
 

Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2015./I. szám

Kedves Mendei LaKosoK!

Híradónk első számának címlapján évek óta 
a Polgármester köszöntőjével kezdünk.
Ahogy gondolkodtam az idei köszöntőn, 
akarva-akaratlanul rápillantottam az előző 
évben írottakra.
Tavaly, a 2014. évet a beruházások, ki-
vitelezések és megvalósulások évének 
neveztem. Fejlesztettünk, átadtunk, be-
fejeztünk, elkezdtünk, tovább dolgoztunk 
rajta.
Türelmet kértem a munkák során hívatla-
nul is előforduló nehézségek, előre nem 
látott akadályok során kialakult idővesz-
teség miatt. Ha visszatekintek, az Önök 
bizalma, kitartó figyelme segített abban, 
hogy ne veszítsünk a lendületből, megva-
lósítanunk terveinket, mellyel községünk 
élhetőbbé tételét tűztük ki célul. 
Örömmel tölt el, hogy szolgálhattam és 
a választásokat követően a továbbiakban 
is szolgálhatom Mendét. Ma már mond-
hatom, beért a gyümölcse a fáradtságos, 
rengeteg tervezéssel, újraszámításokkal, 
fizikai nehézségekkel teli időszaknak.

Bölcsődénket az apróságok november kö-
zepétől használhatják, a központi óvoda a 
nyári szünet után már teljes terjedelmében 
várta kis lakóit, az új focipálya szeptember 
elsejével került átadásra és a következő 
szezonban már alkalmas lesz a használat-
ra, a halottaiktól búcsúzó hozzátartozók 
méltó körülmények között tehetik végső 
tiszteletüket az új ravatalozónál. 
De ez 2014, a múlt.
Ebben az évben az intézmények zökke-
nőmentes működtetése, valamint a saját 
magunk által kitűzött újabb célok megvaló-
sulásához való pénzügyi fedezet előterem-
tése az elsődleges feladatunk. Az asztal 
fiókjában számos előkészített pályázat vár 
a benyújtásra. A továbbiakban is nyitottak 
vagyunk, kihasználunk minden kínálkozó 
alkalmat, hiszen minden gondolat lehet új 
kihívás, minden kellő időben született ötlet 
új lehetőség. 
Az, hogy működjön a település nekem 
és képviselőtársaimnak a kiindulópont. 
Fejlődni, fejleszteni szeretnénk nem a ba-
bérjainkon ülni. Ez azonban Önök nélkül 
nem valósulhat meg. Eddig is kértem és a 
továbbiakban is szeretném kérni a közös 
terveinkhez, Mende község gyarapításá-
hoz nyújtott támogatásukat.
Végezetül, az új év kezdetén kívánok min-
denkinek jó egészséget, céljainak elérésé-
hez kitartást, eredményes, boldog új esz-
tendőt.

Kaszanyi József 
polgármester
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Közérdekű információkTestületi hírek
Köszönet

Tisztelt mendei lakosok!
A Mende Polgárőr Egyesület nevében kívá-
nok mindenkinek eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt. 
Ezúton szeretném megköszönni, hogy 
(adójuk 1%-ának felajánlásával) Önök is 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 2014. évben 
is községünk volt a monori járás legbizton-
ságosabb települése. Az egyesület ered-
ményét  elismerve  a Magyar Posta Zrt., 
valamint az Országos Polgáőr Szövetség 
között létrejött megállapodás alapján az 
egyesület 30 000 forint  támogatáshoz jut 
az idei évben. Tevékenységünket a továb-
biakban is lelkiismerettel, legjobb tudásunk 
szerint kívánjuk végezni. Zavartalan műkö-
désünkhöz az adóból felajánlott 1%, vagy a 
számlánkra történő utalás az idei évben is 
nagy segítséget jelenthet.  Köszönjük!

Tisztelettel: Gecser István

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 2014. december 18-án tartott testületi 
ülést. 
Az ülés elején Bozóki József a Pénzügyi- 
és Településfejlesztési Bizottság külső 
tagja letette az esküt.
A képviselő-testület az ülésen elfogadta 
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 
módosítását, amely értelmében a teme-
tő üzemeltetését továbbra is a jelenlegi 
cég végzi tovább.
Újratárgyalta és meghosszabbításra ke-
rült a buszközlekedés szolgáltatóval is a 
szerződés.
A képviselők felülvizsgálták a vagyonbiz-
tosítási szerződést és megújították a már 
jelenlegi partnerrel. 
A grémium meghatározta a 2015. évi 
belső ellenőrzési feladatokat, valamint 
aktualizálta a társulási szerződéseket.

A képviselő-testület jegyzőkönyve teljes egé-
szében elérhető a weblapon.

Mona Gyula
jegyző

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az 
ingyenes jogi tanácsadást 2015. február 
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
Február 
2015. február 9. hétfő 
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 óra között Polgármesteri Hivatalban
2015. február 11. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 óra között Polgármesteri Hivatalban
2015. február 13. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 óra között Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2015. február 16. hétfő
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 óra között Polgármesteri Hivatalban

Március 
2015. március 9. hétfő  
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 óra között Polgármesteri Hivatalban
2015. március 11. szerda
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1500 óra között Polgármesteri Hivatalban
2015. március 13. péntek
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1100 óra között Polgármesteri Hivatalban
pótbefizetés: 2015. március 16. hétfő
700-800 Géza Fejedelem Általános Iskolában
900-1700 óra között Polgármesteri Hivatalban

Szeretettel hívunk és várunk minden mulatni 
vágyó kedves mendei lakost a Géza Fejede-
lem Általános Iskola Szülők-Nevelők báljára, 
amely 2015. február 21-én kerül megrende-
zésre a Szabadidőközpontban.
A bált a szülők és a nevelők tánca nyitja meg.
A bevételből az osztálykirándulásokat 
szeretnénk támogatni!
Asztalfoglalás a 06-70/338-8655-ös  
telefonszámon lehetséges.

Az iskola Szülői Munkaközössége

Újrahasznosítható (sárga zsákos) hulladék gyűjtése
1. körzet

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., Jőkai M. u., Le-
gelő u., Mendei MÁV állomás és bakterház, 
Nap u., Oszlári út, Péceli u., Petőfi u., Rét u., 
Rőzsa u., Somogyi u., Tabánhegyi u., Teme-
tői u., Toldi köz, Toldi u., Tomori köz, Tulipán 
u., Vasút u., Zrínyi u., 

2. körzet
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., 
Domb u., Hámán K. u., József A. u., Kossuth 
L. u., Leányvár u., Locsodi u., Mendei u., Nyár 
u., Ország út, Őr u., Rákóczi u., Szabadság 
u., Szegfű u., Szent István bekötőút, Szent Ist-
ván út, Szikla u., Szövetkezeti u., Tanács u., 
Tavasz u., Tél u., Új élet u., Vörösmarty u., 

Sárga zsák február március

1. körzet 25 szerda 25 szerda

2. körzet 26 csütörtök 26 csütörtök

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a szelektív hulladékot csak 
a szállítás napját megelőző este helyezzék ki az ingatlanok elé!
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Mi mennyi 2015-ben? Mi mennyi 2015-ben?
1. Munkabérek(minimálbér, garantált bérminimum)

Havi bér
Ft/hó

Heti bér
Ft/hét

Napi bér
Ft/nap

Órabér
Ft/óra

Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. § (1) bek. 105 000,- 24 160,- 4 830,- 604,-
Garantált bérminimum* 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. § (2) 
bek. (1) bek. - 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 1.§

122 000,- 28 080,- 5 620,- 702,-

Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ 
(1) bek. - 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 1.§

79 155 ,- 18 200,- 3 639,- -

Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII.24.) Korm. 
rend. 2. § (1) bek. - 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 2.§

101 480,- 23 330,- 4 666,-  -

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 170/2011. 
(VIII.24.) Korm.r. 2/A.§ (1) bek. - 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 3.§

87 090,- 20 020,- 4 004,- -

Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 170/2011. 
(VIII.24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. - 376/2014. (XII.31.) Korm.r. 3.§

111 660,- 25 670,- 5 134,- -

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakör-
ben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg
** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munka-
körben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább kö-
zépfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg

2. A 2014. 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 együttfolyósítási összeg-
határa 2015. január 1-jétől 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

84 975 Ft/hó

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

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

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

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

Rokkantsági ellátás minimális összege
2011. évi CXCI. tv. 12. § (1)-(2) bek.

minimálbér 30%-a
27 900 Ft/hó

3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
Ellátás összege

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

munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő 
napján hatályos minimálbér 100%-a: 

105 000 Ft/hó 3 500 Ft/nap
Nyugdíj előtti álláskeresési segély 
1991. évi IV. tv. 30.§ (2) bek.

a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a:
42 000 Ft/hó 1 400 Ft/nap

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

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

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

47 493 Ft/hó – 79 155- Ft/hó

4. Munkavállalók által fizetendő közterhek
Munkavállaló egyéni járulék 
és magánnyugdíj-pénztári 
tagdíjfizetési kötelezettsége 
1997. évi LXXX. tv. (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% 

5. Egészségügyi szolgáltatási járulék 6.930 Ft/hó (231 Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgál-
tatásra 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.] 

6. Adósávok, adókedvezmények
Adósávok 1995. évi CXVII. 
törvény (Szja. tv.) 8. §

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként 
nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka

Adóalap 
Szja. tv. 29.§.

Az összevont adóalap az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem 
önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, 
továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői be-
vételből az átalányban megállapított jövedelem. Ha a jövedelem után a magánszemély 
kötelezett a szociális hozzájárulási adó, a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzá-
járulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megté-
rítették), a megállapított jövedelem 78 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni.

Adóalap kedvezmény 
(családi adókedvez-
mény)
Szja. tv. 29/A-B.§

Az összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor 
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és jogosult-
sági hónaponként 62 500 Ft-tal, 
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként és 
jogosultsági hónaponként 206 250 Ft-tal csökkenthető.

Kedvezményes adózású 
természetbeni juttatások 
[Szja. tv. 71. §]

Az adó mértéke: 16% 
(alapja a kiadott juttatás 
értékének 1,19 szerese,) 
és 14% EHO [Szja. tv. 69. 
§ (2) bek., 1998. évi LXVI. 
tv. (Eho tv.) 3. § (4) bek.]

- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12 500 Ft/hó, és/vagy - Erzsébet-utal-
vány max. 8 000 Ft/hó;
- Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP Kártya) szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft; 
vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft; szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft.
Iskolakezdési támogatás: 31 500 Ft/év
Iskolarendszerű képzés költségeinek munkáltató  általi átvállalása 262 500 Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás 52 500 Ft/hó
Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba/önsegélyező pénztárba fizetett 
munkáltatói hozzájárulás 31 500 Ft/év mindösszesen, adóévben együttesen 
200 000 Ft keretösszeg erejéig (ide nem értve a SZÉP Kártyát)

[Szja. tv. 70. § (3) bek a), (5) bek. a) 
pont; Eho tv. 3. § (1) bek. ba) pont]

Csekély értékű ajándék: 3×10 500 Ft. Évente három alkalommal adható, a 
juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó 
Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme [1991. évi IV. tv. 
58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

600 000 Ft
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Sokan érdeklődnek az alternatív egész-
ségmegőrzés iránt, az ő részükre indult a 
program. 
Mi volt eddig és mi lesz a folytatásban? 
Az első alkalommal a felső légúti 
megbetegedéseket jártuk körbe és 
kerestünk megoldásokat a kezelé-
sükre a kineziológia és fitoterápia 
módszereivel.
A második alkalommal a keleti gyógy-
módokkal ismerkedtünk. kipróbáltuk 
a shiatzu masszázst, és egy-két keleti 
gyógyászatban alkalmazott eszközt a 
tibeti hangtálat valamint a kínai csá-
szárok edényét.
A folytatásban tovább ismerkedünk 
a gyógynövényekkel, felhasználá-
si lehetőségeikkel, valamint a keleti 
gyógymódokkal.

Aki ki szeretné próbálni a shiatzu 
masszást a következő alkalommal   
2015.02.09-én megteheti. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Lekrinszki Helga

Mi mennyi 2015-ben? Mi mennyi 2015-ben?

Gyógyító esték a könyvtárban

7. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
Csecsemőgondozási díj (CSED) (Terhességi-gyer-
mekágyi segély) 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 (2015-ben  147 000 Ft/hó)

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

a táppénz alapjának 60%-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)
a táppénz alapjának 50%-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti 
ellátás esetén, vagy ha a szülő azért vesz igénybe táppénzt, mert 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi 
kezelésének időtartama alatt gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben) a 
táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 
200 százalékának harmincad részét!

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

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

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 terhes-gondozáson, 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. §).
Gyermekgondozási segély 
(GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. 
(Cst.) 26. § (1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:  28 500 Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi 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)- (2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28 500 Ft/hó
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több kiskorút nevel, és a legfiatalabb 3 és 8 év 

közötti (Cst. 23. §)

8. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)

1. mezőgazdasági idénymunka 500 Ft
2. turisztikai idénymunka 500 Ft
3. alkalmi munka 1 000 Ft
4. filmipari statiszta 3 000 Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8. § (2) bekezdés alapján.
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.
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Az Adventi készülődés időszakát mindkét 
óvodánkban és a bölcsődében december 17-
én megtartott karácsonyi ünnepély zárta. 
Kicsinyeink a szépen feldíszített karácsony-
fa körül betlehemes játékkal, karácsonyi 
dalokkal, versekkel köszöntötték egymást, 
a felnőtteket a közelgő ünnep jegyében. A 
közös ünneplés után mindannyian izgatot-
tan bontogatták a sok új játékot. A községi 
ünnepélyen a Fejes Ferenc téri 
óvoda nagycsoportosai is kö-
szöntötték ünnepi műsorukkal a 
kedves közönséget. Tisztelettel 
köszönjük Guth Jánosnak és 
Guth Jánosnénak az intézmé-
nyünknek ajándékozott fenyőfát.

A téli szünet után sok-sok él-
ménnyel gazdagodva jöttek 
óvodába a gyermekek, melye-
ket örömmel meséltek el az óvó 
néniknek.

Juhász Sándorné
 Intézményvezető

Kézműves foglalkozás a könyvtárban
Létezik kutya macska barátság? Úgy tűnik 
igen. 
A 2015. január 21-én megtartott  foglal-
kozás végén minden gyerek elkészítette 
a kutyáját vagy cicáját, vagy mindkettőt. 
Nagy köszönet Bagoly Máriának, aki a 
foglalkozást tartotta és segített a gyere-
keknek a játékok elkészítésben. 

Lekrinszki Helga

Mesevár Óvoda-Bölcsőde hírei
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A Fejes Ferenc téri óvoda Szülői Munkaközös-
sége és Nevelőtestülete által szervezett bál 
megrendezésére 2015.január 10-én került sor 
a Szabadidőközpontban.
Köszönjük minden kedves résztvevő vendé-
günk, támogatóink és a rendezvény lebo-
nyolításában közreműködő valamennyi szülő 
segítségét.
A Fejes Ferenc téri bölcsődénkbe folyama-
tos felvétel biztosításával, továbbra is várjuk 
a kisgyermekek, illetve az érdeklődő szülők 
jelentkezését.   Juhász Sándorné
	 Intézményvezető

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük 
meg január 22-én, annak emlékére, hogy – 
a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a 
Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlé-
kezések alkalmat adnak arra, hogy na-
gyobb figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereinknek, 
nemzeti tudatunk erősítésének, felmu-
tassuk és továbbadjuk a múltunkat idé-
ző tárgyi és szellemi értékeinket.
Ez alkalomból községünk 2015. ja-
nuár 25-én délután megemlékezést 
tartott a Szabadidőközpont nagyter-
mében.  Az ünnepségen Dr. Martényi 
Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke 
tartott előadást, melynek témája  a 
Leszakadt Országrészek, a Felvidék 
kultúrájának bemutatása volt. Közben 
az általános iskola tanulói énekeltek, a 
Hagyományőrző Népi együttes gyerek 
csoportja mutatott be gyerekjátékokat 
és felvidéki  táncokat. Az est folyamán 
Kerékgyártóné Maka Erzsébet versel 
köszöntette az ünnepet.

Mona Gyula
dr. Csernik Zoltánné

Szülői Munkaközösségi Bál A Magyar kultúra napja



 

Ebben a számban is folytatjuk ezen 
rovatunkat melyben meg kívánjuk 
mutatni Mende múltját képekben. 
Ezért kérjük a kedves lakoso-
kat, hogy akinek olyan képe 
van, amit érdemes megjelen-
tetni, hozza be a polgármesteri 
hivatalba, vagy küldje el 
a mende@mende.hu címre!

1944. január

1944-es évzáró

1934 esküvő Lelkigyakorlat Pécelen 1943-ból

Mende AnnoMende Anno

Egy kép 1910-ből

1948. május

1940-41-es tanév
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MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: 
„Legyen szép a karácsonyod!” -volt.

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

Fekete Barbara, Tamás Eszter, Machalek Johanna Sára 

Rejtvény gyermekeknek

Új feladványunk a farsanghoz kapcsolódik, jó időtöltést kívánunk!
A megfejtéseket február 16-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni.

Január 6-tól indul a farsangi időszak. Hogy hívjuk ezt a napot másképp? 
Kövesd a vonalakat és írd be a betűket a megfelelő helyre! 

Hogy hívjuk a farsangi időszak utolsó napját? 
Kövesd a vonalakat és írd be a betűket a megfelelő helyre! 

Z ZVTSRKIEE

Ó S Ú YKHHGEDDA
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Elkészítés: 
A húst 4 nagy szeletre vágom, alaposan ki-
klopfolom, sózom, borsozom, félreteszem, 
hadd pihenjen kicsit. A gombát felszele-
telem, a megtisztított zöldségeket felkoc-
kázom, a petrezselyem zöldjét felaprítom. 
A zsemléket beáztatom némi borba, majd 
lazán kinyomkodva egy keverőtálba helye-
zem. A libazsíron megpirítom a gombát, a 
zöldségeket enyhén sós vízben megpáro-
lom, mindkettőt beleadom a keverőtálban 
lévő zsemlékhez, megszórom a petrezse-
lyem zöldjével, beleütöm a tojást, ízlés sze-
rint befűszerezem, kézzel alaposan össze-
dolgozom, majd az egészet ledarálom.

Előveszem hússzeleteimet, egyformán 
elosztom rajtuk töltelékemet, feltekerem 
őket, hústűvel rögzítem. Egy méretes ser-
penyőben a maradék libazsíron állandóan 
forgatva pirosra sütöm. Aláöntöm a paradi-
csomlevet és a bort, készre párolom. 
Az elkészült húst felszeletelem, párolt zöld-
ségekkel tálalom.

Boros pecsenye

Jó étvágyat!

Hozzávalók 
• 60 dkg sertéscomb,
• 10 dkg gomba, 
• 1-1 szál sárga- és fehérrépa, 
• 5 dkg zeller,

• 2 db zsemle, 
• 1 egész tojás, 
• 1 tojássárgája,
• 1 dl paradicsomlé, 
• 3 dl fehérbor, 

• 1-2 evőkanál libazsír, 
• 1 csokor petrezselyemzöld,
• őrölt szegfűbors, 
• őrölt fehérbors,
• só



 

Megállók
Pusztaszentistván - Játszótér   ---   Dózsa György út

 járat1 járat2 járat1 járat1 járat1 járat1 járat1 vasárnap
Pusztaszentistván Játszótér 715 900 1135 1235 1335 1435 1555 1000 1150

Pusztaszentistván Vasutáll. 717 902 1137 1237 1337 1437 1557 1002 1152

Pusztaszentistván Óvoda 718 903 1138 1238 1338 1438 1558 1003 1153

Kossuth Lajos utca 719 904 1139 1239 1339 1439 1559 1004 1154

Nyár utca 720 905 1140 1240 1340 1440 1600 1005 1155

Bercsényi  utca 721 906 1141 1241 1341 1441 1601 1006 1156

Játszótér-tanyák 723 908 1143 1243 1343 1443 1603 1008 1158

Péceli u. -31-es főút 725 910 1145 1245 1345 1445 1605 1010 1200

Községháza 727 912 1147 1247 1347 1447 1607 1012 1202

Iskola Forrás köz 729 ----- 1152 1252 1352 1452 1612 ----- -----
Gyógyszertár 731 915 1154 1254 1354 1454 1614 1014 1204

Mende Vasutállomás 732 916 1155 1255 1355 1555 1615 1015 1204

Dinnyés köz 733 917 1156 1256 1356 1456 1616 1016 1206

Kásavölgyi Óvoda 734 918 1157 1257 1357 1457 1617 1018 1208

Dózsa Gy. Út vége 735 920 1158 1258 1358 1458 1618 1020 1210

Megállók
Dózsa György út   ---   Pusztaszentistván - Játszótér

Járat1 Járat2 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 vasárnap
Dózsa Gy. u. vége 740 1000 1200 1300 1400 1500 1620 1030 1215

Kásavölgyi Óvoda 741 1002 1201 1301 1401 1502 1621 1031 1216

Dinnyés köz 742 1003 1202 1302 1402 1503 1623 1033 1218

Mende vasútállomás 743 1004 1203 1303 1403 1504 1625 1035 1220

Gyógyszertár 744 1005 1204 1304 1404 1505 1626 1036 1221

Iskola Forrás köz 747 ------ 1206 1306 1406 1506 1627 ------ ------
Községháza 749 1008 1208 1308 1408 1508 1628 1038 1223

Péceli u. 31-es Fő út 751 1010 1210 1310 1410 1510 1630 1040 1225

Játszótér – tanyák 753 1012 1212 1312 1412 1512 1632 1042 1227

Bercsényi u. 755 1014 1214 1314 1414 1514 1634 1044 1229

Nyár u. 756 1015 1215 1315 1415 1515 1635 1045 1231

Kossuth Lajos utca 757 1016 1216 1316 1416 1516 1636 1046 1232

Pusztaszentistván Óvoda 758 1017 1217 1317 1417 1517 1637 1047 1233

Pusztaszentistván Vasutáll. 759 1018 1218 1318 1418 1518 1638 1049 1234

Pusztaszentistván Játszótér 801 1020 1220 1320 1420 1520 1640 1050 1235

Autóbusz Menetrend Mende
Érvényes 2015. február 2-től (hétfőtől) visszavonásig

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


