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KEDVES MENDEI LAKOSOK!

A Mendei Híradó első számában kicsit meg-
késve, de engedjék meg, hogy mindenkinek 
Boldog Új Évet kívánjak. Nagyon szeretném, 
ha ez az év számunkra csak csupa jót, csupa 
szépet tartogatna! 
Persze mindent meg kell tennünk azért, 
hogy szebb, jobb, boldogabb, eredmé-
nyesebb év jöjjön! Ehhez tettek, dolgos 
hétköznapok, egymás iránti segítőkész-
ség, megértés, jó kedv és derű kell és a 
jövőbe vetett hit.
Most még a tél tábornok az úr, de mi már 
készülünk a kikeletre, arra, hogy terve-
ink megvalósulhassanak. Az intézmé-
nyek működtetése csak az alap, a tele-
pülésünket fejleszteni kell, hogy fejlődni 
tudjunk. A csatorna beruházás lezárása 
után legfontosabb az útjaink, tereink 
rendbetétele, ennek előkészítésén és 
megvalósításán dolgozunk. A jövőben 
is a Mendei Híradó hasábjain, valamint 

a www.mende.hu weboldalon tájékoztat-
juk Önöket településünk életéről, ren-
dezvényeinkről jövőbeli terveinkről.
Ne csak lakjanak, éljenek is a települé-
sen! A képviselő-testület és jómagam is 
azon vagyunk, hogy változatos progra-
mokkal otthonosabbá tegyük Mendét, 
ezt a gyöngyszemet.
Mindenkinek adjon a Jóisten hitet, szere-
tet, békességet! Mindezt kívánom Önök-
nek nagy szeretettel a képviselő-testület 
és a magam nevében!

Kaszanyi József 
polgármester

Csendes pohárköszöntő újév reggelén
(részlet)

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.

Kányádi Sándor
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Közérdekű TelefonszámokKözérdekű információk
Iskolai étkezés befizetés

Február hónapban:
2016. február 10. szerda 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
2016. február 12. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban
2016. február 15. hétfő  
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2016. február 17. szerda 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban

Március hónapban:
2016. március 7. hétfő  
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 Polgármesteri Hivatalban
2016. március 9. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
2016. március 16. szerda 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2016. március 18. péntek 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 Polgármesteri Hivatalban

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Köszönet!
Ezúton szeretném megköszönni magam és 
Mende minden lakója nevében a felaján-
lott fenyőfákat, melyekből, egyet a Mendei 
Katolikus Egyházközösségtől, kettőt pedig 
Suvada János Deák F. utcai lakostól kap-
tunk. A karácsonyfák ékes díszei voltak 
községünknek. Köszönjük!

Kaszanyi József
polgármester

Egészségügyi Klub 
rendezvényeinek időpontjai 2016. I. félévben
Január 27. szerda, február 24. szerda, 
március 30. szerda, április 27.szerda, és 
az utolsó május 25. szerda. 18 óra .

Dr. Dóczi Ildikó

Köszönet!
Köszönjük Rigóné Marika néninek, hogy 
ingyenesen átvarrta a művelődési ház szín-
padi függönyeit, valamint Paskó Zoltánnak, 
hogy kitisztíttatta azokat.

Laukóné Dolányi Ildikó

Felhívás
Tisztelt mendei Lakosok!
Az Önkormányzat 2016-ban egy kiállítás 
megrendezését tervezi a Szovjetunióba 
elhurcolt politikai foglyok és kényszermun-
kások emlékéve alkalmából.
A kiállítás képi anyagának összeállításá-
hoz keresünk fotókat, illetve egyéb doku-
mentumokat a mendei áldozatokról. Ha 
Ön rendelkezik olyan személy fényképé-
vel, illetve dokumentumával aki az áldo-
zatok között szerepelt, kérjük, ezeket a 
doumentumokat juttassa el az Önkormány-
zathoz vagy akadályoztatása esetén hívja a 
Polgármesteri Hivatal telefonszámát.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Orvosok:
Dr. Dóczi Ildikó háziorvos +36 29/438 011
Dr Marosi Gyöngyi háziorvos +36 29/438 020

Orvosi ügyelet  +36 29/332 233
Új! Központi Ügyelet: Gyömrő, Szent István u. 55.
 Hétköznap: 1600-0800-ig, Hétvégén és ünnepnapon 0-24.-ig

Fogászat
Dr. Bekker Kitti fogorvos,  +36 29/438 504
Hősök tere 15 +36 20/234 2807
Hétfő-Szerda-Péntek: 0800-1300, 
Kedd-Csütörtök: 1400-1900

Védőnői Szolgálat
Hidasiné Klimovics Rózsa, 
Hősök tere 15. +36 29/737 726

Mendei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Zsíros Judit,  
Hősök tere 15. +36 29/438 014
Hétfő: 800-1600, Kedd: 900-1200, 
Szerda: 900-1300, Péntek: 800-1300

Gyógyszertár
Állomás u. 1. +36 29/438 036
Hétfőtől -Péntekig: 800-1800, Szombat: 0900–1200-ig

Temetkezés
Baráth Miklós.  +36 28/464 863 
2118 Dány, Szabadság út 14. +36 20/9822 231
 
Állatorvos 
Dr. Popovics László,  +36 20/555 8264
Mende, Fő u. 46/a.,  Szerda 1400-1600

Mendei Géza Fejedelem Ált. Iskola +36 29/438 008
Mesevár Óvoda - Bölcsőde
Falusi óvoda +36 29/439 137
Bölcsőde +36 29/738 504
Pusztaszentistváni óvoda +36 29/438 330

Mendei Polgármesteri Hivatal
Mende, Fő u. 14. +36 29/438 001
 e-mail: mende@mende.hu
Hétfő: 800-1800, Kedd: 800-1600, 
Szerda: 800-1600, Csütörtök: 800-1600, Péntek: 800-1200

Területileg illetékes okmányiroda: Nagykáta
2760 Nagykáta, Dózsa György út 3.
 +36 29/440 035
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 700–1700, Kedd: 800–1800, 
Szerda: 0800–2000, 
Csütörtök: 800–1800, Péntek: 800–1600

Nagykátai Járási Hivatal
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
 +36 29/641 130
 e-mail: jarasihivatal@nagykata.pmkh.gov.hu

Nagykátai Járási Hivatal kihelyezett ügysegéd 
ügyfélfogadás: 
Urbán Alexandra
Polgármesteri Hivatal Mende, Fő u. 14.
Hétfő: 1500 -1630

Huszarek Viktorné
Sülysáp, Szent István tér 1. +36 29/635 441
Hétfő: 1300-1600, Kedd: 800-1200, 
Szerda: 800-1800, Csütörtök: 800-1200, Péntek: 800-1200

Mendevíz KFT. +36 29/438 339

Mendei Polgárőr Egyesület +36 30/441 5027

Émász közvilágítás hibabejelntés  06 40/38 39 40

Vertikál Zrt. ügyfélszolgálat  +36 22/576-070

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. +36 40/180 124

Hibabejelentés +36 70/681 6013

Impresszum:
Mendei Híradó 2016./I. 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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Mi mennyi 2016-ban Mi mennyi 2016-ban
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Havi bér 
Ft/hó

Heti bér Ft/
hét

Napi bér Ft/
nap

Órabér

Ft/óra
Minimálbér 454/2015. (XII.29.) Korm.r. 2. § (1) bek. 111 000 Ft 25 550 Ft 5 110 Ft 639 Ft
Garantált bérminimum* 454/2015. (XII.29.) Korm.r. 2. § (2) bek. 129 000 Ft 29 690 Ft 5 940 Ft 742 Ft
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. l.§ (1) bek. - 
376/2014. (X1I.31.) Korm.r. l.§

79 155 Ft 18 200 Ft 3 639 Ft -

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2015. évi C. tv. 57. § (1) 
bek. (Költség\>etési tv.) - 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. /

38 650 Ft 29 690 Ft 5 940 Ft 742 Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2015. évi C. tv. 58. 
§ (1) bek. b) pont (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII tv. (Kit.) 69. /

20 000 Ft 18 200 Ft 3 639 Ft -

2. A 2016. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28 500 Ft/hó
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24 250 Ft/hó
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellátás, baleseti özvegyi nyugellárás együttfolyósítási 
összeghatára 2016. január 1-jétő!
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

86 335 Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege - foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítha-
tó 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) a) pont, (2) bek.

2012. évi minimálbér 30%-a - 
27 900 Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege - tartós foglalkoztatási rehabilitáció
2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) b) pont, (2) bek.

2012. évi minimálbér 40%-a - 
37 200 Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege 2011. évi CXCI. tv. 12. § (l)-(2) bek. 2012. évi minimálbér 30%-a - 
27 900 Ft/hó

3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
Ellátás összege

Álláskeresési járadék maximuma (folyósítási idő 
maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 26. § (5) bek., 
27. § (3) bek.

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, lesfeliebb a jogosultság kezdő napián 
hatályos minimálbér 100%-a: 

111 000 Ft/hó 3 700 Ft/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
1991. évi IV. tv. 30. § (2) bek.

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a: 
44 400 Ft/hó 1 480 Ft/nap

(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 
40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része)

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv.
14. § (6) bek.

a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 
60- 100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg: 

47 493 Ft/hó - 79 155 Ft/hó

4. Egészségügyi szolgáltatási járulék 7 050,- Ft/hó (235,- 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, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális 
szövetkezet. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

5. Adósávok, adókedvezmények
Adósávok 1995. évi CXVII. 
törvény (Szja. tv.) 8. § (1) bek.

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem 
rendelkezik - az adóalap 15 százaléka

Adóalap Szja. tv. 29.§. Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékeny-
ségből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén 
az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. 
Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mér-
tékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt szá-
mára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

Adóalap kedvezmények 
(családi kedvezmény és első 
házasok kedvezménye)
Szja. tv. 29/A § (l)-(2) bek., 
29/C. § (1), (3) és (4) bek.

Családi kedvezmény jogcímén az összevont adóalap - az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor - egy 
eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 66 670 Ft-tal, 
két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként:
2016- ban 83 330 Ft-tal,
2017- ben 100 000 Ft-tal,
2018- ban 116 670 Ft-tal,
2019- től 133 330 Ft-tal,
- három és minden további eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosult-
sági hónaponként 220 000 Ft-tal csökkenthető.
Első házasok kedvezménye jogcímén az összevont adóalap jogosultsági hónaponként, de legfel-
jebb 24 hónapig, a házastársak által együttesen összesen havi 33 335 Ft-tal csökkenthető. Az 
első házasok kedvezménye a a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § 
szerint figyelembe veendő jövedelme [1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

600 000 Ft

6. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
ACsecsemőgondozási díj 
(CSED) (Terhességi-gyermek-
ágyi segély) 1997. évi LXXXII1. 
tv.(Eb. tv.) 42. §

a naptári napi alap 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) a) pont), illetve a naptári napi jövedelem 70%-a 
(Eb.tv. 42. § (1) b) pont)

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

a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a 
(2016-ban 155 400 Ft/hó)

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

a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében) a táppénz alapjának 50%-a 
(2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő 
azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt 
gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben) a táppénz egy napra járó összege 
nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad 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  16 000 Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként  17 000 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézmény-
ben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intéz-
ményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyer-
mek után tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként  23 300 Ft/hó

 

5. Adósávok, adókedvezmények
Adósávok 1995. évi CXVII. 
törvény (Szja. tv.) 8. § (1) bek.

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem 
rendelkezik - az adóalap 15 százaléka

Adóalap Szja. tv. 29.§. Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékeny-
ségből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén 
az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem. 
Ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mér-
tékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt szá-
mára megtérítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

Adóalap kedvezmények 
(családi kedvezmény és első 
házasok kedvezménye)
Szja. tv. 29/A § (l)-(2) bek., 
29/C. § (1), (3) és (4) bek.

Családi kedvezmény jogcímén az összevont adóalap - az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor - egy 
eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként 66 670 Ft-tal,
két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként:
2016- ban 83 330 Ft-tal,
2017- ben 100 000 Ft-tal,
2018- ban 116 670 Ft-tal,
2019- től 133 330 Ft-tal,
- három és minden további eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosult-
sági hónaponként 220 000 Ft-tal csökkenthető.
Első házasok kedvezménye jogcímén az összevont adóalap jogosultsági hónaponként, de legfel-
jebb 24 hónapig, a házastársak által együttesen összesen havi 33 335 Ft-tal csökkenthető. Az 
első házasok kedvezménye a a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § 
szerint figyelembe veendő jövedelme [1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

600 000 Ft

6. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
ACsecsemőgondozási díj 
(CSED) (Terhességi-gyermek-
ágyi segély) 1997. évi LXXXII1. 
tv.(Eb. tv.) 42. §

a naptári napi alap 70%-a (Eb.tv. 42. § (1) a) pont), illetve a naptári napi jövedelem 70%-a 
(Eb.tv. 42. § (1) b) pont)

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

a naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a 
(2016-ban 155 400 Ft/hó)

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

a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében) a táppénz alapjának 50%-a 
(2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő 
azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartama alatt 
gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben) a táppénz egy napra járó összege 
nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad 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  16 000 Ft/hó
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként  17 000 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint intézmény-
ben (gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intéz-
ményben) élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyer-
mek után tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként  23 300 Ft/hó

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
Havi bér 

Ft/hó
Heti bér Ft/

hét
Napi bér Ft/

nap
Órabér

Ft/óra
Minimálbér 454/2015. (XII.29.) Korm.r. 2. § (1) bek. 111 000 Ft 25 550 Ft 5 110 Ft 639 Ft
Garantált bérminimum* 454/2015. (XII.29.) Korm.r. 2. § (2) bek. 129 000 Ft 29 690 Ft 5 940 Ft 742 Ft
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. l.§ (1) bek. - 
376/2014. (X1I.31.) Korm.r. l.§

79 155 Ft 18 200 Ft 3 639 Ft -

Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2015. évi C. tv. 57. § (1) 
bek. (Költség\>etési tv.) - 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 132. /

38 650 Ft 29 690 Ft 5 940 Ft 742 Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2015. évi C. tv. 58. 
§ (1) bek. b) pont (Költségvetési tv.) - 1992. évi XXXIII tv. (Kit.) 69. /

20 000 Ft 18 200 Ft 3 639 Ft -

2. A 2016. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28 500 Ft/hó
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24 250 Ft/hó
Saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugellátás, baleseti özvegyi nyugellárás együttfolyósítási 
összeghatára 2016. január 1-jétő!
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

86 335 Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege - foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítha-
tó 2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) a) pont, (2) bek.

2012. évi minimálbér 30%-a - 
27 900 Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege - tartós foglalkoztatási rehabilitáció
2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) b) pont, (2) bek.

2012. évi minimálbér 40%-a - 
37 200 Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege 2011. évi CXCI. tv. 12. § (l)-(2) bek. 2012. évi minimálbér 30%-a - 
27 900 Ft/hó

3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
Ellátás összege

Álláskeresési járadék maximuma (folyósítási idő 
maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 26. § (5) bek., 
27. § (3) bek.

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, lesfeliebb a jogosultság kezdő napián 
hatályos minimálbér 100%-a: 

111 000 Ft/hó 3 700 Ft/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
1991. évi IV. tv. 30. § (2) bek.

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a: 
44 400 Ft/hó 1 480 Ft/nap

(előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 
40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része)

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv.
14. § (6) bek.

a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 
60- 100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg: 

47 493 Ft/hó - 79 155 Ft/hó

4. Egészségügyi szolgáltatási járulék 7 050,- Ft/hó (235,- 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, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális 
szövetkezet. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]
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KÖNYVTÁRI HÍREK

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

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg
illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként  25 900 Ft/hó
saját jogán nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos esetén, ha nem 
nevelőszülőnél és nem intézményben él, az ilyen személy után személyenként  20 300 Ft/hó
a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, 
továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyermek, valamint a 
Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház 
elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, valamint a saját jogán iskoláztatási támogatásra 
jogosultszemély esetén az ilyen gyermek illetve jogosult után személyenként  14 800 Ft/hó
Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64 125 Ft Ikergyermek esetén 300%-a: 85 500 Ft 
A támogatás a szülést követően igényelhető, ha az anya legalább négyszer- koraszülés esetén 
egyszer - részt vett várandósgondozáson, továbbá a szülést követő 6 hónapon belül támogatást 
igényelhet az az örökbefogadó szülő és az a gyám, aki a gyermek születését követő 6 hónapon 
belül jogerős határozat alapján vált örökbefogadóvá illetve gyámmá (Cst. 29. és 32. §).

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

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28 500 Ft/hó 2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíj-
minimum 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 ikergyermek esetén 500%-a (142 500 Ft/hó), 6 ikergyermek 
esetén 600%-a (171 000 Ft/hó) 

Gyermekgondozást segítő ellátás 
(GYES) (korábbi neve: gyermek-
gondozási segély) 1998. évi 
LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (l)-(2) bek.

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan be-
teg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. $).

Gyermeknevelési támogatás 
(GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. 
(Cst.) 26. §(1) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28 500 Ft/hó A támogatásban az a szülő és gyám - ide nem értve 
a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt - része-
sülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. $)

7. Szociális ellátások
Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás 
(EGYT) 1993. évi 111. tv. 
(Szoc. tv.) 37. § (1), (4) bek.

Jogosult Havi összege
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki 
az ellátásra való jogosultság kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, 
vagy 
b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, 
hogy a családban élő gyermekek valamelyiké-
re tekintettel más személy nem részesül a Cst. 
szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyer-
mekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi 
segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni 
ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) 
bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában 
vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás havi összege a családi jövedelemhatár 
összegének és a jogosult családja havi összjöve-
delmének különbözete, de nem haladhatja meg 
a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező leg-
kisebb összege személyi jövedelemadóval, mun-
kavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támo-
gatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapí-
tottak meg, a rendszeres szociális segély összege 
nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási 
bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás összegének különbözetét. A családi 
jövedelemhatár összege megegyezik a család 
fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok ösz-
szegének és az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összege 92%-ának (2016-ban az öregségi 
nyugdíjminimum 92%-a: 26 220 Ft) szorzatával .

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (FHT) 1993. évi III. 
tv. (Szoc. tv.) 35.§

Jogosult Havi összege
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogo-
sult az a személy, akinek az aktív korúak ellátá-
sára való jogosultságát megállapították, kivéve 
azt, aki EGYT-re jogosult (a fent hivatkozottak 
szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi ösz-
szege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-a: 
 (2016-ban 22 800 Ft/hó)

Időskorúak járadéka 1993. 
évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § (1) 
bek. és 32/C §

Jogosult Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött sze-
mély, akinek saját és vele együtt lakó házastár-
sa, élettársa jövedelme alapján számított egy 
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 80%-át,

a)
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 
 (2016-ban 22 800 Ft/hó)

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, aki-
nek havi jövedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
95%-át,

b)
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 95%-a:
  (2016-ban 27 075 Ft/hó)

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, 
akinek havi jövedelme nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
130%-át.

c)
a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 130%-a: 
 (2016-ban 37 050 Ft/hó)

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fenti-
ek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1 000 Ft.

Ápolási díj
2015. évi C. tv. (Költségvetési 
tv.) 62. § (2) bek. b) pont és 
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 
44. §

Jogosult Havi összeg
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. 
§ (1) bek. 2. pontja], ha állandó és tartós gon-
dozásra szoruló
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 
41. § (1) bek.)

a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 
év alatti személy gondozása, ápolása esetén a 
Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 
100%-a:  29 500 Ft
a jelentős egészségkárosodással rendelkező 
és önellátásra nem vagy csak segítséggel ké-
pes személy, vagy olyan személy gondozása, 
ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy 
fogyatékossága miatt magasabb összegű csalá-
di pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben 
meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápo-
lási díj):  53 100 Ft
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 
személy gondozása, ápolása esetén, ha a ki-
emelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a 
Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 
150%-a (emelt összegű ápolási díj):  44 250 Ft

Az összeállításért köszönet a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkozási Főosztályának!

Mi mennyi 2016-ban Mi mennyi 2016-ban
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2016. február 7-14.
Hazánkban idén kilencedik alkalommal rende-
zik meg a házasság hetét a keresztény egyhá-
zak és civil szervezetek széles körű összefogá-
sával. Az országos rendezvénysorozat célja, 
hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család 
értékeire és fontosságára, valamint hogy segít-
séget nyújtson a házasságra készülőknek vagy 
a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.
Az idei évben a katolikus családos kö-
zösség hetedik alkalommal kapcsolódik 
be ebbe a programba. A közösségünk 
tagjai szeretnének segítséget nyújta-
ni a házasság hetében azoknak a fiatal 
házaspároknak, ahol nincs nagymama 
aki a gyermekre vigyázzon, és akik sze-
retnének kimozdulni (elmennének va-
csorázni, sétálni, esetleg moziba) ezen 

a héten, mi nagy szeretettel vállaljuk a 
gyermekfelügyeletet esténként. Bátorí-
tunk minden házaspárt, hogy tervezze-
nek programot kettesben. 
2016. 02. 14.-én Azok a házaspárok 
akik katolikus szertartás szerint háza-
sodtak, megújíthatják házassági fogadal-
mukat a 11 órakor kezdődő Szentmise 
után. 
Elérhetőség: 06 20 459 6452, 

Kovács Kornél atya
 és Katolikus Családos Közösség 

01. 23. szombat Kirándulás
01. 30. szombat Kézműves foglalkozás, Filces ügyeskedések
02. 26. szombat Kirándulás / Játékos délelőtt
02. 13. szombat Kézműves foglalkozás, Filces ügyeskedések 2
02. 20. szombat Kirándulás / Játékos délelőtt
02. 27. szombat  Kézműves foglalkozás, Filces ügyeskedések 3

Minden program 10 órakor kezdődik!
A kirándulásokra a Könyvtár előtt találkozunk.
A környéken teszünk rövidebb kirándulásokat.

A kirándulásokra mindenki az időjárásnak megfelelően öltözzön, enni-, innivalóról 
gondoskodjon.

Rossz idő esetén a kirándulás elmarad, helyette csocsó, pingpong és társasozási 
lehetőség lesz.

Ónos eső esetén az adott napra meghirdetett program nem lesz megtartva!

Mindenkit szeretettel várunk!
Szervezők

Zártkert
Zártkertként nyilvántartott ingatlanok kivoná-
sa művelés alól
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény alapján a zártkerti ingatlan 
tulajdonosa(i) 2016. december 31-ig kérheti 
a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés 
alól kivett területként történő átvezetését.
A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására 
irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díj 
(földhivatalba fizetendő díj) mentes (ide nem 
értve az esetleges soron kívüliség iránti kére-
lem díját). A jogszabályi határidő lejártát kö-
vetően hosszadalmasabb és költségesebb 
szabályok alapján történhet meg a művelés 
alóli kivonás.
A kivonás következménye, hogy az ingatlan 
nem tartozik a mező-és erdőgazdasági föl-
dek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tör-
vény /továbbiakban Földforgalmi törvény/ 
hatálya alá, azaz szabadon értékesíthető. 
Jelenleg ugyanis a zártkertek is a Földforgal-
mi törvény hatálya alá tartoznak, értékesíté-
sük a termőföldekre irányadó bonyolult és 
hosszadalmas szabályok szerint történhet. 
Alkalmazni kell a törvényes elővásárlási jogok 
gyakorlásának szabályait, továbbá a hatósági 
jóváhagyás iránti eljárást is le kell folytatni, 
amely (kifüggesztési és jóváhagyási folyamat)  
miatta a teljes eljárás összességében akár 
egy teljes naptári évet is igénybe vehet. 
Ezzel szemben az ingatlan zártkerti művelés 
alól történő kivonása után, az ingatlan értéke-
sítés esetén nem áll fenn a nevezett törvény-
ből eredő elővásárlási jog, így a szerződés 
kifüggesztésére sem kerül sor, és az adás-
vétel jogügylet nem mezőgazdasági hatósági 
jóváhagyás köteles. Általános esetben az el-
járási határidő kb. 30 nap.
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy 
jelenleg a zártkert tulajdonosának/használó-

jának a termőföld védelméről szóló törvény 
alapján hasznosítási, művelési kötelezettsé-
ge van. Amennyiben e kötelezettségét a föld-
használó nem teljesíti, földvédelmi bírsággal 
sújtható.
Zárkerti művelés alól kivett terület esetében 
ilyen művelési kötelezettségről természete-
sen nem beszélhetünk.
Megjegyezni kívánom, hogy a zártkerti ingat-
lan művelés alóli kivonására irányuló eljárás 
nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatla-
non fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási 
feltüntetéséhez szükséges más hatósági en-
gedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Kft. cégmódosítás
Tájékoztatom a T. Lakosokat arról, hogy a 
2014. március 15. napján hatályba lépett 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) értelmében az 
ezen időpont előtt alapított korlátolt felelős-
ségű társaságoknak a társasági szerződését 
2016. március 15. napjáig módosítani szük-
séges. 
A módosítási kötelezettség kiterjed arra is, 
hogy 2016. március 15-éig a társaságok kö-
telesek a 3 000 000 Ft-ot el nem érő törzstő-
kéjüket megemelni legalább 3 000 000 Ft-
ra, vagy átalakulni olyan társasággá, ahol 
nincs előírt törzstőke minimum (pl. betéti 
társasággá). 
A nevezett határidőig történő módosítás ille-
tékmentes.
Elérhetőségeim:
Tetlák Ügyvédi Iroda
Cím: 2235 Mende, Bem József tér 4.
Tel/fax: 0629/703-693
Mobil: 0630/466-7304
E-mail: dr.tetlak.krisztina@gmail.com

Dr. Tetlák Krisztina ügyvéd

Jogi Sarok Házasság hete

Könyvtár Január-Februári programjai
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Hagyományainkhoz híven, az idei 
évben is községi karácsonnyal zár-
tuk az adventi ünnepkört. A zord 
idő ellenére sokan eljöttek a Szent 
István parkba, ahol élő az betlehem-
ben, a kisded 

Dömötör Dóri varázsa, a karácso-
nyi énekek véget nem érő hang-
jai, a finomabbnál-finomabb süte-
mények sokasága, tea és forralt 
bor mellett jó hangulatban töltöt-
tük az ünnepség előtti pillanato-
kat. A községi karácsony kezde-
tét, egy csodálatos vers jelezte, 

melyet Mona Boglárka szavalt 
el. Az adventi koszorú gyertyáit 
Kaszanyi József polgármester, 
Bálint Klára református lelkész 

asszony, Kovács Kornél római 
katolikus plébános, és Labadics 
Istvánné evangélikus felügyelő 
asszony gyújtották meg. A sza-
badidő központban folytatódott az 
ünnepség, ahol elsőként a Mese-
vár óvoda gyermekei örvendeztet-
ték meg a közönséget csodálatos 

karácsonyi történettel, majd a Ha-
gyományőrző Csoport tagjai és a 
Nyugdíjas klub, megható jelentek-
kel tarkított műsora volt látható. 
Őket követte a Hagyományőrző 
Népi Együttes, a Gyermek Tánc-
csoport és a Felnőtt Tánccsoport 
magas színvonalú fergeteges elő-
adása.

Köszönjük minden szereplő-
nek, hogy szívvel, lélekkel azon 
volt, hogy minket közönséget 
elkápráztasson. Köszönjük min-
denkinek, aki részt vett a műsor 
összeállításában, a szereplők fel-
készítésében, a műsor akadály-
mentes lebonyolításában, hogy 
ismét felejthetetlen élménnyel 

ajándékozott meg mindenkit ezen 
az estén. Köszönjük mindenki-
nek, aki jelen volt, hogy megtisz-
telték embertársaikat azzal, hogy 
a karácsony várásának varázsát 
közösen élhettük át!

Farkasné Mladonicki Viola

Advent negyedik vasárnapja Községi karácsony
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Karácsonyi Ünnepvárás a Mesevár Óvodában
A gyerekekkel nagy izgalommal ké-
szültünk a karácsonyi ünnepekre. Az 
óvodákat kívül belül szépen feldíszí-
tettük. 
Adventi koszorút készítettünk, me-
lyen hétről hétre megszámoltuk a 
meggyújtott gyertyákat. Közösen 
mézeskalácsot sütöttünk, aminek 
nagyon örültek a gyerekek. 

Nagyon kedvesek voltak a Micimackó cso-
portos óvó nénik és gyerekek, mert meg-
hívták a többi óvodai csoportot december 
16-án a központi óvodába, ahol egy betle-
hemes játékot adtak elő. December 17-én 
szintén ezzel az előadással köszöntötték 
az Oázis Idősek Otthonának lakóit 
nagycsoportosaink. 
A központi óvodában 17-e délután-
ján közös karácsonyi készülődés-
re, ünneplésre hívtuk mindhárom 
csoport óvodásainak szüleit is. 
Betlehemi díszlet mellett tekinthet-
ték meg a szülők a tornateremben 
előadott Betlehemes játékot, majd 
mindenki a saját csoportjában kö-
zösen jó hangulatban ünnepelt, te-
vékenykedett. Az adventi időszak-
ban sok szép karácsonyi verset, 

dalt tanultunk a gyerekekkel, sok 
szép mesét hallgatunk.
December 18-án délelőtt mindkét 
óvodánkban közösen ünnepeltek 
a gyermekcsoportok. A szülők fi-
nom süteménnyel, szörppel ked-
veskedtek a gyerekeknek, amit ez-
úton is szeretnénk megköszönni. A 
gyerekek nagy örömmel vették bir-

tokba a rengeteg új játékot, amit a szépen 
feldíszített karácsonyfák alatt találtak.
December 20-án a Szabadidőközpontban, 
községünk karácsonyi ünnepélyén, a Pil-
langó csoportos gyerekek színvonalas mű-
sorral köszöntötték a résztvevőket.

Karácsonyi Ünnepvárás a Mesevár Óvodában

Karácsony a Mesevár Bölcsiben

2015 szeptembertől, december közepé-
ig tartó időszakban 6 fő óvodapedagógus 
pedagógiai- szakmai ellenőrzését jelölte 
ki számunkra az Oktatási Hivatal. Két óvó 
néni pedagógus minősítése, négy óvó néni 
tanfelügyeleti ellenőrzése zárult eredmé-
nyesen. 

Az előttünk álló időszak eseményeinek 
időpontjai:

2016. január 30. Központi óvoda- 
gyermek farsang 

a Szabadidőközpontban
2016. január 07. Szentistváni óvoda- 

gyermekfarsang 
a Szabadidőközpontban

2016. április 19-20. Óvodai-Bölcsődei 
beíratás

2016. április 29. Anyák napi ünnepély
2016. május 28. Évzáró ünnepély - 

központi óvoda
2016. június 04. Évzáró ünnepély -   

pusztaszentistváni óvoda
Juhász Sándorné

A Bölcsőde kis lakóival együtt nagy izgalom-
mal készültünk a karácsonyra. 
Nagy öröm volt látni a sok-sok boldog gyer-
mekarcot, a csillogó szemeket, amikor az 

ünnepi tízórai után csengőszóra kitárult a 
csoportszoba ajtaja, és meglátták a gye-
rekek a karácsonyfát és alatta a rengeteg 
ajándékot, játékot. Azonnal kezdetét vet-
te az izgatott bontogatás és az új játékok 
kipróbálása. A jókedvű ünneplésről készí-

tettünk egy kis videó-összeállítást, amely 
az interneten, a bölcsőde you tube csator-
náján megtekinthető. (https://www.youtube.
com/channel/UCyFIN0u9YUalIPbFFCW1bzA )
Rengeteg felajánlást és segítséget kap-
tunk mind a Lakosság, mind a bölcsődés 
gyermekek Szüleinek a részéről, mindezt 
ezúton is hálásan köszönjük! 

Bánfi Annamária
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Gyermekjóléti szolgálat Babaklub
2016. január 1–től megváltozott a Családse-
gítő szolgálat fenntartásának háttérrendsze-
re. A szolgálat továbbra is Mendén, a Hősök 
tere 15. sz. alatt tart ügyfélfogadást és az 
előző években megszokott rend szerint- mű-
ködik. A változás azt is jelenti, hogy ezután 1 
családsegítő áll a családok rendelkezésére. 
Bízom benne, hogy egyedül is tudom 

segíteni a családokat és mindenkinek 
támogatást tudok adni ügyei intézésé-
ben. Remélhetőleg a 2016-os évben 
beadandó pályázatok is sikeresek lesz-
nek mind az élelmiszerbankkal, mind 
az Erzsébet táborral kapcsolatban.
Sajnos a pszichológiai szolgálat 2016-
tól megszűnt.
Tavaly, 2015-ben is pályázatot nyertünk 
az Erzsébet program keretében kiírt 
„Mesés nyár vár ránk”nyári táborozta-
tásra. Balatonberényben táboroztunk 
július 19-24 között, 20 gyermekkel. 

Spaits Annamária pszichológus volt a 
másik felnőtt kísérő, amit ezúton is kö-
szönök neki a gyerekek nevében is. 
Az utazás költségének egy részét az 
Önkormányzat, másik részét Gecser 
István mint magánember vállalta magá-
ra, amit ezúton is köszönünk a táborozó 
gyermekek és szüleik nevében.

Sikeresen működik a falun belüli adomá-
nyozás is. 

Továbbra is várjuk a felajánlásokat. 
(Ruhák, játékok) 
Minden kedden 9-13 óráig lehet jönni 
válogatni!
Mendei Gyermekjóléti és Családsegítő Szol-
gálat, Tel./fax: 06-29/438-014
e-mail: csase@mende.hu

Zsíros Judit
családsegítő

Szeretnél kiszabadulni néha és színvonala-
san eltölteni gyermekeddel az időtöket egy 
vidám közösségben?

Kedved lenne beszélgetni hasonló nehézsé-
gekkel küszködő anyukákkal a gyermekneve-
lés szépségeiről?
Érdekelne néhány tematikus előadás a váran-
dósságról, szülésről, a kötődő nevelésről, a 
szopizásról, a gyermek fejlődéséről, a jó já-
tékról, vagy van a témába vágó történeted, 
gyakorlatod, amit szívesen megosztanál ve-
lünk, hogy tanulhassunk belőle?

Gyermeked örömmel játszana és ismerkedne 
más kicsikkel egy biztonságos környezetben?
Ha igen, akkor ne habozzatok, gyertek, 
és legyetek részesei ti is az újraéledő, 
megújult formában és tartalommal je-
lentkező, egyedi programokat kínáló ba-
baklubnak!

Várunk szeretettel minden kis-és nagyma-
mát, édesanyát, mini manót, cseperedőt! 
Időpont: minden héten csütörtökön
1000–1130-ig
Hely: Mende Könyvtár, Fő utca 14. 
Bejelentkezés nem szükséges.

Lekrinszki Helga

segíteni a családokat és mindenkinek Sikeresen működik a falun belüli adomá-

baklubnak!

Várunk szeretettel minden kis-és nagyma-

lünk, hogy tanulhassunk belőle?

Várunk szeretettel minden kis-és nagyma-Várunk szeretettel minden kis-és nagyma-

Gyermeked örömmel játszana és ismerkedne 

vidám közösségben?

Kedved lenne beszélgetni hasonló nehézsé-
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2015. 12. 29-én Pusztaszentistvánról indul-
tunk az óévbúcsúztató kirándulásra. 

Nagyon kellemes  napsütéses időben 
gyalogoltunk a környéken. A jó idő elő-
csalogatta a madarakat, a lomb nélküli 
fák ágain könnyen észrevettük őket. 

Láttunk zöldikét, szajkót, kékcinegét, 
balkáni fakopácsot, mezei verebet és 

egerészölyvet. A kirándulás végén ab-
ban a szerencsében volt részünk, hogy 
megpillanthattunk egy őzcsapatot.

2016. 01. 02-án az újévet igazi téli,-7 C 
fokos, zúzmarás, ködös időben köszön-
töttük a kőtojásnál. Mindenkinek jólesett 
a mozgás a hosszabb bezártság után.

Lekrinszki Helga

A Pusztaszentistváni óvoda dol-
gozói, és szülői munkaközössé-
ge január 16-án Jótékonysági 
bált szervezett. 
A bál hírére nagyon sokan 
megmozdultak. A rendezvé-
nyen 170-180 fő vett részt, 
még a környező települé-
sekről is érkeztek vendégek. 
A Mendei Tánccsoport fer-
geteges tánckoreográfiával 
nyitotta meg a bált. Ezúton 
szeretnénk megköszönni 
a szülők sok-sok önzetlen 
segítségét. A ren-
geteg tombolatár-
gyat, süteményt 
kaptunk. A szülői 
munkaközösség 
tagjai közös erő-
vel hajnalig szol-
gálták fel az ita-
lokat, vacsorát, 
süteményt a ven-
dégeknek. 

Ebben az eszten-
dőben nagyon sok 
szülő elfogadta a 
meghívásunkat, 
sőt a tavaly elballa-
gott gyerekek szü-
lei is megtiszteltek 
bennünket jelen-
létükkel. A Sza-
badidőközpontban 
reggel fél ötig tar-

tott a vidám mulatság. 
Minden vendégünknek 
köszönjük a részvételt, 
szeretnénk, ha jövőre 
újra együtt mulathat-
nánk. A bál bevételét 
a gyerekek környe-
zetének szépítésére, 
és fejlesztő játékok  
vásárlására fordítjuk. 
Ilyen szülői gárdát, és 
ilyen jókedvű rendez-
vényt kívánunk minden 
intézménynek. 
Krajczárné Apró Ildikó

Munkaközösségvezető

Óévbúcsúztató és Újévköszöntő kirándulás Vidáman kezdődött az új esztendő!

megpillanthattunk egy őzcsapatot.

2016. 01. 02-án az újévet igazi téli,-7 C 

egerészölyvet. A kirándulás végén ab-

a szülők sok-sok önzetlen 

tott a vidám mulatság. 

Ebben az eszten-

Vidáman kezdődött az új esztendő!

dégeknek. 
tott a vidám mulatság. 

zetének szépítésére, 

vásárlására fordítjuk. 

vényt kívánunk minden 

Krajczárné Apró Ildikó

tott a vidám mulatság. 

fák ágain könnyen észrevettük őket. 

Láttunk zöldikét, szajkót, kékcinegét, 
töttük a kőtojásnál. Mindenkinek jólesett 

balkáni fakopácsot, mezei verebet és Lekrinszki Helga

tunk az óévbúcsúztató kirándulásra.

Nagyon kellemes  napsütéses időben megpillanthattunk egy őzcsapatot.
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Emlékképek Mende életéből
Továbbra is meg kívánjuk mutatni 
Mende múltját képekben, ezért kér-
jük a kedves Lakosokat, hogy akinek 
olyan képe van, amit érdemes meg-
jelentetni, hozza be nekünk, vagy 
küldje el a mende@mende.hu címre!

1980. búcsúzó nagycsoport

Mende Anno Mende Anno

1980. farsang

1969. anyák napján

1969. anyák napján

Mintha csak tegnap lett volna, pedig már jó 20 éve

Óvónénik és SZMK tagok 1981-ben
Csoportkép 1981-ben

1978. december, nagycsoport

Szintén kb. 20 éves kép

1980. farsang
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A V296 számú Mendei Kisállatbarát Egyesület 

Kisállat kiállítást 
rendez, melyre tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját!
2016. február 27-28-án 
(szombaton és vasárnap) 

a szentistváni Általános Iskolában 
(Mende, Fejes Ferenc tér 2.) 

Nyitva tartás: szombaton 8-17 óráig,
vasárnap 8-14 óráig

Belépő: 500 Ft. A látogatás 14 éves korig ingyenes!
2016. február 26-án (pénteken) 9 órától 

óvodás és iskolás csoportoknak tartunk 
ingyenesen látogatható nyíltnapot!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mendei Kisállatbarát Egyesület

Vezetőség elérhetősége:  
06-30-322-6445

Meghívó a Kisállat Kiállításra

21

Mendei Kisállatbarát Egyesület

Vezetőség elérhetősége:  
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2016. február 26-án (pénteken) 9 órától 

rendez, melyre tisztelettel meghívja rendez, melyre tisztelettel meghívja 

Belépő: 500 Ft. A látogatás 14 éves korig ingyenes!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Benyovics Mariska néni visszaemlékezései
„Vízkeresztkor a templom-
ban a pap megszentelte a 
vizet, ilyenkor kis üvegben 
haza is lehetett vinni szen-
teltvizet. A házszentelések 
is ekkor kezdődtek, ez a 
szokás is a háromkirályok lá-
togatásához köthető, a szer-
tartás végén a pap felírta az 
ajtó fölé a háromkirályok ne-
veinek kezdőbetűit: Gáspár, 
Menyhért, Boldizsár. Nagyon 
szép szokás volt a házszen-
telés, gyönyörű imákkal, éne-
kekkel.
Ilyenkor farsangkor voltak a mu-
latságok is, három helyen volt 
Mendén bál: az alsó kocsmá-
ban, a Dezső kocsmában, meg 
a régi mozi helyén (ahol jelen-
leg a Takarék Bank épülete van. 
szerk.) ott volt egy kocsma, nagy-
teremmel. Mindig másikban volt 
a mulatság, úgy szervezték, hogy 
az egyik kocsmában volt a találko-
zó, és onnan mentünk végig a Fő 
utcán táncolva a másik kocsmába, 
oda ahol aztán a bál volt. 

A 
rezesbanda kísérte 

végig az utcán a népet. Nagyon jó bá-
lok voltak ezek. Délután három körül 
kezdődtek, nem este mint a mostani-
ak, és éjfélre mindig haza is mentünk. 
Hamvazószerdáig mindig mentünk 
táncolni, de hamvazószerdával vége 
lett a farsangnak, akkor már a böjt 
kezdődött.”

Vízkereszttől…Hamvazószerdáig



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: 
Boldog Karácsonyt! volt.

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik 1-1 szabadon választott 
32 cm-es pizzát nyertek a Rizzo Gastro Bar-ból:

Sófalvi Éva, Joó Roxána, Dobrovinszki Helga

Rejtvény gyermekeknek

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik 1-1 szabadon választott 

Rejtvény gyermekeknek

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Új feladványunkhoz jó időtöltést kívánunk, 
a nyeremény ismét 1-1 szabadon választott 32 cm-es pizza lesz a Rizzo Gastro Bar-ból!

A megfejtéseket február 15-ig  kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni, 
a nyerteseket e-mail-ben értesítjük 5 napon belül!

Keress -u, -ú végű szavakat a rejtvény megfejtéséhez!

1. A vidám ellentéte
2. Ilyen ízű a citrom
3. Erszényes állat
4. Asztalos szerszáma
5. Bábjátékhoz való játékbaba
6. Az indiánok csónakja

22 Mendei Híradó  2016./I. szám Mendei Híradó  2016./I. szám 23

Így készítjük:
A zsíron az apróra vágott hagymát üveges-
re pároljuk, megsózzuk, majd hozzáadjuk 
a felkockázott húst. Állandóan kevergetve 
kifehéredésig pirítjuk, majd ízesítjük sóval, 
borssal, majoránnával, pici fűszerpapriká-
val és kevés vízzel felöntve, lefedve, lassan 

puhára pároljuk. Ha már megpuhult a hús, 
belereszeljük a fokhagymát és fedő nélkül 
zsírjára sütjük.
A krumplit a húskockákkal megegyező mé-
retűre vágjuk és olajban kisütjük. Tálalás 
előtt keverjük össze a hússal. 

Így készítjük: A lisztből 3 evőka-
nállal elveszünk, ezt 1 dl tejjel, kiska-
nálnyi cukorral és az élesztővel alaposan összekever-
jük. A maradék 2 dl tejet a sóval és a tojássárgájákkal 
elkeverjük, majd a kovásszal együtt a liszthez adjuk. 
Az olvasztott zsírt lassan adagolva hozzá, szépen be-
dagasztjuk. 30 percig meleg helyen kelesztjük, majd 
ismét lazán átgyúrjuk és kb. 1 cm vastagra kinyújtjuk. 
8×8 cm-es kockákra vágjuk, megtöltjük a dinsztelt ká-
posztával és gombócokat formázunk belőle. 

Minden gombócot olvasztott vajban megforgatunk, 
majd egymás mellé tepsire helyezzük. Ismét 30 perc 
pihenő következik, ezalatt a sütőt 200 C fokra előmele-
gítjük, majd a buktáinkat kb. 20 perc alatt szépen meg-
sütjük. A tepsiben szépen össze fognak nőni. 

Téli étkek

puhára pároljuk. Ha már megpuhult a hús, 

nálnyi cukorral és az élesztővel alaposan összekever- Minden gombócot olvasztott vajban megforgatunk, 

Hozzávalók:
• 2 evőkanálnyi sertészsír
• 2 fej hagyma
• 1,5 kg sertéscomb
• só
• bors
• majoránna
• mokkáskanálnyi fűszerpaprika
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 kg burgonya

Hozzávalók:
• 50 dkg liszt 
• 2 dkg élesztő
• 3 dl tej
• 1 kiskanál cukor
• 1 kiskanál só
• 2 tojás sárgája
• 6 dkg sertészsír
• fél fej káposzta, lereszelve, 
 megpárolva, sóval, borssal fűszerezve

Brassói aprópecsenye

Békebeli káposztás bukta

sütjük. A tepsiben szépen össze fognak nőni. 

Jó étvágyat!
www.eletfuszerei.hu



 


