
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2015./II. szám

Kedves Mendei LaKosoK!
A tavasz-, és a jó idő beköszöntével, valamint 
az önkormányzat 2015. évi költségvetési szá-
mainak ismeretében ismételten felgyorsul-
nak az események településünkön.
A viszonylag enyhe tél után megkezdjük 
és folytatjuk az ősz végén abbahagyott 
település szépítését, valamint a csator-
na bekötéseket. Előreláthatólag március 
végén megkezdődik a próbaüzem a csa-
torna beruházásnál – a vasút alatti átfúrás 
van még hátra-, vagyis terhelhető a rend-
szer, rá lehet kötni. A Sülysápon kialakított 
szennyvíztisztító képes fogadni a szenny-
vizet. A próbaüzem a tervek szerint 2015. 
szeptember 30-ig tart, addigra rá kell kötni 
az ingatlanokat. Tavaly elkezdtük a Dózsa 
György utcában a munkálatokat, március 
elejétől pedig immár a település több terü-
letén egyszerre folytatjuk az ingyenes be-
kötéseket. A próbaüzem hamarabb indul, 
mint ahogy mindenütt biztosítani tudjuk az 
ingyenes bekötést, ezért aki hamarabb 
szeretné rákötni az ingatlanát, és vállalja, 
hogy kiássa az előre egyeztetett nyomvo-
nalat, akkor részére biztosítjuk a csövet 
és lefektetjük az árokba a csatornát. Aki 
a lehetőséggel élni szeretne, kérem hívja 
Forgács Melittát a 06-30/638-4770   szá-
mon. A bekötések kivitelezése alatt munkát 
is tudunk biztosítani, amelynek felhívása a 
2. oldalon található.  A csatorna üzemel-
tetője várhatóan a Tiszamenti Regionális 
Vízmű Zrt. lesz, aki a végleges rákötéseket 
meg fogja csinálni, vagyis a lakást ráköti az 
előzetesen elkészített bekötésekre.

A csatornázáson kívül a településen márci-
usban elkezdjük az árkok karbantartását is, 
amelynek ebben az évben kiemelt jelentő-
séget tulajdonítunk. Ezen kívül a településen 
számos tennivaló van, és mivel a képviselő-
testület már elfogadta ez évi költségvetését 
– részleteiről külön cikkben számolunk be – 
nekikezdhetünk a járda építésnek, valamint 
az utak karbantartásának is.
A munkán túl azonban álljunk meg egy pilla-
natra! Engedjék meg, hogy Kéri János ver-
sével köszöntsem településünk női lakosait.  

Kaszanyi József 
polgármester

Kéri János: 
Nőnapi köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.
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Közérdekű információkTestületi hírek
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az 
ingyenes jogi tanácsadást 2015. március 
hónap 27. napján (pénteken) 11 órától 12 
óráig tartom a Polgármesteri Hivatalban. 
Bejelentkezés szükséges 
a 06-30/466-7304 telefonszámon, 
hétfőtől péntekig 10 óra és 16 óra között. 
Elérhetőségeim: Tetlák Ügyvédi Iroda
Cím: 2235 Mende, Bem József tér 4.
Tel/fax: 06-29/703-693, 
Mobil: 06-30/466-7304
E-mail: dr.tetlak.krisztina@gmail.com

Dr. Tetlák Krisztina 
ügyvéd

Étkezési térítési díj befizetés
2015. április 13. hétfő  
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 óra között Polgármesteri Hivatalban
2015. április 15. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 óra között Polgármesteri Hivatalban
2015. április 17. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 óra között Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2015. április 20. hétfő
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 óra között Polgármesteri Hivatalban

Különbusz március 15-én
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
községi március 15-i ünnepségére való 
eljutás megkönnyítése érdekében külön 
buszjáratot indítunk. 
1620-kor indul Pusztaszentistván – Ját-
szótérről, 1640-kor Dózsa György út vé-
géről a Hősök terére, este pedig 1915-
kor indul vissza a Polgármesteri Hivatal 
elől.

HIRDETMÉNY
Ezúton értesítem a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Pest Megyei Kormányhiva-
tal Nagykátai Járási Hivatala ügysegéd 
útján – helyben a polgármesteri hivatal 
épületében -  lehetőséget biztosít a járá-
si hivatal feladat-és hatáskörébe tartozó 
ügyekben a kérelmek, hiánypótlások be-
nyújtására. 
Az ügysegéd ügyfélfoga-
dás helye: Mende, Fő u. 14.
ideje: hétfői napokon 
1500 – 1800 óráig
2015. március 1-jétől a járási hivatalok-
hoz kerültek az aktívkorúak ellátásával 
kapcsolatos – eddigi jegyzői feladat- és 
hatáskörbe tartozó – ügyek is. (foglal-
koztatást helyettesítő támogatás, egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás)

 Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető

Adó felajánlás
Kedves Olvasó! Újra itt a lehetőség, hogy 
adója 1%-át felajánlja. Ha teheti, támogassa 
vele a községünkben működő egyesületeket, 
alapítványokat!  Köszönjük!
Kedvezményezett neve: 
„Szép,tiszta Mendéért“ Kiemelten Közhasznú 
Környezetvédelmi Egyesület (Zöld Klub) 
 adószáma: 18709883-1-13
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

Mende Község Önkormányzatának képviselő-
testülete az előző Mendei Híradó megjelené-
se óta 2015. január 22-én és 2015. február 
12-én tartott testületi ülést.  
A januári testületi ülésen a képviselők többek 
között elfogadták a 2015. évi üléstervüket, 
az önkormányzat ezévi közbeszerzési tervét 
(jelenlegi szemétszállítási szolgáltató ismételt 
kiválasztásával), meghatározták a Mendei 
Polgármesteri Hivatal  teljesítménykövetel-
mények alapját képező célokat, illetve az 
idei igazgatási- valamint óvodai szünet szünet  
időpontjait. 
A testületi ülésen a képviselők döntöttek ar-
ról, hogy tiszteletdíjat – úgy ahogy az elmúlt 
négy évben - továbbra sem kívánnak felvenni.  
A képviselők új buszmegálló kihelyezését 
fogadták el a Kossuth utcában, ahol 2015. 
február 1-től a busz már meg is áll. 
A februári ülésen mint legjelentősebb napi-
rendi pontként a képviselők tárgyalták és el-
fogadták Mende Község Önkormányzatának 
2015. évi költségvetését. Az ülésen a testület 
újraszabályozta a szociális ellátásokat a tör-
vényi kötelezettségnek megfelelve. (ezen két 
napirenddel külön cikk foglalkozik.)
A képviselők elutasították a közétkeztetés 
díjának emelését, újratárgyalták  az isko-
la működését, amely szerint a továbbiak-
ban is a jelenlegi konstrukcióban évi közel 
16 000 000 Ft-ot fizetve járul hozzá a műkö-
dési költségekhez.
Döntés született a Családi Nap megszerve-
zéséről, ami 2015. május 16-án kerül meg-
rendezésre. 
Az ülés második felében egyéni kérelmek el-
bírálására is sor került.
A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes egé-
szében elérhető a weblapon.

Mona Gyula
jegyző

Felhívás adófizetési határidőkre
Tájékoztatom Önöket, hogy az idei évben, át-
fogó adóellenőrzés lesz mind a gépjárműadó, 
mind pedig az iparűzési adó tekintetében. 
Kérem, hogy a bevallási/ bejelentési, va-
lamint a fizetési határidőkre fokozottan fi-
gyeljenek. Befizetéseiket a kiküldött csek-
ken vagy a következő számlaszámokra 
teljesíthetik:
Gépjárműadó számla:

11742056-15392055-08970000
Iparűzési adó beszedési számla:

11742056-15392055-03540000
Az első félév gépjárműadó és iparűzési adó-
előleg befizetési határideje: 2015. 03. 16. 
Az iparűzési adóbevallások és iparűzési adó 
megfizetésének határideje: 2015. 05. 31.
A második félév gépjárműadó és iparűzési 
adóelőleg befizetési határideje: 2015. 09. 15.

Farkasné Mladoniczki Viola

Mende Község Önkormányzat Képviselőtes-
tülete, az 1/(2015.(I.22.) sz. határozatban 
egyhangú döntést hozott, és lemondott a 
képviselők tiszteletdíjáról. A költségvetésben 
maradó összeg, 3 800 000 forint, Mende 
község javára, – a közterületek szépítésé-
re, intézmények biztonságossá tételére, ci-
vil szervezetek támogatására – saját döntés 
alapján kerül felhasználásra. A képviselőtes-
tület, ahogyan az előző ciklus képviselőtestü-
lete is tette, ezzel is szeretne hozzájárulni a 
község zavartalan működéséhez. Köszönjük.

Gecser István  
képviselő

Pénzügyi Bizottság elnöke

A Mendevíz Kft. vízszerelőket és segédmun-
kásokat keres! Jelentkezni a Mendei Polgár-
mesteri Hivatalban leadott önéletrajzzal lehet. 
Érdeklődni a 06-30/638-4770 telefonszámon.
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Közérdekű információk Átalakult a segélyezési rendszer
A 2015. évi törvény jelentősen átalakította a 
szociális ellátások rendjét, ezen belül is a se-
gélyezési rendszert. Az önkormányzatok na-
gyobb teret kaptak a rászorultsági szabályok 
megalkotására, azonban a segélyeket a saját 
költségvetésükből kell kigazdálkodni. Ennek 
részbeni kompenzálására, viszont a norma-
tív alapon járó juttatások megállapítása és 
finanszírozása a járási szintekre kerül át.
Részletesebben ez azt jelenti, hogy az 
aktív korúak foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatásának megállapítása és folyósítása 
a járási hivatal hatáskörébe kerül.      (Pest 
Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási 
Hivatala 2740 Nagykáta, Dózsa Gy.u.2.) 
Az eddig aktív korúak rendszeres szo-
ciális segélye címén folyósított ellátás 
egészségkárosodottak esetében egész-
ségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatássá alakul. A nyugdíjkorhatárt 
5 éven belül betöltők esetében, akik vál-
lalják az együttműködést foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra lesznek jogo-
sultak. 

Ezen ellátásokat is a járási hivatal fo-
lyósítja. (a támogatások felülvizsgálatát 
a Mendei Polgármesteri Hivatal 2015. 
február 28-ig elvégezte.
Az ellátási formák közül megszűnik a 
normatív lakásfenntartási támogatás és 
a méltányossági közgyógyellátás. Ezen 
támogatási formák közül azonban ame-
lyek 2014. december 31-e előtt lettek 
megállapítva egy év időtartamra lejára-
tukig folyósításra kerülnek, illetve a köz-
gyógyellátási igazolványok lejáratukig 
érvényesek.  
Az átalakításhoz kapcsolódóan az ön-
kormányzatoknak 2015. február 28-ig 
újra kellett szabályozni a támogatáso-
kat. Mende Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  2015. február 12-én 
megalkotta a 3/2015 (II.  ) sz. rendeletét 
a települési támogatásról.
Az önkormányzat 2015. március 1-jétől 
a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az idő-
szakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küszködő személyek részére a 
rendeletben meghatározott feltételekkel 
települési- vagy rendkívüli települési tá-
mogatást nyújthat. A települési támoga-
tás részben kiváltja a korábbi lakásfenn-
tartási támogatást, azonban az ellátás 
megállapításának feltételei szigorodtak. 
Összességében az önkormányzat erejé-
hez képest továbbra is támogatni kívánja 
a település rászorult lakosait. A rende-
let, illetve a kérelem nyomtatvány teljes 
egészében megtekinthető és letölthető 
a www.mende.hu honlapról, illetve be-
szerezhető a Polgármesteri Hivatalban. 
Mona Gyula Wágner Istvánné
jegyző szociális főelőadó

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy a tü-
dőszűrő vizsgálat 2105. április 13-tól április 
17-ig tart. 
Helye: Pusztaszentistván Fejes Ferenc tér 2. 
szám alatt lévő „iskola épülete”.
Ideje: minden nap 800 – 1800

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG 
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok-
nak évente egy alkalommal ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi al-
kalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1 700 Ft, mely az OEP által országosan 
elrendelt összeg. A befizetés a szűrőál-
lomáson kapható csekken történik. A 
14-18 év közötti gyermekek szűrése in-
gyenes, de beutaló és szülői beleegye-
ző nyilatkozat szükséges. A törvény által 
kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb 
tanulóknál, akiknek az oktatási törvény 
ezt előírja, a vizsgálat természetesen in-
gyenes.
A befizetéshez szükséges csekk előze-
tesen beszerezhető a Polgármesteri Hi-
vatalban is.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok 
más tüdőbetegség időben történő felis-
merésére!
Kérjük a vizsgálatra vigye magával sze-
mélyi igazolványát, TB kártyáját, illetve 
ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást.

Mona Gyula
jegyző

Újrahasznosítható (sárga zsákos) hulladék gyűjtése
1. körzet: március 25 szerda

Ady E út, Akácfa u., Andrássy u., Bacsó B.u., 
Bajcsy Zs. U., Dolina köz, Dózsa Gy.u., For-
rás köz, Fő u., Honvéd u., Hold u., Hősök 
tere, Hunyadi u., Iskola u., Jókai M. u., Le-
gelő u., Mendei MÁV állomás és bakterház, 
Nap u., Ország út, Péceli u., Petőfi u., Rét u., 
Rózsa u., Somogyi u., Tabánhegyi u., Teme-
tői u., Toldi köz, Toldi u., Tomori köz, Tulipán 
u., Vasút u., Zrínyi u., 

2. körzet: március 26. csütörtök
Alkotmány u., Állomás u., Arany J. u., Árpád 
vezér u., Báthory u., Bem J. tér, Bercsényi u., 
Bille B. u., Csigási u., Csokonai u., Deák F. u., 
Dobó István u., Domb u., Gárdonyi u., József 
A. u., Kossuth L. u., Leányvár u., Locsodi u., 
Mendei u., Meredek u., Nyár u., Oszlári út, Őr 
u., Rákóczi u., Szabadság u., Szegfű u., Szent 
István bekötőút, Szent István út, Szövetkezeti 
u., Tavasz u., Tél u., Új élet u., Vörösmarty u., 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a szelektív hulladékot csak 
a szállítás napját megelőző este helyezzék ki az ingatlanok elé!
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Impresszum:
Mendei Híradó 2015./II. 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.

Költségvetési kiadások:

Személyi juttatások: Az önkormányzat ál-
tal foglalkoztatott közmunkások bérének 
önrésze, és a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíja szerepel itt.
Munkaadókat terhelő járulék: A személyi 
juttatások 27%-a a szociális hozzájáru-
lási adó.
Dologi kiadások: A 2014. évi teljesí-
tett dologi kiadások alapján tervezve. 
2015. évben az egyéb szolgáltatások 
között terveztük a szemétszállítás ön-
kormányzatot érintő plusz költségét 
(15 180 ezer Ft), a kamatkiadások 
között a Csatornatársulat felé fize-
tendő hitelkamat tervezett összege 
7 000 ezer Ft. 
Ellátottak pénzbeli juttatása: Az elmúlt 
évben is körültekintően adta az Ön-
kormányzat a szociális juttatásokat, 
melyet ebben az évben is folytatni 
kíván. De változás, hogy március 
1–től a szociális juttatásokat már az 
önkormányzat adja a saját bevétele 
terhére.

Egyéb működési célú kiadás: 

Tartalmazza:  
- 2013. évi normatíva felülvizsgálat miatti 
normatíva visszafizetést 
 (632 e Ft)
- civil szervezetek támogatását 
 (1 000 e Ft),
- az Általános Iskola fenntartására fize-
tendő hozzájárulást 
 (16 512 e Ft)
- a helyi autóbuszjárat támogatását 
 (7 620 e Ft), 
- a helyi körzeti megbízott támogatása 
2015. évre  (180 e Ft), 
- a Csatorna Társulat felé az évi kötele-
zettséget  (2 176 e Ft,)
- a Szomorúszív alapítványnak támo-
gatás  (210 e Ft), 
- valamint a Mendevíz Kft működési 
támogatása  (8 100 e Ft). 
Továbbá az új előírások szerint itt tervez-
zük a tartalékot  (6 245 e Ft).

Beruházások:  
- Rendezés terv 4.000 e Ft
- ASP pályázat 9.698 e Ft
- Tárgyi eszköz beszerzés 2 000 e Ft
- Elmib részvény           8 350 e Ft
- Beruházás előzetesen felsz. áfa
 4 238 e Ft

Finanszírozási kiadások: 
A költségvetési intézmények finanszí-
rozását tartalmazza: Polgármesteri Hi-
vatal (89 771 e Ft), a Mesevár Óvoda 
- Bölcsőde esetében (93 275  e Ft). 

Kaszanyi József Bartháné Lázár Eszter
polgármester pénzügyi vezető

Mende Község Önkormányzatának 2014. feb-
ruár 12-ei testületi ülésén a 2/2015 (II.19.) 
rendeletével elfogadta a 2015. évi költségve-
tését. A rendelet és mellékletei a település 
weboldalára feltöltésre kerültek, ebben a 
cikkben rövid tájékoztatást kívánunk nyújtani 
a lakosok számára.
A működési költségek tervadatai tar-
talmazzák intézményenként az előző 
év tényadatainak bázisát, valamint az 
azóta történt változásokat, új szerződé-
seket. A tervezés a rovatrendek, kor-
mányzati funkciók és a szakfeladatok 
alapján történt, a 2014. évi eredeti elő-
irányzatokat az összehasonlítás lehető-
sége miatt ugyanebben a struktúrában 
mutatjuk be.
A felújítások, fejlesztések között szere-
pelnek azok a feladatok, melyek folya-
matban vannak, vagy már megnyert pá-
lyázatok. Az Önkormányzatnál megnyert 
pályázat az ASP rendszer, ahol konzorci-
umi tagok vagyunk bruttó 12 316 ezer Ft 
összegben. Ezen pályázatból teljesen 
megújul a Polgármesteri hivatal számító-
gépparkja, valamint áttérünk olyan köz-
ponti programok használatára, amelyek-
kel évente milliós kiadás csökkentést 
tudunk elérni, úgy hogy a hatékonyság 
növekszik. 

2015. évi költségvetés tervezése részletesen:  

Önkormányzat
Költségvetési bevételek:

1. Működési célú támogatások államháztar-
táson belülről:
Tartalmazza az Önkormányzat működési 
támogatásait (220 090 e Ft), valamint az 
OEP támogatást (6 376 e Ft).

2. Közhatalmi bevételek:
- Helyi adóbevételek:
Gépjárműadó: a beszedett adó 40%-a 
illeti meg az önkormányzatot, melyet 7,7 
millió Ft-tal terveztünk. A 60%-ot az ál-
lam elvonja, amelyből elsősorban az is-
kolákat üzemelteti.
Iparűzési adó: 30 millióval számolunk, mi-
vel a csőd és felszámolások alatt álló cé-
gek esetében bevételt már nem tervezünk.  
Egyéb közhatalmi bevétel: az adóbírsá-
gokat, a késedelmi pótlékokat tartalmaz-
za 0,5 millió forint összegben. Célunk 
nem a bírságolás, hanem a jogkövető 
magatartás elősegítése.
3. Működési bevételek: E soron van ter-
vezve a MÁV bérleti díj, a Tiszamenti 
Regionális Vízművek bérleti díja, a két 
háziorvos rezsi hozzájárulása, az önkor-
mányzati termőföld bérleti díja, valamint 
a ravatalozó használati díja. 
4. Felhalmozási bevételek: Az önkormány-
zati ingatlan értékesítés bevételét tervez-
tük ezen a költségvetési soron. 
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: A 
pályázati bevételeket jelenítjük meg 
ezen a soron, amely 2015-ben csupán 
az ASP pályázat bevétele 9 698 ezer Ft 
összegben.
6. Finanszírozási bevételek:
Előző évi pénzmaradvány: 29 082 e Ft-ban 
a bankszámlák és a pénztár egyenlege.

Költségvetés 2015. Költségvetés 2015.
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A Géza Fejedelem Általános Iskola febru-
ár 21-én immár 36. alkalommal szervezte 
meg a bált. A hagyományokhoz híven idén 
is Kerékgyártóné Maka Erzsébet igazgatónő 
köszöntötte elsőként a bálozó vendégeket. 
Méltatta és megköszönte a Vrábelné Kasza-
nyi Erzsébet vezette szülői munkaközösség 
hűséges és áldozatos szolgálatát az egész 
évi iskolai munkában, majd jó szórakozást 
kívánt az este további részére.
Vrábelné Kaszanyi Erzsébet köszöntője 
csupa érzelem, nosztalgia és visszaem-
lékezés volt, hiszen most utoljára állt úgy 
a színpadon, mint a bál szervezője. Egy 
boldog/dolgos korszak véget ér ebben a 
tanévben, mert a vezetőség több tagjának 
is ballag gyermeke, így a stafétát másnak 
kell átadni! Erzsike visszaemlékezett és 
megköszönte mindazok segítségét, akik 
őt ebben a szolgálatban támogatták: kö-
szönetet mondott családjának, dr. Cser-
nik Zoltánné Irénke néninek, aki elindí-
totta és bátorította az évek alatt és nem 
utolsósorban fő segítőjének, Vojácsikné 
Katus Zsuzsannának az odaadó segítsé-
géért. A szülői munkaközösség elnöke 
köszönetet mondott minden támogató-
nak, akik nélkül nem jöhetett volna létre 
ez az est. Megköszönte azokat az adomá-
nyokat, amelyeket a helyi vállalkozóktól 
és szervezetektől kaptunk. Beszédében 
kiemelte, hogy páratlan szülői 
összefogás előzte meg a rendez-
vényt: a szülők süteményeket sü-
töttek, tombolatárgyakat gyűjtöt-
tek, berendezték és feldíszítették 
a termet, és sokan voltak, akik a 
felszolgálásban segítettek. Kö-
szönő szavai után ünnepélyesen 
megnyitotta a bált és jó szórako-
zást kívánt a vendégeknek.

A nyitótáncot 16 szülő és pedagógus tán-
colta egy fergeteges polka dallamára. A 
közönség ismét vastapssal jutalmazta a pro-
dukciót. Az est zenés hangulatáról a Gön-
dör-zenekar gondoskodott. A vacsora után 
a legszerencsésebbek értékes nyeremé-
nyekkel gazdagodtak a tombolahúzáson. 

Célunkat most is elértük: a szépen meg-
terített asztalok, finom ételek és italok 
mellett lehetővé vált szülő, tanár, vendég 
vidám együttléte. A befolyt összegből 
idén is az év végi osztálykirándulások tá-
mogatását tervezzük.
Mégegyszer szeretnék köszönetet mon-
dani a háttérben dolgozó szülőknek, a 
szülői munkaközösség önzetlen és dolgos 
tagjainak, a támogatóknak, a kollégáknak 
és a fellépőknek is, hiszen ők mind hozzá-
járultak az este jó hangulatához. 

Polczer Csabáné
SzM összekötő tanár

Mesevár Óvoda –Bölcsőde
Beiratkozás a 2015/2016 nevelési évre
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi 
CXC. törvény 2015.szeptember 01-étől 
hatályba lépő rendelkezése szerint a gyer-
mek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
4 órában óvodai foglalkozáson kell részt 
venni. Ez a kötelezettség azon gyerme-
kekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 
01. előtt születtek és még nem járnak óvo-
dába. A Köznevelési törvény alapján lehe-
tőség van a két és fél éves gyermek felvé-
telére is abban az esetben, ha minden, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező három 
éves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető. Amennyiben 
az óvodai nevelésre kötelezett gyermek az 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a 
szülők kötelesek arról legkésőbb 2015. 
május 20-ig írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kö-
telezettség a szülőt akkor is terheli, ha 
gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és 
óvodakötelezettségét a jövőben külföldön 
teljesíti. Ebben az esetben előzetesen kö-
teles értesíteni a gyermek lakóhelye, an-
nak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki 
a szülői felügyelet, vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben nem íratja 
be, szabálysértést követ el. A szabály-
sértés pénzbírsággal is büntethető.
Bölcsődénkbe a beiratkozás folyama-
tos, de az alábbi időpontban is várjuk 
mind az óvodába, mind a bölcsődébe 
beiratkozni szándékozókat.

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
2015. április  22-23. 600 –1800 óráig 
A BEIRATKOZÁS HELYE: 
Mesevár Óvoda – Bölcsőde Mende, Fő u. 10. 
(Központi óvoda)
A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES HIVATALOS 
OKMÁNYOK:
- Születési anyakönyvi kivonat
- Lakcímkártya, 
- TAJ kártya
- Oltási könyv (bölcsődei beiratkozás esetén)
2015. április 22-23-án intézményünk 
valamennyi óvodai és bölcsődei cso-
portjában nyílt nap keretében szívesen 
fogadják a kisgyermeknevelők és óvo-
dapedagógusok az érdeklődő szülőket 
és gyermekeiket. (Kérjük, hogy pihené-
si időben 1130-1500 óráig ne látogassák 
csoportjainkat.)

Juhász Sándorné
intézményvezető

Szülők-Nevelők Bálja Óvodai beiratkozás
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Január, február hónap a farsangi készülő-
dés, ünneplés jegyében zajlott. Farsang, a 
vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, 
vidám télbúcsúztató időszak. 

A gyermekintézményekben ez egy igen 
mozgalmas időszak, amikor felelevenítjük a 
régi farsangi szokásokat. Ötletes jelmezek, 
álarcok készítésével, vidám, humoros jele-
netek tanulásával készülődtek a gyermekek 
a számukra legizgalmasabb, legjobban várt 
rendezvényre, a farsangi bálra. Az óvoda 
dolgozói mesedramatizálással, tánccal, 
vidám jelmezes jelenettel igyekeztek bátor 
szereplésre buzdítani minden kis óvodást.

Szorgalmas szülői kezek készítették a 
gyermekek által megálmodott jelmezeket. 
Hagyománnyá vált, hogy farsangi időszak-

ban, nyílt nap keretében vendégségbe hív-
juk a szülőket. Sütöttünk csöröge és szala-
gos farsangi fánkot. Több szülő is segítette 
az óvó nénik munkáját a készülődés idő-
szakában. Nagyon sok szülői segítséget 
kaptunk a Szabadidő Központban megren-
dezett gyermek bálok során, melyet tiszte-
lettel köszönünk.

Juhász Sándorné
intézményvezető

Farsang a Bölcsiben
A farsangot február 20-án ünnepeltük, mely 
különleges nap volt a Bölcsőde életében.

Erre az alkalomra az egész épületet vi-
dám farsangi díszbe öltöztettük és mi, 
régebben volt gyermekek is jelmezbe 
bújtunk, így vártuk a Bölcsődébe érkező 
apróságokat.
Nagy örömünkre a gyermekek is szí-
vesen öltöttek jelmezt magukra, volt 
szakács, várvédő lovag, párduc, maci, 
iránytű, kiskutya, Minnie egér, törpike, 
nyuszi és Minyon is. A jelmezek sok-
színűsége és ötletgazdagsága a szülők 
kreativitását dicséri.

Délelőtt vidám jelmezes mulatságot ren-
deztünk jelmezbemutatóval, zenével, 
tánccal, sok nevetéssel, majd a tízórai 
gyümölcs mellé a gyerekeknek egy kis 
meglepetés édességgel, rágcsálni való-
val kedveskedtünk.
Tízórai után folytatódott a mulatság, 
melyben a gyerekek is kellemesen el-
fáradtak és az ebéd elfogyasztása után 
boldogan pihentek le ágyacskáikba.
Igyekeztünk ezt a napot felejthetetlenné 
varázsolni, úgy gondoljuk, hogy ez sike-
rült is, hiszen számunkra a legnagyobb 
elismerés a gyermekek arcán ragyogó 
boldog mosoly.

A Bölcsőde dolgozói

és az Óvodában
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Február 14-én délután megrendeztük a fel-
sősök farsangi bálját a Művelődési Házban. 
A bált a hagyományainknak megfelelően 
a 8. évfolyam diákjai bécsi keringővel nyi-
tották meg. A táncot Szántó Gáborné taní-
totta be, ősz óta szorgalmasan készültek 
erre az alkalomra. Kedves gesztus volt, 
hogy a táncuk befejezéseként a gyerekek 
felkérték az őket tanító pedagógusokat 
is, majd a szüleiket és a hozzátartozóikat.
Ezek után került sor az 5. és a 7. osztályo-
sok műsorára, akik mulatságos és táncos 
produkciókkal készültek. 
Idén is nagyon sok tombolatárgy gyűlt 
össze, sokan térhettek haza nyeremény-
nyel. Játékos vetélkedők és a büfé járult 
még hozzá a jó hangulat megteremtésé-
hez. Mindannyian nagyon jól érzetük ma-
gunkat! 

Pintérné Fürt Judit
Mándó Csilla 

tanárok

A farsangi bálok sorát 2015. február 20-án 
az alsó tagozatos osztályok jelmezes, táncos 
délutánja zárta a Géza Fejedelem Általános 
Iskolában. 

Ötletesnél ötletesebb jelmezbe bújt ap-
róságok nagy lelkesedéssel készültek 
erre az alkalomra, amelyet február 7-re 
terveztünk eredetileg. Az elhúzódó és 
sok gyermeket érintő betegség azon-
ban beleszólt terveink megvalósításába. 
Péntek délután feldíszítettük, és a fel-
sősök székeivel berendeztük a torna-
termet. 15 órára vártuk a vendégeket. 
Nagyon sok szülő, nagyszülő jött el erre 
az alkalomra és támogatta részvételével 
rendezvényünket.
Ebben az évben minden osztály külön 
tánccal is készült a vendégek szórakoz-
tatására, amelyet a jelmezes felvonulás 
után láthatott a közönség. 
Az egyéni jelmezbemutató során 68 jel-
mezes értékeltek a zsűri tagjai, amely-
ből a legötletesebb 17 jelmez jutalmat is 
kapott.

A büfében idén is pillanatok alatt elfogy-
tak a finom sütemények és szendvicsek. 
Szeretettel és tisztelettel köszönjük meg 
azt a sok segítséget, áldozatos munkát, 
amely nélkül nem valósulhatott meg ez a 
hangulatos péntek délután. 

Labadics Istvánné
alsós munkaközösség vezető

farsangi bál az Általános iskola alsó és felső tagozatában



 

Emlékképek Mende életéből
Továbbra is meg kívánjuk mu-
tatni Mende múltját képekben, 
ezért kérjük a kedves Lakoso-
kat, hogy akinek olyan képe 
van, amit érdemes megjelentet-
ni, hozza be nekünk, vagy küld-
je el a mende@mende.hu címre!

1970-es évek eleje, a TSZ-ben dolgozó asszonyok

1940. a Tanácsháza átadása 1940. R. Mihály és B. Mária esküvője

Mende Anno Mende Anno

1960-as évek 
Római katolikus búcsú

1950. Megalakult a TSZ
1964-65. II oszt. Lilik Ferencné tanító nénivel

1953. Konfirmálás

1942. elsőáldozás

1938. 4. oszt. cserkészcsapat
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Az érdeklődők a Mendei 
Könyvtár szervezésében 
2015. 01. 31-én ma-
dárgyűrűző bemutatón 
vettek részt Kókán. A 
madárjelölés célja egy-
részt a vonulás kutatá-
sa, másrészt a megjelölt 
példányok későbbi azo-
nosíthatósága.
Az etetők közelében 
vékony zsebes füg-
gönyhálókat állítanak 
fel, amibe az etetőhöz 
tartó madarak nekire-
pülnek és fennakadnak. A hálón fenn-
akadt madarakat óvatosan kiszabadítják, 
vászonzsákokba gyűjtik és elszállítják a 
gyűrűzés helyszínére, majd a gyűrűzést 
követően szabadon engedik.
A nap során részt vettünk a madarak ösz-
szegyűjtésében, megnéztük, hogyan ke-
rül a lábukra a gyűrű, láttunk filmeket a 
téli madáretetés jelentőségéről, valamint 

2015 év madaráról, a búbosbankáról. 
A nap sztárja a madarak réme, egy fiatal 
karvaly hím volt. Befogása szenzációnak 
számít, mert könnyen kiszabadítja magát 
az énekesmadarak befogásához hasz-
nált hálóból. A karvalyon kívül láttunk 
még, kék cinegét, széncinegét, csusz-
kát és tengelicet.
Nagyon jól éreztük magunkat és élmé-
nyekkel gazdagodva tértünk haza. Aki le-
maradt a programról ne szomorkodjon, 
mert áprilisban ismét lesz madárgyűrű-
zés bemutató, amire természetesen me-
gyünk.

Lekrinszki Helga

A Mendei Kisállatbarát Egyesület hagyo-
mányteremtő szándékkal megrendezte első 
kiállítását február utolsó- és március első 
napján a szentistváni iskola épületében. 

A tavaly évvégén alakult egyesület célja, 
hogy összefogja a helyi kisállattartókat, 
és minél több emberrel, gyerekkel meg-
ismertessék a kisállattartás örömeit. 

A mostani rendezvény bemutatkozó jelle-
gű volt, ezért most csak helyi lakosok mu-
tatták meg féltve őrzött kedvenceiket. 

A 100-nál is több galambot és a nyulakat 
Paput Tibor, Gupcsó Pál, Puskás Ferenc, 
Baranyi József, Hajnal Kálmán, Bartus Pé-
ter, Füstös László, Tóth Károly, Mészáros 
Sándor, Mikulik Tibor és Kiss László, az 
egyesület elnöke mutatta be. A csodaszép 
papagájokat Szekeres Ildikó és Erdei Jó-
zsef állította ki, Cseh Krisztián a hörcsögeit, 
Hajnal Vivien pedig a szárazföldi teknősét 
mutatta meg a nagyközönségnek. A barom-
fi kollekciót Erdei József és Konda László 
hozta. Az érdekesség kedvéért a kiállításon 
helyet kapott a Fővárosi Állat- és Növény-
kert 10 db siklója is, melyet Vincze Zoltán 
dr. bocsátott a szervezők rendelkezésére.

Jövőre már egy sokkal nagyobb, orszá-
gosan meghirdetett rendezvényt kíván 
szervezni az egyesület vezetése, de 
addig is remélik, hogy a látottak alapján 
többen kedvet kaptak a kisállatok tartá-
sához. 

Kiss László-Forgács Melitta

Madárgyűrűző bemutató I. kisállat kiállítás Mendén
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A veszettség, mint a múlt század elején vad-
állatokban és háziállatokban - főleg kutyák-
ban és macskákban -, gyakran is emberben 
előforduló rettegett fertőző, állatról emberre 
terjedő (un. zoonózis) megbetegedés ismét  
gyakran megállapításra került rókákban. Az 
állategészségügyi hatóság ennek következté-
ben ebzárlatot rendelt el több környékbeli te-
lepülésen és felhívta a figyelmet a veszettség 
elleni oltások hatékonyabb ellenőrzésére. 
Az Önkormányzat helyi elektronikus nyilván-
tartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, 
tartója és más személyek jogainak, szemé-
lyes biztonságának és tulajdonának védel-
me, valamint ebrendészeti és állatvédelmi 
feladatainak hatékony ellátása céljából. Az 
eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor 
köteles a törvényben előírt adatokat a telepü-
lési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
A fentiek alapján ismét napirendre került az 
ebek veszettség elleni oltásainak, az ebek 
elektronikus transzponderrel (chip) történő 
megjelölésének ellenőrzése és számonkéré-
se. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. Törvény 42/B § (1) bekez-
dése alapján Mende község Önkormányzata 
ebrendészeti feladatainak elvégzése, illetve 
az ebek veszettség elleni oltásának ellenőrzé-
se érdekében ismételten felhívja a figyelmet, 
hogy az ebeket tartó gazdáknak kötelessége 
a mellékelt ebösszeíró adatlap kitöltésével és 
az önkormányzathoz történő beküldésével 
az ebeket bejelenteni. Az önkormányzat által 
vezetett nyilvántartás alapján 2014 évben na-
gyon sok ebtartó nem gondoskodott időben 
az állata veszettség elleni oltásáról. Kérem 
valamennyi kutyatartót, hogy ellenőrizze ku-
tyájának 1 éven belüli veszetség elleni oltá-
sának meglétét. Felhívom figyelmüket, hogy 
az oltás csak elektronikus transzponderrel 
(chippel) megjelölt eben végezhető el. 

Mindezek alapján felhívom az Mende közigaz-
gatási területén tartott, négy hónaposnál idő-
sebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy amennyi-
ben a 2014-es ebösszeírás óta tulajdonába új 
eb került vagy az összeírásból kimaradt az erre 
rendszeresített „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni 
és legkésőbb 2015. április  30-ig a Mende Pol-
gármesteri Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjenek.
Azon ebtulajdonosok, akik az ebek oltását nem 
az önkormányzat által szervezett helyen vég-
zik, szintén töltsék ki és juttassák vissza az 
„Ebösszeíró adatlapot” a Mendei Polgármesteri 
Hivatalba, annak érdekében, hogy a nyilvántar-
tásunkat aktualizálni tudjuk.
Az Ebösszeíró adatlap letölthető Mende község 
honlapjáról (www.mende.hu) illetve beszerez-
hető a Polgármesteri Hivatalban, vagy az állat-
orvosi rendelőben.
Az Ebösszeíró adatlapot ebenként kell ki-
tölteni az oltási könyv alapján. Az adatlapot 
elektronikus benyújtás esetén is alá kell írni, 
és beszkenelve eljuttatni a megfelelő cím-
re. Az adatszolgáltatással kapcsolatosan a 
29/438-007 telefonszámon kérhető további 
tájékoztatás, hivatali időben.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy 
az adatszolgáltatási kötelezettség elmu-
lasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga 
után. A bírság az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben fog-
laltak alapján 30 000 Ft-tól természetes sze-
mély ebtartók esetében 90 000 Ft-ig, jogi 
személyek és más gazdálkodó szervezetek 
esetében pedig 150 000 Ft-ig terjedhet, és 
ismételten is kiszabható.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését 
és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrzik.
Együttműködésüket köszönjük!

Mona Gyula
jegyző

Ismét aktuális az ebek veszettség elleni oltása Eboltási tájékoztató
A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet alapján 
2015. évben Mende községben azebek köte-
lező veszettség elleni védőoltása az alábbiak 
szerint történik:

Az eboltási díjat a helyszínen kell kifizetni, 
melynek összege 4 500 Ft.
Amennyiben a tulajdonos nem rendelkezik az 
előírásoknak megfelelő sorszámozott oltási 
könyvvel, a KISÁLLAT EÜ. KÖNYV kiállításá-
nak díja 500 Ft.

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet – 
tudományos-kutatási és laboratóriumi 
vizsgálati célból tartott állatok kivételé-
vel – a tulajdonos vagy tartója köteles 
évenként – a három hónapos kort el-
ért ebeket harminc napon belül, majd 
hat hónapon belül ismételten – a saját 
költségére állatorvossal veszettség ellen 
beoltatni. Több betegség elleni (kombi-
nált) oltóanyag csak az ebtartó előzetes 
kérésére, veszettség ellen legalább két-
szer oltott, egy évnél idősebb állatoknál 
alkalmazható.

A veszettség elleni immunizálás tényét 
2010. január 1-től a 164/2008 (XII.20.) 
FVM rendelet és a Magyar Állatorvosi 
Kamara előírásainak megfelelően 
KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVBE 
kell rögzíteni.
Minden eb az oltás során féregtelenítő 
tablettát kap (az oltás ára ezt tartalmaz-
za), amelyet az állat eledelébe kell bead-
ni.

Felhívom figyelmét, hogy veszettség el-
len csak elektronikus transzponderrel 
(mikrochippel) megjelölt eb oltható, vala-
mint a szervezett – összevezetéssel tör-
ténő – tömeges mikrochip-behelyezés 
tilos, így a mikrochip behelyezés kizáró-
lag az állatorvosi rendelőben, valamint 
az eb tartási helyén végezhető el.
Elérhetőségek:
Dr. Ágoston István  Tel.: 06-20/936-1731 
Dr. Popovics László  Tel.: 06-20/555-8264

A védőoltás alól elvont ebet, mint az em-
berre egészségügyi szempontból veszélyes, 
valamint az állatok egészségét veszélyeztető 
beteg vagy betegségre gyanús ebet a telepü-
lési önkormányzat állami kártalanítás nélkül 
köteles kiirtani és szabálysértési eljárást le-
folytatni

Dr. Ágoston István Dr. Popovics László 
magánállatorvos magánállatorvos

Mona Gyula
jegyző

március 27. péntek  800-1000 óráig Mende Puszta-szentistván MÁV állomás
március 20. péntek  800-1000 óráig  Mende Dózsa Gy. u. 147. (Richter köz)
március 21. szombat  800-1000 óráig Mende Fő u. 46./A (Állatorvosi rendelő
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Tisztelt Mendei Lakosok!
Nagy örömmel tájékoztatom a lakosságot, 
hogy 2015. március 01-jén átvettem az Ön-
kormányzattól a teljesen felújított, mondha-
tom kiváló minőségű sportpályát. 
Köszönetem fejezem ki Kaszanyi József 
polgármester úrnak, a képviselő testü-
letnek, és azoknak, akik nagyon sok tár-
sadalmi munkával hozzájárultak ahhoz, 
hogy ilyen szép sportpályánk legyen. 

Bízom benne, hogy sportolóink is öröm-
mel használják ki a lehetőséget, és jó 
eredményekkel köszönik meg a bizal-
mat.
Kérem a labdarúgást szerető lakoso-
kat, hogy minél többen látogassanak ki 
a sportpályára és szurkoljanak a Mende  
LSE.csapatának.

Brechl József
Mende LSE. elnöke.     

A 2014-2015. ÉVI ÖREGFIÚK TAVASZI FORDULÓJÁNAK SORSOLÁSA.
 Ford: Dátum: Nap: Kezd.idő: Ind. idő: Mérkőzések:
 1. 2015. 03. 20.  Péntek. 1630  Mende -Aranyszarvas
 2. 2015. 03. 27. Péntek. 1700  Mende - Monor
 3. 2015. 04. 03. Péntek. 1700   Mende - Táborfalva
 4. 2015. 04. 10. Péntek. 1730   Mende - Hernád
 5. 2015. 04. 17. Péntek. 1730  Mende - Bugyi
 6. 2015. 04. 24. Péntek. 1800  Mende -Nagykáta
 7. 2015. 05. 01. Péntek. 1800  Mende - Cegléd
 8. 2015. 05. 08. Péntek. 1800  Mende - Üllő  
 9. 2015. 05. 15. Péntek. 1800  Mende - Albertirsa
 10. 2015. 05. 22. Péntek. 1800  Mende.- Maglód
 11. 2015. 05. 29. Péntek. 1800  Mende - Tápiószecső

A 2014-2015. ÉVI FELNŐTT TAVASZI FORDULÓJÁNAK SORSOLÁSA
 1. 2015. 03. 01. Vasárnap. 1430  Mende.- Albertirsa
 2. 2015. 03. 08. Vasárnap. 1430  Mende.- Nagykőrös
 3. 2015. 03. 14. Szombat. 1500  Mende - Tápióság
 4. 2015. 03. 22. Vasárnap. 1500  Mende - Farmos
 5. 2015. 03. 29. Vasárnap. 1500  Mende – Régió SC.
 6. 2015. 04. 05. Vasárnap. 1600  Mende.- Pánd
 7. 2015. 04. 12. Vasárnap. 1600  Mende - Tápióbicske
 8. 2015. 04. 19. Vasárnap. 1630  Mende - Monorierdő
 9. 2015. 04. 26. Vasárnap. 1630  Mende - Dánszentmiklós
 10. 2015. 05. 03. Vasárnap. 1630 1515 Tóalmás - Mende
 11. 2015. 05. 10.  Vasárnap. 1630  Mende - Újszilvás
 12. 2015. 05. 17. Vasárnap. 1700  Mende- Úri
 13. 2015. 05. 23. Szombat. 1700 1530 Ceglédbercel - Mende
 14. 2015. 05. 31. Vasárnap. 1700  Mende - Pilis  
 15. 2015. 06. 07. Vasárnap. 1700  Mende - Sülysáp

Tájékoztatom a sporttársakat, hogy a mérkőzésre való gyülekezés és indulás a spotpálya 
öltözőjétöl a megadott időben történik.

Labdarúgás – Mende Lse. Házasság hete 2015.
Hazánkban nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre a házasság hete február 
8-15. között, a keresztény egyházak, illetve 
civil szervezetek széles körű összefogásával.

Az országos rendezvénysorozat célja volt, hogy
• felhívja a figyelmet a házasság, a család 

értékeire és fontosságára,
• segítséget nyújtson a házasságra készü-

lőknek,
• ötleteket adjon a házasságban problémák-

kal szembesülőknek.
A Családos Közösség 2015. 02. 14-én 
az Oázis Idősek Otthona kápolnájában, 
majd a plébánián az alábbi programok-
kal várta az érdeklődőket: 
• könyvajánló,
• filmvetítés,
• interaktív előadás,
• fórum beszélgetés, 
• gyertyafényes vacsora.
Elsőként a Szász házaspár a Családi 
zsebkönyvek sorozat Párom, édes pá-
rom című kis könyvében olvasottakat 
osztotta meg velünk. 

A sok szép és tanulságos gondolat közül 
bennem talán az első ragadt meg legin-
kább Chiara Lubich-tól, mely vezérfona-
la lehet minden emberi kapcsolatnak. 
„Megértettem, hogy ajándéknak vagyok 
teremtve annak számára, aki mellettem 
van, és aki mellettem van, azt Isten aján-
dékul teremtette számomra”.
Eljött közénk Gyömrőről egy öt gyerme-
kes fiatal házaspár is, akik bemutatták 
nekünk útkeresésüket, és azt a Kato-
likus Házastársi Mozgalmat (Equipes 
Notre-Dame), melynek képviselői.
A programban felkínált filmvetítés a ro-
hanó idő miatt csak filmajánlóvá vált. 
Kedvcsinálóként néhány részletet néz-
tünk meg a Tűzálló című filmből. A film 
megtekintése egy későbbi közös prog-
ram lesz.
Szép délutánunkat egy gyertyafényes 
vacsora és beszélgetés zárta le a plé-
bánián.
Másnap a vasárnapi Szentmise végén 
az oltár előtt 17 pár ifjabb és idősebb 
házaspár újította meg házassági foga-
dalmát. A megható pillanatok után Ko-
vács Kornél atya megáldotta a párokat.

Konda László és Ildikó



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: 
húshagyókedd és hamvazószerda volt.

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek, akik egész napos 
belépőjegyet nyertek a Micimackó játszóházba!

Fekete Máté, Szántó Inez, Machalek Vilmos Áron

Rejtvény gyermekeknek

Új feladványunk a Húsvéthoz kapcsolódik, 
jó időtöltést kívánunk!

A megfejtéseket március 25-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni.
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Elkészítés: 
1. A pálcás báránygerinc-

szeletek mindkét oldalát 
sózzuk, borsozzuk.

2. Egy nagyobb serpenyőben felhevítjük 
az olívaolajat és a vajat, majd négye-
sével beletéve, oldalanként kb. 3,5 
percig sütjük a szeleteket. Akkor jó, 
amikor kívülről a hús szép barnás, 

belül pedig rózsaszínű (próbaképpen 
egyet felvághatunk, hogy megbizo-
nyosodjunk, nem sütjük túl).

3. Salátával kínáljuk.

Elkészítés: 
Az élesztőt a tejben, pici cukorral fel-

futtatjuk. A lisztet, cukrot és a sót 
összekeverjük és beledolgozzuk 

a vajat, ezután az élesztős te-
jet is hozzáöntjük. A tésztát 
alaposan kidagasztjuk, majd 
konyharuhával letakarva ke-
lesztjük.

Közben 
elkészítjük a 
tölteléket:
Hozzávalók 
- 15 dkg olvasztott vaj
- 2 evőkanál aranykakaó por
- 3 evőkanál cukor
- Reszelt narancshéj

A tésztát háromfelé osztjuk, ki-
nyújtjuk és megkenjük csoki krém-

mel.
Felcsavarjuk és koszorúba fonjuk, kicsit 

még pihentetjük (kb. 1 óra), tetejét megken-
jük tojással és előmelegített sütőben tűpró-
báig sütjük.
Jó étvággyal megesszük. Egészségünkre.

by Magdi 

Húsvéti finomságok

Húsvéti Kalács
Jó étvágyat!

Hozzávalók 
- 1.5 kg báránygerinc (12 db pálcás)
- só ízlés szerint
- bors ízlés szerint
- 30 g vaj
- 3 ek olívaolaj

Hozzávalók 
- 3dl tej
- 5 dkg vaj
- 1/2kávés kanál só
- 50 dkg liszt
- 2,5 dkg élesztő
- kenéshez tojás
- 4 ek cukor

Báránygerinc



 

Talpra magyar, hí a haza!
MeghívóMeghívó

Mende Község Önkormányzatának 

képviselő-testülete ezúton meghívja 

a település lakosságát az 1848/49-es 

Forradalom és Szabadságharc tiszteletére 

tartandó megemlékezésre.

A megemlékezés 2015. március 15-én 17 órától 
fáklyás felvonulással indul a Hősök teréről. 
A felvonulást a Hagyományőrző 
Népi Együttes Zenekara kíséri

1730  Koszorúzás a Szent István Parkban
1800  Ünnepi műsor 
 a Szabadidőközpontban 
 (Szent István Park 1. sz.)
   
 Ünnepi beszédet mond: 
 Kaszanyi József polgármester

 Közreműködnek:
 Mesevár Óvoda gyermekei
 Rozmaring Nyugdíjasklub tagjai
 Hagyományőrző népi együttes


