Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2013./IX. szám

Elkészült a temetőkerítés!
Mende Község Önkormányzata - mint már
korábban írtunk róla - Leader-pályázaton
7 663 756 Ft-ot nyert a temetőkerítés és a
ravatalozó tetőcseréjére.
Ennek első ütemében támogatásból
megvalósítottuk a temetőkerítés 31-es
főútra merőleges szakaszát, valamint
önerőből - annak érdekében, hogy egységes és esztétikus legyen - a 31-es
főúttal párhuzamos és a temető főkapu
melletti kerítésrészeket. A térségben
eddig szokatlan, gabion típusú kerítés
került megépítésre, amelynek a környéken már hírértéke van.

A szomszédos települések polgármesterei és lakói gratuláltak a kivitelezéshez. Jelenleg a kerítés melletti járdát
építjük, míg a Leader- pályázat második
– ravatalozó - felújítási része tervezési
szakaszban van. Ennek megvalósítása
2014 márciusában kezdődik.
Kaszanyi József
polgármester

Közérdekű információk

Testületi hírek
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előző Mendei Híradó megjelenése óta 2013. szeptember 12-én tartott
testületi ülést.
•A képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a település 2013. évi költségvetésének módosítását, valamint a féléves beszámolóját.
•A képviselő-testület az ülésen döntött
a KMOP-4.6.1.11-2012-0020 (óvodabővítés) pályázat könyvvizsgálói feladatok ellátásáról, amelyben erre a feladatra a település jelenlegi könyvvizsgálóját,
a LAW on Conto céget bízta meg.
•A testület tárgyalta a szemétszállítás
körül kialakult problémákat. (lásd a hírek között), illetve döntött a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. részvényeinek
vásárlásáról, amely feltétele volt annak,
hogy a településünkön a cég szolgáltathassa a vizet.
•A képviselők a Géza Fejedelem Általános Iskola Intézményi Tanácsába Gér
Viktort delegálták.
•A testület tárgyalta a civil szervezetek
számára nyújtandó támogatást, de a
döntést az októberi ülésére halasztotta.
•A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes egészében elérhető a www.mende.
hu weblapon.
		
Mona Gyula
jegyző

Ne feledje

Térítésmentes lakossági szelektív elektromos és elektronikai hulladékgyűjtés
Az e- hulladékgyűjtés ideje:
2013. 10. 26. 0800-1400-ig
Az e- hulladékgyűjtés telepített gyűjtőhelye:
2235 Mende, Forrás köz 1.
Részletek az előző Mendei Híradóban.
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Tájékoztatás

Az Egészségvédő Klub őszi előadása
október 30-án, szerdán 18 órakor kezdődik a Szabadidőközpontban. Várunk
minden régi és új érdeklődőt szeretettel!
Dr Dóczi Ildikó

Ügyvédi fogadóóra

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy
az ingyenes jogi tanácsadást 2013.
október 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

Tájékoztatás

Iskolai étkezés- befizetés

November 6. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
November 8.péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
November 11. hétfő
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés:
November 15. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban

December 4. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
December 6.péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
December 11. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés:
December 13. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban

Emlékezés az aradi vértanúkra

A Géza Fejedelem Általános Iskola
2013. október 4-én tartotta meg ünnepi
megemlékezését 1849. október 6-ról.
A műsorban 6. és 8. osztályosaink versekkel, rövid jelenetekkel és énekkel
tettek tanúságot arról, hogy az aradi
vértanúk emléke máig él bennünk, hisz

„csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
csak elfajult kor hős elődöket, a lelkes
eljár ősei sírlakásához, s gyújt régi fénynél új szövetneket.” Mi is meggyújtottuk
gyertyáinkat emlékezésünk jeléül.
Mándó Csilla,
magyar tanár

Tiszamenti Regionális Vízművek fogadóideje
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Tiszamenti Regionális Vízművek az alábbi
helyen és időben tartja díjbeszedői idejét:
Helye: Mende, Ország út 4. (vízmű épület)
Ideje: szombatonként 9-12 óra között
Kun Zsolt
Impresszum:

Mendei Híradó 2013./IX. 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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Folytatódik a csatorna- beruházás
Tisztelt MENDEI LAKOSOK!
A csatorna beruházás 80%-ban elkészült
településünkön. Minden bizonnyal 2013
dec. 31-ig a kivitelező – a 31-es út kivételével - befejezi a munkákat.

A 31-es főút csatornázásának első üteme
2013. október 9-én lezárult. A második
ütem, mely a Tomori köztől indul és a Hősök teréig tart, október 10-én kezdődik és
előreláthatólag egy hónapot vesz igénybe.
A Fő út további kivitelezése
2014 márciusában folytatódik.
A település többi részén folyamatos a munka és a helyreállítás. Azonban érzem, hogy a
lakosság türelme napról-napra
csökken. Eddig a portól szenvedtünk, most az esős időszak beálltával a sárban fogunk
csúszkálni. Nyilván egyik sem jó,
ezért a kivitelezőt folyamatosan
presszionálva, arra próbáljuk
ösztönözni, hogy minél hamarabb visszaállítsa a járhatóságot,
úgy, hogy a földutakat murvával
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teljes egészében leszórja. Az aszfaltos
utak mindenhol helyre lesznek állítva és
reményeink szerint az önkormányzat anyagi közreműködésével teljes szélességében
megújulnak. További türelmet és megértést kérek Önöktől.
Ha a kivitelezés során bármit
észlelnek, kérjük, jelezzék a
Mendei Polgármesteri Hivatal
részére levélben, email-ben a
mende@mende.hu, vagy telefonon (29-438-001). Ha fotóval
dokumentálják az esetleges
sérelmeket, az megkönnyíti a
probléma rendezését. A beruházóval minden esetben helyszíni szemlét tartunk.
A beruházó a problémák kezelésére minden héten hétfőn 800830 között ügyfélfogadást tart a
Polgármesteri Hivatalban. A kivitelezés szakaszainak időterve továbbra is
megtalálható a település honlapján.
Türelmüket megköszönve:
Kaszanyi József
polgármester

Óvoda és bölcsőde fejlesztések
Folytatódik a Falusi óvoda bővítése

A napokban a kivitelező a födém
elkészülte után megkezdi a tetőszerkezet építését, valamint a régi
tetőszerkezet felújítását. Az ütem a
terveknek megfelelően folyik.

Aki a település központjában jár, láthatja, hogy a falusi óvoda felújítása-bővítése lendületesen folyik.

Elkészült a bölcsőde épülete
Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén
belül megvalósult a 2×12 férőhelyes

Bölcsőde épülete a 2235 Mende,
Fejes Ferenc tér 16. sz. 337/1 hrsz.
alatti ingatlanon.
Az építőmesteri munkák
átadás-átvételi eljárására
2013. október 28-án kerül sor.

Új bölcsőde létesítése Mendén
E-mail: mosi@mende.hu
Honlap: www.mende.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Mendei Híradó 2013./IX. szám
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A védőoltásokkal kapcsolatos
A 21. század embere számára talán már
feledésbe merült, hogy a védőoltások bevezetése forradalmi módon változtatta meg az
életkilátásokat, csökkentette a gyermekhalandóságot és növelte a születéskor várható
élettartamot. Magyarországon a több évtizede működő, évente felülvizsgált és aktualizált
védőoltási rendszernek köszönhetően számos, korábban halálos betegség (járványos
gyermekbénulás, feketehimlő) eltűnt, más
betegségek (kanyaró, torokgyík, rubeola,
stb.) gyakorisága pedig nagyságrendekkel
alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú védőoltási rendszert alkalmazó országokban. A védőoltások gyakran saját sikereik áldozatává
válnak, hiszen mind a lakosság, mind az orvosok tudatából fokozatosan kikopik az adott
betegséggel szembeni félelem. Gyakran ennek helyét a védőoltások mellékhatásaival
kapcsolatos alaptalan félelmek veszik át.
A mai modern védőoltások biztonságosak és beadásuk összehasonlíthatatlanul kevesebb kellemetlenséggel jár, mint
magának a betegségnek az átvészelése.
Az oltások hatásosságát és biztonságosságát gyakran több tízezer emberen vizsgálják, a minőség biztosításáért pedig a
gyártóktól független hatóságok felelnek,
a követelmények rendkívül szigorúak.
Hazánkban az aktuális védőoltási rendet
szakmai bizottság állítja össze a rendelkezésre álló valamennyi klinikai vizsgálati
eredmény, valamint az aktuális járványügyi helyzet figyelembe vételével.Egyegy kutatás eredményéből nem szabad
messzemenő következtetéseket levonni,
az eredmények összehasonlítása, szintézise elengedhetetlen.
Felelős szülőként a védőoltások által
megelőzhető betegségek következményeit is mérlegelni kell.
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alaptalan félelmekről
Gyakran szexuális úton terjed, de mivel
küzdősportok során szerzett sérülések,
közös borotva, fogkefe, törülköző használata, tetoválás, akupunktúra, testékszerek felhelyezése is átviheti a fertőzést, nyilvánvaló a tizenéves korosztály
fokozott veszélyeztetettsége. A vírust
100%-os biztonsággal kiirtó gyógyszer
nem létezik, ezért különösen jelentős,
hogy a védőoltással 95-100%-os védettség szerezhető.
A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedések előfordulásának
emelkedésével járhat együtt, mely egyaránt káros az egyén és a társadalom
számára is.

Az egyik leggyakrabban támadott, úgynevezett Engerix-B védőoltása Hepatitis
B vírus fertőzésmegelőzésére szolgál,
amely világszerte az egyik legelterjedtebb betegség. A világon 350 millióra
becsülik a fertőzöttek számát és évente egymillió ember hal meg a fertőzés
következtében. A klinikai kép a tünetmentes fertőzéstől - az esetek kétharmadánál jellemző - a májgyulladáson át
a májrákig terjed. A tünetmentes fertőzés és a heveny májgyulladás általában
gyógyul, utóbbi az esetek 1%-ában halálozással jár, 10%-ában krónikussá válik.
A krónikus betegség kevés tünettel járó,
évekig tartó enyhe betegség, 10-30%ban májcirrózisba torkollik, amely rákos
betegséggé alakulhat. A vírust a vér és
testnedvek, nyál, ondó, hüvelyváladék
terjesztik.
Mendei Híradó 2013./IX. szám

A fentiek miatt Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve arra biztatja a felelősségteljes szülőket, hogy hiteles
forrásokból tájékozódjanak, higgyenek
a tudományos és megalapozott tényeknek, valamint kellő kritikával olvassanak
minden védőoltással kapcsolatos internetes bejegyzést.
Összeállította:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Járványügyi Osztály

Felhasznált irodalom:
Dr. Kaló Z. ésmtsai: „Value of vaccine – A védőoltás érték” program Fehér Könyve.
IME IX. évfolyam 1. szám, 2010.
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epidemiológiája, diagnosztikája és kezelési lehetősége.
Hippocrates VII. évf. 2. szám, 2005.
Ferenci T.: Védőoltásokról a tények alapján. http://vedooltas.blog.hu/

Szépkorú köszöntése
2013. szeptember 23-án Kaszanyi
József polgármester úr személyesen köszöntötte a 90. életévét betöltő GUBCSÓ ISTVÁN szépkorú
lakosunkat. A családtagok és rokonok körében megtartott ünnepségen polgármester úr átadta Orbán
Viktor miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot, valamint Mende Község Önkormányzatának ajándékát.
További életéhez
jó egészséget és minden jót
kívánunk Pista bácsinak!
Mendei Híradó 2013./IX. szám
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Szüreti mulatság 2013
Mende Község Önkormányzata 2013. szeptember 27-29 között immár negyedszer rendezte meg a Szüreti mulatságot.

A három napos rendezvény
előtt, már az előkészületeknél rengeteg segítséget kaptunk Mende lakosaitól annak
érdekében, hogy a vendégek szórakozása zavartalan
legyen. Az idén is – úgy mint
tavaly – elfogadta meghívásunkat a hüfingeni testvértelepülés polgármestere, és
városi zenekarukkal együtt
emelték a rendezvény színvonalát. Pénteki érkezésük után a vendégeket,
a Szabadidőközpont nagytermében Kaszanyi
József polgármester köszöntötte, majd az évtizedes hagyományoknak megfelelően, elhelyezkedtek vendégfogadó családoknál.

A Katlanban péntek este - elmondható, hogy
már ez is hagyomány- Dj. Dóczi Pisti alapozta
meg a jó hangulatot, majd a Kozmix csapott
fergeteges bulit.
Szombat, a mulatság központi napja volt,
Pusztaszentistvánról indult a szüreti felvonulás,
amelyet megelőzött a helyi színpadon az óvodások és a felvonulók fellépése. A fellépők és
kísérőik örömére a fogadásra készített asztalok
mind roskadoztak a finomságoktól. A menet a
szokásos útvonalon bejárta a települést. A „Tanyák”, illetve a Cserepes vendéglő megállónál adott műsor
után pihenve, jóllakottan, a felvonulók a KATLAN felé vették az
irányt, közben vidáman táncoltak, énekeltek és zenéltek.
A katlanba érkezve a néptáncosok foglalták el a színpadot.
A Szentistváni Pacsirták, a
Vasas Művészegyüttes Budapest, a Péteri Viráglányok, és a
hüfingeni Városi zenekar is színvonalas műsort adott.

Kaszanyi József polgármester meghívásának
eleget téve, a rendezvényt megtisztelte Dr.
Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének Elnöke, valamint Pogácsás Tibor országgyűlési
képviselő is.
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Nagy volt az érdeklődés az ökörsütés, az ugráló
vár, valamint a kirakodóvásár körül is. Később,
az este leszálltával, 19 órakor megkezdődött az
Operett-gála. Bár Peller Károly színházi elfoglaltságai miatt nem ért rá, a helyébe lépő Szabó
Dávid tökéletesen betöltötte
a bonviván szerepét. A Bódi
Barbara és Szabó Dávid

fellépő páros a közönséggel együtt énekelte a legszebb
magyar operett slágereket. Fél kilenctől Varró
Viktorral és a Casino-Beattel táncolhattuk át az
egész éjszakát.
Vasárnap kora délutántól, a mendei óvodások
és iskolások műsorát
tekinthettük meg, valamint a Géza Fejedelem
Általános Iskola szülői

Balázs Klári és Korda György műsorára teljesen megtelt a Katlan. Gyuri bácsi közvetlenségét mutatja, hogy a színpadon, éneklés közben
vonatozott a falu legkisebbjeivel.
Este ismét meglepetésben volt része annak,
aki kilátogatott a rendezvény színhelyére. A
testvértelepülés polgármestere átnyújtotta
ajándékukat, egy TRAKTORT. A meglepetések
után a Mendei Zenekar, valamint a Hüfingeni
Városi Zenekar örömzenéjét hallgathattuk.
Este fél tízkor került sor a Szent Mihály tiszteletére rakott máglya
meggyújtására, melyet zenével kísértek a
hüfingeni és a mendei
zenekar tagjai. A közös tánccal és énekkel ért véget a rendezvény, amelyről még
sokáig beszélünk a
hétköznapokban.
Köszönjük!
Mona Gyula - Huszák Zsuzsi

munkaközössége ismét bemutatta nagysikerű
western és kánkán- előadását.
16 órától a zumbások és Hipp-Hopposok
szórakoztatták a közönséget, majd öt órakor
Mendei Híradó 2013./IX. szám
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazok segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a Szüreti mulatság idén is rendkívül sikeres legyen!
Köszönjük
a
felajánlásokat a Petrovai, Mészáros,
Dobrovinszki, Mechler családoknak, hogy- ugyanúgy, mint
eddig minden rendezvényen- a
Szüreti mulatságon is a gyros
Virágboltnak, a Verseczki fatelepnek, a Krisz 98 Kft-nek, a
Dolányi családnak, Kovács Imrének, Huszárné Fazekas Líviának, Gecser István és Bozóki
József vezetésével az ökörsütésben résztvevő csapatnak,
Paskó Zoltánnak, László Ilkának, Köles Máriának valamint a
árusításából befolyt teljes összeget felajánlották az önkormányzat, illetve az iskola részére.
Köszönjük továbbá Rigóné
Marika néninek, Lovas Mihálynak, Kaszanyi Józsefnének,
Gaburi Imrénének, Mészáros
Ica néninek, Trepák Andinak,
Esztergomi Erikának, a Kupecz

Zenei fesztivál - Tehetségkutató
Ismét eltelt egy év, és immáron második alkalommal rendeztük meg ZENEI TEHETSÉGKUTATÓNKAT a sülysápi Wass Albert Művelődési Központban. Az idő nem volt kegyes
hozzánk, de a fellépőket semmi sem riasztotta vissza a megmérettetéstől. Két kategóriában indultak versenyzőink, és így hirdettünk
eredményt is.
Ének és zene
kategóriában
egyaránt három-három
helyezést díjaztunk hangszervásárlási
utalvánnyal.

Ének

1. helyezett:
Negyela Bernadett- Varga Gábor
2. helyezett:
Scsavniczki Eszter
3. helyezett :
Dinnyés Enikő

Mendei Híradó 2013./IX. szám

Zene

1. helyezett:
Polgár Tamás Dénes és
Kovács Előd Kapolcs (Fuvola- gitár duó)
2. helyezett:
Kiss Marcell (Szintetizátoros)
3. helyezett:
Huszár Olívia-Szénási Zalán
(fuvola duó)

A győzteseknek gratulálunk, a
többieknek pedig kitartást és
elszántságot kívánunk, hogy
szorgalommal és gyakorlással
ők is hasonlóan szép eredményeket érjenek el.
Szvitek Melinda

hivatal, az iskola, az óvoda dolgozóinak, és a polgárőröknek,
valamint minden fellépőnek és
a süteménykészítésben és osztásban résztvevőnek, hogy segítségükkel még szebbé, még
színesebbé tehettük a Szüreti
mulatságot!
Mende Község
Önkormányzata
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A zsűri tagjait is szakmai rátermettségük és
tapasztalatuk alapján választottuk, így foglalt
helyet a négy széken Bugyi Dominika (sülysápi énekes), Hangácsi Márton (a veszprémi Utcazene fesztivál győztese), Járai Márk
(pécsi dalszerző és énekes) és Mosonyi
Ferenc (mendei zenetanár, énekes). Döntésük értelmében
az
alábbi fiatalok nyerték
a vásárlási
utalványokat:
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A szemétszállításról
2013. szeptember 30-val az osztrák tulajdonban lévő ASA Kft településünkön indoklás
nélkül felmondta az önkormányzattal kötött
szemétszállítási szerződést, mivel tudomásunk szerint kivonulnak Magyarországról.
Jövőre csak olyan cég vehet részt ezen
szolgáltatás ellátásában, amely többségében önkormányzati vagy állami tulajdonú. A felmondás kézhezvétele óta a képviselő-testület folyamatosan foglalkozott
a kérdéssel, több szállítóval is tárgyaltunk, de a feltételek (pl: Ceglédi lerakóba történő szállítás) és a kötött árak miatt
(árstop és rezsicsökkentés) egyik megkeresett fél sem kívánta településünkön
a szemétszállítást elvállalni. Szeptember
elején látszott, hogy segítség nélkül településünkön nem lesz megoldható a biztonságos szolgáltatás.

Tájékoztatás

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Mende településen 2013
november 1-jén (pénteken), ünnepnapra eső szemétszállítás elmarad,
helyette a hulladék elszállítására
2013. november 2-án (szombaton)
kerül sor.
12

Ezt figyelembe véve felvettük a kapcsolatot a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal, és segítségükkel, többszöri tárgyalás eredményeképpen sikerült megoldani a folyamatos szemétszállítást. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ideiglenesen 9 hónapra kijelölte a Monori székhelyű KÖVÁL Zrt-t. A
szállítási árakat –a rezsicsökkentési szabályokat is figyelembe véve- jogszabály
határozza meg, ami megegyezik az ASA
Kft. korábbi áraival. A szolgáltatás fizetése csekken, utólag havonta történik.
Amennyiben a lakosság szemeteszsákot
kíván venni, azt a polgármesteri hivatalban megteheti, ára 470 Ft/1 db 120 literes zsák.
Mona Gyula
jegyző

Felhívás

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy
avarégetést csak az önkormányzat
rendeletében megszabott: szerda
0800–1800-ig és szombat 0700–1000-ig
időpontokban végezzenek!
Mona Gyula
jegyző
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Autóbusz Menetrend Mende
Érvényes 2013. 10. 10. (Csütörtök)-től visszavonásig

Pusztaszentistván - Játszótér --- Dózsa György út
járat1 járat2 járat1 járat1 járat1 járat1 járat1 vasárnap
Pusztaszentistván Játszótér 715 900 1135 1235 1335 1555 1655 1000 1150
Pusztaszentistván Vasutáll. 717 902 1137 1237 1337 1557 1657 1002 1152
Pusztaszentistván Óvoda
718 903 1138 1238 1338 1558 1658 1003 1153
Nyár utca
720 905 1140 1240 1340 1600 1700 1005 1155
Bercsényi utca
721 906 1141 1241 1341 1601 1701 1006 1156
Játszótér-tanyák
7123 908 1143 1243 1343 1603 1703 1008 1158
Péceli u. -31-es Főút sarok
725 910 1145 1245 1345 1605 1705 1010 1200
Községháza
727 912 1147 1247 1347 1607 1707 1012 1202
729 ----- 1152 1252 1352 1610 ----- ----- ----Iskola Forrás köz
Gyógyszertár
731 914 1154 1254 1354 1612 1711 1014 1204
Mende Vasutállomás
732 915 1155 1255 1355 1613 1712 1015 1204
Dinnyés köz
733 916 1156 1256 1356 1614 1713 1016 1206
Kásavölgyi Óvoda
734 917 1157 1257 1357 1615 1714 1018 1208
735 920 1158 1258 1358 1617 1715 1020 1210
Dózsa Gy. Út vége
Dózsa György út --- Pusztaszentistván - Játszótér
Megállók
Járat1 Járat2 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 vasárnap
740 1000 1200 1300 1400 1620 1720 1030 1215
Dózsa Gy. u. vége
Kásavölgyi Óvoda
741 1002 1201 1301 1401 1621 1721 1031 1216
Dinnyés köz
742 1003 1202 1302 1402 1623 1723 1033 1218
Mende vasútállomás
743 1004 1203 1303 1403 1625 1725 1035 1220
Gyógyszertár
744 1005 1204 1304 1404 1626 1726 1036 1221
747 ------ 1206 1306 1406 1627 ----- ------ -----Iskola Forrás köz
Községháza
749 1008 1208 1308 1408 1628 1728 1038 1223
Péceli u. 31-es Főút sarok
751 1010 1210 1310 1410 1630 1730 1040 1225
Játszótér – tanyák
753 1012 1212 1312 1412 1632 1732 1042 1227
Bercsényi u.
755 1014 1214 1314 1414 1634 1733 1044 1229
Nyár u.
756 1015 1215 1315 1415 1635 1734 1045 1231
Pusztaszentistván Óvoda
758 1017 1217 1317 1417 1637 1736 1047 1233
Pusztaszentistván Vasutáll. 759 1018 1218 1318 1418 1638 1737 1049 1234
801 1020 1220 1320 1420 1640 1740 1050 1235
Pusztaszentistván Játszótér
Megállók

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

Márton-napi libasült
vörösboros káposztával

Előző havi számunk
megfejtése egy
Petronius idézet volt:
„Bármit tanulsz,
magadnak tanulod.”

Hozzávalók 4 személyre
• 4 libacomb
• 6 gerezd fokhagyma
• 2 fej vöröshagyma
• 1 kisebb fej vörös káposzta
• 1 evőkanál vörösborecet
• 2 evőkanál száraz vörösbor
• 2 jonatán alma
• 2 evőkanál ribizli dzsem
• 3 evőkanál cukor
• só, bors, szegfűszeg az ízesítéshez

Elkészítés:
A libacombokat sóval-borssal bedörzsöljük, és kuktába tesszük. Mellédobjuk a
megtisztított fokhagymát. Kevés vizet
aláöntve 30 percig pároljuk. A húst áttesszük egy peremes tepsibe, aláöntjük
a levét, és forró sütőben megpirítjuk. A
kisült zsiradékot
közben leszedjük
és áttesszük egy
nagy serpenyőbe.
Ezen
üvegesre
pároljuk a kockára
vágott hagymát,
majd hozzáadjuk
a vékony csíkokra
metélt, besózott
vörös káposztát
is. Fedő alatt 10
percig pároljuk.
Szegfűszeggel,
borssal, vörösborecettel, száraz vörösborral ízesítjük,
14

és további 10 percig pároljuk. Végül hozzáadjuk a meghámozott, lereszelt almát,
a ribizli dzsemet és a cukrot. Nagy lángon megpirítjuk. A megsült libacombokat
apró szemű, főtt burgonyával és a párolt
vörös káposztával tálaljuk.
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A helyes megfejtést beküldők közül
Mészáros Nándort,
Nagy Konrádot, és
Csányi-Laczi Hunort
sorsoltuk ki.

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek,
akik egész napos belépőjegyet nyertek
a Micimackó játszóházba!
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Keresd ki a betűket a meghatározások alapján,
megfejtésül egy, a Márton- naphoz kapcsolódó
rajzfilm címét kapod!

B

M

I

K

É

S

Y

B-2. . . . . . . . . . . . 

C

H

W

O

N

V

L

C-6. . . . . . . . . . . . 

D

Z

G

S

E

R

X

D-3. . . . . . . . . . . . 

E

R

P

S

U

H

S

F

T

O

B

C

N

M

E-5. . . . . . . . . . . . 

G

R

T

W

L

Y

X

F-2. . . . . . . . . . . . 

H

T

G

Z

R

B

N

I

L

O

P

T

E

E

J

É

R

T

S

Z

E

K

C

B

N

Ő

S

O

K-5. . . . . . . . . . . . 

L

S

X

Y

E

M

N

L-1 . . . . . . . . . . . . 

M

G

F

S

A

O

I

M-5. . . . . . . . . . . . 

N

K

N

L

U

Á

Ű

N-2. . . . . . . . . . . . 

Mendei Híradó 2013./IX. szám

A-1. . . . . . . . . . . . 

G-4. . . . . . . . . . . . 
H-2. . . . . . . . . . . . 
I-6. . . . . . . . . . . . . 
J-2 . . . . . . . . . . . . 

15

