
Összefogással
Pusztamérges község Önkormányzatának legnagyobb rendezvénye a szeptemberben megrendezésre kerülő falunap,amely egybe esik a Szüreti Fesztivál és KakaspörköltfőzőVersennyel.

Minden évben nagy igyekezettel és odafigyeléssel szervezzük ezt a napot. Az idén ez még fokozottabb volt, hiszen atelepülés önálló közigazgatásának 100 éves évfordulójáraszervezett ünnepségsorozatnak egy része volt a fesztivál.Minden évben a település költségvetéséből elkülönítettösszeg áll rendelkezésre a rendezvény megszervezésére, ésminden évben bebizonyosodik, hogy ez az összeg kevés,nem tudja fedezni a lebonyolításhoz szükséges költségeket.Nem a tervezéssel van probléma, hanem az önkormányzatszűkös anyagi helyzete nem ad lehetőséget arra, hogy támogatások nélkül ezt a rendezvényt teljes egészében az önkormányzat fel tudja vállalni.Ahhoz, hogy színvonalas műsort tudjunk biztosítani, a pusztamérgesieknek, és a vendégek igényeit ki tudjuk elégíteni,elengedhetetlenül szükségesek a szponzorok, a lakosság segítsége, munkája. Ebben az évben sem történt ez másként,kértünk és kaptunk is segítséget a helyi emberektől, a támogatóinktól.

A rendezvény legnagyobb látványossága a tűzijáték, amelyet 2007ben az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt sajnos nem tudtunk megrendezni.Azért, hogy a tűzijáték 2008ban ne maradjon el, a Pusztamérgesen dolgozó vállalkozók és a lakosság segítségét személyesen kértem. Kérésem meghallgatásra talált, hiszen24 vállalkozó és magánember adta össze a szükséges240.000,Ftot.Remélem mindenki úgy gondolja, mint én, hogy megérte aközös munka, megérte a segítség, megérte az összefogásés az anyagi támogatás. Úgy gondolom az egész naposprogramok összeállítása, hangulata és a tűzijáték látványossága önmagáért beszélt.Az időjárás ellenére – bár ennél rosszabbra számítottunkaz előkészületek ideje alatt – sokan kijöttek és eljöttek errea rendezvényre, megnézték a kiállításokat és vendégei,résztvevői voltak a nap eseményeinek. Lehet, hogy elfogult vagyok, sőt egy kicsit biztos is, de úgy érzem, egy jólsikerült rendezvényt tudtunk összehozni, és egy emlékezetes rendezvényen vagyunk túl.

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek az áldozatosmunkáját és segítségét.Külön szeretném megköszönni a tűzijátékhoz nyújtottanyagi támogatását, és személyes bizalmat irántam, hisz enélkül ez a látványosság nem valósulhatott volna meg.Köszönök mindent! Dr. Papp Sándor polgármester
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Engi József
Volt egyszer egy kisvasút

(2. rész)A város 1926 október közepén bizottságot küldött a pusztamérgesi képviselő testületi ülésre és ekkor a vasútállomáshelyét is kijelölték. Időközben a vasútépítés olyan gyorsütemben haladt, hogy a Szegedi Napló december 2án arrólszámolt be, hogy "a tanyai kisvasút sinjeit már lefektettékegészen Pusztamérgesig, ahová szerdán futott be az elsőgőzmozdony. A mérgesi lakosság nagy örömmel fogatta azelső vonatot, amelyen a város részéről Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos képviselte a várost. Az első befutott mozdony örömére az ősi hagyományokhoz hívenbokrétaünnepet rendeztek Pusztamérgesen, és megvendégelték a munkásokat..."

A vasútépítők karácsonyi ajándékként szerették volna átadni a kisvasutat, de a szigorú téli időjárás ezt megakadályozta. Nem sokkal később, 1927. január 29én már arrólszámolt be a Délmagyarország c. napilap, hogy "Félkilencórakor kezdődött meg a Rudolftéren a kisvasút mütanrendőri bejárása. Az állomásépület előtt megjelent mindenki,aki meghívót kapott. A kisvasút már ott várakozott a pályaudvaron, tisztára pucolt vagonjai ragyogtak az erős napfényben, a jóelőre befűtött kismozdony vastagon ontotta afekete kőszénfüstöt...Kilenc óra körül megalakult a bizottság, majd tagjai felszálltak a vonat utolsó kocsijába és a mozdonyvezető utasitástkapott az indulásra. A kisvonat minden útkereszteződésnél,állomáson és megállóhelyen megállt, a bizottság mindent alegapróbb részletig megvizsgált, és a kisvonat haladt, döcögött a tanyavilág felé, és így hagyta el sorban az öreg tanyákat. Kellemesen lepte meg a bizottság tagjait mindenállomás. Apró villaszerű épületek zöldre festett ablakfákkalés ereszekkel. Tiszta világos szobák, tágas várótermek. Sokan szívből irigyelték az állomásfönököket. Két órakor érkezett a vonat Pusztamérgesre. Az állomáson már várakozottaz egész falu. Harsány éljenzéssel fogadták az állomásra berobogó masinát.Fonott flaskók kerültek a vonat büféjébe, telítve jófajta mérgesi borokkal. Félóra veszteglés után indult vissza a vonata város felé. Az út visszafelé már gyorsabb ütemü volt. Hat

órakor ért be a kisvonat a Rudolftéri végállomásra."A bizottság mindent rendben talált, így semmi akadályanem volt annak, hogy február 1től meginduljon a menetrend szerinti közlekedés.A kisvasutat hamar megkedvelte a falu lakossága, mert akkor ez volt az egyetlen összeköttetés a külvilággal; a falutérintő műutat csak 1933ban épitették meg. A kisvasút évtizedeken át szállitotta a munkába járókat, a tanulókat, a piacra igyekvőket portékájukkal együtt, az élelmiszert,(tejterméket, tojást, gyümölcsöt, bort, stb.) kijelőlt vonatokkal a postaküldeményeket, visszafele főként építőanyagotés talajjavításra trágyát.Az 1960as években Pusztamérges állomás átlagos utasforgalma 3540 ezer fő/év, az áruforgalom feladásban 1520,leadásban 300350 kocsi/év volt.A kisvasút nem csak vonataival, hanem telefonvonalával isjelentős volt ebben a térségben. Pusztamérgesen 1958banmég csak 17 telefonelőfizető volt (a vasútállomáson voltpostai telefon), de azokat csak a postaszolgálat munkaidejealatt lehetett használni, ahol kézi kapcsolású központ volt.A kisállomáson viszont folyamatos szolgálat volt, vagy amunkaidő a postainál tovább tartott, így sürgős esetben azátrakói vasúti alkalmazott közvetítésével értesíteni lehetetta mentőket, a rendőrséget vagy a tűzoltókat.A korabeli tervekben többször szerepelt a kisvasút átépitése és bővitése. Pusztamérges ezekben a tervekben komolyelágazó központként szerepelt. A közelben új állomást építettek volna, ami csatlakozott volna a kecskeméti kisvasúthoz. Ezek a tervek nem valósultak meg, de csatlakozóállomás mégis volt Pusztamérges. A bajai székhelyű 22. sz.Autóközlekedési Vállalat 1954 májusától egy pár autóbuszjáratot közlekedtetett BajaKiskunhalasÖttömös viszonylatban. A járatok csak munkanapokon közlekedtek, ésPusztamérgesen csatlakoztak a kisvonathoz. Egy ÖttömösSzegedi út menetrendje az alábbi volt:> Busz indul: 4.30  Öttömös  Busz érkezik: 16.40> Busz érkezik: 4.47  Pusztamérges vá  Busz indul: 16.23> Kisvonat indul: 5.10  Kisvonat érkezik: 16.00> Kisvonat érkezik: 7.05  Szeged átrakó pu.  Kisvonat indul: 14.05. (folytatjuk)

A programok Reneszánsz év 2008pályázat keretében valósultak meg.

A cikk megjelenését az OKM a "Reneszánszév 2008" pályázat keretében támogatta.



Kiállítás
A község önálló közigazgatásának 100éves évfordulójára tervezett rendezvénysorozat egyik fontos eleme volt egy helytörténeti kiállítás is. Volt már hasonló  demost olyan gyűjtemény létrehozása volt acél, amely az eddigieknél bővebb, a település múltját átfogó és bemutató anyagból áll, és ha nemis mindig, de időszakosan megtekinthető.A Jókai utcai volt általános iskola épületében került kialakításra a hely, ami a kakaspörköltfőző verseny idejére nem is egy hanem három kiállítást is befogadott.A helytörténeti gyűjteményhez hasonlóan vasúttörténeti kiállítás is létrejött, ehhez az eszközök, használatitárgyak a Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteményéből, afotók és leírások pedig Engi József szegedi vasúttörténész gyűjteményéből és fotóarchívumából származnak.A harmadik  szintén látványos  sporttörténeti gyűjtemény a versenyzők díjaiból, érmeiből, okleveleiből áll.A helytörténeti gyűjteményösszeállítói Vas Sándor és felesége voltak, akik a helyi lakosok által a kiállításra ajánlotttárgyakon kívül sok, saját gyűjtésből származó használati tárgyat is felhasználtak.

Tekintélyes mennyiségű tárgygyűlt össze, így az érdeklődőket egy jól összeállított és érdekes kiállítás repítette vissza azidőben  legalább 7080 évvel.Csala István
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Pusztamérges önálló közigazgatásának 100 éves évfordulója alkalmából kitüntetettfigyelemmel szervezték a település legnagyobb rendezvényét, a Szüreti Fesztivált ésXIII. Kakaspörköltfőző versenyt. A szeptember 20i programon megrendezésre kerülta Pusztamérges Öregfiúk SZEOL AK (az egkori NB I.es csapat) Öregfiúk barátsá

gos labdarugó mérkőzés is.Ezen a meccsen vonultvissza a labdarugástól a község csapatának 3 meghatározó játékosa: Veres Csaba,Ábrahám T. József és Nagypál Csaba.A mérkőzés kezdő rugásátVajda Attila a DémászSzeged olimpiai bajnok kenusavégezte el, akivel a meccsután Süli András beszélgetett.

"Oldalt a polgármester és a jegyző várakozik, a színpadonSüli András konferál. Ruganyos léptekkel egy zakós, farmeres fiatalember érkezik  Vajda Attila, a pekingi olimpia 14.napján kenu egyes 1000 men aranyérmet szerzett szegediversenyző. A közönség feszülten figyel, kérdések peregnek,lazán és természetesen érkeznek a válaszok.Mi a nehezebb? A vizen teljesíteni vagy jönnimenni,utazni és helytállni a színpadon? A vizen otthonosabban érzem magam, de a népszerűség közel sem kellemetlen. Meg kell küzdeni ezzel a feladattal is,mert a közönség figyelme és biztatása is "ott volt" velem akkor is, amikor az olimpián szerepeltem. Az olimpiai arannyalés a meghívásoknak eleget téve "törlesztek" most.Bejött, hogy az elején lemaradtál. Ez volt a terv?Mosolyogva cáfolja, hogy az első hely megszerzésében nagytaktika lett volna. Az elején egyszerűen visszafogtammagam, hogy biztosan bírjam végigaz egyre erősödő tempót. Nem leszakadva mentem együtt a mezőnnyel és500 mnél kezdtem el erősíteni. Nehéz ellenfél volt a címvédő spanyolFiguerola, de szerencsére 900 mnélmár látszott, hogy elfáradt. Szerencsére jobban bírtam a hajrát.Mik a tervek a következő olipiára?2012es londoni tervei előtt egy kis számvetést tart. Athénban újoncként harmadik lettem a felnőtt mezőnyben.Ez nagy lendületet adott a munkához. Azóta épült fel az astratégia, amit Vécsy Viktor edzővel együtt alakítottunk, formáltunk. Mint ahogyan Pekingben bebizonyosodott  eredménnyel. Nagy terveim vannak 2012re! És kemény munkalesz elérni. A tervem 2 aranyérem!Reméljük sikerülni fog. Hajrá Attila! Csala István

Olimpikon Pusztamérgesen

Megyeszéle
Az alapítványi lap a térség legrégebbi, több településen Öttömös, Pusztamérges, Zsana, Balotaszállás, Ruzsa megjelenő rendszeres kiadványa. A kuratórium ez évi rendes ülését is a Római Katolikus Plébánián tartotta, ahol értékelte a 2007es év megvalósított terveit és pénzügyihelyzetét, valamint elfogadta az időszakra vonatkozó közhasznúsági jelentését. Az alapítvány éves bevétele 179.405Ft volt, a kiadások összege 180.010 Ft. Az együttes eredmény 605 Fta 2008. évi tervek elsősorban a kéthavonkénti megjelenésforrásainak előteremtését célozzák. A pénzügyi bizottságaz éves ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt. Aszerkesztői feladatokat Csala István helyett januártól márKuris István László látta el ideiglenes megbízás alapján,akit a kuratórium ezen az ülésén megbízott a főszerkesztőifeladatok ellátásával. A váltás küllemben is megmutatkozik; új szerkesztési elv és tipográfia tükröződik az újságon,amely szeptember hónapban is 8 oldalon jelent meg.A Megyeszéle KulturálisInformációs Alapítvány közhasznúsági jelentése teljes terjedelmében a www.megyeszele.mlap.hu honlapon tekinthető meg.

Miserend
A környező településeken az istentiszteletek nyári és téliidőpontjai általában eltérőek. A pusztamérgesi szentmisékkezdőpontjait azonban úgy alakították ki, hogy azt nemkellett megváltoztatni, tehát azok változatlanul pénteken16 órakor, vasárnap pedig 8.30kor kezdődnek.

Kiállításratárgyakat adók :Balla VinceBudai BenjaminnéBuknicz PéterCsala IstvánnéFarkas AntalFarkas IstvánFodor EleknéGyuris JánosJakus JózsefnéKardos BalázsnéKisagócsi JózsefnéMulati MihálynéNagy JánosPuskás SándornéRozsi LászlóTanács AndrásTurcsány TamásTurcsányi ErikaVass SándorVeres CsabaZsolnai ÁrpádnéSólya ZoltánnéZsolnai Péter



6 Pusztamérgesi Hírlevél Pusztamérgesi Hírlevél 3

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

Falugazdász hírei
Néhány időszerű tudnivalóval a mezőgazdasági tevékenységetvégzők számára nyújtok segítséget az őszi munkák idején: Aki március 20ig nem érvényesíttette őstermelői igazolványát,az év közben is megteheti. ez esetben az érvényesítés napjától évvégéig lesz érvényes. Az AKG 5 éves programjában részt vevők ellenőrzése befejeződött. Az ismételt talajminta vizsgálat pontos feltételeiről érdeklődjenek szaktanácsadójuktól. A tavasszal beadott területalapú támogatási kérelmeket befogadó nyilatkozatot a napokban küldi ki az MVH az igénylőknek.Alaposan tanulmányozzák át, és ha eltérés lenne esetleg, akkor15 napon belül kell írásban visszajelezni. A gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése 2007es évvel bezáróan az eddigi szabályok szerint, 5 éven belül lehetséges. A 2008az évtől kezdődően viszont csak a tárgyévet követő január 15.után igényelhető a művelésben tartott idő alapján szántó, szőlő,gyümölcs, gyep művelési ágakra egységesen 97 l/ha gázolajmennyiség figyelembe vételével. Az ügyintézéshez mindig szükséges a 30 napnál nem régebbi földhasználati lap. Az anyatehén tartásra támogatást igénylők ellenőrzése az év hátralévő részében várható. Ne feledkezzenek meg az állomány jelöléséről (fülszám!), a tehenek 6 hónapos és a borjúk 1 hónaposminimális tartási kötelezettségéről! A regisztrált termelők figyelmét ismételten felhívom azon kötelezettségükre, hogy a regisztrációs lapon szereplő adatok bármelyváltozását 15 napon belül be kell jelenteniük a G002es nyomtatványon az MVH részére. Ilyen változás például az új adószám, abankszámlaszám, vagy a telefonszám változása, stb... A falugazdász ügyfélfogadási rendjében októbertől változás várható.2008. szeptember hó Fődi Imre falugazdász30/5860371 vagy 30/3371123

Megyejáró Pusztamérgesen
A Délmagyarország és a Délvilág szerkesztőségénekmegyejáró körútja egyik állomása Pusztamérgesen volt.Kettős céllal szerveződött ez a körút: szeretett volna a "lap" találkozni a (leendő) olvasókkal, hogy megosszák egymással olvasói, szerkesztőiés újságírói tapasztalataikat, szeretnék az újságon keresztül másoknak is megmutatni a települések életét, értékeitEnnek alapján a találkozó is két pilléren nyugodott: atalálkozóból és az azt követő riport összeállításból.A művelődési ház volt könyvtárszobájából kialakítottklubhelyiségben jöttek össze október 7én azok, akik érdeklődtek a napilap múltja és jövőbeni tervei iránt.Őrfi Ferenc főszerkesztőhelyettes a lap születéséről beszélt, Böröcz József nyomdavezetőhelyettes a péntekiszámmal startoló új nyomdagép előnyeit ismertette.Alapos olvasók vagyunk  állapították meg az újságmunkatársai  sok jó válasz érkezett a néha egyáltalánnem könnyű (már ha nem lennénk figyelmes és alaposolvasók) kvízkérdésekre.A Délmagyarországban (és annak internetes változatában) Dombai Tünde írásával október 9én találkozhattak az olvasók. Csala István

Kakaspörkölt
Hűvös reggel fogadta a tizenharmadik kakaspörköltfőzőverseny nevezőit. A negyven főzőből harmincan vállaltáka megmérettetést; ki háznál, ki pedig a Piactéren és környékén kialakított főzőhelyeken gyújtott a lábas vagy bográcsalá. Idén az eddig megszokottnál több és változatosabbprogram várta a vendégeket; szinte semmi szünet nem volta műsorok között. Szerencsére a nap is kisütött néha, ígyaz időjárás is kedvünkben járt egy kicsit  délelőtt. Mertebéd után bizony az eső is többször csöpörgőre fogta...Akár az égbolt, az eredeti forgatókönyv is borult; a tombola sorsolást értelemszerűen megelőzte a fehérnemű bemutató, hogy a modellek ne dideregjenek a bemutatandókollekciókban.A tombolahúzás után az Ezerarc Divatstúdióvette birtokba a színpadot; az összeállításokfőleg napsütéses őszidőben viselhető darabokból álltak. Az eredményhirdetés is csúszott kicsit; addig mosogattak és pakoltak amesszebbről jött főzők.A vízmű udvarán szakavatott tűzoltás; egykiskunhalasi csapat pakol éppen. A pörköltjük mind elfogyott. A tavalyi recept alapjánfőztek, de idén nem versenyeztek, hanem a

barátokat, ismerősöket látták vendégül. Őket ismeglepte az időjárás  erre a tűz és a finom borközelségében találták meg az orvosságot. Szeretnek szabadtűzön főzni, rendszeresen tartanakkerti partikat; most a Rémben rendezett versenyre "gyúrnak" mert azon indulnak majd...A sátor alatt is jó volt a hangulat. Itt a hidegetse annyira érezni. Fogy a sör és a bor; így ki lehet húzni az ír kocsmazene és az esti koncertközötti átállást is. Érdemes, mert  bár a technika eleinte nem akart úgy szólni, ahogy kellettvolna  de az esti fiesta jól sikerült. Kitett magáért a Fiesta; nem nézték az órát, volt ráadásbőven, rekedtre énekelhette magát a közönség.A tüzijáték sem maradt el; és az utcabál is sokáig bírta eső nélkül. Nem volt hát szerencsétlen ez a tizenharmadik szüreti fesztivál  de ezta tarajosok valószínűleg másképp gondolják...Csala István
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Lackfi János költő, író,műfordító, fotós, tanár volt2008. október 21én akönyvtár vendége.A 1011 éves korosztálymellett a nagycsoportosóvodásoknak mutatkozottbe az 1971ben született,Zsámbékon élő író, akinek7 verseskötete, 2 kisregénye, regényeés 18 műfordításkötete jelent meg; 5gyermekkönyv publikált.1996 óta a Pázmány Péter KatolikusEgyetem tanára. A Nagyvilág világirodalmi folyóirat szerkesztője és a dokk

internetes irodalmi kikötő egyik alapítója.Gyorsan megtalálta ahangot a vegyes életkorú csoporttal, hiszen ő maga is 5gyermek édesapja.(Simon 1992, Margit1995, Dorottya1997, Johanna 1999, Ágnes 2002).Mivel egy 7 tagú családban nem lehetunalmas az élet, gyermek verseinek témáját is a saját gyermekei mindenapjai adják. Verses köteteiből felolvasottkedvenceit szívesen hallgattuk, sőt a találkozó végénminden gyermek a kedvencverséről készült másolatradedikáltathatott.A könyvtárbanis megtalálhatóés olvasható aTörpe és óriásközött, A bögrecsalád újabb kalandjai verseskötetek, és aKövér Lajosszínre lép mesekönyv az író

ajánlásával ellátott, dedikált példánya.A találkozó végén egy versíró pályázatra hívta fel a gyermekek figyelmét,melyen bármely általános iskolás diákpályázhat, 2008. november 15ig. Averseket Lackfi János, József Attiladíjas költő bírálja el. A nyertesek azértékes nyeremények mellett részt vehetnek 2008. december 14én Budapesten a Karácsony előtti nagynagysvéd forgatagban, és a Néprajzi Múzeum színpadán olvashatják fel verseiket. (részletek a könyvtárban)

A találkozó a "Közkincs"sikeres pályázatának köszönhetően, az Oktatási és KulturálisMinisztérium támogatásával a Reneszánsz év 2008 rendezvénysorozat keretében valósult meg. Veres Csabáné

Lánchíd az új200 forintoson
A vártnál többen, csaknem kétszázezren vettek részt a MagyarNemzeti Bank szavazásán, ahol a leendő 200 forintos érme képét lehetett kiválasztani. A szavazatok többmint felét a Lánchíd szerezte meg,így legrégebbi és legnépszerűbb Dunahidunk szerepel majd legújabb érménken.A két héten át tartó szavazáson a lakosság tetszését  a szavazók 52 százalékáét  leginkább a Lánchídnyerte el. A voksok 18 százalékátnyerte el a fehér gólya, 13 százalékátpedig a Megyerihíd. Negyedik lett afakopáncs nyolc százalékkal, utolsóelőtti lett a cifra kankalin hat százalékkal, a sort a kövér daravirág zárta.A forint történetében először fordulelő, hogy egy pénzen szereplő motívumot azok választották ki, akik napmint nap kézbe veszik majd. A szavazáson résztvevők magas száma aztmutatja, hogy a lakosság valóban fontosnak tartotta, hogyelmondhassa véleményét és résztvehessen az új 200as kialakításában.A papírpénzről érmére váltás hátterében elsősorban a nemzetgazdaságimegtakarítás és az a hosszú távújegybanki cél áll, hogy az MNBmegkönnyítse a lakosság majdani átállását az euróra. Az érme leghamarabb 2009 első félévében kerülhetforgalomba. A kétszáz forintos bankjegy – várhatóan 2009 végéig – szintén törvényes fizetőeszköz marad.forrás: nepszabadsag online

Négy éve szerveződött az első ilyen találkozó, azóta minden októberbenmeghívja az önkormányzat a községben élő időskorúakat az ebéddel egybekötött rendezvényre.Mára már hagyomány lett a találkozó, amelyre egyre többen jönnek el.Tavaly ittott még lehetett helyet találni az utolsó pillanatban, idén viszontszinte zsúfolásig megtelt a művelődési ház nagyterne; az önkormányzatdolgozói 200 főre terítettek!A műsort a lekisebbekk műsora nyitotta, a Hétszínvirág című mesét előadva mutatták be, hogy honnan is kaptaóvodájuk a nevét. Az általános iskolatanulói verssel, a középiskola diákjaipedig prózával és énekkel készültekerre az alkalomra. Most is felléptekaz Őszikék Nyugdíjas Klub tagjai; avers és ének mellett a "kacagós jelenetet"  ahogy az egyik néző nevezte  kísérte a legnagyobb taps.Dr. Papp Sándor polgármester köszöntője után Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő is elismerését fejezte kiaz idősek áldozatos munkájáért. Mintmondta "meg kell becsülni az öreg házat  mert egy élet munkája, egy életküzdelme van benne"... Az óvodásokáltal osztott "hétszínvirágok" mellémég egy meglepetés várta az időseket: a képviselő úr a mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdőbe szóló belépőkkellepte meg a megjelenteket.

Az ebéd ez alkalommal malacpörköltvolt; a hús előkészítésével az önkormányzat dolgozói és a képviselőkdolgoztak. A terítést és tálalást is házon belül oldotta meg a faluvezetés,

a tűzre és fűszerezésre Farkas István,Farkas Gábor, Szekeres János, Kovács Mihály és Farkas Csaba figyelt.Sikerrel, mert a gyors tálalásnak és ajó étvágyú vendégeknek köszönhetően sorra ürültek a bográcsok. Bor ésüdítő is került az asztalra, így semmiakadálya nem volt a gondtalan, vidám, délutáni időtöltésnek.Csala István
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Őszi forduló
Majdnem teljes a 2008/2009. évi Megyei III. oszt. labdarugóbajnokság őszi fordulója. Az eddigi eredmények alapján, 2mérkőzéssel a téli szünet előtt a nyolcadik helyen áll a Pusztamérges FC 14 ponttal. Ugyancsak 14 pontos a Domaszék SEis, akik összesítése szintén 4  2  4 (győzelemdöntetlenvereség) viszont kettővel kevesebb lőtt gólt tudhatnak magukénak.augusztus16. szo. 17.00 Cartel Balástya  Pusztamérges FC 3  224. vas. 17.00 Pusztamérges FC  Földeák TC 4  130. szo. 17.00 Szegvár SK  Pusztamérges TC 0  3szeptember07. vas. 16.30 Pusztamérges FC  Csongrád TSE 4  313. szo. 16.30 Zákányszék KSK  Pusztamérges FC 3  221. vas. 16.00 Kübekháza SE  Pusztamérges FC 1  428. vas. 16.00 Pusztamérges FC  IKV Alsóváros SE 0  3október05. vas. 15.30 FK 1899 Szeged  Pusztamérges FC 1  112. vas. 15.30 Pusztamérges FC  Domaszék SE 2  218. szo.15.00 Algyő SK II.  Pusztamérges FC 2  026. vas. 14.30 Pusztamérges FC  Szatymaz SE 3  3november02. vas. 14.00 Ruzsa SK  Pusztamérges FC 5  109. vas. 13.30 Pusztamérges FC  Öttömös SE

Konditorna
Minden hétfőn 18 órakor a művelődési házban! Az első foglalkozás október 6án volt, de folyamatosan belehet kapcsolódni! Változatos mozgásformákat biztosítunk: fitballlabda, steppad, gumiszalag, súlyzó,streching. Vidám zenével, jó hangulattal várjuk a mozogni, kikapcsolódni vágyókat.Szerencsiné Csamangó Jusztina

Író  olvasó találkozó a könyvtárban

Vicc sarok
Először utazik a székely bácsi a repülőn. Kérdezi a stewardestől: Mondja kedves, aztán vane itt elégejtőernyő mindenkinek? Nagyon ritka, hogy egy repülő lezuhanna, így mi nem tartunk ejtőernyőt! Hát a hajók is ritkán süllyednek el,aztán ott mégis mindig van mentőcsónak... pedig gondolom úszni többen tudnak, mint repülni!

60on túliak találkozója

„Az irodalom ilyenkorműködik eredendő állapotában, embertől emberig téve meg a fizikailagpár méternyi, más tekintetben ennél jóval nagyobb távolságokat”(Lackfi János)Megint tökfejek!
Na, ez a hangzatos cím nem egy tanulmányi verseny nyers összegzése, hanema PISZ tagjainak már szokásos október végi töklámpa faragó akciója.Okulva az előző évek tapasztalataiból, idén jó előre betervezték azt is, hogyhonnan lesz alapanyag a munkához. Ebben Sutka Judit volt segítségükre, akivállalta, hogy megtermeli a szükségestökmennyiséget; így is történt, és a termést le is szállította a fiataloknak.November 29én és 30án aztán kialakultak a fejek, amit ki is helyeztek a falu forgalmasabb pontjaira: kerítésre, azútkereszteződésekhez. Legnagyobb tökmost is a központba, a parkban lévő beton kútkávára került...Egy hétig derülhettek a járókelők a vicsorgó, nevető fejeken; addig cserélődtek bennük sötétedéskor a mécsesek.A tökfaragás ezzel nem ért véget; az iskola jótékonysági báljába is besegítenek a piszesek, hogy ha nem is tökfejet,de kivilágítható asztaldíszeket készítsenek. Csala István




