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Biztonság. Előrelátás. Ésszerűség. Lakossági érdek. Jó lenne, ha ezek mindig ésminden ügyben egybeesnének. De sokszor választani kell; kinek ez, kinek az afontosabb. Így volt ez az önkormányzat pénzintézet választásánál is.Az OTP régi partner, jó a kapcsolat. A Takarékszövetkezet helyben van, de felmerült a bezárás gondolata. Esetleg ha az önkormányzat is ott vezetné...Országos háttér ott, kényelem itt. Előnyök mindkét oldalon, de dönteni kellett ésa tények ismeretében többeket is érdekel az eredmény. Főleg az időseket,akik koruk miatt nehezenmozdulnak már.Az OTP maradt a számlavezető  nem a munkájukkal van kifogás; pontosakés segítőkészek.Viszont a Takarékszövetkezet dolgozói január végén megkapták felmondólevelüket... Csala István
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Engi József
Volt egyszer egy kisvasút

(3. rész)A kisvasut az 1960as évek végén már nem tudta az utazásiszükségleteket maradéktalanul ellátni, ugyanakkor megindult ebben a térségben is az autóbuszközlekedés. Az áruk átrakása is fokozatzosan csökkent, mert gépkocsivalháztólházig lehetett a küldeményeket fuvarozni. Terveztéka vonal átépítését is Kiskundorozsma fürdő, a község és avasutállomásérintésével,de ez sem történt meg. A piaci forgalomisészrevehetően csökkent,amikor megszüntették azátrakó pu. ésa Marx /maMars/ tér között először avillamosjáratokat, majd az autóbuszjáratokat, és gyalogolnikellett szeged állomásig, az 1es villamos megállóhelyéig.Végül az 1968.évi közlekedéspolitikai irányelvek megfelelően felülvizsgálták a kisvasut személyés áruforgalmát,aminek eredményeként 1975. szeptember 1től a kisvasutfeladatát átvette a szegedi Volán Vállalat, amely már addigis jelentős szerephez jutott ebben a térségben.A kisvasut legnagyobb érdeme az volt, hogy 48 évig tartóüzemideje alatt a szétszórt, szervezetlen tanyavilágot egyrejobban egyre jobban fejlődő falurendszerré alakitotta át. Ne

köünk pedigaz a feladatunk, hogymegőrizzük,ápoljuk éstovábbadjuka város szívéhez nőttkis"madzagvasút" emlékét, hogygyermekeink is mesélhessenek arról unokáinknak, hogy volt egyszerebben a térségben is egy kisvasut. erre már megnyugtataómódon több garancia is van. Szegeden a kisvasut megnyitásának 70. évfordulóján emléktáblát helyeztek el a Roosevelt tér 14. számú ház falán, Domaszéken felújították akisvasuti állomás épületét amiben 2008. julius 18án megnyitották az állandó kisvasuti kiállitást, de sorolni lehetneaz utóbbi évek tévéfelvételeit és a volt Alsótanyai települések megemlékezéseit is. Szesztay lászlóakinek a tervealapján a kisvasut épült, még beláthatatlan sorban vonulólovaskocsitábort látott, ami fokozatosan napjainkra gépjármű áradat lett. Amilyen meghatározó szerepet töltött be akisvasut az alsótanya életében, annál sokkal fontosabb szerepe van az M5ös autópályának a homokhátsági települések fejlődésében, ami már teljesen megváltozottkörülmények között folytatódhat tovább. összeállította:Engi József

Nincs rossz hír
Bármilyen meglepő, de így van.Tartalmát tekintve lehet egy híradásban olyan információ, aminem ad okot derültségre, de annak egészét tekintve az ettőlnem válik rossz hírré.Mert okulni lehet belőle: lámcsak, valahol valakinek nem sikerült amit tervezett; más módszereket kell tehát alkalmazni,máshonnan kell elindulni haugyanazzal a dologgal próbálkozunk. A siker akkor sem garantált, de mint tudjuk csak az nemhibázik... aki nem dolgozik.Ebben a kiadványban a megjelenés szempontjából a hírérték afontos; elsődleges szempont,hogy a tájékoztatás objektív éspártatlan maradjon.Hírlevelünkben jópárszor kértüka Tisztelt Olvasót, hogy írja megés tegye közzé kéréseit, kérdéseit, véleményét, hogy annak alapján állíthassuk össze a lapot.Nem lennénk következetesek, hafigyelmen kívül hagynánk a menetrendre, szavazásra, hirdetésekre, viccre vonatkozókéréseiket  és véleményüket.Nem is áll szándékunkban. Azviszont előfordul, hogy anyagtorlódás miatt nem a legközelebbiszámban jelenik meg a tervezettanyag és ez szintén nem a  véltvagy valós  fontosságon múlik;a terjedelmen sokkal inkább...Így történt decemberben is: hírvolt bőven, idő a válogatásra pedig szinte semmi. A terjedelmikorlát pedig négy A/4es oldal,hogy gyorsan kész legyünk.Ezért van még pár decemberi történetünk; kritika is, beszámolóis; vidáman emlékezhetünk vagyhomlokráncolva elgondolkodhatunk. Egyformán fontosak.Csala István

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

vicc
A gazda összehívja a baromfiudvart azért, hogy megbeszéljék, melyikükhöz milyen mártás legyen.Megszólal a kakas: De gazda! Mi egyáltalán nem szeretnénk azt, hogy ételt készítsél belőlünk!Erre a gazda: Kakas, te már nagyon eltértél anapirendtől!

A gazdasági válság első jelei?
A napokban egyre többen kerestek meg és kérdezték, igaze, hogy a takarékszövetkezet helyi fiókja bezár.A takarékszövetkezet vezetőinek hivatalos álláspontjáról a mai napig tájékoztatástnem kaptam, erről információm nekem is csak a faluban terjedő hírekből van. Atisztánlátás érdekében ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot az elmúlt évbentörténtekről.Szinte minden évben a pénzintézetek és más szervek felkeresnek és ajánlatot tesznek, hogy az önkormányzat náluk vezesse számláját, velük kössön biztosítást, tőlük vásároljon stb. Így tett ajánlatot a Partiscum XI. Takarékszövetkezet ebben azévben, és korábban is.Az önkormányzat számláját évtizedek óta az OTP Bank vezeti, akivel az évek során nagyon jó partneri munkakapcsolat alakult ki, így nem merült fel soha annakkérdése, hogy pénzintézetet kellene váltani.A Partiscum XI. Takarékszövetkezet igazgatónője telefonon többször is megkeresett, hogy az önkormányzat náluk vezesse számláját. E többszöri telefonálást követően a 2008. május 25ei testületi ülésen lehetőséget kapott a takarékszövetkezet,hogy a képviselőtestület előtt ismertesse ajánlatát, szándékát. Ezen az ülésen atakarékszövetkezet elnöke aztmondta: pénzintézetük összességében stabil és azönkormányzatiszámlavezetésezt nem befolyásolja. Vannak fiókok, amelyekrosszabb eredménnyel dolgoznak, de egészében jó a pénzügyikondíciójuk.Munkatársai idejéből is kitelne,hogy az önkormányzat számláját is vezessék. Elsősorban az itt dolgozók munkaidejét kívánták jobban kihasználni, mert úgy érezték ezt a munkát még el tudnáklátni; ha ez nem sikerül, akkor lehet, hogy foglalkozniuk kell a nyitvatartási időcsökkentésével.A képviselőtestület alapos és megfontolt döntést szeretett volna hozni ezért úgy határozott, hogy több pénzintézet árajánlatát is meg szeretné ismerni.2008. november 4i testületi ülésre három pénzintézet adta be az önkormányzatszámlavezetésére tett árajánlatát, melyet a képviselőtestület egyenként megvizsgált, és különkülön meghallgatta a jelenlévő képviselőjüket.A Partiscum XI. Takarékszövetkezet részéről a társigazgató vett részt és az önkormányzat számlavezetésének számukra kedvező előnyét azzal támasztotta alá,hogy ha az önkormányzat a helyi kirendeltségen vezeti a számláját, várhatóan kevesebb lesz a veszteség. (folytatás a 2. oldalon)



A gazdasági válság elsőjelei?
(folytatás a címoldalról)Elmondta, a Takarékszövetkezetnek sem könnyű meghozniazt a döntést, hogy meddig éri meg fenntartani egy kirendeltséget. Arra a kérdésre, hogy a veszteségen mennyit javítana, ha az önkormányzat ott vezetné a számlájátkövetkező volt a válasz: számszakilag nem tudja megmondani, mert nem ismeri az önkormányzat paramétereit, de valószínű, hogy csökkenne a veszteség. Ha az önkormányzatnáluk vezetné a számláját, akkor a lakosság felé tudnák eztpropagálni, amely húzóerő lenne.A képviselők tavasszal és most is feltették azt a kérdést,mennyi folyószámlát vezetnek itt helyben, hiszen ebből isszeretettek volna tájékozódni, kb. hány embert, családot látel ez a pénzintézet, az esetleges bezárása mit vonna magaután. A takarékszövetkezet részéről sem tavasszal, semezen az ülésen pontos válasz nem hangzott el, tavasszal aztmondták, ennek utána néznek, novemberben szintén azhangzott el, hogy pontos adatot nem tudnak mondani.A tárgyalások során kiderült, hogy ha az önkormányzatmegbízná a takarékszövetkezetet a számlavezetéssel, mégakkor is veszteséges maradna a helyi kirendeltség. Megkérdeztem akkor a takarékszövetkezet képviselőjét, mi alapján gondolják, hogy ezzel jobb lenne a takarékszövetkezethelyzete a lakosság körében. A válasz erre az volt, hogy aremény alapján, amit az önkormányzat szimbolizál a lakosság felé. 45 éve Zsanán is felmerült a bezárás lehetősége.Amikor az önkormányzat megbízta a takarékszövetkezeteta számlavezetéssel, a lakosság körében is nőtt a bizalom.Most sem gazdaságos az a kirendeltség sem, de azt tudjákmondani a lakosságnak, hogy az önkormányzat is megbízik bennük, mert ott vezeti a számláját.A három pénzintézet (OTP Bank, Partiscum XI. Takarékszövetkezet és a Raiffeisen Bank) árajánlatának ismeretébenés képviselőinek meghallgatását követően megállapítástnyert, hogy a legjobb ajánlatot nem a Partiscum XI. Takarékszövetkezet tette.A képviselők felmérték a takarékszövetkezet helyzetét, ésazt is, hogy mit jelentene a lakosság részére helyi fiók bezárása. Hosszas tárgyalást követően képviselők részéről felmerült, hogy takarékszövetkezet visszaél a helyzetével, és alakosság érdekeire hivatkozva olyan helyzetbe hozza a képviselőket, amely az ésszerű döntés helyett, lelkiismereti döntést igényel. A fiók megszüntetését helyezték kilátásba, haaz önkormányzat nem ott vezeti a számláját, azonban eztkonkrétan nem mondták ki, de nyár óta ezt lehetett érezni.Lehet, hogy az önkormányzat számlavezetése csökkentenéa takarékszövetkezet veszteségét, de a takarékszövetkezetrészéről az is elhangzott, ezzel együtt is veszteséges maradez a fiók. Az is elhangzott, hogy minden vidéki fiókjukveszteséges.Mindezek ellenére a képviselőtestület érezte, döntése fontos és felelősségteljes, és azt is, hogy nagyon nagy nyomásnehezedik rá, ezért újból elnapolta döntését, hogy még alaposabban, még több számítások és lakossági véleményekalapján hozzon végső döntést.November 26ai testületi ülésen még alaposabb és részletesebb számítások kerültek összehasonlításra a számlavezetést érintő pénzügyi kihatásokat tekintve. Ezen az ülésen

elsősorban már az volt az elsődleges, hogyan lehetne megtartani a településen a takarékszövetkezeti fiókot.Képviselők részéről ismét elhangzott, sajnos a takarékszövetkezet képviselője által elmondottak nem voltak megnyugtatóak. Ahhoz, hogy egy pénzintézet ne legyenveszteséges nem biztos, csak az az egyetlen módja annak,hogy az önkormányzat nála vezesse a számláját. A takarékszövetkezet is többet tehetne a lakosság szélesebb körénekmegnyeréséhez, a szolgáltatásaik igénybevételéhez.A képviselőtestület tisztában volt azzal, ha a Takarékszövetkezet bezárja a fiókját, el kell menniük az embereknekmáshová. Ettől függetlenül a takarékszövetkezettel szemben továbbra is fennmaradt a kétely, mert a testületi ülésenjelenlévő takarékszövetkezet képviselője egy szóval semmondta, nem fogják bezárni a fiókot, ha az önkormányzatnáluk vezeti a számláját. Sajnos sem a testületi ülésen, semaz igazgatónővel történő telefonbeszélgetésem alkalmávalsem kaptam semmilyen biztosítékot arra, hogy a fiókot legalább egy évig nem zárják be, ha az önkormányzat ott vezetné a számláját.A testületi ülésen is elhangzott, a Takarékszövetkezet kihasználja helyzetét, és zsarolja az önkormányzatot a lakosság érdekeire hivatkozva.A november 26i testületi döntés eredményeként a hárompénzintézet közül egyik sem kapta meg a többségi szavazatot, így az önkormányzat számlájának vezetésében változás nem történt.Megértem a lakosságot, és nagyon sajnálom, ha a takarékszövetkezet bezárja a helyi fiókját, hiszen nagyon sok embert fog érinteni.Azt szeretném, ha Önök is megértenék, ebben a döntésbenaz önkormányzatnak nincs szerepe, hiszen többször is elhangzott, az önkormányzat számlavezetése mellett is veszteséges maradt volna ez a kirendeltség. A kialakulthelyzetet más okozhatta, nagy valószínűséggel közrejátszhatott a pénzügyi válság is, hiszen még májusban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jók a takarékszövetkezet pénzügyikondíciói, novemberben pedig, már minden kirendeltségükveszteséggel dolgozott.A tisztánlátás érdekében úgy érzem, ezekkel az információkkal tartoztam a lakosság felé, és sajnálom, hogy a település ezen a téren is vesztese lehet egy általunkbefolyásolhatatlan és tőlünk független pénzügyi és gazdasági válságnak. Dr. Papp Sándorpolgármester
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Harang csendül, Ének zendül, Messze zsong ahálaének, Az én kedves kis falumban Karácsonykor magába száll minden lélek...

ÜNNEP!… ünnep, oly szép gyertya, ha ég a szeretet asztalánál együtt mindenkiért...Az ünnepek azért jók, mert együtt, magunk között,azokkal ünnepelhetünk, akik tisztelik, szeretik egymást. Az ünnepnek méltósága van, szépen felöltözve, ünnepelhetünk egy évfordulót vagy valamiszámunkra fontos eseményt.”Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Snemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az életelhoz másféle, láthatatlan ünnepet is.” (Márai S.)November 27én is ”Ünnepi Falugyűlésen, Ünnepiműsorral„ ünnepeltük Pusztamérges község önállóközigazgatásának 100. évfordulóját.Fontos, hogy a múltunkat, emlékeinket ne felejtsükel, hagyományainkat őrizzük, adjuk tovább gyerekeinknek, unokáinknak. Fontos, hogy azok, akik tettek érte, ünneplésük méltó legyen, dolgozzanakakár a közigazgatásban, akár civil emberként. Ezenaz ünnepen a pusztamérgesi emberek kimaradtak azünneplésből!Mindannyian tudjuk, milyen fontos szerepük volt afogorvosi rendelő építésénél, a saját útjaink létrehozásánál és sorolhatnám még...Nos, Ők ma és még oly sokszor kimaradtak az ünneplésből...Ez az Ünnep kiváló alakalom lett volna arra, hogymegköszönjék az Ő munkájukat is. Köszönjük,hogy értünk, velünk együtt tették, végezték munkájukat. Az elismerés, még ha csekély is, jólesik, fontos a további együtt munkálkodás miatt.Valóban, oly kevés az alakalom a méltó ünneplésre,de ha adódik, akkor valóban tegyük méltóságteljessé, legyen igazi ünnep!Ne felejtsük el megköszönni azok munkáját sem,akik nem olyan látványosan, olykor a háttérbe hozódva segítik településünk életét. Megköszönni,hogy koruktól megfáradtan, tán betegen is, verseikkel, énekeikkel teszik emlékezetessé ünnepeinket!SAJNOS ez az ünnep sem külsőségeiben, sem belső tartalmában nem volt sem ünnepi, sem méltóságos!Talán furcsának találjáke rövid írást. Régen ragadtam már tollat, bár sokan és sokszor kértek rá; témais lett volna bőven.Most is csak azért teszem, mert nem szabad engedni, hogy a Fontos ünnepeink jelentéktelenné váljanak, hogy csak úgy túl legyünk rajtuk, nem szabadhagyni, hogy múltunk feledésbe merüljön!Emlékeznünk kell a régi idők nagy tetteire, jelenünk cselekedeteire, azokra az emberekre, akik lehetővé tették számunkra, hogy ma létezzünk, hogyma ünnepeljünk!Emlékeznünk kell, hogy példát mutathassunk azutánunk jövőknek,hogy nekik is legyen miért ünnepelni...szórjon áldást ránk az ég, nehogy elvesszünk,ha egy csillag sem ég…Mintha itt lenne A nagy Isten, Szent kegyelmesúgna, szállna, Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma..... fűrkész

Akadályok nélkül
Befejeződött a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése. A lehetőségek keresése már 2007ben felmerült  ez a képviselőtestületi jegyzőkönyvekben fellelhető, mára márelőírássá is vált  de megfelelő pályázat kiírásából adódóancsak most lehetett megvalósítani. A községnek 10% önerőt kellett biztosítania a10 millió forintosösszköltségű beruházáshoz. A támogatottak listáját aNemzeti Fejlesztési Ügynökség saját weboldalán isközzétette.(www.nfu.hu)A munkák mégnyáron, egy közfal áthelyezésévelés a folyosó bontásával kezdődtek. Új mellékhelyiséget alakítottak ki és megépítették a hivatal épületének hátsó részén a mozgáskorlátozott feljárót. Ezen kívül belső akadálymentesítés istörtént: minden küszöböt eltüntettek a kivitelezők, a folyosó új,

csúszásmentes burkolatot kapott. A vakokat és gyengénlátókata burkolólapok színén és a lerkás módján kívül a falak festéseés brailleírású információs táblák segítik a tájékozódásban. Ahallássérültek számára pedig indukciós hurkot építettek ki; ez aműszaki megoldás teszilehetővé, hogy számukra a környezetből eredőháttérzajok jobban elkülöníthetőek legyenek abeszédhangtól.A megújult épület átadására november 27én, aközség önálló közigazgatásának 100 éves évfordulója alkalmábóltartott falugyűlés előttkerült sor. Az átadásonkészült képek a községweblapján találhatók.Csala István



Egyesületalakult
Örömmel értesítjük Önöket, hogy2008. novemberében megalakult településükön a MozgáskorlátozottakCsongrád Megyei Egyesületének helyi csoportja.Az alakuló ülésen21 fő mozgásfogyatékossággal élő társam vett részt.Engedjék meg,hogy röviden bemutassam az egyesületünket!Egyesületünk célja:Amozgáskorlátozott emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedése, egyéni és közösségiérdekeinek érvényesítése, képviselete és védelme, azaz esélyegyenlőségének biztosítása. Ezen érdekek amozgásfogyatékos emberek sajátosszükségleteinek kielégítéséhez, rehabilitációjához, szociális biztonságához, személyes kiszolgáltatottságnélküli, önálló életvitelükhöz és emberi, állampolgári jogaik valós érvényesüléséhez fűződnek.Célunk továbbá a megyében élőmozgáskorlátozott emberek helyicsoportokon belüli összefogása, a tevékenység irányítása, segítése,összehangolása.Szakmai felettes szervünk a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), ahováaz esélyegyenlőséghez szükséges feltételekmegteremtéséhez javaslattételi és véleményezési lehetőségünk(feladatunk) van.A jogszabályok végrehajtását társadalmi módon ellenőrizzük.Tevékenységeink: Információs rendszer működtetése, hogy a mozgáskorlátozott emberek tisztában legyenek lehetőségeikkel. Ennek érdekében a taglétszám növelése. A megye területénegyre több csoport alakítása. Az esélyegyenlőségi törvény végrehajtásának szorgalmazása. Szervezeten belül és kívül a tudatosság illetve a társadalmi megítélés változtatása, fejlesztése.Embereink aktivitásának fejlesztéseés esélyegyenlőségük megteremtése (az önálló élet megvalósítása) atársadalom segítségével.

 Csoportjaink működtetése, jómunkamegosztás az egyesület és acsoportok között. Csoportos ésegyéni érdekvédelem kialakítása éshasznos elfoglaltság biztosítása.(Munkalehetőség, szabadidő kulturált eltöltése, stb.) Minden hozzánk forduló mozgáskorlátozott tájékoztatása, egyéniügyei intézéséneksegítése. Évente egy alkalommal küldöttgyűlést szervezünk,ahol beszámolunkaz előző évi munkáról, meghallgatjuk atagok problémáit,kifogásait, javaslataikat, szükségesetén azt vagy azokat a MEOSZhoz továbbítjuk. Csoportjaink is tartanak évente beszámoló csoportgyűléseket, amelyen minden mozgáskorlátozottrészt vehet és ahol a munka mellettalkalom nyílik egy délután vagy este jó hangulatú eltöltése. Évente megyei mozgáskorlátozotttalálkozót szervezünk a megye másmás helyszínén, itt általában 400600 ember vesz részt és kikapcsolódva, kellemesen tölti el a napot. Működésük anyagi feltételénekbiztosítása. Egyesületünk az alábbi támogatásokat intézi:Lakás akadálymentesítési támogatás (LÁT) valamint üdülési csekkintézése Együttműködés a fogyatékos emberek szervezeteivel. Szervezetünk pártsemlegességének megőrzése azzal együtt, hogymegismertessük velük munkánkat,hogy tevékenységüket a fogyatékosemberek érdekeit is figyelembe véve végezhessék.Tagjaink részére éventehárom alkalommal küldünk tájékoztatót – ParaPresst  melyből tagjainkmegtudhatják a szervezetiélet eseményeit, megjelentúj rendeleteket, egyéb tudnivalókat,a csoportok programjait.Kérem Önöket keressék a csoporttitkárt, aki szívesen áll a fogyatékossággal élő emberekrendelkezésére.Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Tóth MargitMCSME elnök

Tisztelt Lakosság!
Pusztamérges község fejlesztése csakpályázatok útján valósítható meg. Azönkormányzat az elmúlt évek során istöbb pályázatot nyert. Ennek köszönhetően, épült fel a szennyvíztisztító telep,újult meg az óvoda, az iskola, a polgármesteri hivatal, a könyvtár és az eMagyarország Pont részére kialakításrakerült egy új épület, beszerzésre kerültegy 9 személyes mikrobusz.A pályázatoknak köszönhetően a te

lepülés folyamatosan fejlődött,
fejlődik. A pályázatok megvalósításá
hoz az önkormányzatnak önerővel kell
rendelkeznie. Az önkormányzat jelenle
gi anyagi helyzetében nem rendelkezik
a pályázat megvalósításához szükséges
anyagi forrással, ezért a képviselőtestü
let a kommunális adó bevezetéséről
döntött. A kommunális adóból befolyt
összeget a képviselőtestület döntése
alapján felhalmozási célú kiadásainak
teljesítésére kell fordítani, a pályázati
pénzből megvalósítandó beruházás ön
erejét fogja biztosítani.
Az önkormányzatnak 2009re is vanmár több nyertes pályázata, ezek közülaz egyik és legjelentősebb a közösségiközlekedés fejlesztésére kiírt pályázat,amelynek keretében kialakításra kerülne az autóbuszok részére egy parkolóhely, a központi buszmegálló éskörnyezete megújulna és a külterületenfedett buszvárók kerülnének kihelyezésre.T udom és tisztában vagyok a pusz

tamérgesi lakosok nehéz gazdasá
gi helyzetével, problémáival. A
település további fejlődése érdekében
az önkormányzatnak rendelkeznie kell
saját bevétellel, amelyből a pályázati ön
erőt biztosítani tudja.
A kommunális adóból befolyt összegezeket a beruházásokat és fejlesztéseketfogja elősegíteni, amelyek a település lakosságának érdekeit szolgálja.T udom, hogy mindenkinek minden

forint számít, de a közös célok
megvalósítása érdekében remélem meg
fogják érni. Ehhez kérem a lakosság
megértését, együttműködését.
Segítségüket köszönöm!Pusztamérges, 2009. január 20.Tisztelettel:Dr. Papp Sándorpolgármester

A csoport titkára: DancsMiklósné, FranciskaElérhetőségei:Pusztamérges, IV. ker. 34.Tel.: 06306841872Vezetőségi tagok:Szögi Imréné, Éva,Katona Imréné. Rózsa

Pusztamérgesi Hírlevél Pusztamérgesi Hírlevél

Rendezvénynaptár 2009.
Évek óta hagyománnyá vált, hogy év elején elkészül a község legfőbb (előre tudható) rendezvényeit és eseményeitösszesítő naptár. Minden olyan eseményt igyekszem megjeleníteni benne, amelynek időpontja már ismeretes és fontosinformációt hordoz a lakosság és a községben működő intézmények és civil szervezetek számára.

A rendezvénynaptárt közzéteszi a községi Hírlevél és bármikor hozzáférhető nyomtatott és elektromos formában aze Magyarország Pont és a Művelődési ház épületében.A naptárban megjelenített eseményeket, rendezvényeket kiegészítik még az évközben kínálkozó és alkalmi lehetőségek, amelyekről külön értesítéssel, vagy meghívóvaljelentkezünk az érintett célközönség felé. ( bál, előadások,stb) Sólya Zoltánné  Műv. Ház és Tourinform Iroda
Időpont Megnevezés Helyszín Információfebruár 7. Szalagavató Művelődési Ház Gimnáziumfebruár 14. Óvoda Bál Művelődési Ház Óvodafebruár 19. Farsang Műveldőséi Ház Gimnáziumfebruár 27. Farsang Művelődési Ház Általános iskolafebruár 28. Tűzoltó Közgyűlés Művelődési Ház ÖTE Pusztamérgesmárcius 6. Nőnapköszöntő Művelődési Ház Művelődési Házmárcius 13. Megemlékezés Művelődési Ház Ált. Iskola, Gimnázium, Műv.Házmárcius 14. Regionális Nyugdíjas Találk. Művelődési Ház Művelődési Házmárcius Hadtörténeti előadás Községi Könyvtár Veres Csabánéáprilis 16. Költészet napja Gimnázium Gimnáziumáprilis 25. Ballagás Gimnázium Gimnáziumáprilis Pusztamérges Kupa Terep Általános Iskolamájus 1. Majális Külterület ifj.Kalmár Józsefmájus 3. Anyák Napja Gimnázium Gimnáziummájus Anyáknapja Művelődési Ház Általános Iskolamájus Mária nap, ünnepi szentmise Rk. Templom Egyházközösségmájus Találkozó  Schaffer Erzsébet Községi Könyvtár Veres Csabánémájus Ballagás Óvoda Óvodamájus Hulladékgyűjtés Község belterülete Általános Isksolajúnius Egészség Hét Eü. Intézmények, Műv. Ház Védőnőjúnius ÁFÉSZ Kupa Általános Iskola Általános Iskolajúnius 3. Kihívás napja Általános Iskola Általános Iskolajúnius 20. Ballagás Általános Iskola Általános Iskolajúl.  aug. Kézműves foglalkozások Községi Könyvtár Veres Csabánéaugusztus Templom Búcsú Rk.temlom Egyházközösségaugusztus 20. Megemlékezés Rk. templom, Kopjafa Művelődési Házszeptember Gólya avató Művelődési Ház Gimnáziumszept. 1819. Szüreti fesztivál és Kakas Községünk belterülete Művelődési Házpörköltfőző Versenyszeptember 24. DÖK Közgy. és Szalagavató Művelődési Ház Gimnáziumoktóber Négyeshatár Találkozó Emlékfa Művelődési Házoktóber 22. Megemlékezés Művelődési Ház Ált. Iskola, Gimnázium, Műv. Házoktóber Idősek Világnapja Művelődési Ház Művelődési Házoktóber "Összefogás" programsorozat Községi Könyvtár Veres Csabánénovember 1. Halottak napi megemlékezés Temető Művelődési Házdecember 5. Községi Télapó Községünk belterülete Művelődési Házdecember Adventi készülődés Könyvtár Könyvtárdecember Karácsonyi Foci Kupa Művelődési Ház Labdarugó Egyesületdecember 18. Karácsonyi Ünnepség Művelődési Ház Ált. Iskola, Gimnáziumdecember Falukarácsony Művelődési Ház Művelődési HázÁllandó Programok:Szt. Flóián Önkéntes Tűzoltó Egyesület minden hónap első vasárnapján tartja összejövetelét a Tűzoltószertárbaninden hétfőn 15 órától az " Őszikék" Nyugdíjasok Klubja tartja összejövetelét a Művelődési Ház Klubtermében17 órától a Happy Jumpers Ugrókötél Csoport tartja edzését a Művelődési Ház nagytermében18 órától Aerobic edzés van a Művelődési Ház nagytermébenA falugazdász irodája a helyi művelődési Házban működik heti egy alkalommal csütörtökön 816óráigA helyi Polgárőr Egyesület Irodája a Művelődési Házban várja ügyfelelit naponta 816óráigKedden és pénteken 18 órától a Sertés felvásárló 18 órától a Művelődési Házban várja ügyfeleitNagycsaládosok Egyesülete minden hó első vasárnapja utáni hétfőn 15 órától tartja összejövetelét a Műv.HázbanEgészségügyi és Prevenciós előadások, termék bemutatók és kereskedések  esetszerűen a Műv. HázbanSzezon jellegű focitorna (őszitavaszi és karácsonyi kupa) péntek este és vasárnapi napokon a Műv.HázbanSzentmise minden vasárnap 8:30tól és pénteken 16 órától (nyári időszámítás alatt 18 órakor) a Rk.Templomban
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A hírlevélről
A hírvivő esetenként saját magáról isbeszámol. A képviselőtestület folyamatosan figyelemmel kíséri a hírlevéllel kapcsolatos munkát.A 2008as év volt az első, amikor  kétkivételtől eltekintve  8 oldalon jelentmeg a Hírlevél. Jó lenne tartani ezt aterjedelmet, mert bizony lenne miről írni, de a gazdasági helyzet aligha tesziezt lehetővé. A Megyeszéle is kevesebb példányszámban jut Pusztamérgesre így nem tudnak megoszlani acikkek.A kezdeti tapasztalatok alapján alakított struktúra és terjesztés által keresettkiadvánnyá vált a "kisújság"; a Közösségi Ház folyosóján elhelyezett ládában mindig van pár használhatójavaslat a szerkesztést illetően.A havi megjelenést eddig sajnos nemsikerült stabilizálni, próbaképpen ezután kevésbé kötődünk majd a testületihírekhez. Ez várhatóan jó hatással lehet a hirdetések (mint bevételi forrás)mennyiségére is, mert kiszámíthatóváválik, hogy mikor lát napvilágot.A hírlevél cikkeire épülő internetes tájékoztatás sokat fejlődött. Pályázatonnyert fényképezőgépnek köszönhetőenmár képekkel is gyorsan dokumentálhatók az események. Most 35 képgaléria van a weboldalon és a cikkektúlnyomó része is olvasható  általábanjóval a nyomtatott megjelenés előtt!A beszámoló terveket is tartalmaz:több és tartalmasabb, érdekes írások(esetleg képregény is!), szines fejléc,több fotó... és még sorolhatnánk. A főcél, hogy legyen minél jobb ez a kiadvány.A beszámoló teljes terjedelmében az eMagyarország Pontban hozzáférhető.Csala István

Falukarácsony
Szinte már "igazi" karácsony volt. Mivel december 22re esett, már mindenki a meghittünnepre készülődött. A program az előző években megszokotak szerin talakult, változás a napirendi pontok sorrendjében volt.A polgármesteri köszöntő után Kovács Tiborplébános szentelte meg a falu karácsonyfáját.Ezt követően a 2008ban született babák szülei vehettek át ajándékcsomagot Szögi Tiborné szervező munkájának köszönhetően. Nemvéletlenül került az ünnepi műsor elé az ajándékozás: a legifjabbak néha a legtürelmetlenebbek is  csörgőn és cumin kívül nekikkevés érdekes dolog van még a világon, különösen ha huzamosabb ideig egy helyben éscsendben kell maradni...Az óvodások története a karácsonyfáról pedig érdekeselőadás volt! Akadt aki megszeppentcsendesen és voltaki harsányan adta elő mondókáját. Őket az általános iskola betlehemi műsorakövette. A három királyokezúttal is rendben teljesítették küldetésüket; apró malőrcsak a szamárral történt előadás előtt. Egy óvatlan pillanatban a színpadlépcsőn afarkára léptek. Le is szakadtrendesen, de egy gyors javítás után ez a műsorban már egyáltalán nem látszott; mintha az eset meg se történt volna.A középiskola két diákja énekkel készült  az Őszikék Nyugdíjasklub szintén.Az előadásukban nem csak karácsonyi énekek szerepeltek.A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz 2008ban is csatlakozott a település. Kilenc pusztamérgesi diák kapott oklevelet arról, hogy tanulmányaikat az OktatásiMinisztérium és a Csongrád Megyei Közgyűlés támogatásán kívül Pusztamérges Község Önkormányzatais segíti. A három forrásból összeadódó ösztöndíjat a20082009es tanév második és a 20092010es tanévelső félévében kapják a hallgatók.Idén szerény keretek között történt a virágosítás értékelése. Nem aszínvonalat adtákalább a kertjüketudvarukat szépítők, hanem a rendelkezésre állókeret volt kisebbaz előző évekhezképest.A műsort követően forralt bor, tea és szaloncukor mellett beszélgettek a vendégek.Nem volt nagy a sietség  ünnep előtt kétnappal nem szólít már senkit mindenfélekötelesség. A családi tűzhely melege, egynyugodt beszélgetés és a szívből jövő jókívánságok sokkal fontosabbak annál...Csala István

BursaHungaricaösztöndíjbanrészesültek:Rácz Szilvia Ilona,Fodor István,Almási Mária,Bialkó István,Farkas Csaba,Farkas Mariann,Zsolnai Eszter,Szabó Katalin,Illés Szandra,Fodor Kamilla

Karácsony kupa 2008.
Az idén ismét megrendezésre került  immáron negyedik alkalommal  a karácsonyi focitorna. A karácsonyi lakomázás után jól esett már egy kis mozgás.

Komoly munkálatok előzték meg a mostani kupát, mertSzekeres Józsi felajánlása révén sikerült egy igen komolypalánkot felépítenünk. Ezzel, sokkal gyorsabb, lendületesebb, izgalmasabb lett a játék! (Fárasztóbb is!/)December 27én kettő kategóriában mérhették össze tudásukat a játékosok. Délelőtt a fiataloké volt a főszerep. A 1114 év közötti srácok négy csapattal(2 ruzsai, 1 pusztamérgesi, 1 üllési)mérkőztek megegymással.Az érmeket és a kupákat Vajda Attilaolimpiai bajnok adta át. Ez a gyerekeknek egy különélmény volt, hogyott lehettek és beszélgethettek vele.Ami fiaink mentségére legyen mondva, ők voltak alegfiatalabbak.Két év előnye volt

a többi csapatnak, de legalább kipróbálhatták magukat. Megérdemelnekegy dicséretet, mert igazából, szívbőlküzdöttek még akkor is, mikor már nagyon vezetett az ellenfél. Kissé szervezetlenek is voltak, mert nem voltvelük felnőtt, aki megmondta volna kimikor és hova álljon. Nem baj, fel a fejjel ügyesek voltakés jövőre újra megpróbálhatják!A felnőtt kategóriában 10 csapat állt szembe egymással kétcsoportba sorolva. Itt a sorrend:1. Mandula Farm (üllési)2. HirBoy Bt (ruzsai)3. Darállók (pusztamérgesi)4. Dreher (pusztamérgesi)Külön jutalmaztuk még a gólkirályokat is, Kisfaludi Józsefet és Csala Pétert, akik 77 gólt lőttek.Legjobb játékosnak Nagypál Csabát választottuk.Egész nap egymást követték a mérkőzések. Az eredményhirdetés után finom babgulyáshoz ültünk le és elemeztükki, melyikünk milyen luftot, esetleg szép gólt lőtt. Aki eljött úgy gondolom nem csalódott és jövőre is eljön. Akimeg nem volt ott, hát akkor várjuk szeretettel!Szeretném megemlíteni azon támogatóink nevét akik nélkül szerényebb lett volna ez az esemény: Szekeres József,Király Attila, Masir János, Gondola Pizzéria, Huszta János, Badényi János, Kormos Sándor, Szekeres Tamás. Köszönjük segítségüket!Eredményekben gazdag, Boldog Új Évet kiván a Pusztamérgesi Futball és Motoros Klub! Kispál István

A SORREND:1. Ruzsa I.2. Üllés3. Ruzsa II.4. Pusztamérges

Jó szándék
Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a támogatását a SzociálisAlapszolgáltatási Központ nevében,akik a Karácsony szellemében támogatták a településen élő gyermekeket.Továbbá közvetíteném azoknak a gyerekeknek az örömétés mosolyát, akik részesültek ezekből az ajándékokból. Támogatóink a következők: Bordány Fruct Kft., 100 Ftos Bolt (Mulati Mihály) COOP ABC (Mulati Katalin) Anikó Butik (Makráné Körtvélyesi Tünde)

 Pusztamérgesi Söröző (Csíkos István) Aranymérleg Gyógyszertár (Baloghné Tasi Hajnalka) Hangulat Presszó (Dér Attila) Veres Csaba vállalkozó, Simhercz Zoltánné vállalkozó, ERZSÉBET Gyógyfürdő, Mórahalom (Farkas Gábor) SZEFO ZRt. (Kiss Sándor) TISZA Volán ZRt. (Keresztes Ottó és Virág István) Szegedi Vadaspark (Veprik Róbert) Kövér Béla Bábszínház (Kövér László)Boldogságban, egyetértésben és eredményekben gazdagévet kívánok minden kedves felajánlónak és olvasónak!Bakosné Hajbel Karolina




