
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2018./I. szám

Kedves Mendei LaKosoK!
Ezt a cikket február 
utolsó napjaiban, a 
legnagyobb hidegben 
és hóesésben írom. 
Az ablakon kinézve 
ismét csodálkozva 
állapítom meg, hogy 
Mende nekem – és 
remélem nem csak 
nekem – a legcsodá-
latosabb település a 
világon. Polgármes-

terként azon vagyok, hogy még szebbé, él-
hetőbbé tudjuk tenni településünket. 
Mint az újság hasábjain olvashatják az élet 
2018-ban sem áll meg. Február utolsó he-
tében 3 testületi ülést is tartottunk, mivel a 
benyújtásra kerülő pályázatainkhoz ez szük-
séges volt. 
Most éppen négy pályázat előkészítése van 
folyamatban. Új játszóteret szeretnénk kiala-
kítani Tanyákon a kéttörzsű juharfánál, Vis 
maior pályázat keretében helyre kívánjuk ál-
lítani a Jókai utcát, valamint a Dózsa György 
utca egy-egy szakaszát (500 m.) 
A Dózsa György utca további szakaszára 
újabb pályázat kerül beadásra. Ha már a Dó-
zsa György utcánál járok, a jó idő beköszön-
tével elkezdjük a jobb oldali járda építését 
a közhasznú munkásokkal és a Mendevíz 
Nonprofit Kft. dolgozóival. 1500 méterre 
kaptunk támogatást, de ha meg tudjuk ol-
dani, akkor ezt az oldalt végig megépítjük. 
Jelenleg a szüreti mulatsághoz kapcsolódó 
pályázat előkészítése folyik.

A képviselő-testület 2018. február 22-én 
elfogadta a község 2018. évi költségveté-
sét. 
Számításaink szerint 442 millió forintból 
gazdálkodunk. A 2018. évi költségvetés 
tervezése – mint az előző években is – a 
már elért működési színvonalat megőrizni 
kívánó igények, a szükséges felújítások, a 
kívánt fejlesztések és a szűkös lehetősé-
gek egyensúlyának megteremtési kísérle-
tén alapszik. Ez nem egy nagy összeg, ha 
azt nézzük, hogy településünkön az önkor-
mányzat a legnagyobb munkáltató és ki-
adásaink jelentős részét a bérek, járuléka-
ik, valamint az intézményeink rezsi számlai 
viszik el. Fejlesztésre minimális lehetősége-
ink vannak. Befejezzük a tavaly megkezdett 
beruházásainkat: a „Zöldpatak”, valamint 
a volt pusztaszentistváni iskola energetikai 
korszerűsítését, útfelújításokat, illetve re-
méljük, hogy a tavaly beadott pályázataink 
elbírálása is sikeres lesz: a gát és a csapa-
dékvíz elvezetés rekonstukciója az András-
sy utca végében, valamint vásártér kialakí-
tása a Katlanban.
Várjuk tehát a tavaszt, hogy a hósepergetés 
után ismét megkezdhessük településünk 
szépítését, és a fejlesztések folytatását.
Mindaddig is várjuk a településünk lakos-
ságát a március 15-i ünnepségünkre, ahol 
az óvodás gyermekeink és a nyugdíjasaink 
méltóságteljes műsorral készülnek a hőse-
ink ünneplésére.

Kaszanyi József
polgármester  
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A 2018. április 8-i országgyűlési választással 
kapcsolatosan az alábbiakban tájékoztatom 
T. lakosságot: Helyi Választási Iroda (HVI) 
vezetője: Dr. Mona Gyula címzetes fő-
jegyző, HVI címe: 2235 Mende, Fő utca 
14., HVI elérhetőségei telefon: 06 29 
438 001, e-mail: jegyzo@mende.hu, 
mende@mende.hu
Szavazókörök címei: 1. számú szavazó-
kör: 2235 Mende, Fő utca 10. (Óvoda)
2. számú szavazókör: 2235 Mende, Fő 
utca 14. (Polgármesteri Hivatal)
3. számú szavazókör: 2235 Mende, Hő-
sök tere 15. (Védőnői Szolgálat)
4. számú szavazókör: 2235 Mende, Fe-
jes Ferenc tér 16. (Bölcsőde)
A szavazókörök akadálymentesek.
A HVI az illetékességébe tartozó, az ország-
gyűlési szavazáson választójoggal rendelkező 
állampolgárok szavazóköri névjegyzékkel kap-
csolatos kérelmeit, illetve a már feldolgozott 
kérelmek módosítását vagy törlését végzi.
A szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem benyújtható:

•	az	 erre	 a	 célra	 létrehozott	 nyomtatványokon	
(személyesen,	vagy	postai	úton)	,	illetve

•	elektronikusan	a	Nemzeti	Választási	Iroda	hi-
vatalos	honlapján	keresztül	(valasztas.hu)

A kérelem nyomtatványokon kérhető:
•	átjelentkezés	másik	településre,	illetve	annak	

visszavonása
•	külképviseleten	 történő	szavazás	 iránti	 igény	

bejelentése,	illetve	annak	visszavonása
•	mozgóurna	 iránti	 igény	bejelentése,	módosí-

tása,	vagy	visszavonása
•	Szavazatszámláló	 Bizottsági	 tag	 áthelyezése	

vagy	annak	törlése
Külképviseleten történő szavazás irán-
ti igény bejelentésének határideje: 2018. 
március 31. 1600 óráig. Átjelentkezés, moz-
góurna iránti igény bejelentésének határ-
ideje: 2018. április 6. 1600 óráig A szavazás 
napján mozgóurna iránti igényt a Szavazat-
számláló Bizottsághoz kell benyújtani.
Mende, 2018. február 22.

Dr. Mona Gyula 
   HVI vezető

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2018. április 8.

Meghívó
TiszTelT Mendei lakosok!

Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal  

Pest megye területén” projekt megnevezésű pályázat befejeződött. 
A projekt azonosító száma: PM_ONKORMUT-2016/94.

 A zárórendezvény időpontja:  2018. március 23. (péntek) 14 óra.
 A zárórendezvény helyszíne:  Mende, Pusztaszentistván buszvégállomás
 Köszöntőt mond:  Kaszanyi József polgármester
  Beszédet tart:  Pogácsás Tibor Belügyminisztérium Államtitkára
   Országgyűlési képviselő

A RENDEZVÉNYRE MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.

Kaszanyi József 
polgármester

Mende Község 
Önkormányzata

Magyarország 
Kormánya

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

Pest Megye
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Közérdekű információk
Testületi hírek!

Mende Község Önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2018 január-február hónapban 5 
testületi ülést tartott. 
• A január 8-i testületi ülésen a képvise-

lők döntöttek a  Duna-Tisza közi Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás létrehozásáról 
szóló Társulási Megállapodás módo-
sításáról új települések csatlakozása 
miatt, a Honvéd utca földhivatali átve-
zetéséről, valamint zárt ülés keretében 
szociális tüzifa kérelmek elbírálásáról

• A 2018. január 30-i ülésen a testület 
játszótér pályázat beadásáról döntött. 
Amennyiben kedvező elbírálásban ré-
szesülünk, abban az esetben játszótér 
létesül a Tanyákon, a kéttörzsű fa körül. 
Ezen az ülésen a leendő lakópark terüle-
tén kiépített  ivóvíz- és szennyvíz gerinc-
hálózat átvétele, üzemeltetésre történő 
átadása, valamint üzemeltetési szerző-
dés módosításáról is döntés született. A 
képviselők meghatározták az óvoda-böl-
csőde nyári szünetének idejét is.

• A 2018. február 22-i testületi ülésen 
a módosításra került a 2017. évi költ-
ségvetés, valamint elfogadásra került 
a település 2018. évi költségvetése. 
A testület a biztonságos közlekedés 
érdekében új közlekedési táblák kihe-
lyezését fogadta el. Jogszabályi köte-
lezettségeket figyelembe véve döntött 
a közbeszerzési terv elfogadásáról, 
valamint meghatározta az igazgatási 
szünet idejét. Vis maior pályázathoz 
kapcsolódóan szekértői árajánlat be-
szerzését fogadta el. 

• Meghatározásra került a családi nap, 
2018. május 26, valamint a szüreti mu-
latság október 5-6-7. ideje

• A képviselők egyéni kérelmek elbírálá-
sáról is döntöttek.

• 2018. február 26-án a beadandó vis 
maior pályázathoz érkezett szakértői 
árajánlatok kerültek elbírálásra. 

• 2018. február 28-án a képviselő-tes-
tület döntött, arról, hogy az előzetes 
felmérések és szakértői vélemények 
alapján vis maior pályázatot nyújt 
be. A pályázat a Dózsa György út 
500 m-es szakaszát, illetve a Jókai 
utcát érinti. Ezen az ülésen a képvise-
lők megszavazták a szavazatszámláló 
bizottság tagjait és póttagjait, akik az 
esküjük letétele után 4 évre kapnak 
megbízatást.

A testületi ülések jegyzőkönyvei a 
www.mende.hu weblapon megtekinthetőek.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Rendelési idők 
szabadságolások miatt

• Március 10. munkanap, Központi Or-
vosi Ügyelet lesz egész nap Gyömrőn.

• Március 14-25. között Dr. Dóczi Ildikó 
szabadságon lesz. Helyettesíti Dr. Ma-
rosi Gyöngyi II. sz. orvosi rendelő, Hő-
sök tere 15. Tel: 438-020. A rendelés 
előjegyzéssel történik, időpontkérés 
8-16 óra között.

• Március 26-29. között Dr. Marosi Gyön-
gyi lesz szabadságon. Helyettesíti Dr. 
Dóczi Ildikó I.sz. orvosi rendelő, Fő 
utca 6. Tel: 438-011. A rendelés elő-
jegyzéssel történik, időpontkérés 8-16 
óra között.

• Április 21. munkanap, Központi Orvosi 
Ügyelet lesz egész nap Gyömrőn.
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Közérdekű információk
Tisztelt Adózók!

Az iparűzési adóelőleg és gépjármű-
adó I. félévének befizetési határideje 
2018. 03. 19. 
A bevallás hagyományosan papíron és 
elektronikusan ( NAV ügyfélkapun  ke-
resztül ) is benyújtható. 
A fizetendő adót az Önkormányzat szám-
láira teljesíthetik:
Iparűzési adó 11742056-15392055-03540000
Gépjárműadó 11742056-15392055-08970000 
Felhívom a figyelmüket, hogy a befize-
tések késedelmes teljesítése esetén 
minden esetben szankcióval (késedelmi 
pótlék) kell élni az adóhatóságnak, ezért 
kérem, problémáikat mindenképp a ha-
táridők lejárta előtt jelezzék.
Kérem, hogy az utalásokon tüntessék fel 
nevüket / cég nevét és az adószámukat is. 
Ügyeikkel: a 0629 438 001/16 mellé-
ken, és a viola@mende.hu elérhetősé-
geken, valamint ügyfélfogadási időben a 
Községházán Farkasné Mladoniczki Vio-
la foglalkozik.
 Dr. Mona Gyula

címzetes főjegyző

Adó felajánlás
Kedves Olvasó! Újra itt a lehetőség, hogy 
adója 1%-át felajánlja. Ha teheti, támogassa 
vele a községünkben működő egyesülete-
ket, alapítványokat! Köszönjük!
Kedvezményezett neve: 
Polgárőrség: 
adószáma:  18697823-1-13
Mende Labdarúgó SE 
adószáma:  18293065-1-13
Géza Fejedelem Általános Iskola Alapítványa: 
adószáma:  18670361-1-13
Mende Tánccsoport Alapítvány:
adószáma:  18710058-1-13

Étkezési térítési díj befizetések
Befizetés kizárólag a Polgármesteri Hivatalban, 
januártól átutalással is teljesíthető!

2018. március hónapban
2018. március 9. péntek  
900–1100 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. március 12. hétfő
900–1700 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. március 14. szerda
900–1500 óra között Polgármesteri Hivatal
pótbefizetés: 
2018. március 19. hétfő    
900–1700 óra között Polgármesteri Hivatal

2018. április hónapban
2018. április 11. szerda  
900–1500 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. április 13. péntek
900–1100 óra között Polgármesteri Hivatal
2018. április 16. hétfő
900–1700 óra között Polgármesteri Hivatal
pótbefizetés: 
2018. április 18. szerda  
900–1500 óra között Polgármesteri Hivatal

Utalni a Mendei Polgármesteri Hivatal 
11742056-15730631 számú bankszámlá-
jára lehet minden hónap 15-ig a kikül-
dött pontos összeg átutalásával. A köz-
lemény rovatban kérem, tüntessék fel 
a gyermek nevét és osztályát, hogy be 
tudjuk azonosítani a beérkező összeget. 
A befizetésről a számlákat a beérkezés-
től számított 10 napon belül eljuttatjuk 
az iskolába.
Kérjük, tartsák be pontosan az időpon-
tokat! Ha a pótnapon sem történik befi-
zetés, az érintett szülő felszólítást kap, 
és a gyermek a következő hónaptól csak 
akkor étkezhet, ha a hátralékot rendezi.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző
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Közérdekű információk
Ingyenes hallásszűrés

Szűrés helye:  Községháza udvarán 
 2235 Mende, Fő utca 14.
Szűrés időpontja:  2018. április 26. 
csütörtök 900 és 1100 között

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy a tüdő-
szűrő vizsgálat 
2018. április 09-től április 13-ig tart. 

Helye:
Pusztaszentistván Fejes 
Ferenc tér 2. szám alatt 
lévő „iskola épülete”.
Ideje: 
minden nap: 800–1800 
A TÜDŐSZŰRÉS A 

FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁN-
LOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak 
évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves 
kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági 
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely 
az OEP által országosan elrendelt ösz-
szeg. A befizetés a szűrőállomáson kap-
ható csekken történik. A 14-18 év közötti 
gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló 
és szülői beleegyező nyilatkozat szüksé-
ges. A törvény által kötelezettek, illetve 
a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek 
az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat 
természetesen ingyenes. A befizetéshez 
szükséges csekk előzetesen beszerez-
hető a Polgármesteri Hivatalban.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más 
tüdőbetegség időben történő felismeré-
sére!
Kérjük a vizsgálatra vigye magával sze-
mélyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha 
van az előző évi tüdőszűrő igazolást.

Gólyahír
Pénzes Antal és Bálint Katalin 
gyermeke: Borbála 2017. 11. 28. 
Zsoldos Béla és Gréczi Noémi 
gyermeke: Patrik  2017. 12. 20. 
Kecskés Pál és Holmik Orsolya 
gyermeke:  Noel 2017. 12. 27.
Pálinkás Gábor és Czipa Rita 
gyermeke: Lina 2018. 01. 16.
Balázs Bence és Veres Nóra 
gyermeke: Zsombor  2018. 01. 26.
Kovács Attila és Bori Petra 
gyermeke: Bendegúz 2018. 01. 29.
Fáskerti Norbert és Sipos Anita 
gyermeke: Viktória 2018. 02. 26.

Szeretettel köszöntjük a november óta 
született babákat!
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk 
az egész családnak!

Felajánlás
A TS Gastro 
Kft. egy finom 
hidegtállal lepte 
meg és egy kis 
szaloncukorral 
tette édesebbé 
egy rászoruló 
család meghitt 
ünnepét.

Köszönjük!
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Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöld-
hulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS

20
18 Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

13.; 27. 10.; 24. 8., 22. 5.; 19. 3.; 17.; 31. 14.; 28. 11.; 25. 9.; 23. 6.; 20. 4., 18.
Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, KEDDI napokon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulla-
dék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg 
gyűjtőpont(ok)on történik! (Fő u.)

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

20
18 Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

13.; 27. 10.; 24. 8., 22. 5.; 19. 3.; 17.; 31. 14.; 28. 11.; 25. 9.; 23. 6.; 20. 4., 18.
Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, KEDDI napokon.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet 
a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag 
zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként ma-
ximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem 
szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) bizto-
sítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-át-
vételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás 
számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás 
ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 341 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemze-
ti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyisé-
gű megvásárolt zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) 
házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az +36 53/500-152 (1. menüpont) telefonszámon 
(ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Zsák értékesítés: Mendei Polgármesteri Hivatal 2235 Mende, Fő u. 14. 
ügyfélfogadás: hétfő: 800-1800, kedd-csütörtök: 800-1600, péntek: 800-1200

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés: DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Pesti út 65. 
ügyfélfogadás: hétfő: 800 - 2000, kedd- csütörtök: 0800 - 1500

Telefon / fax: +36 53/500-152, +36 53/500-153, fax. +36 53/505-566
e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu, honlap: www.dtkh.hu

DTkH Nonprofit Kft.

Hulladékkezelés Mendén
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Intézmények
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 Polgárőr Egyesület:		 +36	30	441	5027

Közvilágítás hibabejelntés:	 +36	1	457	0575
	 e-mail:	ugyfelszolgalat@plh.hu

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
2700	Cegléd,	Pesti	út.	65.
	 +36	53	500	152,	
	 +36	53	500	153	fax.	
	 +36	53	505	566,
ugyfelszolgalat@dtkh.hu,	www.dtkh.hu
Központi	ügyfélszolgálat:	
	 Hétfő:	800–2000	
	 Kedd–Csütörtök:	0800–1500

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.:	
	 +36	40	180	124
Hibabejelentés:		 +36	70	681	6013.

Állatorvos: 
Dr.	Popovics	László,	
Dr.	Vertetics	Mónika
	 +36	20	555	8264
Mende,	Fő	u.	46/a.
	 szerda	1330–1530	óráig,	
	 csütörtök	1600–1800	óráig

Temetkezés:	 Baráth	Miklós
Baráth	és	Mészáros	Kft.,	
2118	Dány,	Szabadság	út	14.
	 +36	20	9822	231,	+36	28	464	863	

Rendelési	idők:	Háziorvosok
Dr. Marosi Gyöngyi 	 +36	29	438	020
	 2235	Mende,	Hősök	Tere	15.
Hétfő
Csecsemőrendelés:	 1100-1300

	 1300-1600

Kedd	 0800-1200

Szerda	 1200-1600

Csütörtök	 0800-1200

Péntek	 Páros	héten:	1200-1600

Péntek	 Páratlan	héten:	0800-1200

Dr. Dóczi Ildikó 	 +36	29	438	011
	 2235	Mende,	Fő	u.	6.
Hétfő	 0800-1200

Kedd	 1200-1600

Szerda	 0800-1100

Csecsemőrendelés:		 1100-1300

Csütörtök	 1200-1600

Péntek	 Páros	héten:	0800-1200

Péntek	 Páratlan	héten:	1200-1600

Központi Ügyelet:
	Gyömrő,	Szent	István	út	55.		 +36	29	332	233
Hétköznap:		 1600-0800-ig				
Hétvégén	és	ünnepnapon		 0-24.-ig

Fogászat
Dr.	Bekker	Kitti	fogorvos,	Hősök	tere	15
Hétfő-Szerda-Péntek:		 0800-1300

Kedd-Csütörtök:		 1400-1900

	 +36	29	751-815
	 +36	20	234-2807

Impresszum:
Mendei Híradó 2018./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. 2230 Gyömrő, Eskü utca 15/a.

Közérdekű Telefonszámok
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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

Csütörtökönként	 9-11	 óráig	 használtruha	 válogatás	
a	Fő	u.	14/a	(régi	Takarék)	alatt.	Aki	 felajánlaná	 fe-
lesleges,	használt,	de	még	hordható	ruháit,	ugyanitt	
megteheti.

Védőnői Szolgálat:	 Hősök	tere	15.
	 +36	29/737	726
MENDE	I.	Körzet:		 Hidasiné	Klimovics	Rózsa
Csecsemő	és	kisded	tanácsadás:	
SZERDA	 800–1000

Várandós	tanácsadás:	
SZERDA		 1330–1530

MENDE	II.	Körzet	 Bartucz	Andrea
Csecsemő	és	kisded	tanácsadás:
HÉTFŐ		 800–1000

Várandós	tanácsadás:	KEDD		 1330–1530

dr.	Marosi	Gyöngyi	egészséges	csecsemő	és	kisded	
tanácsadása:	 HÉTFŐ	1100–1300

dr.	Dóczi	 Ildikó	egészséges	csecsemő	és	kisded	 ta-
nácsadása:		 1100–1300

PÁROS	 héten	 MENDE	 I.	 Körzet;	 PÁRATLAN	 héten	
MENDE	 II.	 Körzet	 gondozottait	 várjuk	 az	 orvosi	 ta-
nácsadásokra!

Területileg illetékes okmányiroda: Nagykáta
2760	Nagykáta,	Dózsa	György	út	3.
	 +36	29	440	035
Ügyfélfogadási	idő:
Hétfő:		 700–1700

Kedd:		 800–1800

Szerda:		 800–2000

Csütörtök:		 800–1800

Péntek:		 800–1600

Nagykátai Járási Hivatal	 +36	29	641	130
2760	Nagykáta,	Dózsa	György	út	2.
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

Mendei Polgármesteri Hivatal
Mende,	Fő	u.	14.	 +36	29	438	001
mende@mende.hu
Hétfő:		 800–1800

Kedd:		 800–1600

Szerda:		 800–1600

Csütörtök:		 800–1600

Péntek:		 800–1200

Körzeti megbízott: 	 +36	29	640	400
Rendőrőrs:	Sülysáp,	Malom	u.	1.

Könyvtár: (Internetezési	lehetőség)
Hétfő:		 1200–1800

Kedd:		 800–1600

Szerda:		 800–1600

Csütörtök:		 1200–1800

Péntek:		 800–1400

Falugazdász:	 Polgármesteri	Hivatal,	Fő	u.	14.
Juhász	László	 +36	20	288	4458
e-mail:	juhasz.laszlo.janos@nak.hu
Hétfő		 0830–1000

Gyógyszertár:	 +36	29	438	036	
Állomás	u.	1.,	H-P:	800-1700,	Szombat:	900-1200

Közérdekű Telefonszámok
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Mi mennyi 2018-ban
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 

Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra
Minimálbér 430/2016. (XII. 15.) Korm.r. 2. § (1) bek. b) 138 000 Ft 31 730 Ft 6 350 Ft 794 Ft
Garantált bérminimum* 430/2016. (XII. 15.) Korm.r. 2. § (2) bek.b) 180 500 Ft 41 500 Ft 8 300 Ft 1 038 Ft
Közfoglalkoztatási bér 170/2011. (VIII.24.) Korm.r. l.§ (1) bek. 81 530 Ft 18 740 Ft 3 748 Ft -
Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. 106 555 Ft 24 495 Ft 4 899 Ft -

* A=g3fántált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg
** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést 
igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg ****A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált 
közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg

2.  A 2017. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. ,f 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 nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj együttfolyósítási Összeghatára 
2018. január lfétól  168/1997. (X 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

91 080 Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege - foglalkoztathatóság rehabilitációval helyreállítható 
2011. évi CXCI. tv. 9. § (1) bek. a) pont, (2) bek a) pont, 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (98 890 Ft) 30%-
a -29 667  Ft/hó

Rehabilitációs pénzbeli ellátás minimális összege - tartós foglalkoztatási rehabilitáció  2011. évi 
CXCI. tv. 9. § (1) bek b) pont, (2) bek b) pont, 327/20! I. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. $

alapösszeg (98 890 Ft) 40%-
a -39 556xFt/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege — rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitáci-
óval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt 
foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,  2011. évi CXCI. tv 12. § (l)bek a) és(2)beka), 327/2011 (XII. 29.) Korm.rendelet 8/A. j

alapösszeg (98 890 Ft)  
30%-a -29 667 Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege — rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt 
igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási 
rehabilitációja nem javasolt,  2011. évi CXCI. tv 12. £ (l)bek b) és (2)bek b).,327/20!l (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (98 890 Ft) 
45%-a -44 501 Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege- rehabilitációja nem javasolt, kizárólag folyamatos támogatással 
foglalkoztatható,  2011. évi CXCI. tv 12. § (l)bekc) (2)bekc)., 327/2011, (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (98 890 Ft) 
50%-a-49 445 Ft/hó

Rokkantsági ellátás minimális összege — rehabilitációja nem javasolt, egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem 
vagy csak segítséggel képes  2011. évi CXCI. tv. 12. j(l)bekd) (2)bekd)„ 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §

alapösszeg (98 890 Ft) 
55%-a-54 390 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, leefeliebb a jogosultság kezdő napján hatálvos 
minimálbér 100%-a:  138 000 Ft/hó 4 600 Ft/nap

Nyugdíj eló'tti álláskeresési segély 1991. évi IV. 
tv. 30.§ (2) bek

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a: 55 200 Ft/hó 1 840 Ft/nap (előbbi összeg-
nél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg ajáradékalap 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:  48 918 Ft/hó - 81 530 Ft/hó

4.  Munkaadók (kifizetők) által fizetendő közterhek

Szociális hozzájárulási adó  2011. 
évi CLVI. tv. 453. §, 459.§

kifizetők az adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszony alapján, az egyéni vállalkozók 
és a mezőgazdasági őstermelők pedig e jogállásukra tekintettel (saját maguk után) fizetik, mér-
téke: adóalap 19,5%-a  (csak törvény szerinti adókedvezményekkel csökkenthető)

Rehabilitációs hozzájárulás  2011 
évi CXCI. tv. 23. § (1), (3) és (5) 
bek

a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított 
alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év (a 25 főnél több személyt foglal-
koztató munkaadók fizetik, a kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)

Szakképzési hozzájárulás  2011. 
évi CLV. tv. 4.§ (1) és (2) bek

Szakképzési hozzájárulási adóalap 1,5%-a (ami megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szo-
ciális hozzájárulási adó alapjával)  (ezen adóalap a törvény szerinti kedvezményekkel csökkenthető)
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5. Munkavállalók által fizetendő közterhek 
Munkavállaló egyéni járulék és 
magánnyugdíj-pénztári tagdíjfize-
tési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§ 
(2)-(3) bek.

Nyugdíjj árulék 10%
Egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci 
járulék

Természetbeni egészségb iztosítási járulék 4%
Pénzbeli  egészségbiztosítási  járulék 3%
Munkaerő-piaci járulék 1,5%

összesen 8,5%
mindösszesen 18,5%

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék 7 320 Ft/hó (244 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.]

7. Adósávok, adókedvezmények  
Adósávok 1995. évi CXVIl. 
törvény (Szja. tv.) 8. § (1) bek.

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

Adóalap Szja. tv. 29.§. Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből 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 19,5 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszá-
molható, vagy azt számára megtérítették), a megállapított jövedelem 84 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

Adóalap kedvezmények  családi 
kedvezmény Szja. tv. 29/A § 
(1)-(2) bek.,

A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] a családi kedvez-
ménnyel csökkenti. A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett 
eltartottanként és jogosultsági hónaponként
-egy eltartott esetén 66 670 Ft-tal, -két eltartott esetén:
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 eltartottanként és
jogosultsági hónaponként 220 000 Ft-tal csökkenthető.

első házasok kedvezménye Szja 
tv. 29/C. § (1), (3) és (4) bek.

Az első házasok kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. §] az 
első házasok kedvezményével csökkenti. Jogosultsági hónaponként, de legfeljebb 24 hónapig, 
a házastársak által együttesen összesen havi 33 335 Ft-tal csökkenthető az adóalap. Az első 
házasok kedvezménye a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Kedvezményes adózású béren kívüli 
juttatások  [Szja. tv, 71. § és 70. § 
(4a) bek.j  Az adó mértéke; 15% 
SZJA (alapja a kiadott juttatás érté-
kének 1,18-szorosa) és 14% EHO

-pénzjuttatás maximum 100 000 Ft/év, és/vagy
-Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya)
•szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft/év;
•vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft/év;
•szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft/év. feltéve, hogy a fenti jogcímen adott juttatások 
együttes értéke nem haladja meg az éves rekreációs keretösszeget

[Szja, tv. 69. § (2) bek., 1998. évi 
LXVI. tv. (Eho tv.) 3. § (4) bek.]

(költségvetési szerveknél 200 000 Ft/év, más munkáltatóknál 450 000 Ft/év)

Kedvezményes adózású egyes juttatások 
[Szja. tv. 70. § (1) bek. b) pont, (3) bek a) pont, (4) bek., 
(5) bek. a) pont] Az adó mértéke: 15% SZJA (alapja a 
kiadott juttatás értékének 4-A-9 1,18-szorosa) és 22 14% 
EHO [Szja. tv. 69. § (2) bek, Eho tv. 3. § (1) bek. ba) pont]

Például:
-a béren kívüli juttatások éves rekreációs keretösszeget meghaladó része,
-a SZÉP kártyán az egyes alszámiákra meghatározott keretösszegen felül adott juttatás,
-csekély értékű ajándék: 13 800 Ft/alkalom, évente háromszor adható,
-hivatali telefon magáncélú használata címén meghatározott adóköteles jövedelem.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenység-
ből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veen-
dő jövedelme [1995. évi CXV1I. tv. (Szja. tv.) 23. §]

600 000 Ft

Mi mennyi 2018-ban
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8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
Csecsemőgondozási díj (CSED) 
1997. évi LXXXIII. 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 (2018-ban 193 200 Ft/hó)

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 48. § (7) bek

a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos biztosítási időszak alatt legalább 730 nap biztosításban töltött nappal rendelkezik)  a 
táppénz alapjának 50%-a (az előző pontban meghatározottnál rövidebb biztosításban töltött idő esetében, vagy fekvőbeteg-
gyógyintézeti ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi keze-
lésének 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! (9 200 Ft-ot)

Családi pótlék (CSP)
1998. évi LXXX1V. 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 
gyermek után tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekenként  23 300 Ft/hó
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg  
illetve súlyosan fogyatékos gyermekenként 25 900 Ft/hó
saját jogán nevelési el látásra 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 intézmény-
ben élő, továbbá nevelőszülő által nevelt nem tartósan beteg és nem súlyosan fogyatékos gyer-
mek, valamint a Gyvt. 72. § (1) bek. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyám-
hatóság 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 800Ft/hó

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

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64 125 Ft Ikergyermek esetén 300%-a: 85 500 Ft
A támogatás a szülést 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 végleges határozat alapján vált örökbefogadóvá illetve gyámmá (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozást segítő' 
ellátás (GYES)
(korábbi neve: gyermekgondo-
zási segély)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. 
§ (i)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28 500  Ft/hó 2 ikergyermek esetén az öregségi nyug-
díjminimum 200%-a (57  000  Ft/hó), 3 ikergyermek esetén 300%-a (85  500  Ft/hó), 4 iker-
gyermek 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)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan 
beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás 
(GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. 
(Cst.) 26. §(!) 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 — részesülhet, aki saját háztartásában 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 
3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

Mi mennyi 2018-ban
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9. Szociális ellátások
Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeieti támogatás 
(EGYT) 1993. évi III. tv, (Szoc. 
tv.) 37. § (1), (4) bek.

Jogosult Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogo-
sultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a 
családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem ré-
szesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozá-
si díjban, csecsemő gondozási díjban - 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 gyermekfelügyeieti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár ösz-
szegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözeié, de nem haladhatja meg a köz-
foglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha az egészség-
károsodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra való jogosultságot állapítottak 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 összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának (2018-ban 
az öregségi nyugdíjminimum 95%-a: 27 075  Ft) szorzatával.

Foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatás (FHT) 
1993. évi III. tv. (Szoc. 
tv.) 35.§

Jogosult Havi összege

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a sze-
mély, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát 
megállapították, kivéve azt, aki EGYT-re jogosult (a fent 
hivatkozottak szerint)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a:
(2018-ban 22 800 Ft/hó)

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

Jövedelemmel nem rendelkező jogosult Havi összege

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek 
saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme 
alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 85%-át,

a)  a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 85%-a: 
(2018-ban 24 225 Ft/hó)

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 
75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem 
haladja meg az Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 100%-át,

b)  a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 100%-a: 
(2018-ban 28 500 Ft/hó)

az egyedülálló, 75, életévét betöltött személy, akinek havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 135%-át.

c)  a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 135%-a: 
(2018-ban 38 475 Ft/hó)

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogo-
sult havi jövedelmének a különbözeié, de legalább 1 000 Ft

Ápolási díj
2017. évi C. tv. 
(Költségvetési tv.) 65. 
§ (2) bek. b) pont és 
1993. évi III. tv. (Szoc. 
tv.) 44. §

Jogosult Havi összeg

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

Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 
100%-a: 32 600 Ft

Kiemelt ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha:
-komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű szemé-
lyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXC1. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés b) pont bd) 
alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt személy, vagy
-olyan személy gondozását, ápolását végzi, aki után súlyos betegsé-
ge vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot 
folyósítanak (Szoc. tv. 43. § (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 
180%-a (kiemelt ápolási díj): 58 680 Ft

Emelt összegű ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha 
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy 
gondozását, ápolását végzi és a kiemelt ápolási díj feltét-
eleinek nem felel meg. (Szoc. tv. 43/A. § (1) bek.)

a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt 
összegű ápolási díj): 48 900 Ft

lO. Kis összegű követelés értékhatára 1OO OOO Ft
[2017. évi C. tv. (Költségvetési tv.) 69. §] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az 
önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

Mi mennyi 2018-ban
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Tisztelt kutyatartó Gazdák!
Ismét napirendre került a kutyák veszettség 
elleni oltása. 
Az állategészségügyi hatóság felhívja a fi-
gyelmet a rókákról emberre és a háziálla-
tokra (kutya, macska) terjedő veszettség 
járványügyi veszélyére. E veszély kizárólag 
a kutyák kötelező - valamint a macskák 
számára ugyan nem kötelező, de ajánlott 
- veszettség elleni rendszeres oltásával 
csökkenthető. A veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló 164/2008 
(XII.20.) rendelet egyértelműen kimondja, 
hogy minden három hónaposnál idősebb 
ebet veszettség ellen saját költségén az 
állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó 
szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbi-
ak szerint: a három hónapos kort elérteket 
30 napon belül, az első oltást követően 6 
hónapon belül, ezt követően évenként. 

A rendelet alapján az eb tartója köteles az 
állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó 
szolgáltató állatorvosnak bejelenteni, ha az 
állata a három hónapos kort elérte, elhul-
lott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz 
került.
A változást az új tartási helyen az állata ál-
lat-egészségügyi felügyeletét ellátó szol-
gáltató állatorvos felé az új tulajdonosnak 
is be kell jelentenie. A bejelentésnek tar-
talmaznia kell a veszettség elleni legutóbbi 
immunizálás helyszínét, időpontját, és az 
immunizálási végző állatorvos kamarai bé-
lyegzőjének számát és nevét is. A bejelen-
tés történhet az oltási könyv bemutatásával 
is. 
Mende községben a szolgáltató állatorvo-
sok 2018. március és április hónapban az 
alábbi helyszíneken szervezi meg az ösz-
szevezetett veszettség elleni oltásokat.

 Eboltás 2018.

11. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
1. mezőgazdasági idénymunka 500 Ft
2. turisztikai idénymunka 500 Ft
3. alkalmi munka 1 000 Ft
4. filmipari statiszta 3 000 Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8. § (2) bekezdés alapján.

12. Bérgarancia támogatás maximuma 2017-ben * 1 238 500 Ft
(1994. évi LXV1. tv. 7. § (l)-(2) bek., Nemzetgazdasági Közlöny 2016/12. szám)
A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló 
bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - 
nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Ha a gazdálkodó szervezet a támogatást 
ugyanazon jogosult tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlag-
kereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként 
további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak (függetlenül attól, 
hogy a támogatás megállapítására a bérgarancia törvény 2/B. § (1) vagy (3) bekezdése alapján került sor). A kétszeres összeg 2017-ben 495 400 Ft
* Jelen tájékoztató kiadásáig a Nemzetgazdasági Közlönyben nem jelent meg hivatalos közlemény a 2018. évi bérgarancia támogatások szá-
mításához is alkalmazandó, 2016. évi nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetek összegéről, sem a bérgarancia támogatás 2018. évi felső 
határáról. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint a 2016. évi nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset 263 200 Ft volt.

Mi mennyi 2018-ban
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2018. március 23. péntek 0800-1000  és 
2018. március 24. szombat 0800-1000

Mende Pusztaszentistván MÁV áll. 
dr. Ágoston István

2018. március 24. szombat 0800-1000 

Állatorvosi rendelő Mende Fő u. 46/A, 
dr. Popovics László és dr. Vertetics Mónika
2018. április 07. szombat 0800-1000 

Mende Pusztaszentistván MÁV áll. 
dr. Popovics László és dr. Vertetics Mónika
2018 április 11. szerda 0800-1000 

Mende Dózsa Gy. u. 146. 
dr. Popovics László és dr. Vertetics Mónika
2018. április 14. szombat 0800-1000 

Állatorvosi rendelő Mende Fő u. 46/A, 
dr. Popovics László és dr. Vertetics Mónika

Az eboltási díjat a helyszínen kell fizetni, 
melynek összege az akciós időszakban 
4.000 Ft
Amennyiben a tulajdonos nem rendelke-
zik az előírások szerint sorszámozott oltási 
könyvvel, a KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI 
KÖNYV kiadásának díja 500 Ft
Felhívom a figyelmet, hogy veszett-
ség elleni oltást kizárólag állatjelölő 
transzponderrel (chip) megjelölt állat kap-
hat. Ennek behelyezését és a regisztráció 
elvégzését kérje állatorvosától.
Minden eb az oltás során testsúlyának 
megfelelő féregtelenítő tablettát 
kap, amelynek költségét az 
oltási díj tartalmazza. 

A veszettség elleni oltás alól elvont ál-
latokat a hatósági állatorvos határozata 
alapján be kell oltani, és az állat tulaj-
donosával szemben a külön jogszabály-
ban foglaltak szerint bírság kiszabására 
kerül sor, illetve az emberre egészség-
ügyi szempontból veszélyes, valamint 
az állatok egészségét veszélyeztetető 
beteg vagy betegségre gyanús ebet a te-
lepülési önkormányzat állami kártalanítás 
nélkül köteles kiirtatni és szabálysértési 
eljárást lefolytatni.
Sülysáp városában elérhető állatorvosok 
elérhetősége:
Dr. Popovics László Sülysáp, Patak sétány 
5. Tel.: 06 20 555 8264 
Dr. Vertetics Mónika Sülysáp, Patak sé-
tány 5. Tel.: 06 30 356 1846
Dr. Ágoston István Sülysáp, Fő u. 36. Tel.: 
06 20 936 1731 
Továbbiakban rendelési időben is lehe-
tőség van az ebek veszettség elleni ol-
tására.
RENDELÉSEK MENDÉN: 
Dr. Vertetics Mónika 2235 Mende, Fő út 46.
SZERDA: 1330–1530

CSÜTÖRTÖK: 1600–1800

Dr. Popovics László  Dr. Ágoston István
magán-állatorvos magán-állatorvos

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

 Eboltás 2018.
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A Magyar Kultúra Napja Mendén

A magyar Kultúra napja alkalmából tartott 
ünnepélyek, megemlékezések egyre több tár-
gyi és szellemi értéket vétetnek észre velünk, 
amire méltán büszkék lehetünk.
De mihez is köthető ez a nap?
1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Fe-
renc a Himnusz c. versét Szatmárcsekén, 
ami azonban csak 5 év múlva jelent meg 
az Auróra című folyóiratban. 1830-tól vált 
népszerűvé, 1844-ben zenésítette meg Er-
kel Ferenc. 1989-től a rendszerváltoztatás 
óta lett január 22. a Magyar Kultúra Napja.
Községi szinten is megemlékezünk éven-
te erről a napról. Tisztáztuk már a kultúra 
fogalmát, felelevenítettük a magyar kultú-
ra ágait, szóltunk a lecsatolt országrészek 
kultúrájáról is helyi, vagy határon túlról 
meghívott előadók segítségével.
Az idei megemlékezésünkre dr. Arató Mi-
hály irodalomtörténész professzor urat 
hívtuk meg, akinek a munkásságát köny-
vekből, tanulmányokból és tv-s szereplé-
seiből egyaránt ismerhetjük.
A Himnusz eléneklése után a Professzor 
úr megtartotta lebilincselő előadását a 
„Magyar kultúra tegnap, ma, holnap” 
címmel.
Az előadásnak három alappillére volt: a hit, 
a magyar hagyományok és a magyar nyelv.

A sok isme-
retet nyújtó, 
elgondolkod-
tató előadás 
m é l y e b b r e 
plántálta ben-
nünk kultú-
ránk tiszte-
letét, s ha 
nyitott szívvel 
és füllel hallgattuk, akkor annak féltését, 
őrzését és ápolását is. 
Biztatást kaptunk arra is, hogy őrizzük 
meg hitünket, ápoljuk hagyományinkat, 
vigyázzunk a különlegesen értékes ma-
gyar nyelvünkre, s legyünk büszkék ma-
gyarságunkra.
A hit, a hagyomány és az anyanyelv a 
három legfontosabb dolog identitásunk 
megőrzéséhez ebben a zűrzavaros vi-
lágban.
A Professzor úr előadása után a Hagyo-
mányőrző Népi Együttes  és a Nyugdí-
jas Klub tagjai – mint minden évben – 
Trefák Istvánné vezetésével népdalokkal 
kedveskedtek a hallgatóságnak. Szólót 
énekelt Labadics Józsefné. Köszönjük a 
munkájukat.
De üdítő látványt nyújtott két fiatal – 
Szántó Boglárka és Béres Dániel – szat-
mári tánca is. Köszönet érte.
Megköszönöm dr. Mona Gyula címzetes 

főjegyző úrnak a szervezés-
ben és a technikában nyúj-
tott segítségét, valamint a 
helyi FIDESZ csoport szer-
vező munkáját. 
Megemlékezésünket termé-
szetesen a Szózattal zártuk.

dr. Csernik Zoltánné
ny. tanár

„Az emlékezés a múltnak szól,  
de a jövőnek beszél.”
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Jótékonysági Bál
2018. február 3-án Jótékonysági Bált tartottunk 
a Szabadidő Központ nagytermében.
A bál összes bevételét Fedeles Józsefnek, a 
Mendei Hagyományőrző Népiegyüttes Zenekar-
vezetőjének ajánlottuk fel, megváltozott életkö-
rülményeinek, további életvitelének könnyebbé 
tételére.
A zenét a Göndör 
Zenekar szolgál-
tatta. A zenekar 
vezetője Temesvári 
Ferenc elsőként 
nyújtott segítő ke-
zet, és ajánlotta fel 
zenekarával együtt 
támogatását. A bál szervezési feladata-
it a Hagyományőrző Népiegyüttes és a 
Nyugdíjas Klub  tagjai és családtagjai 
végezték. 
Az eszközök szállításában Gecser István 
segített, a büféhez szükséges árucikke-
ket Paskó Zoltán biztosította, a dekoráci-
ót Köles Marika készítette, videózott és 
fotózott Herczegfalvi György. A büfében 
a Kálmán és a Béres házaspár dolgozott. 
Az összes segítőnek ezúton köszönjük 
áldozatos munkáját.
Rendezvényünket megtisztelte Paskó 
Zoltán alpolgármester úr.
 A vendégek körében köszönthettük 
Fedeles József fiát és családját, unoká-
it. Szép számmal érkeztek vendégek a 
szomszéd településekről is. 
Köszönjük, hogy felhívásunkat jó szív-
vel, segítőkészen fogadták. Köszönünk 
minden pénzbeli és természetbeli ado-
mányt, amellyel hozzásegítettek célunk 
megvalósításához. 
Köszönjük az önkormányzatnak a rende-
zési engedélyt. Köszönjük a Szabadidő 
Központ használatát.

A bált hagyományosan nyitótánccal 
kezdtük, amelyet a Vasas Művészegyüt-
tes fiataljai mutattak be. A nyitótánc foly-
tatásaként egy zeneszám erejéig Fede-
les József tiszteletére a Hagyományőrző 
Népiegyüttes zenekara csatlakozott a 

Göndör Zenekar-
hoz, a táncosok-
hoz pedig az egész 
Népiegyüttes, akik 
bevonták a bál tel-
jes közönségét. 
Az este igazi, mu-
latós báli hangulat-
ban telt. Éjfél előtt 

a vendég táncosok és a népiegyüttes 
tagjai hamisítatlan farsangi hangulatot 
teremtettek, maskarába öltöztek, úgy 
szórakoztatták a részt vevőket. 
Köszönjük a bálon való részvételt a mint-
egy 170 vendégnek, s köszönjük min-
den kedves adakozónak – azoknak is, 
akik nem tudtak eljönni - a hozzájárulá-
sát.
A sok munka, a sok felajánlás nem volt 
hiábavaló, hiszen nagyon szép összeget 
tudunk átadni Fedeles József részére, 
akinek igaz szívvel kívánunk mielőbbi 
teljes felgyógyulást, s egyben üzenjük, 
hogy nagyon várjuk vissza, hogy még 
sokáig zenéljen nekünk. 

Trefák Istvánné 
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Valentin-napi bál
Bölcsődénk dolgozói valamint szülői csapata 
az idei báli szezonban is képviselte magát: 
február 17-én egy nagyon jó hangulatú Valen-
tin-napi bálra vártuk kedves vendégeinket.
A bált a maglódi Sziluett Mazsorett Cso-
port színvonalas műsora nyitotta meg, 
majd a Next Party Zenekar gondosko-
dott a hajnalig tartó jó hangulatról. A Ze-
nekar tagjai, Petrics István és Munkhárt 
Ádám az előző évhez hasonlóan, tiszte-
letdíjukat bölcsődénk javára, játékvásár-
lásra ajánlották fel. A nagyvonalú gesz-
tust ezúton is köszönjük!
Az ízletes vacsora után kezdetét vette a 
táncverseny, melyen öt kategóriában mér-
ték össze versenyzőink tánctudásukat. A 
győztes pár nyereménye egy két személy 
részére szóló gyertyafényes vacsorameg-
hívás volt a Rizzo Gasztrobár felajánlásá-
ban, melyet hálásan köszönünk!

Profi fotósunk közreműködésével nagy-
szerű Valentin-napi fotók készültek 
vendégeinkről a bálterem végében ki-
alakított fotósarokban, melynek szolgál-
tatásait vendégeink a bál teljes ideje alatt 
igénybe vehették.

A bál bevételét bölcsődei eszközeink fej-
lesztésére fogjuk fordítani. 

Nagy öröm számunkra, hogy minden 
kedves vendégünk jól érezte magát, ta-
lálkozunk 2019. február 16-án a követ-
kező Valentin-napi bálon!

Bánfi Annamária
bölcsődevezető
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Farsangi mulatság
A Fejes Ferenc téri óvoda dolgozói és 
Szülői Munkaközössége szervezésében 
2018 január 13-án 106 vendég részvéte-
lével, a hagyományos Szülők Bálja került 
megrendezésre a Szabadidő Központ-
ban. A bált, fiatal szülői közösségünk 
színvonalas tánca nyitotta. A Next Party 
tagjai által szolgáltatott zene mellett, fer-
geteges hangulatban szórakozhattak haj-
nalig vendégeink. 
Tisztelettel köszönjük a támogatóink által 
nyújtott adományokat, a szülők és óvodai 
dolgozók önzetlen munkáját, segítségü-
ket a szervezésben, lebonyolításban! 

A bevételt eszközfejlesztésére szeret-
nénk fordítani.

Január 27-én a központi óvodások, majd 
a nagyszámú megbetegedés miatt ké-
sőbbi, február 25-ei időpontban, a szen-
tistváni óvodásgyermekek számára került 
megrendezésre a farsangi mulatság. Jó 
hangulatban, tánccal, énekkel, a gyer-
mekcsoportok vidám műsorával, tombolá-
zással telt mindkét délelőtt. Bízunk benne, 
hogy a hideg telet sikerül elűznünk, és ha-
marosan megérkezik a várva várt tavasz. 

Erdélyi Krisztina
óvodapedagógus, vezető h.
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Óvodai Beiratkozás A 2018/2019 Nevelési Évre

Bölcsődei Beiratkozás A 2018/2019 Nevelési Évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvény rendelkezése szerint a gyermeknek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig a harmadik életévét betölti, a ne-
velési év kezdő napjától óvodai nevelésben 
kell részesülnie. Ez a kötelezettség azon 
gyermekekre vonatkozik, akik 2015. szept-
ember 01. előtt születtek és még nem jár-
nak óvodába. 
Amennyiben az óvodai nevelésre köte-
lezett gyermek az óvodakötelezettségét 
külföldön teljesíti, a szülők kötelesek ar-
ról legkésőbb 2018.május 20-ig írásban 
értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint ille-
tékes jegyzőt. 
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is 
terheli, ha gyermeke már óvodai jogvi-
szonyban áll és óvodakötelezettségét 
a jövőben külföldön teljesíti. Ebben az 
esetben előzetesen köteles értesíteni 

a gyermek lakóhelye, annak hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegy-
zőt. 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelet, vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben nem íratja 
be, szabálysértést követ el. 
A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
2018. április 10-11. 700–1630 óráig
A BEIRATKOZÁS HELYE: Mesevár Óvoda 
Mende, Fő u. 10. (Központi óvoda)
A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES HIVATALOS 
OKMÁNYOK: Születési anyakönyvi kivonat - 
Lakcímkártya- TAJ kártya
2018. április 10-11-én intézményünk va-
lamennyi óvodai csoportjában, nyílt nap 
keretében, szívesen fogadjuk az érdek-
lődő szülőket és gyermekeiket. 
(Kérjük, hogy ebédeltetés és pihenési idő-
ben 1130–1500 óráig ne látogassák csoport-
jainkat.)

Bölcsődénkben 2018. április 18-án 730–1630 
óráig várjuk a beiratkozni szándékozókat.
A BEIRATKOZÁS HELYE: Mesevár Bölcsőde 
Mende, Fejes Ferenc tér 16/A 
A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES HIVATALOS 
OKMÁNYOK:
Születési anyakönyvi kivonat - Lakcímkártya 
- TAJ kártya  - Oltási könyv

2018. április 18-án a bölcsődei csopor-
tokban, nyílt nap keretében, szívesen 
fogadjuk az érdeklődő szülőket és gyer-
mekeiket. (Kérjük, hogy ebédeltetés és 
pihenési időben 1130-1500 óráig ne látogas-
sák csoportjainkat.)

Juhász Sándor Jánosné
intézményvezető
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Iskolai hírek

Női fitness klub

Gergely-napi csalogató a Mendei Géza 
Fejedelem Általános Iskolában
Szeretettel hívjuk és várjuk a leendő első 
osztályos gyermekeket és szüleiket 

2018. március 10-én, szombaton Ger-
gely-napi csalogató programunkra!
A gyerekek 10 órától különböző játékos 
foglalkozásokon vehetnek részt.
Közben az igazgató asszony bemutatja 
az iskolát a szülőknek és válaszol a fel-
merülő kérdésekre.
A délelőttöt 12 órakor Gergely-járással  
zárjuk.

Tanító nénik

A szabadidőközpontban 

Kedden: Step aerobic
1800-1900 óráig

Csütörtök: Kímélő torna
1800-1900 óráig

A tornát hátfájósok, ülőmunkát végzők bárki, korhatár nélkül végezheti. 
Labdával, széken megmozgatjuk a hátat, vállat és

karokat, mindenki képességei és teherbírása szerint.

FELSZERELÉS: polifóm, súlyzók, törölköző, víz

Érdeklődni lehet a 06-20-981-8299-es számon
Mindenkit várok szeretettel!

Díja: 800 Ft/alkalom
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Kilencedik fejezet  
(második rész)
Megdöbbenve látta, hogy az ajtó előtt Peter áll. 
- Szia!- köszönt a tanár.
 - Hello! Gyere be!- tárta ki az ajtót Rox. 
- Szép az otthonod!- próbálta túlharsogni a zenét 
Peter. 
Rox kikapcsolta a magnót. 
- Ne haragudj, csak egyszerűen már nem tud-
tam ellenállni a kísértésnek, hiszen majdnem há-
rom éve nem hallgattam ilyen hangerőn zenét! 
Sőt, szinte zenét sem hallgattam! - szabadkozott 
mosolyogva Rox. 
- Semmi gond! Megértem.
 - Foglalj helyet! Hozhatok valamit inni? Teát, 
kávét, narancslét? Alkoholt nem tartok, de azt 
nem is adnék, mert kocsival vagy. Nos?- nézett 
kérdőn Rox a férfira. 
- Egy pohár narancslét elfogadok, köszönöm!- 
mondta Peter miközben leült az ágyra. - Alko-
holt, pedig nem is iszok!- mondta, mikor Rox 
már a konyhában volt.
 - Ennek igazán örülök!- adta át a poharat, majd 
leült a fotelba, ami a kanapéval szemben állt. 
- Különben minek köszönhetem a látogatásod?- 
érdeklődött a lány. Elképzelni sem tudta, hogy 
mit akarhat Peter. 
- Most nem úgy vagyok itt, mint tanár, hanem, 
mint magánember.
 - Igen?- Roxi nem értette a dolgot. 
- Igen! Szeretnélek jobban megismerni! Töb-
bet szeretnék tudni rólad és a történetedről! De 
csak akkor, ha nem probléma. - Peter komolyan 
beszélt, de az arcán bátorító mosoly jelent meg. 
- Mire vagy kíváncsi?- Rox maga sem hitte, hogy 
ilyen könnyen kötélnek áll, de volt valami ebben 
az emberben, ami arra késztette, hogy bízzon 
benne. Nem tudta mi volt az! Valami belső ener-
gia lehetett, mert Roxan nem tudott ellenállni. 
- Mindent tudni szeretnék! Az elejétől a végéig!- 
jelentette ki Peter. - Az első órán azt mondtad, 

hogy az, amit elmeséltél csak töredéke mindan-
nak a rossznak, ami veled történt. Ezért most 
szeretném hallani az egészet!- mondta Peter. 
- Nem meséltem el még senkinek, te leszel az 
első. De csak azért mondom el, mert úgy ér-
zem, hogy mi már egy előző életünkből ismerjük 
egymást! Én hiszek az ilyen dolgokban és olyan, 
mintha nagyon régről ismernélek már. - mondta 
zavartan Roxan. 
Peter furcsán nézett rá. 
- Tudom, hogy most teljesen hülyé… 
- Nem! Egyáltalán nem nézlek annak. Én sem 
szoktam ilyet csinálni akárkivel! Én is hasonló 
módon érzek, mint te!- szakította félbe a lányt 
a tanár.
 Rox ránézett a férfira, mosolygott és bólintott. - 
Akkor kezdem…- a lány nagyon ideges volt. - Az 
egész…- Rox először kicsit vonakodva beszélt, 
de pár perc elteltével már olyan volt, mintha egy 
csapot nyitottak volna ki, ahonnan víz helyett 
szavak folytak. Roxan csak mondta, csak mond-
ta, és mondta. Peter figyelte az arcát. Némely 
résznél megvonaglott, volt, amikor megfeszült, a 
tekintete, pedig sötét volt, mint a ruha, amit vi-
selt. Az arca vegyes érzelmekről tanúskodott, de 
mind rossz volt. Egy sem volt, ami miatt legalább 
egy kis mosoly suhant volna át az arcán. Peter 
elhűlve hallgatta Roxan megrendítő történetét, 
és egyszerűen nem tudta elhinni, hogy a XXI. 
században, a civilizált világban ez megtörténhe-
tett. Ez egyszerűen elborzasztotta! Rox lassan 
már egy órája beszélt, mikor megszólalt a tele-
fon. - Halló?
 - Szia Rox, Steven vagyok!- hallatszott a vonal 
másik végéről. 
Felesleges volt bemutatkozni, hiszen Roxan az 
első pillanatban felismerte a fiú kellemes, mély 
baritonját. 
- Szia, Steve! 
- Rox, szeretném megkérdezni, hogy átme-
hetek-e hozzátok ma? 

Folytatásos 



 

Folytatásos 
- Hát, Sylvit hat körül hozzák haza, de persze, 
gyere csak! 
- Rendben, köszi!- ezzel megszakadt a vonal. 
Roxi is letette a kagylót, majd Peterre nézett. 
- Hát ez lenne az én „kedves” kis történetem!- a 
lány keserűn mosolygott. 
- Te jó ég, Roxan! Hogy te min mentél keresztül! 
Úristen! Egyszerűen nem találok szavakat!- Pe-
ter teljesen el volt képedve. 
- Peter!  Bármit mondj, csak ne sajnálj! Nem 

vagyok vevő semmiféle sajnálatra! Akkor nem 
sajnált senki, most meg már minek? Megtörtént, 
ezen változtatni már nem lehet! Igaz?- hangja hi-
deg volt, akár a jég.
- Igazad van, de ez akkor is szörnyű!- Peter még 
mindig nem tért magához. 
- Igen az, de már nem számít! –Rox mosolygott, 
de ez a mosoly nem volt őszinte.

(Rebecca D’Angelo 
 Szőcs – Rádi Anita)

Tájékoztató a kirándulni vágyóknak!
Vagyunk néhányan Mendéről, akik szeretünk 
részt venni a Monor és környéke vidám kirán-
dulósok által szervezett egy, vagy kétnapos 
kirándulásokon. Többen tették szóvá, hogy 
egyszer-egyszer szívesen csatlakoznának a 
csoporthoz, de internet elérhetőség hiánya mi-
att nem ismerik a programokat és javasolták 
annak a Mendei Híradóban való közzétételét.
Ezt a lehetőséget megkaptuk, álljon hát 
itt tájékoztatásul a csoport 2018. évi úti-
terve, amely a következő:
március 11.	 	Aggtelek:	Cseppkőbarlang;
	 	Szinpetri	Óriáskönyv
április 22. 	 	Várpalota:	Thury	vár	
május 19-20. 	 	Őrség,	Vend	vidék,	
	 Jeli	arborétum	-	Rododendron	virágzás
június 24. 	 	Gyöngyös	-	Mátraháza	
július 14 -15.			Szlovákia:	Dobsina	-	Jégbarlang;
	 	Rozsnyó-	városnézés
augusztus 19. 	 	Ipolytarnóc:	
	 Ősmaradványok	-	Lombkorona	sétány
szeptember 15-16.	 	Szerencs	–	Tokaj	
	 –	Poroszló	(vagy	Debrecen)
október 21.	 	Szilvásvárad	-	Szalajka	völgy	
november 18. 	 Siklós
december 9, vagy 15. 		Cserkeszőlő	Termálfürdő
Ha valakinek van jobb ötlete, vagy úgy gon-
dolja, hogy más helyeket szeretne látni, jelez-

ze és ha van rá lehetőség, akkor a szervező 
még alakíthat a terven. Az árak a létszám és 
a mindenkori üzemanyagköltség ismereté-
ben kerülnek meghatározásra és vannak 
időben közölve az érdeklődőkkel. A busz 
kellő létszám esetében (8-10 fő) értünk jön 
Mendére, ellenkező esetben Monoron, vagy 
Gyömrőn tudunk csatlakozni a csoporthoz. 
Amennyiben a programban előre nem látott 
okok miatt változás állna be, úgy azt időben 
jelzi a szervező.
A kirándulásokra jelentkezni Nagyné Ildikónál 
a 06 20 807 9437. telefonszámon lehet, de 
szívesen tájékoztatok én is minden érdeklő-
dőt. Telefonszámom: +36 29 438-223.

Inglis Mária
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Mendei Látnivalók III.
A FEHÉRHEGY–DOLINA TÚRA

Bille és utazásunk következő helyszíne, 
a Fehérhegy-Dolina sohasem tartozott a 
régészek kedvenc feltáróhelyei közé. Né-
hány helyi patrióta kitartásának köszönhe-
tően azonban sikerült elérni, hogy ne csak 
szájhagyomány útján vagy a mesék szint-
jén maradjon fenn sok-sokezeréves múltja. 
Az ásatások bizonyították, hogy Bille évez-
redek óta lakott hely volt. Bár jelentősége 
csökkent, ám lakotthely-jellegét napjainkig 
megőrizte.

Az egykori Billén csaknem másfélezer 
ember tölti mindennapjait. Viszont nem 
ott, ahol korábban. Köszönhetően annak, 
hogy az 1800-as évek első felében jelen-
tős „súlypontáthelyezés” történt: két kif-
li-alakú hegye, a Kakas-hegy és a Fehér-
hegy közötti völgy (Kásavölgy) fokozatosan 
átvette a majorsági dolgozók (cselédek, 
zsellérek, jobbágyok) szállásfunkcióját. 
Egyre több lakóház épült. A házépítkezé-
sek azonban csak az 1920-as évek tagosí-
tási politikája és erdőirtásai nyomán futot-
tak fel. Az erdőírtások 1945 után tovább 
folytak: a jelenlegi Dózsa György utca vé-
géig a hegyoldalt letarolták, a tar területet 
pedig házhelyekként felparcellázták.
Hasonlóképpen igen későn nyerte el az 
Állomás utca is a mai formáját: az 1920-as 
években még csak egy-két épület állott a 
vasút felőli oldalon. 

A környék nem is változott egészen addig, 
amíg az utca végén meghúzódó téglagyár 
sorsa 1978-ban meg nem pecsételődött. 
A bánya kimerülése miatt a gyártás leállt, a 
téglagyár a hagyományos funkcióját elve-
szítette, a vasúti vágányait felszedték, a he-
lyüket felparcellázták, sőt az 1990-es évek 
elején magának a téglagyárnak a területét 
is privatizálták. A magánosítást az egykori 
épületei igencsak megsínylették. A szárí-
tói omladoznak, palái hiányosak, a tetejük 
beázik; ahogy mondani szokták: csak a 
„Szentlélek” tartja egyben őket.
Nem úgy a szemben levő téglagyári, 
vagy Sál-féle iskolát, amely 1929-ben 
kéttantermes iskolának épült benne tanítói 
lakással. Az új tulajdonos beváltotta ígére-
tét: beruházásokkal igyekszik megőrizni, 
sőt feljavítani az épület állagát.
Észre sem vesszük, hogy a Fehérhegy 
felénél elhagytuk Billepusztát. A régi tér-
képek szerint ős-Mende külterületén, a 
Forrás- és Kákás-völgyben járunk. A te-
rület a nevét a Mendei erdőből (másként: 
a Gazdák erdejéből) és az Új Szőlőktől 
eredő forrásáról, valamint a kb. 1 km hosz-
szú, helyenként 5 méter mélységet és 10 
méter szélességet is meghaladó vízmosá-
sáról, illetőleg egy vízinövényről, a kákavi-
rágról kapta. A feljegyzések a Fehérhegy, 
a Templom-hegy és a Kopasz-hegy közötti 

A	volt	téglagyár	lepukkadt	szárítói

Forrás-víz	a	Gazdák	erdejében
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területet az 1860-as években még Ci-
gánydolinának (Cigányvölgynek) nevezték. 
Ugyanis a nyári időszakban cigányok ver-
hettek sátrat a vízmosásnál, amelyet ősszel 
kötelesek voltak elhagyni. A falu kondája 
és csordája szintén kihasználta a termé-
szet adta lehetőséget: minden nap idejött 
delelni és felfrissülni.

Ha hihetünk a térképeknek, akkor valaha 
istálló is állott ott, ahol az 1920-as évektől 
a Mendei Téglagyár működött.
A téglagyár egykori irodaépülete és a For-
rás-ér között a Pátria Takarékszövetkezet 
modern építménye emelkedik. A hely ré-
gebben is pénzforgalmáról volt ismert. 
Csakhogy akkoriban nem a megtakarítás 
célját szolgálta. Először Lilik-kocsmának, 
majd átépítése után – vejéről – Szuhányi-
vendéglőnek hívták; az épület a szocialis-
ta érában sokáig moziként funkcionált. A 
Lilik-kocsmának támaszkodva egy másik 
„kopasztó hely”, egy fodrászat is műkö-
dött, amelyet 1925-től Molnár Imre József 
üzemeltetett…
Befordulva a Forrás-közbe egy „S”-kanyar 
után a Bajcsy-Zsilinszky utcába jutunk. 
Alsó szakaszát korábban Fehérhegyi utcá-
nak hívták. Kialakítására 1924 körül került 
sor, amikor a legalább négy évet szolgált 

katonák részére házhelynek osztották ki. 
Felső szakaszát a rokkant katonák kapták 
meg, ezért ezt a részét a köznyelv Rok-
kant-sornak is mondta.
Az utca alsó és felső részének hajlatából 
napjainkban egy átvágás vezet a Fehér-
hegy kásavölgyi oldalába. A két település-
rész összekötését 1943-ban a zsidó mun-
kaszolgálatosok kezdték meg; a háború 
után a tanács folytatta. Többszöri mélyí-
tésének köszönhetően nyerte el mai for-
máját. Szintben belőle ágazik a régi bánya 
területe, amely Katlan-partyknak ad helyet.
De visszatérve a Forrás-közbe: a Forrás 
vízmosásos legelő részét, a Cigánydolinát 
a fiatalság az 1920-as évektől kezdte fel-
tölteni és sportolásra alkalmassá tenni. A 
legelő szép lassan eltűnt, a helye az 1920-
as évek második felétől a sport, 1980-tól 
pedig fokozatosan az oktatás célját is szol-
gálta. Az átalakítás olyan jól sikerült, hogy 
ma már csak az iskola és a labdarúgópálya 
mellett elhaladó Forrás-ér, valamint a pálya 
végében az egykori lőtér vizenyős helye 
emlékeztet arra, hogy a terület valamikor 
silány vízmosásos legelőként szolgálta a 
községi állattartást.

„HAJRÁ, MENDE!”
A mendei futball spontán módon néhány 
fanatikus unszolására a »labdászathoz« 
kapcsolódóan és az atlétika egyik ága-
ként fejlődött ki. 

Mendei Látnivalók III.

Az	egykori	Cigánydolina	látképe	napjainkban

A	Lilik-kocsma	a	Molnár-fodrászattal		
az	1920-as	évek	végén
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A fura játékot az 1880-as években „angol 
rugdaló”-nak, és, mielőtt meghódította 
volna a mendeiek szívét, „angol rúgósdi”-
nak nevezték. Méltó volt szlogenjéhez: 
„a labda, vagy a baba”, azaz: ha a labdát 
nem sikerül elrúgni, akkor legalább a má-
siknak a lábát találd el. 
A „labda–baba” a XIX-
XX. század fordulóján 
az orvosok megélhetési 
kincsesbányájának bizo-
nyult: alig fejeződött be 
mérkőzés boka- és síp-
csonttörés, dagadt láb, 
vagy egyéb sérülés nél-
kül. – Pálya sem nagyon 
volt akkoriban. Helyette 
megtette a liba- és mar-
halegelő. Ennek ellenére 
a foci megállíthatatlannak 
tűnt, miként a „Hajrá, 
Mende!” is.

A LABDARÚGÓ EGYESÜLET
Lassan már 120 éve, hogy felhangzott a 
buzdítás. Egy korabeli tudósítás szerint: 
„A »Monori Sport-Club« és a »Mendei 
Football-Egyesület« október 27-en mér-
kőzött Monoron. Az eredmény 3:1 volt a 
Mendei Football-Egyesület javára.” A ven-
dégszereplés mind Mende, mind a környék 

viszonylatában sporttörténeti jelentőségű-
nek számít. Mende szempontjából azért, 
mert bizonyíthatóan 1901-ben már létezett 
saját labdarúgócsapata. A környékünkhöz 
viszonyítva pedig azért, mert a többiek leg-
alább egy évtizeddel később álltak össze; 
például az Isaszegi Sport Egylet és a Pé-
celi Athlétikai Club 1911-ben, a Gyömrői 
Sport Egylet 1922-ben alakult, a Maglódi 
Torna Club pedig az 1921-ben feloszlott 
Maglódi SC-ből jött létre…
A két háború közötti időben a legtöbb fut-
ballklub nem rendelkezett sportpályával. A 
mendeiek sem. Az adatok szerint a hely-
beli csapat hivatalosan csak 1924-ben 
avatta fel kelet–nyugati fekvésű pályáját a 

Dolinában. Erre a neve-
zetes alkalomra – 1924. 
szeptember 14-én – a 
Budapest VII. kerület ATE 
csapata látogatott el. A 
mérkőzés eredményét a 
sporttörténelem nem je-
gyezte fel. Valószínűleg 
feledhető volt. Miként egy 
következő pályaavatásé 
is. Ez esetben apropóul a 
régi pálya fekvésének és 
méreteinek a megváltoz-
tatása szolgált: a pályát 
déli irányba eltolták és 
megnagyobbították, a ka-

pukat pedig észak–dél irányban állították 
fel. Az avatóünnepségen a ferencvárosi 
öregfiúkkal mérte össze erejét a csapat. 
A pályát utoljára 2014-ben újították fel: a 
szintkülönbségeket megszüntették, locso-
lórendszert és új gyepet kapott.
Az Egyesület a közel 120 év alatt többször 
elhalt, majd át- vagy újjáalakult. A vidéki al-
sószintű bajnokságban több-kevesebb, de 

Kupecz	Mihály,	a	focicsapat		
elnöke	és	Badacsonyi	Ferenc	intéző	az	

1950-es	évek	végén

Pályaavatás	1975(?)
Mende	és	a	ferencvárosi	öregfiúk	csapata
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inkább kevesebb sikerrel vette fel a küzdel-
met. Talán ezért változtatott sokszor nevet. 
Hívták MFE-nek, MMTE-nek, MLE-nek, 
Mendei MOVÉ-nek stb. Jelenlegi neve: 
Mendei LSE (Labdarúgó Sport Egyesület). 
Klubszíne a kék-sárga. Alapítási évként hi-
vatalosan az 1902. február 1-jét jelöli.
A csapatot 1945 előtt egy ideig két maga-
sabb osztályba igazolt játékos is erősítette. 
A legjobb eredményt az 1962/63-as sze-
zonban és 1970-ben harcolta ki, amikor 
járási bajnokságot nyert. Fennállása alatt 
ötször végzett 2. helyen. A 2016/2017. 
évi szezonban a Pest megyei III. osztály 
Közép B. csoportjában a 9. helyen zárt.

TOVÁBBI EGYESÜLETEK
A sport szeretete végigkíséri a falu elmúlt 
száz évét. A tehetségek előcsalogatásá-
ra vagy csupán a mozgás örömére szá-
mos egyesületet hívott életre. Időrend-
ben elsőnek kívánkozik az 1925. április 
29-én 28 személy részvételével létreho-
zott MENDEI LEVENTE EGYESÜLET. Az 
egyesület főként a tanulóifjúságot céloz-
ta meg, de a felnőttek is bekapcsolódtak. 
Elnöke Petrányi Károly főjegyző, alelnö-
ke Szállasi Károly adó-
ügyi jegyző, az egye-
sület jegyzője Reichel 
Lajos tanító volt.
A falu két háború kö-
zötti társadalmi és 
sportéletében sokkal 
megha tá rozóbbnak 
bizonyult a MENDEI 
MOVE SPORT ÉS TÁR-
SADALMI EGYESÜ-
LET, amely 1934. nov-
ember 4-én 65 fővel 
tartotta alakuló ülését. 

Hazafiasságot propagáló szervezetként 
működött, hatókörét a község valameny-
nyi sportjára kiterjesztette.
A Mendei MOVE megalakulásakor el-
nöknek Tóth Gyula MÁV-főintézőt, társ-
elnöknek Droba Márton evangélikus 
lelkészt és Kinczel Vince katolikus plé-
bánost, alelnöknek Aczél Károly uradal-
mi főintézőt, főtitkárnak Frecska György 
evangélikus kántortanítót, titkárnak Man-
ga Ferenc katolikus tanítót, jegyzőnek 
Jámbor János és Tóth Béla közgyűlési 
tagokat választotta. A pénztárnok, az 
ellenőrök, a bizottsági és választmányi 
tagok, valamint póttagok választása szin-
tén ekkor történt. Az egyesület színe a 
„kék-fehér” volt.
Mende sportéletét tovább árnyalja egy 
másik sportág, a lövészet. A lőfegyverek 
a fiatalokat és a felnőtteket is vonzották. 
Ezért nem véletlen, hogy a lövészek szá-
mos előkelő helyezést értek el. Például 
1933. október 8-án a Maglódon tartott 
pályaavató ünnepségen résztvevő mint-
egy 100 lövész közül a mendeiek hozták 
el az első helyeket: csapatban és egyé-
niben egyaránt. Egyéniben Schal Antal 

138 ponttal végzett az 
élen, Borsányi Miklós 
pedig 127 ponttal a 3. 
lett. Versenyen kívül 
álló helyzetben Rubács 
János 139 pontot szer-
zett, és nyert… A körül-
mények változása miatt 
1935. november 30-án 
rendkívüli közgyűlést 
kellett tartani, ahol 28-
an megalakították a 
MENDEI POLGÁRI LÖ-

VÉSZ EGYESÜLETet. 
A	Mendei	MOVE-bélyegző	

lenyomata

Mendei Látnivalók III.



 

28 Mendei Híradó  2018./I. szám

Elnökévé Petrányi Károly főjegyzőt, 
ügyvezető elnökké Rubács Jánost, alel-
nökké Benyovics Mihály bírót, Borsányi 
Miklós segédjegyzőt és 
Reiner János tanítót, 
főtitkárrá ifj. Stukovszky 
Mihályt választották. Az 
egyesület a katolikus 
templom (a Kopasz-
hegy) mögötti legelőn 
építette ki lőterét. Fenn-
állása alatt sok szép 
eredményt tudhatott ma-
gáénak.
A háború után, 1948. 
március 22-én a belügyminisztérium az 
egyesület feloszlatását és nyilvántartás-
ból való törlését rendelte el. Az egye-
sület megszűnt ugyan, de a lövészet az 
MHSZ égisze alatt új köntöst öltött.

AZ MHSZ ÉGISZE ALATT
A klubszerű élet a szocialista érában az új 
kurzusnak megfelelő, párt által irányított 
félkatonai szervezetekben folytatódott. A 
sport- és szabadidős tevékenységet az 
1948-ban alakult MSZHSZ (Magyar Sza-
badságharcosok Szövetsége), 1957-
től az MHS (Magyar Honvédelmi Sport 
Szövetség), 1968-tól 1990-ig pedig az 

MHSZ (Magyar Honvédelmi Szövetség) 
fogta össze. Alapvető feladatként vala-
mennyien a fiatalok sorkatonai szolgálat-
ra való felkészítését, a leszerelt fiatalok 
továbbképzését, röviden: a honvédel-
mi elő- és utóképzést határozták meg. 
Minden próbálkozás ellenére a mendei 
sportélet az 1950-es évek egy részében 
halódott. Az atlétika és a testmozgás fő-
ként az iskolai testnevelésre korlátozó-
dott, még a foci is csak 1957 után éledt 
újra. Voltak egyéb kezdeményezések is, 
ám azok 1-2 éven belül szintén zátonyra 
futottak. A következő évtizedek sikeres 

kezdeményezéseként 
– a foci mellett – csak 
a modellezés és a lövé-
szet említhető.

AZ RMSK
A rendelkezésre álló 
adatok szerint Mendén 
a repülőmodellezés 
Rojcsek Ferenc irá-
nyításával a kásavölgyi 
iskolában vette kezde-

tét. 1949. március 26-án 5 úttörő, 3 
EPOSZ- és 2 SZIT-tag megalakította az 
Állami Általános Iskola Modellező Körét. 
(Rövidítések: EPOSZ = Egységes Pa-
rasztifjúság Országos Szövetsége, SZIT 
= Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanonc-
mozgalom) Mivel a gyerekek ráuntak a 
„sárkányeregetésre”, a Kör pár év múlva 
megszűnt.
A repülőmodellezést 1974-ben Szilágyi 
György technikatanár élesztette újjá a 
mendei MHSZ Lövészklub Modellező 
Szakosztályaként. Az első jelentősebb 
eredményt a monori járási versenyen 
1977-ben érték el. 

Mendei Látnivalók III.

Az	újjáalakuló	ülés	vezetősége	1985-ben

Osztrák	bajnoki	kupa	1992
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Ezt követően több sikeres verseny és 
népszerűsítő bemutatkozás következett. 
1983-ban a 40 tagot számláló modellező 
szakosztály már 2 minősített sportbíróval 
és 15 minősített versenyzővel büszkél-
kedhetett. 1985-ben, miután a modelle-
zés kivált az MHSZ-lövészklubból, Mendei 
Repülőmodellező Sportközösség (továb-
biakban: RMSK) néven újjáalakultak.
Az országos és nemzetközi versenyeken 
elért helyezések jelezték, hogy jó úton 
haladnak. Álljon itt néhány eredmény: 
az RMSK színeiben versenyző Szilágyi 
György a szabadonrepülő kategóriában 
1990-ben elhozta az osztrák kupát; a 
változatosság kedvéért 1991-ben Ka-
nyik József ismételte meg ugyanezt a 
bravúrt… De a serdülő és ifjúsági korosz-
tályban is indultak versenyzőik – szintén 
kiváló eredménnyel: több alkalommal 
végeztek 1. helyen, például Szilágyi Ka-
talin (1992-ben országos bajnok) vagy 
Dékány Zsolt (1990-ben országos ifjúsá-
gi bajnok). Csapatban 1992-ben szintén 
az RMSK-é lett az osztrák bajnoki kupa… 
Számos hazai és nemzetközi bajnokság 
megkoronázása 2017-ben történt: két 
modellező (Kátai Péter elektrogumis és 
Horváth Dávid ALOT-kategóriában) a 
Mendei RMSK Egyesület tagjaiként Eu-
rópa-bajnokságot nyert.

A LÖVÉSZKLUB
A lövészszakosztály is nehezen talált 
magára. Fordulatot csak a helyi MHSZ 
megalakulása hozott. A járás Kiss József 
testnevelő tanárt bízta meg, hogy indítsa 
be a lövészklubot. Miután kaptak puská-
kat, talán 6 db 6 mm-es puskát és hoz-
zá lőszereket, néhány 16-25 év közötti 
fiatallal megkezdték a gyakorlatozást a 
vasúton túl levő egykori bányában. 

A gyakorlatozás és a lelkesedés meghoz-
ta a gyümölcsét: több versenyt fejeztek be 
előkelő helyen.
1976 után Kanyik József vette át a vezetést. 
Az ő irányítása alatt készült el a „Katlanban” 
az az 50 méteres 10 lőállásos fedett lőtér, 
amelyet 1978-ban a fegyveres erők napján 
avattak fel. 1985-ben a futballpálya mögött 
megépítették immár harmadik, szintén 10 
lőállásos lőterüket, ahol önvédelmi fegyve-
rekkel is lehetett gyakorolni – Az ide-oda 
vándorlás nem szegte a versenyzők ked-
vét. Olyan jól szerepeltek, hogy 1982-ben 
a megyei felnőttválogatott 90 százalékát, 
az ifiválogatott felét a mendeiek adták. A 
szakosztály az 1980-as évek közepén 
Mendei Honvédelmi Klub (MHK) néven az 
ifjúsági mellett két felnőtt csapatot verse-
nyeztetett. 1988-ban Gyálon mind csapat-
ban, mind felnőtt egyéniben az első helyen 
végeztek. – Érdemes felidézni a klub né-
hány lövészének a nevét: a vezetőin kívül 
Krajczár Zoltán, Kanyik Zoltán, Gselmann 
Ferenc, valamint Vojácsik Éva...
A mendei MHSZ és vele együtt a lövészet 
is 1990-ben megszűnt, (f)elszámolásukat 
1993-ban ejtették meg: 8 db légpuskát, 
10 db kispuskát és 1 db sportpisztolyt ad-
tak le.

Balogh Gábor
kutató

MHSZ-egyenruhás	mendeiek	a	lőtér	átadásakor	1978-ban
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Így készül:
A tojásokat egy tálba ütjük, a liszt és a víz 
hozzáadásával elkészítjük a galuskatésztát, 
melyet forrásban lévő sós vízbe szagga-
tunk, majd leszűrjük. Végül a túróval ala-
posan elkeverjük. Ezzel a körettel tálaljuk a 
harcsapaprikást.

Így készül:
Az apró kockákra vágott vöröshagymát 
kevés zsiradékon üvegesre pároljuk, 
majd hozzáadjuk a szintén apró kockák-
ra vágott paradicsomot és paprikát. A 
hagymás alapba keverjük a felkockázott, 
besózott harcsafilét, ezt a halhús kifehé-
redéséig pároljuk, közben sóval, borssal, 
fűszerpaprikával fűszerezzük, kevés víz-
zel felöntjük. Óvatosan keverjük, inkább 
csak rázogassuk, nehogy összetörjön a 
halhús. A tejszínt csomómentesen elke-
verjük a liszttel, majd apránként a papri-
káshoz keverjük, ezzel készre főzzük az 
ételt. Túróval kevert galuskával tálaljuk. Jó 
étvágyat kívánok!

Így készítjük: 
Az összes hozzávalót alaposan összedol-
gozzuk, majd a tésztát 3-5 mm vastagsá-
gúra nyújtjuk, derelyevágóval kiformázzuk 
és forró olajban pár perc alatt megsütjük, 
lecsepegtetjük. Porcukorral, házi barack-
lekvárral tálaljuk.

Böjti finomságok

Hozzávalók:
• 3 db tojás
• 50 dkg liszt
• 3 dl víz
• 50 dkg túró

Hozzávalók:
• 1,5 kg harcsa
• 4 db vöröshagyma
• 2 dl tejszín
• 1 evőkanálnyi liszt

• só
• bors
• fűszerpaprika
• 2 db paprika
• 2 db paradicsom

Hozzávalók:
• 80 dkg liszt
• 3 tojás
• 1 kávéskanálnyi szódabikarbóna
• 5 evőkanálnyi cukor
• 1 evőkanálnyi zsír
• 4 dl tejföl

Túrós galuskávalHarcsapaprikás

Csörögefánk – herőke

Jó étvágyat!
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MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése:  
karácsonyfa volt.

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

Nagy Gábor, Jurkovich Péter, Fáskerti Olivér
Az átvételére jogosító utalvány átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán ügyfélfogadási időben.

Rejtvény gyermekeknek

A új feladványunkhoz jó időtöltést kívánunk!
A helyes válasz beküldői között kisorsolunk 

3 db 32 cm-es szabadon választható pizzát amit a Rizzo Gastro Bar-ban lehet beváltani! 
A megfejtéseket 2018. március 20-ig  kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni,  
a nyerteseket e-mailben is értesítjük!

Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
Megfejtés: a tavasz, az újászületés egyik szimbóluma

 1 Tavasz első virágzó, lágyszárú növénye
 2 Tavasszal gyakran teszi a szél
 3 Tavaszi hónap 
 4 Egy év négy ilyenből áll
 5  Ez olvad meg tavasszal
 6 Ilyen madár a gólya
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Mende Község önKorMányzatánaK Képviselő-testülete 
ezúton Meghívja a település laKosságát 
az 1848/49-es ForradaloM és szabadságharc 
tiszteletére tartandó MegeMléKezésre

2018. március 15-én 17 órától. 

1700  Koszorúzás a Hősök Terén
 
1720 Fáklyás felvonulás a Szent István parkig

1800  Ünnepi műsor a Szabadidőközpontban 
 (Szent István park 1. sz.)
 Ünnepi beszédet mond: 
 Juhász Sándorné önkormányzati képviselő
   
 Közreműködnek: 
 Mesevár Óvoda gyermekei
 Rozmaring Nyugdíjasklub tagjai
 Hagyományőrző népi együttes

Rossz idő esetén a program a Szabadidő Központban  
kerül megrendezésre 1700 órától

MeghívóMeghívó

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a községi március 15-i ünnepségére való eljutás megkönnyítése érdekében külön buszjáratot indítunk. 
1620-kor indul Pusztaszentistván – Játszótérről, 1640-kor Dózsa György út végéről, este pedig 1915-kor indul vissza a Polgármesteri Hivatal elől.


