
A temetőnk
Pusztamérges  község önkormányzata
tulajdonában  álló  temető  használa-
tával és igénybevételével kapcsolato-
san szeretnénk tájékoztatni a lakossá-
got.
A  temető  fenntartója  Pusztamérges
község  önkormányzata.  A  fenntartó
gondoskodik a temető tárgyi és infra-
strukturális  létesítményeinek,  zöldte-
rületeinek megépítéséről,  kialakításá-
ról.  Ennek  érdekében  utat,  ravatalo-
zót, vízvételi  lehetőséget, hulladéktá-
rolót biztosít, továbbá biztosítja a te-
metés feltételeit, működteti a ravatalo-
zót és egyéb létesítményeket, kijelöli a
temetési  helyeket,  gondoskodik a te-
mető  tisztántartásáról,  rendszeresen
elszállítja az összegyűjtött hulladékot.
A TEMETÉSI HELYEK DÍJAI:
1. sírhelyek díja (25 évre)

1 személyes sírhely 4.000 Ft
 újraváltás díja 6.000 Ft
2 személyes sírhely 8.000 Ft
 újraváltás díja 12.000 Ft
gyermeksírhely (10 éves korig)

2.000 Ft
 újraváltás díja 2.000 Ft

2. urnasírhely díja (földben)
urnasírhely (10 évre) 2.000 Ft
újraváltás (10 évre) 4.000 Ft

3. előre váltott sírhely díja (25 évre)
1 személyes sírhely 8.000 Ft
újraváltás díja 12.000 Ft
2 személyes sírhely 16.000 Ft
újraváltás díja 24.000 Ft

4. síremlék állítási munkákhoz egy-
szeri igénybevételi díj közmű-
költséggel: 3.000 Ft

A díjak az általános forgalmi adót
nem tartalmazzák!

Választások
Előreláthatólag  október  elsején tart-
ják az önkormányzati választásokat.
Sólyom László államelnök egy interjú-
ban bejelentette, hogy az önkormány-
zati  képviselő testületek választását  a
lehető legkorábbi időpontra tűzi ki. Az
alkotmányos  követelmények  alapján
ezt az jelenti, hogy 2006. október else-
jén rendezik meg.

működéséről
Temetni hagyományos módon koporsóban vagy hamvasztás után az urná-
ba helyezett hamvak eltemetésével, illetve elhelyezésével lehet. Ha teme-
tésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kö-
telezettségét nem teljesíti, a temetésről Pusztamérges község önkormány-
zata köztemetés keretében gondoskodik. Költségek elszámolása a szociá-
lis ellátásokról szóló törvényben foglaltak alapján történik.
A temetőben a temetési helyeket a polgármesteri hivatal jelöli ki.  Az el-
hunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetkezési hely
feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerinti sorrendben követ-
kező temetési helyre kell temetni. Koporsós temetés esetén a temetési hely
lehet: egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes temetési helyeket
az  eltemettetést  végző(k)nek,  illetve  hozzátartozóiknak  meg  kell  vál-
taniuk. A rendelkezési jog kezdete a temetés napja. 
Az egyszeri megváltás időtartama:
– egyes sírhelyek esetén 25 év, illetve az utolsó koporsós rátemetés nap-

jától számított 25 év,
– kettős sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év
– urnafülke és urnasírhely esetén 10 év.

Temetési hely feletti rendelkezési jog
a sírhely újraváltásával hoszabbítható.

Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha
– a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár,
– a temetési hely megszűnik,
– a holttest új temetési helyre történő áthelyezéssel (áttemetés),
– a holttest elhamvasztásával, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési

helyre rátemetéssel visszahelyezik.
A temető rendje:
 A temetőben végzendő munka időpontját – a sírgondozás és a sírok
beültetése kivételével - be kell jelenteni a polgármesteri hivatalban (sír-
emlék-készítési munkálatokat a  megkezdést megelőzően). A hivatalhoz
be kell jelenteni a munkavégzés megkezdése előtt az építőanyag temetőbe
történő beszállítását, építési vagy bontási munka megkezdését,  továbbá a
bontási anyag elszállítását. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított
3 napon belül el kell szállítani. Az építésnél ömlesztett anyagot (pl. be-
tont) csak vaslemezen lehet előkészíteni. A síremlék állítási munkák meg-
kezdésének bejelentésével egyidejűleg egyszeri igénybevételi díj (közmű-
költséggel) fizetendő a hivatal házipénztárába, amelynek összege 3.000 Ft
(+ÁFA).
 A temető tisztántartása az önkormányzat feladata. A sírhelyek közötti
közvetlen terület tisztántartása az elhunyt hozzátartozó kötelessége.
 A temetőben szemetelni tilos. A sírhelyek gondozása során keletkező
szemetet az önkormányzat által kijelölt helyre kell vinni.
 A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi
előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és
virágmaradványt elégetni nem szabad.
 A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére
szolgáló tárgyak helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát
ültetni csak az önkormányzat előzetes engedélyével szabad.
 A sírhelyek, sírbolthelyek, urnatemető-helyek bekerítése tilos, arra
engedély nem adható.
 A temető a hét minden napján reggel 6 órától este 22 óráig tart nyitva.

Németország - Herrischried
Június 29-én indultunk; út közben nem történt semmi külö-
nös: ha a busz tankja kiürült, a mienk meg tele lett, egyszerű-
en megálltunk egy benzinkútnál. Ez mindenkinek felüdülést
jelentett: megmozgattuk tagjainkat, levegőztünk (a légkondi
nem is hasonlítható össze a hegyi levegővel) és ettünk – írat-
lan szabály volt, hogy ez a buszon tilos!
Münchenben; egész pontosan Haarban, mely távol esett a vá-

ros zajától – szinte falusias volt. Tornateremben aludtunk, melyet érkezésünk után
nem sokkal már jókedvű viháncolás töltött meg. Az alvásból nem sok minden lett,
reggel korán keltünk és ezt a vendéglátóink is láthatták rajtunk.
Ekkor még nem is sejtettük, mi vár ránk! Először az olimpiai faluban tettük tiszte-
letünket: fellifteztünk egy toronyba, mely a párizsi Eiffel tornyot is túlszárnyalja!
Mire felértünk, a fülünk teljesen bedugult. Ám nem volt idő ilyen aprósággal tö-
rődni; úgyse a fülünkre, sokkal inkább a szemünkre volt szükség! Ezután a vállal-
kozó kedvűek bementek a városba, a lustábbak (vagy BMW mániások) elsétáltak
a BMW Museumba. Kora délután ismét úton voltunk,, immár Herrischriedbe. 
Viszonylag hamar odaértünk, ezért átruccantunk Svájcba. Mit számít plusz néhány
km, ha a Rajna-vízesésről van szó?! Jó későn értünk a szállásra, de cseppet sem
bántuk. Sőt! Nagyon jól szórakoztunk a kocsi tetején ülő drukkereken.
Reggel frissen ébredtünk, hosszú nap jött: 3 fellépés; egész nap ugráltunk, mert a
helyi kisgyerekek nagyon megszerették ezt a sportágat. Vagy minket? A szétosz-
tott aláírások alapján nemcsak a köteleinket szerették – szinte „sztároltak” minket!
Másnap még rázósabb volt: reggel templomba mentünk, utána 4 fellépés, az egyik
Svájcban! Egyre inkább fáradtunk, de a taps, a
zene, a minket körülvevő siker erőt adott, hogy
újra és újra színpadra álljunk.
Bár nagy volt a hajtás, a fellépések között időt
szakítottunk a  nevezetességekre:  így jutottunk
el a Duna forrásához; elmentünk a Gugelturm-
hoz, voltunk Waldshutban, Bad Säckingenben,
és  még  sorolhatnám...  A  keddi  nap  a  miénk
volt: kirándultunk és vásároltunk. Estére vendé-
geket  vártunk:  a  Show Singers  nevű együttes
tagjai búcsúztattak minket. Ők énekeltek, mi kö-
teleztünk; mindenki azt csinálta, amihez értett!
Másnap reggel indultunk haza. Hosszú volt az
út, fél egykor érkeztünk és napokig csak mesél-
tünk, meséltünk... Mindig eszünkbe jutott vala-
mi: ezt csináltuk... itt is voltunk...
Nagyon  örülök,  hogy  kijutottam!  Másodszor
voltam,  de ezt  nem lehet megunni!  Szeretnék
köszönetet mondani annak, aki nélkül talán so-
sem jutunk ki:  Józsi  bácsinak,  a sofőrnek!  
Viccet félretéve: köszönöm azoknak, akik min-
dent  megtettek,  hogy kijuthassunk;  különösen
Juszti néninek, aki időt és energiát nem sajnálva megszervezett mindent!
A Happy Jumpers nevében: Kinga

Új rovat lesz!
Üdvözlet  mindenkinek  így a
szünidő  közepén!  Lehetősé-
get  kaptam,  hogy  elindítsak
egy új rovatot ebben az újság-
ban, ami talán segíthet eliga-
zodni a számítógépek világá-
ban. Mindenekelőtt szeretnék
pár szót szólni magamról:
Angelo  Gusztávnak  hívnak;
nem vagyok tősgyökeres Pusz-
tamérgesi,  Szegedről,  illetve
Szőregről költöztünk ide, las-
san két évvel ezelőtt. Valószí-
nűleg még nem sokan ismer-
tek, legfeljebb látásból.
Segíteni szeretnék – bárkinek,
akinek  otthoni  számítógépe
néha „rakoncátlankodni” szo-
kott. Nem tartom magam vér-
profinak, de az elmúlt  17 év
alatt  sikeresen oldottam meg
egy pár problémát. Két és fél
évet  dolgoztam  másodállás-
ban  egy Szegedi  számítógép
szaküzletben szervizesként.
Hihetetlenül sokszor kerestek
meg  bennünket  olyan  gon-
dokkal,  mint  belassult  Win-
dows, vibráló képernyő, szag-
gató hang. Az a helyzet, hogy
nagyon sokszor nem a számí-
tógép (azaz a hardver) volt a
hibás és megoldható a problé-
ma  minimális  beállítással,
programtelepítéssel.  Segíteni
szeretnék.  És  ha  valaki  tud
valami  jó  trükköt,  segítsen!
Ahogy  mondani  szokták,  „a
jó pap is holtig tanul”. A mai,
fénysebességgel  fejlődő  szá-
mítástechnikai iparban ez na-
gyon is igaz. Szinte naponta
jelennek meg új  hardverele-
mek, kiegészítők otthoni gé-
pünkhöz.         (folyt. 2. old.)

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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Idén harmadszor 
tehetett látogatást 
Herrischriedbe – 
egy csodás faluba 
a Fekete erdő kö-
zelében – a Happy 
Jumpers.



folytatás a címoldalról...
Csak győzzük előkapkodni a
pénztárcánkat.  Mert  ugye az
újdonság mindig drága.
Kicsiny hazánkra nem jellem-
ző  ez  a  pénztárca  előkapko-
dás. Sajnos, nincs miből. Leg-
alábbis nem mindenkinek 
Nagy lett a kereslet a régebbi
gépek iránt, ami néha speciá-
lis dolgokat is igényel. Hiszen
a régebbi gépekből kell kisaj-
tolni a lehető legtöbbet, a mai
elvárások megközelítéséhez. 
Nem lehetetlen, de vannak ha-
tárok, amiket képtelenség át-
lépni.  E határok feszegetésé-
ben szeretnék segítséget nyúj-

tani,  tanácso-
kat adni. 
Lelassult a gé-
ped?  Indoko-
latlanul  gyor-
san fogy a me-
revlemezedről
a szabad hely?

Nem  biztos,  hogy vírus!  So-
kan  egyből  erre  gondolnak
(teszem hozzá, nem alaptala-
nul) bár nem mindig ez a baj. 
Lehetnek sokkal prózaibb okai
is. Méghozzá sok. Keressetek
meg, s igyekszem válaszolni.
Ha én nem tudom a konkrét
választ, ígérem, utánanézek /
kérdezek.  A  legáltalánosabb
dolgokat  beteszem  ide  min-
denki  segítségére. Játékokkal
kapcsolatos  kérdésekkel  ne
nagyon keressetek. Meg lehet
próbálni, de nem ígérek sem-
mit...

E-mail címem :
aguszti@freemail.hu
(Minden levélre válaszolok !)

Vagy megtalálható vagyok az
e-Magyarország Pontban a
Csipin keresztül is.

Szép időben gazdag nyarat, s
fagyásmentes számítógépe-
zést kívánok mindenkinek!

Guszti

Testületi ülés
Pusztamérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006. június 28-án
13.30 órai kezdettel tartotta soron következő testületi ülését.
Napirenden az alábbi témák szerepeltek:

 Zárt ülés keretében szociális ellátások odaítéléséről döntöttek a képvise-
lők.  Közgyógyellátás,  lakásfenntartási  támogatás,  valamint  szociális  köl-

csön odaítélésére került sor.
1.

 A középiskola munkájáról kért tájékoztatót Dr. Tóth Lászlóné igazgatótól
a testület, ami az igazgatónő elfoglaltsága miatt nem teljesült. A tájékozta-

tó szeptemberben kerül a képviselők elé.
2.

 Az Óvoda és az Általános Iskola 2005/2006 évéről készült beszámolót vi-
tatták meg a képviselők. Idézet a beszámolóból:

„Az óvodánk személyi feltétele a törvényi előírásoknak megfelelő, a két csoportos
óvodánkban a nevelő-oktató munkát csoportonként két óvónő és egy-egy képesí-
tett dajka látja el. Az óvoda konyháján egy kisegítő személyzet dolgozik.
Óvodánk a tanévet 41 beírt gyermek létszámmal kezdte meg. Év közben a cso-
portban némi mozgás volt tapasztalható, volt aki kimaradt, volt aki jelentkezett.
Év végére 45-re módosult az óvodát látogató gyerekek száma. Korcsoport szerint
a megosztás az év végére az alábbiak szerint alakult: nagycsoportos 14 fő, közép-
ső csoportos 18 fő, kiscsoportos 13 fő. A 14 fős nagycsoportos létszámból  13
gyermek lép szeptemberben iskolába.
Fontos feladatunknak tartottuk, hogy a lehetőségeinkhez képest részt vegyünk a
falu életében, így sikerrel szerepeltünk gyermekeinkhez közel álló rendezvények-
en (pl. falukarácsony, Kihívás Napja). A családdal, a szülőkkel való kapcsolatokat
a partneri viszony jellemzi. Óvodánk nevelő munkájával elégedett a szülők több-
sége, előbbre kell lépnünk viszont a napi gyakorlati munkánk láttatásával.”
Szeptembertől várhatóan az óvodás létszám 53 fő lesz. Az óvoda munkájával elé-
gedett volt a testület.
A beszámoló az iskola munkájáról többek között az alábbiakról szólt:
Az általános iskola dolgozóinak száma 27 fő. A szakos ellátottság jelenleg 96 %-os.
Az iskolában a „hiányszakok”: 3 óra fizika és 4 óra technika. Egy tanító és egy ta-
nár az előző tanévben szerezte meg második diplomáját gyógypedagógia szakot.
Iskolai tanulólétszám: 2004/2005 tanévben 123 fő

2005/2006 tanévben 117 fő
A gyerekeknek tanulmányi átlaga a  2005/2006-os tanévben romlott.
Igen sok tanulmányi és sport-
versenyben vettek részt  a di-
ákok és jól működik a diákön-
kormányzat is.
Középiskolába felvett nyolca-
dikosok száma iskolatípuson-
ként:
gimnáziumba: 3 fő
szakközépiskolába: 9 fő
szakiskolába: 3 fő
Ebből a létszámból a pusztamérgesi középiskolába 4 fő fog járni.
Az iskola munkáját is jónak értékelték a  képviselők.

3.

 A pusztamérgesi önkormányzat 2002-2006 évi munkájáról készült beszá-
moló. A négy évvel ezelőtt elfogadott önkormányzati program teljesítéséről

készült beszámoló. A Képviselőtestület tagjai véleményükkel kiegészítik majd a
beszámolót, mely szeptember 13-án ismételten a testület elé fog kerülni. Ezt köve-
tően a helyi újságban is megjelenik.

4.

 A Gyermek- és Ifjúsági koncepcióban megfogalmazott feladatok végre-
hajtásáért a felelősök ki lettek jelölve. Megvalósítandó feladat többek kö-

zött a koncepció alapján:
- fiatalok otthonteremtési támogatása, ifjúsági pénzalap létrehozása
- ifjúsági fecskeházak építése
- fiatal lakosság egészségügyi állapotának felmérése

Az elért eredményekről 2008. június 30-ig be kell számolni.

5.

 A pusztamérgesi Turisztikai koncepció tervezetét az új képviselőtestület
ismételten meg fogja vitatni, végleges elfogadására a későbbiekben kerül

majd sor.
6.

 Egyéb előterjesztések kapcsán többek között az alábbi döntések születtek:
 az e-Magyarország Pont működési szabályzatát fogadták el. A közösségi
házként is működő intézmény nyitvatartási rendje:

7.
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 elfogadásra  került  a  Móra  Ferenc  Művelődési  Ház  szervezeti  és
működési szabályzata valamint házirendje
 a testület hozzájárult, hogy a Ruzsa székhelyű Pénzügyi Ellenőrzési Igaz-
gatási Társulás 2006. december 31-el megszűnjön és a település belső ellen-
őrzési feladatát 2007. január 1-től a Homokháti Kistérség Többcélú Társulá-
sa saját feladatellátás keretében biztosítsa.
 módosításra került a település 2006. évi költségvetése is.
A falu 230.292.000 Ft-ból gazdálkodik. A költségvetési főösszeget a köz-
ponti költségvetésből kapott előirányzatok módosították.

Gulácsiné Somogyi Ilona
helyettes jegyző

Mezőgazdasági képzések
Uniós támogatással!

 Ezüstkalászos gazda
 Aranykalászos gazda
 Mezőgazdasági vállalkozó
 Mezőgazdasági gépkezelő
 Méregraktár kezelő

 Falusi vendéglátó
 Növényvédelem 80 órás (zöldkönyv)
 Környezet- és természetvédelem,

tanyaturizmus
 Kommunikáció a falusi vendéglátásban

Tanfolyamonkénti összköltség: 10.000 Ft
Móra Ferenc ÁMK – Mórahalom, Barmos György tér 2. tel.: (62)281-059 vagy
(70)3321-182 jelentkezési lap letölthető: www.morahalom.sulinet.hu 

Kábeltévé
A szolgáltatásban néhány vál-
tozás állt be az utóbbi időben.
Mint ahogy az előfizetőknek
eljuttatott levélből is kiderült,
bővült  a csatornakínálat  és a
havidíjak is változtak.
Aki az új kínálat miatt esetleg
a csomagváltás mellett dönte-
ne, ügyfélszolgálati napon te-
heti  meg az  e-Magyarország
Pontban. Ebben a hónapban a
pótbefizetés időpontja  júli-
us 27-én (15.30-17.30) lesz.
Általánosságban elmondható,
hogy ügyfélszolgálati napok a
hónap második és a negyedik
csütörtöki napján vannak, így
augusztus 10-én és 24-én le-
het majd díjat befizetni.
Az ettől eltérő időpontokat a
számlához mellékelt  tájékoz-
tatóban minden esetben közli
a szolgáltató, de a változás té-
nyét hírlevelünkben is közzé-
tesszük. -sal-

Megyeszéle
nyári szünet

A Megyeszéle  Alapítványnál
is  eltér  a  nyári  menetrend  a
szokásostól. A kuratórium jú-
lius 6-án tartott ülésén döntött
arról, hogy a kéthavonta meg-
jelenő újság júliusi számát nem
jelentetik meg.
Ennek főként gazdasági okai
vannak, de a döntést  a nyári
hírhiány is indokolja: az újság
cikkeinek  a  túlnyomó  részét
önkormányzatoktól  kapják;  a
szabadságolások alatt viszont
elsősorban  a  kötelezően  el-
látandó feladatokra kell kon-
centrálniuk.
Változni fog a terjesztés mód-
ja is: szeptembertől nem kap-
ják kézhez az újságot minden
háztartásban – az ABC-ben és
a Takarékszövetkezetben jut-
hatnak hozzá az olvasók.
Ugyanitt  találhatóak azok az
urnák is, ahová az adományo-
kat várja az alapítvány.

-sal- 
Pusztamérgesi Hírlevél 3.2.          Pusztamérgesi Hírlevél

osztályok tanulmányi átlaga
2004/05-ös tanév 2005/06-os tanév

3. o. 4,50 4,36
4. o. 4,40 4,47
5. o. 4,70 4,18
6. o. 4,10 4,56
7. o. 4,10 3,79
8. o. 4,00 3,84


