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Összefogás
Amennyire egyszerűnek tűnik,olyan nehéz véghezvinni. Mindig van valami, amiben elakad aközösen tolt szekér kereke...A nagy nemzetek történelmébenis találunk erre jópár példát  deszerencsére ellenpéldát is, amikor a közös gondolkodás, tenniakarás és a jobbító szándékvezérli a tetteket. Persze lehetegyedül is küzdeni; ám a maiDon Quijotek sorsa is ugyanolyan szélmalomharc, mint Cervantes idejében.Össze kell hát fogni; mindig ésmindenben, félretéve nyűgöt éscsüggedést, személyes sérelmeket. Haraggal, közönnyel, hitetlenséggel nem lehet eredménytelérni! Mindig valamiért  sohanem valami ellen kell összefogni; ez helyi szinten könnyebb,mint gondolnánk: kevés ember,mindenki ismer szinte mindenkit. És ezzel együtt tudja azt is,ki mire vevő, miben jó, mit tud!Ezzel lehet sokra vinni és maradandót alkotni, legyen az új épület, sikeres pályázat, gondozottközterület. Lehet bármi, amireúgy érezzük, szükségünk van...Sokszor nem megy ez elsőre, decsak az nem hibázik, aki nem isdolgozik. Le kell ülni, közösen,higgadtan és megbeszélni a lehetőségeket. A partnert és nem azellenfelet kell látni a másikban.Kevesen vagyunk, sokszor túlkevesen  ne pazaroljuk hát azerőnket felesleges dolgokra!Luxus, ha kihagyunk olyan dolgokat, embereket, akik a segítségünkre lehetnek  mert azt amunkát is el kell végezni valakinek, amit tovább is adhattunkvolna. Hát akkor adjuk tovább!Akkor is marad mindenkinek...Csala István

vicc
 Jó reggelt, szomszéd! Milyen vörösek a szemei! Jaj, ne is mondja, nem aludtamaz éjjel egy percet sem. Valamiszörnyen búgott a házban. Maganem hallotta? Én nem hallottam semmit, mertegész éjjel porszívóztam...  Peti új esernyőt vesz, és fél, hogyellopják. Ezért egy cédulát tesz ráa ruhatárban:"Ez az esernyő középsúlyú ökölvivó bajnoké, aki három perc múlvavisszajön érte."Mikor indul haza, az esernyő helyén egy cédulát talál, amin ez áll:"Az esernyőt hosszútávfutó bajnokvitte el, aki soha nem jön vissza."   Na, hogy megy a lányodnak azautóvezetés? Mint a villám! Olyan gyorsan? Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik!

Gazdasági válság? … vagy csak elbeszélünk egymás mellett?
A gazdasági világválság hatását Magyarországon sem lehet elkerülni. Ezt mindenvállalkozás és magánszemély kezdi érezni a saját háza táján is. Az amerikában kirobbant pénzügyi válság a pénzintézetek globalizációs döntéseinek következménye. Éppen ezért az egész világon, így Magyarországon is a pénzintézetekkerülnek legelőször a közvélemény oldaláról megnevezésre. Gazdasági napilapokés neves gazdasági szakértők fogalmazták meg az elmúlt időben azt a tényt, hogyegyetlen egy magyarországi pénzintézeti rendszer van, ahol ez a válság nem jelentgondot. Ezek pedig a takarékszövetkezetek. Miért is?A bankok a náluk elhelyezett betétek többszörösét helyezték ki hitelként, ami

hez a forrást a külföldi tulajdonos anyabankjától vagy a pénzpiacon, más
pénzintézettől vásárolták meg. A takarékszövetkezetek országosan a gyűjtött beté
tek maximum 5070 %át helyezték ki hitelként, a többit magyar állampapírban
(biztonságos befektetésként) helyezték el.
Most a külföldi tulajdonú bankok az anyabankjuk nehéz helyzete miatt nem jutnakúj forrásokhoz, sőt folyamatosan mondják fel a vállalkozóknak kihelyezett hiteleket vagy nem újítják meg azokat lejáratkor, hiszen vissza kell fizetniük a korábbanfelvett hiteleiket az anyabankjuknak vagymás hitelintézetnek. Sok esetben a jobbügyfeleiknek barátian megsúgják, hogymenjenek a takarékszövetkezetekhez hitelért, hiszen ott még bőven van forrás.A takarékszövetkezetek ügyfélköre nagy átlagban – régi, jól ismert, tartósegyüttműködés mellett alakult ki az elmúlt évek alatt, így a hiteleik zöme is idekerült kihelyezésre. Ugyanez érvényes alakossági területre is. Takarékszövetkezeteknél nemigen tudtak az elmúlt időszakban sem csábító 34 %os kamatrahiteleket nyújtani, nem fordult olyan elő,hogy jövedelem igazolás nélkül szórták volna ki a pénzeket. Így most nincs isgond. Ügyfeleiknek – ha azoknál probléma van – nem mondják fel a hiteleiket, hanem nem várva semmilyen országos jogszabályi ígérgetésre, átütemezik a tartozásokat, türelmi időket adnak. A takarékszövetkezetek azon a területengazdálkodnak és élik mindennapi életüket, ahol az ügyfeleik is. Így a közös jövőés a nehézségek átélése összefogásra, együtt gondolkozásra kényszeríti őket. Errőlaz összefogásról, együtt dolgozásról kellene szólni minden vidéki településen.A z utóbbi években sajnálatos módon elindult egy szemlélet, amely előbb

utóbb a falun élő lakosság csökkenéséhez fog vezetni. Iskolákat kell bezár
ni, jobb esetben csak átcsoportosítani, összefogva a szomszédos településsel, moz
góposták járják a falusi utcákat vagy vállalkozásba kiadva üzemeltetik azokat. A
vonatok nem állnak meg minden kis településen, a tervbe vett Volán társaságok
privatizációja sem jelent túl sok jót a távol lévő települések nem mindig gazdasá
gos jövőbeni forgalmára.

(folytatás a 2. oldalon)

Mindenki ebédel2009.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány elsődleges célja, hogy hazánkban minden gyermeknek rendszeresen jussonelegendő és egészséges táplálék. Hazai és nemzetközi intézmények felmérései szerint jelenleg Magyarországon20.000 gyermek éhezik, java részükolyan sorban él, hogy az egyetlen étkezési lehetősége az óvodai, iskolai napközi. E gyermekek számára a legveszélyeztetettebb időszak a hétvége ésaz iskolai szünetek tartama.Önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően idén is 20 óvodásés általános iskolás gyermek kap minden hétvégén és a tanszünetekben előre gyártott kész ételt.A Gyermekétkeztetési Alapítvány támogató segítségével így sikerült megoldani a rászorulók rendszerestáplálkozását. A kiosztás hetente történik a Szociális Alapszolgáltatási Központban.A PROGRAM TÁMOGATÓI:10.000  50.000 Ft közötti adományok havi rendszerességgelMagyar Szerencsejáték Szövetség,Game World Hungary Kft., JVH Játékautomata Kft., Zsizsi Kft., EAC Gaming Kft., NovoParts Kft., IntegralHungary Kft., Flamingo Casino Kft.,SHS Union Kft., Queen Play Kft., Matfor Kft., DSlot Kft., GoldRun Kft.,Bonus Play Kft., Europe Life Kft., HajdúJoker Kft., GL Games 2000 Kft.,Golden City Kft., Két Flash Kft., Amoretto Kft., Dreamland Express Kft.,Kontra Card Kft., Kontra Plus Kft.,Plaything Kft., Nomis SzerencsejátékKft., Central Casino Hungary Kft.,Ring Games Kft., Europlay TradeKft., KOVI Mix Kft., KegyiTradeKft., Varga és Társa Kft., KörösGame Kft., BónusCenter Kft., Ardeco Kft., Contiplay Plus Kft., Tócsikés Társa Kft., Ambest Kft., Imbest

Kft., Meg Nyerő Kft., BudapestiPénznyerőautomata Kft., JokerMagnum Kft., Paragon 2002 Kft., TomozaHungary Kft., HUNguardian Kft.,CentralGame 99 Kft., New Star PlayKft., Star Game Kft., Bayer HungáriaKft. Bayer Cropscience, Taxco 98Kft., Kun Zsuzsanna, Simondán András, Gadusné Nagy Enikő, Böőr Zoltán, EU Reklám Kft., IQAntikvárium, Provident Pénzügyi Rt.,Nagy Tiborné, Ódor Ferencné, özv.Tóth Zoltánné, Szűr Lajosné, Kisszabó Kálmán, Förhécz László, 2 SCHJáték Kft., Good Luck Hungary Kft.,Féder Kft., Bonus Classic Kft.,KHVT Kht., ÉKKO Kft., Paksi Atomerőmű Rt., Dr. Sütő Gellért, Dr. RappZoltán, Magyar Követeléskezelő Rt.,100.000 Ft feletti adomány éventeBorsodChem Nyrt., Sodexho Magyarország Kft, Bayer Cropscience, Genpact, BIT Bt.,Évi 100.000 Ftig terjedő adományokBDI Hungary Kft., SÁS Autókarosszéria Kft., Aviatronic Kft., Ingram Micro Mo Kft., AESTiszaErőmű Kft., ASA Építőipari Kft.,Évente 100.000 Ft feletti adományokSTORA ENSO HUNGARY Kft.,DIABET Kft., HILTON BudapestWest End, Sodexho PASS,Évi 5.000  60.000 Ft támogatás:ARVATO SYSTEMS HUNGARYKft., DARUBER 2001 Kft., SIGMAALDRICH Kft., KFKI DIREKT Kft.,MACRO Budapest Kft., EUROCONSTRUCTIVE Kft., INGRAMMICRO Magyarország Kft., PORTICO Kft., INTERÉP Kft., JASA Kft.,Shopguard Kft.
600 forintnyi ennivaló 3318 gyermeknek 140 alkalommal évente. Ez aMindenki Ebédel program ma. 600 forintnyi ennivaló 20.000 gyermeknek196 alkalommal évente. Ez a Mindenki Ebédel program végső célja.Dr. Fodor Violajegyző



GAZDASÁGI VÁLSÁG? ...VAGYCSAK ELBESZÉLÜNK EGYMÁSMELLETT?(folytatás a címoldalról)A z elmúlt évben a bankok a koráb
bi elhatározásukkal ellentétben

felfüggesztették azokban a nagyobb vá
rosokban is fiókjaik megnyitását, ahol
még nem voltak jelen, ahol pedig több
fiókjuk volt, elkezdték azok számát

csökkenteni. Szóval, a vidéki emberek
nek egyre több szolgáltatásról kell le
mondaniuk. Magyarországon egyetlen
egy pénzintézeti szektor van kizárólag
magyar emberek tulajdonában. Ezek a
takarékszövetkezetek.Önállógazdálko
dó egységek, saját igazgatósággal, fel
ügyelő bizottsággal, saját döntési
jogkörrel. Helyben vannak. Ismerik a
helyi problémákat. A jobb időkben is
ott voltak, most a válságos időben is
ott vannak és bízva egy jobb jövőben,
ott is akarnak maradni.
Ezzel a gondolattal biztattuk takarékszövetkezetünknél a kis településekenlévő kirendeltségek vezetőit, amikor arra kértük őket, hogy felhasználva a helyi ismeretségüket, keressék meg azerre illetékeseket és próbáljanak mega szorosabb kapcsolat érdekében lehetőséget teremteni a helyi vezetőkkel

egyegy beszélgetés összehozására.T akarékszövetkezetünk vezetősé
gének alapkoncepciójába tarto

zik, hogy minden meglévő telepü
lésen próbáljuk megtartani a lakosság
érdekében kirendeltségeinket, mert az
országos tendenciákkal, ami a falu je
lentőségének csökkentésére irányul,
nem tudunk azonosulni. Természete
sen mi is nyereség érdekelt, gazdálko

dó szerv vagyunk.
Számunkra sem mind
egy, hogy az általunk
nyújtott szolgáltatás
eredményese vagy
nem.
Ez történt Pusztamérgesen is. Lehetőséget kaptunk arra, hogy résztvegyünk a falu lakosaiáltal megválasztott önkormányzati képviselőktestületi ülésén. Ezt megelőzően elküldtük írásban ajánlatunkat azönkormányzat számlavezetésére vonatkozóan. A testületi ülésen elmondtuk,hogy az ajánlatunkban leírtak nemmegváltoztathatatlanok és egyúttalmegkérdeztük, hogy versenyképeseke a jelenlegi banki kondíciókkal. Errenem kaptunk választ. Elmondtuk,hogy a településen működő kirendeltségünk nem működik eredményesen, hiszen nagyon kevés vállalkozásnakvezetünk számlát, de össze kellene fogni annak érdekében, hogy ne kényszerüljünk a bezárásra, ezértmegfontolásra ajánlottuk az önkormányzatnak, hogy hozza át takarékszövetkezetünkhöz a bankszámlájánakvezetését. Elmondtuk azt is, hogytöbb településen már megértették ezta falu képviselői, és együtt dolgozvapróbálják a helyi vállalkozóknak isajánlani pénzintézetünk szolgáltatását,cserében mi is iparkodunk a helyi lakosok minél jobb kiszolgálására.

V isszatérve Pusztamérgesre.
Együttműködési, üzleti ajánla

tot mentünk el tenni a testületi ülésre.
Máshol is megtettük ezt, amit szemléltet Balotaszállás, ahol a polgármestersegítségével sikerült egy helyben dolgozó nagyobb vállalkozást és annakközel száz dolgozójának számlavezetését megnyerni és mi üzembe állítottunk egy bankjegykiadó automatát.De támogatni szoktuk ezeken a településeken a falunapok rendezvényeitvagy a helyi társadalmi szervek működését.Takarékszövetkezetünk 2008. december 31i mérlegében az előzetes adatok szerint 11 milliárd 200 millióforint mérlegfőösszeg szerepel, nyereségünk meghaladja a 100 millió forintot. A 12 kirendeltségben dolgozókmunkájának az eredménye ez, ebből 3működik Szegeden, 1 Budapesten, atöbbi Csongrád és BácsKiskun megyében (kis településeken). Ha minden fiókunk veszteséges lenne, nemtudnánk ilyen eredményről beszámolni, de nem titkoljuk, hogy van néhánykis település, ahol az önkormányzatszámlavezetése ellenére sem nyereséges a működés.Mi mégsem zárunk be fiókot. Eddigsem tettük, most sem tesszük, és a jövőben sem tervezzük, mert ezeken ahelyeken érezzük a helyi lakosság ésönkormányzat támogatását, és úgygondoljuk, hogy ennyi áldozatot mi ismegtehetünk a falu jövőjének érdekében.Ezt kínáljuk Pusztamérgesen is. Nemvárunk többet itt sem az itt élőktől ésaz önkormányzattól sem. Csak együttszeretnénk dolgozni egy közös jövőért. Ha úgy gondolják, hogy ez tisztességtelen a részünkről, ítéltessünk mega közösség részéről.Ez nem a gazdasági válság első jele,legfeljebb elbeszéltünk egymás mellett.Magyar Lászlóné ügyvezető igazgatóPARTISCUM XI Takarékszövetkezet
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Kupakok egy életért
Szeretném megköszönni a Homokháti Kistérség TöbbcélúTársulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti KözpontPusztamérgesi Területi Irodája és Festő Alex édesanyja nevében Nagy Endre vállalkozó  aki a kupakok elszállításában működött közre  és mindazok segítségét, akik kitartómunkával gyűjtögetik a műanyag kupakokat. A legutóbbicikk megjelenése óta már négy kezelést vett fel az Önökközreműködésének is köszönhetően, amivel jelentős változást értek el az orvosok. Édesanyjától kapott információkszerint Alex a kezét fogva már lépeget, viszont finom mechanikai mozdulatokat még képtelen a kezeivel végezni.További jó hír, hogy legutóbb csak tavaly ősszel kapott elvírusos fertőzést, így immunrendszere is kielégítő állapotban van. A kijevi intézmény, ahol Alex a kezeléseket kapjaegy rehabilitációs programmal dolgozik, és ha jelentősenjavulna az állapota, akkor egyre ritkábban  akár csak évente  lesz szüksége őssejt beültetésre.Arra kérném mindazokat, akik eddig is együttműködtekezen támogatás létrejöttében, hogy továbbra is segítsék akisfiú gyógyulását! A kezelés folyamatos; ebben az évbenhárom kezelést fog felvenni, ha a körülmények engedik.Idén az első kezelést márciusra tervezik.A kupakokat továbbra is a Homokháti Kistérség TöbbcélúTársulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti KözpontPusztamérgesi Területi Irodájában (6785 Pusztamérges, Petőfi u. 47.) gyűjtjük. Támogatásukra továbbra is számítunk!Köszönettel: Bakosné Hajbel Karolina

Mindenki figyelmébe!
Óriási veszély leselkedik ránk saját otthonunkban is, hanem vagyunk elég elővigyázatosak!A háztartásokban az építkezések során kialakított régi, elavult elektromos rendszerek már nem bírják a technikai fejlődés által bekövetkezett, megnövekedett áram felvételt.(mosógépek, mikrohullámú berendezések, Tv – rádiók,egyéb háztartási eszközök melyek egyre fejlődő környezetünkben mindennaposak)Ezek az elektromos rendszerek a kialakításuk idejébenmég elbírták a terhelést, de az elavult alumínium vezetékek, amelyeknek a teherbírása lényegesen a rézvezetékekéalatt van, nem bírják a gyakran használt nagy teljesítményűháztartási gépek energiaigényét. Problémaforrás még a gyakori „elosztó csatlakozók” használata, melyek ezeknek aterheléseknek a többszörösét akarják egy áramkörről felvenni (egy elosztóból 23 vagy több elektromos gép veszfel áramot). Az áramvétel során a vezetékek felhevülnek,majd lángra lobbannak és nagy személyi és anyagi károkatokozhatnak !Kérem, ügyeljenek a személyes és anyagi biztonságuk érdekében az effajta felhasználás mellőzésére, és ne használjanak több, nagyobb teljesítményű fogyasztót hosszabbideig egyszerre ugyanarról az áramkörről, illetve egy „elosztó csatlakozó”ról! Ha van rá lehetőségük, akkor újítsákfel a meglévő elektromos vezetékelést egy újabbra, amelya mai technológiai fejlődéseknek megfelel.Turcsányi János parancsnokÖnkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztamérges
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Díjátadás aMegyeházán
Átadták a Csongrád MegyeSportjáért Emlékérmet, aCsongrád Megyéért Emlékérmet, az Elnöki Dicséreteket és egy Aranygyűrűt aMegyeházán. Csongrád Megye Önkormányzatánaksok éves hagyománya már,hogy az esztendő utolsó közgyűlésének napján kitüntetésekben részesíti az arralegméltóbbakat.A Csongrád Megye Sportjáért Emlékérmet olyan, a testnevelés, sport területénkimagasló eredményeket elérő sportolók, edzők, sportszakemberek éssportszervezők kaphatjákmeg, akik eredményeikkelhozzájárultak Csongrád megye hírnevének öregbítéséhez. Az emlékérembőlévente legfeljebb 5 adományozható, odaítéléséről aképviselői javaslatok alapján a közgyűlés dönt.A Csongrád Megyéért Emlékérmet az kaphatja, aki amegyében, vagy a megye érdekében jelentős ered

ményt hozótevékenységével, vagy közbenjárásával, példamutatómagatartásával megyei elismerést vívott ki, hozzájárulva ezzel Csongrád megyefejlődéséhez, hírnevéneköregbítéséhez. Idén hetenkapták meg ezt az elismerést. Közülük hatan az1956os forradalombanbetöltött szerepükkel

érdemelték ki azt.Az Elnöki Dicséret a Csongrád Megyei Önkormányzatáltal fenntartott költségvetési szervek feladatellátása érdekében több éve magasszínvonalon és lelkiismeretesen tevékenykedő közalkalmazott és köztisztviselőmunkájának elismerése,amelyet minden évben12 fő kaphat meg.Az elismeréseket Magyar Anna,a CsongrádMegyeiKözgyűlés elnöke adta át.Mintköszöntőjében fo

galmazott, „a küzdelem, aszenvedély, a siker és a tenni akarás az, ami öszszeköti a díjazottakat”.Végül, de nem utolsósorban, nyugdíjba vonulása alkalmából Szekeresné Dr.Makra Ibolya, a hivatal korábbi szociális referense,aki 36 évet dolgozott az önkormányzatnál, egy Aranygyűrűt vehetett át dr.Csonkáné Dr. Balda Ilonafőjegyző asszonytól munkája elismeréseként. forrás:http://csongradmegye.hu

A pusztamérgesi Szerencsiné Csamangó Jusztina tanárnő munkáját is elismerték és díjazták a Csongrád Megye Sportjáért Emlékéremmel  akit Nógrádi Zoltánországgyűlési képviselő javasolt a díjazásra.Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy évente mindösszecsak 5 ilyen díj kerül kiosztásra az egész megyében,ezért óriási dolog, hogy Pusztamérgesre került a díj akisteleki, szentesi csanádpalotai és szegedi díjazottakmellett. Szívből gratulálunk Jusztina tanárnőnek a község lakossága nevében és ezúton is megköszönjük áldozatkész munkáját! Sólya Zoltánné

Szerencsiné Csamangó Jusztinamunkájának bemutatásaSzerencsiné Csamangó Jusztina testnevelés matematika szakos tanár,1983 óta dolgozik Pusztamérgesen azáltalános iskolában.Felkészültsége, munkavégzése példaértékű a kollégák és a falu számára.Munkáját utolsó éves főiskolai hallgatóként kezdte. 1984ben szerezte tanári képesítését, 1999ben pedigegyetemi diplomáját. Nagy gondotfordít szakmai fejlődésére, a továbbképzések adta lehetőségeket kihasználja, tudása folyamatos frissítéseérdekében nyomon követi a szakmaiújdonságokat. Munkája színesítéséhez autodidakta módon sajátította ela legújabb technikai eszközök alkalmazását.Mindkét tantárgyát megszerettette tanítványaival. A tanórai tevékenységen kívül több újszerű sportolásilehetőség biztosításával igyekezett tanítványaival megszerettetni a mozgást. Iskolánk nem rendelkezik

tornateremmel. Ez őt arra ösztönözte,hogy olyan sportolási lehetőségeketkutasson fel, amelyek eszköz és helyigénye minimális. Meghonosította atájfutást, kitartó munkájával elérte,hogy tanítványai az általános iskolabefejezése után is folytathassák a megkezdett munkát. Így ma már többvolt tanítványa is a magyar válogatott tagjaként vehet részt. világ és európa bajnokságokon. Úttörője volt azugrókötél sportág megteremtésének.A pusztamérgesi Happy Jumpers csoporttal több ízben eljutottak külföldreis. Iskolánkban ő indította útjára azúszásoktatást, meggyőzve a szülőketés a kollégákat ennek fontosságáról ésaz egészségmegőrzőszerepéről.Személyes példájával buzdítja tanítványait a sportolásra,egészséges életmód

ra. Kollégái és tanítványai is felnéznek rá kiemelkedősportteljesítményéért, nemcsak edző,hanem sikeres tájfutó, sőt 2007benteljesítette a BécsBudapest maratonitávot.Munkájának fontos része, hogy folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, pályázatokat ír, melyekáltalában eredményesek.Nem csak az iskolai testnevelést tartja fontosnak. A falu lakosait is folyamatosan ösztönzi a sportra. Többmint 10 éve folyamatosan megszervezi a kihívás napi rendezvényt, melybe bevonja amozogni kívánó felnőtteket, különböző futóversenyekre mozgósítjaőket, zenés tornát szervez a mozogni vágyóknak. Elérte, hogy mamár nem „csodabogárként” tekintenek az esténként utcákon futókra.

Csongrád MegyeSportjáért Emlékéremdíjazottjai
Törökgyörgy házaspár(a ProArt Táncstúdiómegalapítói)Makra Zoltán (szentesiVasutas SC elnöke)Szerencsiné CsamangóJusztina(Pusztamérgesi ÁltalánosIskola tanára)Erdélyi András (voltlabdarúgó, Csanádpalota)Gidai Sándor (ÚjszegediTorna Club elnöke)

TiszteltTollforgató!
Mielőtt a „fürkész” névvel megjelentcikkre válaszolnék és leírnám véleményemet, hangsúlyozni szeretném,hogy ezt a válaszlevelet Dr. Papp Sándor polgármester írja.Komoly elhatározásom volt sokáig,hogy az engem ért negatív kritikájú,s főleg álnév alatt megjelenő cikkekre nem reagálok, és nem is válaszolok. Most szándékomtól eltérek, mertengem is sokan kértek arra, válaszoljak, mondjam el véleményemet az írásokkal kapcsolatban. Lehet, hogy őkis másképp látják a dolgokat, mint acikk írója.Továbbra sem szeretném, ha ez a Hírlevél, másból sem állna, mint két ember parttalan vitájából. Ez az újságnem erre jött létre, és nem is azzal acéllal, hogy név nélküli, illetve fantom nevek alatt megjelenő cikkeketközöljön. Ha valakinek van véleménye, mondja el, vállalja fel önmagát.A képviselőtestület lehetőséget biztosít arra, ha a lap terjedelme lehetővéteszi, a lakosság véleménye is megjelenhessen a Hírlevélben, de arról isszó volt, hogy csak olyan cikkek jelenhetnek meg, melyeket a cikk írója saját nevével felvállal.E rövid bevezető után rátérnék az ünnepi falugyűléssel kapcsolatos megjegyzésekre.Véleményem szerint egy ünnepetnemcsak a külsőségek, a vendégekszáma, hanem az ünnep mondanivalója, tartalma tesz igazi ünneppé. Acikk szerint a 2008. november 27ei

Ünnepi Falugyűlés minden volt, csakünnepi nem, és sértő volt a lakosságra nézve.Pusztamérges önálló közigazgatásának 100. évfordulójára rendezett falugyűlés szerintem nagyon is ünnepivolt, és nem volt sértő senkire nézvesem. 100 év történetét, fejlődését hiánytalanul feleleveníteni, erről megemlékezni egy este alatt szintelehetetlen.A rövid települési „krónikában” azoka legfontosabb dátumok, időszakokés események lettek megemlítve, amelyek a pusztamérgesi emberek, az ittlakók életét, életkörülményeit döntőmértékben befolyásolták, megváltoztatták.Aki vidéken, főleg kis faluban él, aztudja, hogy a falusiak, ha idejük van,minden fejlesztésben, minden beruházásban aktívan kiveszik részüket, úgynevezett társadalmi munkátvégeznek, és végeztek korábban is.Ez természetes dolog, ezért mindenfejlesztésnél ezt külön nem emeltemki, de a fogorvosi rendelő esetébenezt pontosan, külön megemlítettem.Nem maradt ki egyetlen pusztamérgesi ember sem az ünneplésből, mertmindenki valamilyen módon érintettaz elmúlt 100 év történetében, sajátmaga, családja vagy hozzátartozója révén. A településért tett fáradozás köszönetéből sem maradt ki senki, mertaz est folyamán a zárszó előtt személyesen köszöntem meg minden pusztamérgesinek a segítséget, azt hogyrészesei voltak ennek a 100 évnek, éshozzásegítették Pusztamérgest ahhoz, hogy az elmúlt 100 esztendőeredményes legyen, hogy ezt az évfordulót ilyen formában is meg tudjuk

ünnepelni. Pusztamérges összes lakosához szóltam pont azért, mert mindenki részese ennek a közösségnek.A közösség egységét szeretném Hemingway Akiért a harang szól c.könyvének mottójával is alátámasztani:„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja; ha egygöröngyöt mos el a tenger, Európalesz kevesebb, éppúgy, mintha egyhegyfokot mosna el, vagy barátaink házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb,mert egy vagyok az emberiséggel;ezért hát sohase kérdezd, kiért szóla harang; érted szól.”Meggyőződésem, hogy polgármesterségem alatt külön figyelmet és megbecsülést kaptak azok a koruktólmegfáradt, talán betegen is fellépőemberek, akikről a cikk írója említésttesz. Talán ha a „fürkész” felfedné kilétét, pont ezek az idős emberek tudnák legjobban megítélni, ki, hogyanés milyen tisztelettel bánik az idősekkel.Megjegyezni kívánom, hogy a vendégek közül többen gratuláltak azanyag összeállításához, az ünnepszínvonalához.Egy személyes véleménnyel szeretném válaszomat befejezni, ez az estenem lehetett olyan rossz, olyan borzalmas, mint ahogy a cikk írója állítja, mert az este során nem láttamásítozó, unatkozó tekintetet, senkisem hagyta el a termet, nem mentközben haza, csend volt és figyelem,még a „fürkész” zümmögését is meglehetett hallani.Tisztelettel: Dr. Papp Sándor

A monitor előtt
Egyre többen keresik fel az eMagyarország Pontot. Levelezés, közösségi oldalak (pl. az iwiw), nyomtatványok letöltése  önként vagy kényszerből egyre többen használják aszámítógépet és internetet. Még többen használnák, ha a felfedező szándék mellé  saját bevallás szerint  az alapvetőjártasság is társulna.Ennek megoldására adta be az eMagyarország Pont akönyvtárral közös pályázatát, amelynek kiírása szerint közösségi internet hozzáférési pontokat támogat a Miniszterelnöki Hivatal. Tanfolyamhoz kértünk támogatást; a tervekszerint a PC felépítésével, a szövegszerkesztő és táblázatkezelő használatával ismerkedhetnének meg a jelentkezők.Az elmélet mellett az internet böngészés fortélyai, emailküldés is szerepel a programban. Kiemelt szempont a munkanélküliek esélyeinek javítása, ezért álláspályázat és önéletrajz írási segítséget is kapnak az érdeklődők.

Mindez a Közösségi Ház falain belül valósulna meg; az infrastruktúrát a könyvtár és az ePont közösen adja, a tanfolyam költsége és a dolgozók munkáját segítő alkalmazottmunkabére is része a 962000 Ft összegű pályázatnak.Emellett lehetőség nyílik ingyenes tárhely igénybe vételére, így a helyi szolgáltatások (árak, programok, nyitva tartás, stb.) a www.emagyarorszag.hu oldalról is elérhetőeklesznek majd.Az esélyek latolgatása korai lenne (100 pontos értékelésiskálán rangsorolják a kérelmeket) de biztató, hogy a 950millió forintos támogatási keretből 950 pályázat részesülhet kedvező elbírálásban, ezzel szemben ebben a kategóriában csak 509 db érvényes pályázat érkezett be!Döntés áprilisra várható; ha nem nyerünk támogatást, akkor kevesebb óraszámú, önköltséges tanfolyamot kívánunkszervezni, hogy minél többen megismerjék a számítógépés az internet biztosította lehetőségeket. Csala István
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Ez jól jött!
Olvasónk írja: "Rendszeresen eltűnnek a kihelyezett autóbusz menetrendek, ezért úgy gondoltam hogy összegyüjtöm a Pusztamérgesi járatok indulási idejét.MUNKANAPOKON:Szegedre Üllésen át04.05 04.55 05.30 06.05 07.00 08.00 10.0012.00 14.15 16.05 *16.55 18.00 19.00 20.15Szegedre Zákányszéken át04.00 05.40 06.45 #07.55 10.50 12.05 15.1016.10 20.05SZABADNAPOKON (szombaton):Szegedre Üllésen át04.55 06.05 07.00 08.00 10.00 12.05 14.1516.05 19.00 20.15Szegedre Zákányszéken át04.00 05.40 07.00 #07.55 10.50 12.05 15.1016.15 20.05MUNKASZÜNETI napokon:Szegedre Üllésen át04.55 08.00 *10.00 12.00 13.00 16.05 18.00Szegedre Zákányszéken át04.00 05.40 12.05 16.15 20.05

MUNKANAPOKON:Szegedről Üllésen át06.20 07.30 10.30 12.00 *14.00 14.40 15.3016.15 18.30 *19.30 20.30 22.45

Szegedről Zákányszéken át05.20 06.30 08.30 #10.20 #12.30 13.40 14.4516.30 17.30 22.45SZABADNAPOKON (szombaton):Szegedről Üllésen át06.20 07.30 10.30 12.00 14.40 16.15 18.3020.30 22.45Szegedről Zákányszéken át05.20 06.30 08.30 09.30 12.30 14.45 #16.3017.30 22.45MUNKASZÜNETI napokon:Szegedről Üllésen át06.30 *08.30 10.30 11.30 14.40 16.30 20.3022.45Szegedről Zákányszéken át08.30 14.30 17.30 18.30 22.45Jelmagyarázat:* Ruzsa érintésével # Mórahalom érintésévelA könnyebb érthetőség kedvéért nem jelzéseket használtam, hanem kissé terjedelmesebben, de érthetően próbáltam leírni. Remélem sokaknak segít ez a menetrend, mertnagyon sok bosszúságot tud okozni ha éppen az a busz"nem jön" amivel éppen utazni szeretne! Így ezek után talán nem kell leszedni a kifüggesztett példányokat sem, hiszen otthon mindenki meg tudja nézni!További utazási ügyekben mindenki hívhatja a Tisza Volán Zrt. információs irodáját a 0662/551166os, vagy engem személyesen is a +3630/4108120as számon.Jó utazást mindenkinek! Tóth Attila




