
Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes TűzoltóEgyesület az elmúlt hónapban is megtartotta rendszeres havi összejövetelét melynek soron következő munkaterve azerdők tűzvédelmi előírásai erdőtüzek oltási formái, valamint szilárd anyagok tüzeinek oltása. A júliusi hónap iscsendben és riasztás nélkül telt el.A megyei versenyt követően 2008 június 2022 között az ifjú tűzoltójaink elutaztak Karcagra, hogy képviseljék Pusztamérgest a IV. Országos IfjúságiTűzoltó versenyen.Pénteki megérkezésünk utánmiután a csapatok elfoglaltákszállásukat, máris elkezdődteka kötelező edzések, ahol a bírók segítettek a csapatoknak,abban hogy mik azok az alapvető hibák melyekre oda kell figyelni.Szombat reggel az ünnepélyesmegnyitón 43 csapat sorakozott fel (500 fő) ezek után elkezdődött a verseny. Először a75 méteres akadálypályát kellet leküzdeni majd ezután következett a 400 méteres stafétapálya. A Pusztamérgesi csapathősiesen helyt állt a versenypályákon annak ellenére, hogy tombolt a hőség.Izgatottan vártuk a vasárnap reggeli eredményhirdetést.Pusztamérges ifjúsági csapata 11. helyezést ért el, gratulálunk. A verseny bezárása után a házigazdák (Karcag) leeresztették a verseny jelképét a vándorzászlót és átadtákPusztamérgesnek mellyel átvettük a házigazda szerepét.2010 JÚNIUSÁBAN PUSZTAMÉRGES AD OTTHONTAZ V. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI TŰZOLTÓVERSENY

NEK. Bízom benne, hogy összefogással és segítséggelhelyt tudunk állni a szervezés területén és a verseny után acsapatok szép élményekkel térnek haza Pusztamérgesrőlés elviszik hírünket az országon belül és kívül egyaránt.Azért is nagy kihívás ez a községünknek mivel az előzőnégy versenyt hivatásos tűzoltók szervezték és mindegyikversenynek a helyszíne ország egyegy nagy városa volt.Szeretném megköszönni a tűzoltó egyesület nevében Vincze Lászlónak, hogy felkészítette a csapatot a versenyre.A felnőtt tűzoltó csapat 2008. szeptember 19én délután17 órakor tűzoltó bemutatót tart a gimnázium és a futballpálya közötti szakaszon. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk! Szeretném felhívni apusztamérgesi lakosság figyelmét, hogy anagy hőségre való tekintettel ne gyújtsanak tüzet olyan helyeken, ahol közelben erdő vagy könynyen éghető anyagok találhatóak! Kormos Sándor elnök
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AZ ORSZÁGOSVERSENY CSAPATTAGJAI:Kormos Ádám, PulaiAttila, Császár Zsolt,Gyetvai Bálint, MasaMáté, Lehoczki József, Dencsi Mihály,Pulai Gábor, KrisztinSoma valamint a kísérők: Turcsányi János(parancsnok), BallaZsolt (alpolgármester)és Vincze László akisajnos egészségügyiokok miatt nem tudotteljönni.

Pusztamérgesen az Országos Tűzoltóverseny zászlója!

Engi JózsefVolt egyszer egy kisvasút
...ami 1927 február 1től 1975. augusztus 31ig összekötötte Pusztamérgest Szegeddel, és meghatározó szerepet töltött be az itt élő emberek életében. A kisvasút, pontosabbanaz Alsótanya vasúttörténete sokkal korábban kezdődött. Szeged város vezetőit már a XIX. század végén foglalkoztatta,hogy miként lehetne a városhoz tartozó és Kiskunhalas irányába elnyúló nagy kiterjedésű területen élő tanyai lakosság közlekedési gondjain segíteni.A szétszórt tanyákon élő emberek lovaskocsival közlekedve az úttalan utakon 48 óra alatt értek a szegedi piacra; természetesen csak akkor, ha a havazás vagy a belvíz nemzárta el őket hetekre vagy hónapokra a külvilágtól. Ilyenkor a tanyai termények pontosan úgy hiányoztak a város piacáról, mint a kereskedőknek és iparosoknak a tanyai

vásárlók. Ezen a gondon akart segíteni két szegedi vállalkozó, dr. Nyilassy Pál ügyvéd és Ormódy Béla földbirtokos, akik 1897ben előmunkálati engedélyt kértek éskaptak 1 évre a kereskedelemügyi minisztertől Szeged ésKiskunhalas között Üllés, Zsana, Eresztőpuszta érintésével helyiérdekű, gőzüzemű, normál nyomtávú (1435 mm)vasút építésére. Ez a terv pénz hiányában nem valósultmeg, de az érdekeltek figyelme a vasútépítés felé fordultés évtizedekig tartó sajtóvita kezdődött a vonalvezetésselés a nyomtávolsággal kapcsolatban.Az 1987. év helytörténetileg is nevezetes. Ekkor jelentekmeg itt az első telepesek, akik csak sok viszontagság mellett tudták a sivár homokú, buckás, egyenlőtlen talajtannyira rendbe hozni, hogy termőtalaj legyen.1902ben Ormódi Béla  az említett vasútvonal egyik engedélyese  megvásárolta a közigazgatásilag Kiskunmajsához tartozó 4238 kat. hold területü pusztát és 1905benszőlőtelepet létesitett. A község belső magvát képező un.nagytelepen az első telepesek 5 holdas parcellákra osztotthomokos, addig műveletlen talajon foglalkoztak szőlőtermeléssel. A szőlőtelep beültetésekor 40 munkáslakás isépült. Ezek a családok voltak a község őslakói. Többen tanyát vettek, vagy építettek ezen a területen. Ormódi Bélának köszönhetően a szőlőtelep olyan rohamosan fejlődött,hogy 1908ban a "világtól elzárt" önálló község lett Pusztamérges. Ormódi Bélát pedig a hálás utókor a település 90.évfordulóján posztumusz díszpolgárrá választotta.A következő években tovább folytatódott a vasútépítéssel

kapcsolatos végeláthatatlan vita, majd kitört az első világháboru és ez a téma lekerült a napirendről; csak 1924benkezdtek ismét foglalkozni vele.A város közgyülése 1924. júliusában elhatározta, hogySzesztay László műegyetemi tanár terve alapján Speyerkölcsönnel kiépíti az alsótanyai keskeny nyomközü gazdasági vasutat. A terv szerint a kisvasut Szegedről (akkormég nem volt eldöntve, hogy Rudolf térről) kiindulva halad Kunhalom, Alsóközpont (ma Mórahalom) érintésévelVárostanya (Ásotthalom) végállomásig. Ebből a vonalbólKunhalom állomáson (a Balogh iskolánál) ágazik ki ÉNyfelé Sárkányhegyet (1953tól Domaszék), Lengyelkápolnát(1950től Zákányszék), Zákányi iskolát érintő vonal és halad Pálffy tanya (Ruzsa) végállomásig.
1926. januárjában megkezdődtek a kisajátítások, márciusban pe
dig Kunhalmánál megkezdődött a vasútépítés. Pusztamérges vas
úttörténete ez év nyarán kezdődött, amikor a település lakói 
látva, hogy a normál nyomtávú vasúti tervből már nem lesz sem
mi  küldöttség útján kérték a várostól, hogy a gazdasági vasút
északi szárnyát a Pálffy tanyától 8,5 kmrel építsék tovább Pusz
tamérgesig. A város törvényhatósági bizottsága 1926. szeptem
ber 29én tárgyalta a vonal meghosszabításának ügyét és
határozatba foglalta az építés feltételeit... (folyt.köv.)
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 2008. szeptember 20án megnyitásra kerül egy vasúttörténeti kiállítás a Jókai utcai régi kisiskolában. A kiállításon láthatóak lesznek EngiJózsef fényképei, valamint a Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteményéből származó eszközök.
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Tisztelt Olvasó!
Úgy érzem kötelességem információval szolgálni az itt élő embereknek, hiszen sok találgatás kap szárnyakat azelmúlt időszakban. Kora tavasszal írtam a Hírlevélbe örömhírt arról, hogytalán ide épít vállalkozást egy osztrákbefektető és talán Pusztamérges versenyt nyer egy cseh tartománnyal szemben és talán helyben lesz munkája sokembernek, megélhetése sok családnak.Abban a cikkben azt is megemlítettem, hogy a vállalkozó által közölt információk szerint mindez már mostszeptemberben el is indulhat. Talán.Sokan már kételkednek a hír valóságtartalmában, többen azt is tudni vélik,hogy meghiúsult, talán nem is jön a vállalkozá; van aki úgy gondolja „kamu”volt, van aki már azt is tudja, hogy acsehek kerültek ki győztesen a versenytárgyalásokból.Egyik hír sem igaz. A cseh tartományés Pusztamérges között a befektetőértfolyó verseny még nem dőlt el, ezt befolyásolja egy brüsszeli pályázat ered

ménye is. Mi folyamatosan tartjuk akapcsolatot a befektetőkkel. JelenlegJoseph Halmer úr vette át a pusztamérgesi projektet  ő eddig is üzlettárskéntrálátással bírt a befektetési tervekre.Halmer úr biztosította a polgármesterurat és a települést, hogy mindenképpen fenntartja befektetési szándékát atelepülésünkön. Tervezi látogatását hozzánk és türelmet kért tőlünk.Jelenleg a St. pölteni vállalkozás áttelepült Ecuadorba, ugyanis a cégcsoportból  5 cégről van szó  egy bioenergiacég kilépett és ez a fordulat nehezítettea működést. Átszervezésekre, áttervezésekre és jelentős változásokra volt szükségük. A jelenlegi elemházak megrendelései is ecuadori területről érkeznek intenzíven.Mindent elkövetünk azért, hogy a cégbefektetési szándéka fennmaradjon,ebben maximálisan partner mindenki.A polgármester úr, a képviselőtestülettagjai és magánszemélyek is segítőszándékkal várják a befektetés megindulását.Megértem az aggodalmakat, a találgatásokat, aminek nem rosszindulat az alap

ja, hanem a bizonytalanság és atürelmetlen várakozás. Sajnos a várakozásnál és kapcsolattartásnál többetnem tehetünk, hiszen nem vagyunk abban a pozícióban, hogy mi diktáljunk,vagy feltételeket szabjunk.Higgyék el – mindent elkövetünk amunkahelyteremtő vállalkozás megvalósulásáért, de sikere vagy netán sikertelensége nem rajtunk múlik. Bízomabban, hogy e pár sorral sikerült eloszlatnom a kétkedéseket, a találgatásokat és bízom benne, hogy rövidesenelőrelépésről írhatok ez ügyben tájékoztatást!
Egy másik örömhírt is szeretnék megosztani Önökkel.Norbert Töbs Németországba élő úrés családja kapcsolatba lépett a helyiTourinform irodával. Segítségét ajánlotta fel a megye turisztikai fellendítésében a meglévő kapcsolatai által.Nagy örömmel álltam rendelkezésérea munkámmal, melynek eredménye,hogy Töbs úr családjával már több ízben ellátogatott Pusztamérgesre.Megszerette a falunkat amelyről nagyon jó véleménye alakult ki. Elhatározta, hogy vásárol itt ingatlant ésideköltözik Pusztamérgesre. Mezőgazdasági gép és alkatrész keres kedéstüzemeltet és szándékozik itt nyitniegy utazási irodát is, amelyben az önkormányzat és annak képviselőtestülete segíti őt. Szándéka orosz és németvendégek beutaztatása a DélAlfölditérségbe, Csongrád megyébe, elsősorban Pusztamérgesre.Töbs úr második látogatása alkalmával adományokat is hozott magával,amit juttassunk el a rászorulóknak.Ezek mozgáskorlátozottak számára kerekes székek ( 3 db) és fürdőkád lift(2 db). Azt szeretné, hogyha van helyben rászoruló, akkor elsősorban ittélők embereknek szeretne segíteniezekkel, de ha – szerencsénkre  nincsszükségünk ezekre, akkor később idősek otthonának vagy egyéb intézménynek tovább ajándékozza. Havalakinek az ismeretségi körében vanezekre a használati tárgyakra rászoruló ember kérem jelezze a művelődésiházban, hogy eljuttassuk hozzá Norbert úr segítő adományát.Arra kérek mindenkit legyenek segítőszándékkal Töbs úr és családja iránt,hiszen előre jelzett szándékuk szerintők tisztességes, segítőkész pusztamérgesi lakosokká szeretnének válni nálunk. Sólya Zoltánné

Őszi forduló
Megkezdődött a 2008/2009. évi Megyei III. oszt. labdarugó bajnokság őszifordulója. A lejátszott három meccs eredményeit már tartalmazza a táblázat;ha ilyen eredményekről számolhatunk be a későbbiekben is, nem lesz okunkpanaszra!
augusztus16. szombat 17.00 Cartel Balástya  Pusztamérges FC 3  224. vasárnap 17.00 Pusztamérges FC  Földeák TC 4  130. szombat 17.00 Szegvár SK  Pusztamérges TC 0  3szeptember07. vasárnap 16.30 Pusztamérges FC  Csongrád TSE 4  313. szombat 16.30 Zákányszék KSK  Pusztamérges FC21. vasárnap 16.00 Kübekháza SE  Pusztamérges FC28. vasárnap 16.00 Pusztamérges FC  IKV Alsóváros SEoktóber05. vasárnap 15.30 FK 1899 Szeged  Pusztamérges FC12. vasárnap 15.30 Pusztamérges FC  Domaszék SE18. szombat 15.00 Algyő SK II.  Pusztamérges FC26. vasárnap 14.30 Pusztamérges FC  Szatymaz SEnovember02. vasárnap 14.00 Ruzsa SK  Pusztamérges FC09. vasárnap 13.30 Pusztamérges FC  Öttömös SEIgyekszünk majd (ha nem is havonta) beszámolni a bajnokság menetéről; aforduló végén pedig összefoglaljuk az eseményeket. A tavaszi sorsolást  dehát hol van az még!  természetesen szintén közöljük.

a kakaspörkölt: szeptember 19  20.

felhívás!
2008. szeptember 25én és október 2án (csütörtökön) nőgyógyászati szűréslesz a Védőnői Tanácsadóban 15 órától. Orvos: Dr Nyirati Ildikó.Időpontkérés nálam személyesen vagy telefonon a 0630 / 8222501számon kérhető. Szögi Tiborné védőnő

Egyesület alakulhat
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete csoportalakítási szándékkal kereste meg Pusztamérges Község Önkormányzatát. Az egyesület jelenleg 25 településen működik. A szervezet munkájáról, a tagsággal járóelőnyökről 2008. szeptember hónapban az egyesület elnöke személyesenfog tájékoztatást adni az érdeklődőknek.Kérem a fogyatékossággal élőket, hogy a részvételi szándékukat szeptember20ig jelezzék a Védőnői Tanácsadóban (Szent István u. 7.) a 0630/8228501 telefonszámon vagy a Gondozási Központban (Petőfi u. 47.) Telefon.: 0630/9634569

a kakaspörkölt: szeptember 19  20.



Ha pályázunk, jól jöhet...
HEFOP 2.2.1 pályázat keretében településünkről 4 fő oktatásbanvesz részt pályázatírás, projektmenedzsment a szociális területen,valamint adatbázis kezelési alapismeretek témakörében.A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) törekvései között kiemelthelyen szerepel, hogy a hazai és uniós pályázati pénzek hatékonyabb felhasználása érdekében képezze azokat a szakembereket,akik ezen forrásokra projekteket építenek. Most is kistérségi összefogás eredménye voltez a program. Üllés KözségÖnkormányzatának sikerespályázata útján nyílott lehetőség a "Face to face" címet viselő, forráskúti, üllési, pusztamérgesi, ruzsai és zákányszéki, szociális vagyközművelődési terület dolgozóinak megismerni a sikeres tervezés,projekt kidolgozás és a hozzá kapcsolódó ismeretek elsajátítását mondta el megnyitójában Nagy Attila Gyula polgármester.Az üllési Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskolábantartott képzéssorozat csak az egyik eleme a komplex programnak.Tartozik hozzá épületfelújítás és eszközbeszerzés is: településenként11 laptop áll majd rendelkezésére, hogy a gyakorlatban kamatoztassák újonnan szerzett vagy felelevenített ismereteiket. Szögi Tibornévédőnő, Veres Csabáné könyvtáros, Sólya Zoltánné programszervező és Csala István az eMagyarország Pont munkatársa vett részt azaugusztus végén tartott tanfolyamon  emiatt volt zárva a szokottnálsűrűbben a Közösségi Ház. Gyakorlati haszna is lesz a programnak;a védőnő, a könyvtár és az epont dolgozott már közösen pályázaton; ebből nőtte ki magát az a sikeres, 1,2 millió forint támogatástkapott "Fókuszban a közművelődés" pályázat, amely jelentősen hozzájárul a kakaspörköltfőző verseny és falutörténeti kiállítás színvonalas lebonyolításához.Az a helyszín szintén ebből a pályázatból kerül felújításra, ahol akétszer 3 napos képzés október elején folytatódik majd. Csala István
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Parlagfű mentesen
Pusztamérges is bekapcsolódott a parlagfűmentesítést célzó országos intézkedéssorozatba. Azakció lényege, hogy a belterületet a Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet tagjai (a faluvédő tábor hetealatt a táborlakók is) járják végig véletlenszerűen. Véleményezik a látottakat és aki parlagfűmentesen tartja, látványosan gondozza a portáját az a postaládájára vagy kerítésére"Parlagfűmentes ház" matricát kap. Ha az egész utcát parlagfű mentesnek ítélik az önkéntesek,akkor az utcanévtábla mellé a "Parlagfűmentes utca" táblát is kirakják.Az akció még tavaly indult, célja hogy ne csak büntetéssel, hanem dícsérettel, elismeréssel is felhívják a figyelmet arra,hogy gyomoktól mentesen tartsuk lakókörnyezetünket. Az idei mozgalomban a Polgármesteri Hivatal vesz részt, de bárkicsatlakozhat, aki ezzel segíteni szeretne embertársainak a parlagfűmentes környezet kialakításában.

PARLAGFŰMENTES HÁZ AKCIÓPROGRAM
A jó példa ragadósA „Parlagfűmentes Ház” Akciót a Klubnext hálózat in

dította el 2005ben azzal a nem titkolt céllal, hogy
kellő megmérettetés után országos Programmá váljon.
Geszti Péter ötlete alapján került kidolgozásra  a felelősségre vonás és büntetés köré felépített törvényi parlagfűmentesítési eljárás mellett, egyes körzetekben helyett – a tájékoztatáson, figyelemfelkeltésen és az allergiás megbetegedésben szenvedő embertársainkon segítők igényességénekelismerésén, dicséretén alapuló akcióprogram.Budapest Főváros II. kerületében egyetemisták és főiskolások maroknyi csapata kezdte meg a környékbeli utcák parlagfű fertőzöttségének felmérését, valamint a „gazdátlan”területek saját kezűleg történő parlagfű mentesítését.Mi a Program lényege? Önkéntesek járják a telepü

lést és nézik, épp úgy a magánházak kertjeiben,
mint az önkormányzati tulajdonú területeken, hogy jelen
vane a parlagfű. Tájékoztató kiadványok, postaládákba
történő kihelyezésével az önkéntesek igyekeznek a lakos
ság minél szélesebb körében elősegíteni a növény felisme
rését, valamint tudatosítani a parlagfű káros hatásait, és a
gyommentesítés jelentőségét.Kik végezhetik a munkát? A Klubnext Hálózat egye

temi/főiskolai hallgatók bevonásával indította el a
programot, de a Polgárőrség is kiváló segítséget tud nyújta
ni az önkormányzatoknak ebben a munkában, hiszen az
anyagi biztonság érdekében folyamatosan járják a telepü
lést. Az önkéntes munkához nem kell szakértelem, de szük
séges egy alapfokú tájékozottság a parlagfű növény, a
jogszabályok, és az allergiás megbetegedések tekinteté

ben. Bármely lelkes civil szervezet vállalhat feladatot a
munkában, aki tenni szeretne 2,5 millió allergiában szen
vedő beteg érdekében.Mit kell tenniük az önkénteseknek, ha parlagfű

vel fertőzött területet találnak?
Akár magánterületről, akár önkormányzati területről vanszó, figyelmeztetik a tulajdonost, és kérik a kaszálás elvégzését. Továbbá bejelentik az Önkormányzat számára a területet, hogy amennyiben szükséges, a jegyző a hatóságiügyintézést meg tudja indítani.Mit jelent az, hogy elismerésen, dicséreten alapul

a program?
Azon lakosok, akik tulajdonán nincs parlagfű, illetve azönkéntesek figyelemfelkeltésének hatására gondoskodtakingatlanuk parlagfű mentesítéséről, postaládájukra dicséretet és elismerést dokumentáló matricát kaptak. Azon utcákban, melyekben valamennyi lakos eleget tett amentesítési kötelezettségének „Parlagfű mentes utca” feliratú táblát helyeztek el.Így minden arra járó messziről láthatja, hogy olyan területre érkezett, ahol a tulajdonosok figyelnek egymásra és elvégzik törvényi kötelezettségüket, hiszen mondhatjuk,hogy minden negyedik honfitársunk allergiás megbetegedéstől szenved.Az elismerés és dicséret szomszédok között pozitív értelemben vett versengést eredményezett.Hol szerezhető be a matrica? Akik nem csak a törvé

nyi előírások és a büntetéssel fenyegetettség miatt,
hanem saját maguk vagy szeretteik allergiás tüneteinek
enyhítését szeretnék elősegíteni, csatlakozhatnak a „Par
lagfűmentes Ház” akcióprogramhoz. Az ingatlanuk parlag
fű mentesítését elvégző tulajdonosok lakóhelyük szerint
illetékes önkormányzat parlagfű koordinátoraitól igényel
hetik a segítségnyújtást „igazoló” matrica postaládájukra
történő kihelyezését.

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

RUZSAI SZAKRENDELÉSEK
Napsugár Szociális Otthon Tel: 585101Pszichiátria Kedd 1520FülOrr Gégészet: Szerda 8.3010.30Szemészet Szerda 1516Bőrgyógyászat Csütörtök 7.3012.30
Ruzsa Felszabadulás u. 2Nőgyógyászat: Hétfő 913Tel:0620/9186662 Csütörtök 914

A volt állomás épülete:Reumatológia: Kedd 813Fizioterápia: H, Sze, Cs, P. 812
Ruzsa Tömörkény tér 89 (Egészségház) Tel: 285133Laboratórium: Kedd 810Csütörtök 810Időpont kérés: Kedd, Csütörtök 1012Péntek 810

2008. augusztus 10én neves kézilabdások látogattak Pusztamérgesre egy barátságos labdarugó,és röplabda mérkőzésre. Ilyés Ferenc, Marian Cozma az MKBVeszprém, valamint Simon Bence, Ferenczi Botond a Pick Szeged játékosai a PusztamérgesiFutball és Motoros Club meghívására jöttek el hozzánk. A mérkőzések után a játékosokatvendégül láttuk egy borkóstolóval egybekötött vacsorával. Arendezvény célja volt a sport, mintéletforma népszerűsítése a fiatalok körében.
Pusztamérges község önálló közigazgatásának 100. évfordulójaalkalmából 2008. szeptember 20án a XIII. Szüreti fesztivál és Kakaspörköltfőző versenyen megrendezésre kerül a Pusztamérges

Öregfiúk SZEOL AK (egykoriNBIes futball csapat) barátságos labdarugó mérkőzése. Ezena mérkőzésen vonul vissza azaktív futballtól két egykori pusztamérgesi játékos Veres Csabaés Ábrahám T. József.Helyszíne: a Pusztamérgesi futballpálya, időpontja: 2008. szeptember 20. 14.00.A mérkőzés kezdő rúgását VajdaAttila olimpiai bajnok kenusfogja elvégezni. A mérkőzést követően 16.00 órai kezdettel SüliAndrás sportriporter beszélgetVajda Attilával az olimpiai élményekről a nagyszínpadon.A fenti sportesemények aCsongrád Megyei Önkormányzat támogatásával valósulnakmeg. Krisztin KrisztiánPFMC elnök

Sportesemények



II. Napközis Tábor
Augusztus 4én indult aPISZ és az eMagyarország Pont közös szervezésében a második napközisés faluvédő tábor. A hagyományos kézműves foglalkozások mellett akadályverseny,reggeli torna, természetjárás, filmvetítések és csapatjátékok szerepeltek a programban. Már az első napon különfeladat várt a résztvevőkre: a másnapinduló, Kistolmácson megrendezett tűzoltó tábor csapatainak be kell mutatnisaját településüket  ehhez készítettekegy tévékészüléket, hogy Pusztamérges ifjúsági raja élő adásban mutathas

sa be községünket! Azelőadás sikere már a tűzoltókon múlott...Ebéd után, teli hassal márlazább volt a program már ha az örökmozgó táborlakók neki nem kezdtek kidobóst játszani! Voltrá példa, főleg hétfőn, amikor a technika ördöge tréfát űzött a DVD lejátszóval és a projektorral, de aztán csak lett filmvetítés is!A tábor forgatókönyvétBordányból hozták a Piszesek  egy hétig programot biztosítottaka gyerekeknek. A jelentkezők elégedettek voltak a szervezők munkájával, a játékokkal, vetélkedőkkel és ügyességifeladatokkal. Idén kibővült a kínálat; atavaly is tervezett öttömösi kerékpártúra idén megvalósult; a Polgárőrség kíséretében csütörtökön kerekeztek át agyerekek és sátorozás után pénteken

tértek vissza Pusztamérgesre.A túra után laza programmal telt a délelőtt: voltak akik az aszfaltra rajzoltakamíg mások befejezték a batikolt pólók készítését. A tavalyi zöld után azidén kék színű volt a táborpóló, amelyre változatos mintákat álmodtak meg persze a valóság néha itt is kicsit másvolt, mint a tervezet...A játszótér festése idén nem szerepelta programban; részben a folyamatosankiírt játszótér felújítást célzó pályázat,részben pedig a kerékpártúra miatt nem az elvégzett feladatok és játékokmennyiségét hanem annak minőségéttartották szem előtt a Piszesek. A flakoncímke áztatás és kupak válogatásmost is megtörtént de már szerdán. Péntekre a Közösségi Ház udvarára nagykupac homokot hoztak a Polgármesteri Hivatal dolgozói. Negyed óra alatt vizes és sarasvolt mindenki,de elkészült az

építészeti remekmű.Az igazi táborzárót szombat délutánratervezték; volt játszóház, kóstolás útján, közönségszavazat döntött "AZÉV LEKVÁRJA" díjról és itt osztották ki a segítőknek, ötletadóknak szántajándékokat és levetítették a táboralatt készült fényképeket is.Az estébe nyúló programot a Közösségi Ház udvarán rögtönzött kertmozisfilmvetítés zárta; aTerhelt Terkel c. ifjúsági animációs filmet nézhették megaz érdeklődők.A tábor az Oktatásiés Kulturális Minisztérium "Fókuszban aközművelődés" pályázati támogatásával valósult meg.Csala István
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A fesztivál programja:
19. péntek> Tűzoltó bemutató a Gimnázium és labdarugó pálya közötti szakaszon> 16 órakor ünnepi szentmise a Római Kat. Templomban> Borkóstoló a Farkas testvérek Pincéjében20. szombat> Helytörténeti Kiállítás megnyitója a Jókai ui iskola épületében> Kiállítások a Művelődési Házban – időszakos (klubteremben előtérben)> Játszóház a parkban; gyermekprogramok> Kézművesek – kirakodók utcája; ételek  italok széles választéka> Lovasfogatos pincelátogatás, borkóstolás a Farkas Testvérek Pincéjében> 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 bemutatója, majd az Őszirózsa Asszonykórus előadásaCiteraénekszóló bemutatóŐszikék Nyugdíjas Klub előadása12:00 Zsűrizés kezdete  ebéd a vendégfogadó házaknál és a főtérenA zsűri tagjai: Olgyai András mesterszakács BudapestSzékhelyi József Szegedi Nemzeti Színház művésze14:00 Pusztamérges Öregfiúk  SZEOL AK labdarugó mérkőzés (futball pálya)A nagyszínpadon: óvodások műsora14.15 Happy Jumpers Ugrókötél csoport bemutatója15.00 Hip  Top Duó műsora15.30 Kőrössi Norbert BMX világbajnok bemutatója16.00 Kakaspörköltfőző verseny eredményhirdetés16.30 Fehérnemű bemutatóBábszínház gyerekeknek a Műv. házban17.30 Ír kocsmazene és táncház  Green Fields19.00 Lasszó Farmerbolt divatbemutatója20:00 FIESTA Élőkoncert , utána tűzzsonglőr21.30 TŰZIJÁTÉK22:00 Szabadtéri party a Welcome együttessel
Szállásfoglalás és ebédrendelés előzetesen aTourinform irodában lehetséges:+3662286702email:pusztamerges@tourinform.huEbéd 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 aperitif italo Szállás: Falusi vendégfogadó házaknál: 2.300,/ Fő/éj áronFŐBB TÁMOGATÓINK:

XIII. Szüreti Fesztivál és Kakaspörköltfőző Verseny2008. szeptember 1920.

FIESTA együttes
A 2 főből és 12 tagú kísérőzenekarból álló együttes 1999 végénalakult. Első nagylemezük 2001.márciusában született "Hozzámtartozol" címmel.Klipjeiket általában külföldön forgatják. Dolgozott velük Sting is.Öt év alatt az 5 albumukból összesen 215.000 darabolt adtak el.Az együttes honlapján a pusztamérgesi fellépés időpontja is megtalálható.forrás: www.fiestaweb.hu

Vicc sarok
Három bagoly ül a fán. Megszólal azegyikük:  Kaptam egy órát. Az semmi  tromfol a másik  énkaptam egy tehenet. A francba is  mérgelődik a harmadik  én nem kaptam semmit.Másnap ismét ott ül a három bagolyugyanazon a fán. Megszólal az első: Ellopták az órámat, a francba.... Nekem is a tehenem; mérges vagyok.Mire a harmadik: Már fél hat? Gyerünk fejni!
A részeg találkozik a jótündérrel: Ember, ma jó napom van, teljesítem két kívánságodat. Akkor kérek egy olyan korsót, amiből soha nem fogy ki a sör.A tündér teljesíti, erre a részeg: Ez marha jó, kérek még egyet!

Bicajtúra
A II. Napközis és Faluvédő Táborkeretében a résztvevők csütörtökönátkerekeztek az öttömösi Módra tanyára. Tavaly csak tervezték  idénneki is vágtak a 7 kmes távnak. Azebéd utáni filmvetítés és kidobósután meguzsonnázott a csapat; addigra a hőség is csillapodott. A Polgárőrség autója mögé sorakozottbicajosoknak nem volt nehéz dolga;a sátorozáshoz szükséges összes felszerelés és ruha a kísérő autókba került. Jakus István polgárőrparancsnok ebben is segítségünkrevolt: a fiatalok jól megpakolták csomaggal a kocsit.Az úton nem volt probléma, egy pihenő beiktatásával tekertük le a távot. Az öttömösi faluszélen ahomok ugyan megfogta a bicikliket,de pár száz méter tolás meg sekottyant... a sátorépítést követő akadályversenyen már mindenki fürgénteljesítette az állomásokat. Az alkonyatban gyűjtött ágakból rakott tábortűznél pihent csak meg atársaság; a takarodó időpontja igencsak eltolódott...A hűvös éjszakára is felkészültünk;meleg takarók és hálózsákok alólbújt ki reggel a társaság. A vacsoráról maradt pár szelet zsíros kenyérrel és virslivel nem sok gond volt:az élelmes erdei rágcsálók (egyet sehallottunk, pedig a sátrak csak párméterre voltak az asztaltól) szépeneltakarították a maradékot! A csodálkozást gyors sátorbontás követte tekertünk vissza, mert az aszfaltrajzés homokvárépítés mégse várhat...

Kezdőrúgás
Jó programnak ígérkezik a Pusztamérgesi Öregfiúk és a SZEOLAK focimeccse is  a kezdőrugásta Fesztiválon itt vendégeskedőVajda Attila olimpiai bajnok kenus lesz, akit ezt követően SüliAndrás (RÁDIÓ 88) sportriporterkérdez 2030 percben a sportágról, Pekingről, jövőbeli terveiről.




