 1358 1543 1020 1210

Megállók
Dózsa György út   ---   Pusztaszentistván - Játszótér

Járat1 Járat2 Járat1 Járat1 Járat1 vasárnap
Dózsa Gy. u. vége 740 1000 1300 1400 1545 1030 1215

Kásavölgyi Óvoda 741 1002 1301 1401 1546 1031 1216

Dinnyés köz 742 1003 1302 1402 1548 1033 1218

Mende vasútállomás 743 1004 1303 1403 1550 1035 1220

Gyógyszertár 744 1005 1304 1404 1551 1036 1221

Iskola Forrás köz ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------
Községháza 749 1008 1308 1408 1553 1038 1223

Péceli u. 31-es Fő út 751 1010 1310 1410 1555 1040 1225

Játszótér – tanyák 753 1012 1312 1412 1557 1042 1227

Bercsényi u. 755 1014 1314 1414 1559 1044 1229

Nyár u. 756 1015 1315 1415 1600 1045 1231

Pusztaszentistván Óvoda 758 1017 1317 1417 1602 1047 1233

Pusztaszentistván Vasutáll. 759 1018 1318 1418 1603 1049 1234

Pusztaszentistván Játszótér 801 1020 1320 1420 1605 1050 1235

Autóbusz Menetrend Mende
Érvényes 2013. június 17-től 2013. augusztus 31-ig

Az iskolai szünet idejére az alábbi nyári 
menetrend lép életbe 2013. június 17-től 2013. 
augusztus 31-ig
Egyúttal tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2013. június 19-től csatornaépítési 

munkák miatt és annak befejezéséig az 
autóbusz a Kossuth út helyett a Csigási-Fejes 
Ferenc tér-Bercsényi útszakaszon jár és a 
Mendei úton tér vissza az eredeti útvonalára. 
Megálló a Bercsényi-Őrház utca sarkánál.


