
Második helyen
Nagy örömmel tudatjuk Önökkel, hogy
a Pusztamérgesi Ö.T.E. ifjúsági csapata
az eddigi jó szerepléséért 150.000 Ft-ot
nyert  táborozásra  a  Csongrád  Megyei
Tűzoltószövetségtől.  Ennek köszönhe-
tően egy gyönyörű Zala megyei kisköz-
ségben, Kistolmácson hat napos tűzoltó
szaktáborban  vehettünk  részt.  A  táj
szépsége, a gazdag programok és a sok
szakmai  gyakorlás  meghozta  gyümöl-
csét.  Mint  Csongrád  megyét  egyedül
képviselő csapat, úgy gondolom méltó-
ak voltunk a bizalomra, hisz a táborban
rendezett nagyon színvonalas verseny-
en –amelyen horvát, magyar és szlovén
csapatok vettek részt – az igen előkelő
második helyezést szereztük meg, meg-
előzve  horvát,  szlovén  és  nagyon  jó
magyar csapatokat.
Csapatunk  tagjai  a  versenyen  fegyel-
mezett, kiváló teljesítményt nyújtottak.
Úgy  gondolom,  ezzel  a  szép  ered-
ménnyel nem csak Magyarországon, de
külföldön is öregbítettük Pusztamérges
hírnevét.  Szeretném  megköszönni  a
Csongrád  Megyei  Tűzoltószövetség
anyagi támogatását, valamint a Puszta-
mérgesi Szakközépiskola segítségét.

Vincze László ifj. felelős

Ifjúsági csere
Nemzetközi  ifjúsági  csereprogramon
vesz részt 3 pusztamérgesi fiatal a len-
gyelországi Tuchomi-ban.  Az utazókat
pályázat útján választotta ki a bordányi
Kulturális  és  Szabadidős  Egyesület,  a
pályázat  lebonyolítója.  Évek  óta  kap-
csolatban állnak a Pusztamérgesi Ifjú-
sági Szervezettel is – így jutottak lehe-
tőséghez a helyi fiatalok.
Az “Elmondom nektek az én kicsi fa-
lum kicsiny történetét” c. csereprogram
főleg a falusi élet köré szerveződik. Az
észt, lengyel, litván és magyar fiatalok
feladata az lesz,  hogy közösen építse-
nek  egy nemzetközi  falut  és  megpró-
báljanak abban a faluban együtt lakni. 
Az Európai Bizottság által támogatott,
a kulturális sokszínűséget is feldolgozó
6 napos programon való részvétel  in-
gyenes, és az utazási költség 70%-át is
visszatéríti az EU.

forrás: www.bordanynet.hu

Tájékoztató a gázár-
támogatásról
A kormány az alábbi feltételeknek megfelelő szociálisan rászoruló csa-
ládokat részesíti ez év végéig gázár-támogatásban:
Gázár-támogatásra jogosultak.

● fogyatékossági támogatásban részesülők
● magasabb összegű családi pótlékban részesülők
● nagycsaládosok.

A jogosultaknak két további feltételnek kell megfelelniük:  
 egy főre jutó jövedelem a családjukban nem haladhatja meg az öreg-

ségi nyugdíjminimum 200%-át (51.600 Ft), egyedül élő esetén a
300%-át (77.400 Ft), valamint

 az éves gázfogyasztásuk meghaladja az 51000 MJ-t, de nem éri el a
170.000 MJ-t

Kérelemhez csatolni kell a megelőző havi jövedelemigazolást, illetve
annak igazolását, hogy az említett három támogatási forma valamelyi-
kében részesülnek. A vezetékes gázfogyasztás igazolására a előző havi
gázszámla bemutatása is szükséges. A jegyző csak a támogatásra való
jogosultságot állapítja meg, a támogatás konkrét mértékéről a gázszol-
gáltató dönt. Azok akik augusztus 15-ig benyújtják kérelmüket, 2006.
augusztus 1-től 2006. december 31-ig részesülhetnek gázár-támogatás-
ban. A gázár-támogatási kérelmeket 2006. október 31-ig lehet be-
nyújtani. A gázár-támogatás összegét a szolgáltató a fogyasztás ará-
nyában írja jóvá az általa kiállított számlákon.
Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy amennyiben a gázfogyasztás a
háztartásban 2006. évben a 170.000 MJ-t meghaladja, a gázár-támoga-
tást vissza kell fizetni.        Gulácsiné Somogyi Ilona

helyettes jegyző

Hirdetők, olvasók figyelem!
Az igényeket figyelembe véve a Pusztamérgesi Hírlevélben lehetőséget
szeretnénk biztosítani a lakossági- és vállalkozói hirdetések megjelen-
tetésére. A hirdetések díjairól az e-Magyarország Pontban tájékozódhat.
Szeptemberben a Hírlevél  VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁMMAL jele-
nik meg, amelyben lehetőséget kapnak a polgármester- és a képviselő
jelöltek, hogy röviden ismertessék programjukat.

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 vendég-
látásban

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 

Önkormányzati választások 2006
A Köztársasági Elnök Úr, mint ahogy erről a média
már  hírt  adott  132/2006.
(VII. 11.) KE határozatával
2006. október 1-re tűzte ki a
helyi önkormányzati válasz-
tásokat. A választási munká-
latok  előkészítése  folyama-
tosan történik.

Értesítő kézbesítése
A  választók  névjegyzékébe  felvett  választópolgárok
számára a Helyi Választási Iroda a Magyar Posta köz-
reműködésével augusztus 4-ig kézbesíttette a helyi ön-
kormányzati  képviselők  és  polgármesterek  választá-
sáról szóló értesítőt, valamint az ajánlószelvényeket
Az értesítő tartalmazza a szavazókör címét és a szava-
zás időpontját is a személyes adatok mellett. Az értesítő
voltaképpen a választók névjegyzékébe való felvételé-
ről  értesíti  a  választópolgárokat.  Azok a  választópol-
gárok, akik nem kapják meg az értesítőt és az ajánló-
szelvényt a Választási  Irodától igényelhetik utólag. A
helyi önkormányzati választásokon választójoggal ren-
delkező  választópolgárok  zárt  borítékban  különböző
színű ajánlószelvényt kapnak. Az egyéni képviselő jelö-
léséhez sárga színű, a polgármester jelöléséhez rózsa-
színű, a megyei közgyűlés tagjainak jelöléséhez fehér
színű ajánlószelvényt kell kitölteni.
A kis  listás  választási  rendszerben  (10  ezer  vagy az
alatti lakosú település, Pusztamérges is ide tartozik) a
választópolgárok 1%-ának ajánlása kell a képviselő je-
löltséghez.  Településünkön 7 képviselőt  lehet  válasz-
tani.
Polgármester  jelöléséhez  a  választópolgárok 3%-ának
ajánlása szükséges. A megyei választókerületekben lé-
vő települések választópolgárainak legalább 0,3 %-ának
ajánlása szükséges a jelöléshez a megyei közgyűlésbe.
A megyében két választókerület van, külön a 10 ezer
feletti, és külön a 10 ezer alatti lakosú települések szá-
mára.

Ajánlás!
A választójoggal rendelkezők számának arányában ke-
rül meghatározásra az összegyűjtendő ajánlószelvények
száma. Pusztamérgesen az lehet képviselőjelölt, aki 11
db érvényes ajánlószelvényt,  polgármesterjelölt  az  le-
het, aki 31 db érvényes ajánlószelvényt gyűjt össze.

A  Választási  Iroda  ellenőrzi  az  ajánlószelvényeket,
majd ezt követően a Helyi Választási Bizottság veszi
nyilvántartásba  azokat,  akik  a  szükséges  mennyiségű
érvényes ajánlószelvényekkel rendelkeznek. Jelölt állí-
táshoz szükséges ajánlószelvények leadásának határide-
je 2006. szeptember 8-án 16.00 óra.

Figyelem!
Az  ajánlószelvényre  a  választópolgárnak  rá  kell
vezetni  családi-  és  utónevét,  lakcímét,  személyi
azonosítóját, az ajánlott jelölt  családi- és utónevét, a
jelölő  szerveztet,  vagy  a  független  jelölést.  Az
ajánlószelvényt saját kezűleg kell aláírnia.

Választás menete
A 10 ezer, vagy az az alatti
lakosú  településeken  kis-
listás  választási  rendszer-
ben  a  választópolgárok
közvetlenül  választják  a
képviselőket,  amelyben  a
település  egy  választó-
kerületet alkot. 
A  megyei  közgyűlés  tag-
jait  a  választópolgárok
közvetlenül  listákon  vá-

lasztják külön a 10 ezer alatti, és külön a 10 ezer fe-
letti településeken. 

Jelölő szervezetek nyilvántartása
Jelölő szervezet, amely jelöltet állít a társadalmi szer-
veztet bírósági nyilvántartásából a választás kitűzését
követően – 2006.  július  11.  után – kiállított  kivonat
becsatolásával lehet bejelenteni.

Választójog gyakorlása
A választópolgár  lakóhelyén,  vagy -  ha legkésőbb a
választás kitűzését megelőző napig tartózkodási helyet
létesített – bejelentett tartózkodási helyén szavazhat. 

Igazolás
Az  országgyűlési  választásoktól  eltérően  igazolással
csak a választás kitűzését megelőző napig tartózkodási
helyet létesített választópolgár szavazhat a fent jelzett
tartózkodási helyén.

Veres Antalné
Helyi Választási Iroda vezetője

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, Pulcz u. 23. Fehér Tibor (30) 391-02-50
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A környezet
védelme

A szennyvizet sokféleképpen
lehet kezelni. A jelenlegi gya-
korlat, hogy „összecsatornáz-
nak” egymástól távolabb eső
kistelepüléseket, hogy az ön-
kormányzatok  támogatáshoz
jussanak.  Ezek  üzemeltetése
többletköltséggel  és  emellett

jelentős környezeti terheléssel
is  jár.  A hagyományos tech-
nológiával épült  tisztítók, tá-
rozók  szolgáltatásait  igénybe
vevők  ún.  környezetterhelési
díjat is fizetnek, ami drágítja
az egyébként sem olcsó árat.
Az elterjedt művi technológi-
ákkal  összehasonlítva  a  ter-
mészetközeli  szennyvíztisztí-
tó  az  alábbi  előnyökkel  ren-
delkezik: 
 alacsony beruházási költ-

ség (a települést nyilván itt
is csatornázni kell majd)

 csekély üzemeltetési-, kar-
bantartási költség (a tisztí-
tóban szinte nincs energia-
felhasználás)

 nincs vegyianyag-felhasz-
nálás és nincs másodlagos
szennyvíziszap

 tájba illő, "környezetbarát"
műszaki létesítmény

forrás: www.kukabuvar.hu,
Dittrich E.: A gyökérzónás
szennyvíztisztítás hazai ta-

pasztalatai és elterjedésének
lehetőségei, www.rewox.hu,

www.consolid.hu

A „zöld” szennyvíz
Pusztamérges a mai környezetvédelmi elvárásoknak meg-
felelően nem a hagyományos szennyvízkezelési  eljárást
választotta. A tervek már 2004-ben elkészültek, de nyer-
tes pályázat híján a megvalósítással eddig várni kellett; a
község nem tudta volna saját erőből megoldani a tisztító
megépítését.
Kézenfekvő megoldás volt az ún. természetközeli szenny-
víztisztítási technológia, azon belül pedig a gyökérzónás
(nádas ill. nyárfás) tisztító alkalmazása, amely elsősorban

2.000 fő alatti települések számára ajánlott. A megvalósítást és az üzemeltetést
tekintve költségkímélőbb, mint a „hagyományos” biológiai-mechanikai tisztító.
Az önkormányzati tulajdonú földterületen
és  a  mellette  lévő  megvásárolt  tanyában
július végén kezdődtek a munkálatok.  A
felvett helyi dolgozóknak bőven volt dol-
guk:  az  elbontott  ólak  helyét  és  a  nagy
udvart elegyengették, kivágták a felesleges
fákat  és  eltüntették  a  gaztengert  is.  Ez
önmagában is több hetes munkát jelentett.
A műtárgyak helyének kitűzését követően
a Rewox Hungária Kft. vette „birtokba”
a területet.
Az ipari- és kommunális szennyvízkezelésre és technológiai  tervezésre valamint
víztisztításra  szakosodott  szegedi  cég telephelyéről  kamionokkal  szállították az
előre gyártott elemeket a helyszínre. Az augusztus eleji szárazság nem kedvezett a
munkának: a kivitelező tartálykocsija és az önkéntes tűzoltók minden nap locsol-
ták a dűlőutat, hogy a 22 tonnás betonelemek eljussanak az építkezésre.
(kár, hogy ezt így nyáridőben nem lehet minden külterületi úton megvalósítani)

A  földmunkák  vi-
szonylag  jól  haladtak
és az elemek pár nap
alatt a helyükre kerül-
tek; a kész létesítmény
nem  lesz  majd  „lát-
ványos”  mert  a  be-
fogadó és ülepítő mű-
tárgyak a föld felszíne
alatt  helyezkednek el.
A terület  így jól  par-
kosítható és rendezett
esztétikus képet mutat
majd.
Ezzel egy időben zaj-
lott a medencék kiala-

kítása is a fogadó rész mögötti területen. A váci központú Consolid Talajstabi-
lizáló és Szolgáltató Kft. sem a kezdők közé tartozik: hulla-
déklerakók, vasúti töltések, szennyvíztározók és medencék
szigetelésében szereztek nemzetközi hírnevet. Dolgoztak az
M5-ös  autópálya  építésén  és  szlovákiai  hulladéklerakók
szigetelésén is. Az általuk alkalmazott technológia (AGPE)
német eredetű: a szigetelésnek használt sav- lúg- és vegy-
szerálló fóliát a saját anyagával hegesztik. Az így képződő
varrat  minősége  meg  kell  hogy  egyezzen  a  fólia  minő-
ségével.

Így biztosítható,  hogy a
medence alján összegyű-
lő víz ne szivároghasson
el  a  talajba.  A  puszta-
mérgesi telep medencéit
2  mm  vastag  fóliával
szigetelték.
A  szeles  idő  nem ked-
vezett  ennek  a  munká-
nak  Bár az 5 méter szé-
les és 100 méter hosszú
fóliatekercs  tekintélyes
tömegű,  de  kiterítve
nagy felület – ha alákap
a  szél,  összegyűri  mint
egy papírlapot! A nedvesség szintén nem kívánatos: a fólia csak száraz, pormentes
állapotban hegeszthető megbízhatóan.  Vegyszerállósága mellett  a talajban lakó
kártevők ellen is védelmet nyújt – pocok, vakond sem kezdi ki és a hőingadozást
is jól tűri. Méterenként képes 2-4 cm-t is tágulni.
E sorok megjelenésekor már az utómunkálatokat végzik, a tisztító gyakorlatilag
elkészült. A tárolók a helyükre kerültek és a „becsövezés” is megtörtént. Az épület
belső kialakítása, a medencék feltöltése és a nyárfás telepítése után készen áll a
próbaüzemre. Egy korszerű (már az eredeti tervekhez képest is módosított) és kör-
nyezetbarát tisztítóval gazdagodik a falu, amely kialakításánál fogva bármikor to-
vább bővíthető. -sal-

Kakaspörkölt 2006.
szeptember 15-16. Pusztamérges

(programtervezet)

szeptember 15.   (péntek)      
14.00 borkóstoló a Farkas pincében
16.00 Motocross bemutató
18.00 Nemzetközi néptáncbemutató
szeptember 16.   (szombat)      
9.00 Környezetvédelmi konferencia

(Fortuna Étterem különterme)
10.00 Ünnepélyes megnyitó a parkban

- szőlőfeldolgozás, mustkóstolás
- óvodások műsora
- Őszirózsa és Őszikék Nyugdíjas 
   Klubok műsora
- Happy Jumpers Ugrókötél 
  Csoport

11.00 a szennyvíztisztító ünnepélyes 
átadása a helyszínen

12.00 ételminősítés kezdete a 
Polgármesteri hivatalban
14.00 Gyermek szépségverseny
15.00 Szegedi Nemzeti Színház műsora
16.00 Nemzetközi néptáncbemutató

észt-cseh-török-holland együttesek

17.00 Eredményhirdetés, díjátadás
17.30 DIVATBEMUTATÓ
18.30 Parlandó Énekegyüttes műsora
19.30 Skót Dudás – világslágerek skót
dudán
20.00 SorryN koncert + táncoslányok
21.00 TRA-UBI -koncert
23.00 TÜZIJÁTÉK

utána: zenés-táncos party hajnalig!

Egész napos programkínálat:  
• játszóház és gyermekprogramok
• kézműves kirakodók kínálata
• hintós falujárás
• Dr Győri Sándor festőművész

kiállítása
• Radics Bálint citera kiállítása
• kaktusz kiállítása
• Aranyi László

többszörös szekérhúzó
GUINESS-rekorder

• kitelepülő büfék étel-
ital kínálata

A programok és azok időpontjai még változhatnak.
Kérjük figyeljék a szórólapokat, plakátokat!

Kábeltévé
Sajnos  megérkeztek  az  első,
díjhátralékról tájékoztató leve-
lek és az ezzel együtt járó 750
Ft-os számlák. Ezeket a havi-
díjhoz  hasonlóan  ügyfélszol-
gálati napokon lehet befizetni.
Ez  főleg azokat  a  becsületes
előfizetőket érinti érzékenyen,
akik  a  bekötés  óta  törlesztik
az elmaradt és ki nem számlá-
zott havidíjaikat, mert elmara-
dásuk nem a havidíj be nem
fizetéséből  ered.  Az egyetlen
megoldás, ha „lemaradásukat”
egy hónapra csökkentik – így
csak egy levelet kapnak, ami
még nem díjhátralékos.
Az  e  havi  pótbefizetés  idő-
pontja  augusztus 24.  (csütör-
tök) 15.30 – 17.30-ig.
A szeptemberi befizetés 14-
én és 28-án lesz a szokott he-
lyen és időpontban.

Lépj egyet
előre!

A  Foglalkoztatási  Hivatal
megbízásából  a  „Lépj  egyet
előre” Európai Uniós projekt
mentoraként egy olyan prog-
ramra  szeretném  felhívni  a
figyelmet,  ami  segítséget
nyújthat  a  településen  azok-
nak, akik alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkeznek.
Lehetővé teszi  a program az
általános  iskolai  végzettség
megszerzését  7-8  osztályos
felzárkóztatón.  A képzés  in-
gyenes, sikeres befejezés után
1 havi minimálbérnek meg-
felelő  összeget  kapnak a
hallgatók.
Azok  számára  is  indulnak
képzések,  akik befejezték az
általános iskolai tanulmányai-
kat,  de  szakmával  nem ren-
delkeznek.  Bővebb  informá-
ció a www.afsz.hu honlapon.

Makalicza Ágnes
mentor

Tájékoztató  kérhető  a  Pol-
gármesteri  Hivatalban  vagy
az e-Magyarország Pontban.
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Végéhez közeledik a 
szennyvíztisztító te-
lep építése. Az utób-
bi évek legnagyobb 
beruházása kiemelt 
fontosságú a község 
jövője szempontjá-
ból is.


