
Megye III. tavaszi sorsolás
Márciusban ismét megkezdődik a pontvadászat a
labdarugó bajnokságokban.
A mérgesi csapat az őszi bajnokságot a 3. helyen zárta,
innen szeretne minél jobb helyet kiharcolni. Az őszi
csapathoz képest sajnos gyengült a keretünk, mivel két
fiatal tehetség, Csongrádi Norbert és Király Zsolt
átigazolt a megye II osztályban szereplő Üllési ifi
csapathoz. Ott egy dinamikus ifjúsági csapat várja őke,.
edzőjük pedig Miskolczi Mihály lesz.
A csapatunk március 9-én Szatymazon kezdi a szereplést.

Tavaszi sorsolás:

Március 09. Szatymaz-Pusztamérges
16. Pusztamérges-Balástya
22. Baks-Pusztamérges
30. Pusztamérges- Röszke

Április 06. Forráskút-Pusztamérges
1 3. Zákanyszék-Pusztamérges
20. Pusztamérges-Öttömös
26. Ikv-Pusztamérges

Május 01 . /csütörtök/ Pusztamérges-Domaszék
04. SZABADNAP
11 . Ruzsa-Pusztamérges
18. Pusztamérges-Szatymaz
23. Balástya-Pusztamérges

Június 01 . Pusztamérges-Baks
07. Röszke-Pusztamérges
14. Pusztamérges-Forráskút

A minél jobb eredmény elérése érdekében mindennemű
szurkolást elfogadunk és ha lehet így mondani igényt is
tartunk. Szeretettel várunk mindenkit a csapat hazai
mérkőzésein. Legyen ismét hangos a: HAJRÁ
MÉRGES! ! ! Jürgen

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 (30) 381 -80-87
�YOMJA: Alfa-Center Nyomdai, Szeged, Pulcz u. 23. tel. : (62) 426-970 Fehér Tibor (20) 319-58-41
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Menetrend
Balotaszállás aut. vt.
6.46 X 12.46 X 17.46 M

Bordány
4.08 M 4.58 5.33 M 6.08 X 7.03 X
8.03 10.02 + 10.03 X 12.03 + 12.08 X

14.1 8 X 16.08 16.58 M 18.03 D
19.03 X 20.1 8 X
Haladás Tsz. II. üe.
7.03 X 12.08 X
Kígyós, terménybolt

4.08 M 4.58 5.33 M 6.08 X 7.03 X
8.03 10.03 X 12.03 + 12.08 X 12.36

14.1 8 X 14.1 8 X 14.31 FM 14.31 JG 14.41 JF
16.08 18.03 D 19.03 X 20.1 8 X
Kiskunhalas autóbusz állomás

6.46 X 12.36 12.46 X 14.31 FM 14.31 JG
14.41 JF
Mórahalom

7.56 X
Pusztamérges - Szeged (Üllésen át)
4.08 M 4.58 5.33 M 6.08 X 7.03 X
8.03 10.02 + 10.03 X 12.03 + 12.08 X

14.1 8 X 16.08 16.58 M 18.03 D 19.03 X
20.1 8 X
Pusztamérges - Szeged (Zákányszéken át)
4.01 N 5.51 N 6.46 M 7.01 O 7.56 X

10.51 X 12.06 15.11 X 16.11 M 16.16 Z
20.06
Ruki I. iskola
16.06 I 16.58 M
Ruzsa aut. vt.
7.06 + 7.36 M 10.01 + 14.31 I
Síposmalom
4.08 M 4.58 5.33 M 6.08 X 7.03 X
8.03 10.03 X 12.03 + 12.08 X 14.1 8 X

16.08 18.03 D 19.03 X 20.1 8 X
Szivárvány-major
16.11 M
Üllés
4.08 M 4.58 5.33 M 6.08 X 7.03 X
8.03 10.02 + 10.03 X 12.03 + 12.08 X

14.1 8 X 16.06 I 16.08 16.58 M 18.03 D
19.03 X
20.1 8 X
Zsana bejáró út
12.36 14.31 FM 14.31 JG 14.41 JF

JELMAGYARÁZAT
+ munkaszüneti napokon M munkanapokon
D szabadnapok kivételével naponta
I iskolai előadási napokon O szabadnapokon
X munkaszüneti napok kivételével naponta
FM a hetek utolsó tanítási napján
JF hetek utolsó tanítási napja kivételével tanítási napokon
Z szabad- és munkaszüneti napokon
JG ószi, téli és tavaszi szünetben munkanapokon
A menetrend megtalálható az öreg temetőnél valamint
az ABC bolt előtti hirdetőtáblán.

Pusztamérgesreérkezik a SzentKorona másolat
Ft. Kovács Tibor plébános meghívá-
sára, Pusztamérges Község támogatá-
sával a település önállóvá válásának
100. évében 2008. május 24-én,
szombaton, a helyi egyházközség ál-
tal szervezett Mária Napon templo-
munkba érkezik a Szent Korona
Lovagrend.
Képviseletükben lovag dr. Bakos Ba-
tu nagymester és lovag Mireisz Ti-
bor jóvoltából fogadhatjuk a
pusztamérgesi Nagyboldogasszony
Római Katolikus Templomban a
Hummel Gizella-féle Magyar Szent
Korona hiteles másolatát a koronázá-
si jelvényekkel, az Országalmával és
a Jogarral.
2008. május 24-én Pusztamér-
gesre érkezik a 10. éve ala-
pított Szent Korona
Lovagrend nagy-

mestere és több lovagja. A lovagi
rend Svájc és Erdély után eljuttatja a
100 éve önállóvá vált településre is
a Hummell Gizella-féle hiteles
Szent Korona másolatot a koronázá-
si jelvényekkel együtt.
A korona, az országalma és a jogar
várhatóan délelőtt 9 óra körül érke-
zik a falu templomához, ahol ünne-
pélyes keretek között fogadjuk,
majd a lovagrend koronaőrei elhe-
lyezik a templom oltáránál. A Szent
Korona keresztény ikonográfiájáról,
illetve a lovagrend Mária tisztelettel
kapcsolatos küldetéséről, a Regnum
Marianumról tartandó előadások és
ünnepi szentmise között alkalom
nyílik csatlakoznia a jelen levőknek
ahhoz a 100.000 személyhez, akik
eddig esküt tettek a lovagrend jóvol-
tából a Magyar Szent Koronára.
Az esemény programjáról a plébánia
honlapján, a templomi hirdetőkben
és a településen megjelenő újságok-

ban hamarosan részletesen is be-
számolunk!Kuris István László

Az országosnépszavazáseredményePusztamérgesen
A névjegyzékben szereplő választópol-
gárok száma: 998 fő
Szavazáson megjelentek száma: 504 fő
1 . kérdés
Egyetért-e Ön azzal, hogy a
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a
jelen kérdésben megtartott
népszavazást követő év január 1 -jétől
ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?
Érvényes szavazatok száma: 497
IGE� szavazat: 410
�EM szavazat: 87

2. kérdés
Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi
ellátásért, fogászatiellátásért és a
járóbeteg-szakellátásért a jelen
kérdésben megtartott népszavazást
követő év január 1 -jétől ne kelljen
vizitdíjat fizetni?
Érvényes szavazatok száma: 498
IGE� szavazat: 406
�EM szavazat: 92

3. kérdés
Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag
támogatott felsőfokú tanulmányokat
folytató hallgatóknak ne kelljen
képzési hozzájárulást fizetniük?
Érvényes szavazatok száma: 497
IGE� szavazat: 405
�EM szavazat: 92 Dr. Fodor ViolaH.V.I. vezetője

Rendhagyó nőnap
Kedves szavak, műsor és virág - de a titok a részletekben
rejlik. Hogy stílusosan fogalmazzunk: minden a tálalá-
son múlik. A nőnapi műsorban ebben sem volt hiba.
A szentesi SzeMaSzu Társulat előadásának témája termé-
szetesen a NŐ volt - és két férfi. A műsor első felének
kétségbeesését és pengeéles iróniáját a keserédes hétköz-
napok életképei ihlették, ezt pedig könnyfakasztó humor
váltotta fel, miközben a nézők sem maradtak ki az elő-
adásból.
Hogy teljes legyen az öröm, az előadás után az asztalo-
kon lévő bor és ásványvíz mellett a Pusztamérgesi Ifjúsá-
gi Szervezet tagjai virággal kedveskedtek a hölgyeknek,
amit előző éj jel sajátkezűleg készítettek.
És a meglepetések sora még nem ért véget! Mulatós ze-
néről is gondoskodtak, hogy a táncolni szerető, nótás
kedvű hölgyek ne unatkozzanak ezen a vidám hangulatú,
március nyolcadikán.
Az est sikerére való tekintettel a Pisz több hasonló mula-
tós estet is tervez a közeljövőben.Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet

Egyre több hír
A hírlevélben közölt híreket, információkat nem csak nyomtatásban olvas-
hatják. A jelentősebbek kiemelt hírként vagy a további hírek rovatban meg-
jelennek a település weblapján is. Ugyanitt az egyre gyarapodó fotógaléria
képei között tallózhatnak a látogatók. Szavazhatnak különböző témákban,
képeskapot küldhetnek ismerőseiknek, Pusztamérgesről elszármazottaknak.
A rendezvényekről, programokról is tájékozódhatnak - az események és a
turizmus menüpont segítséget nyújt ebben. Nézzenek be az oldalra!Csala István

www.pusztamerges.hu



Korlát, ami kellett
Pár hete lánckorlát van a Pizzéria előtt. Éppen ideje volt!
Nem egyszer néztem végig, hogy a gyerekek és idősek is
az úttestre kényszerülnek az ott parkoló autók miatt, mert
nem tudtak elmenni a pizzéria és az út közötti részen.

Most, hogy el van kerítve a terület, legalább biztonságosan
tovább lehet haladni; még kerékpárt tolva is el lehet férni.
Lehetett volna még hosszabb is az elkerítés, mert a 100 Ft-
os bolt előtt is sokszor úgy állnak meg, hogy éppencsak el
lehet férni. A megálló autók a Szent István utca felől érke-
zőket is akadályozzák abban, hogy belássák a keresztező-
dést. Köszönjük, hogy az önkormányzat gondol a
gyalogosok közlekedésére is! Turcsányi István
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Képviselőtestületi ülés
1 A 2008. január 30-i nyílt képviselő-testületi ülés első

napirendi pontja az önkormányzat 2008. évi
költségvetésének megtárgyalása, elfogadása volt. A 2008.
évi költségvetést az ügyrendi bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolta, ezen az ügyrendi bizottsági ülésen
jelen volt a többi képviselő is.
A költségvetés az előző évekhez hasonlóan forráshiányt
tartalmaz, melyet az önkormányzat ÖNHIKI (önhibáján
kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzat
működési támogatása) támogatásként meg kíván igényelni,
a benyújtáshoz szükség határozatot a képviselő-testület
elfogadta. A 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét
190.505 e Ft-ban, bevételi főösszegét – mely tartalmazza
az 56.924 e Ft működési hitelt - ugyancsak 190.505 e Ft-
ban állapította meg.

2 A második napirendi pont az önkormányzat
rendezvénytervének elfogadása. Tájékoztatásként

elhangzott, hogy a rendezvényterv összeállítása előtt
minden intézmény és civil szervezet képviselője
megkeresésre került, és többnyire mindenki adott is le
anyagot, programtervezetet, de ez természetesen nem
jelenti azt, hogy az év folyamán ebben a programtervben
nem lehet változás.
Dr. Papp Sándor polgármester tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy 2008. évben ünnepli a település önálló
közigazgatási egységgé történő alakulását Öttömös
községgel. Ennek megünneplése fontos esemény lesz
mindkét település életében, ezért is gondolkodnak részben
a két település között megrendezendő közös ünnepségekre
is. Ehhez kéri, és külön más formában is kérni fogja a
lakosság segítségét, mind a rendezvények, mind az
elképzelések és relikviák tekintetében.
Képviselő hiányolta, hogy május 1 -jén most sem szerepel
a programok között a hagyományos majális, csak a
motorverseny, de véleménye szerint szükség lenne a
futballpályán majálisra is.
A jegyző tájékoztatta, hogy a motorverseny szervezőjével
felvették a kapcsolatot, és úgy néz ki, hogy idén ez a
verseny a futballpálya körüli területre korlátozódik, így a
pályán különböző majálissal kapcsolatos programokat
lehet szervezni. Ehhez az önkormányzat anyagi segítséget
nem tud nyújtani, kérte a képviselőket, hogy a programok
összeállításában és lebonyolításában amennyire csak
tudnak, segítsenek, ötleteikkel, munkájukkal vegyenek
részt a rendezvény szervezésében és lebonyolításában.
A képviselő testület több tagja is osztotta ezt véleményt,
szerintük is összefogással pénz nélkül is jól meg lehet
szervezni a majálist.

3 Harmadik és negyedik napirendi pontként jogszabályi
előírás miatt módosításra került a Homokháti

Kistérség Többcélú Társulásának Alapító Okirata, és a
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulásának Alapító Okirata.

5 Ötödik napirendi pontként a képviselő-testület a
szélessávú közmű építéséhez a Homokháti

Kistérségben tulajdonosi hozzájárulást adott ki. A
tulajdonosi hozzájárulás következtében hamarosan a

külterületeken is lesz jó minőségű internet hozzáférés és
várhatóan a belterületen is javul az internet minősége.

6 Hatodik napirendi pontként került megtárgyalásra
Öttömös községnek azon kérése, melyben szeretnék,

ha az önkormányzat nyilatkozna arról, hogy Öttömös
község önkormányzatával nem kíván körjegyzőséget
alakítani. A képviselő-testület tagjai ezen nyilatkozat
megadásával most egyetértettek, de hosszútávon
Pusztamérges érdekeit szem előtt tartva szükségesnek
tartják, a tárgyalások elkezdését a körjegyzőség alakítása
érdekében, mielőtt erre jogszabály kötelezné a
településeket. A képviselő-testület véleménye szerint a
körjegyzőség elkerülhetetlen lesz és jót fog tenni mindkét
településnek, és jó lenne az is ha az öttömösiek ide
hordanák a gyerekeiket iskolába.

7 Hetedik napirendi pontként megtárgyalásra került a
köztisztviselők teljesítmény követelményének megha-

tározása.

E gyéb napirendi pont keretében Dr. Papp Sándor
polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait,

hogy közösségi közlekedés fejlesztése címmel pályázat
került kiírásra. A pályázat keretében megvalósításra
kerülne a középiskola előtti buszforduló bővítése,
korszerűsítése, a közelben lévő önkormányzati területen ki
lehetne építeni az autóbuszok parkolási lehetőségét,
megvalósulna a központi buszváró akadálymentesítése, és
a vele szemközti oldalon betonozott leszállóhely kiépítése,
a régi autóbusz forduló aszfaltozása. A külterületen
minden megállóhelyre fedett buszváró kerülne
megépítésre, és a szemben lévő oldalon betonozott
leszállóhely kiépítésre. A pályázathoz szükséges
tervkészítéshez két árajánlat érkezett. A képviselő-testület
támogatta a pályázat beadását és a kedvezőbb árajánlatot
benyújtó építész mérnököt bízta meg a tervek
elkészítésével.

A Szennyvíztisztító-telep működtetésével a
Mórahalmi Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény

került megbízásra a próbaüzem zárását követő átadás-
átvételt után. A szennyvíztisztító-telep üzemelésével
kapcsolatban hasonló megállapodás kerül majd aláírásra,
mint az ivóvíz hálózat működtetésével kapcsolatban.

A z osztrák vállalkozóval kapcsolatban az alábbi
tájékoztatás hangzott el: a vállalkozó személyesen

volt itt Pusztamérgesen, megismerkedett a helyi
lehetőségekkel. Érdeklődését leginkább az önkormányzat
tulajdonában lévő 2 ha-os földterületet keltette fel. A
vállalkozó nagyon meg volt elégedve a fogadtatással, jól
érezte itt magát. A döntésről rövid időn belül tájékoztatni
fogja a település vezetését.
Dr. Tóth Lászlót hatósági főállatorvost a közel 40 éves
állatorvosi, és közéleti munkája elismeréseként a
képviselő-testület az önkormányzat saját halottjának
tekintette.

A polgármester ismertette a képviselőknek és a
polgármesternek címzett lakossági bejelentést,

melyben kérték a FOBU Kft-től szállított szennyvíz újabb
útvonalon történő szállítását. Képviselői indítványra a

Kedves Választópolgárok!
Köszönöm, hogy 2008. március 9-én "IGEN" szavaza-
tukkal támogatták az esélyegyenlőséget biztosító jövőt.
Ezzel mindenki számára garantálva az egészségügyi
ellátáshoz, illetve tanuláshoz való alanyi jogát.
Úgy vélem ezen határozott vélemény-nyilvánítás üze-
net. Üzenet a Kormány számára a körültekintő döntések
meghozatalára, választási programja korrekt végrehaj-
tására.
Köszönöm, hogy március 9-én tanúbizonyságot adtunk
az összefogás képességére, és annak erejére.
"Igen, Magyarország győzött" , s a jövő elkezdődött.Nógrádi Zoltánországgyűlési képviselő
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TÁJÉKOZTATÓ A TAVASZILOMTALANÍTÁSRÓL
A CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTA-
SÁGI KFT. értesíti PUSZTAMÉRGES lakossá-
gát, hogy

2008. ÁPRILIS 05.-É�
LOMTALA�ÍTÁST VÉGEZ
AKÖZSÉG TERÜLETÉ�.

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdeké-
ben kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az
adott napon legkésőbb reggel 6.00 óráig helyez-
zék ki az ingatlanok elé, úgy hogy az a közleke-
dést ne akadályozza. Kérjük a lakosság figyelmét
külön felhívni arra, hogy a lomtalanítás több au-
tóval történik és nem az eddigi járatterv szerint.
Kérjük az időpont pontos betartását, mivel
egy területet csak egy alkalommal tudunk
gyűjteni !
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás
kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl. na-
gyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét,
háztartási berendezés és készülék, rongy, edény,
eszköz, ablaküveg stb).
A későn kihelyezett hulladékok valamint, az építé-
si törmelékek, komposztálható hulladékok, állati
trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékok (pl.
akkumulátorok, vegyszerek) elszállítása nem áll
módunkban.

Tisztelettel: Dr. Koltainé Farkas Gabriellaügyvezető igazgató

A falugazdász hírei
A területalapú támogatást igénylő termelők levelet kaptak,
melyben tájékoztatás van a 2008. évi igénylés lehetőségéről.
Az MVH, az MgSzH és az Agrárkamara együttműködésének
eredményeként a levél ajánlást tartalmaz a termelők részére,
hogy igénylési szándékukkal mely falugazdászt vagy kamarai
tanácsadót célszerű felkeresniük.
A támogatások igénylésében így kapnak segítséget az elektro-
nikus úton való benyújtáshoz. A már ismert térképes módszer
helyett egy korszerűbb, várhatóan kevesebb hibát tartalmazó
elektronikus eljárást fogunk alkalmazni. A levél kézhezvételét
követően haladéktalanul keressenek fel bennünket, hogy idő-
pontot egyeztessünk a kérelem összeállítására, benyújtására.
Várhatóan naponta 10-12 személyt tudok majd fogadni az
egyeztetés szerinti időben. Tehát az ügyintézés nem érkezési
sorrendben történik majd. Feltétlenül hozzák magukkal az
MVH levelében küldött kódszámot is, mely nélkülözhetetlen
lesz az előző évi kérelem megjelenítéséhez!
A területalapú támogatások igénylésének időszakában - márci-
us 17-től május 15-ig - várhatóan semmilyen más ügyintézésre
nem lesz lehetőség! Ezt is vegyék figyelembe azok, akik őster-
melői igazolványukat a március 20-i határidőig érvényesíteni
szándékozzák!
Kérem, hogy a fentiekben vázolt nagy jelentőségű munka
mindannyiunk számára új módszerrel való sikeres elvégzésé-
hez, az ütemezés szerinti időpontban, felkészülten jöj jenek
ügyintézésre!
További információkat az ügyfélfogadásokon adok személye-
sen, vagy telefonon.
2008. február 20. Fődi Imre falugazdász

szennyvízszállító autó a FOBU kft-től indulva a Petőfi utca felé, a
Szent István utca egy részét igénybe véve a Felszabadulás utcán fog
közlekedni, ugyanis várhatóan ezzel a megoldással érnék el
egyenlőre a legkisebb önkormányzati úthasználatot, és a legkevesebb
lakossági elégedetlenségét is. Amennyiben ezen új útvonal sem oldja
meg a problémát sebesség és súlykorlátozó táblák kihelyezésre fog
sor kerülni.

K épviselő jelezte, hogy nagyon sok „kóbor” kutya van szabadon
az iskola és a község területén, ami veszélyezteti a gyerekeket

és a lakosokat is. A jegyző tájékoztatta a képviselő testület tagjait,
hogy amennyiben ilyet tapasztalnak, akkor éljenek feljelentéssel,
mert csak akkor tudják a szükséges intézkedéseket (pl. pénzbírság
kiszabása) megtenni. Lakossági kezdeményezés hangzott el azzal
kapcsolatban, hogy év végén, amikor a közterületek virágosítását érté-
keli a bíráló bizottság díjazásra kerüljenek azok is, akik ugyan nem
kértek támogatást, de szépen, rendben tartják a környéküket.

A z ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testület
tagjait, hogy a köztisztviselői alapilletmény módosulása miatt

az ügyrendi bizottság ülésén megtárgyalták a polgármester
illetményét és költség általányát. A képviselő-testület támogatta az új
köztisztviselői illetményalappal számolva az új illetmény és
költségátalány megállapítását, így 2008. január 1 -ei hatállyal a
polgármester illetménye 425.1 50.- Ft, és az illetménye 20 %-ban
megállapított a költségátalánya 85.030.- Ft

Polgármesteri Hivatal

„Mindenki ebédel 2008”
A Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatói-
nak segítségével 20 óvodás és általános iskolás
gyermek kap minden hétvégén, valamint a tava-
szi, nyári és őszi szünetben előre gyártott kész
ételt. Mivel Pusztamérges is a nyertes pályázók
között szerepelt, így az Alapítvány a 20 kivá-
lasztott rászoruló gyermek számára évi kb. 1 60
adag ételt biztosít . Az ételek kiosztása minden
héten pénteken a Szociális Alapszolgáltatási
Központ épületében történik.
Az Alapítvány várhatón a következő ételfajták-
ból rakja össze az évközi ételeket: egytálételek
(pl. milánói makaróni, paprikás burgonya virsli-
vel), főzelékek feltéttel (pl. babfőzelék, burgo-
nyafőzelék mellé virsli, sült hal), húsételek
körettel (pl. paradicsomos húsgombóc, zöldsé-
ges pulykacsíkok), levesek és tészták (pl. puly-
karagu -, zöldborsó leves).
Reméljük, hogy minden kisgyermek örül a le-
hetőségnek, és szívesen fogyasztják el az ízle-
tes ételeket. Köszönjük az Alapítvány
támogatását. Kovácsné Szekeres Zsuzsanna

Programok 2008.
Mint minden évben, így idén is elkészült a község éves rendezvényterve. A lista nem teljes - vannak programok, amelyek
megrendezését (anyag-, személyi- vagy egyéb feltételek hiánya miatt) nem lehet év elején tervezni. Ezekről is
igyekszünk folyamatosan beszámolni, népszerűsíteni. Figyeljék felhívásainkat és esetenként a postaládát is; nem biztos,
hogy haszontalan a szórólap, amit benne talál. . .
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Tűzoltó hírek
A Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó
Egyesület március 8-án megtartotta éves közgyűlését a mű-
velődési házban. Meghívásunkat elfogadták a kishegyesi
Maronka Károly Tűzoltóegyesület (testvéregyesület) delegá-
ciója, a ruzsai és öttömösi tűzoltó egyesület tagjai, a Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Csongrád
megyei Tűzoltószövetség, a Kiskunhalasi Tűzoltóság képvi-
selői valamint támogatóink.
A közgyűlést egy perces néma csenddel kezdtük Dr. Tóth
László emlékére, aki 25 évig volt az egyesület elnöke (majd
tiszteletbeli elnöke), illetve Papp József emlékére, aki - a ru-
zsai tűzoltó egyesület tagja - de tűzoltással kapcsolatos mun-
káját a pusztamérgesi egyesületben kezdte.
A napirendekben beszámoló hangzott el a 2007. év gazdál-
kodásáról, eredményeiről valamint a 2008-as év terveiről.
Egyesületünk 7 új taggal bővült: Palka Jaroslaw, Frank An-
tal, Sári Jenő, Farkas Dániel, Vörös Roland, Juhász V. An-
dor, Jáger Károly; így az egyesület létszáma 35 főre
emelkedett.
Változott a
vezetőség
összetétele
is: a január-
ban tartott
elnökségi
ülésen tár-
gyaltaknak
megfelelő-
en Csala
István le-
mondott elnöki megbízatásáról; Kormos Sándor (volt mű-
szaki felelős) vette át a tisztséget. Kószó Zsolt parancsnok
helyettes is visszavonult, erre a poszra Hevesi Tamást, mű-
szaki felelősnek Biczók Györgyöt választotta a közgyűlés.
2007 évben ifjúsági csapatunk az országos diák tűzoltó ver-
senyen 2. helyezést ért el - jutalmul a Rádió88 az egész csa-
pat és kísérői részére ingyen mozijegyet ajánlott fel a
Szeged Plázába. Amire sokan büszkék vagyunk: van 4 ta-
gunk, akik akik már több éve aktív tagjai az egyesületünk-
nek. Farkas Antal 60, Szekeres Antal 40, Csala István 10,
Kálmán Krisztián 10 éve. Gratulálunk nekik.
Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóink segítségét,
akik nélkül nem tudtuk volna megrendezni ezt a színvonalas
közgyűlést és utána a bálat: Halasi Hangulat Zenekar, Sim-
hercz Zoltán és neje, Dr. Szekeres István, Balla Zsolt, Balla
Vince, Tasi Hajnalka (gyógyszerész), Dr. Papp Sándor, Bez-
dány Zoltán, Farkas József autószerelő, Kalmár József, Far-
kas István, Rádió88 tagjai (Sebők Zoltán, Krisztin
Krisztián, Süli András, Tóth Péter) Ruzsa Presszó dolgozói
valamint Rácz László séf. Köszönjük!
Kérjük segítse és támogassa adója 1%-val Pusztamérges tűz-
védelmét és biztonságát!

Adószámunk: 18457555-1-06
Tűz esetén értesítendő:

Turcsányi János 06-30/388-44-18
Kószó Zsolt 06-20/310-47-77
Kormos Sándor 06-70/364-42-32
Ruzsa Tűzoltóság 06-62/585-160

valamint 105Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Ülésezett a HKGYIFÖ
Február 23-án tartotta közgyűlését a Homokháti Kistérség
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata.
A Pusztamérgesen megrendezett Ifjúság Tér Konferencia
nyitó eseményeként lezajlott tanácskozás megerősítette az
ifjúsági önkormányzatok együttműködési szándékát, egy-
hangú igen szavazattal erősítették meg a még 2001 -ben elfo-
gadott működési alapokmány hatályát. Döntés született
arról, hogy március 1 -től a Zákányszéki Ifjúsági Önkor-
mányzat veszi át a soros elnökséget.

A közös vélemények kialakítására, a véleménykülönbsé-
gek ütköztetésére jó terepnek bizonyultak a kerekasztal be-
szélgetések, ahol 1 -1 témát részletesen körüljártak a
fiatalok. Kiemelten fontosnak tartották, hogy minden telepü-
lésen működjön ifjúsági közösségi tér. Szeretnék felhívni a
települési önkormányzataik és a kistérség polgármesterei-
nek figyelmét, hogy mind a Dél-alföldi Operatív Program,
mind az Európai Mezőgazdasági Alap keretei között nagy
pályázati összeg áll rendelkezésre ifjúsági terek felújításá-

ra, kialakítására. Ehhez minden ifjúsági önkormányzat
partnerséget ajánl, szívesen bekapcsolódik a fiatalok szá-
mára alkalmas terek megtervezésébe, és a működtetésbe is.
Sok ifjúsági képviselő megjegyezte, hogy helyben nem
tartják őket egyenrangú partnernek, nem tartják igazán fon-
tosnak a fiatalok ügyét. A küldöttek kiemelték a közösségi
terek hálózatba szervezésének lehetőségét, amely nagyban
hozzájárulhatna a közös programok szervezéséhez, a kistér-
ség tudat növeléséhez.
A TÉR-ERŐ program minden település számára kitörési
pontot jelenthet, hiszen a Homokhátság településeiről öt-öt
fiatal kapcsolódhat be a Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség ál-
tal koordinált programba, amelynek célja, hogy a fiatalok
megálmodhassák, és bemutathassák a számukra ideális kö-
zösségi teret. Ennek megtervezéséhez segítséget kapnak
szakemberektől és lehetőségük lesz négy tanulmányúton is
részt venni, ahol Magyarország és szomszédos országaink
egy-egy nagyon jól működő ilyen intézményével ismerked-
hetnek majd meg részletesen.
A KÖZ-TÉR-HÁLÓ programról tanácskozók kiemelték a
nem-formális képzések szükségességét. Fontosnak tartják,
hogy a jó példák bemutatásra kerüljenek a kistérségen be-
lül, és ezeket minél több fiatal láthassa és megismerhesse.
Az ifjúsági polgármesterek megállapodtak abban, hogy sű-
rűbben szerveznek találkozókat és ezekbe bevonják a tele-
püléseken dolgozó ifjúságsegítőket, ifjúsági referenseket is.
A konferencia résztvevői problémaként többször megemlí-
tették a forráshiányt. Éves szinten körülbelül egy millió fo-
rintra lenne szükség, amely a kistérségi szintű programok
megrendezéséhez, közös fejlesztési programok elindításá-
hoz mindenképpen szükséges. Az alapvető működéshez
szükséges forrást továbbra is a Dél-alföldi Ifjúsági Szövet-
ség vállalta magára, együtt gondolkoznak továbbá közös
pályázatok benyújtásában is, de a pályázati önrész előte-
remtéséhez, egy-egy kiemelt rendezvény megvalósításá-
hoz szeretnének segítséget kapni a kistérségi büdzsétől is.DélAlföldi Ifjúsági Szövetség
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Olvasói levél
Örömmel olvastam arról, hogy a faluban munkahely létesíté-
séről tárgyalnak az erre illetékesek. Bizony nagyon jó volna
a pusztamérgesi embereknek, ha nem kellene máshová eljár-
ni dolgozni. Itt a kis faluban is több idő maradna a ház körüli
teendőkre. Többet volna együtt a család és nem kellene uta-
zással eltölteni az időt.
A munkahely a megélhetés függvénye és az ember mindig
oda megy, ahol boldogulni tud. Ha Pusztamérgesen is lesz le-
hetőség az előbbrejutásra, akkor az emberek nem keresik más-
hol a jobb életet. Nem kell ingázniuk, elköltözniük, más
országokban megélhetést keresniük. De ezt itt magunknak
kell kialakítani. Kérdezik sokan: lehet ez? Igen lehet! Ha akar-
juk - közösen akarjuk - akkor lehet! Talán még máshonnét is
ideköltöznek majd.
Félre kell tenni a folytonos ellenségeskedést és úgy is kell él-
ni, viselkedni, hogyminden emberben partnert, barátot lásson
és láthasson az ember. Nem jó dolog egy ilyen kicsi közösség-
ben mindig vitát szítani és mindig acsarkodni, folyton máso-
kat hibáztatni. Inkább tenni kell! Mindenkinek tenni kellene!
Mi választópolgárok azért bízunk meg vezetőket és képviselő-
ket, hogyazok - ne saját érdekeiket, hanem - a faluközösség

érdekeit tartsák szem előtt. Ha egy szekeret nem egy irányba
húz mindenki, akkor az a szekér vagy egy helyben marad
vagy egy lépést sem tesz előre!
Csapatmunkában csak közös elképzelésekkel lehet dolgozni!
Úgy nem, hogy van aki pánikszerűen elmenekül ebből a kö-
zösségből, mondván: Ennek a falunak úgysincs jövője. . . de
mi választópolgárok meg éppen azért bíztuk meg őt, hogy lás-
son és láttasson jövőképet még nekünk is! Az sem jó dolog,
hogy van aki úgy érzi ő mentességet élvezhet mindennemű
törvénykezés előtt és vélt hatalommal ugráltathat másokat!
Nem ez a dolga a választott tisztségeket betöltő embereknek!
Nem az a dolguk a képviselőknek sem, hogy másokat bírálja-
nak olyan dolgokért amit ők maguk még így sem végeznek
el.
A választott tisztségben tevékenykedő emberek bizalmat kap-
tak a választóktól és nem hatalmat! Bizalmat arra, hogy tudá-
suk legjavát beleadva dolgozzanak és tegyenek azért a
faluközösségért, amiben ők is élnek!
Nem jó egy pici közösségben klikkesedni elvek és vélt hatal-
mak miatt!
Sokkal egészségesebb lenne tenni azért, amiért a falunk
adott embereket akart ott látni, ahová ültek!
Úgy hiszem, ha valaki önként vállalt teevékenységet lát el,
fontos, hogy legyenek előre mutató tervei, elképzelései, irány-

vonalai, amibe folyton építő ötleteket, javaslatokat tesz még
bele. Olyan ötleteket, amelyek a faluközösség pozitív épülé-
sét szolgálják!
Én ezért örülök annak, hogy a reménye csillant fel annak,
hogy helyben munkát kaphatnak az itt élő emberek. Örülök,
hogy vannak akiknek a másik ember, a másik család boldo-
gulása is fontos és tesznek, dolgoznak érte. Ezt a jó példát
kellene követni mindenkinek, aki azt vállalta hogy képvisel
minket, itt élő embereket.
Ez a falu sokat elmondhat magáról!
Van utunk, villanyunk, gázunk, internetünk, kábeltévénk,
óvodánk, iskolánk, van tiszta ivóvizünk, telefonhálózatunk,
sőt egy gimnáziumunk is. Sokszor értünk el közösen szép
eredményeket, mindenki emlékszik amikor arra is büszkék
voltunk, hogy milyen virágosak és tiszták vagyunk. Ezek az
eredmények csak azért születhettek meg, mert ezeket együtt
akartuk!
Én azt kívánom magunknak, hogy éljünk soká eredménye-
sen, békében és elégedetten; egymást segítve és támogatva,
ahogyan ez lenni kell ennek a maroknyi embernek. Érjünk el
eredményeket, váljanak valóra terveink és mutassuk meg a
nagyvilágnak, hogy ez a falu igenis életképes és itt csak bé-
keszerető jó emberek laknak! Balázsfi Józsefné Pusztamérges

Tisztelt PusztamérgesiLakosok!
Szeretném megköszönni önkormányzati képviselőként a
2008. március 9-én megtartott népszavazás magas
részvételi arányát, amely Pusztamérgesen:50,5% volt.
Örömmel tapasztaltam, hogy a Pusztamérgesiek éltek a
jogaikkal, a választás lehetőségével, és a változtatás
igényével, nem közömbösek a saját sorsuk iránt, ha kell
aktívan részt vesznek annak alakításában. Köszönöm a
Választási Bizottság munkáját, a delegáltak önkéntes
segítségét.
Külön szeretném megköszönni a Pusztamérgesi Fidesz
MPSZ szervezet nevében is a népszavazás kérdéseire
leadott IGEN szavazatokat, melyek Pusztamérgesen is -
az országos eredményekhez hasonlóan - elsöprő
győzelmet arattak. Településünkön a kórházi napidíjról,
a szavazók 82,5%-a, a vizitdíjról 81 ,5 %-a, a képzési
hozzájárulásról 81 ,5%-a szavazott IGENnel.
Bebizonyította Pusztamérges lakossága, hogy képes az
összefogásra, készek tenni a közös célért, az országért,
egymásért, a jövőnkért. KÖSZÖNÖM MINDEN
IGENNEL SZAVAZÓNAK!Veres Csaba önkormányzati képviselőPusztamérgesi Fidesz MPSZ elnöke




