
Kaktuszvirágok
A Délmagyarország hasábjain olvashattunk arról, hogy egydomaszéki diáklánysok kaktusza virágzott ki egyszerre.Kiss Imre bácsi nembüszkélkedhet annyikaktusszal, de azzaligen, hogy az 50 literes dézsában lévő35 éves kaktusza 16virágot hozott!A kaktusz általábancsak egy napig virágzik, de a csodamost 2 napig tartott:másnap további 6bimbó nyílott ki! Az1973ban kapott virág így hálálta mega gondoskodást.
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Köszönjük szépen!
Mostanában olyan ritkán hangzik el ez a két szó, pedigolyan kedves és olyan jól esik annak, aki kapja az elvégzett munkája eredményeképpen.Én úgy érzem mi pusztamérgesi emberek most ezt a kétszépen hangzó kedves szót, ki kell, hogy mondjuk!Mégpedig Kovács Tibor plébános úrnak, Kuris Lászlónak és Ótott Kovács Benőnek, az Egyházközösség tagjainak, valamint azoknak az embereknek, akik áldozatkészmunkájukkal, felajánlásaikkal segítették a május 24igyönyörű ünneplés sikerét.Óriási szervezőmunka és alapos, átgondolt előkészítéselőzte meg ezt a napot. Kívül belül gyönyörűen feldíszített templomunk tárt ajtóval várta az ünneplő közönséget.A biztonsági szolgálat, a rendőrök és a helyi polgárőreinksegítették a közlekedés irányítását és a közbiztonság megőrzését.A falunk közigazgatásilag önállóvá válásának századikévében, valamint a templom építésének hetvenedik évében láthattuk a koronázási ékszerek hiteles másolatát ittPusztamérgesen.Csodálatos, megható és soha nem felejthető ünneplés részese lehetett a falu lakossága és az idelátogató vendégek.Köszönjük szépen ezt a kedves és páratlan ajándékot!Sólya Zoltánné

A rendezők lelkesedésének ésa szponzorokkitartó támogatásának köszönhetően ismétsikerrel zárultaz egész napossportfesztivál.A hagyományoknak megfelelően ismétsok mozgásformát kipróbálhattak a résztvevők, a legjobbak és a legszerencsésebbek értékes díjakkal gazdagodtak.A profi futók körében népszerű félmaratoni futóversenytDr Tóth László emlékére rendeztük. Az eredményhirdetésen megható volt a több éve Pusztamérgesre ellátogató futók megemlékezése, és falunk iránt kinyilvánított szeretete,tisztelete.
Köszönjük a támogatást a következőknek:PUSZTAMÉRGES Önkormányzata, ÁLTALÁNOS ISKOLA Diákönkormányzata, PUSZTAMÉRGESI SE, ANIKÓButik, ARANYMÉRLEG Patika, BORDÁNY FRUCTKft, CSÍKOS ISTVÁN PUSZTAMÉRGESI Söröző, Dr.

PAPP SÁNDOR, FARKAS JÓZSEF autószerelő, FARKAS JÓZSEF villanyszerelő, FARKAS TESTVÉREKBorpince, FARKASNÉ VÍGH JUDIT virágkertész,GONDOLA Fagyizó és Pizzéria, HANGULAT Presszó,HORVÁTH JENŐ masszőr, MULATI KATALIN boltvezető, PICK, PUSZTAMÉRGESI BERLA Kft, SIMHERCZ ZOLTÁNNÉ virágüzlet, SUTKA JUDITboltvezető, SZABÓ Bt, SZŐLŐFÜRT Borozó, TURCSÁNYI JÁNOSNÉ fodrász, VASS JÓZSEF tápbolt vezető, VERES CSABA autóvillamossági szerelő ésgumijavító Szerencsiné Csamangó Jusztina

17. Kihívás Napja Pusztamérgesen

Kedves Olvasóink!
Így nyár közepe táján minden kicsit lassabban történik.Öntözés, barackszezon vagy aratás  viszi az időt, éspersze a nyaralásra is időt kellene szakítani...Összevont lapszámunkat is ennek szellemében állítottuk össze; a helyi események mellett kicsit kitekintünka falutáblán túlra is! És ami mindenképpen fontos: akakaspörkölt idén is rotyog majd a bográcsokban; márvan egy programterv  részletek a 4. oldalon!

Üvegház 2.
"2006ban jelent meg először az Üvegház című kiadvány,amely a dél alföldi régióban működő ifjúsági szervezeteket, és minta értékű projektjeiket mutatja be. A kiadvány eljutott a régió minden településére, ifjúsági szakemberekhez,ifjúságsegítőkhöz, polgármesterekhez, országgyűlési képviselőkhöz egyaránt. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk olyan emberektől is, akiknek nem mondott sokat az akifejezés, hogy ifjúsági munka.Már a megjelenéskor több szervezet is jelezte, hogy ők isszeretnék eredményeiket egy hasonló kiadványban bemutatni. Egy újabb "jó gyakorlatok" tárának létrehozását sürgetteaz is, hogy az első kiadás óta számos ifjúsági projekt valósult meg." Vajda ÁrpádA kiadvány 30 ifjúsági projektet mutat be a régió mindhárom megyéjéből a helyi kezdeményezésektől a megyei, regionális projekteken át a nemzetközi jó gyakorlatokig. Azok aforrások is igen tarkák, amiket a szervezetek a megvalósításérdekében felhasználnak; találhatunk itt NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) a GYIA (Gyermek és Ifjúsági Alapprogram) a RIT (Regionális Ifjúsági Tanács) vagy FLP (FiatalokLendületben Program) forrásaiból támogatott projekteket.(folytatás az 5. oldalon)



Tájékoztató a Képviselőtestületi ülésekről
Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. április 30án fő napirenden megtárgyalta a település egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatókat. Afeladatokról és a végzett munkáról a háziorvos, a fogorvosés a védőnő készített részletes tájékoztatót.Felmerült, hogy az orvosi rendelő akadálymentesítése, főleg az előírások szerinti működtetése a jelenlegi rendelőépületében nem megoldható. Egy komplex egészségügyi intézményre lenne szükség. Ez azonban csak pályázat útjánlenne megvalósítható. A képviselőtestület mindhárom tájékoztatót elfogadta.S zintén fő napirendként szerepelt az önkormányzat adó

hatóságának tevékenységéről szóló beszámoló. Összes
ségében megállapítható, hogy a lakosság nagy többsége az
adók fizetése terén jogkövető magatartást tanúsít, a kint lé
vő hátralékok főleg a gépjárműadóból és az iparűzési adó
ból tevődnek. A gépjárműadó hátralék esetében egy éves
tartozást követően lehetőség van a gépjármű forgalomból
történő kivonására. A kivonásról szóló értesítés legtöbb eset
ben hatásos.B eszámoló hangzott el a gyámügyi feladatok ellátásá

ról, valamint a gyermekjóléti szolgálat 2007. évi mun
kájáról.E gyéb előterjesztések, javaslatok napirendnél a képvise

lőtestület úgy döntött, hogy LEKI pályázat keretében
egy 9 személyes gépkocsi vásárlására nyújtsanak be pályá
zatot. A gépkocsival elsősorban tanyagondnoki szolgálat fel
adatellátását kívánják biztosítani.A 2008. május 28ai soros ülésen a képviselőtestület

a település közművelődési tevékenységéről szóló be
számolók keretében tájékoztatást kapott a művelődési ház,
a könyvtár és a közösségi ház munkájáról. Felmerült, hogy
a művelődési ház által ellátott feladatokra kevesebb a pályá
zati lehetőség, mint a könyvtár illetve a közösségi ház által
nyújtott szolgáltatásokra.
Napirend keretében a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztató is jóváhagyásra került. A tűzoltó egyesület jó munkája mellett említésrekerült az ifjúsági tűzoltócsapat, aki a korosztályának megfelelő megyei és országos versenyeken is kiemelkedő eredményeket ért el.Módosításra került a Közterület használatáról szóló rendelet elsősorban jogszabályi változások miatt.

U gyan ezen ülésen módosításra került a 2008. évi költ
ségvetési rendelet, valamint elfogadták a 2008. évi

belső ellenőrzési ütemtervet, a 2008. évi közbeszerzési
ütemtervet, és a 2007. évi éves közbeszerzési statisztikai
jelentést.
Pusztamérgesi Szociális Alapszolgáltatási Központ átalakítására, korszerűsítésére pályázat benyújtására került sor.A képviselőtestület 200 e Ftot biztosított a Szent Fló

rián Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a működésének
támogatására, technikai ellátottságának javítására szolgáló
pályázat benyújtásához szükséges önerő fedezeteként.E gyéb napirendi pont keretében a Partiscum XI. Taka

rékszövetkezet vezetősége megkereste az Önkor
mányzatot, és ajánlatot tett arra, hogy az önkormányzat
náluk vezesse a számláját.
A Takarékszövetkezet képviselői elmondták, hogy munkatársaik idejéből kitelne, hogy az önkormányzat számlájátis vezessék, így hosszabb távon a pénzintézet fiókja tartósan helyben tudna maradni, és nem kellene nyitvatartásiidőt sem csökkenteniük. A pénzintézetük összességébenstabil, az önkormányzati számlavezetés közvetlenül nembefolyásolná létüket.Mint ismeretes az önkormányzat számláját évtizedek ótaaz OTP vezeti, a munkakapcsolat nagyon jó, a pénzintézetváltást semmi sem indokolja.A képviselőtestület a tájékoztatás meghallgatása úgy döntött, hogy a későbbiekben visszatérnek a kérdésre, mivel avégleges döntéshez nem rendelkeznek a szükséges információkkal.2 008. június 25én megtartott ülésén a képviselőtestü

let elfogadta az óvoda és az általános iskola munkájá
ról szóló tájékoztatót. A tájékoztatóból és a
hozzászólásokból is kiderül, hogy az oktatási intézmények
társulásban történő működtetése bevált, ilyen formában is
jó eredményeket érnek el mind az oktatás, mint az intézmé
nyek működtetése, fenntartása terén.K ülön napirenden szerepelt a település az ifjúságával

való foglalkozás eredményeinek áttekintése. Megál
lapítható, szükséges, hogy szervezett formában összefog
ják a fiatalokat, közös programokat, elfoglaltságokat
szervezzenek részükre. Ezen keresztül részt vesznek a tele
pülés életében, így a fiatalok is fontosnak érzik magukat.A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátá

sokról szóló rendelet módosítására azért került sor,
mert a Fortuna Vendéglő csökkentette az ebédek árát, így
a szociális étkeztetés díját is csökkenteni kellett.E gyéb napirendi pont keretében döntés született a Mű

velődési ház felújítására vonatkozó pályázat benyúj
tására, a Hulladékgazdálkodási Társulásban résztvevő
önkormányzatok üzletrész vásárlása.A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszol

gáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet mó
dosításával hatályon kívül lett helyezve a köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkor
mányzati rendelet azon szakaszai, melyek korábban a tele
pülési szilárd hulladék összegyűjtését, elszállítását
szabályozták. (folytatás a 3. oldalon)

Új turizmus portál
Június 4én, szerdán 10 órakor a megyeháza Tisza Teremben mutatták be Csongrád megye új turisztikai logóját,szlogenjét és a térinformatikai alapú megyei turisztikai portált.A Csongrád Megyei Önkormányzat és amegyében működő kistérségi társulásokfogtak össze annak érdekében, hogy Csongrád megye minél hatékonyabban tudjon megjelenni a régió iránt érdeklődők előtt. E munka részeként többfordulós pályázatot írtakki a megye turisztikai logójára és szlogenjére vonatkozóan.A pályázaton 13 pályamű vett részt, végül a bírálóbizottságegyhangú határozatával a „Kincsek a Nap alatt – Csongrádmegye" szlogen győzött. Már az új logó és szlogen szerepel a 130 fotót tartalmazó megyei turisztikai kiadványban,amely az idei közönségcsalogató programokat ismerteti.A sajtótájékoztatón Sándor Attila, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke és Zalányi Ágnesturisztikai szakreferens bemutatta a www.kincsekanapalattcímű térinformatikai alapú megyei turisztikai portált is. A portál az egyszerű lapozgatás

mellett lehetővé teszi a megye területén az utca és házszám szintű címkeresést, amelynek köszönhetően a turisták könnyebben megtalálhatják a megye turisztikai értékeit.A tájékoztatón arról is szó esett, hogy a szakemberek máregy újabb közös munkába kezdtek. A Vizek Évéhez kapcsolódóan egy újabb megyei turisztikai kiadvány megjelentetését tervezik, amely részletesen ismerteti a megyevizeit, horgászhelyeit, gyógyfürdőit.Üdvözlettel: Varga Márta szóvivőCsongrád Megyei Önkormányzat
A portálon természetesen a pusztamérgesi programok, szálláslehetőségek és vendéglátó helyek is megtalálhatóakkönnyen kereshető és áttekinthető formában. Bármelyik oldalon találunk számunkra érdekes rendezvényt, onnan elérhetjük annak részletes leírását, a település térképét ésazokat a kapcsolattartó helyek és személyek elérhetőségeit, ahonnan további információkat kaphatunk a keresett programról.Községünk térképe nem a legpontosabb, denémi jártassággal kellő tájékozódást nyújt;az idegenforgalom mellett a közigazgatásiintézmények is megtalálhatóak az oldalakon.Külön fotógaléria nincs, de nincs is rá szükség; a láblécen váltakozó képek is szinesítikaz oldalt és a települések weblapjai is közvetlenül elérhetőek, amelyeken bőséges kínálat áll rendelkezésünkre  mint például apusztamérgesi oldalon. (a szerk.)
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Tűzoltóshírek
Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes TűzoltóEgyesület májusbanis megtartotta rendszeres havi összejövetelét melynek soronkövetkező munkaterve a Fecskendők, szívónyomóoldalfelszerelésének ismertetése használata. Amájusi hónap is csendben és riasztás nélkül telt el.2008. május 17én került megrendezésre. a Csongrád megyei Tűzoltó Szövetség által megrendezett megyei tűzoltóverseny Üllésen. A verseny megnyitója 1 perces néma tiszteletadással kezdődött Dr. Tóth László emlékének. A továbbiakban is Pusztamérges volt a középpontban mivel FarkasAnti bácsi 60 éve tagja az egyesületünknek és ennek tiszteletére átvehette a gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet, melyet Darázs Sándora megyei tűzoltószövetség elnökeadott át.Afelnőtt csapat sikeresen vett részt aversenyen. Géplárműfecskendő szere

lésben Pusztamérges csapata 45 másodperces szerelésselvégzett az első helyen; a 800as kismotorfecskendő szerelésben tized másodperces hátránnyal 4. helyezést érték el.Ifjúsági csapatunk a 2. helyezéssel kijutott a 3 napos országos Ifjúsági Tűzoltó versenyre mely Karcagon volt június2022ig. Az országos verseny csapattagjai a következők:KORMOS ÁDÁM, PULAI ATTILA, CSÁSZÁR ZSOLT,GYETVAI BÁLINT, MASA MÁTÉ, LEHOCZKY JÓZSEF, DENCSI MIHÁLY, PULAI GÁBOR, KRISZTINSOMA valamint a kísérők: TURCSÁNYI JÁNOS (Parancsnok) és BALLA ZSOLT (alpolgármester). Felnőttcsapattagok a megyei versenyen a következők voltak:HEVESI TAMÁS, FRANK ANTAL, FŐDI ZSOLT, JÁGER ENDRE, JÁGER KÁROLY, FARKAS DÁNIEL,VÖRÖS ROLAND, TIHANYI TAMÁS. Gratulálunkmindkét csapatnak az elért eredményekhez.Kormos Sándor elnök

Tűz esetén hívhatótelefonszámok:Kormos Sándor 06703644232Turcsányi János: 06303884418Kószó Zsolt: 06203104777Ruzsa tűzoltóság: 0662285505VALAMINT: 1 0 5

Itt szeretném elmondani azt, hogy a lakosság mellett azönkormányzat is jelentős energiát fektet arra, hogy az utcák és egyéb közterületek szépek, rendezettek legyenek.Ezúton is szeretnék kérni mindenkit, hogy továbbra isilyen odaadóan gondozza a telkét, a háza előtti közterületet, és ügyeljen arra, hogy oda nem illő, ott nem tárolható tárgyakat, eszközöket, építőanyagokat /kivéve azépítés idejét/ ne az utcán, hanem telkén belül tárolja. Alakosság többsége ezt be is tartja, melyet köszönök.
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Hétszínvirág Óvoda6786 Ruzsa Alkotmány tér 3 sz.1 fő határozott idejű óvodapedagógusiálláshelyet hirdet6785 Pusztamérges, Móra tér 7 sz. alatti munkahelyre.
Szükséges feltétel:főiskolai óvodapedagógusi végzettségA pályázat beadási határideje: 2008. július 30.A pályázat elbírálásának határideje: 2008. augusztus 20.Az állás elfoglalásának ideje: 2008. október 1.

Jelentkezés:Hétszínvirág Óvoda,6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. sz.

900 íjász lőtt egyszerre
Monumentális nyílzáport szerveztek július 19én az ÓpusztaszeriEmlékparkban. Az országos íjásznap leglátványosabb kísérletevolt a „Nyílzápor 2008" nevű esemény, amikor íjászok százai egypillanatban lőtték ki nyilaikat. Olyan volt, mint amikor egy középkori filmet forgatnak. Páratlan látvány volt; a rendezők abban bíznak, hogy ez hagyománnyá válik Csongrád megyében. Anyílzáporban – biztonsági okok miatt  csak úgy vehettek részt azíjászok, ha előzetesen bejelentkeztek a szervezőknél.Embertpróbáló feladat volt a 900 fegyveres íjlövését koordinálni.A Csongrád Megyei Önkormányzat által támogatott rendezvényta Magyar Íjász Szövetség és az Őskultúra Alapítvány szervezte.A nap első programpontja a mesteríjászok hivatalos versenyevolt. Profi íjászok versenyeztek a legjobbnak járó díjért. Egésznap megtekinthető volt a X. századi magyar világot visszaidézőjurta, illetve a számszeríjász haditábor. A találkozó keretébennyílt meg a „Kárpátmedencei íjasmesterek remekei" című kiállítás. A gyermekek vásári bábjáték részesei lehettek, de volt történelmi és lovasíjász bemutató is.Az este folyamán lovasíjászokat toboroztak, népzenei koncertekvoltak, ahol fellépett a Ghymes együttes is. A rendezvényt éjszakaaz ősök világát megidéző dobolás és sámánéneklés zárta.Varga Márta szóvivő, Csongrád Megyei Önkormányzat

II. Nyári Faluvédő Tábor
A tavalyi táborhoz hasonlóan az idén is lesz NyáriNapközis és Faluvédő Tábor. A Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet éves rendezvénytervében is szerepelt a program, de az időpontja nem voltmeghatározva pontosan. Nem akarták augusztus közepérevégére hagyni, mint tavaly, és igyekeztek figyelembe venni az egyéb szervezett programokatis. Így a biztosnak látszó július végi időpont a balatoni táborozás miatt augusztus 48ra változott.A helyszín ez alkalommal is az eMagyarországPont, a park és a Művelődési Ház. A forgatókönyvis a tavalyi alapján íródott, az ebédek és uzsonnákidén is a Fortuna Vendéglőben lesznek. A szervezők bővíteni is szeretnék az egy hetes programot;tavaly akadályverseny volt, de ez a program az öttömösi Módra tanyára tervezett biciklitúrát helyettesítette. Idén mindkettőt szeretnék megvalósítani.Már javában tart a programok összeállítása ésegyeztetése a segítőkkel, akik a tavalyi csapatból  jórészta PISZ tagjaiból  kerülnek ki és ismét itt lesz szegedi ésópusztaszeri segítőjük is.A tábor szerepel az önkormányzat "Fókuszban a közművelődés" pályázatában is, amelyben kulturálisközművelődésiprogramok megvalósításra kértek támogatást. Módosítottköltségvetést nyújt be Pusztamérges; a sok jelentkező miatt a kértnél kisebb összeggel, 1,2 millió Fttal fogadták ela pályázatot. Ezek után dől majd el, hogy ez alapján mi az,amit támogatásra érdemesnek tart az Oktatási és KulturálisMinisztérium.

A támogatás táborraeső része a költségeketcsökkenti majd, így akedvezménnyel kevesebbet kell majd fizetni a résztvevőknek (aprogram és a részvételi díj a hirdetésben található).Jelentkezésnél az általános iskolás korú gyerekeket várják aszervezők, de a médiacsoportba (ők készítika képeket, videókat ésa Tábornaplót) és akreatív csoportba a középiskolások is jelentkezhetnek. Az őfeladatuk a tábor munkájának előkészítésemellett egy maradandó "műalkotás" létrehozása lesz  eztavaly a kakspörköltfőző versenyen a homokháti sátorbanfelkötözött hatalmas szőlőfürt volt; az idei meglepetés pedig... ettől lesz meglepetés!Garantáltan nem fognak tehátunatkozni a résztvevők ezenaz egy héten. Zárásként pedigszombat délelőtt ismét megrendezésre kerül a tábor idejealatt készített tárgyak kiállítása és az ÉV LEKVÁRJA verseny, amelyre már lehetleadni a nevezéseket! Ezmindössze 1 üveg lekvár,amiből a tábor résztvevőikóstolót rendeznek. A kódszámokkal ellátott lekvárokra a közönség szavazhat ésebből alakul majd ki a végső sorrend.Levetítik a tavalyi táborról készült filmet is, amelyet azakkori média csoport készített.Ha javaslatával, ötletével segíteni szeretné a tábort, akkorkérjük jelentkezzen az eMagyarország Pontban vagy aKönyvtárban! Csala István

Felvetődött a dűlőutak javítása, az útszéli faso
rok tisztítása, termőföldek és a belterületi por

ták gyomtalanítása.
Az önkormányzat a dűlőutak egy részének karbantartását a télen elvégezte. Az anyagi lehetőségekhezmérten az utak javítása tovább folytatódik. Az elsumarasodott útszélek tisztítását közcélú, közhasznúmunkásokkal próbálja megoldani, különös figyelemmel az útkereszteződésekben.Szórólap keretében lett felhívva a lakosság figyelme a gyomtalanításra és a parlagfű elleni kötelezővédekezésre.

Ennyiben kívántam tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot az elmúlt testületi üléseken történtekről, ésegyéb aktuális kérdésekről Dr. Fodor Violajegyző

Ötletláda
Egy doboz a Közösségi Házban, amelybe bárki bedobhatja javaslatát  például a hírlevéllel kapcsolatban. Megjöttek az első, igenvegyes  ötletek. Okuljunk belőle vagy derüljünk kedvünkre!1. Szerintem kellene bele több kép! Nos, szerintem azért látszikaz igyekezetünk még ha nem is vagyünk képregény...2. Nem jó. Na de mi nem jó? A hírlevél vagy az ötletláda? :)3. Tv műsor és műsorajánló kellene... Ez már reálisabb, de havikiadványban nem lenne igazán friss; a terjedelméről nem is beszélve. De moziajánlót szívesen... segítene ebben valaki?4. A múltkor olyan verekedés volt a kocsma előtt, hogy...! Arról kéne írni... Hja, és interjú az érintettekkel! Adokkapok...5. Mi lenne, ha átrendeznénk? Tisztelt ötletgazda! Ha esetlegaz eMagyarország Pontra gondolt, megfogadjuk a tanácsot!6. VICC! De ne egy! Legalább 3 és értelmes, ne pedig favicc!Rendben; ez kivitelezhető. Ízlések és pofonok különbözőekugyan, de igyekezni fogunk! Köszönjük és várjuk a további javaslatokat! Csala István

E keretek között is, ismételten fel szeretném hívni a lakosság figyelmét a termőföldek és belterületek telkek gyomtalanítására, a parlagfűfolyamatos irtására. A külterületi földek ellenőrzése a Földhivatal, a belterületi telkek ellenőrzése pedig a jegyző hatáskörébe tartozik.A parlagfű ellni védekezés hatósági tennivalóit anövényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, és az azzal összefüggő ágazati jogszabályok rendezik.Az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak június 30ig el kellett végezni a parlagfű elleni védekezést, azt követően pedig a parlagfű virágzását,az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan meg kell akadályozni. A június 30i dátumismerete azért fontos, mert az a szankciómentes,önkéntes jogkövetés lehetőségének határnapjavolt.A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosával, használójával szemben közérdekű védekezés elrendelésére van lehetőség.A védekezés alapvető alkotmányos jogokat isérint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából  a nagyszámú allergiás beteg érdekében  az egészséges környezethez való jogotezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így a közigazgatási eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen iselvégezhető.A hatósági védekezést elrendelő határozatot azönkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni.A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely a helyi feltételektől függően többtízezer forint is lehet. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely húszezer és ötmillió forint közötti összegben, az eljárás költségén felülkerül kiszabásra.Itt is megemlíthető, sokkal célravezetőbb a jogkövető magatartás, mint hatósági intézkedésekelrendelését végrehajtani, végrehajtását tűrni, védekezési eljárás költségeit megtéríteni, szabálysértési, illetve növényvédelmi bírságot fizetni.



Üvegház 2.
(folytatás a címoldalról)A kiadvány szerkesztését egy nyílt pályázat előzte meg, ahol minden szervezetnekés és nemformális ifjúsági csoportnak lehetősége nyílott részt venni. A kiválasztottpályázatok további finomítás után nyerték el végleges formájukat.A könyvben helyet kapott a Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet is,amely egyre aktívabban részt vállal a község ifjúsági munkájából.Szabadidős programokat szerveznek, tagjai a Homokháti KistérségGyermek és Ifjúsági Önkormányzatának és dolgoznak a DélAlföldi Ifjúsági Szövetségben is. A szervezet működésén kívül bemutatják mintaprojektjüket, a2007ben első alkalommalrendezett 1 hetes táborukat,amit augusztus elején idénis meg szeretnének rendezni. A szabadidős programokon kívül közérdekű ésközhasznú tevékenységet isvégeznek majd a gyerekek szétválogatják azt a flakonés kupakhegyet, amit a Szociális Alapszolgáltatási Központban összegyűjtöttek.A kiadványról és a PISZmunkájáról a Homokhát Tvműsorában hamarosan rövidösszefoglaló is látható lesz.Csala István
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A falugazdász hírei
Idén a területalapú támogatási kérelmek benyújtása alapvetőeneltért a megszokott módszertől. Elektronikusan, ügyfélkapun keresztül összesen 381 kérelmet és 49 módosítást nyújtottam be; főleg ruzsai, pusztamérgesi termelők megbízásából, de mástelepülésekről is előfordult néhány kérelmező.A termőföldeken előforduló elemi károkat haladéktalanul be kelljelenteni azoknak is, akik az MVHval tavaly nem kötöttek kárenyhítési szerződést.Minden földhasználó figyelmét felhívom termőföldjeik gyommentesen tartásának kötelezettségére! Július 1től idén is hatósági ellenőrzések várhatók, és súlyos pénzbírságot is kiszabhatnake szabály ellen sértőkre. Július 31ig lehet anyatehéntámogatásikérelmet benyújtani; javaslom, hogy mielőbb kezdjék el az ügyintézést az érdekelt tehéntartó gazdák! Az igénylés szabályainem változtak.2008. január 1től megváltoztak a gázolaj jövedéki adó visszaigénylésének szabályai, melyek ismertetését a későbbiekben fogom megtenni. egyenlőre az a fontos, hogy a művelésükben lévőföldterületek a földhasználati lapon szerepeljenek és gázolaj vásárlásakor, vagy gépi szolgáltatás igénybe vételekor névre szóló,szabályos számlát kérjenek! Természetesen a 2007. vagy korábbiévekre vonatkozó visszaigénylés változatlanul lehetséges.Készséggel állok a termelők rendelkezésére a 3 település ügyfélfogadó helyein személyesen vagy az ismert vezetékes ill. mobiltelefonokon. Fődi Imre falugazdász

A fesztivál programja:
19. péntek> Tűzoltó bemutató a Gimnázium és labdarugó pálya közötti szakaszon> Borkóstoló a Farkas testvérek Pincéjében
20. szombatProgramok:> Helytörténeti Kiállítás megnyitója a Jókai ui iskola épületében> Kiállítások a Művelődési Házban – időszakos (klubteremben előtérben)> Játszóház a parkban> Gyermekprogramok> Autó kiállítás> Ételek – italok széles választéka> Kézművesek – kirakodók utcája> Lovasfogatos pincelátogatás és borkóstolás a Farkas Testvérek Pincéjében> SZEOL AK – Pusztamérges Öregfiúk labdarugó mérkőzés> TOMBOLA – Fődíj: Görögországi útA nap műsorvezetője: Pleskonics András8:00 Lovasfogatos– néptáncos hívogatás a község utcáin9:00 Kiállítás megnyitója a Jókai utcai iskola épületében10:00 Ünnepélyes megnyitó10:30 Citerások bemutatójaŐszirózsa Asszonykórus előadásaCiteraénekszóló bemutatóŐszikék Nyugdíjas Klub előadása12:00 Zsűrizés kezdete a polgármesteri hivatal házasságkötő termébenEbéd a vendégfogadó házaknál és a főtérenA zsűri tagjai: Olgyai András mesterszakács BudapestSzékhelyi József Magyar Nemzeti Színház Szeged14:00 tól> Happy Jumpers Ugrókötél csoport bemutatója> Hip  Hop Tánc bemutató> Bábszínház gyerekeknek a művelődési ház nagytermében> Lasszó Farmerbolt divatbemutatója> BMX bemutató> Fehérnemű bemutató> HipTop Duó műsora> Ír kocsmazene és táncház20:00 FIESTA ÉlőkoncertTűz zsonglőr21:00 Welcome szabadtéri Party
Szállásfoglalás és ebédrendelés előzetesen aTourinform irodában lehetséges:+3662286702email:pusztamerges@tourinform.hu
Ebéd lehetőségek:o Főtéren 900,/adagTartalmaz: egy adag pörkölt burgonyakörettel, kenyérrel, savanyúsággalo Vendégfogadó házaknál: 2.500,/főTartalmaz: Szabadszedésű pörkölt kétféle körettel ( burgonya és nokedli) tejföllelkenyér és saláta, sütemény, 2 dl bor vagy üdítőital, kávé és étkezés előtt apperitiff italo Szállás: Falusi vendégfogadó házaknál: 2.300,/ Fő/éj áronA programok esetleges változásairól folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat!

XIII. Szüreti Fesztivál és Kakaspörköltfőző Verseny2008. szeptember 1920.

FIESTA együttes
A 2 főből és 12 tagú kísérőzenekarból álló együttes 1999 végén alakult. Egy nálunk addig kevésbéismert stílussal, a tradicionális latinamerikai dallamokat idéző zenévelpróbálkoztak  és bejött. Albumaiksorra váltak arany és platinalemezzé. Komoly rajongótáboruk alakultki; dalaikat gyakran játsszák a kereskedelmi rádiók. Első nagylemezük 2001. márciusában született"Hozzám tartozol" címmel.Klipjeiket általában külföldön forgatják, az utolsó három albumot Puerto Ricoban készítették. Ezendolgozott velük többek között JoséFeliciano, Gilberto Santarosa ésSting is. Öt év alatt az 5 albumukból összesen 215.000 darabolt adtak el és jól fogy a hatodik, a"Lehet hogy álom" című lemez is.Az együttes honlapján a pusztamérgesi fellépés időpontja is megtalálható. forrás: www.fiestaweb.hu

Mindenki ebédel 2008.
Önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően 20 gyermek kap minden hétvégén és a tanszünetekben előre gyártott kész ételt. AGyermekétkeztetési Alapítvány támogató segítségével így sikerült megoldani a rászorulók rendszeres táplálkozását. A kiosztás minden hétenpénteken a Szociális Alapszolgáltatási Központban történik. A program támogatói:10.000  50.000 Ft közötti adományok havirendszerességgel:Magyar Szerencsejáték Szövetség, Game WorldHungary Kft., JVH Játékautomata Kft., ZsizsiKft., EAC Gaming Kft., NovoParts Kft., IntegralHungary Kft., Flamingo Casino Kft., SHS UnionKft., Queen Play Kft., Matfor Kft., DSlot Kft.,GoldRun Kft., Bonus Play Kft., Europe LifeKft., HajdúJoker Kft., GL Games 2000 Kft., Golden City Kft., Két Flash Kft., Amoretto Kft., Dreamland Express Kft., Kontra Card Kft., KontraPlus Kft., Plaything Kft., Nomis SzerencsejátékKft., Central Casino Hungary Kft., Ring GamesKft., Europlay Trade Kft., KOVI Mix Kft., KegyiTrade Kft., Varga és Társa Kft., Körös GameKft., BónusCenter Kft., Ardeco Kft., ContiplayPlus Kft., Tócsik és Társa Kft., Ambest Kft., Imbest Kft., Meg Nyerő Kft., Budapesti Pénznyerőautomata Kft., JokerMagnum Kft., Paragon 2002Kft., Tomoza Hungary Kft., HUNguardian Kft.,CentralGame 99 Kft., New Star Play Kft., StarGame Kft., Bayer Hungária Kft. Bayer Cropscience, Taxco 98 Kft., Tomoza Hungary Kft., KunZsuzsanna, Simondán András, Gadusné Nagy Enikő, Böőr Zoltán, EU Reklám Kft., IQ Antikvárium, Provident Pénzügyi Rt., Nagy Tiborné, ÓdorFerencné, özv. Tóth Zoltánné, Szűr Lajosné, Kisszabó Kálmán, Förhécz László, 2 SCH Játék Kft.,Good Luck Hungary Kft., Féder Kft., Bonus Classic Kft., KHVT Kht., ÉKKO Kft., Paksi Atomerőmű Rt., Dr. Sütő Gellért, Dr. Rapp Zoltán,Magyar Fejlesztési Bank Rt., Magyar Követeléskezelő Rt.,100.000 Ft feletti adomány évente:BorsodChem Nyrt., Sodexho Magyarország Kft,Bayer Cropscience, Genpact, BIT Bt.,100.000 Ftig terjedő adományok:BDI Hungary Kft., SÁS Autókarosszéria Kft.,Aviatronic Kft., Ingram Micro Mo Kft., AESTisza Erőmű Kft., ASA Építőipari Kft.,Évente 100.000 Ft feletti adományokSTORA ENSO HUNGARY Kft., DIABET Kft.,HILTON Budapest West End, Sodexho Pass,5.000  60.000 Ft összegű támogatás:ARVATO SYSTEMS HUNGARY Kft., DARUBER 2001 Kft., SIGMA ALDRICH Kft., KFKIDIREKT KFT., MACRO Budapest Kft., EUROCONSTRUCTIVE Kft., INGRAM MICRO Magyarország Kft., PORTICO Kft., INTERÉP Kft.,JASA Kft., Shopguard Kft.Kovácsné Szekeres Zsuzsannaintézményvezető




