
Forgalom
az egészségnapokon

szemvizsgálat: 9 fő
véradás: 32 fő
allergia szűrés: 18 fő
tüdőszűrés: 365 fő
baba-mama klub: 17 fő
talpmasszázs: 5 fő
nőgyógyászat: 11 fő
vérvizsgálat: 70 fő

Szögi Tiborné 
Védőnő 

Épül, szépül,
változik

A tavasszal nyitott e-Magyarország
Pont  fejlődik.  Az  adathordozható-
ság terén bővült a szolgáltatás: egy
mobil rack segítségével ezentúl nagy
terjedelmű  adatot  is  könnyen hor-
dozhat a felhasználó – akár tömörí-
tés nélkül is.

Foglalat egy gépbe került beépítés-
re,  de  bármelyik  munkaállomásról
elérhető.  Az eszközt Angelo Gusz-
táv bocsátotta rendelkezésünkre.
Küllemében is változott az épület.
Az udvarra az önkormányzat  köz-
hasznú  foglalkoztatású  dolgozói
virágokat  ültettek;  a  kerítést  is  ők
festették le a Szent István utca és a
Polgármesteri Hivatal felőli oldalon.
Június 26-tól az e-Pont nyitvatartá-
sa is megváltozik.

hétfő: szünnap
kedd: 10-20
szerda – péntek: 12-20
szombat 10-16
vasárnap zárva

A létszám változás miatt (tekintettel
a nyári szünetre) olyan nyitvatartási
rendet igyekeztünk kialakítani, ami
a diákok és a dolgozók igényeinek
is megfelelő lehet.

Koncert volt Pusztamérgesen
A Tisztelet  Társasága politikai  pártoktól  mentesen alakult  olyan nemes
célok vezérletével, mint a „szép korúak” életvitelének javítása, mindenna-
pi problémájuk megoldása és legfőképpen hogy örömet vihessenek hétköz-
napjaikba akár egy kedves művész társaság koncertjével.
A koncert lehetőségét a község Művelődési Háza is megpályázta és sze-
rencsére elnyerte! A pályázat beadását követő harmadik napon értesített a
Társaság titkársága, hogy a térítésmentes koncert szervezési jogát falunk is
megkapta – kezdjünk a közönségszervező munkához...
Örömmel tettük. Az érdeklődők számából adódóan úgy ítélem meg, hogy si-
keres és nagyon szórakoztató koncertet üdvözölhettünk a község színpadán.
Köszönjük  a  Tisztelet  Társaságnak  és  a  fellépő  művészeknek  –  Korda
Györgynek és feleségének  Balázs Klárinak, valamint  Aradszky László
művész úrnak azt, hogy falunk ilyen kedves koncert ajándékot kapott! És a
programon kívül kaptunk még egy ajándékot!
A  pályázati  kiírás  szerint  pályázhattunk  még  tárgyi  kiegészítőre,  ami  a
községünk területén élő idősödő emberek szórakozását segíti elő, szabad-
idejét színesítheti. Mivel Pusztamérgesen létrejött egy intézmény, amely az
idősödő emberek problémáit is igyekszik enyhíteni, úgy gondoltuk az in-
tézmény vezetőjével,  hogy pályázzuk meg ezt a lehetőséget is.  Leírtuk a
szociális  központ  funkcióját,  feladatkörét  és  tevékenységét  valamint  azt
hogy mivel tudná a társaság színesíteni a szépkorú emberek szabadidejét. 
Erre  is  nyertesként  jelöltek  meg  minket!  A Tisztelet  Társaság  egy DVD
lejátszót ajándékozott a Szociális Alapszolgáltatási Központnak arra a célra,
hogy az odalátogató idősek programját színesíthesse. A tárgyi ajándékot az
intézmény vezetője, Szekeres Zsuzsanna vette át a koncert alkalmával.
Egyenlőre a lejátszó a Művelődési Házban van, ott szolgálja ki az igényeket
amíg a központban nem tudják célszerűen használni ezt az eszközt, de így is
mindenképpen a község közművelődését és szórakozását szolgálja.

Sólya Zoltánné 
programszervező és turisztikai ea.

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI
VÉDEKEZÉSRE

Kérem a lakosságot, hogy a tulajdonában, használatában lévő ingatlanokon
a parlagfű irtást első alkalommal 2006. június 30-ig végezzék el!
Hazánkban a parlagfű az utóbbi években nagy mértékben elterjedt, az általa
okozott  allergia  népbetegséggé vált.  A betegség megelőzhető  a  parlagfű
következetes irtásával.
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény értelmében a föld-
használó köteles az adott  év június 30.  napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágzását  megakadályozni  és ezt  követően ezt  az  állapotot  a  vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani. Azzal szemben, aki nem tesz ele-
get a  parlagfű elleni  védekezési  kötelezettségének,  belterületen a  jegyző,
külterületen a Növényvédelmi Szolgálat  közérdekű védekezést rendel el,
melynek költségeit a földhasználó illetve a termelő köteles megtéríteni. A
közérdekű védekezés költsége nem fizetés esetén adók módjára behajtható!
Ezzel  egyidejűleg  a  hatóság  növényvédelmi  bírságot szab  ki,  melynek
összege 20.000 Ft-tól 2 millió forintig terjedhet.
Az allergiás betegségben szenvedők és a ma még egészségesek védelme
érdekében ismételten kérem, hogy Pusztamérges község területén a parlagfű
irtását első alkalommal legkésőbb június 30-ig, azt követően október végéig
még két alkalommal végezzék el.

Veres Antalné vezető-főtanácsos

Ismét néptánc gála
Ebben az évben több mint 2000 külföldi vendég látogat el a községünkbe a nyár
folyamán. Alkalmanként 3-6 ország néptánccsoportja vendégeskedik és mutatko-
zik be nálunk és a régióban. Ezek a csoportok szívesen mutatják be népi hagyo-
mányőrző  szokásaikat,  táncaikat  a  magyar alföldön  élő  embereknek,  mi  pedig
nagyon nagy örömmel fogadjuk a lehetőséget, hogy láthatjuk távoli országok nép-
szokásait, táncait.
Vendégeink minden alkalommal körbejárják a falu objektumait, utcáit – és termé-
szetesen ellátogatnak a pincébe, valamint a borozóba, ahol az üzletvezető minden
csoportot borkóstolóval fogad a község vendégszeretete jeléül.
Jól érzik magukat nálunk a vendégeink és több visszajelzés érkezett már a csopor-
tok kísérőjétől, hogy szívesen térnek vissza hozzánk a későbbiek folyamán azok,
akik már jártak nálunk. Elmondják, hogy a faluban segítőkészséggel és kedves em-
berekkel találkoznak, szép a településünk és számukra érdekesek természeti érté-

keink - ”kincse-
ink” - a homok
és a homoki táj-
jelegű bor.
Áprilistól  szep-
tember  végéig
jönnek tánccso-
portok  Puszta-
mérgesre.
Természetesen
minden  érkező
turnusnak  előre
kidolgozott  lá-
togatási- és fel-
lépési terve van
a  régióban,  így
nem  minden
csoport  ad mű-
sort  Pusztamér-
gesen.

A következő Néptánc Gála július 6-án 18 órától kezdődően lesz, jó idő esetén a
parkban. Fellép majd Litvániából 2 csoport, finnországi, portugál, ororszországi és
észtországi táncosok, valamint Spanyolország és Lengyelország táncosai.  Több
mint 300 táncos mutatkozik be összesen.
A néptánc bemutatóra mindenkit szeretettel várunk!
A bemutatókat ajándékba kapja a község a tánccsoportoktól – ezért az Önkor-
mányzat vendégül látja a fellépőket minden alkalommal.  Igyekszünk tájjellegű
finom falatokkal kedveskedni, hogy vendégeink emlékezzenek arra, hogy szíve-
sen láttuk őket Pusztamérgesen.

Sólya Zoltánné
programszervező és turisztikai ea.

Köszönjük!
Ismét virágba borult Pusz-
tamérges  közterülete  és  a
parkja. Szép lett! 
Ízléses virágágyás formák és
gondosan  nevelt  virágpalán-
ták, szépen rendezett, szemet
gyönyörködtető kompozíciók
díszítik  a köz-területét.  Sze-
rencsére a magánterületek is
ugyanilyen ápoltak és szépek
már évek óta. Az idelátogató
vendégek soha nem állják ki
dicsérő szavak nélkül falunk
rendezettségét.
De mégis azoknak szeretnék
köszönetet mondani, akik nem
csak  saját  házuk  táján  gon-
dolkodnak úgy, hogy ez a fa-
lukép fontos  nekünk,  itt  élő
embereknek.
Kiemelném Fazekas Istvánné
tevékenységét,  aki  a  tél  fo-
lyamán nem várt jutalmat és
külön  bért  azért,  hogy  ne
hagyja „gazda” nélkül az el-
vetett magokat, árvának a fel-
növő palántákat. Akkor nem
volt ugyan közhasznú foglal-
koztatásban, mégis nap mint
nap bejárt gondozni a növé-
nyeket az üvegházba.
Köszönjük fáradozását.
Munkatársaival  törődnek  a
falu összképével és ezt mi –
akik  itt  élünk  –  köszönjük
nekik! Köszönjük a munkáját
mindenkinek aki csak önbe-
csüléséért  tesz azért,  hogy a
falunk szép, gondozott, békés,
biztonságos és rendezett ma-
radhasson!

Sólya Zoltánné
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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Reméljük a tavalyihoz hasonló szép idő lesz majd...



Internet – a
hivatalban is

Nyilvános internet-elérésre alkal-
mas  terminált  kapott  a  Polgár-
mesteri Hivatal. A folyosón felál-
lított ezüst színű gépet a sikeres
homokhátsági  pályázat  eredmé-
nyeként  kapta  a  falu,  ami  sok
egyéb mellett  az e-közigazgatást
hivatott segíteni. Helyi ügyek in-
tézése  még  nem  lehetséges,  de
bármely  internet  oldal  elérhető,
így nagy segítség lehet pályázati
információk keresésénél is.
A terminál használat megegyezik
a hagyományos számítógép keze-
lésével: itt is ugyanolyan a billen-
tyűzet, esetleg a trackball, vagyis
a „hanyattegér” kezelése tűnik el-
sőre kicsit furcsának.
A  XXI.  századi  technikát  kép-
viselő eszköz a Polgármesteri Hi-
vatal  nyitva  tartási  ideje  alatt
használható.

Felhívás
A  Homokháti  Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása ez-
úton értesíti  a kistérség  magán-
szálláshely  tulajdonosait,  gaz-
dálkodóit és kézműveseit, hogy
a Társulás a 2006. évi Homokháti
Speciális  Célprogram  keretében
térítésmentes,  internetes  közzé-
tételi  lehetőséget  biztosít azon
személyek részére,  akik munká-
jukkal hozzájárulnak a helyi falu-
si turizmus fejlődéséhez.
A  program  keretében  a  térség
magánszálláshelyei,  kézművesei,
valamint azon gazdálkodók ingat-
lana, tevékenysége, szolgáltatása,
és  terméke  kerül  bemutatásra,
melyeket a Homokhátságra láto-
gató  turisták  meglátogathatnak,
igénybe vehetnek, illetve megvá-
sárolhatnak.
A Homokhátsági Falusi Turizmus
Információs Portálon történő be-
mutatkozáshoz  szükséges  adat-
felvételre jelentkezni  Kuklis  Ni-
kolettánál a Homokháti Kistérsé-
gi Irodában (Mórahalom, Millen-
niumi sétány 16-18.) lehet;  tele-
fon (62) 280-124, 281-045 lehet.
Határidő: 2006. június 30.

Testületi ülés
Pusztamérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006. május 31-
én tartotta soron következő testületi ülését.

 ülésen szociális ellátások kerültek megállapításra. Lakásfenn-
tartási támogatást 5 család részére, méltányossági közgyógy-

szer ellátást pedig egy fő részére állapítottak meg. Az ellátások megállapítása a
jöve-delem alapján történik. Minden határozatban olvasható, hogy a jövedelmi
viszonyokban bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni.
Egy pusztamérgesi lakos ennek a bejelentési kötelezettségnek nem tett eleget,
így rosszhiszeműen vett fel olyan ellátást, ami nem illette meg. A képviselő-
testület a jogosulatlanul felvett pénz visszafizetésére kötelezte.
Zárt ülésen személyi kérdésben is döntés született, mégpedig határozatlan idő-
re Csala Istvánt kinevezték ifjúsági referensnek és civil szervezetek kapcsolat-
tartójának – munkahelye az e-Magyarország Pont.

Zárt

 ülésen  folytatódott  a  testületi  ülés.  Elsőként  a
Gyermekjóléti  Szolgálat  beszámolója  hangzott  el

Szögi Tiborné védőnő előadásában. A 2006. február 1-én létrejött szociális in-
tézmény megalakulása előtt ennek a tevékenységnek az ellátása az ő feladata
volt. Jelenleg a gyermekjóléti szolgáltatás ellátását Szekeres Zsuzsanna intéz-
ményvezető végzi.
A testület elfogadta a beszámolót,  majd megvitatták az iskola és az óvoda
gyermekvédelmi felelőseinek írásos anyagát. Soór László, Balla Zsolt és Far-
kas Jánosné beszámolóit elfogadták.

Nyilvános

Az  önkormányzati  vagyon  hasznosításáról  tárgyaltak,  majd  a  gyermek  és
ifjúságpolitikai koncepciót fogadták el azzal, hogy konkrétan meg kell nevez-
ni, hogy mely intézmények felelősek a feladatok megvalósításáért. A település
lakosságát a későbbiekben tájékoztatni fogjuk a határozatban foglaltakról,  a
feladatok teljesítéséről.

 fejlesztési koncepció” került a testület elé, mely
a falusi turizmus pusztamérgesi indulásáról és a

Tourinform Iroda tevékenységéről szólt. A képviselőtestület tudomásul vette
az anyagot de kérték a képviselők, hogy konkrétabb önkormányzati feladatok
kerüljenek meghatározásra – olyanok, amelyek megvalósulhatnak, a realitás
talaján vannak.
A turisztika fejlesztését az Európai Unió forrásai is elősegítik a 2007-2013-ig
terjedő időszak költségvetéséből.

„Turizmus

 és szociális ellátásokról szóló helyi
rendelet módosításáról döntöttek a

képviselők a jegyző előterjesztése alapján.
Egyéb előterjesztések között szerepelt a 3 millió forint összegű folyószámla-
hitel felvételének a lehetősége további 1 év időtartamra, amely a gazdálkodás
stabilitását szolgálja.
A Petőfi u. 8. szám alatti építési telek visszavásárlásáról született döntés a tu-
lajdonos kérésére – eladási áron.
Döntés született  az  állati  hullák elhelyezésének, elszállításának megoldása
ügyében  is.  Feladat  a  településszintű  megoldása  a  kérdésnek,  melyről  a
lakosságot értesíteni fogjuk.

Gyermekvédelmi

Gulácsiné Somogyi Ilona
helyettes jegyző

Tisztelt Olvasóink!
Köszönjük Hírlevelünkkel kapcsolatos eddigi észrevételeiket!
Kérjük a jövőben is osszák meg velünk véleményüket, hogy olyan lapot
készíthessünk, amely méltán tart igényt az Önök érdeklődésére. Írásainkkal
kapcsolatos ötleteit is szívesen várjuk az e-Magyarország Pontban. szerk.

Cikk címe
Községünkben 2006. május 16.óta jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műkö-
dik. A pályázat útján nyert 5 készülék a tanyai lakosok körében lett szétosztva
és üzembe helyezve. A RAGUZA KFT tulajdonát képező készülékek értéke
egyenként 80.000 Ft, amit Pusztamérges község Önkormányzata bérel a Kft-től,
így a gondozottaknál elhelyezett készülékekért nem kell térítési díjat fizetni. A
Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai heti váltásban 24 órás ügyele-
tet tartanak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében.
A jelzőrendszeres készülékeken egymástól jól megkülönböztethető színű nyo-
mógombok  találhatók:  tűzoltóság  -  PIROS,  rendőrség  -  ZÖLD,  mentő  -
SÁRGA, tanyagondnok -FEKETE.
A segélyhívás  menete  úgy történik,  hogy a  segélyhívó  gombot  rendeltetés-
szerűen kell alkalmazni, mégpedig úgy, hogy pl.: orvosi segítségkérés esetén a
„mentő” nyomógombot kell aktivizálni. A jelzést a diszpécserközpontban ész-
lelik, majd a diszpécser értesíti az ügyeletben lévő személyt (aki az intézmény
munkatársa), s haladéktalanul a helyszínre indul. A jelzést Szegeden a Mikro-
labor Kft. munkatársai észlelik, s ők továbbítják a hívást a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ  felé. A diszpécserszolgálat abban az esetben is riasztja az
ügyeletes  kollégát,  amikor  áramszünet,  illetve  áramingadozást  észlelnek.  A
helyszínre érő munkatárs a helyzet felmérése után megoldja a segélyhívás okául
szolgáló problémát, vagy szükség esetén további intézkedéseket tesz (mentőt,
háziorvost, tűzoltót… hív). A jelzőrendszeres segélyhíváskor az ügyeletes gon-
dozónő a  készenléti  táskával  indul  a  jelzés  helyszínére,  mely tartalmaz egy
elsősegély-felszerelést, lázmérőt, vérnyomásmérőt és zseblámpát. 
A  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  felvette  a  kapcsolatot  a  Polgárőrség
vezetőjével Jakus Istvánnal aki biztosított együttműködéséről a segélyhívő jel-
zések esetére a nap 24 órájában. Ezúton is köszönjük segítségét. 

Szekeres Zsuzsanna
Szociális Alapszolgáltatási Központ

8000 Székesfehérvár,
Koppány u. 2/a
tel:  22/512-130, 22/512-131
fax: 22/512-130

Iskolánkba érettségizett
diákokat várunk nappali és

levelező tagozatos iskolarend-
szerű szakképzésekre.

Tandíjmentes szakképzések:
➢ Logisztikai ügyintéző* OKJ: 52 3435 02
➢ Marketing- és reklámügyintéző* OKJ: 52 3435 04
➢ Public Relations munkatárs OKJ: 52 8409 01
➢ Közlekedésüzem-viteli szállítmányozási technikus OKJ: 52 7010 04
➢ Idegenforgalmi technikus OKJ: 52 7872 02
➢ Környezetvédelmi technikus OKJ: 52 5470 04
➢ Vámügyintéző EU-s pénzügyőri szakiránnyal OKJ: 54 3433 04
Akkreditált felsőfokú szakképzések:
➢ Idegenforgalmi szakmenedzser OKJ: 55 3436 02
➢ Európai logisztikai menedzserasszisztens* OKJ: 55 3439 01
➢ Marketing menedzserasszisztens* OKJ: 55 3439 01

* levelező tagozaton is
Az akkreditált szakon végzett diákok egy tanév kreditpontjainak

beszámításával folytathatják tanulmányaikat
partner főiskolák nappali tagozatán.

Kábeltévé
A jövőben megszűnik az elma-
radt díjak helyszínen történő
(hétvégi) beszedése.
Előfizetési díjat ezentúl csak az
ügyfélszolgálati napokon lehet
fizetni az e-Magyarország Pont-
ban, vagy utalási megbízást kell
adni  a  számlavezető  pénzinté-
zetnek. A felszólító levélért 750
Ft pótdíjat számolnak fel.
Aki nem tud az ügyfélfogadási
napokon megjelenni, a havidíjat
hamarabb is befizetheti – eljut-
tatja a számlát az e-Pont.

Ismertető
kiadvány
Pusztamérgesről
A Tourinform Iroda évről évre
lehetőséget kap arra, hogy az or-
szág utazási- és turisztikai kiál-
lításain a megye színeiben meg-
jelenjen kiadványaival.
Mivel  ezek  a  kiállítások  nem
csak magyar utazni vágyók által
látogatottak,  az  igény életre  hí-
vott egy három nyelvű kiadványt
a településről. Bemutatkozásunk
így elkészült egy fotókkal illuszt-
rált, fűzött katalógusban magyar,
angol és német nyelven.
A fordítási munkálatokért szeret-
nék ez által köszönetet mondani
Ördögh Andreának, a helyi Álta-
lános Iskola pedagógusának aki
angol nyelvre fordította a község
bemutatkozó  anyagát,  valamint
Szabó  Istvánnak,  aki  a  német
nyelvű  fordítási  munkálatokat
végezte.
Köszönöm segítőkész munkáju-
kat amellyel támogatták, hogy a
község  kiadványa  sokoldalúan
kerülhessen  egy-egy  kiállítás
standjára, valamint az idelátoga-
tó vendégek kezébe.
Szeretnék még köszönetet mon-
dani Szabó Istvánnak, aki íróasz-
tal és forgószék adományával se-
gítette  az  e-Magyarország  Pont
berendezésének kiegészítését.

Sólya Zoltánné
programszervező és turisztikai ea.
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