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2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
A Magyar Köztársaság 2013. évi költségve-
tésének elfogadása után településünk kép-
viselő-testülete 2013. január 24.-ei testületi 
ülésén a 2/2013. (I.25. ) sz. rendeletével 
elfogadta Mende Község Önkormányzatának 
2013. évi költségvetését. 
A kormányzat ez évben új alapokra he-
lyezte az önkormányzatok finanszíro-
zását, az eddigi normatív finanszírozás 
helyett áttért a feladatfinanszírozásra. 
Ezzel az volt a célja, hogy adott feladatok 
elkülönüljenek egymástól és nemzetgaz-
dasági szinten összesíthetőek legyenek. 
Ehhez kapcsolódóan azonban a telepü-
lésektől elvonták a személyi jövedelem 
adó helybenmaradó 8%-át, valamint a 
jövedelemdifferenciáláshoz kapcsolódó 
támogatást. Ezzel szemben megnevezett 
feladatokra kapjuk a támogatást, amely-
lyel tételesen el kell számolni.

2013. január 1-től az államhoz került az 
iskolák ellátása, valamint bizonyos fel-
adatokat átvett a járás. Ez nem ingyenes 
átvétel volt, hanem ennek fedezetére 
elvonták az önkormányzatok bevételét, 
a gépjárműadó 60%-át, valamint az ipar-
űzési adóalap 0.5%-át. Ez településünk-
nél megközelíti a 20 milliós elvonást. 
Mindezeket figyelembevéve kezdtük meg 
a költségvetés tervezését úgy, hogy a már 
elért működési színvonalat megőrizni kívá-
nó igények, a szükséges felújítások, a kí-
vánt fejlesztések és a szűkös lehetőségek 
egyensúlyát meg kívántuk tartani.
A költségvetési koncepció kialakításánál 
a Képviselő-Testület már rögzítette, hogy 
a 2013. évben helyi adómértéket nem 
emel és új adónemet sem vezet be. A 
prioritások megjelölésénél fő szempont 
volt az intézmények működésének bizto-
sítása mellett, hogy a fejlesztéseket a pá-
lyázati lehetőségek teljes kihasználásával 
kívánja megvalósítani a Testület. 
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A képviselő-testület elfogadta a 2013. évi költségvetést
pályázatok. A Művelődési Ház befejező 
munkálatai és kifizetései átnyúlnak a 
2013-as gazdasági évre, és a Bölcső-
de pályázat is elindult már 2012-ben, 
melyre kifizetést is teljesítettünk és az 
előleget is megkaptuk. Az Óvodabővíté-
si pályázat 2013-ban fog lezajlani, ezért 
a teljes pályázat támogatása és önrésze 
is szerepel a költségvetésben.
Összességében a költségvetésünkről 
elmondható, hogy nehéz év elé nézünk, 
de feszes és takarékos gazdálkodással, 
pályázati lehetőségek kihasználásával 
még élhetőbbé kívánjuk tenni települé-
sünket.
A költségvetés egészében megtalálható 
a www.mende.hu weblapon.

Kaszanyi József
polgármester

Testületi hírek
Mende község önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2013. január 24-én tar-
totta idei első testületi ülését. 
Az ülésen elfogadásra került a 2013. évi 
ülésterv, amelyben a testület meghatá-
rozta az idei munkatervét és a várható 
főbb napirendi pontokat. 
A grénum módosította a Polgármesteri 
Hivatal alapító okiratát, amelyben átve-
zette a jogszabályi módosításokat és el-
fogadta a hivatal új nevét: 
„Mendei Polgármesteri Hivatal” –ként. 

A hivatalhoz kapcsolódóan meghatáro-
zásra kerültek az igazgatási szünetek 
időpontjai, valamint az ez évi teljesít-
ménykövetelmények alapját képező cé-
lok. 

A testület idei legjelentősebb napirendi 
pontja a 2013. évi költségvetés elfoga-
dása volt, amely előterjesztés egyhan-
gúlag támogatásra került. 

A képviselő-testület foglalkozott az óvo-
dabővítés előkészítésével, elbírálta a 
project menedzsment, a közbeszerzési 
szakértő, valamint a kiviteli tervek elké-
szítéséhez kapcsolódóan benyújtott ár-
ajánlatokat. A beruházásokhoz kapcso-
lódóan áttekintésre került a bölcsőde 
finanszírozhatósága is. 
A megújult szabadidőközponthoz kap-
csolódóan elfogadásra került a bérleti 
szerződés. 

Az ülés további részében a képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt-vel tárgyalásokat folytasson a vízellá-
tás üzemeltetéséről, valamint a jegyzőt, 
hogy a település Mercedes kisbuszát el-
adásra hirdesse meg, mivel kapacitása 
nem elég a települési buszközlekedés 
szolgáltatásának ellátásához.

A testület elfogadta a vezető-óvónői pá-
lyázat kiírásáról szóló határozatot, majd 
az ülés utolsó részében egyéni kérelme-
ket bírált el.   

Mona Gyula
jegyző

Testületi hírek
Ezen koncepcionális elvek és a költség-
vetési törvény ismeretében fogadta el a 
Képviselő-testület a település 2013. évi 
költségvetését. Összességében az álla-
pítható meg, hogy bevételeink, amelyek 
között a legfontosabbak az állami támo-
gatások (a bevétel 27,6%-a) és a helyi 
adóbevételek (a bevétel 6%-a), nagy 
arányban csökkentek. 
Hiszen az intézmények működtetésé-
hez kapott állami támogatás összege 
161 millió forinttal csökkent, az adóbe-
vételek pedig 6,5 millió forinttal csök-
kentek. 

Bevételeinket, összesen ezévben 
652 948 millió forintban tervezzük, 
amelynek jelentős része a folyamatban 
lévő pályázatok támogatási összege 
(Óvodabővítés- 199 millió Ft, Bölcsőde 
pályázat- 111 millió Ft). Saját bevétel-
ként 32 millió forinttal számolunk.
Kiadásaink tervezésénél elsődleges 
szempont az intézmények megfelelő 
szintű működtetése volt. Fontos továbbá 
a községben az élhető környezet meg-
teremtése. Az állam prioritásként meg-
határozta, hogy az önkormányzat a kö-
telező feladatait lássa el, egyébre pedig 
csak akkor költsön ha van rá fedezete. 
Sajnos megállapítható, hogy a kötelező 
feladatok ellátására kiszámolt feladatala-
pú támogatás sem fedezi a kiadásokat.
A kiadásokon belül csökkenést mutat 
a szociálpolitikai juttatások mértéke. A 
2012 évi eredeti előirányzathoz képest 
60%-os csökkenést mutat, melynek leg-
főbb oka, hogy a Járási hivatalhoz került 
január 1-jével az ápolási díj, az idősko-
rúak járadéka és a közgyógyellátás fo-
lyósítása. 

2013. január 1-től a NOKI ÁMK meg-
szűnésével az iskola a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központhoz került 
állami fenntartásba. A fenntartáshoz az 
önkormányzat hozzájárulást fizet havon-
ta 1 346 000 Ft-ot. Ezen összeg még 
mindig jelentősen kevesebb, mintha az 
önkormányzatnak kellene a rezsiköltsé-
get és a technikai  -takarítói, karbantar-
tói – személyzetet és kiadásokat finan-
szírozni. Hangsúlyozzuk azonban, hogy 
ez nem jelenti azt, hogy az önkormány-
zat magára hagyja az iskolát! Az épület 
és az eszközök továbbra is a település 
tulajdonamarad. A képviselő-testület 
minden kedvező pályázati lehetőséget 
megragad, hogy a gyermekeink minél 
élhetőbb iskolába járjanak.
Az iskola és a NOKI ÁMK megszűnése 
után a Polgármesteri Hivatalhoz került az 
iskolai étkezés és a könyvtár külön szak-
feladatként, valamint a Mesevár Óvoda 
önállóan működő intézményként. Érde-
kes, hogy az iskolai étkezés nem került 
át a tankerülethez! A számok azonban 
önmagukért beszélnek, az iskolai étke-
zéshez az önkormányzat az állami támo-
gatáson felül további 2 millió forintot ad 
hozzá.

Az új szabályok értelmében meghatáro-
zásra kerül a hivatali létszám, amelyhez 
az állam támogatást ad. Szerencsére a 
településen nem kellett elküldeni senkit 
–a létszám alatta van az elfogadottnak – 
ugyanis egy személy december 31-vel 
véglegesen nyugdíjba ment, míg egy 
személy átkerült a járási hivatalhoz. 
A felújítások, fejlesztések között sze-
repelnek azok a feladatok, melyek fo-
lyamatban vannak, vagy már megnyert 
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FelhívásokFelhívások
Földhasználók figyelmébe 
A termőföldről szóló törvény 2013. febru-
ár 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a 
földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett 
földhasználók számára. A magánszemély 
földhasználónak a személyi azonosítóját 
(személyi szám) és az állampolgárságát, gaz-
dálkodó szervezet földhasználónak pedig a 
statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell beje-
lentenie az ingatlanügyi hatóság felé. 
Ezen rendelkezés a 2012. december 31-
ig földhasználati nyilvántartásba bejegyzett 
földhasználókra vonatkozik. Adatszolgálta-
tási kötelezettségüknek 2013. március 30. 
napjáig azonosító adatközlési adatlapon te-
hetnek eleget, melyet a használt földterület 
fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz 
kell benyújtani. Ez a kötelezően használandó 
adatlap a földhivatalok hivatalos honlapjáról 
(www.foldhivatal.hu) a „nyomtatványok” me-
nüpontból letölthető. Az adatközlési bejelen-
téssel indult eljárás díjmentes akkor, ha azzal 
együtt változás bejelentésére nem kerül sor. 
Ha a földhasználó több járási földhivatal il-
letékességi területéhez tartozó termőföldet 
használ, úgy a bejelentését kizárólag egy 
földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az 
adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a telepü-
léseknek a nevét, amelyeken a nyilvántartás-
ba vett földhasználatával érintett földrészle-
tek vannak. 
A földhivatal földhasználati bírsággal sújthat-
ja azt a bejegyzett földhasználót, aki adat-
szolgáltatási kötelezettségének határidőn 
belül nem tesz eleget. 
2013. január 1-jével a földhasználóknak te-
rületi mértéktől függetlenül minden termő-
föld, valamint mező-, és erdőgazdasági bel-
területi föld – kivéve az erdő művelési ágú 
területek – használatát be kell jelenteniük a 
földhivatal felé.

Vidékfejlesztési Minisztérium

Tisztelt Adózók!
A gépjárműadó, és a helyi iparűzési adóelőleg 
befizetésének határideje 2013. 03. 18. napja.
Határidőn túli befizetés, késedelmi pótlék kö-
telezettséget von maga után. 
Felhívom a figyelmüket, amennyiben a gép-
járműadó hátralék meghaladja az egy évi 
adótételt, úgy a gépjárművet forgalomból 
kivonatom, az adóhátralék, valamint kése-
delmi pótlék beszedésére a végrehajtási 
cselekményt (bérből, illetményből letiltás, 
hatósági beszedés) megindítom.
Helyi iparűzési adóban, a hátralék, és kése-
delmi pótlék összegéig hatósági beszedést 
(inkasszó) kezdeményezek. Amennyiben ez 
nem jár eredménnyel, a végrehajtási eljárást 
az adóhatóság (NAV) megkeresésével foga-
natosítom.
           Tisztelettel: Mona Gyula

jegyző

A tüdőszűrés kötelező!
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy 2013. 
évben a tüdőszűrő ismét kötelező a 30. élet-
évüket betöltöttek számára. A vizsgálat alkal-
mas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére.
Személyi igazolványt, TB kártyát valamint az 
előző évben kapott tüdőszűrő igazolást min-
denki vigye magával.
A tüdőszűrés helye: 
Pusztaszentistván Felszabadulás tér 2. szám 
alatt lévő „ régi iskola épülete”.
Ideje: 
2013. március 14. - 2013. március 26.
kedd, csütörtök, péntek délelőtt: 725 - 1310

hétfő, szerda  délután:  1200 – 1800

A 30. életévüket betöltöttek személyre szóló 
értesítést kapnak.

Mona Gyula 
jegyző

Adó felajánlás
Újra itt az személyi jövedelem adó 1%-ának 
rendelkezési időszaka! Kérjük, hogy a tele-
pülésen működő civilszervezeteket, alapítvá-
nyokat támogassák adójuk 1%-ával.

Kedvezményezett neve: 
„Szép,tiszta Mendéért“ Kiemelten Közhasznú 
Környezetvédelmi Egyesület (Zöld Klub) 
 adószáma: 18709883-1-13
Polgárőrség:  
 adószáma: 18697823-1-13

Géza Fejedelem Általános Iskola Alapítványa: 
 adószáma: 18293065-1-13

Felhívás!
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 14.§ (2) be-
kezdésének értelmében közterületek, va-
lamint az önkormányzat tulajdonában álló 
közintézmény elnevezése nem viselheti 
olyan személy nevét, aki a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerek megala-
pozásában, kiépítésében részt vett, vagy 
olyan kifejezést, vagy szervezet nevét, 
amely a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerre közvetlenül utal.
Mende közigazgatási területén ezen sza-
bályozás a Hámán Kató utcát, és a Fel-
szabadulás teret érinti.
Mende Község képviselő-testülete a név-
változtatást a márciusi testületi ülésén tűzi 
napirendre. A fentieket figyelembe véve a 
lakosság 2013. március 18-ig javaslattal él-
het az új nevek tekintetében. Javaslatukat 
indoklással az önkormányzat jegyzőjéhez 
kell eljuttatni a Polgármesteri hivatal címé-
re, vagy a jegyzo@mende.hu e-mail címre.

Mona Gyula
jegyző     

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az általános iskolai étkezési térítési díjak 
beszedésére az alábbi időpontokban és 
helyeken kerül sor:
2013. március 5-én (kedd) 
 700-800  Általános iskola
2013. március 7-én (csütörtök) 
 700-800  Általános iskola
2013. március 18-án (hétfő) 
 700-800  Általános iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal
2013. április 4-én (csütörtök) 
 700-800   Általános iskola
2013. április 8-án (hétfő) 
 700-800  Általános iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal
2013. április 15-én (hétfő) 
 700-800   Általános iskola
 900-1700  Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 
az ingyenes jogi tanácsadást 2013. 
február hónap 22. napján (pénteken)  
11 órától 12 óráig tartom a Polgármes-
teri 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
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Rendelési időpontok
Háziorvosi rendelő 

Fő u. 6.
Dr. Dóczi Ildikó háziorvos

Hétfő 0800-1200

Kedd 1400-1800

Szerda 0800-1100

Szerda - Egészséges
csecsemőrendelés 1100-1200

Csütörtök 1200-1600

Péntek páros hét 0800-1200

páratlan hét 1200-1600

Tel: +36 29 438-011

Központi Orvosi ügyelet
Sülysáp, Losonczi u. 1.

   
Munkanapokon: 1600-0800

Hétvégén és 
Munkaszüneti napokon: 0000-2400

Tel: +36 29 440-074

Háziorvosi rendelő
Hősök tere 15.

Dr. Marosi Gyöngyi háziorvos
Hétfő 1200-1600

Kedd 0800-1200

Szerda - Egészséges
csecsemőrendelés 1300-1400

Szerda 1400-1800

Csütörtök 0800-1200

Péntek páros hét 1200-1600

páratlan hét 0800-1200

Tel: +36 29 438-020

Fogorvosi rendelő
Hősök tere 15.

Dr. Pálóczi Tibor  fogorvos 
 
Hétfő-Szerda-Péntek 0800-1300

Kedd-Csütörtök 1500-2000

 Tel: +36 29 438-894
+36 20 234-2807

Játék
Sudoku játékszabály
A 9x9-es tábla összes sorába és 
oszlopába írja be a számokat 1-9-ig 
úgy, hogy minden szám csak egy-
szer szerepelhet soronként vagy 
oszloponként. A nagy négyzetrács 
további 3x3-as kis négyzeteiben 
egy szám szintén csak egyszer 
szerepelhet.     jó szórakozást

Tudod-e? Hol lakik Micimackó?
Tippelj! Az ingyenes hétvégén hány 
látogatója volt a Mende Fitness-
nek? A megfejtéseket 2013. márci-
us 5-ig várjuk a mende@mende.hu 
e-mail címre.
Nyeremények: 1 napi belépő a ját-
szóházba, illetve a Mende Fitnessbe.

6 7 1 2 4 9

8 7 2 1

2 6 3

5 6 3 2

8 7

1 8 4 6

9 1 6

1 5 9 7

5 8 7 9 1 2

Egészségvédő Klub  

Az Egészségvédő Klub következő előadá-
sa február 27-én, szerdán lesz 18 órától 
a Művelődési Házban. Témája a cukorbe-
tegség és szövődményei.
Minden érdeklődőt szeretettel várok!

Dr. Dóczi Ildikó

Tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!
A közigazgatás átfogó átalakításának egyik 
fontos elemeként létrehozott járási szerve-
zetben 2013. január 1-jével megkezdtük a 
munkavégzést.
A PMKH Nagykátai Járási Hivatalának 
(továbbiakban: Hivatal) székhelye: 2760 
Nagykáta, Dózsa Gy. út 2., 2-es és 3-as 
bejárat. Itt található a törzshivatal, ezen 
belül a 2-es bejáratnál van a szociális 
ügyintézés, a 3-as bejáratnál a hivatalve-
zető, szabálysértési ügyintézés, egyéb 
hatósági ügyintézés. A részletekről infor-
mációt a 29/641-130-as telefonszámon 
adunk illetve a kihelyezett hirdetőtáblá-
kon. Az okmányiroda és a gyámhivatal 
változatlan helyen várja ügyfeleit. (Ok-
mányiroda – Dózsa Gy. út 3., Gyámhiva-
tal – Dózsa Gy. út 17.)
Kirendeltségünk működik Tápiószentmár-
tonban, Tápiószelén és Sülysápon a pol-
gármesteri hivatalok épületében kialakí-
tott irodahelyiségben, ahol szintén várjuk 
ügyfeleinket. A kirendeltségeken hatáskö-
rünkbe tartozó szociális és egyéb hatósá-
gi ügyekben lehet ügyet kezdeményezni 
illetve a különböző - Hivatalunkból küldött - 
hiánypótlási felhívásokat is teljesíthetik itt.

Tápiószecsőn ügysegéd jelenlétét bizto-
sítjuk a hétfői és a szerdai napokon.
A kirendeltségeken és az ügysegédnél 
bármelyik, járásba tartozó településen 
lakó ügyfél intézheti az ügyeit.

A Nagykátai Járás települései: 
Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd, 

Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, 
Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, 

Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, 
Tóalmás, Úri.

Az ügyfélfogadás rendje a törzshivatalban 
és a kirendeltségeken, a gyámhivatalban:
Hétfő, szerda, csütörtök 800 – 1630-ig
Kedd, péntek – az ügyfélfogadás szünetel
Az okmányiroda február 1-jétől 800-2000 
óráig várja ügyfeleit a hét minden mun-
kanapján. Kérjük, hogy előre foglalja-
nak időpontot elektronikus úton vagy a 
29/440-035-ös telefonszámon. A helyi 
posta nyitvatartási idején túl készpénzes 
fizetésre csak abban az esetben van le-
hetőség, ha az ügyfél a fizetéshez szük-
séges címlettel rendelkezik.

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
Járási Hivatalvezető

A Pest Megyei Kormányhivatal 
Nagykátai Járási Hivatalának tájékoztatója
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A Magyar Kultúra Napja 
  

1823. január 22-én fejezte be  Kölcsey  
Ferenc  a Himnusz c. versét, ami csak 
5 év múlva jelent meg az Auróra c. folyó-
iratban.
A mű1830-tól vált népszerűvé, 1844-ben 
zenésítette meg Erkel Ferenc. Szakértők 
szerint a világ legkomorabb  himnusza, 
mi mégis büszkén énekeljük  ahol ün-
neplünk, emlékezünk, vagy valami meg-
határozó esemény történik.
1989-től, a rendszerváltoztatás óta lett 
január 22. a Magyar Kultúra Napja.
Az utóbbi években községi szinten is 
megemlékeztünk erről a napról.
 Az idén, január 20-án községi ünnepség 
keretében elevenítették fel az előadók is-
mereteinket a kultúra néhány ágáról.
 A magyar nyelv rejtelmeibe Pintérné Fürt 
Judit tanárnő vezetett be bennünket, 
rávilágítva anyanyelvünk gazdagságára, 
felhívva figyelmünket a nyelvünk szépsé-
gének és tisztaságának megőrzésére is.
A festészet, képzőművészet, építészet 
és szobrászat legszebb alkotásait Alb-

recht Júlia képző- és festőművésznő tár-
ta elénk vetítéssel egybekötve.
A magyar zenéről, zenetanításról Povázai 
Katalin tanárnő tartott előadást, de nem-
csak zenehallgatással támasztotta alá az 
elmondottakat, hanem meg is énekeltet-
te a hallgatóságot.
Polczer Csabáné tanító néni a kultúra 
legelfeledettebb ágáról, a viselkedés-
kultúráról mondott igen megszívlelendő 
dolgokat.
A magyar irodalomról én emlékeztem 
meg, felsorolván az irodalmi korszakok 
kiemelkedő alkotóit, remélvén, hogy ez-
zel egy kis kedvet teremtek a hallgató-
ságnak az olvasáshoz.
Legvégül a hagyományainkról beszélt 
Trefák Istvánné, a Hagyományőrző Népi 
Együttes vezetője.
De az elmondottakat a nézők szeme elé 
is varázsolta Szántó Gáborné tanító néni 
hagyományőrző apró csoportja.
A gyerekek szereplése, a tanító néni hoz-
záállása biztosíték arra, hogy községünk-
ben nem halnak ki a hagyományok.
Megköszönöm minden kedves előadó-
nak a felkészülését, Bálint Sándor kollé-
gámnak a technikai eszközök kezelését
s minden kedves résztvevőnek a jelenlé-
tét.
Úgy érzem, hogy akik ezen a délutánon 
jelen voltunk, mindannyian többek és 
jobbak lettünk magyarságunkban, em-
berségünkben, tudásunkban és lelkiek-
ben.
Szerb Antal mondta:“Amíg kultúránkhoz 
hűek maradunk, önmagunkhoz vagyunk  
hűek.“

dr. Csernik Zoltánné
ny. tanár

Köszönet
A pusztaszentistváni óvoda Szülői Munkakö-
zössége 2013. 01. 12-én tartotta az évente 
megrendezésre kerülő Szülők bálját az igé-
nyesen felújított Művelődési Házban.

A hajnalig tartó, jó hangulatú 
mulatságban 150 főt láthat-
tunk vendégül. Óvodásaink 
nevében tisztelettel köszönjük 
mindazt a segítséget, melyet 
a bálon résztvevő vendége-
inktől, e rendezvényt anyagi-
lag támogatóinktól, valamint a 
rendezvényen fellépő Zumba 

és Mendei tánccsoport tagjaitól kaptunk.
A szülői összefogás és e támogatás 
eredményeként a rendezvény bevéte-
le és a korábbi tartalékaink összegéből 
csoportszobai szekrényeket, függönyt, 

játékeszközöket szeretnénk 
vásárolni.
Óvodásaink Bábszínház láto-
gatásakor az utaztatás költsé-
gét is finanszírozni tudjuk.
Szülői Munkaközösségünk 
házaspárjainak hálásak va-
gyunk mindazért a jó hangula-
tú, szorgalmas, kitartó munká-
ért, mely nagyban hozzájárult 
a bál sikeréhez.

Köszönjük és 
jövőre is szeretettel várjuk 

kedves vendégeinket!

Óvodásaink nevében:
A pusztaszentistváni óvoda 

dolgozói

Megkezdődött a báli szezon
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2013. február 8-án 12 órakor megnyílt a Mendei Szabadidő-
központ Játszóháza és Fitness terme. Az első hétvégén a te-
lepülés apraja és nagyja ingyen kipróbálhatta a létesítményt. 

a SzabadidőközpontMEGNYÍLT

email: mende� tness@mendeph3.t-online.hu
Tel.: 06-29-266-957, Mobil: 06-20-587-9741

Nyitva tartás: H-P: 06-22, Szo.-V.: 08-20

Konditerem: 
 Napijegy egyszeri alkalom 800 Ft
 Bérlet 12 alkalmas 5 500 Ft   /40 napig érvényes/
 Bérlet 30 napos korlátlan 6 500 Ft
 Bérlet 30 napos 6 órától - 13 óráig 4 500 Ft
 Bérlet félévre 30 000 Ft korlátlan használat.
 Bérlet diák/nyugdíjas 12 alkalmas  4 000 Ft
 Bérlet diák/nyugdíjas 30 napos 5 000 Ft
 Személyi edzés alkalmanként   2 000 Ft
 Személyre szabott edzésterv  2 000 Ft

Szolárium:    
 1 perc 70 Ft
 Bérlet 50 perc 3 000 Ft
 Bérlet 100 perc  5 500 Ft
 Szoláriumbérletek 30 napig érvényesek!

MICIMACKÓ JÁTSZÓHÁZ

email: mendejatszohaz@mendeph2.t-online.hu, Tel.: 06-29-266-956, 
Mobil.: 0620-587-97-41, Nyitva tartás: H-P.: 13-19, Szo.: 09-20, V.: 09-19

Játszóház: Első óra  1 000 Ft/ Fő
 Perc alapú jegy  15 Ft/perc
 Játszóház napijegy 1 500 Ft
 Bérlet 200 perces  2 800 Ft
 Bérlet 400 perces  5 000 Ft
 Bérlet korlátlan havi  10 000 Ft
 Testvér kedvezmény  1 300 Ft/nap
   5-10 fő  1 500 Ft/fő/2 óra
 10-18 fő  1 300 Ft/fő/2 óra
 19-25 fő  1 100 Ft/fő/2 óra
 25 fő felett  900 Ft/fő/2 óra
Sóbarlang 45 perc:  
Felnőtt ( + baba 0-1 éves kor között )  800 Ft
Nyugdíjas,  diák (11-18 éves korig )  700 Ft   
Gyerek ( 1-11 éves korig )    600 Ft   

Bérlet vásárlása esetén 10 alkalom egységesen    5 000 Ft/fő/bérlet

van aki még vár egy pár éveta csillámtetkó igazi sláger voltrajzolni jó!

a konditerem

az első bérletes: Bilinger Magdolnafutópadon

a szülők is jól érezték magukat t  eltház kalandra- és falra fel

Nap Idő Foglalkozás Ár (napi) Ár(bérlet)

Kedd 1800-1900-ig Step aerobik

700 Ft/alkalom
6 000 Ft/10 alkalom 

7 500/hónap

Szerda 1830-1930-ig Alakformáló

Péntek 1800-1900-ig Zumba

Vasárnap 1800-1900-ig Zumba



NŐNAPI BULI 
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN

A GESAROL együttessel
2013. március 9. (szombat) 1900–2200

Műsoron: örökzöld hazai és nemzetközi 
rock and roll slágerek és saját nóták 

(AC/DC, Rolling Stones, 
Pink Floyd, Deep Purple, P. Mobil)

A koncert után hajnalig 
Retro DISCO 

Helyszín: Mendei Szabadidőközpont 
2235 Mende, Szent István Park 1. sz.

Jegyek elővételben 
a Játszóházban, a Fitness teremben, a CBA-ban, 

a Polgármesteri Hivatalban és Gyömrőn a Klári fodrászüzletében 
kaphatóak, valamint a koncert napján a helyszínen.

 A koncertre és a retro disco-ra asztalfoglalás a következő 
telefonszámon lehetséges: 06-20/587-9741 (Mizsei Szilvia)

Belépőjegy: uraknak1 500 Ft/fő, hölgyeknek 1 000 Ft/fő
Szombaton  minden hölgy egy pohár pezsgőre a vendégünk!


