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Tisztelt Pusztamérgesiek!
2008-at írunk, ismét eltelt egy esztendő. Mint minden év január
első napjaiban az emberek, családok végiggondolják az új év
feladatait, terveket szőnek, a lelkük mélyén fogadkoznak.
Egy évvel ezelőtt mindenki arról beszélt, hogy 2007-ben
Magyarországra érkeznek az UNIÓ-s források és ezek a lakosság,
így a pusztamérgesiek életkörülményeit is javítani fogják, s
elkezdődik az ország felzárkóztatása.
Azt nem tudom, hogy ki hogyan élte meg ezeket az eseményeket,
nem tudom, hogy ki mennyit érzett ebből. Azt viszont tudom,
hogy összefogás és segítség nélkül nincsenek eredmények, nincs
fejlődés, előrehaladás.
Az elmúlt évben Pusztamérgesen az összefogásra és a segítségre
volt néhány szép példa, így tudtuk az általános iskolai oktatás
problémáját megoldani, így tudtuk az óvoda épületét felújítani. Az
elmúlt év példái is igazolják „Egységben az erő” és összefogás
nélkül nincsenek eredmények. Ezen az úton tovább kell haladni,
nekünk pusztamérgesieknek össze kell fogni és segítenünk kell
egymáson.
Ezen gondolatok jegyében kívánok minden pusztamérgesi
lakosnak eredményekben és sikerekben gazdag, békés, boldog új
évet. Kívánok, a kitűzött célok megvalósításához jó egészséget, a
családokban és a munkában sok örömet. Dr. Papp Sándorpolgármester

Élni és túlélni
Községünk egyre inkább elöregedőben
,-elnéptelenedőben van. Közeleg az a
veszély, hogy „elfogynak” a gyerekek
mi lesz az óvodánkkal, iskolánkkal, egy-
általán mi lesz a falunkkal?
Mindannyian érezzük, hogy valamit ten-
ni kéne, de nem olyan egyszerű ez!
Pusztamérges nagyon sok kedvező
adottsággal rendelkezik, de földrajzilag
mégsem versenyképes a város közeli
vagy autópálya közeli településekkel.
Mindent elkövetek a Tourinform iroda
lehetőségein belül, hogy népszerűsít-
sem- ajánljam a falut határainkon innen
és túl egyaránt. Teszem ezt azzal a re-
ménnyel, hogy értékeinket felsorolva
hátha valaki kíváncsi lesz ránk felisme-
ri a falu humán és természeti erőforrása-
it és azt mondja:-„… nézzük csak meg
mit akarnak ezek…?”
Az elmúlt évben volt erre egy példa.
Egy Ausztriában élő vállalkozó érdeklő-
dését felkeltette a faluról hozzáérkező
ajánlat és érdeklődni kezdett arról, ho-
gyan tudná vállalkozását kiterjeszteni
ide hozzánk Pusztamérgesre. Előbb bé-
relni szeretett volna, majd megvásárol-
ni önkormányzati tulajdonú ingatlant
ahol erősáramú kapcsolószekrények
gyártását tervezte kezdetben 5-6 fő mun-
kás alkalmazásával. Falunknak minden-
képp munkaerő-teremtő tőke jelentheti
a hosszú távú megmenekülést.
Ahol a munka,- ott a megélhetés. Ahol
a megélhetés,- ott a család. Ahol a csa-
lád,- ott több a lakosság és több a gye-
rek. Ahol van gyerek létszám,- ott nem
kell bezárni az oktatási-nevelési intéz-
ményeket és a vállalkozások is többet
profitálhatnak. Ahol több a vállalkozás
ott az önkormányzat több iparűzési
adót tudhatnak magáénak, ami szintén
a falu büdzséjét hivatott gyarapítani.
Ezt a vállalkozót még sem fogadtuk kel-
lő identitással, így sajnos másutt valósí-
totta meg beruházását több ezer euró
értékben. Úgy döntöttem mégsem
adom fel a küzdelmet és keresem to-
vább a túlélési lehetőséget. Párom kül-
földi kapcsolatait megmozgatva ismét
utunkba került egy vállalkozás, amely
házelemeket és nyílászáró szerkezete-
ket gyárt szintén osztrák területen - évi
közel 4 milliárd forintos árbevétellel –
jelenleg 55 főt foglalkoztatva.
A cég előzetes export megrendelései
megnövekedtek, így keres magának le-
ányvállaltként bővítési lehetőséget. A

Cseh tartományok amikor hírt szerez-
tek erről, ajánlatokkal keresték meg a
vállalkozást, amelyben földterületet,
épületeket, csarnokokat, adókedvezmé-
nyeket kínáltak fel ha munkahelyterem-
tő beruházását hozzájuk telepíti.
Párommal mi is megkerestük a vállal-
kozót és felkínáltuk a falu lehetőségeit.
Megpróbáltuk elcsábítani őt, - hogy
kedvet érezzen arra, hogy vállalkozását
Pusztamérgesen bővítse.
Nagyon tetszett neki a sok kihasználat-
lan forrás amivel rendelkezünk,- mint
például az alattunk lévő termálvíz kész-
let, a magas napsütéses óraszám,- ame-
lyek környezetkímélő energiaforrás-
ként hasznosíthatók- ha még nem is
olyan nagy állami támogatással.
Azt kérte tegyünké szándéknyilatkoza-
tot arról, mit tud ajánlani a falu azt ille-
tően, hogy vállalkozását esetlegesen
nálunk bővíthesse.( földterület, közmű,
épületek, raktárak, adózási lehetősé-
gek, foglalkoztatási konstrukciók, stb.)
Előzetes beszélgetésünk alkalmával el-
mondta, hogy hozná magával (jelenleg
közel 50 milliárd Ft értékű) gépparkját
és kezdetben 20-25 fő betanításával in-
dítaná a gyártástechnológiát. A betaní-
tási időszak után közel 100 főnek
tudna munkát kínálni 2-3 műszakos
munkarendben, elsősorban helyi lako-
soknak vagy azoknak a családoknak
akik vállalják, hogy községünkben tele-
pednek le.
Az önkormányzat megkezdte a lehető-
ségek feltérképezését és az ajánlat meg-
fogalmazását a vállalkozó felé. A
német nyelvű fordítások elvégzése
után ajánlatunkat, szándéknyilatkoza-
tunkat eljuttattuk Ausztriába. Vélhető-
en személyes tárgyalások követhetik
ezt, ha ajánlatunk versenyképes. Re-
méljük a vállalkozó majd személyes lá-
togatást tesz a községünkben mielőtt
döntést hozna. Bízzunk benne, hogy tu-
dunk versenyben maradni a cseh ajánla-
tokkal szemben és egy óriási
lehetőséget meg tudunk tartani az élni
akarás szándékával!
Amennyiben a falunk ajánlatát fogadná
el a vállalkozó, abban az esetben jövő
év közepétől várható a vállalkozásának
telepítése Pusztamérgesre.
Kívánom magunknak, hogy sikeresek
legyünk ebben a „túlélési versenyben”,
hiszen nem csak saját-, hanem gyerme-
keink, unokáink sorsát is befolyásolják
ma meghozott döntéseink.Sólya Zoltánné

Karácsony Kupa 2007.
Ha december akkor karácsony és ha karácsony
akkor Karácsony kupa.
Ismét megrendezésre került a Művelődési Ház-
ban az elmúlt években nagy sikert hozó foci ku-
pa. Ezt a teremben 3-3 játékos ellen, oldalvonal
nélkül, kiskapura játszák. 2x8 perc volt a játék-
idő. Nem soknak tűnik, de aki végig játszott, an-
nak öröm volt a végső sípszó elhangzása.
Az újságban megjelent hirdetés után egy hét
múlva telítődött a 12 csapatos mezőny. A 9 órai
kezdésre rendben megérkeztek a csapatok bár az
idő nem kedvezett a messzebről érkezőknek; jég-
páncél borította az utakat. Szerencsére nem tör-
tént baleset.
Izgalmas, küzdelmes mérkőzések, presztízscsa-
ták tarkították az egymás után következő párhar-
cokat. Volt itt csapat Szegedről, Forráskútról,
Bordányból, Ruzsáról, Balotaszállásról, Üllésről
és természetesen Pusztamérgesről több csapat is.
Az első csoport küzdelmei 14 órára befejeződ-
tek. Egy fiatal, jó fizikumú üllési ifi csapat jutott
a döntőbe. A második csoport későn, 1 9 órára fe-
jeződött be. Itt a döntőbe a Balotaszállási Fc ju-
tott. A harmadik helyért az Acélparipák /mérgesi
motorosok/ és a tavalyi győztes Ruzsa játszott.
Az eredményhirdetés utáni vacsorán összeül-
tünk és egymást ugratva megbeszéltük a nap iz-
gamas esményeit.

Úgy gondolom aki jól akar-
ta magát érezni az jól is
érezhette. Szerencsére igen
sokan jöttek oda hozzám
(játékosok és nézők egy-
aránt) hogy ugye jövőre új-
ból megszervezzük?

Szeretném itt megköszönni akik áldozatos mun-
kájukkal illetve anyagi segítségükkel hozzájárul-
tak a nap lebonyolításában.
Kormos Sándor, Király Attila, Farkas József
(Hosszú), Gondola Pizzéria, Uhlsport márkabolt
Szeged, Kovács Mihály és „a péntek esti labda-
rúgók”. Köszönjük!
Üllésen dec. 29.-én is megrendezték az ilyen jel-
legü tornát. Ott a Pusztamérgesi csapat - Csong-
rádi Norbert, Király Zsolt, Kádár Szabolcs,
Turcsi Csaba, Farkas József , Kispál István - 18
csapatból harmadik helyezést ért el. Jürgen

AVÉGSŐ
SORRE�D:

1. Mandulafarm
2. Balota Fc.
3. Acélparipák
4. Ruzsa Fc.

2,2 ha szántó és

0,6 ha gyep reális áron

E LA D Ó
Érd: (62) 286-942

(30) 649-99-80

LAN 2
December 28-án tartotta a második
LAN partyját a Pusztamérgesi Ifjú-
sági Szervezet. Az e-Ponttal közö-
sen szervezett program egyre több
érdeklődőt vonz.
Az APEH nyomtatványok kitöltésé-
nek zavartalansága érdekében az
utolsó pillanatban módosítani kel-
lett a (ez alkalommal is 24 órásra
tervezett) hálózati játék helyszínét.
A Művelődési Ház klubszobája lett
a helyszín, ami több szerelést igé-
nyelt, de így a kecske is (játékosok)
jóllakott és a káposzta (munka) is
megmaradt.

Nem töltötte ki mindenki a rendelke-
zésre álló gépidőt, de csúcsidőben
14 gép előtt küzdöttek egymással.
Üdítő, chips és energiaital ez alka-
lommal is volt; virsli és mustár is -
de ez nem bizonyult "jó vételnek" -
a szervezők szerint legközelebb más
jellegű harapnivaló kerül majd az
asztalra. Ettől eltekintve a résztve-
vők sikeresnek ítélték a programot.
Mérhető haszon, hogy hálózati játék
megszervezését nem kívánja fel-
használni a PISZ a havi 1 díjmentes
helyiség-használatra - igénybe vett
helyiségért a mindenkori bérleti dí-
jat fizetik. Ebből első alkalommal
új játékokat szerzett be az e-Pont.
A következő (nevezzük LAN 3-nak)
összejövetel várhatóan a tavaszi szü-
netben lesz majd. Csala István

A falu karácsonya
A decemberi lapzártával egy időben, december 17-én volt a Művelő-
dési Házban a Falukarácsony. A hagyomány kötelez - ez alkalommal
is színvonalas műsor várta a megjelenteket: az óvodások körjátékkal,
az általános iskola betlehemes műsorral, a középiskola diákjai vers-
sel, a nyugdíjasklub verssel, karácsonyi dalokkal készült.
Dr. Papp Sándor polgármester a karácsony-várás örömén, a csendes-
ségen kívül említést tett a jövendő (immár jelen) terveiről is - Puszta-
mérges közigazgatása 100 éves jubileumot ünnepel 2008-ban, ami
várhatóan sok új feladatot, rendezvényt is jelent.
A virágosítás értékelése előtt Balla Zsolt alpolgármester tartott képes
beszámolót a zsűri által értékelt virágos házakról. A tél szürkeségé-
ben élmény volt látni az üde zöld pázsitot, színpompás virágokat.
A zsűri ez alkalommal is értékelte a legvirágosabb házakat és a ta-
nyákat is, de nem csak a díjazottak voltak a nyertesek: mindenki gaz-
dagabb lett azzal, hogy tiszta, rendezett környezetet tudhat maga
körül. Ez az, ami igazán számít. . .
Azok sem távoztak üres kézzel, akiknél újszülött érkezett a család-
ba: Szögi Tiborné védőnő és a Gondozási Központ munkatársai idén
is kitettek magukért az ajándékcsomagok összeállításában.
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Földtulajdonosokfigyelem!
K E R E S Ü N Ks z á n t ó f ö l d e t .
Vásárolnánk 5 ha feletti

területet magas áron.

Érdeklődni a következő

telefonszámokon:

06 20/464-4622

06 20/479-8161

06 30/968-4973

Hirdessen Ön is a
PUSZTAMÉRGESI HÍRLEVÉL

oldalain!
Elad, venne, cserél, vállalkozik?

Ekkora felületen csak
250 Ft

a szerkesztett reklám.
Érdeklődjön az e-Pontban!

A falugazdász hírei
1. Az ÁFA törvény 2008. január 1 -től érvénybe lépett válto-
zása kimondja, hogy adóköteles tevékenységet csak adó-
számmal rendelkező adóalany folytathat. A termelőket az
eladás első forintjától nyugta- vagy számlaadási kötelezett-
ség terheli. Ehhez adószámot kell kérni az APEH-től, legké-
sőbb január 15-ig. Közös őstermelői igazolvánnyal
rendelkezők közül elegendő annak a családtagnak adószá-
mot kérnie, aki az értékesítést ténylegesen végzi. Ugyanez
vonatkozik a családi gazdálkodókra is. Annak is kell adó-
szám, aki az eladásait mindig csak felvásárló részére végzi.
Adószám nélküli termelő a kompenzációs felárra sem jogo-
sult. Javaslom, hogy az adószám igénylésekor minden lehet-
séges, szóbajöhető tevékenység 6 jegyű TEÁOR számát
tüntessék fel a 08T101 jelű nyomtatványon, melyet két pél-
dányban kell beküldeni. Az adószám megérkezése után
nyugta- és számlatömböt kell mindenkinek vásárolni, és ér-
tékesítéskor annak kitöltött eredeti példányát a vevőnek
kell átadni.
2. Szintén január 15-ig kérhet alanyi ÁFA mentességes az
őstermelő, ha éves bevétele 5 millió Ft alatt marad. Aki ezt
elmulasztja, automatikusan ÁFA körös lesz. Célszerű a me-
zőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi ÁFA
mentességet választani a 08TAFA-E nyomtatványon.
3. A nyugta-, vagy számlaadási kötelezettségből követke-
zik, hogy mostantól minden őstermelői bevételnek ténylege-
sen szerepelnie kell az értékesítési betétlapon, és eszerint
kell a 600 ezer, 4 millió, vagy 7 millió Ft-os bevételi összeg-
határokhoz kapcsolódó adóbevallást elkészíteni majd 2009-
ben. Aki év közben kezdi őstermelői tevékenységét, az 15
napon belül tehet eleget bejelentési kötelezettségének.
4. Maradnak a meglévő őstermelői igazolványok, melyeket
március 20-ig lehet érvényesíteni egész évre.
5. Aki a 2006. évi, vagy 2007. április 30-ig értékesített serté-
sei után még nem kapta meg az 1800 Ft-os állatjóléti támo-
gatást, az már igényelheti a "Támogatási igazolás"
csatolásával az APEH-től.

6. Sertést, vagy baromfit nagyobb mennyiségben tartók
2008-tól igénylehetnek állatjóléti támogatást, amennyiben
a rendeletben foglalt részletes feltételeknek megfelelnek.
7. A gázolaj jövedéki adója a szokott módon továbbra is
igényelhető; január 15-től a tehenekre is lehet 85 liter gáz-
olajfelhasználást elszámolni.
8. December második felében az MVH megkezdte az egy-
séges területalapú támogatások kiutalását, melynek végle-
ges összege 25.581 Ft /ha. Csongrád megyében a 13 ezer
db feletti összes kérelemnek hozzávetőleg a felére utaltak
ki támogatást az év végéig, mert a többiben hiba volt. A ga-
bonafélék-, olajos- és fehérjenövényekre további 11 .500
Ft/ha összegű nemzeti támogatás várható az év első felé-
ben.
9. Az AKG-ban részt vevők részére néhány fontos tudniva-
lóra hívom fel a figyelmet:
• az 5 évből már csak 2 van hátra, és az időszak folyamán
legalább egyszer altalaj lazítást kell végezni, és legalább
egyszer pillangós virágú növényt kell termeszteni;
• a kalászos gabonák és a kukorica együttes területi aránya
nem haladhatja meg a 75%-ot;
• a tápanyagutánpótlási terv készítéséhez mielőbb állítsák
össze a 2008. évi vetéstervüket
Ügyfélfogadás a már ismert időbeosztással várható:
Ásotthalom kedd, szerda Tel. : 291 -002
Pusztamérges csütörtök 286-851
Ruzsa hétfő, péntek 285-1 51

Mobil: 30/586-0371
Eredményes, boldog új évet kívánok!Fődi Imre falugazdász

Tisztelt Lakosság!
Többen megkerestek, azzal a kérdéssel, hogy mikor köt velük
szerződést a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
Tájékoztatom Önöket, hogy a települési szilárd hulladék
elszállítása kötelező közszolgáltatás (hasonlóan a kéményseprő-
ipari tevékenységhez), ezért a Kft. csak Pusztamérges község
Önkormányzatával és a vállalkozókkal áll szerződéses
jogviszonyban. A kiküldött csekkek az október 1 -től december
31 -ig tartalmazzák a települési szilárd hulladék elszállításának
díját.
Amennyiben lakatlan ingatlanra is kiszámlázásra került a szol-
gáltatás díja, kérem azt Pusztamérges Község Önkormányzatá-
nak jegyzőjénél írásban jelezzék. Dr. Fodor Violajegyző

AMórakert Szövetkezet
munkaerőt keres

csomagolási és raktározási
munkára.

Segítséget nyújt a Mórahalomra történő utazásban is
a munkavállalók részére.

Ezzel kapcsolatban tájékoztató előadás lesz a Művelődési Házban
Pusztamérgesen 2008. Január 29-én 16-órától az érdeklődők részére!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Mikulásbál
A piros ruhás nagyszakállú munkájába kis segítséggel a bál
szervezése is belefér. A Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet
régóta készült egy nagyobb zenés rendezvényre, de.. .
A hajdani szüreti báli hívogatások állandó résztvevői, Tóth
József és zenekara ősz óta tervezgette, hogy tartanak 15
éves jubileumi összejövetelt. A helyszín, a szervezők és a
zenekar már szinte adott volt egy jó bálhoz.
A vendégek toborzását és a zeneszolgáltatást a Hangulat Ze-
nekar vállalta; a díszítést, teremrendezést, plakátokat a Pisz
oldotta meg. Megérte a munka: volt egy jó bál, jött a Miku-
lás, jó volt a hangulat, a Pisz pedig a befolyó összeggel az
idei nyári tábor költségeinek egy részét tudja finanszírozni.A rendezvény támogatói: Anikó Ruhaház, COOP Élelmiszerbolt, Temesvári Attila, Fodor János, Tóth József és családja, Gárgyán Valéria, Fodor Jánosné, Szekeres Jánosné,Kulturális és Szabadidős Egyesület  Bordány, SimherczZoltánné, Farkas Testvérek Pincéje, Gyuris János, KószóZsolt, Csíkos István, IPARCIKK Bolt, Minden 100 Ft Bolt,ifj. Gyuris János, Csala István, TóthBaranyi Zsolt, FodorHajnalka, Császár László, Simhercz Rudolf, Balogh Lászlóné  Üllés - Köszönjük munkájukat, segítségüket!

Élt 100 évet?
1908-ban kondult meg először az a ha-
rang, amelyet Jézus Szíve tiszteletére a
Mérges-Pusztai katolikus hívek adakozásá-
ból öntettek Varga Mihály majsai plébános
idejében Novanty Antal temesvári műhe-
lyében. A harang hónapok óta némán várja
sorsának alakulását a pusztamérgesi temp-
lom tornyában. A harang teste megrepedt,
így jelenleg nem hallhatjuk hangját. Nem
hívhat szentmisére, de nem is búcsúztathatja halottainkat sem. Csak
az újraöntés segíthet rajta. A templom nagyharangja még néha meg-
kondulhat, ám az 1981 -ben Gombos Miklós őrbottyáni műhelyében
készült "Máriát dicsérni hívek jöj jetek! " feliratú harang nyelve már
többször a mélybe zuhant. A vele együtt készített lélekharang még
szólhat, ám megkondítása a többiével együtt, kézzel történhet. Szép
összefogás eredménye segíthetne csak rajtuk. A templom hamaro-
san 70 éves lesz, a megrepedt harang pedig a 2008-as esztendő Jé-
zus Szíve ünnepén 100 éves, vagyis egyidős a településsel.
Csodálatos lehetne, ha mindhárom harang hangja betölthetné a falut
ezen az ünnepen. A harangok renoválása után rendszeresen reggeli,
déli és esti harangszó kísérhetné az Úrangyala imádságot és hívhat-
na szentmisére, jeles ünnepekre bennünket, vagy kísérné szerettün-
ket utolsó útján. A renoválás és egy programozó automata
felszerelése egymillió forintba kerül. A munkálatok előtti felméré-
sek már megkezdődtek. A pusztamérgesi egyházközség köszönettel
fordul minden eddigi adakozó felé és várja további szíves felajánlá-
saikat, támogatásukat ennek a nemes ügynek segítésére! Adománya-
ikat a szentmisék után, esetleg házszenteléskor adhatják át a
plébános atyának, aki természetesen igazolást ad róla.Kuris István László

A törődés ajándéka
Ez év végén is szerettük volna a Gyermekjóléti
Szolgálat gondozottjait egy kis meglepetéssel
megajándékozni, és szponzorokat kerestünk erre
a célra. Így 11 családnak azon belül 17 gyermek-
nek tudtuk színesíteni a karácsonyát. A Vadaspark
jóvoltából 5 db gyermekbelépőt, a Mórahalom Er-
zsébet Gyógyfürdőből 16 darab belépőt, a Kövér
Béla Bábszínháztól egy 5 főre szóló családi belé-
pőt kaptunk. Kovács Tibor atya 5000 Ft-os fel-
ajánlásán pelenkát és gyermekvitamint
vásároltunk. A Geoview Kft jóvoltából vonalzót,
tollat, ceruzát, gyurmát, vízfestéket, radírt, tempe-
rát tudtunk szétosztani a gyerekek között. A Hu-
manSoft Kft– től pedig egy számítógépet
kaptunk. A Bordány Fruct Kft. több csomag sza-
loncukrot és óriásmikulást juttatott el számunkra.
Az Aranymérleg Patikából tic tac –ot, az Anikó
Butikból ruhaneműt, konyharuhát, gumilabdát
kaptunk. A Mórakert Kft. 4 karton csomagolt al-
mát ajánlott fel. A Vöröskereszt 100 db cipőápoló
boxot juttatott el hozzánk. A Pusztamérgesi Pol-
gármesteri Hivatal és Veres Antalné felajánlásait
is szétosztottuk.
A családok és a gyerekek nagyon örültek az aján-
dékoknak. Volt aki sírva fakadt örömében, mert
még ennyi ajándékot soha nem kapott.
Ez az év igen aktívnak mondható, mind a munka,
mind pedig a felajánlások és a segítségek jóvoltá-
ból. Ezúton is köszönjük mindenkinek az együtt-
működését. A jövőben is számítunk önzetlen
segítségükre, hisz van-e nagyobb ajándék az
örömtől csillogó gyerekszemeknél?!Kovácsné Szekeres Zsuzsannacsaládgondozó
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