
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2017./I. szám

Kedves Mendei LaKosoK!
A 2017. évi első számot 
tartják most a kezükben. 
A képviselő-testület már 
januárban elkezdte –foly-
tatta - a munkát annak 
érdekében, hogy 2017-
ben olyan célokat tudjunk 
megvalósítani, amire már 
régóta készülünk. Remél-
hetőleg a tavalyi év terve-
zése és a beadott pályáza-
tok eredményei beérnek, 
számos kivitelezést el tu-
dunk indítani. 
Jelenleg a beadott, de el nem bírált pályázataink: 
-	 Energetikai	 felújítás	 a	 Géza	 Fejeledelem	

Általános	 Iskolában,	 a	 pusztaszentistváni	
óvodában,	illetve	a	Községházán	összesen	
236	000	000	Ft	összegben.

-	 Energetikai	 korszerűsítés	 a	
pusztaszentistváni	 Közösségi	 házban	 (volt	
iskola),	illetve	az	ún.	Zöldpatak	vendéglőn.	
112	079	918	Ft

	 A	 fenti	 programok	 nem	 csak	 nyílászáró	
cserét	 és	 hőszigetelést	 tartalmaznak,	 ha-
nem	 olyan	 napelem	 rendszert	 is,	 amely	
nem	 csak	 meleg	 vizet,	 hanem	 áramot	 is	
termelnek.	 Tudom,	 hogy	 a	 választási	 ígé-
retek	hőközpontról	 is	szóltak,	azonban	az	
erről	szóló	pályázatot	a	kormány	még	nem	
írta	ki.		

-	 Útfelújítás,	amely	a	következő	utcákat	érinti:	
Deák	Ferenc	utca,	Tél	utca,	Báthory	utca,	
Szövetkezet	 utca,	 Szegfű	 utca,	 Locsodi	
utca	összesen:	73	676	974	Ft	összegben.

Ahogy	a	tavasz	beköszönt,	
a	 tavaly	 megkötött	 szerző-
désnek	 köszönhetően	 le-
aszfaltozzuk	a	Bacsó	Béla,	
Zrínyi	 és	 az	 Ady	 Endre	 ut-
cákat.	 Ehhez	 kapcsolódó-
an	 az	 említett	 utcákban	 új	
járdát	 építünk	 és	 az	 árkok	
javítása	is	megtörténik.
A	 tavalyi	 év	 végén	 tele-
pülésünk	 80	 000	 000	 Ft	
célzott	 támogatást	 kapott	
utak	 felújítására	 Pogá-
csás	 Tibor	 országgyűlési	

képviselőnk	 segítségével,	 amelyből	 a	 tá-
mogatási	 szerződéshez	 szükséges	 előké-
születek	 megtörténtek,	 reméljük,	 hogy	 a	
nyár	 folyamán	a	kivitelezést	 is	el	 tudjuk	 vé-
geztetni.	Ezen	pénzből	12	utcát	szeretnénk	
rendbe	hozni,	 amelyek	a	következők:	Nyár	
utca,	Őr	utca,	 Iskola	utca,	Hegyátjáró	(Kat-
lan),	 Bajcsy-Zsiliniszky	 utca,	 Oszlári	 utca,	
Szabadság	 utca,	 Szent	 István	 utca,	 Rózsa	
utca,	Hunyadi	utca,	Jókai	utca	Tavasz	utca.	
A	beruházásról	folyamatosan	tájékoztatjuk	a	
lakosainkat,	mivel	az	útfelújítás	érintheti	ga-
rázs-	és	kapubejárókat,	valamint	az	árkokat.	
Tavasszal	 befejezzük	 a	 Hősök	 tere	 felújítá-
sát,	 valamint	 közmunkaprogram	 keretében	
járdafelújítást	tervezünk	mintegy	1500	folyó-
méteren.	
Ezek	 már	 konkrétumok,	 a	 Mendei	 Híradó	
következő	 számaiban	 remélem,	 hogy	 a	 többi	
beadott	 pályázatunkról	 is	 pozitív	 döntésekről	
tudok	beszámolni.
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Közérdekű információkPolgármesteri köszöntő
Testületi hírek!

Mende Község Önkormányzatának képviselő-
testülete 2017-ben 1-1 testületi ülést tartott 
januárban, illetve februárban.
A	 januári	 testületi	ülésen	a	képviselők	
három	 pályázat	 benyújtásáról	 döntöt-
tek.	74	millió	Ft	összegben	útfelújítást	
szeretnénk	 megvalósítani,	 illetve	 gép-
beszerzést,	 ami	 egy	 traktort	 és	 egy	
hozzákapcsolódó	 grédert	 jelentene,	
valamint	 start	 közmunkaprogram	 ke-
retében	 járdafelújítás	 a	 célunk.	 Ezen	
a	 testületi	 ülésen	elfogadásra	került	 a	
nyári	igazgatási	szünet	időpontja,	vala-
mint	 az	óvoda	és	bölcsőde	nyári	 szü-
netének	a	meghatározása.

A	képviselő-testület	Gránát	Zsuzsa	ké-
relmét	 támogatva	100	000	Ft-tal	hoz-
zájárul	egy	Mendei	Csárdást	tartalma-
zó	CD	kiadásához.

A	februári	testületi	ülésen	a	képviselők	
elfogadták	az	önkormányzat	2017.	évi	
költségvetését,	módosították	a	közmű-
velődésről	szóló	rendeletet,	kijelölve	a	
településen	 a	 közösségi	 színtereket.	
Új	rendeletet	fogadtak	el	a	partnerségi	
egyeztetés	szabályairól.	

Ezen	 a	 testületi	 ülésen	 meghosszab-
bításra	került	a	Mendevíz	Nonprofit	Kft	
ügyvezetőjének	 megbízása	 Labadics	
István	 személyében.	 Továbbá	 döntés	
született	 a	 családi	 nap	 időpontjáról,	
amely	 2017-ben	 május	 13-án	 kerül	
megrendezésre.	
A testületi ülések jegyzőkönyvei a 
www.mende.hu weblapon megtekinthetőek.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

TÜDŐSZŰRÉS
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a tüdőszű-
rő vizsgálat 2017. április 06-tól április 11-ig tart. 
Helye: Pusztaszentistván Fejes Ferenc tér 2. 
szám alatt lévő „ volt iskola épülete ”.
Ideje: 2017. április 6-án: 1300 – 1800        
 2017. április 7, 10, 11-én 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	
1700	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.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más 
tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra vigye magával személyi 
igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az 
előző évi tüdőszűrő igazolást.

A	 pályázatokat	 is	 figyelembe	 véve	 elmondha-
tom,	 hogy	 2017-ben	 az	 önkormányzatunk	 is-
mét	 egy	 nehéz	 év	 elé	 néz.	 Ezt	 annak	 tudatá-
ban	mondom,	hogy	a	képviselő-testület	2017.	
február	13-ai	testületi	ülésén	elfogadta	Mende	
Község	 Önkormányzatának	 a	 2017.	 évi	 költ-
ségvetését.	 	 Ez	 évi	 célunk,	 hogy	 a	 már	 elért	
működési	 színvonalat	 megőrizzük,	 a	 szüksé-
ges	felújításokat	elvégezzük.
Önkormányzatunk	 2017	 évi	 költségvetése	
406	969	137	Ft.	Ez	tartalmazza	az	önkormány-
zat	állami	 támogatásait,	az	Egészségbiztosítás	
Pénztári	 támogatást,	 a	 helyi	 adó	 bevételeket,	
bérleti	 díjakat	 valamint	 a	 tavalyi	 pénzmaradvá-
nyunkat.	Az	önkormányzat	mint	a	település	leg-
nagyobb	foglalkoztatója,	ha	szinten	akarja	tarta-
ni	az	intézmények	működését	és	ha	fejlesztést	
is	hajt	 végre	–	 vagyis	a	pályázatok	önerejével	
számol	 -,	 akkor	 16	 000	 000	 Ft	 működési	 hi-
ánnyal	 szembesül.	 Ha	 ezt	 pályázati	 forrásból	
nem	 tudjuk	 fedezni,	akkor	ez	 fennakadásokat	
okozhat.
Az	 önkormányzat	 és	 intézményeinek	 személyi	
és	dologi	kiadásai	összesen	315	117	921	Ft,	
ami	 magában	 foglalja	 a	 rezsi	 költségeket	 a	
közvilágítástól	 a	 karbantartásig.	 A	 2017.	 évi	
bérfejlesztés	az	alkalmazottaink	jelentős	részét	
érintette,	 de	 a	 fizetéseken	 spórolni	 továbbra	
sem	szeretnénk	és	nem	is	tudunk,	mivel	az	in-
tézményeink	 létszáma	 kötött.	 A	 polgármesteri	
hivatalban	 továbbra	 is	 kevesebb	 fő	 dolgozik,	
mint	amennyi	létszám	lehetne.	
Az	önkormányzat	egyik	 legnagyobb	kiadása	a	
csatorna	beruházás	után	fizetendő	kamatkiadá-
sok,	26	700	000	Ft,	de	az	év	végi	elszámolás-
nál	akár	harminc	millió	forint	is	lehet.	2016-ban	
a	 lakosok	 2	 176	 000	 Ft	 összegben	 nem	 tel-
jesítették	a	 lakástakarék	 felé	 történő	befizeté-
seket,	amit	az	önkormányzatnak	kellett	pótolni.		
Ha	csak	a	csatornázáshoz	kapcsolódóan	telje-
sítendő	kötelességeinket	nézzük,	már	elmond-

ható,	hogy	az	adóbevételeink	nagyrészét	ez	a	
tétel	el	is	viszi.
A	 helyi	 autóbusz	 járat	 üzemeltetése	
7	 620	 000	 Ft-ba	 kerül.	 Az	 orvosi	 ügyeletet	
évente	1	200	000	Ft-tal	támogatjuk.	Továbbra	
is	támogatjuk	a	helyi	körzeti	megbízott	munká-
ját	és	a	kóbor	kutyák	befogását	biztosító	Szo-
morú	Szív	Alapítványt.
Az	OÁZIS	Idősek	Otthonának	nyújtandó	támo-
gatásról	még	nincs	megállapodásunk,	a	tárgya-
lások	 folyamatban	 vannak.	 Ők	 látják	 el	 a	 házi	
gondozási,	valamint	a	nappali	szociális	ellátási	
feladatokat.
A	fenti	 fejlesztéseken	kívül	 több	pályázat	 is	el-
bírálás	alatt	van,	amelyekben	döntés	az	év	első	
felében	 születik.	 Ezek	 útfelújításra,	 épület	 fel-
újításra	vonatkoznak,	valamint	a	 település	 leg-
égetőbb	 problémáinak	 megoldását	 kívánjuk	
vele	elősegíteni.	
2017.	 március	 1-től	 folyamatosan	 20	 fő	 köz-
foglalkoztatottal	kívánunk	a	 település	megszé-
pítésén	dolgozni,	azonban	a	tavalyi	év	tapasz-
talatait	 figyelembe	 véve	 az	 önkormányzatnak	
igen	jelentős	probléma,	hogy	nehéz	megfelelő	
személyekkel	feltölteni	a	létszámot.	Ennek	egy-
felől	örülünk,	de	a	közfoglalkoztatási	program-
jainkba	 is	csak	olyan	embereket	kívánunk	be-
vonni,	 akiknek	ugyan	az	 fontos,	mint	nekünk:	
MENDE.	
Összességében	ez	az	év	is	nehéz	lesz	önkor-
mányzatunk	 számára,	 de	 továbbra	 is	 vallom,	
hogy	 a	 településünkön	 a	 fejlődés	 nem	 állhat	
meg.	 Ezért	 dolgozunk	 a	 képviselőkkel	 és	 a	
hivatal	 dolgozóival,	 de	 egyre	 nehezebb	 ilyen	
finanszírozás	mellett	fenntartani	a	fejlődést.	En-
nek	 ellenére	 minden	 erőnkkel	 azon	 vagyunk,	
hogy	lakosaink	érdekeit	figyelembe	véve	szeb-
bé,	élhetőbbé	tegyük	szeretett	 településünket	
Mendét.	

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

2017. március hónapban
2017. március 10. péntek  
900–1100	óra	között	Polgármesteri	Hivatal
2017. március 13. hétfő
900–1700	óra	között	Polgármesteri	Hivatal
2017. március 20. hétfő
900–1700	óra	között	Polgármesteri	Hivatal
pótbefizetés: 
2017. március 22. szerda 
700–1500	óra	között	Polgármesteri	Hivatal

2017. április hónapban
2017. április 07. péntek  
900–1100	óra	között	Polgármesteri	Hivatal
2017. április 10. hétfő
900–1700	óra	között	Polgármesteri	Hivatal
2017. április 12. szerda
700–1500	óra	között	Polgármesteri	Hivatal
pótbefizetés: 
2017. április 24. hétfő 
900–1700	óra	között	Polgármesteri	Hivatal

Utalni a Mendei Polgármesteri Hivatal 
11742056-15730631 számú bankszámlá-
jára lehet	minden	hónap	15-ig	a	kiküldött	
pontos	összeg	átutalásával.	A	közlemény	
rovatban	kérem,	tüntessék	fel	a	gyermek	
nevét	és	osztályát,	hogy	be	tudjuk	azono-
sítani	a	beérkező	összeget.	A	befizetésről	
a	számlákat	a	beérkezéstől	számított	10	
napon	belül	eljuttatjuk	az	iskolába.

Kérjük, tartsák be pontosan az időpontokat! 
Ha a pótnapon sem történik befizetés, az 
érintett szülő felszólítást kap, és a gyermek a 
következő hónaptól csak akkor étkezhet, ha a 
hátralékot rendezi.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Különbusz
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a köz-
ségi március 15-i ünnepségére való eljutás 
megkönnyítése érdekében külön buszjáratot 
indítunk. 
2017.	március	15-én	1520-kor	indul	
Pusztaszentistván	–	Játszótérről,	
1540-kor	Dózsa	György	út	végéről,	
este	pedig	1815-kor	indul	vissza	
a	Polgármesteri	Hivatal	elől.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

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,	valamint	a	
fizetési	határidőkre	fokozottan	figyeljenek!	Befi-
zetéseiket	a	kiküldött	csekken	vagy	a	következő	
számlákra	teljesíthetik:
Gépjárműadó számla: 

11742056-15392055-08970000
Iparűzési adó beszedési számla:

11742056-15392055-03540000
Az	első	félév	gépjárműadó	és	iparűzési	adóelő-
leg	befizetési	határideje:	2017.	03.	16.	
Az	 iparűzési	 adóbevallások	 és	 iparűzési	 adó	
megfizetésének	határideje:		2017.	05.	31.
A	második	félév	gépjárműadó	és	iparűzési	adó-
előleg	befizetési	határideje:	2017.	09.	15.

Farkasné Mladoniczki Viola

Rendőrség telefonszám változás
Tájékoztatjuk	Önöket,	hogy	a	Sülysáp,	Ma-
lom	u.	1.	szám	alatti	 lévő	Rendőrőrs	tele-
fonszáma	megváltozott.	
Az új hívószáma: (29) 640-400. 
Jelenleg	 még	 a	 korábbi	 hívószámon	 a		
(29)	435-025	a	fax	készülék	érhető	el,	ké-
sőbb	azonban	ez	a	szám	a	(29)	640-401	
számra	módosul.	

Tisztelt Lakosok!
Továbbra	is	szeretettel	várunk	minden	játsza-
ni	 vágyó	 gyermeket-felnőttet	 egy	 kis	 ping-
pongozásra,	 csocsózásra,	 darts	 csatára,	
sakkozásra,	 esetleg	 társasjátékozásra	 min-
den	 hétköznap	 16-20	 óra	 között,	 március	
1-től	pedig	15-19	óráig	a	pusztaszentistváni	
Közösségi	Házba	/	régi	iskola/.
Mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk!
A tüdőszűrés ideje alatt a nyitvatartás szünetel!

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:	
Polgárőrség: 18697823-1-13
Mende Labdarúgó SE: 18293065-1-13
Géza Fejedelem Általános Iskola Alapítványa: 
adószáma: 18670361-1-13
Mende Tánccsoport Alapítvány:
adószáma: 18710058-1-13

Köszönet
Ezúton is köszönjük a közterületekre, köz-
intézményekbe felajánlott fenyőfákat Solti 
Lászlónénak, Farkas Károlynénak és Andrikó 
Jánosnak! Köszönjük,	hogy	 felajánlásuk-
kal	 hozzájárultak	 az	 ünnep	 hangulato-
sabbá	tételéhez!

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

Közérdekű információk Közérdekű információk

Ez úton mondunk köszönetet mind-
azon rokonoknak, barátoknak, szom-
szédoknak, ismerősöknek, akik 
szeretett testvérünket, Fekete Tibort 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virá-
got, koszorút helyeztek, együttérzé-
sükkel gyászunkban támogattak és 
fájdalmunkban osztoztak.

Fekete család

Impresszum:
Mendei Híradó 2017./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.
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6. Egészségügyi szolgáltatási járulék 7 110 Ft/hó (237 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	CXVII.	tömény	
(Szja.	t\>.)	8.	§	(1)	bek.

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

Adóalap	Szja.	tv.	29.§. Az	összevont	adóalap	az	adóévben	adókötelezettség	alá	eső	valamennyi	önálló,	nem	önál-
ló	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	22	százalékos	mértékű	egészségügyi	hozzájárulás	megfize-
tésére	(kivéve,	ha	az	költségként	elszámolható,	vagy	azt	számára	megtérítették),	a	megál-
lapított	jövedelem	82	százalékát	kell	jövedelemként	figyelembe	venni.

Adóalap	kedvezmények	(családi	
kedvezmény	és	első	házasok	kedvez-
ménye)

Szja.	tv.	29/A	§	(l)-(2)	bek.,	29/C.	§	
(1),	(3)	és	(4)	bek.

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

Kedvezményes	adózású	béren	kívüli	
juttatások	[Szja.	tv.	71.	§	és	70.	§	(4a)	bek.]
Az	adó	mértéke:	15%	SZJA	(alapja	a	
kiadott	juttatás	értékének	1,18-szorosa)	
és	14%	EHO
[Szja.	tv.	69.	§	(2)	bek.,	1998.	évi	
LXV1.	tv.	(Eho	tv.)	3.	§	(4)	bek.j

•	 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	(költ-
ségvetési	szerveknél	200 000 Ft/év,	más	munkáltatóknál	400 000 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	1,19-szorosa)	
és	22%	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	alszámlákra	meghatározott	keretösszegen	felül
		 adott	juttatás,
-	 csekély	értékű	ajándék:	12 700 Ft/alkalom,	évente	háromszor	adható,
-	 hivatali	telefon	magáncélú	használata	címén	meghatározott	adóköteles	jövedelem.

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

600 000 Ft

Mi mennyi 2017-benMi mennyi 2017-ben
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 

Havi	bér	Ft/hó Heti	bér	Ft/hét Napi	bér	Ft/nap Órabér	Ft/óra
Minimálbér	454/2015.	(XII.29.)	Korm.r.	2.	§	(1)	bek. 127 500 Ft 29 310 Ft 5 870 Ft 733 Ft
Garantált	bérminimum*	454/2015.	(XII.29.)	Korm.r.	2.	§	(2)	bek. 161 000 Ft 37 020 Ft 7 410 Ft 926 Ft

2.  A 2016. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma
Öregségi	nyugdíj	legkisebb	összege	168/1997.	(X.	6.)	Korm.	rend.	11.	§ 28 500 Ft/hó
Árvaellátás	legkisebb	összege	168/1997.	(X.	6.)	Korm.	rend.	64/D.	§ 24 250 Ft/hó
Saját	jogú	nyugellátás	és	az	özvegyi	nyugellátás,	baleseti	özvegyi	nyugellátás	együttfolyósítási	ösz-
szeghatára	2017.	január	1-jétol		168/1997.	(X.	6.)	Korm.	rend.	62.	§	(7)	bek.

87 720 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	30%-a
28 803 Ft/hó

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

alapösszeg	40%-a	
38 404 Ft/hó

Rokkantsági	ellátás	minimális	összege		2011.	évi	CXCI.	tv.	12.	§	(l)-(2)	bek.,	327/2011.	(XII.	29.)	
Korm.	rendelet	8/A.	j

alapösszeg	30%-a	
28 803 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.	 legfeljebb	 a	 jogosultság	 kezdő	
napián	hatályos	minimálbér	100%-a:		127 500 Ft/hó	4 250 Ft/nap

Nyugdíj	előtti	álláskeresési	segély		1991.	évi	IV.	tv.	30.§	(2)	bek. a	kérelem	benyújtásának	időpontjában	hatályos	minimálbér	40%-
a:	51 000 Ft/hó	1 700 Ft/nap		(előbbi	összegnél	alacsonyabb	
járadékalap	 esetén	 a	 havi	 összeg	 a	 járadékalap	 40%-a,	 a	 napi	
összeg	pedig	ennek	harmincad	része)

Keresetpótló	juttatás	1991.	évi	IV.	tv.		14.	§	(6)	bek. a	 keresetpótló	 juttatás	 megállapításakor	 hatályos	 közfoglalkoz-
tatási	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	22%-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/fö/év	(a	25	tőnél	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)

5.  Munkavállalók által fizetendő közterhek

Munkavállaló	egyéni	járulék	és	
magánnyugdíj-pénztári		
tagdíjfizetési	kötelezettsége

1997.	évi	LXXX.	t\>.	(Tbj.)	19	
(2)-(3)	bek.

Nyugdíjjárulék 10%
Egészségbiztosítási	és		
munkaerő-piaci	járulék

Természetbeni	egészségbiztosítási		járulék 4%
Pénzbeli	egészségbiztosítási		járulék 3%
Munkaerő-piaci	járulék 1,5%
összesen 8,5%

mindösszesen 18,5%
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Mi mennyi 2017-ben
9. Szociális ellátások

Egészségkárosodási	
és	gyermekfelügyelet!	
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	jogosultság	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	részesül	a	Cst.	szerinti	gyermekgondozási	támoga-
tásban,	gyermekgondozási	díjban,	terhességi	gyermekágyi	
segélyben	-	és	a	gyermek	ellátását	napközbeni	ellátást	biztosító	
intézményben	[Gyvt.	41.	§	(3)	bek.],	illetve	nyári	napközis	otthon-
ban,	óvodában	vagy	iskolai	napköziben	nem	tudják	biztosítani.

Az	 egészségkárosodási	 és	 gyermekfelügyeleti	 támogatás	 havi	 összege	 a	 családi	
jövedelemhatár	 összegének	 és	 a	 jogosult	 családja	 havi	 összjövedelmének	 különbö-
zete,	de	nem	haladhatja	meg	a	közfoglalkoztatási	bér	mindenkori	kötelező	 legkisebb	
összege	 személyi	 jövedelemadóval,	 munkavállalói,	 egészségbiztosítási	 és	 nyugdíj-
járulékkal	 csökkentett	 összegének	 90%-át	 azzal,	 hogy	 ha	 az	 egészségkárosodási	
és	 gyermekfelügyeleti	 támogatásra	 jogosult	 családja	 tagjának	 foglalkoztatást	 he-
lyettesítő	 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	 jövede-
lemhatár	 összege	 megegyezik	 a	 család	 fogyasztási	 egységeihez	 tartozó	 arányszá-
mok	 összegének	 és	 az	 öregségi	 nyugdíj	 mindenkori	 legkisebb	 összege	 92%-ának		
(2017-ben	az	öregségi	nyugdíjminimum	92%-a: 26 220 Ft)	szorzatával.

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

Jogosult Havi	összege
Foglalkoztatást	helyettesítő	támogatásra	jogosult	az	a	személy,	akinek	az	ak-
tív	korúak	ellátására	való	jogosultságát	megállapították,	kivéve	azt,	aki	EGYT-
re	jogosult	(a	fent	hivatkozottak	szerint)

A	foglalkoztatást	helyettesítő	támogatás	havi	összege	az	öregségi	nyugdíj	
mindenkori	legkisebb	összegének	80%-a:
(2017-ben	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	jö-
vedelme	 nem	 haladja	 meg	 az	 öregségi	 nyugdíj	 mindenkori	 legkisebb	 ösz-
szegének	80%-át,

a)		a	mindenkori	öregségi	nyugdíj	minimum	85%-a:		
(2017-ben	24 225 Ft/hó)

az	egyedülálló,	a	reá	irányadó	nyugdíjkorhatárt	betöltött,	de	75	évesnél	fia-
talabb	személy,	akinek	havi	jövedelme	nem	haladja	meg	az	öregségi	nyugdíj	
mindenkori	legkisebb	összegének	95%-át,

b)		a	mindenkori	öregségi	nyugdíj	minimum	100%-a:		
(2017-ben	28 500 Ft/hó)

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

c)		a	mindenkori	öregségi	nyugdíj	minimum	135%-a:		
(2017-ben	38 475 Ft/hó)

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

Ápolási	díj
2016.	évi	XC.	tv	
(Költségvetési	tv.)	
64.	§	(2)	bek.	b)	pont	
és	1993.	évi	111.	tv.	
(Szoc.	tv.)	44.	§

Jogosult Havi	összeg
Ápolási	díjra	jogosult	a	hozzátartozó	[Ptk.	8:1.	§	(1)	
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.)

a	súlyosan	fogyatékos,	vagy	tartósan	beteg	18	év	alatti	személy	gondozása,	ápolása	esetén	a	
Költségvetési	tv-ben	meghatározott	alapösszeg	100%-a:	31 000 Ft
a	jelentős	egészségkárosodással	rendelkező	és	önellátásra	nem	vagy	csak	segítséggel	képes	
személy,	vagy	olyan	személy	gondozása,	ápolása	esetén,	aki	után	súlyos	betegsége	vagy	
fogyatékossága	miatt	magasabb	összegű	családi	pótlékot	folyósítanak,	a	Költségvetési	tv-ben	
meghatározott	alapösszeg	180%-a	(kiemelt	ápolási	díj):	55 800 Ft
a	fokozott	ápolást	igénylő	súlyosan	fogyatékos	személy	gondozása,	ápolása	esetén,	ha	a	kiemelt	
ápolási	díj	feltételeinek	nem	felel	meg,	a	Költségvetési	tv-ben	meghatározott	alapösszeg	150%-a	
(emelt	összegű	ápolási	díj):	46 500 Ft

10. 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

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	
(2017-ben	178 500 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	biztosítás-
ban	töltött	idő	esetében,	vagy	fekvőbeteg-gyógyintézeti	ellátás	esetén,	vagy	ha	a	szülő	azért	vesz	igénybe	
táppénzt,	mert	12	évesnél	 fiatalabb	gyermeke	kórházi	kezelésének	 időtartama	alatt	gyermeke	mellett	
tartózkodik	a	fekvőbeteg-ellátást	nyújtó	intézményben)	a	táppénz	egy	napra	járó	összege	nem	haladhatja	
meg	a	jogosultság	kezdő	napján	érvényes	minimálbér	kétszeresének	harmincad	részét!	(8 500 Ft-ot)

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

egy	gyermekes	család	esetén	12 200 Ft/hó
egy	gyermeket	nevelő	egyedülálló	esetén	13 700 Ft/hó
kétgyermekes	család	esetén	gyermekenként	13 300 Ft/hó
két	gyermeket	nevelő	egyedülálló	esetén		gyermekenként	14 800 Ft/hó
három,	vagy	több	gyermeket	nevelő	család		esetén	gyermekenként	16 000 Ft/hó
három	vagy	több	gyermeket	nevelő	egyedülálló		esetén	gyermekenként	17 000 Ft/hó
tartósan	beteg,	illetve	súlyosan	fogyatékos	gyermeket	nevelő	család	esetén,	valamint	intézmény-
ben	 (gyermekotthonban,	 javítóintézetben,	 büntetésvégrehajtási	 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	ellátásra	jogosult	tartósan	beteg		illetve	súlyosan	fogyatékos	esetén,	ha	nem	
nevelőszülőnél	és		nem	intézményben	él,	az	ilyen	személy	után	személyenként	20 300 Ft/hó
a	gyermekotthonban,	 javítóintézetben,	büntetés-végrehajtási	 intézetben	 vagy	szociális	 intézményben	élő,	
továbbá	nevelőszülő	által	nevelt	nem	tartósan	beteg	és	nem	súlyosan	fogyatékos	gyermek,	valamint	a	Gyvt.	
72.	§	(1)	bek.	alapján	ideiglenes	hatállyal	elhelyezett	gyermek,	a	gyámhatóság	által	a	szülői	ház	elhagyását	
engedélyező	határozatban	megjelölt	személy,	valamint	a	saját	jogán	iskoláztatási	támogatásra	jogosultsze-
mély	esetén	az	ilyen	gyermek	illetve	jogosult	után	személyenként	14 800 Ft/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	jogerős	határozat	alapján	vált	örökbefogadóvá	illetve	gyámmá	(Cst.	29.	és	32.	§).

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

Az	 öregségi	 nyugdíjminimum	 100	 %-a:	 28.500,-	 Ft/hó	 2	 ikergyermek	 esetén	 az	 öregsé-
gi	 nyugdíjminimum	 200%-a	 (57  000  Ft/hó),	 3	 ikergyermek	 esetén	 300%-a	 (85  500  Ft/hó),		
4	 ikergyermek	esetén	400%-a	 (114 000 Ft/hó),	 5	 ikergyermek	esetén	500%-a	 (142 500 Ft/hó),		
6	ikergyermek	esetén	600%-a	(171 000 Ft/hó)		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.	
§(1)	bek.

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

Mi mennyi 2017-ben
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Dr. Bekker Kitti fogorvos +36-29/438-504; 
 +36-20/234-2807
Dr. Dóczi Ildikó háziorvos +36-29/438-011
Dr Marosi Gyöngyi háziorvos +36-29/438-020

Mendei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
 +36-29/438-014
Védőnők +36-29/737-726

Intézmények
Mendei Géza Fejedelem Ált. Iskola +36-29/438-008

Mendevíz KFT. +36-29/438-339

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: +36-40/200-817
e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu

Ökovíz Nonprofit Kft.  2700 Cegléd, Pesti út. 65.
 tel.: +36-53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566,
www.okoviz.hu, ugyfelszolgalat@okoviz.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,  +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.
 +366-20/9822-231, +36-28/464-863 

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

Hétfő:  1300 - 1600

Kedd 0800-1200

Szerda 1200-1600

Csütörtök 0800-1200

Péntek Páros héten: 1200-1600

Péntek Páratlan héten: 0800-1200

Dr. Dóczi Ildikó  Tel.: +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.  Tel.: +36/29/332-233
Hétköznap: 1600-0800-ig Hétvégén és ünnepnapon 0-24.-ig

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

Kedd-Csütörtök:  1400-1900

Mendei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Zsíros Judit      Hősök tere 15. Tel.: +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 felesleges, 
használt, de még hordható ruháit, ugyanitt megteheti.

Védőnői Szolgálat:
Hidasiné Klimovics Rózsa 
Hősök tere 15. Tel.: +36-29/737-726
Bartucz Andrea (május első hetétől kezd dolgozni): 
Csecsemő-gyermek tanácsadás  Hétfő: 8-10 óráig  
Várandós tanácsadás  Kedd: 1330 – 1530

Hidasiné Klimovics Rózsa (Májusig) 
 Hétfő: 800 -1000 és 1300-1500

 Szerda: 800-1000 és 1300-1500

Májustól: 
Csecsemő tanácsadás Szerda: 800-1000  
Várandós tanácsadás  1330-1530

Orvosokkal tartott rendelés: 
Bartucz Andrea 
páratlan héten hétfőn és szerdán  1100-1300-ig
Hidasiné Klimovics Rózsa 
páros héten hétfőn és szerdán  1100-1300-ig.
Májusig minden hétfőn és szerdán az orvosok mellett 
Hidasiné Klimovics Rózsa rendel a feltüntetett idő-
pontokban. 
A védőnői és orvosokkal tartott tanácsadásra időpont 
előjegyzés szükséges.

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

 Csütörtök: 800-1800, Péntek: 800-1600

Nagykátai Járási Hivatal Tel.: +36-29/641-130
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
jarasihivatal@nagykata.pmkh.gov.hu
Nagykátai Járási Hivatal kihelyezett ügysegéd
Urbán Alexandra, Polgármesteri Hivatal Mende, Fő u. 14.
ügyfélfogadás:  Hétfő: 1500 -1630

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

Csütörtök:  800-1200, 
Péntek:  800-1200

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

Szerda:  800-1600

Péntek:  800-1200

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

Könyvtár:
(Internetezési lehetőség)
Hétfő:  zárva
Kedd:  0800-1200

Szerda:  1000-1800

Csütörtök:  zárva
Péntek:  0800-1200

Közösségi Ház:
Hétfő–Péntek:  1600-2000

márciustól:
Hétfő–Péntek:  1500-1900

Falugazdász:
Juhász László Tel.: +36-20/288-4458
e-mail: juhasz.laszlo.janos@nak.hu
Hétfő  0830-1000

Polgármesteri Hivatal, Fő u. 14.

Gyógyszertár: Tel.: +36-29/438-036
Állomás u. 1.
H-P:  800-1700

Szombat:  900-1200

Közérdekű Telefonszámok Közérdekű Telefonszámok



 

12 Mendei Híradó  2017./I. szám Mendei Híradó  2017./I. szám 13

Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Mende te-
lepülésen a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatást az Önkormányzattal kötött határozott 
idejű szerződés alapján 2017. január 01.-től 
- közszolgáltatóként - az „ÖKOVÍZ” Nonpro-
fit Kft. látja el. Szállítással kapcsolatos be-
jelentés, információkérés: 06-53/500-152,  
06-53/500-153
A	 háztartási	 szilárd	 hulladékszállítás	 keddi	 napokon	
történik.	 Kérjük	 Önöket,	 hogy	 legkésőbb	 reggel	
07.00	óráig	helyezzék	ki	hulladékaikat	a	megszokott,	
jól	látható	és	megközelíthető	helyre.	
Az	 előző	 közszolgáltató	 (VERTIKÁL	 Nonprofit	 Zrt.)	
többlethulladék	kihelyezésére	szolgáló	zsákjait	2017.	
február	28-ig	elszállítjuk.
Havonta	egy	alkalommal	biztosítjuk	 a	 szelektív	 hulla-
dék	 (műanyag,	 papír	 és	 fém,	 csomagolási	 hulladék)	
elkülönített,	házhoz	menő	begyűjtését	és	elszállítását	
a	hónap	negyedik	csütörtöki	napján.	Az	időpontok	az	
„ÖKOVÍZ”	Nonprofit	Kft.	honlapján	megtekinthetők.	A	
szelektív	 hulladék	 sárga	 színű,	 szelektív	 gyűjtőzsák-
ban	vagy	bármilyen	áttetsző	(nem	fekete)	zsákban	ki-
helyezhető.	Cserezsákot	a	szállítás	napján	biztosítunk.
A	 szelektív	 hulladék	 nem	 tartalmazhat	 egyéb	 háztar-
tási	hulladékot!
Szelektív hulladékszállítás I. negyedéves időpont-
jai: 2017. január 26., 2017. február 23.
2017. március 23. Zöldhulladék gyűjtés 2017. ápri-
listól – novemberig, havi két alkalommal a későb-
biekben meghirdetett időpontban történik. Lomta-
lanítás az eddigi gyakorlatnak megfelelően zajlik.
Az	üveg	hulladék	gyűjtésére	szolgáló	2	db	1.1	m3	kon-
téner	a	2235	Mende,	Fő	u.	14.	Polgármesteri	Hivatal-
nál	igénybe	vehető.
Az	 alkalmanként	 keletkező	 többlethulladék	 elszállítá-
sához	szükséges	zsákokat	a	2235	Mende,	Fő	u.	14.	
szám	alatti	Polgármesteri	Hivatalban	tudja	beszerezni	
átadás-átvételi	 jegyzőkönyv	 aláírása	 ellenében	 az	 in-
gatlanhasználó,	vagy	meghatalmazottja,	a	közszolgál-
tatás	számlafizetője	nevére.	

A	zsák	és	a	közszolgáltatás	ellenértéke	utólag	a	Nem-
zeti	Hulladékgazdálkodási	Koordináló	és	Vagyonkeze-
lő	(NHKV)	Zrt.	által	kerül	kiszámlázásra.
Az	 ügyfélszolgálati	 rendszer	 keretében	 felmerülő	
problémák,	 panaszok,	 észrevételek	 megoldására	 az	
„ÖKOVÍZ”	Nonprofit	Kft.	a	központi	ügyintézési	helyén	
valamint	postai,	telefonos	és	internetes	kapcsolattar-
tással	áll	a	fogyasztók	rendelkezésére.
Ügyfélfogadási	 időben	 adatváltozás,	 szünetelte-
tés,	megszüntetés,	lomtalanítás,	új	igény	bejelen-
tési	ügyeiket	intézhetik.	2700 Cegléd, Pesti út. 65. 
tel.: 53/500-152, 53/500-153 fax. 53/505-566, 
www.okoviz.hu, ugyfelszolgalat@okoviz.hu
Központi	ügyfélszolgálat:
Hétfő:	800-2000,	Kedd	-	Csütörtök:	0800–1500

(Péntek:	nincs	ügyfélfogadás)
Közszolgáltatási	díj	mértéke
A	hulladékról	szóló	2012.évi	CLXXXV.	törvény	91	§.-a		
értelmében	 a	 természetes	 személy	 ingatlanhasználó	
részére	a	2013.	július	1-jét	követő	időszakról	kiállított	
számlában	 fizetendő	szolgáltatási	egységre	 jutó	ösz-
szeg	nem	haladhatja	meg,	a	települési	önkormányzat	
rendeletében	 megállapított,	 2012.	 április	 14.	 napján	
alkalmazott	díj	 legfeljebb	4,2	%-kal	megemelt	össze-
gének	 a	 90	 %-át.	 Fenti	 szabályozásnak	 megfelelve,	
minden	 természetes	 személy	 és	 költségvetési	 szerv	
ingatlanhasználó	számára	biztosítjuk	a	10%-os	 rezsi-
csökkentést.
A	 hatályos	 jogszabályok	 szerint	 a	 közszolgáltatás	
igénybevétele	kötelező.	
A	számlákat	2017.	évben	negyedévente	állítja	ki	a	díj-
beszedésre	jogosult	NHKV	Zrt.
A	 közszolgáltatás	 díja	 természetes	 személyek,	 költ-
ségvetési	 szervek,	 és	 nem	 természetes	 személyek	
esetében	is	változatlanok.
A	nem	természetes	személy	igénybevevőnek	(jogi	sze-
mélyek,	vállalkozások,	üzletek,	stb.)	az	új	közszolgál-
tatóval	hulladékszállítási	szerződést	kell	kötnie.	
Megértésüket	és	együttműködésüket	köszönjük

Tisztelettel:
„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.

Községünkben már hagyomány, hogy minden 
év január 22-én megünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját. Így volt ez az idén is.
Előző	 évben	 hallottunk	 helyi	 és	 meghí-
vott	előadóktól	kultúránk	néhány	ágáról,	
sőt	 végigvettük	 a	 leszakított	 országré-
szeket	is,	hogy	legyen	némi	ismeretünk	
arról,	amit	elveszítettünk.
Az	idén	Kárpátalja	volt	soron.
Meghívott	 előadónőnk	 Hadar	 Tímea	
képzőművész-	 tanár	 volt,	 aki	 Kárpátal-
ján,	Munkács	mellett	született,	ott	is	vé-
gezte	tanulmányait.
Felkészült	előadóként	megismertette	ve-
lünk	a	kárpátaljai	 történetét,	kiemelve	a	
munkácsi	 vár	 históriáját,	 építészetét	 és	
szépségét.
A	felsorolt	irodalmárok	és	művészek	ne-
vei	mellett	bepillantást	nyerhettünk	Kár-
pátalja	 hányatott	 történelmi	 múltjába,	 s	
a	 ma	 is	 ott	 élő	 magyarok	 „kisebbségi”	
sorsába.
Az	előadást	vetítés	 tarkította,	s	a	végén	
megnéztünk	 Gulácsi	 Lajos	 munkácsi	
református	 püspökről	 egy	 filmet,	 aki	 a	
budapesti	 Parlamentben	
„mesélt”	 a	 Gulágon	
eltöltött	 éveiről.	
Sz í v szo r í tó	
volt	 hallgat-
ni.

A	délutánt	természetesen	keretbe	foglal-
tuk,	amit	a	Himnusz	és	a	Szózat	elének-
lése	adott.
Megemlékeztünk	 Kölcsey	 Ferencről	 is,	
akinek	a	nemzeti	imánkat	köszönhetjük.
De	 emlékezetes	 pillanatokat	 szerzett	
nekünk	 Szántó	 Boglárka	 szívhez	 szóló	
fuvolajátékával,	 aki	 a	 Rákóczi	 megtéré-
sét	 adta	 elő,	 s	 a	 Rozmaring	 Nyugdíjas	
Klub	és	a	Mendei	Hagyományőrző	Népi	
Együttes	énekkara	kárpátaljai	népdalok-
kal	és	2	hazaszeretetre	tanító	dalával.
Természetesen	 nem	 maradhatott	 ki	
Szántó	 Gáborné	 tanító	 néni	 gyermek	
tánccsoportja	sem,	akik	kárpátaljai	mon-
dókákat	és	kiszámolós	játékokat	tanítot-
tak	nekünk.	
Élvezetes,	tanító	mesét	mondott	Jámbor	
Petra	2/a	osztályos	tanuló.
Köszönetet	 mondok	 a	 délutánt	 színesí-
tő	 minden	 kedves	 fellépőnek,	 továbbá	
Trefák	Istvánnak	és	Szántó	Gábornénak	
a	felkészítő	munkájukért.
Megköszönöm	dr.	Mona	Gyula	címzetes	
főjegyző	és	Bánfi	Péter	munkáját,	akik	a	

technikát	 szolgáltatták,	 s	
végül,	de	nem	utol-

só	sorban	a	he-
lyi	 FIDESZ-	

c s o p o r t	
t ámoga-
tását.

dr. Csernik Zoltánné
ny. tanár

Ökovíz A Magyar Kultúra Napja
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2017 Emlékév 2017 Emlékév
Gyülekezeti	 el-
nökségek	 találko-
zója	 2017.	 január	
28.	 Aszód-	 „Állj	 a	
lábadra!”	 mottó	
segítségével	 gon-
dolkodtunk	 közö-
sen.	Az	ajándékba	
kapott	 plakáton	
Luther	 Márton	 95	
tételét	olvashatjuk.	
Egyik	 fő	 gondola-
ta:
"Ahhoz,	hogy	gyü-
lekezet	 legyen,	
pénzre	 van	 szük-
ség,	 de	 fontos	
Luther	62.,	65.	és	
66.	 tételére	 gon-
dolnunk,	 amely-
ben	a	reformátor	az	egyház	kincse	alatt	az	
Isten	 dicsőségének	 és	 szent	 kegyelmé-
nek	evangéliumát	érti,	amellyel	egykor	az	
anyagi	 javak	 embereit	 halászták."http://
eszak.lutheran.hu/node/1211
Uránia	 filmszínházban	 az	 év	 során	 szá-
mos	film	látható,	az	alábbi	link	segítségé-
vel	 elérhetők	 ezek:	 http://www.urania-
nf.hu/reformacio-500.

2017.	 február	 12-
én	 16	 órakor	 az	
evangélikus	 gyü-
lekezeti	 teremben	
vendégünk	 volt		
Dr.	 Csepregi	 And-
rás	 evangélikus	
lelkész.	 2010	 óta	
a	 Budapest-Fasori	
Evangélikus	 Gim-
názium	iskolalelké-
sze.	
D i e t r i c h	
Bonhoeffer:	Közös-
ségben	című	művé-
nek	 egyik	 fejezete	
a	 „Szolgálat”	 volt	
előadásának	vezér-
fonala.	
Sok	 szeretettel	 vá-

runk		minden	érdeklődőt	a	jubileumi	év	ren-
dezvényeire.	Reményeink	szerint	hasonló-
an	 az	 Ökumenikus	 alkalmainkhoz	 minden	
felekezetből	többen	lehetünk	újra	együtt.	

Pintér Mihály
mendei evangélikus lelkész

Labadics Istvánné
mendei evangélikus egyházközség 

felügyelője

1517. október 31-én Lu-
ther Márton kiszögezte 
95 tételét a wittenber-
gi vártemplom kapu-
jára és ezzel kezdetét 
vette a reformáció, 
amelynek 2017-ben 
lesz 500. évfordulója.
A	reformáció	erkölcsi	
forradalma	 reményt,	
ugyanakkor	 példát	
és	mércét	is	jelent	mindannyiunknak	-	je-
lentette	ki	Kövér	László,	az	Országgyűlés	
elnöke	a	reformáció	500.	évfordulója	al-
kalmából	meghirdetett	emlékév	központi	
megnyitóján	 Budapesten,	 a	 Művészetek	
Palotájában.	
Egy	 alapvetően	 erkölcsi	 válságban	 gyö-
kerező,	sokféle	-	 identitásbeli,	kulturális,	
demográfiai,	 gazdasági,	 társadalmi	 és	

politikai	-	kihívásokkal	szembesített	Euró-
pában	a	reformáció	erkölcsi	forradalmára	
napjainkban	visszatekinteni	reményt	nyújt	
mindannyiunknak.
Reményt	 jelent	 arra,	 hogy	 Isten	 teremt-
ményeiként	 mindig	 képesek	 vagyunk	 a	
megújulva	 történő	 megmaradásra,	 hogy	
ismét	olyan	nemzetépítő	államot	alkotha-
tunk	magunknak,	amely	az	anyanyelvünk	
mellett	képes	oltalmat	és	védelmet	nyúj-
tani	minden	magyar	embernek.	
Reményt	ad	arra	 is,	hogy	a	magyarok	a	

XXI.	 században	 újra	
megtanulhatnak	 Is-
ten	előtt	 lehajtott	 fő-
vel,	 de	 a	 világ	 nem-
zetei	 között	 a	 tőle	
kapott	 méltósággal	
járni,	
valamint	 arra,	 hogy	
az	 Írás	 örök	 igazsá-
gaiba	 kapaszkodva	
az	 elkövetkező	 500	

évben	is	meg	fognak	maradni	–	hangsú-
lyozta.
A	 Mendei	 Evangélikus	 Egyházközség	
is	 igyekszik	 bekapcsolódni	 az	 országos	
rendezvények	 nyújtotta	 alkalmakba,	 de	
helyi	szinten	is	szervezünk	programokat.
Néhány	program,	amelyet	már	megtartot-
tunk	és	amelyre	készülünk:
Az	Ökumenikus	Imahét	2017.	január	15-
22	 között	 volt.	 Az	 imahét	 anyagát	 a	 né-
metországi	 keresztyén	 testvérek	 állítot-
ták	össze,	amelynek	a	központi	igéje	így	
hangzik:	„…Krisztus	szeretete	szorongat	
minket…”	2Kor	5,14-20
Római	 Katolikus	 és	 Református	 testvé-
reinkkel	 3	 napos	 alkalmat	 szerveztünk,	
amelynek	 az	 evangélikus	 templom	 és	
gyülekezeti	terem,	valamint	az	Oázis	Öre-
gek	Otthona	kápolnája	adott	helyet.	Har-
madik	 napon	 január	 18-án,	 szerdán	 az	
együttlétet	szeretetvendégséggel	zártuk.

Gólyahír
Szeretettel köszöntjük a januárban született babákat!
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk az egész családnak!

Gyermek	 született	 édesanyja
Vajda Maja  2017. 01. 01.  Hiripi Andrea
Kondi Miksa József 2017. 01. 10. Siklósi Melinda
Tóth Boróka 2017. 01. 26. Major Éva
Fülöp Mátyás Kornél 2017. 01. 30. Réti Virág Adrienn
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Óvodai csoportjainkban az elmúlt 
hetekben, farsangi népszokások-
kal ismerkedtek a gyermekek.	
Mindannyian	 izgatottan	 várták,	
hogy	 mikor	 ölthetik	 magukra	
kedvenc	 jelmezüket.	 Ötletes	 jel-
mezek,	 színes	 álarcok	 készültek	
a	 farsangi	 bálra,	 ahová	 a	 gyer-
mekeket	 sok	 kedves	 szülő,	 más	
családtag	és	ismerős	is	elkísért.	Minden	gyer-
mekcsoport	 vidám	 műsorral	 készült	 erre	 az	
alkalomra.	Többségük	bátran	táncolt,	énekelt	
és	mutatta	be	jelmezét	egy	rövid	vers	kísére-
tében.	 Köszönetet	 mondok	 minden	 kedves	
szülőnek,	 hogy	 rendezvényünket	 hozzájáru-
lásukkal	 segítették	 és	 támogatták,	 melynek	
eredményeként	 szendvics,	 sok	 ízletes	 süte-
mény,	izgalmas	tombola	várta	óvodásainkat.

Köszönjük az ajándékokat!
Megtiszteltetés	számunkra,	hogy	minden	év-
ben	segítő,	jó	szándékú	felnőttek	ajándékoz-
zák	meg	intézményünket,	a	gyermekeket.	

Így	történt	ez	a	közel	múltban	is.	
Katona	 Dávid	 számítógépet	 ajándékozott	
a	 Fejes	 Ferenc	 téri	 óvodának.	 Szántai	
Ernő	madáretetőket	készített	és	állított	fel	
a	 Fő	 utcai	 óvodában	 és	 a	 bölcsődében.	

Decemberben	egy	ajándékcsomag	érke-
zett	 bölcsődés	 kisgyermekeink	 számára.	
A	csomag	kb.40	000	Ft	értékben	Duplo	
építőt	 tartalmazott.	A	kedves	 támogatónk	
nem	kívánta	nevét	felfedni.	Hollaubek	Ka-
talin	 szép	 ezüstfenyőt	 ajándékozott	 kará-
csonyra	a	Fő	utcai	óvodásoknak.	
A	pusztaszentistváni	óvoda	is	ajándék	fenyő-
nek	örülhetett.	Gecser	 István	nagyon	szép	
kandallót	 készített	 bölcsiseinknek	 dekorá-
cióként.	 Minden	 ajándék	 meglepetést	 és	
nagy	örömet	jelent	az	intézmény	valamennyi	
dolgozójának	és	a	gyermekeknek.	Szeretet-
tel	köszönjük!	Jó	egészséget	és	sok	örömet	
kívánunk	valamennyi	ajándékozónknak!

Juhász Sándorné 
intézményvezető

Óvodai Beiratkozás 
A 2017/2018 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 neve-
lési év kezdő napjától óvodai nevelésben kell 
részesülnie. 
Ez	 a	 kötelezettség	 azon	 gyermekekre	 vo-
natkozik,	 akik	 2014.	 szeptember	 01.	 előtt	
születtek	 és	 még	 nem	 járnak	 óvodába.	
Amennyiben	az	óvodai	nevelésre	kötelezett	
gyermek	az	óvodakötelezettségét	külföldön	
teljesíti,	a	szülők	kötelesek	arról	legkésőbb	
2017.május	20-ig	írásban	értesíteni	a	gyer-
mek	 lakóhelye,	 annak	hiányában	 tartózko-
dási	 helye	 szerint	 illetékes	 jegyzőt.	 Ez	 a	
kötelezettség	 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,	annak	
hiányában	 tartózkodási	helye	szerint	 illeté-
kes	jegyzőt.	Az	a	szülő	vagy	törvényes	kép-
viselő,	 aki	 a	 szülői	 felügyelet,	 vagy	 gyám-
sága	alatt	álló	gyermeket	kellő	időben	nem	
íratja	be,	szabálysértést	követ	el.	
A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
2016. április 11-12. 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
2017.	április	11-12-én	intézményünk	vala-
mennyi	óvodai	csoportjában,	nyílt	nap	ke-
retében,	szívesen	fogadjuk	az	érdeklődő	
szülőket	 és	 gyermekeiket.	 (Kérjük,	 hogy	
ebédeltetés	és	pihenési	időben	1130-1500	
óráig	ne	látogassák	csoportjainkat.)

Bölcsődei Beíratkozás 
A 2017/2018 Nevelési Évre

Bölcsődénkben 2017 április 26-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	 kivo-
nat	-	Lakcímkártya	-	TAJ	kártya		-	Oltási	
könyv,	Oltási	könyv.	
(bölcsődei	beiratkozás	esetén)
2017.	április	26-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	láto-
gassák	csoportjainkat.)

 Juhász Sándorné 
intézményvezető

Farsang a Mesevár ÓvodábanMesevár Óvoda –Bölcsőde
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Pusztaszentistváni Óvoda Jótékonysági Bálja Nyílt nap a Fejes Ferenc téri Óvodánkban
Óvodánkban jól kezdődött az 
újév, hiszen hagyományaink-
hoz hűen, SZMK tagjaink se-
gítségével ismét megrendez-
tük a Szülők bálját. 
Nagyon	 sok	 lelkes	 szülő	
segített	 a	bál	 lebonyolításá-
ban.	140	 fő	vett	 részt	ezen	
az	eseményen,	a	bálon	be-
folyt	összeget	az	óvodásaink	
játékaira,	fejlesztő	eszközei-
re,	 és	 az	 óvodánk	 esztéti-
kusabbá	 tételére	 fordítjuk.	
A	 bált	 nagyon	 szép,	 és	 iz-
galmas	 salsa,	 és	 flamencó	
tánckoreográfiával	 nyitották	
meg	 a	 lelkes	 anyukák,	 és	
óvó	 nénik.	 Ezúton	 is	 sze-
retnénk	 megköszönni	 Guth	
Enikőnek	 a	 tánc	 betanítá-
sát.	A	szülőktől	sok	 tombo-
latárgyat,	 és	 finom	 sütemé-
nyeket	 kaptunk,	 amivel	 a	
vacsora	után	kínáltuk	meg	a	
vendégeket.	 Finom	 vacso-
ránkról	 a	 RIZZO	 GASTRO	
BAR	 gondoskodott.	 A	 bált	
hajnalig	tartó	mulatozás	zár-
ta.	 A	 talp	 alá	 valót	 Petrics	
Pistiék	húzták.	

Hiszem,	 hogy	 ez	 az	 ese-
mény	 egy	 színfoltja	 óvo-
dánknak,	 és	 egyben	 köz-
ségünknek	 is.	 A	 rengeteg	
szervezéssel	 járó	munka	a	
bált	 megelőző	 napokban,	
és	 a	 bál	 utáni	 pakolással	
járó	 kényelmetlenségek	
ellenére	 is	 megéri,	 mert	
ilyenkor	 tudnak	 gondtala-
nul	 ismerkedni,	barátságo-
kat	 kötni	 a	 szülők	 egymás	
között,	mélyíteni	a	kapcso-
lataikat.	 Sok	 anyuka,	 és	
apuka	 egész	 évben	 nem	
mozdul	 ki	 a	 gyerekek	 nél-
kül,	ez	egy	jó	alkalom	arra,	
hogy	 egy	 kicsit	 kikapcso-
lódjanak,	 lazítsanak.	 Sze-
retnénk	megköszönni	min-
den	 kedves	 vendégnek,	
hogy	megtisztelték	rendez-
vényünket,	 és	 hozzájárul-
tak	a	bál	bevételéhez.	Re-
méljük,	 egy	 év	 múlva	 újra	
együtt	mulathatunk!

Krajczárné Apró Ildikó
Munkaközösség vezető

2017. február 14.-én a Fejes Ferenc téri Óvo-
dánkban nyílt napot tartottunk.

A	szülők,	nagyszülők	bevonásával	a	kis-
csoportosok	 játékos	 matematika	 foglal-
kozáson	vehettek	részt.

Kézműveskedtek,	 dugóval	 festettek	
mackó	 álarcot,	 eközben	 a	 nagycsopor-
tos	gyermekek	és	hozzátartozóik	énekes	
táncos	 mondókázáson	 vettek	 részt,	 pa-
pírzacskóból	farsangi	álarcot	készítettek.	

A	 farsangi	 fánk	 sütés	 sem	 maradhatott	
ki	 a	 napi	 tevékenységek	 sokaságából,	
mindkét	csoportban	a	gyermekek	segít-
ségével	 kevertük,	 kelesztettük,	 nyújtot-
tuk	a	tésztát,	majd	a	dajka	nénik	sütötték	
ki	 az	 ízletes	 finomságot,	 melynek	 illata	
bejárta	óvodánkat.	Ezek	után	természe-
tesen	nem	maradhatott	el	a	Vajas	Pánkó	
című	mese	dramatizálása	az	óvoda	dol-
gozóinak	előadásában.
Vidáman,	de	elfáradva	tértek	gyermeke-
ink	az	ebéd	után	pihenni.

Erdélyi Krisztina
Intézményvezető-helyettes
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A tavaszi veszettség elleni oltás apropóján 
néhány állategészségügyi ellátást érintő vál-
tozásról tájékoztatjuk a tisztelt állattartókat. 
Az	 állatorvosi	 rendelő	 (Mende,	 Fő	 u.	
46./A)	alatt	működik	és	nyitva	tartása	ör-
vendetes	módon	egy	új	nappal	meghosz-
szabbodott.	 Jelenleg	 az	 alábbi	 időpon-
tokban	 lehetséges	 az	 állategészségügyi	
problémákkal	 személyesen	 felkeresni	 a	
rendelőt:
szerda 1330-1530 óráig
csütörtök 1600-1800 óráig
A	 rendelőben	 az	 állatok	 gyógyítása	 és	
megelőző	vakcinás	oltása	mellett	kisebb	
műtétek,	 laboratóriumi	 mintavételezés	
(vérvétel)	 elvégzésére	 (ivartalanítás,	 ult-
rahangos	fogkő	leszedés,	stb.)	is	lehető-
ség	nyílik.	Az	állatok	kezelése	mellett	ál-
latorvosi	gyógyszerek,	bolha	és	kullancs	
elleni	 szerek,	 vitaminok,	 gyógytápok	
megvásárlása	is	lehetséges.	

Amennyiben	 bonyolultabb	 beavatkozást	
igénylő	 állatorvosi	 tevékenységre	 van	
igény	 (ultrahangos	 vizsgálat,	 nagyobb	
lágyszervi	műtétek,	 laboratóriumi	vizsgá-
latok	 elvégzése,	 stb.)	 a	 Sülysáp,	 Patak	
sétány	5.	sz.	alatti	 rendelőben	az	alábbi	
időpontokban	lehet	állatorvost	találni.
hétfő 1600-1800 óráig
kedd  800-1000 óráig és 1600-1800 óráig
szerda  1600-1800 óráig
csütörtök  800-1000 és 1330-1530óráig 
péntek  1600-1800 óráig
Természetesen	napközben	az	alábbi	elér-
hetőségeken	lehet	kollégáinkat	elérni:

Dr. Popovics László 
állatorvos 

Tel.: 06 20 5558264
Dr. Vertetics Mónika 
állatorvos 

Tel.:06 30 3561846

Immáron 6 éve éve kötelezö az ebek un. 
trnaszponderrel (mikrocsippel) történő meg-
jelölése a  a kedvtelésből tartott állatok tar-
tásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint. Az 
állatjelölő microchip rizsszem nagyságú kap-
szula, amit az állat nyakbőre alá ültet be az 
állatorvos egy tűszerű eszköz segítségével. 
A microchip egy 15 jegyű számot tartalmaz 
kódolt formában, amit az erre a célra szol-
gáló készülékkel lehet leolvasni, legfeljebb 
néhány centiméter távolságból.
A	 microchipes	 jelölésnek	 az	 a	 funkciója,	

hogy	az	elveszett,	elkóborolt,	ellopott	állato-
kat	mielőbb	azonosítani	és	hazajuttatni	lehes-
sen	az	alábbi	protokoll	alapján.
•	 a	gazdátlan	állatot	be	kell	fogni	és	elvinni	

az	állatmenhelyre	vagy	az	állatorvosi	 ren-
delőbe;

•	 ott	leolvassák	az	állat	microchipszámát;
•	 a	szám	alapján	értesíthető	az	állat	tulajdo-

nosa.
A	törvény	előírásai	szerint:
A	szolgáltató	állatorvos	az	eb	vizsgálata,	ke-
zelése	előtt	köteles	ellenőrizni,	hogy	az	állat	
transzponderrel	jelölt-e.

Állategészségügyi Hírek Állategészségügyi Hírek

Tájékoztató az ebek microchippel  
történő megjelöléséről és  
annak regisztrációjáról

A	 transzponderrel	 való	megjelölés	 vagy	
az	 ivartalanítás	 megtörténtét	 az	 azt	 el-
végző	 szolgáltató	 állatorvos	 az	 oltási	
könyv	 vagy	 a	 kisállatútlevél	 megfelelő	
rovatának	 kitöltésével,	 aláírásával	 és	
bélyegzőjével	 igazolja.	 Az	 ivartalanítás	
megtörténte	utólag	kizárólag	az	ebtartó	
költségén	elvégzett	eredményes	bizonyí-
tó	vizsgálatot	követően	igazolható.
Az	eb	 transzponderrel	 történő	megjelö-
lését	követő	8	napon	belül	a	beavatko-
zást	végző	szolgáltató	állatorvos	köteles	
az	 állatnak	 az	 Ávtv.	 42/A.	 §	 (4)	 bekez-
dése	 szerinti	 adatait	 a	 transzponderrel	
megjelölt	 ebek	 adatait	 nyilvántartó	 or-
szágos	 elektronikus	 adatbázisban	 (to-
vábbiakban:	adatbázis)	regisztrálni.
A	 transzponderrel	megjelölt,	az	adatbá-
zisban	nem	szereplő	eb	adatait	 az	állat	
tartója	köteles	a	szolgáltató	állatorvossal	
az	adatbázisban	regisztráltatni.
Az	 adatbázisba	 történő	 regisztráció,	
valamint	 az	 adatbázisban	 regisztrált	 eb	
adatának	 megváltozása	 miatt	 történő	
adatmódosítás	díjmentes.
A	 transzponderrel	 megjelölt	 eb	 tartójá-
nak	 megváltozása	 eseténaz	 új	 tartó	 az	
adatváltozást	 8	 napon	 belül	 köteles	 a	
szolgáltató	állatorvossal	az	adatbázisban	
regisztráltatni,
A	 transzponderrel	 megjelölt	 eb	 tulajdo-
nosának,	 tartási	 helyének	 megváltozá-
sa,	vagy	az	állat	elpusztulása	esetén	az	
eb	tartója	az	adatváltozást	8	napon	belül	
köteles	a	magánállatorvossal	az	adatbá-
zisban	regisztráltatni.
A	 transzponderrel	 megjelölt	 eb	 ivarta-
lanítását	 vagy	 kisállatútlevele	 kiállítását	
az	 azt	 elvégző	 szolgáltató	 állatorvos	 8	
napon	belül	köteles	az	adatbázisban	re-
gisztrálni.

Az	ebösszeírás	során	felvett,	az	adatbá-
zisban	nyilvántartottaktól	eltérő	vagy	ab-
ból	hiányzó	adatokról	a	jegyző	köteles	az	
adatbázis	működtetőjét	értesíteni.
Négy	 hónaposnál	 idősebb	 eb	 csak	
transzponderrel	megjelölve	tartható.
A	fentiek	betartását	a	jegyző	és	a	járási	
állat-egészségügyi	hatóság	ellenőrzi.
A	 négy	 hónaposnál	 idősebb	
transzponderrel	nem	jelölt	ebről	a	 jegy-
ző	és	a	szolgáltató	állatorvos	köteles	je-
lentést	 tenni	 a	 járási	 állat-egészségügyi	
hatóság	felé.
Örvendetes,	 hogy	 a	 Mendén	 a	 Fő	 u.	
46/a	 alatt	 működö	 Állatorvosi	 rendelő-
ben	 már	 a	 meghosszabbított	 rendelési	
időben	 lehet	 a	 kedvtelésből	 tartott	 álla-
tok	bármilyen	állategészségügyi	problé-
máit	„orvosolni”.
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A 2017. évben Mende községben Ismét  
aktuális az ebek veszettség elleni oltása, 
amely az alábbiak szerint történik:

Az	állatorvosi	rendelőben	(Mende,	Fő	u.	
46./A)	 továbbra	 is	 az	 alábbi	 rendelési	
időben,	 valamint	 előre	 egyeztetett	 idő-
ben	az	állat	 tartási	 helyén	 is	 folyamato-
san	lehetséges	az	állatok	oltása:
szerda:		 1330-1530	óráig
csütörtök:		 1600-1800	óráig

Az eboltási díjat a helyszínen kell kifizetni, 
melynek összege 4 000 Ft.
Amennyiben	 a	 tulajdonos	 nem	 rendel-
kezik	az	előírásoknak	megfelelő	sorszá-
mozott	oltási	könyvvel,	a	KISÁLLAT	EÜ.	
KÖNYV	kiállításának	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.

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV-ben 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. Popovics László Tel.: 06-20/555-8264
Dr. Ágoston István Tel.: 06-20/936-1731 
A	 védőoltás	 alól	 elvont	 ebet,	 mint	 az	
emberre	egészségügyi	szempontból	ve-
szélyes,	 valamint	 az	 állatok	 egészségét	
veszélyeztető	 beteg	 vagy	 betegségre	
gyanús	 ebet	 a	 települési	 önkormányzat	
állami	kártalanítás	nélkül	köteles	kiirtatni	
és	szabálysértési	eljárást	lefolytatni

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Mende, 2017.02.12.

Eboltási Tájékoztató

Március 24. péntek  Mende Pusztaszentistván MÁV állomás 800-1000 óráig
Március 25. szombat Mende Fő u. 46./A (Állatorvosi rendelő) 800-1000 óráig 
Április 1. szombat Mende Dózsa Gy. u. 147. (Richter köz) 800-1000 óráig
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A	kocsma	környékét	úgy	alakították	át,	
hogy	a	 fogatok	megpihenhessenek:	a	
mai	 biciklis	 helyén	 egykor	 szabad	 tér	
volt,	 gémes	 kút	 és	 itató	 oltotta	 az	 ál-
latok	szomját,	a	kocsma	előtt	pedig	a	
szekerekkel	 félre	 lehetett	állni...	Nem-
csak	a	lovak,	hanem	a	kocsisok	és	uta-
saik	 is	 kifújhatták	 magukat.	 Áldomást	
ihattak	egy-egy	jól	sikerült	üzletre.
A	környék	minden,	magára	valamit	adó	
fuvarosa	megfordult	itt.
A	 két	 háború	 között	 mulatságoknak,	
rendezvényeknek	 is	 helyt	 adott.	
Hatalmas	 forgalmat	 bonyolított	
le.	 Alig	 győzték	 kiszolgálni	 a	
vendégeket.	 Különösen	 sokan	
rendelték	 a	 helyi	 specialitásnak	
számító	 zsemleszószt	 (vö.	 szö-
vegdoboz).
1938-ban	Somogyi	Sándor	vette	
át	 az	 üzemeltetését.	 Ezért	 évti-
zedeken	 keresztül	 „Somogyi-
kocsmának”	 nevezték.	 A	 helyiek	
azonban	 mindkét	 nevét	 használ-
ták;	 akár	 a	 „Somogyi”-t,	 akár	 az	
„alsókocsmát”	keresték,	minden-
ki	tudta,	hogy	ugyanarról	van	szó.

A	 szocialista	 érában	 vendéglátó	
egységgé	alakították,	 többször	hir-
dették	 „gebinbe”.	 Ekkor	 még	 volt	
forgalma.	
A	 rendszerváltozás	 azonban	 ezt	 a	
vendéglátó	egységet	sem	kímélte…	
Fél	 évvel	 ezelőtt	 ismét	 magánsze-
mély	 vette	 kézbe.	 Az	 utolsó	 neve:	
Gödör	Italbolt.	Találó	(vö.	a	képet).	
Reméljük,	 sikerül	 kihúzni	 a	 gödör-
ből…
Egy	 másik,	 szebb	 napokat	 látott	
vendéglátó	 egység	 a	 Cserepes	 az	
Állomás	 utcában.	 Az	 épületet	 az	

1920-as	években	Kriskó	Andrásék	emel-
ték.	Családi	háznak	épült.	A	tulajdonosok	
a	 Kádár-korszakban	 kezdték	 „felvenni	 a	
ritmust”:	 a	 ’60-as	 években	 italméréssel	
foglalkoztak,	 majd	 a	 családi	 ház	 funkci-
óját	 háttérbe	 szorítva	 átépítették	 és	 hi-
vatalosan	 is	 vendéglátóipari	 egységként	
működtették.	Nevét	a	harmadszomszéd,	
a	téglagyár	háború	előtti	gépésze,	Zolnai	
Pál	 ötölte	 ki.	 Utalva	 arra,	 hogy	 a	 tégla-
gyárban	akkor	már	főként	csak	cserepe-
ket	égettek.

Érdekességek Mende Múltjából XII. Érdekességek Mende Múltjából XII.
Tudta-e, hogy…
melyek voltak Mende nevezetesebb kocsmái?
Vannak,	 akik	 templomba	 járnak	 és	 van-
nak,	akik	a	kocsmába.	Egy	falu	templom	
és	 kocsma	 nélkül	 nem	 falu.	 Ha	 Mende	
múltját	nézzük,	akkor	nyugodtan	kijelent-
hetjük,	 hogy	 előbb	 volt	 kocsmája,	 mint	
temploma…
A	 térképészek	 az	 1780-as	 években	 há-
rom	 fogadót	 tüntettek	 fel.	 Mindhárom	 a	
Pest	felé	vezető	országút	mentén	feküdt:	
az	egyik	Billén	 az	uradalmi	 kúriától	 nem	
messze	az	országút	északi	oldalán,	a	má-
sik	kb.	a	Szentistváni	bekötőútnál,	a	Pes-
ti	 út	 déli	 felén,	 a	 harmadik	 pedig	 Nagy-
Szentistván	 és	 Oszlár	 határán	 (inkább	
Oszláron)	az	országút	déli	részén.
A	második	és	a	harmadik	katonai	 felmé-
rés	 szintén	három	 fogadót	 jelölt	 a	 térké-
peken.	 Az	 előzőekhez	 képest	 annyi	 el-
téréssel,	 hogy	az	első	 közelebb	került	 a	
gyömrői	bekötőúthoz,	a	másik	kettő	pedig	
az	1882-ben	átadott	vasúthoz.
Az	árendások,	Wiener	János	és	Leb	Fe-
renc	 1835-ben	 megállapodást	 kötöttek	
„kortsma”	 építésére.	 Bár	 maga	 a	 szer-
ződés	 nem	 maradt	 fenn,	 viszont	 az	 el-
számolási	 feljegyzésekből	 kiderül,	 hogy	
Mendén	 épült.	 Az	 egyik	 feljegyzésről	 az	
árát	is	megtudjuk:	eredetileg	1720	rajnai	
forint	volt	előirányozva.	De	ennél	többet	fi-
zettek.	Ezért	igyekeztek	trükközni:	a	szer-
ződéses	 áron	 túl	 felmerült	 költségeket	 a	
Billén	 épített	 granáriummal	 (magtárral)	
együtt	 számolták	 el.	 Az	 uraság	 a	 9537	
forint	összköltségből	azonban	csak	5000	
forinttal	 járult	 a	 kiadásokhoz.	 (Ennyi	 lett	
volna	a	magtár	szerződés	szerinti	költsé-
ge.)	A	nem	engedélyezett,	a	magtárral	és	
a	kocsmával	kapcsolatban	kifizetett	több-
let	(4537	forint)	az	építtetőket	terhelte.

Minden	bizonnyal	ez	az	a	kocsma,	ame-
lyet	 a	 faluban	 egyszerűen	 csak	 „alsó-
kocsmának”	 neveznek.	 Hajdanában	 a	
központi	 részhez	 tartozott,	 ugyanis	 ak-
koriban	 a	 Hősök	 tere	 környékén	 pezs-
gett	az	élet…
A	 kocsma	 fantasztikus	 másfél	 évszáza-
dot	 vallhat	 magáénak.	 Útba	 esett	 min-
den	 Pest	 felé	 igyekvő	 vagy	 arról	 jövő	
fuvarosnak.	 Ennek	 ellenére	 a	 forgalma	
nehezen	indult	be.	Ám	az	1800-as	évek	
utolsó	negyedében	–	azt	követően,	hogy	
Lilikék	átvették	az	üzemeltetését	–	jelen-
tősen	fellendült.
Az	új	tulajdonosok	kihasználták	a	termé-
szet	adta	lehetőségeket.	

A mendei alsókocsma napjainkban

Zsemleszósz
(Recept)

Alapléként	főzzünk	marhahúslevest.
5—6	(stb.)	zsömlét	vágjunk		

1×1	cm-es	kockákra,		
majd	sütőben	pirítsuk	meg.

Vágjunk	fokhagymát	apróra	és		
pirítsuk	meg.		

(Zsömlénként	legalább		
1—1	gerezdnyit.)		

Tegyük	rá	a	pirított	zsemlekockákat,	
és	engedjük	fel	a	marhahúslevessel.

Sózzuk,	borsozzuk.
Kevergetve	főzzük	szósz	sűrűségű	

„masszává”.		
Annyi	levest	adagoljunk	hozzá,	

amennyi	szükséges.
Ha	kész,	főtt	marhahússal	tálaljuk.

(Elmondta: Inglis Mária,  
az egykori  

alsókocsma tulajdonosának unokája)

A Cserepes kocsma napjainkban
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Érdekességek Mende Múltjából XII.
A	kocsma	virágkorát	az	1970-es	években	
élte,	 amikor	 a	 keresztszülőktől	 Kozsda	
Lajosék	vették	át.	Hétvégeken	rendezvé-
nyeket,	lakodalmakat,	bálokat	(pünkösdi,	
búcsúi	stb.	bálokat)	tartottak	benne.
Vendégkörét	főként	a	téglagyári	dolgozók,	
a	tsz-tagok,	a	budapesti	ingázók	és	a	31-
es	út	sofőrjei,	illetve	az	éjszakánként	téglá-
ra,	cserépre	várakozó	 fuvarosok	alkották.	
Volt	 időszak,	 amikor	 annyian	 látogatták,	
hogy	három	műszakban	kellett	nyitva	tarta-
ni.	A	zenészek	egy	időben	Kókáról	jártak,	
egész	éjszaka	magyaros	ruhában	húzták	a	
talp	alá	valót.	Reggel	a	feles,	máskor	a	sör	
fogyott	 a	 legjobban.	 Külön	 specialitásuk-
nak	számított	a	Cserepes-tál.
A	kocsma	megérezte	a	rendszerváltozást.	
A	 téglagyár	 privatizációja,	 kihasználatlan-
sága	 elvitte	 a	 vendégeket,	 és	 a	 forgalma	
erősen	 visszaesett.	 Bár	 kívülről	 nem	 lát-
szik,	de	a	belső	még	mindig	patinás	múlt-
jára	emlékeztet	(vö.	a	képet).
A	 két	 világháború	 között	 –	 a	 mostani	
Pátria	Takarékszövetkezet	helyén	–	a	Fő	
utca	4.	szám	alatt	állott	az	ún.	Szuhányi-
féle	vendéglő	(valójában	kocsma).	Műkö-
dési	 engedélyt	 1931-ben	 kapott.	 Előtte	
Lilikék	–	Szuhányi	első	 feleségének,	Li-
lik	Erzsébetnek	a	szülei	–	üzemeltették.	
Szuhányi	náluk	dolgozott,	mielőtt	átvette	
volna	üzletüket.	A	nősülés	folytán	rokon-
ságba	került	Somogyival,	az	alsókocsma	
tulajdonosával	is.
Bár	a	kocsma	a	„falu”	szélére	esett	és	nem	
volt	 konyhája,	 számos	 irodalmi	 és	 párt-
rendezvényt,	 mulatságot	 tartottak	 benne.	
1944-ben	báltermében	 fél	éven	keresztül	
német	katonákat	szállásoltak	el,	akik	a	he-
lyi	 magyarokkal	 együtt	 rexjátékkal	 ütötték	
agyon	az	időt.	A	háború	után	a	tulajdonosa,	
Szuhányi	Ferenc	szerencsésen	elkerülte	a	

megtorlást.	Abban	az	időben,	amikor	Aczél	
Károly	 uradalmi	 intézőt,	 Lévay	 Alajos	 volt	
főjegyzőt,	 továbbá	a	 vitézi	 cím	birtokosait	
stb.	 bevitték	 a	 községházára	 és	 felelős-

ségre	 vonták...	 Bár	 a	 községi	 rendőrök	
(Hunka	 és	 társai)	 egyik	 éjjel	 Szuhányiért	
is	eljöttek	és	egész	éjjel	benntartották,	de	
fizikailag	 nem	 bántalmazták.	 Végül	 meg-
elégedtek	az	elásott	bor	elrekvirálásával.	–	
Szuhányi	a	működési	engedélyt	1950-ben	
adta	vissza.	Utána	az	épület	sokáig	mozi-
ként	funkcionált.
Mindenképpen	említést	érdemel	a	„Dezső	
bácsi	kocsmája”,	amelyet	Tóth	Dezső	nyi-
tott	a	Fő	utca	19.	szám	alatt.	Róla	kapta	a	
nevét.	1941-től	Tóth	Dezsőné	üzemeltette.	
A	Szuhányi-féle	kocsma	riválisának	számí-
tott.	A	szocialista	érában	a	fiatalok	kedvenc	
szórakozóhelye	lett,	báloktól,	mulatságok-
tól	 voltak	 hangosak	 a	 hétvégéi…	 Mielőtt	
albán	pékség	nyílt	volna	a	helyén,	„Mendei	
Kuruc	Csárda”-ként	 ismét	szerették	volna	
feléleszteni.	Sikertelenül.
Több	kocsma	 is	üzemelt	és	üzemel	Men-
dén,	de	mind	közül	igazán	emblematikus-
nak	 csak	 az	 alsókocsma	 és	 a	 Cserepes	
tekinthető…

Balogh Gábor
kutató

Cserepes-tál
(Recept)

2	szelet	rántott	hús
2	szelet	párizsi	+	sült	tarja,	sült	szalonna

sült	burgonya,	pirított	rizs
savanyúság

Fatányéron	tálalva
(Elmondta: Kozsda Lajos, 
a Cserepes tulajdonosa

Ötödik fejezet
Már	elég	távol	 járt	a	sulitól,	amikor	hal-
lotta,	hogy	valaki	a	nevét	kiálltja.	Megfor-
dult,	és	Steven	jött	vele	szembe.
-	Szia	Rox!	Hazakísérhetlek?-	Steve	mo-
solygott.
-	Ha	van	hozzá	kedved…	miért	is	ne!
-	Azért	kérdeztem	meg,	mert	van	hozzá	
kedvem!
-	Rendben!	Na,	gyere!
Egy	darabig	csendben	sétáltak	egymás	
mellett,	 majd	 a	 csendet	 Steven	 törte	
meg.
-	Milyen	volt	a	mai	napod?	Hogy	tetszik	
a	sulink?
-	A	napom	elég	jó	volt,	főleg,	hogy	ilyen	
rövid	volt.	A	suli	pedig	egészen	gyönyö-
rű,	és	biztos,	hogy	vannak	nagyon	jó	fej	
emberek,	de	igazság	szerint	eddig	csak	
egy	ilyennel	találkoztam.-	Roxi	nem	né-
zett	Stevenre.
-	Gondolom,	most	Peterre	gondolsz!
-	Nem!	Most	rád	gondoltam!	Peter	is	jó	
fej,	de	az	már	nem	erre	a	lapra	tartozik!-	
Rox	látta	a	fiún,	hogy	ez	jól	esett	neki.
-	Köszi,	ez	kedves	tőled!
Megint	 csendben	 sétáltak,	 míg	 Roxan	
meg	nem	állt	egy	ház	előtt.
-	Hát	én	itthon	vagyok.	Köszi,	hogy	ha-
zakísértél!	 Szívesen	 behívnálak,	 csak	
tudod	még	főznöm	is	kell,	mire	Sylt	haza	
hozom.	Gondolom,	nem	nyújtanék	vala-
mi	izgalmas	társaságot	főzés	közben.
-	Semmi	gond!	Szia	Roxi!	Legyen	szép	
napod!	Holnap	találkozunk!
-	 Igen,	 holnap	 találkozunk!	 Szia,	 Ste-
ven!-	Rox	megfordult	és	bement	a	ház-
ba.

*****

Gyorsan	 összecsapott	 valami	 ebédet,	
majd	egy	kicsit	leült	tanulni.
Végre	 eljött	 fél	 négy,	 és	 mehetett	
Sylviért	az	oviba.	Annyira	várta	már	ezt	
a	percet…

Az	 óvoda	 közel	 volt	 a	 házukhoz,	 így	
gyorsan	odaért.	Mikor	belépett	az	ajtón,	
szemével	máris	Sylt	kereste,	és	meg	is	
találta.
Egy	baba	sarokban	 játszott	 három	má-
sik	kislánnyal.	Mikor	észrevette	nővérét,	
lerakta	a	babát,	és	rohant	is	oda	hozzá.	
A	nyakába	ugrott,	szorosan	átölelte	őt.
-	Joxan,	olyan	jó,	hogy	itt	vagy!	Nagyon	
hiányoztál	 nekem!-	 Joxan...	 ez	 mindig	
olyan	édesen	csengett	 a	kislány	szájá-
ból….	Ugyan	már	ki	tudja	mondani	az	„r”	
betűt,	de	ő	már	csak	Joxan	marad	neki.	
De	a	lány	ezt	nem	bánta.
-	Te	is	nagyon	hiányoztál	nekem,	kicsim!	
Szaladj,	köszönj	el	a	barátnőidtől,	aztán	
megyünk	haza!-	Rox	letette	őt	a	földre,	
majd	elkezdte	összeszedni	a	dolgait.
Mielőtt	 elmentek,	 Roxi	 beszélt	 az	 óvó-
nővel.	Az	óvónő	biztosította	arról,	hogy	
minden	 rendben	ment,	és	Syl	nyugod-
tan	maradhat	tovább	is,	ha	ő	nem	érne	
haza	időben.

Otthon	 megebédeltek,	 játszottak	 egy	
kicsit,	 majd	 hat	 óra	 körül	 elmentek	 fü-
rödni.
Elalvás	előtt	Roxi	mesélt	Sylvinek,	majd	
egy	jó	éjt	puszi	után	magára	hagyta.
Ő	 maga	 tíz	 óra	 után	 feküdt	 le	 aludni,	
és	mikor	behunyta	a	szemét,	még	látta	
maga	előtt	Steven	arcát.

(Rebecca D’Angelo 
 Szőcs – Rádi Anita)

Folytatásos 
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Emlékképek Mende életéből
Most	az	elmúlt	év	legszemrevalóbb	pillanatait	idézzük	
fel,	 néhány	 emlékezetes	 kép	 segítségével.	 Ha	 van	
olyan	 képe,	 amit	 érdemes	 megjelentetni,	 hozza	 be	
nekünk,	vagy	küldje	el	a mende@mende.hu	címre!

Anno 2016 Anno 2016



 

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző	számunk	rejtvényének	helyes	megfejtése:		
24 volt

Gratulálunk	a	szerencsés	nyerteseknek,	akik	1-1	32	cm-es	
szabadon	választható	pizzát	nyertek	a	Rizzo	Gastro	Bar-ból:
Berényi Mariann és „csapata”, Benkó Roxána, Dékány Boglárka

Az	átvételére	jogosító	utalvány	átvehető	a	Polgármesteri	Hivatal	titkárságán	ügyfélfogadási	időben.

Rejtvény gyermekeknek

A új feladványunkhoz 
jó időtöltést kívánunk!
A	 helyes	 válasz	 beküldői	 között	 kisorso-
lunk	3	db	32	cm-es	szabadon	választható	
pizzát	amit	a	Rizzo	Gastro	Bar-
ban	lehet	beváltani!	A	megfej-
téseket	 2017.	 március	 10-ig		
kérjük	 a	 mende@mende.hu	
címre	elküldeni,	a	nyerteseket	
e-mailben	is	értesítjük!
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Így készítjük:
A	hagymát	apróra	vágjuk	és	kevés	olajon	megdinszteljük.	
A	 burgonyát	 meghámozzuk	 és	 kis	 kockákra	 vágjuk,	 rá-
tesszük	a	hagymára,	ízesítjük	sóval,	tárkonnyal,	mellé	te-
szünk	1-2	babérlevelet	és	felöntjük	annyi	vízzel,	amennyi	
jól	ellepi.	Beledobjuk	a	 leveskockát,	majd	a	 felkarikázott	
cserkészkolbászt	is.	
Takaréklángon	addig	 főzzük,	míg	a	burgonya	megpuhul,	
ekkor	a	levesből	elveszünk	egy	merőkanálnyi	levet,	ebben	
elkeverjük	a	tejfölt	és	a	leveshez	adjuk.	

Az	egészet	még	egyszer	felforraljuk,	közben	belereszeljük	
egy	citrom	héját	is.
Citromkarikával	 tálaljuk,	 így	 ízlés	szerint	 tovább	savanyít-
ható.

Így készítjük: 
A	lisztet	a	cukrokkal	és	a	sütőporral	elkeverjük,	majd	bele-
morzsoljuk	a	hideg	vajat,	végül	a	tojássárgájával	az	egészet	
összegyúrjuk.	

1	óráig	a	hűtőben	pihentetjük,	majd	lisztes	deszkán	vékony-
ra	nyújtjuk,	kiszaggatjuk	a	formákat	és	180	C	fokos	sütőben	
kb.	10	perc	alatt	 aranysárgára	sütjük.	Sütés	után	 lekvárral	
összeragasztjuk	a	linzereket.

Tél végi finomságok

Hozzávalók:
• 2 fej hagyma
• kevéske olívaolaj
• 60 dkg burgonya
• szárított tárkony
• só

• 1 db leveskocka
• 1-2 babérlevél
• 1 szál vékony cserkész-

kolbász
• 3 evőkanálnyi tejföl
• 1 citrom lereszelt héja

Hozzávalók:
• •30 dkg liszt
• 20 dkg vaj
• 5 dkg porcukor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 tojás sárgája
• fél teáskanál sütőpor
• lekvár a ragasztáshoz

Tárkonyos-citromos burgonyaleves

Vaníliás linzerkarika

Jó étvágyat!

www.eletfuszerei.hu



 

Mende Község önKorMányzatánaK Képviselő-testülete 
ezúton Meghívja a település laKosságát 
az 1848/49-es ForradaloM és szabadságharc 
tiszteletére tartandó MegeMléKezésre

2017. március 15-én 16 órától. 

1600  Koszorúzás a Szent István Parkban
 Ünnepi beszédet mond: 
 Kaszanyi József polgármester

1630  Ünnepi műsor a Szabadidőközpontban 
 (Szent István Park 1. sz.)
   

 Közreműködnek: 
 Mesevár Óvoda gyermekei
 Rozmaring Nyugdíjasklub tagjai
 Hagyományőrző népi együttes

MeghívóMeghívó

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a községi március 15-i ünnepségére való eljutás megkönnyítése érdekében külön buszjáratot indítunk. 
1520-kor indul Pusztaszentistván – Játszótérről, 1540-kor Dózsa György út végéről, este pedig 1815-kor indul vissza a Polgármesteri Hivatal elől.


