
Farsang idején
Vadászok, polgárőrök, óvodai közös-
ség, nyugdíjasklub és ki tudja mennyi
rendező hirdette szórólapon és plaká-
tokon zenés-táncos rendezvényét. Jól
tették: ki kell „kapcsolni” néha.
Így gondolták a PISZ tagjai is, akik a
február 18-át szemelték ki jelmezes far-
sangi báljuk időpontjául. Aki ott volt,
nem bánta meg: olajsejk, háremhölgy,
Kleopátra, matróz, szerzetes társasága
lehetett. És láthatott egy jó színdarabot
a Bordányi Amatőr Színjátszó Kör elő-
adásában, akik a „Kukás Guru” című
egyfelvonásos bohózatot adták elő.
A pusztamérgesi közönség nem csaló-
dott: Imi kínos helyzetekbe került, fe-
lesége majdnem rájött, Judit bekavart,
a postás tovább rontott a helyzeten és
Papuskával is csak baj van... de majd
a Guru mindent megold – vagy nem?
Aki látta az tudja, aki nem az meg saj-
nálhatja hogy otthon maradt.
A színdarab után hajnalig tartó bállal
folytatódott a program amit csak a jel-
mezverseny eredményhirdetése, a tom-
bolahúzás (és pár zenekari szünet) sza-
kított meg. Jó mulatság volt.
Az ifjúsági szervezet tagjai még a fris-
sen  átadott  e-Magyarország  Pont  be-
rendezésén dolgoznak,  de  már  újabb
rendezvényen törik a fejüket. Naná! 
Ön is ott lesz a következőn?

-sal-

Megújult formában
A képviselőtestület a településen élő emberek szociális ellátásának

minél hatékonyabbá tétele érdekében új intézményt hozott létre, a Szo-
ciális Alapellátási Központot. Az intézmény keretében biztosítani tud-
juk a leginkább rászorulók részére az otthonukban történő gondozást.
A Szociális Alapellátási Központban jelenleg egy tanyagondnok, két fő
szociális étkeztető és házi segítségnyújtó dolgozik. Minden hónapban
közel 1000 ebédet hordunk ki Pusztamérges területén. Jelenleg az ebéd
házhozszállítása ingyenesen történik. Körülbelül 50 főnél végzünk házi
segítségnyújtást - terveink közt szerepel, hogy közeljövőben bővítjük
az intézmény ellátottainak létszámát az ebédszállítás, a házi segítség-
nyújtás  keretein  belül.  Szolgáltatásainkat  próbáljuk  minél  szélesebb
körben  kiterjeszteni.  Házi  segítségnyújtás  szolgáltatásai:  bevásárlás,
gyógyszer íratása, gyógyszer kiváltása, takarítás, higiénés szükségletek
kielégítése, mosogatás, mosás, vasalás, varrás, favágás, szállítás.

Folyamatban van a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása,
mely a környező falvakban már jól működik. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szoci-
ális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő haszná-
latára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis-
helyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A Szociális Alapellátási Központban látjuk el a Gyermekjóléti- és Csa-
ládsegítő Szolgálat feladatait. Itt működik a szociális információs szol-
gálat, melynek célja a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó
ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatása az ellá-
tások  hozzáférhetőségéről  és  az  igénybevételükre  vonatkozó  szabá-
lyokkal kapcsolatban.

Aki  szeretné ezeket  az  ellátásokat  igénybe venni,  írásban  kérheti,
megjelölve a kért szolgáltatást. Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hiva-
talban 2006. március 20-tól a Szociális Alapszolgáltatási Központban
a Petőfi u. 47. szám alatt.

Szekeres Zsuzsanna
a Szociális Alapellátási Központ vezetője

Márciusi programajánló
dátum / időpont rendezvény jellege helyszín

10. 13 óra Ált. Isk. farsangi rendezvény Művelődési Ház
11. 9-12 Néptánc farsang Művelődési Ház
13. 15 óra Nyugdíjasklub összejövetel a Művelődési Házban
14. 9-12-ig „Méhecske” vegyeskereskedés a Műv. Házban

12.00 Március 15-i műsor (Ált. iskola és Gimnázium)
16. 10 óra Edénybemutató „Egészség és energiatakarékosság”

jegyében – Művelődési Ház
17. 15 óra Gyapjútermékek bemutatója Művelődési Ház
21. 1430 -1630 Cipővásár Művelődési Ház

Kicsit változott a Hírlevél. Arra törekszünk, hogy ne csak tartalmában,
de küllemében is gondosan szerkesztett lapot vehessenek kézbe minden
hónapban. Szeretnénk, ha ebben Önök is segítségünkre lennének.
Javaslataikat, véleményüket osszák meg velünk! Írásaikat is szívesen
fogadjuk. Várjuk az e-Magyarország Pontban! (a szerk.)

Az országgyűlési választásokról
Tisztelt Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2006. évi ál-
talános választását. Első forduló: 2006. április 9. (vasárnap)
Második forduló: 2006. április 23. (vasárnap) A szavazás az Önök által meg-
szokott körzetekben lesz és reggel 6 órától este 7 óráig tart.
Figyelem! Az  értesítőt  és  az  ajánlószelvényt  egy tájékoztatóval  együtt  már
kézhez kapták! Aki úgy gondolta, megnézhette magát a névjegyzékben, mely a
Polgármesteri Hivatalban ki volt függesztve. Az ajánlószelvényeket a jelöltek
már gyűjtik, március 17-ig lehet. A jelöléshez 750 választópolgár érvényes aján-
lása szükséges.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A szavazás napján a lakó-
helyétől  távol  lévő  választópolgár  belföldön  igazolással,  külföldön  a  Magyar
Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja le szavazatát. Igazolás
kiadását ajánlott levélben 2006. április 4-ig, személyesen vagy meghatalmazott
útján pedig 2006. április 7-én 16 óráig lehet; a külképviseleti névjegyzékbe való
felvételt 2006. március 17-én 16 óráig lehet kérni a Polgármesteri Hivatalban a
Választási Irodában.
Pusztamérgesen a Helyi Választási Iroda

vezetője: Veres Antalné
tagjai: Tanács Gizella

Krisztinné Bezdány Erika
Varga Ferencné
Dr Fodor Viola (jegyzőkönyvvezető, I. sz. szavazókör)
Bajorics Márta (jegyzőkönyvvezető, II. sz. szavazókör)

Nemcsak  a  felsorolt  köztisztviselők  vesznek  részt  aktívan  a  választások
előkészítésében, lebonyolításában, hanem az egész hivatali csapat. Ez a munka
komoly  idegi  megterheléssel  is  jár.  Eddig  minden  alkalommal  megoldottuk
feladatainkat.

hamarosan Internet
Ott  virított  másfél  évig  a  Művelődési
Ház ablakában. Jól ismerik a megfakult
plakátot  mindazok,  akiknek munkájukhoz,  tanulmányaikhoz jó lett  volna,  ha
nyilvános helyen hozzáférnek a világhálóhoz. És már nincs ott a plakát...
Március 1-én délután nyílt meg hivatalosan az e-Magyarország Pontot és a Köz-
ségi Könyvtárat magába foglaló Közösségi Ház, amit ünnepélyes keretek között
Dr Papp Sándor polgármester, Nógrádi Zoltán és Balogh László országgyűlési
képviselő adott át. „Annak, hogy egy faluban gondolnak a közművelődésre és
ilyen közösségi tér létesül, fontos üzenete is van: Pusztamérges tervezi a jövőt.”
- mondta Nógrádi Zoltán, aki képviselőtársával együtt kezdettől fogva segítette
az önkormányzatot ezen létesítmény kialakításához szükséges pályázati lehető-
ségek felkutatásában, erőforrások előteremtésében.
Az „új helyen” a szokott nyitvatartási időben, szélessávú net-kapcsolattal várjuk
az érdeklődőket. Most már igaz: Internet – a világ megismerhető.      -sal-

Szavazatszám-
láló Bizottság

tagjai, póttagjai
I. SzavazatszámlálóBizottság
tagjai:

Zsolnai Andrásné
Szekeres Antalné
Figura Edina

póttagjai:
Szekeres Józsefné
Csúcs Tímea

pusztamérgesi lakosok

II. Szavazatszámláló Bizottság  
tagjai:

Vas Lászlóné
Balla Vince
Nógrádiné Rózsavölgyi M.

póttagjai:
Bednárik Dezső
Tóth-Baranyi Zsolt

pusztamérgesi lakosok
Tisztelt pusztamérgesiek!
A Hírlevél következő számá-
ban még tájékoztatást adunk
az aktuális választási hírek-
ről.

Gulácsiné Somogyi Ilona
helyettes jegyző

Szünet
Mint a híradásokból tudjuk, a
madárinfluenza Európa felfe-
dezésére indult, és hazánkban
is találtak már H5N1 vírussal
fertőzött szárnyasokat.
Ezen körülményekre tekintet-
tel az ÁNTSZ egyenlőre nem
engedélyezi hobbi- és díszál-
lat vásár megrendezését, így a
minden hónap első vasárnap-
jára tervezett vásár elmarad.
Amint lehetséges, ismét meg
lesz tartva a vásár. Figyeljék
a hirdetéseket, Hírlevelet!

2006. március

2.
szám

megjelenik
havonta

- És honnan ismerem meg a Gurut?
(jelenet a darabból)

KIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2. tel.: (62) 286-851 tel/fax: (62) 286-711
SZERKESZTI:e-Magyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.: (62) 286-688 Csala István (20) 462-07-69
NYOMJA:Friss Nyomda Szeged, Szent László u. 6/b tel.: (62) 491-158 Fehér Tibor (30) 391-02-50
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Mindennap
Ha dolgoznak sokszor észre
se vesszük, de ha nincsenek,
abból baj lehet. Néha van is.
A vajszínű kockalada szinte
„hozzánőtt” a faluhoz, talál-
kozni vele úton-útfélen.
De jó ideje nem látni. Az is-
mert felirat egy Seat tetején
olvasható: Polgárőrség.
● Jakus István, az egyesület
elnöke  szolgál  magyarázat-
tal a változásra:
- Lecseréltük; a Ladát 5 évig
használtuk.  Közel  200.000
km volt benne. A Seat jóval
fiatalabb, korszerűbb és ke-
vesebbet is fogyaszt.
● Ilyen jól megy a polgár-
őröknek, hogy csak úgy...
- Na, ez nem ilyen egyszerű.
Önkormányzati  és  vállalko-
zói  támogatásokból  gazdál-
kodunk, ami nem sok. De a
munkát el kell végezni; felü-
gyelet,  betegszállítás,  hely-
szín biztosítás és járőr szol-
gálat – ezekre szükség van.
Tavaly 239 esetben 473 fő-
vel 1811 órát teljesítettünk.
Számtalanszor  hiúsítottunk
meg mezőgazdasági termény
vagy tűzifa lopást.
● Szakmai sikerek?
- Napjainkban a  biztonság-
érzet  fenntartása  nehéz,  de
úgy érezzük ezt eddig bizto-
sítani tudtuk. Nehéz, de szép
munka ez; a Szövetség által
adott elismerések közül már
csak az arany fokozat hiány-
zik. Tavaly nyertük el az Év
Polgárőr Egyesülete címet,
a kocsit  is ezért  kaptuk. És
ez az elismerés a fontosabb.
Sikerrel zárult az „egy iskola,
egy polgárőr” akciónk is.
● Idei tervek?
- Dolgozunk, mint eddig. De
a lakosság segítsége is szük-
séges, figyeljenek egymásra.
Állandó  segítségre  számít-
hatunk a mórahalmi rendőr-
őrstől is a körzeti megbízot-
ton keresztül.

Testületi ülés
Pusztamérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006. február 22-én
tartotta soron következő ülését. A képviselők az alábbi témákat tárgyalták meg:

 napirend Zárt ülés keretében három család részére állapítottak meg nor-
matív lakásfenntartási támogatást, egy család 6.800 Ft/hó, egy család 3.900

Ft/hó, egy család pedig 3.600 Ft/hó támogatásban részesül egy éven keresztül. 
Közgyógyellátási igazolványt kértek és kaptak négyen, figyelemmel jövedelmük-
re és gyógyszerköltségeikre.  Átmeneti  segélyt két  fő kapott  5.000-5.000 Ft-os
összegben. Tüzelőanyag beszerzésére 50.000 Ft kölcsönt kapott egy kérelmező,
mely összeget négy hónap alatt vissza kell fizetnie az Önkormányzat pénztárába.

1.

 napirend A nyilvános testületi ülés vendége volt Nógrádi Zoltán ország-
gyűlési képviselő, Mórahalom város polgármestere, aki nagy érdeklődéssel

hallgatta a civil szervezetek tájékoztatóit. Meglepte, hogy igen nagy számú civil
szervezet  működik ekkora településen mint  Pusztamérges és az önkormányzat
anyagilag  is  támogatja  működésüket.  Ő  is  felajánlotta  segítségét  és  hoz-
zászólásában felhívta a figyelmet arra, hogy a 2007-2013-as időszakban igen sok
területen lehet anyagi forrásokhoz jutni pályázatok útján, de a felkészülést el kell
kezdeni – a beruházások terveit el kell készíteni és ha megnyílik a pályázati le-
hetőség, azonnal be kell nyújtani azokat.
Nógrádi Zoltán az ülés további részén -egyéb elfoglaltsága miatt- nem volt jelen.
Az alábbi civil szervezetek nyújtottak be tájékoztatót:

2.

Pusztamérgesi Polgárőr Egyesület
Jakus István elnök szóban is kiegészítette írásos beszámolóját és megköszönte az
önkormányzat 200.000 Ft mértékű támogatását, amit a fenntartás, működés költ-
ségeire fordítottak. A Képviselőtestület határozat formájában megköszönte a pol-
gárőrök munkáját, elismerésüket fejezték ki a képviselők az „Év legjobb polgárőr
egyesülete” cím elnyeréséért, amit 2005-ben kaptak. Számít az egyesület arra is,
hogy helyet kap a Művelődési Házban és talán több vállalkozó fogja anyagilag is
támogatni tevékenységüket.

Pusztamérgesi Futball Club
Krisztin Krisztián elnök fűzött szóbeli kiegészítőt a testület elé terjesztett írásos
anyag mellé. A 2004 decemberében létrejött  szervezet nagy ambícióval kezdte
meg munkáját, sok programot szerveztek, pl. 2005-ben három alkalommal szer-
vezett az egyesület tömegsport jelleggel labdarugó tornát: május 1-én a majálison
augusztusban az I. Mini Sörfesztiválon, és decemberben a Karácsony Kupát.
Számítanak a 700.000 Ft önkormányzattól kapott támogatásra is, amit jó játékkal
(főleg a hazai mérkőzéseken a helyi nézők számára mutatott látványos gólokkal)
és jó helyen befejezett bajnoki szerepléssel tudnak meghálálni. A 2006-os évben
pályázni szeretnének az önkormányzattal a focipálya mellé egy öltöző építésére.

Pusztamérgesi Sportegyesület
Sütöri László, az egyesületi elnök fűzött szóbeli kiegészítést az írásos anyaghoz:
Az „kötélugró csoport” szép eredményeket ért el. Szabadidős sportként működik,
tehát a diákok nem leigazolt versenyzők. Így csak a diákolimpián versenyeznek.
Bemutató fellépéseket tartanak, ami bevételt is termel esetenként. Idén július 1-5-
ig meghívást kaptak Németországba egy zenei fesztiválra is.
A tájékozódási futók jó eredménnyel szerepelnek, élsportolók lehetnek. Országos
bajnokságon egyéniben és csoportban is kiválóan szerepeltek. Önkormányzati tá-
mogatásra számítanak, a kapott 550.000 Ft támogatással elszámoltak.

„  Őszikék” Nyugdíjasok Klubja  
Fábián Józsefné nem volt jelen az ülésen, így a klub munkáját segítő Sólya Zol-
tánné egészítette ki az írásos tájékoztatót.
Köszönetet mondtak a képviselőtestületnek az évente adott anyagi támogatásért
és azért az erkölcsi támogatásért, amivel segítik a klub életét. Igen mozgalmas év
volt a 2005. év: regionális nyugdíjas találkozót szerveztek Ruzsa, Öttömös, Rém,
Röszke és Pusztamérges részvételével. A falu rendezvényeinek is aktív részesei. 

Pusztamérges Községi „Szent Flórián” Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Csala István elnök által aláírt beszámolót szóban Turcsányi János egészítette ki.
Az egyesület  2005-ben ünnepelte  fennállásának 75.  évfordulóját.  2004-ben a
Nemzeti Civil Alapprogramtól 300.000 Ft támogatást kaptak, sajnos 2005-ben
nem sikerült pályázati pénzt szerezni. A tűzvédelemben aktív beavatkozásra sze-
rencsére csak 2 esetben volt szükség. Erdőtűzhöz (márc. 21.) illetve a hulladék
lerakó telepre (ápr. 2.) kellett kivonulni. Vagyonvédelmi és biztonsági okokból
is két alkalommal volt szükség helyszínbiztosításra, továbbá egy esetben csa-
padékvíz-szivattyúzást végeztek. A betakarítás előtti gépszemlék szükségessé-
gét bizonyítja, hogy az aratási munkák 2005-ben is tűzeset nélkül zajlottak le.
Megköszönték az önkormányzat 200.000 Ft-os támogatását.

Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet
Csala István a PISZ elnöke szóban is kiegészítette az írásos anyagot.
Az éves munkájukról szóló beszámolót régen kapott a képviselőtestület a PISZ-
től. Feladataik sokrétűek; a községi rendezvények segítőiként, „háttérmunkásai-
ként” több alkalommal részt vettek a lebonyolításban, de önállóan is szerveztek
programot és hírét vitték a régióban, az országban a közösségi munkájuknak.
1998 óta pénzügyi támogatást nem kértek és nem kaptak az önkormányzattól. A
költségvetésük összeállításakor mindig igyekeznek úgy gazdálkodni, hogy a ter-
vezett  programjaik saját forrásból illetve pályázatokból finanszírozhatóak legye-
nek. Véleményük szerint a civil szervezet eredményes működése nem kizárólag
pénz kérdése; jelentős szerepe van az aktív közösségi életnek, a „köz javára”
végzett - nem is olyan könnyű és egyszerű - munkának, a jobbító szándéknak és
nem utolsó sorban a lakóhely szeretetének is.

Pusztamérgesi Gazdakör
Dr Tóth László elnök írásban tájékoztatta a testületet: mivel az önkormányzattól
nem kért  és nem is  kapott  a Gazdakör anyagi támogatást  és  elismerést,  ezért
tájékoztatót nem kíván a testület elé terjeszteni a végzett munkájukról.

 napirend Beszámoló a Polgármesteri Hivatal szakmai munkájáról.
A Képviselőtestület munkatervének elkészítése kapcsán merült fel az igény,

hogy a polgármesteri hivatal számoljon be munkájáról, hiszen ezt a rendszervál-
tás  óta  még  nem tette  meg.   A sokrétű,  26  oldalas  beszámoló  megpróbálta
bemu-tatni a munkát, az önkormányzati és az államigazgatási ügyek intézését.
A hivatalban köztisztviselőként dolgozik Veres Antalné, Tanács Gizella, Bajorics
Márta,  Krisztinné  Bezdány Erika,  Szabóné Gyuris  Rita,  Varga Ferencné,  Dr
Sze-keres Istvánné és Dr Fodor Viola. Dr Papp Sándor polgármester munkáját
jelen-leg Gulácsiné Somogyi Ilona helyettes jegyző segíti.
Teleki Horváth Lajos 2006. február 21-től kérte munkaviszonyának megszünte-
tését. A beszámolót a hivatal hirdetőtábláján az érdeklődők elolvashatják.

3.

 napirend Az  előző  testületi  ülésen  döntött  a  képviselőtestület,
hogy  a  „Szociális  Alapszolgáltatási  Központ”  vezetője  Szekeres

Zsuzsanna. A jegyző és az ő előterjesztésében a testület elfogadta az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát valamint a megállapodást a hivatal és az
intézmény között a gazdálkodás és a felelősségvállalás rendjéről.

4-5.
 napirend A Művelődési Ház bérleti díjáról döntöttek a képviselők.
Díjmentesen lehet használni:6.

● az önkormányzat és  intézményei feladatainak ellátására
● középiskola közösségi rendezvényeire
● országgyűlési képviselők által tartott fórum

céljára ahol munkájukról számolnak be
● helyi civil szervezetek rendezvényeihez
● választási fórum megtartására
A Művelődési Ház lakodalomra történő hasz-
nálatánál a bérleti díj az összes helyiség hasz-
nálatával nyáron 30.000 Ft, fűtési idényben

pedig 40.000 Ft a rendezvény
lebonyolítása alatt.  A díjtétel
a rezsit is tartalmazza.

 napirend Tájékoztató
hangzott  el  az  ország-

gyűlési képviselő választásról.
(erről külön tájékoztató kere-
tében olvashatnak)

7.
 napirend Egyéb elő-
terjesztések  keretében

többek között az alábbi dön-
tések születtek:
- a 2005. évi költségvetés mó-
dosítása
- 2006. évi ellenőrzési terv
- a helyi szavazatszámláló bi-
zottság tagjai megválasztásra
kerültek
- együttműködési megállapo-
dás módosult, amely a Térségi
Vízműről szól
-  döntés  született  szippantó
autó beszerzéséről is pályáza-
ti úton
- a képviselőtestület a Jókai u
103. és 105. számú telket ér-
tékesítette 200.000 Ft-ért
- a helyi szociális rendelet is
módosításra  került,  elsősor-
ban jogszabály változás miatt

8.

Fontos! A képviselőtestület,
figyelemmel  az  önkormány-
zat  anyagi lehetőségére és  a
létrehozott új intézmény fela-
dataira, mely szerint a szoci-
ális gondozók és tanyagond-
nokok  feladata  a  rászorulók
segítése,  megs zü n t e t t e  a
méltányos ápolási díjat 2006.
március  1-től.  Nincs  lehető-
ség a továbbiakban ezt az el-
látási  formát  kapni.  Minden
érintett írásban értesítést kap!
Az alanyi jogú ápolási díj a
továbbiakban is  folyósítás-
ra kerül.

Pusztamérgesi Hírlevél 3.2.          Pusztamérgesi Hírlevél

Díjköteles használat fűtési idényben nyáron
nagyterem (berendezéssel) 20.000 15.000
előcsarnok 5.000 4.000
iroda (20 m2) 5.000 4.000
iroda (13 m2) 2.000 1.500
A díjak az igénybevétel kis idejétől függetlenül, de maximum 8 órai 
időtartamra vonatkoznak!
Sörgarnitúra is bérelhető naponta 1.000 Ft-ért. (asztal+2 pad)


