Mendei Híradó
Önkormányzati tájékoztató 2013./V. szám

Megkezdődött a II. ütem
a csatorna beruházásnál !

A pár napos tavaszt követően beköszöntött az áprilisi nyár, amely felgyorsította a csatorna beruházás kivitelezését. A II. ütem áprilisi kezdése Mende
Pusztaszentistván részét érinti, amelynek befejezési határideje augusztus
31-e. A településrészen 5 utcában
egyszerre kezdődött meg a főnyomvonal, illetve a bekötések kivitelezése. Az
adott részen három alvállalkozó dolgozik, akikkel ugyanolyan napi kapcsolatban van az önkormányzat,
mint a fővállalkozóval. Az
eddigi tapasztalatok és
lakossági információk
alapján a munkák az
eltervezett ütemben
és a lakosság megelégedésre folynak.

A II. ütem mellett az I ütem építése a
Honvéd, illetve a Dózsa György utcában a terveknek megfelelően és zavartalanul folyik.
Ha a kivitelezés során bármit észlelnek kérjük jelezzék a Mendei Polgármesteri Hivatal részére levélben, vagy
email-ben a mende@mende.hu címre.
Ha fotóval dokumentálják az esetleges
sérelmeket az megkönnyíti a probléma
rendezését.
A beruházó a problémák kezelésére minden páratlan
héten pénteken 900-930 között ügyfélfogadást tart a
Polgármesteri Hivatalban.
Kaszanyi József
polgármester

Működik a szennyvízprojekt
információs irodája

A tavaszi belvízi problémák enyhülésével
jelentős intenzitással folynak a „Tápió menti régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz
tisztítása” elnevezésű projekt kivitelezési
munkái.

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 azonosító számú nagyprojekt keretében 20 településen (Bénye, Farmos, Jászfelsőszentgyörgy, Káva, Kóka, Mende, Nagykáta, Pánd,
Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta,
Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton,
Tóalmás, Újszilvás, Úri) több mint 27.000
háztartásban, közel 80.000 embert érintő
beruházás során kiépül a csatornahálózat.
Ezen kívül 4 szennyvíztisztító telep létesül
(Szentlőrinckáta, Sülysáp, Tápiószentmárton, Tápiószele) a Nagykátai szennyvíztisztító telep kapacitása pedig bővítésre kerül, illetve épül még egy központi
komposztáló telep Nagykátán.
Az érintett települések lakosságának minél körültekintőbb tájékoztatását szolgálja
a szennyvízprojekt INFORMÁCIÓS IRODÁJA,
amely Nagykátán, a Dózsa György út 2.
szám alatt, a földszinten található.
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Az iroda felkereshető személyesen, de
telefonon és e-mail üzenetben is kérhető felvilágosítás a projekt megvalósításával kapcsolatban.
Az iroda nyitva tartása:
Hétfőtől szerdáig 800 – 1600 óráig,
csütörtökön 800-1800 óráig és
pénteken 800-1400 óráig.
Telefonálni – munkaidőben a következő számokon lehet:
Telefon: 29-641-115
Zöldszám: 06-80-980-081
E-mail üzenet: info.szennyviz@gmail.com
További információ:
www.szennyviz.tapiovidek.hu
Az Információs Irodában a Víziközmű
Társulattal, illetve a lakossági hozzájárulásokkal, befizetésékkel kapcsolatban
nem tudnak felvilágosítást adni, azt
továbbra is a Víziközmű Társulatnál lehet intézni: Nagykáta, Egreskátai út. 27.
(ügyfélfogadás
hétfőtől-csütörtökig 900-1400 óráig,
illetve a 29-641-190 telefonszámon,
vagy tapiotarsulat@gmail.com email címen)
Tápió
PR
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Testületi hírek
Mende község Önkormányzatának képviselőtestülete az elmúlt Mendei Híradó megjelenése óta két testületi ülést tartott.
A 2013. április 23-án megtartott maratonira nyúló ülés keretében 24 napirendi pont került megtárgyalásra. A testület elfogadta a 2012. évi költségvetés
utolsó módosítását, valamint az önkormányzat 2012. évi zárszámadását. Az új
jogszabályi környezetnek megfelelően
foglalkozott a 2014. évi költségvetési
koncepcióval. (Az ülés után az országgyűlés a költségvetési koncepciók elfogadásának határidejét október 31-re
módosította)
A testület elfogadta az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervét, amelynek értelmében továbbra is
a vagyonmegőrzés a cél.
Az ülés során a Mesevár óvodával kapcsolatban jóváhagyásra került a szervezeti és működési szabályzat, valamint a
házirend.
A civil szervezetek támogatására kiírt
pályázatok elbírálását a testület hos�szas tárgyalás után október 15-ig elhalasztotta, ugyanis a jelenlegi likviditási
helyzetben az önkormányzat bevételei
csak a mindennapi működés kiadásait,
valamint a folyamatban lévő beruházások zökkenőmentes folytatására adnak
lehetőséget. A testület a továbbiakban
meghallgatta a polgármestert az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről,
az ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos átszervezésekről, valamint a szemétszállítással kapcsolatos problémákról.
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Az ASA Kft, aki a szemétszállítást jelenleg
végzi 2013. szeptember 30-al a szerződést felmondta.
A képviselők döntöttek a bölcsőde beruházással kapcsolatos a könyvvizsgálói,
valamint a nyilvánosság biztosításával
kapcsolatos szerződésekről.
A testület szándékát nyilvánította ki
atekintetben, hogy mintegy 24 millió forintos összértékben pályázatot nyújt be
a Belügyminisztériumhoz a sportpálya
felújítására.
Az ülés második felében egyéni kérelmek elbírálására, bérleti szerződések
jóváhagyására került sor.
A képviselők 2013. május 8-án ismét
testületi ülést tartottak a NOKI ÁMK,
vagyis az általános iskolával kapcsolatosan. Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete véleményezési
eljárás során úgy döntött, hogy a 2012.
december 31-én az önkormányzat által
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átadott NOKI ÁMK Géza
Fejedelem Általános Iskola szétválását
az úri-i intézménytől támogatja. Továbbá támogatta, hogy az általános iskola
alapító okiratából a gyógypedagógiai
oktatás- ellátás és a logopédiai ellátás
kerüljön ki.
A jegyzőkönyvek teljes terjedelmükben továbbra is megtalálhatóak a www.mende.hu
weboldalon.
Mona Gyula
jegyző
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Közmeghallgatás
Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. május 30.-án 18-órától
közmeghallgatást tart a Mendei Szabadidőközpontban (Mende Szent István tér 1)
A 2012-es év beruházásainak beszámolója. Csatornaberuházással kapcsolatos kérdések, válaszok, információk.
A közmeghallgatáson jelen lesz a Monori
Rendőrkapitányság képviselője, a csatorna beruházással kapcsolatban pedig a
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata-, valamint a kivitelező Dunaaszfalt Kft képviselője is.
A közmeghallgatásra minden érdeklődő
mendei lakost várunk.

Új Bölcsőde Mendén

A bölcsőde beruházás
a terveknek megfelelően halad
Új bölcsőde létesítése Mendén
E-mail: mosi@mende.hu
Honlap: www.mende.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Közérdekú információk

Felhívás!

Mende Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyar Tudományos Akadémia
állásfoglalásait (MTA BTK-T/5-5-1/2013, MTA
BTK-T/5-32-1/2013, MTA BTK-T/5-1-1/2013)
figyelembe véve 2013. júniusi testületi ülésen napirendre tűzi
a Tanács utca,
a Sziklai Sándor utca, valamint
a Lenin Tsz tanya központ utcaneveinek
megváltoztatását.
A fentieket figyelembe véve a lakosság
2013. május 31-ig javaslattal élhet az új nevek tekintetében.
Javaslatukat indoklással az önkormányzat
jegyzőjéhez kell eljuttatni a Polgármesteri
hivatal címére, vagy a jegyzo@mende.hu
e-mail címre.
Kivonat a 2011. évi CLXXX. Tv.-ből
„14. § (2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve
közintézmény nem viselheti
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában
részt vett, vagy
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.”
Mona Gyula
jegyző
Impresszum:
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Kiadja: Mende Község Önkormányzata
2235 Mende, Fő út 14.
Kiadásért felelős: Kaszanyi József polgármester
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság
Nyomdai kivitelezés:
SpeltaPrint Kft. 2235 Mende Fő út 30.
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Térítési díj beszedése

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az általános iskolai étkezési térítési díjak beszedésére
az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor:
2013. június 3-án (hétfő)
700-800
Általános iskola
900-1700
Polgármesteri Hivatal
2013. június 5-én (szerda)
700-800
Általános iskola
2013. június 7-én (péntek)
700-800
Általános iskola
900-1200 Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy
az ingyenes jogi tanácsadást 2013.
május hónap 31. 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
Az Egészségvédő Klub következő előadása május 29-én, szerdán lesz 18 órától a
Szabadidő központban. Szeretettel várok
minden érdeklődőt!
Dr. Dóczi Ildikó
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MEGHÍVÓ
„Ne feledd el őseid hagyományát,
avagy ismerd meg
a romakultúrát Mendén”

Meghívó a Mendei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
által szervezett kulturális eseményre
Helyszín: Mende Sportpálya
2013. május 29.
Régi cigány mesterségek megismerése, kipróbálása
kosárfonás
szegverés
1500 órától
játékos vetélkedők
1600 órától
Széchenyi Programiroda előadása
a hátrányos helyzetű emberek integrációs lehetőségeiről
00
18 órától
Dr Dóczi Ildikó előadása az egészségmegőrzésről
és prevencióról, a környezetvédelemről
Helyszín: Mende Szabadidőközpont Színházterme
1900 órától
Roma táncház (Sportpálya)
A rendezvényen résztvevő gyerekeket egy tál ételre megvendégeljük.
1400 órától

Rafael Pál
elnök
ROM-RKT-12-B-0068 sz. pályázat támogatásával
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Virágba borult Mende
Egy nagylelkű felajánlás során több mint
13 ezer tő virággal –árvácskával, nefelejccsel és százszorszéppel- ékesítették
fel Mende utcáit, tereit a Polgármesteri
Hivatal és a Mendevíz dolgozói, kiegészülve a Zöld és Egészségvédő klub aktivistáival, és a közcélú
munkásokkal.
Az április második hetében megkezdett ültetés
során a közterületeken
kívül az intézmények
dolgozóinak közreműködésével az iskola és
az óvodák, valamint az
Evangélikus és Katolikus egyház udvarai is
megszépültek.
A következő hetekben
a Fő utca villanyoszlopain muskátlik kerülnek
kihelyezésre,
amely feladat elvégzését Paskó Zoltán
alpolgármester vállalta magára.

Cikkünk margójára
Sajnálattal közöljük, hogy áldozatos munkánk ellenére a kiültetést követő alig egy
hétben több mint 100 tő virágot loptak el.
A felírt rendszámok alapján a tettesek felderítése folyamatban van.

Huszák-Mona

Óvodai meghívó
2013. június 08-án 1000 órai
kezdettel a Kásavölgyi Óvoda
fennállásának 40. évfordulóját
ünnepeljük évzáró ünnepségünk keretében.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
A Kásavölgyi Óvoda
dolgozói,
szülői
és gyermekei
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Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze
a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Mendén lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,
meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy
mikor várják őket
a Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 06 (28) 507-126)
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06-1/465-3823
A lehetőség adott!

Éljenek vele!

Tisztelt Mendei lakosok!
A Mende Polgárőrség Közhasznú Egyesület
nevében fordulok Önökhöz.
Egyesületünk minden évben jelentős
támogatásban részesült az önkormányzattól. Az idei év- szűkös költségvetése
miatt – az önkormányzat nem tud minket olyan mértékben támogatni, hogy
működésünk zökkenőmentes legyen.
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Ezért kérem önöket, hogy lehetőségeikhez képest járuljanak hozzá egy
kisebb összeggel, annak érdekében,
hogy a mindennapi járőrszolgálatunkat
továbbra is zavartalanul működjön.
Átutalás esetén támogatásukat
a Takarékszövetkezetnél vezetett:
65100060-11261120 számlaszámra teheti
meg.
Előre is köszönöm segítségüket.
Tisztelettel
Gecser István
polgárőrség elnöke
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Amit tudni kell a magas vérnyomásról!
Mindenki ismeri azt a szlogent, hogy éljen
140/90 Hgmm alatt. Azonban az alábbi táblázat megmutatja, hogy az életkorok szerint
melyik az ideális vérnyomásérték, amit érdemes betartani:
10-30 év között: 120/80 Hgmm
30-40 év között: 125/85 Hgmm
40-60 év között: 135/90 Hgmm
60 év felett: 145/90 Hgmm
Ha ennél többször egymás után magasabb
értéket mérünk, akkor bizonyosak lehetünk,
hogy magas a vérnyomásunk, ami miatt illik
orvoshoz fordulnunk.

Az okok
A magas vérnyomás okai sokszor ismeretlenek, ugyanakkor vannak olyan tényezők
is, melyek nagyban hozzájárulnak a magas értékek tartós fennállásához. Öröklött,
családi hajlam, a túlsúlyosság, a mozgáshiány, a stressz, a túlzott só fogyasztás, a
dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás
mind-mind kiváltó tényezőként szerepelhet.
Ugyanakkor viszont nemcsak életmódbeli
tényezők vannak, melyek befolyásolhatják
a magas vérnyomás kialakulását, hanem
vannak olyan betegségek is, melyek kísérője lehet, illetve melyek mentén meg is
jelenhet. Ilyen a magas koleszterinszint, a
cukorbetegség, a hormon problémák, a
vesebetegségek.
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A tünetek
Az esetek nagy részében a magas vérnyomás tünetmentes marad. Azonban évek alatt
alattomosan rombolhatja a szervezetet és
vele együtt az életfontos szerveket. A szem
az egyik legérzékenyebb szervünk a vérnyomás ingadozására és a tartós, kezeletlen
magas vérnyomás visszafordíthatatlan nyomot hagy a szemfenéken. De ne feledkezzünk meg a vesék, a koszorúserek vagy az
agyi erek érzékenységéről sem, hiszen egy
vérnyomáskiugrás akár szívinfarktushoz vagy
stroke-hoz vezethet.
A mai kutatások szerint a magas vérnyomások kialakulásának 60%-ban lelki tényezők
játszanak szerepet: kiégés, szorongás, depresszió, pánikbetegség . Ez mellett a tényleges tünetek a következők: orrvérzés, látászavar, mellkasi fájdalom, szédülés, fejfájás,
nehézlégzés, idegesség.
Mire figyeljünk oda?
A megállapított magas vérnyomásunkat kezeltessük. Járjunk rendszeresen ellenőrzésre és a felírt gyógyszereket szedjük is
be, de ne csak egy hónapig. Változtassunk
életmódunkon olyan egyszerű módon, hogy
kevesebb sót juttatunk be a szervezetünkbe.
Ha ez mellett még arra is oda tudunk figyelni,
hogy többet mozgunk vagy leszokunk a dohányzásról, biztos a siker!
Éljünk 140/90 Hgmm alatt!
Dr. Dóczi Ildikó
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Gyermeknap a Játszóházban
A Micimackó játszóház gyermeknap alkalmából 2013. május 25-26-án szombaton és
vasárnap is 50%-os kedvezménnyel várja
a gyerekeket.
Meglepetés program!
Gyertek ünnepeljünk együtt!

Rejtvény gyermekeknek

Írd be az állatneveket!

Az itt felsorolt állatneveket úgy kell
elhelyezni az ábrában, hogy annak
mindegyik négyzetébe kerüljön betű.
Egy állat neve azonban kimarad. Melyik?
A megfejtést 2013. május 31-ig küldhetitek el
a mende@mende.hu e-mail címre.

Borz, daru, delfin, emu, farkas,
gepárd, hiéna, nandu, párduc,
páva, puma, rénszarvas, róka,
rozmár, strucc, tatu, teve,
túzok, vidra, zsiráf

Túrótorta őzgerincben
Elkészítés
1. A túrót a cukorral, a 2 dl tejjel, a vaníliás
cukorral és a margarinnal turmixban habosra keverjük.
2. A 4 dl tejben elkeverjük a zselatint és a
keményítőt, majd gyöngyözésig főzzük
(nem kell forralni!).
3. Kihűtjük, és összekeverjük a turmixolt
túrós krémmel.
4. Egy őzgerincformát vékonyan kibélelünk
folpack-kal, és beleöntjük a keveréket.
5. Megszórjuk apró gyümölcsdarabokkal,
eper, málna, meggy, barack, banán, ribizli, stb. Dzsemet vagy sűrű lekvárt is
lehet használni.

Hozzávalók 8 főre
• 25 dkg túró
• 15 dkg cukor
• 10 dkg Rama
• 6 dl tej
• 3 cs vaníliás cukor
• 3 ek zselatin
(én majd' két csomaggal beletettem, sőt még
keményítőt is, hogy biztosra menjek, mert folyós maradhat!)
6. Pár órát hűtőben pihentetjük, hogy szépen megkeményedjen. Kiborítjuk hos�szúkás tálra, eltávolítjuk a folpack-ot.
Díszítésként a tetejére kerülhetnek gyümölcsdarabok ill. menta. A bordák mentén felszeleteljük, és tálaljuk.
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00

1100
1400-1530
1530-1600
1600- 1615
1615-1800
Közben: 1700
1800-2000
2000-2100
2100

Programok:
Helyszíni nevezés a főzőversenyre
Előzetes nevezés a Polgármesteri hivatalban és
a CBA büfében lehetséges
Főzőverseny
„Mende legjobb szakácsa” cím elnyeréséért
Géza fejedelem Általános Iskola Tanulóinak műsora
Óvodások fellépése
Főzőverseny eredményhirdetése
Helyi és környékbeli néptánccsoportok bemutatója
Szervánszky Endre Alapfokú Művészeti
Zeneiskola Mendei növendékeinek koncertje
a Mendei Szabadidőközpont Színháztermében
Zumba bemutató, Hip-Hop táncosok fellépése
Kung-fu bemutató
Araczky László műsora
DISCO - kifulladásig
A rendezvény egész ideje alatt folyamatosan
ugrálóvár, arcfestés, gyermekprogramok.
A főzőversenyre külön nevezési díj nincs,
a belépő összege magában foglalja nevezési díjat.
Egésznapos belépő: 1000,-Ft/fő
14 év alatti gyermekek részére a belépés ingyenes.
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