
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2013./VIII. szám

Megkezdődött 
a Falusi óvoda bővítése!

„Itt van az ősz, itt van újra”, de a település 
óvodásain és iskolásain kívül azt hiszem, hogy 
az építőmesterek sem örülnek az özönvízszerű 
záporoknak. 
A bölcsőde-, és csatorna- építés folya-
matossága mellett megkezdődött a Falusi 
óvoda bővítése és a régi épület felújítá-
sa is. A tavaly decemberben megkapott 
pozitív elbírálásról szóló levelet követően 
a Polgármesteri Hivatalba 2013. június 
26-án érkezett meg az aláírt támogatási 
szerződés. A szerződés szerint a kivitele-
zési munkálatokat legkésőbb szeptember 
1-jén el kellett kezdeni. 

Ezt már sejtettük korábban, ezért meg-
rendeltük a kiviteli tervek elkészítését és 
kiírtuk a közbeszerzési eljárást. Hosszas 
tárgyalási folyamat eredményeképpen a 
kivitelezést a TARNAVÖLGYE 2008 Kft 
nyerte el. Az építkezés 2013. augusztus 
27-én kezdődött, jelen sorok írásakor az 
alapozás már a végéhez közeledik. A kivi-
telező célja, hogy a rossz idő beállta előtt 
tető alatt legyen az épület. Az óvoda befe-
jezésének határideje 2014. június 30-a. 

Kaszanyi József
polgármester  
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Hírek a csatornázásrólTestületi hírek
Mende Község Önkormányzatának képvise-
lő-testülete az előző Mendei Híradó megje-
lenése óta 2013. augusztus 9-én tartott tes-
tületi ülést.
•A képviselő-testület az ülésen döntött 
a KMOP-4.6.1.11-2012-0020 (óvodabővítés) 
pályázat kivitelezői munkáira történő köz-
beszerzésre érkezett ajánlatokról, a be-
ruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőr 
személyéről, valamint a beruházás önere-
jéhez kapcsolódó hitelfelvételről. 
•A képviselő-testület megtárgyalta és 
elfogadta a település esélyegyenlőségi 
tervét, amely alapja annak, hogy az önkor-
mányzat Európai Unió által kiírt pályázaton 
indulhasson.
•A testület döntött a temető ravatalozó-
jának és kerítésének felújítására kiírt kivi-
telezői munkákra érkezett ajánlatokról. A 
döntéskor a testület célként fogalmazta 
meg, hogy a munkáknak Mindenszentek 
napjára el kell készülnie.
•Az óvodai építés miatt a testület módo-
sította a Kásavölgyi óvoda nyitva tartását, 
az óvoda este hatkor zárja csak a kapuit.
•Az ülésen sor került a közétkeztetést el-
látó céggel a szerződés módosítására, to-
vábbra is a Csiló és Társa Kft. biztosítja a 
gyermekek étkeztetését.
•A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes 
egészében elérhető a www.mende.hu 
weblapon.       Mona Gyula

jegyző

Tájékoztatás
Az Egészségvédő Klub őszi előadása 
szeptember 25-én, szerdán 18 órakor 
kezdődik a Kultúrházban. A téma a 
csontritkulás.
Várunk minden régi és új érdeklődőt 
szeretettel!  Dr Dóczi Ildikó

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2013. 
szeptember  hónap 27. 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

Sajtóközlemény
Mende Község 199 414 189 Ft Európai Uniós 
támogatást nyert, így 209 909 673 Ft össz-
költséggel jön létre a Fő utcai óvoda bővíté-
se. A projekt részeként a meglévő óvoda 
épületének felújítása, valamint annak bő-
vítése valósul meg. Ezáltal egy új, 5 cso-
portszobás intézmény kerül kialakításra, 
ahol minden- a törvény által előírt- helyiség 
kivitelezésre kerül. Az új 5 csoportszoba 
segítségével biztosítottá válik a jelenlegi 
gyermekek mellett, a megszűnő egyházi 
óvodába járók elhelyezése is. A fejlesztés 
hatására az Önkormányzat minden tekin-
tetben meg tud majd felelni a köznevelési 
törvény által támasztott kötelezettségének.
Kivitelezés kezdete:  2013. 08. 27.
Kivitelezés befejezése:  2014. 06. 30.
További információ kérhető:
Dely Attila projektmenedzser
G.L.L.A. Energetikai, Vízépítő és Gépészeti Kft.
1239 Budapest, Háló u. 9., Tel.: (+36/1) 293-1110, 
Fax.: (+36/1) 256-4424, E-mail: info@glla.hu

A csatorna-beruházás továbbra is gőzerővel 
folyik településünkön. Mivel beköszöntött az 
esős időszak, az eddigi port felváltotta a sár, 
nehezebb a közlekedés az utcákban. A harc 
mindennapos a kivitelezővel, az utak még 
csak részben kerültek helyreállításra, ezért 
kérjük a lakosság türelmét. 
Minden bejelentést azonnal továbbítunk a 
kivitelezőhöz és legtöbbször személyesen 
egyeztetünk a problémákról. A folyamatos 
víztartási próbák és kamerázások után az 
utak tavaszig ideiglenes helyreállításra ke-
rülnek. A teljes útjavításig- lehetőség szerint 
– az utakat mentesítjük a portól és a sártól.

Szeptember első felében megkezdődtek 
a 31-es főút menti ingatlanok csatornázá-
si munkálatai. A főút felbontása az autó-
buszmegállók áthelyezése és a forgalom 
lámpás irányítása mellett fog megtörténni. 
A forgalomtechnikai tervek jelenleg enge-
délyeztetés alatt vannak.
Ha a kivitelezés során bármit észlelnek, 
kérjük, jelezzék a Mendei Polgármeste-
ri 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 min-
den héten hétfőn 800-830 között ügyfélfoga-
dást tart a Polgármesteri Hivatalban.

Kaszanyi József
polgármester

Impresszum:
Mendei Híradó 2013./VIII. 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.
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Erzsébet Tábor 2013. augusztus 19-24.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is pályáztunk 
az Erzsébet program keretében meghirdetett 
„Mesés nyár vár ránk” című pályázatra. Idén 
is 20 gyermeket vittünk el egy hétre tábo-
rozni a Balatonra, Fonyódligetre. A tábor in-
gyenes volt, de az utazást minden pályázó 
csoportnak egyénileg kellett megoldania. A 
buszköltség nagy részét a Szülői Munkakö-
zösség, az Iskola a gyermekekért Alapítvány, 
illetve az adakozó mendei lakosok vállalták, 
melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a 
családok és gyermekek nevében.
A fonyódligeti táborozás 20 mendei gyer-
mekkel augusztus 19-én kezdődött. A 
hétfői nagy meleg és a Balaton közelsé-
ge (20m) miatt a kora estébe nyúló prog-
ramunk a fürdőzés volt. Nagyon örültünk, 
hogy még odaérkezésünkkor meg tud-
tunk mártózni a Balatonban,mert hétfő 
estétől közel két napon át tartó 90km/h 
szél tombolt. A gyerekek ez idő alatt sem 
unatkoztak, mivel a 
táborban animáto-
rok szórakoztatták 
őket, akik tartalmas 
programokkal színe-
sítették a gyerekek 
napjait. Számos já-
tékkal kötötték le a 
gyermekek idejét, 
energiáját. Ilyenek 
voltak a vetélkedők, 
sportversenyek, te-
hetségkutató műsor, 
akadályverseny, bá-
torságpróba, hely-
történeti kirándulás, 
táncház, disco, in-
teraktív színház. A viharos napok után 
visszatért a jó idő, így a gyermekek több-
sége még belemerészkedett a vízbe. 

Mivel ezen a nyáron a mi turnusunk zárta 
hivatalosan az Erzsébet-tábort, így pén-
tek este ünnepélyes keretek között bú-
csúzhattunk a tábori élettől, melyről Tv 
felvétel is készült.
Az alábbi linkre kattintva sokan felfedezhetik 
magukat, gyermeküket, társaikat.
http://www.echotv.hu/mozaik-2013-08-30-
mozaik.

A mendeiek sok feladatban megméret-
tették magukat, közben szórakoztak, ba-
rátokat találtak. A gyerekek felkészültek 
voltak a tábori életre, így probléma és 
konfliktus nélkül vidáman telt a hét. Re-
méljük, hogy a gyerekek –akárcsak mi- 
jól érezték magukat a táborban.
Jövőre is figyelni fogjuk az Erzsébet 
program által kiírt pályázatokat, és ha le-
hetőségünk van rá, újra pályázunk!

Zsíros Judit
Balázs-Pélyi Zsófia

Vakációs tábor 
a Géza Fejedelem Általános Iskolában

2013. június 24. és 28. között ismét megren-
dezték iskolánkban a már hagyománnyá vált 
Vakációs tábort. A programokat az iskola ta-
nárai szervezik, a tanulók pedig mindig nagy 
örömmel várják.

23-án vasárnap megkezdődtek az elő-
készületek. A padok elpakolása és a 
terem kitakarítása után helyükre kerültek 
a matracok, ágyak, hálózsákok, ágyne-
műk is. 24-én, hétfőn reggel 8 órakor 
költöztünk be. A tábort szervező tanárok- 
Marsik Katalin, Horinka Anna, 
Mándó Csilla, Józsa Tibor és 
Bálint Sándor- nagy szeretet-
tel vártak minket. Munkájukat 
már elballagott diákok segí-
tették: Szántó Boglárka, Far-
kas Márk, Labadics Árpád, 
Nagy Márk, és Perjési Lion.
A beköltözés után Mándó 
Csilla tanárnő rendkívül iz-
galmas élménybeszámolóját 
hallgathattuk meg amerikai 
utazásáról, melyet fotókkal, 
történetekkel tarkított. 

A sportfoglalkozások után a napot éjsza-
kába nyúló activityzéssel, kártyázással, 
beszélgetéssel zártuk. 25-én délelőtt 
szabadfoglalkozást tartottunk, délután 
Budapestre vittek minket moziba.

26-án az iskola udvarán és 
a focipályán akadályversenyt 
szerveztek nekünk izgalmas 
és érdekes feladatokkal.
Nagyon vártuk 27-ét, mert Va-
sadra mentünk kalandpark-
ba, ami után este mindenki 
hullafáradtan tért nyugovóra. 
28-án reggel fájó szívvel pa-
koltuk össze a holminkat, de 
még egy nagyon jó program 
várt ránk: fürödni mentünk a 
ceglédi termálfürdőbe, amit 
rettentően élveztünk.

Ezúton köszönjük tanáraink és az elbal-
lagott diákok fáradtságos munkáját, re-
mélve, hogy 2014-ben is várni fog min-
ket a Vakációs tábor!

Dékány Bence
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„Mi lenne velünk nélkülük?”
Ezt az elgondolkodtató kérdést augusztus 
20-án a községi ünnepség végén tette fel a 
mellettem ülő Romhalmi Gyuláné, miközben 
a közönség lelkes tapsolással köszönte meg 
az ünnepi műsort.
Úgy vélem, hogy Szent István királyunk ün-
nepét hazánk minden településén, sőt a világ 
magyarok lakta területein is megünneplik.
Így tettünk mi is Mendén.   
Délelőtt a katolikus templomban ün-
nepi szent misén vehettek részt a 
község lakói, s megkóstolhatták a 
megszentelt új kenyeret is. Délután 
pedig a Szabadidőközpontban, 
illetve az előtte lévő parkban foly-
tatódott a megemlékezés. 
A hangosításról Bálint Sán-
dor tanár úr gondoskodott. 
A Szent István szobor megko-
szorúzása és a Polgármester Úr 
beszéde után Tóth Ervinné műsor-
közlő beinvitálta a sajnos kis 
létszámú közönséget a szín-
házterembe, ahol a Hagyo-
mányőrző Népi Együttes, s a 
Rozmaring 
Nyugdíjas Klub tagjai 
mintegy 50 fővel, han-
gulatos, lélekemelő 
műsort adtak.

A felolvasott versek, az egyházi énekek és a 
népdalok válogatása nemcsak az államala-
pító királyunkra emlékeztetett bennünket, 
hanem felidézte az új kenyér , az aratási 
ünnepség köré fonódott hagyományokat 
is. Igazán tanulságos volt. Köszönet érte 
Trefák Istvánnénak és Szuhányi Ferencnek.
De köszönet jár a lelkes előadóknak is, 
akik fáradhatatlanul részt vettek a pró-
bákon, tanulták az énekeket, verseket, s 
felvették a szép ruháikat, hogy a nézőket 
ünnepi hangulatba ringassák.
A fiatalok nyaralnak, vagy éppen tűzijáté-

kot nézni utaznak a fővárosba, az isko-
lások vakáción vannak,  a kevésbé fi-

atalok pedig itthon ünnepelnek.
Ilyen a világ!
De jó lenne, ha a község lakó-
inak lelkében egyre inkább fel-
vetődne az az igény, hogy ün-
nepeljünk együtt! Mozduljunk ki 
otthonról, s nézzük együtt azo-
kat a műsorokat, amelyeket a 

mi kedves ismerőseink ad-
nak ilyenkor nyár végén is!
Tényleg! Mi is lenne ve-
lünk nélkülük?

dr. Csernik Zoltánné
ny. tanár

2013. szeptember 

27-28-29.
Immár hagyomány, hogy a szüreti felvonulás péntekén 
bemelegítésként, nem mindennapi Retro disco-val vár 
mindenkit Dj. Dóczi Pisti, így készülünk a szombati és 

vasárnapi bulira.

2013. szeptember 27. péntek

2100  Retro Disco 
 DJ. Dóczi Pistivel 
 hajnali 4 óráig

IV. Mendei Szüreti Mulatság
a KATLAN-ban

Retro Disco
Dj. Dóczi Pisti
péntek 2100 -tól

Bódi-Peller
operett-musical mûsor

szombat 1900 -tól

Balázs-Korda
slágermûsora

vasárnap 1700 -tól
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Mendei Rozmaring Tánccsoport

Szüreti felvonuláS 2013. szeptember 28. szombat

KATLAN
1600 Kaszanyi József 
 polgármester megnyitója

1610–1900  Szüreti kavalkád
 Hüfingeni Városi zenekar (Németország), 

Vasas Művészegyüttes (Budapest), 
Péteri Viráglányok (Péteri)
Mendei Hagyományőrző Népi 
Együttes gyermek- felnőtt csoportja 
és tánckara, Mendei Rozmaring 
Nyugdíjas Klub

1900–2030 A délibábos Hortobágytól New-York-ig….
 Bódi Barbara és Peller Károly 
 operett-musical műsora

2030–0200  Szüreti Bál 
 Mulassunk együtt Varró Viktorral 
 és a CasinoBeat-tel! 

2013. szeptember 28. szombat
Pusztaszentistváni játszótér, kisszínpad 
1200 Vendégvárás- köszöntő

Szentistváni óvodások műsora
Szentistváni Pacsirták 
Vasas Művészegyüttes Budapest
Péteri Viráglányok
Hüfingeni Városi zenekar (Németország)
Össztánc a Mendei zenekar kíséretével

1300 Szüreti felvonulás indulása hintókkal, 
lovaskocsikkal, zenés kísérettel, amelyet a Mendei 
Hagymányőrző Népi Együttes Fúvós Zenekara és 
a Hüfingeni Városi Zenekar szolgáltat.

Útvonal:  Pusztaszentistváni játszótér  -
Dobó István utca – Csigási utca – Kossuth 
Lajos utca – Mendei utca – Szent István 
utca – Péceli utca – Fő utca - Állomás utca – 
Dózsa György utca – Dinnyés köz – Katlan 
 
1400 Első megálló: Játszótér – tanyák  
 Vendégvárás - Népitáncosok műsora

1445 Második megálló: Cserepes vendéglő 
 Vendégvárás - Népitáncosok műsora

Várható érkezés a katlanba 1530
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Nyári táborozás

Ha nyár, akkor táborozás. Nem lehetett 
ez másképp az Esély Ifjúsági Iroda éle-
tében sem. 2013. július 22-27. között 
30 fiatallal kíséreltük meg Balatonalmádi 
és környékének meghódítását. Az időjá-
rás kegyes volt hozzánk, és a közel 35 
fokban mindenki számára megváltás volt 
a Balaton vizének hűvössége. A minden-
napi tevékenységet szoros időkeretbe 
helyeztük, hogy minél több és gazda-
gabb élményhez juttassuk a gyereke-

ket. A reggelek tornával kezdődtek, és 
körletrendezéssel folytatódtak. Ezután 
következtek a játékos foglalkozások, 
melyeket csak az étkezések szakítottak 
meg rövid időre. A jóízű reggelik energi-
ával töltöttek fel, az ebéd és a vacsora 
meleg étellel várta az éhes bendőket.
A hét folyamán rengeteg programot biz-
tosítottunk a fiataloknak. A délelőtti szín-
játszó foglalkozások mellett lehetőség 
volt kézműveskedni, játékos vetélkedő-

kön részt venni, és persze kirándulni is. 
Egész napos látogatást tettünk Tihany-
ban, megnéztünk több helyi látványos-
ságot, megcsodáltuk az éjszakai fénye-
ket a kilátóból. 

Gyorsan teltek a napok, a színes prog-
ramok alatt repült az idő. Eljött a bú-
csú ideje és elmondhatom, mindenki 
fájó szívvel szállt fel a buszra. A kelle-
mesen eltöltött vakáció igazi közössé-
get teremtett, a tartalmas szórakozás 
mellett remek kikapcsolódást nyújtott 
valamennyiünknek. Részesévé váltunk 
egy vidám játéknak és szinte észrevétle-
nül egy igazi csapattá váltunk. 
Köszönöm Nektek ezt a hetet, és azt, 

hogy a „hétköznapokban” 
is az Ifjúsági Iroda része-
sei vagytok!

Szvitek Melinda

 Kedves FiataloK!

Támop-5.2.5.B-10/1-2010-0082

A belépők ára (három napra): 6 éves korig ingyenes, 
6-14 éves korig 500 Ft/fő 14 év felett 1000 Ft/fő, 

napijegy nincs!!!    Jegyek elővételben kaphatók: 
Óvodák, Iskola, Önkormányzat, CBA

2013. szeptember 29. vasárnap
1200 KATLAN nyitás
1400–1415 Kásavölgyi óvodások műsora
1430–1500 Géza Fejedelem Általános Iskola 
 tanulóinak műsora
1500–1520 Hip-hop táncosok bemutatója
1530–1600 Közkívánatra ismét Kánkán és 
 western táncbemutató 
 Előadják: a Géza Fejedelem 
 Általános Iskola szülői 
 munkaközössége 
 és az iskola tanári kara
1610–1630 Mendei Zumbások
1700 Balázs Klári és Korda György műsora 
1800 Örömzene a Mendei Zenekar, valamint 
 a Hüfingeni Városi Zenekar közreműködésével
2130 Mulatság zárása
 Tűzgyújtás Szent Mihály tiszteletére

A szüreti fesztivál ideje alatt folyamatos 
a kirakodóvásár, ugrálóvár, 

csillámtetkó, arcfestés, ökörsütés

Szüreti Mulatság a KATLAN-ban
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Mende Község Önkormányzata, va-
lamint az ENVIROINVEST Zrt. 
szervezésében lakossági 
szelektív elektromos és 
elektronikai hulladék be-
rendezés (e- hulladék) 
gyűjtést szervez közsé-
günkben, amely során a 
lakosság ingyen leadhat-
ja háztartásában össze-
gyűlt e- hulladékát.
Az e- hulladékgyűjtés ideje:

2013. 10. 26. 0800-1400-ig
Az e- hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:

2235 Mende, Forrás köz 1.
Mi az e- hulladékgyűjtési akció célja?
A gyűjtés szervezői elkötelezett hívei a 
környezet védelmének, ezért szeretnék 
elérni, hogy Mende községben is széle-
sedjen az újrahasznosítható hulladékok 
begyűjtésének köre. Az e-hulladék az 
élővilágra, az emberi egészségre foko-
zott veszélyt jelent, különleges gyűjtést 
és kezelést igényel, így az nem gyűjt-
hető a háztartási vegyes hulladékkal. Az 
e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, 
melyeknek jelentős része újrahaszno-
sítható. Ennek ellenére nagy részük ma 
mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, 
illegális lerakókba, vagy illetéktelen ke-
zekbe kerül. Sajnos az e-hulla-
dék a sok újrahasznosítható 
másodnyersanyag mel-
lett számos mérgező 
anyagot és nehéz-
fémet (ólom, kadmi-
um, higany, króm) is 
tartalmazhat, ame-
lyek a környezet szá-
mára nagy veszélyt 
jelenthetnek.

Cél az, hogy az e- hulladék minél 
nagyobb mértékben hasz-

nosuljon, illetve a benne 
található környezetre, 
emberre veszélyt jelen-
tő mérgező anyagok el-
lenőrzött körülmények 
között kerüljenek ki 
környezetünkből.

Védjük együtt környe-
zetünket! Kérjük, vegyen 

részt Ön is e-hulladékgyűjté-
si akciónkban!

Gyűjtés során leadható elektronikai be-
rendezések:
•Háztartási kis- és nagyberendezések, 

szórakoztató elektronikai cikkek: ká-
véfőző, vízforraló, mikrohullámú sütő, 
szendvicssütő, porszívó, konyhai kis-
gépek, hűtőszekrény, mosógép, mo-
sogatógép, villanytűzhely, villanybojler, 
ventilátor, lámpatest, asztali lámpa, vi-
deomagnó, DVD lejátszó, rádió, mag-
nó, CD lejátszó, Hi-Fi torony, Music-
center, stb.

•Képernyős elektronikai berendezések: 
TV készülék, monitor, stb.

•Számítógépek, telefonközpontok 
egyéb irodatechnikai berendezések: 
asztali telefon, nyomtató, számítógép, 
elektromos írógép, iratmegsemmisítő, 
diktafon, stb.

•Elektromos és elektronikus barkács-
gépek, szerszámok: fúrógép, ütvefúró, 
sarokcsiszoló, körfűrész, rezgőcsiszo-
ló, hőlégfúvó, stb.

•Játékok, szabadidős és sportfelszere-
lések.

Intézmények kérésére igazolást állítunk 
ki az eszközök kezeléséről, mely tar-
talmazza az átvett berendezések meg-
nevezését, mennyiségét és az átvevő 
engedélyeinek számát. Kérjük, hogy az 
intézmények selejtezési listát is szíves-
kedjenek mellékelni a leadásra kerülő 
berendezésekhez. 
Fontos! Az elszállítandó eszközöket kér-
jük ne helyezzék ki őrizetlenül az ingat-
lanukon kívülre, mert  a berendezések 
illetéktelenek általi fosztogatása a kör-
nyezetünk szennyezéséhez vezethet! 

A berendezéseket a kijelölt gyűjtőhelyen 
kérjük leadni. A nagy mennyiségű (100 
kg feletti) e-hulladékot kérjük előzetesen 
a 06 30/870-4528-as telefonszámon 
bejelenteni. Amennyiben valamilyen ok-
nál fogva (pl. betegség, idősek segítség 
nélkül, gépjármű hiánya) nem tudja a 
gyűjtőhelyre szállítani a berendezéseket, 
azt szintén a fenti telefonszámon jelent-
heti be. Az előre bejelentett címekről min-
den esetben megoldjuk az elszállítást. A 
bejelentést megtehetik a gyűjtést meg-
előző hétfő, azaz október 21. 1200 óráig. 
Az elektronikai hulladék csak ép, össze-
szerelt állapotban gyűjthető! Elektronikai 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan érdek-
lődni és az elszállítást bejelenteni a (30) 
870-4528-as telefonszámon lehet!

Együttműködő munkájukat köszönjük!
Mona Gyula 

jegyző 

Térítésmentes lakossági szelektív elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés
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1. A szilvát megmossuk, félbevágva ki-
magozzuk. Egy nagy tepsire sütőpa-
pírt  borítunk, a vajjal vagy margarinnal 
megkenjük, a zsemlemorzsával be-
hintjük. A fél szilvákat üregükkel felfelé 
rárakjuk, a cukorral összekevert fahéj-
jal meghintjük.

2. A hagyományos módon piskótatésztát 
készítünk, azaz a tojások sárgáját a 
fele cukorral habosra, fehéredésig ke-
verjük. A tojásfehérjét kemény habbá 
verjük, a vége felé apránként a mara-
dék cukrot is beleszórjuk. A lisztet elő-
ször a cukros tojássárgájával keverjük 
össze, majd beleforgatjuk a tojásha-
bot is. Kétharmadát egyenletesen a 
szilvára simítjuk. 

A többi piskótamasszát a kakaóporral 
megfestjük, a többi tésztára csurgat-
juk, és egy kicsit bele is keverjük, 
hogy szép „cirmos” legyen. Közepe-
sen forró sütőben (180 °C; légkeve-
réses sütőben 165 °C) kb. 25 percig 
sütjük. Ha kész,  gyúrólapra borítjuk, 
tetejéről a sütőpapírt lehúzzuk.

3. A krémhez a vaníliás pudingporból a 
tejjel és a kristálycukorral sűrű krémet 
főzünk, hűlni hagyjuk. A puha (szo-
bahőmérsékletű) vajat vagy margarint 
először magában, majd a porcukorral 
keverjük habosra. A már csak langyos 
pudingot apránként hozzáadjuk, és 
ezt a krémet a szilvára simítjuk.

4. Megvárjuk míg „meghúz” rajta, végül 
reszelt csokoládéval megszórva díszít-
jük. Kockákra vágva tálaljuk.

Krémes, szilvás kocka

Hozzávalók

1,25 kg szilva, 
3 dkg vaj vagy sütőmargarin, 
2 evőkanál zsemlemorzsa, 
2 evőkanál kristálycukor, 
1 mokkáskanál őrölt fahéj
a piskótatésztához:
9 tojás, 
9 evőkanál kristálycukor, 
9 evőkanál finomliszt, 
1 kiskanál cukrozatlan kakaópora 
Krémhez:
1 csomag főzni való vaníliaízű pudingpor, 
4 dl tej, 
4 evőkanál kristálycukor, 
25 dkg vaj vagy sütőmargarin, 
20 dkg porcukor
A tetejére:
6-8 dkg reszelt étcsokoládé

Előző számunk 
megfejtése 

„Iskola nélkül vakáció 
sem lenne.” volt 

Három szerencsés megfejtőnk 1-1 belé-
pőt nyert a Micimackó játszóházba!

Erdélyi Vencel
Sófalvi Éva

Krajczár Bálint
Sok szeretettel gratulálunk Nekik!
Nyereményüket a Micimackó Játszóházban 
vehetik át és használhatják fel!

Keresd ki a betűket a meghatáro-
zások alapján! Megfejtésül Arbiter 
Petronius egyik idézetét kapod meg!

A megfejtéseket szept. 31-ig várjuk a 
mende@mende.hu címre.

Rejtvény gyermekeknek

MiciMackó Játszóház
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Megállók
Pusztaszentistván - Játszótér   ---   Dózsa György út

 járat1 járat2 járat1 járat1 járat1 járat1 járat1 vasárnap
Pusztaszentistván Játszótér 715 815 1135 1235 1335 1555 1653 1000 1150

Pusztaszentistván Vasutáll. 717 817 1137 1237 1337 1557 1655 1002 1152

Pusztaszentistván Óvoda 718 818 1138 1238 1338 1558 1656 1003 1153

Nyár utca 720 820 1140 1240 1340 1600 1658 1005 1155

Bercsényi  utca 721 821 1141 1241 1341 1601 1659 1006 1156

Játszótér-tanyák 7123 823 1143 1243 1343 1603 1701 1008 1158

Péceli u. -31-es Főút sarok 725 825 1145 1245 1345 1605 1703 1010 1200

Községháza 727 827 1147 1247 1347 1607 1705 1012 1202

Iskola Forrás köz 729 ----- 1152 1252 1352 1610 1710 ----- -----
Gyógyszertár 731 829 1154 1254 1354 1612 1712 1014 1204

Mende Vasutállomás 732 830 1155 1255 1355 1613 1713 1015 1204

Dinnyés köz 733 831 1156 1256 1356 1614 1714 1016 1206

Kásavölgyi Óvoda 734 832 1157 1257 1357 1615 1715 1018 1208

Dózsa Gy. Út vége 735 833 1158 1258 1358 1617 1717 1020 1210

Megállók
Dózsa György út   ---   Pusztaszentistván - Játszótér

Járat1 Járat2 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 vasárnap
Dózsa Gy. u. vége 740 1000 1200 1300 1400 1625 1730 1030 1215

Kásavölgyi Óvoda 741 1002 1201 1301 1401 1626 1731 1031 1216

Dinnyés köz 742 1003 1202 1302 1402 1628 1733 1033 1218

Mende vasútállomás 743 1004 1203 1303 1403 1630 1735 1035 1220

Gyógyszertár 744 1005 1204 1304 1404 1631 1736 1036 1221

Iskola Forrás köz 747 ------ 1206 1306 1406 1632 1737 ------ ------
Községháza 749 1008 1208 1308 1408 1633 1738 1038 1223

Péceli u. 31-es Főút sarok 751 1010 1210 1310 1410 1635 1740 1040 1225

Játszótér – tanyák 753 1012 1212 1312 1412 1637 1742 1042 1227

Bercsényi u. 755 1014 1214 1314 1414 1639 1743 1044 1229

Nyár u. 756 1015 1215 1315 1415 1640 1744 1045 1231

Pusztaszentistván Óvoda 758 1017 1217 1317 1417 1642 1746 1047 1233

Pusztaszentistván Vasutáll. 759 1018 1218 1318 1418 1643 1747 1049 1234

Pusztaszentistván Játszótér 801 1020 1220 1320 1420 1645 1750 1050 1235

Autóbusz Menetrend Mende
Érvényes 2013. szeptember 9. hétfőtől visszavonásig

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


