
Falugazdász hírei
1 A november végén befejeződött területegyeztetés legfontosabb tanulságaiból adok közre néhányat:# területhez kapcsolódó támogatásokat csak olyan parcellákra igényeljenek, amelyeket ténylegesen használnak ésezt Földhasználati lappal is igazolni tudják;# a parcellát a tényleges elhelyezkedése szerint, a valós területnagysággal kell rajzolni;# a földtulajdon megszerzése nem jogosít fel a támogatások igénylésére, annak használatával kapcsolatos kockázatokat is fel kell vállalni;# a szomszédok egybeművelt parcelláit a kérelemben is felkell tüntetni2 A történelmi bázisjogosultságokkal kapcsolatos változásokat is be kell jelenteni.3 Az AKG támogatásban részt vevők figyelmébe ajánlom: mielőbb adják le a szabályosan szedett talajmintákat; minden parcellán az 5 év alatt legalább egyszer pillangósvirágú vagy zöldtakarmány növényt kell termeszteni; a kalászos gabonák és a kukorica együttes területi arányanem haladhatja meg a 75%ot; szántóföldön 5 évente legalább egyszer altalaj lazítást kellvégezni 5060 cm mélyen;4. Az AKG, KAT és területalapú támogatások kifizetése decembertől júliusig várható.5. A 2008 évi mezőgazdasági célú gázolaj felhasználás jövedéki adója visszaigényléséhez december 15e után célszerű a Földhasználati lap kikérése, mert a bevallásbenyújtása január 15. után lehetséges.A szántó, gyümölcsös, szőlő, gyep 2008. évi használatbantartási idejének arányában igényelhető a 97 l/ha gázolajmennyiség jövedéki adója (pl. április 1től való használatesetén 9/12ed arányban, azaz 72,75 l/ha vehető igénybe)6. A regisztrációs adatok változását mindenki jelentse be azMVHnak a 6002es nyomtatványon (adó, telefon, stb.)!7. Az ügyfélfogadás rendje november 1től az alábbiak szerint módosult:hétfő, kedd, péntek RUZSA tel.: 285151szerda ÖTTÖMÖS tel.: 589010csütörtök PUSZTAMÉRGES tel.: 286851mobil: 30/3371123 Fődi Imre falugazdász

Ismét eltelt egy év…
December lévén ismét elmúlik az év, ismét eljött a karácsony, ismét eljön az összegzés, a megbánás, a fogadkozás ideje. Az év vége minden évben ígyfejeződik be, a következő mindig tele reményekkel,tele lelkesedéssel, tele optimizmussal indul.Kezdjük az összegzést: 2008. nem volt rossz, de lehetett volna jobb is.
Nem volt rossz, mert: szép számmal nyertünk pályázati pénzeket, amelyeka település fejlesztésére, szépítésére lettek fordítva, az Óvodai játszótér megszépült, felújult, akadálymentesítettük a Polgármesteri Hivatalt, az Általános Iskola fűtéskorszerűsítése, akadálymentesítése a vizesblokk felújítása, a nyílászárók cseréjenapjainkban fejeződik be, nyertünk egy 9 személyes kisbuszt, megnyertünk a tanyagondnoki szolgálat részére szinténegy kisbuszt, megnyertük és jövőre fogjuk megvalósítani a közösségiközlekedés fejlesztése című pályázatot, melynek keretébenmeg fog valósulni a kül– és belterületi buszmegállók felépítése megrendeztük aKakaspörkölt főző versenyt és Falunapot, megünnepeltüka település önállóközigazgatásának100. évfordulóját.
Lehetett volna jobb is, mert: ezeket az eredményeket a nagyon szűkös anyagi keretekmiatt, sok vita, nehezen kialakult kompromisszumok árántudtuk csak megvalósítani, több központi segítségre lenne szükség, nagyobb normatívák kellenének, több önerőre, több saját bevételre lenneszükség, az egyre nehezebb gazdaságihelyzetben sok esetben elfogyott,vagy fogytán van türelmünk, többet vitatkozunk, esetleg nem figyelünk úgy egymásra, ahogykellene, ezért néha talán meg isbántjuk egymást.Tudom, hogy az elhangzottak közöttvannak olyanok, amelyek nem teljesen

az ünnepre, a karácsonyfaalá valók, de ez is hozzátartozik az összegzéshez, hozzátartozik a valósághoz.
Ezeket a karácsonyfa alánem való emberi cselekedeteinket, embertársaink megbántását már lehet, hogytöbbször megbántuk, vagyaz ünnep közeledtével megbánjuk. Nem szándékosan,nem akarattal okozunk egymásnak rossz érzéseket, hanem sok esetben apillanatnyi lelkiállapotunkváltja ki azt.Az ünnep kezdetével a fenyőfát, a díszeket és az ajándékokat látván újra átgondoljuk az év történéseit, és megfogadjuk, hogy a jövő évben ajót tovább visszük, a rosszat elhagyjuk, elfeledjük.Az ünnep közeledtével ne foglalkozzunk a gondokkal ésproblémákkal, foglalkozzunk a családdal, szeretteinkkel ésembertársainkkal.Kívánom azt, hogy minden család otthonát járja át a szeretet, minden család otthonába kerüljön karácsonyfa tele díszekkel és szaloncukorral, alatta sok – sokajándékkal, legfőképpen szeretettel és boldogsággal.

Ezen gondolatok jegyében szeretnék minden pusztamérgesi embernek békés Karácsonyt és nagyon boldog Új Évet kívánni. Dr. Papp Sándorpolgármester
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Alföldi Géza:Krisztus lehajolt
Hulló hó fátylán át igézett a holdMosolya ezüstsugárs a kopottan is sudárjegenyékre szerelmesen hajolt.
A havas réten egy árva nyúl mosdott.Nem figyelt, észre sem vett.S míg a nyár éneke lett,messziről egy öreg harang bongott.
Babonás, különös téléjszaka volt.Álltam egy kereszt tövén,s fázós, topogós fölémkitárt karjával Krisztus lehajolt.Budapest, 1937

Hajrá Mérges!
A bajnokság őszi fordulóját a 10. helyen zárta a Pusztamérgesi Motoros és Futball Club labdarugó szakosztálya a megyei III. osztályú bajnokságban.A 15 pont több is lehetne  de majd tavasszal javítanak.Kis fájdalom a csapat szurkolóinak, hogy a tabella sereghajtója, az öttömösi csapat éppen az örök rangadón, a pusztamérgesi csapattal játszott mérkőzésen szerzett 3 pontot.A tavaszi sorsolásról is részletesen beszámolunk és folyamatosan nyomon követjük a bajnokság alakulását.A téli pihenőben regenerálódást és jó felkészülést kívánunk a csapatoknak! Csala István



A modulházprojekt
Pusztamérgesi Modulház projekt vezetője Christoph Seiser osztrák vállalkozó magyarországi ügyintézőjeErhard Halmer úr a projekttel kapcsolatban november végén az alábbitájékoztatást adta:„A pusztamérgesi projekt folytatásáta jelenlegi helyzetben szüneteltetni látom célszerűnek, ki kell, hogy várjuk,amíg a gazdasági helyzet javulni fog.A világgazdasági válság miatt a befektetéseket át kell gondolni, nemkönnyű most megfelelő és hosszú távon is megbízható anyagi háttérrelrendelkező anyagi befektetőt találni.Nem tartanám helyesnek, hogy ezeket a tényeket figyelmen kívül hagyva egy felelőtlen és komolytalandologba kezdjünk és belekergessükebbe az embereket.Számomra akkor tűnik a projekt biztonsággal és hosszú távon megvalósíthatónak, ha találok még olyanbefektetőt, aki az eddigi előkészületiés tervezési költségekbe is beszáll,mert a gazdasági mozgás miatt ez azösszeg nagyon megnőtt, cégünk egyedül ezt már nem tudja felvállalni. Azeddigi költségek biztos, hogy 6jegyűek lesznek (euróban) és ezt jelenlegegyedül nem tudom megelőlegezni.Remélem, hogy a megértésére számíthatok, én mindent meg fogok tenni apusztamérgesi projekt folytatása ésbefejezése érdekében, de türelmüketkérem a helyzet rendeződéséig.Ezt olyan gyorsan, ahogy csak lehet,előrevinni és realizálni szeretném énis.”
Kérte, hogy ezt a tájékoztatást tegyükközzé a településen, lássák az emberek, hogy az eredeti szándék továbbrais fennáll, csak a gazdasági körülmények változtak meg jelentősen.Dr. Papp Sándorpolgármester

Gitárral a könyvtárban
Huzella Péter zenés gyermekműsorával szórakoztatta 2008.november 20án a könyvtárban, a nagy csoportos óvodások és az 12. osztályosokmellett a település apróságait,akik a babamama klub keretében édesanyjukkal jöttek el.Huzella Péter Kossuthdíjasénekes, zeneszerző, előadóművész húsz évig zenélt a Kalákában, majd szólópályáralépett, gyerekeknek és felnőtteknek szóló műsoraival járjaaz országot.Szívesen hallgattuk humorostörténeteit, vidám játékos dalait. Műsorában több kiváló költő, (Kányádi Sándor, Móricz Zsigmond, NemesNagy Ágnes,Petőfi Sándor, Weöres Sándor...) megzenésített gyermek versét adtaelő. A legnagyobb sikert bemutatkozó dalával, a Garabonciás Péterrel aratta, melynek szövegét barátja Zalán Tibor neki talált ki, ő maga pedig megzenésítette kimondottan erre az utazó zenészkarakterre.”Az vagyok! Teljesen az vagyok! Csak most ülök az autómban és úgy garabonciázok országbavilágba”  mondta Péter. Ezvolt az a dal amit a gyerekek gyorsan megtanultak, és nem csak Péterrel együtt énekelték, de Pusztamérges utcáin is hallhatták a járókelők míg akisgyerekekmentekvissza az óvodábaiskolába.Az igazán jóhangulatú műsort gyermekés felnőtt egyaránt élvezhette.Veres Csabáné, könyvtáros
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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. Dr. Fodor Violajegyző

Együtt – Egymásért!
Az ember manapság sokat gondolkodik azon, hogyan javíthatná saját életkörülményeit.Így van ez egy faluközösséggel is, akik egy maroknyi kis csapat együtt élünk,együtt gondolkodunk, együtt élünk meg jót is, rosszat is „amit a gép kidob”szokták mondani.De ha tehetünk az ellen, hogy ne csakrossz jöjjön, én azt mondom, tegyünk!A nyelvtudás hatalom!Ezt már régen bebizonyította az élet, nemis lehet elvitatni, hogy egy ember ahánynyelven beszél, annyival többet ér.Igaz várnunk kell a világgazdasági válságenyhülésére, a munkahelyteremtő vállalkozás beindításával  mert ebben a helyzetben sem magyar sem külföldi nemkockáztatja a megtakarítását  de ott is bebizonyította az élet, hogy a nyelvtudás sokat ér.Ha nincs nyelvhasználat, nincs kifelé irányuló kommunikáció, nincs kapcsolatkifelé, amellyel nyitni lehet a határainkon túlra.Ezért néhányan gondoltunk egy merészet!Van a faluközösségben sok ember – szerencsére aki beszél idegen nyelvet megbízható kommunikációs szinten.Arra gondoltunk, fogjunk össze, alkossunk egy kis csapatot, akiknek azaz önként vállalt dolga, hogy keresse a magaterületén a lehetséges kapcsolatokat. Tegyen kiajánlásokat, keressen partnereketa falu számára számos lehetséges területen. Építsen minél szélesebb körben külkapcsolatokat.Eddig már vannak „önkéntesek” akik vállalták ezt a feladatot és azt, hogy a tenniakaró kis csapat legalább két – három, havonta egyszer összeül, és mindenki elmondja elért eredményeit, elvégzett feladatait és folyamatosan kontaktusbanmarad a másikkal és kialakított partnereivel.Hátha tudunk maradandót alkotni! Egy próbálkozást mindenképpen megér!Eredménye feltétlenül lesz, hiszen hasznos munkát végzünk együtt egymásért!De hátha lesz mérhető eredménye is! Minden lehetséges!Szívesen várunk sorainkba olyan embereket, akik idegen nyelvet beszélnek, ésúgy érzik, tudnak segítséget adni a faluközösségnek egy ilyen próbálkozásban!De szívesen fogadunk olyan segítséget is, aki nem beszél idegen nyelven, mégisúgy érzi, tudna ötleteivel a falu segítségére lenni a partnerkeresésében.Sólya Zoltánné

Eddig meglévő önkéntes kapcsolatépítő feladatot ellátók a következők:francia nyelven: Rácz Szilvia,francia és román nyelven:Kokos Mária Anna,angol nyelven:Balla Zsolt és Ördögh Andrea,német nyelven: AngeloKülkeyErika és Szabó István,orosz és német nyelven:Norbert Töbs és felesége Natália(a közelmúltban Németországból költöztek Pusztamérgesre)olasz nyelven: Farkas Helga.

A programot az OKM a "Reneszánsz év2008" pályázat keretében támogatta.

Főjegyző pályázat
Családi okokra hivatkozva benyújtotta lemondását Dr. Csonkánédr. Balda Ilona Főjegyző a Csongrád Megyei Közgyűlésnek. Amegye pályázatot hirdet a megüresedett posztra.A megyei közgyűlés 2 hónapos lemondási idő meghatározásávalelfogadta a főjegyző lemondását. A közgyűlés egyúttal a pályázatotis kiírta, amelyet a 2009. évi első rendes közgyűlési ülésen bírálnakel. A hivatal vezetője a főjegyzői teendőket a lemondási idő alattellátja. A Közgyűlés határozatában fejezte ki köszönetét a főjegyzőeddigi munkájáért. Csongrád Megyei Közgyűlés Sajtószolgálata




