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A falu szíve afalugondnok…
Együtt  egymásért és a kistelepüléseken, tanyákon élőkért így lehet összegezni a falugondnokok találkozóját, amelynek aMegyeháza adott otthont. Mintegy 80 szakember tanácskozotta legfrissebb szakmai információkról, pályázati lehetőségekről,bemutatkozott a Csongrád Megyei Önkormányzat egyik szociális intézménye és az újonnanalakult szolgálatok is.1997 óta évente négyszer ülnekössze a falugondnokok; Szegeden BácsKiskun, Csongrád ésBékés megyei települések polgármesterei, jegyzői, falu éstanyagondnokai találkoztak.A tanácskozást köszöntötte Magyar Anna, a Csongrád MegyeiKözgyűlés elnöke, aki arról beszélt, hogy a falugondnokokmunkájában a bizalomra épülőkapcsolat a legfontosabb. Olyankapcsolat a külvilággal, az emberekkel, az ellátó rendszerekkel és egymással, ami jóban ésrosszban egyaránt nélkülözhetetlen. Úgy fogalmazott: „Ha a polgármester a falu esze, akkor afalugondnok a falu szíve kell legyen.”Csörszné Zelenák Katalin, azEgyesület ügyvezetője kifejezetten sikeresnek ítélte a tanácskozást, amelyen közvetlen szakmai információhoz jutottak arésztvevők. Megismerkedtek aCsongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthonával ésbemutatkozott például Kövegy,Óföldeák és Nagymágocs mostinduló tanyagondnoki szolgálata is.Csongrád Megyei KözgyűlésSajtószolgálata

vicc
Ki az abszolút bátor?Aki tök részegen, éjjel 4kor hazaérve a kezében seprűt tartó, tomboló feleségét megpillantva azt merikérdezni, hogy: Takarítani fogsz,vagy elrepülsz valahová?  Az irodavezető úgy gondolja, tudatosítja mindenkivel, hogy kinek tartoznak engedelmességgel. Vásárolegy "Én vagyok a főnök!" feliratútáblát, és kiszögezi az ajtajára.Mikor később visszatér az ebédszünetről, csodálkozva látja, hogy valaki egy cetlit ragasztott az ajtajára:"Főnök, a felesége telefonált. Kérivissza a tábláját."

A mai ellentétekkel teli világban sajnosa személyünk, és vagyontárgyaink biztonsága egyre kevésbé érezhető stabilan, hiszen annyi rémséget hallunknaprólnapra a médiában. Példák erre aközelmúltban helyben történt betörésekis  a bűnbandák tudják, hogy vannakpolgárőreink és járőrözve figyelnek is!Mégis kilesik őket, kicselezik őket...Csodát persze a polgárőrség sem képestenni, de rossz belegondolni, hogy elszabadulhatna a pokol (akár a magánvagyonok ellen is) ha híre menne, hogy őksincsenek már éjjel az utcákon, mertnem tudnak működni.A Polgárőr Egyesület Pusztamérgesen is egy önként vállalt feladatokatellátó civil szerveződés!Gondoljon bele bárki: vajon hányan vállalnák szívesen, hogy éjjel  amikor mialszunk a meleg szobában  ők kint állnak a templomkertben, vagy az utcákmás szakaszán lesben a mínusz 15 fokban és figyelnek! Figyelnek, hogy a miálmunkat és nyugalmunkat, ha rajtukmúlik, semmi ne zavarja.Vagy említhetném példaként, amikor éjjel gyanús zajt hall egy tanyán élő család  jogosan fél és ezért telefonál apolgárőrségnek  ők azonnal autóba ülnek és odasietnek elhárítani a bajt! Eztönként vállalni, és önként megcsinálninagyon nagy dolog én azt mondom!Hála Istennek vannak, akik ezt értünkvállalják és elvégzik! Értünk!Azonban ez gyakran nehézségekbe ütközik; olyan egyszerű nehézségekbe,hogy elfogy a pénzük és nem tudnaktankolni az autójukba. Ha pedig üres atank, nem tudnak a segítségünkre sietni. Azt meg már csak nem kellene elvárnunk, hogy saját pénzén tankoljon egypolgárőr ha éjjel vigyázni akar ránk...!?Az önkormányzat minden évben biztosít anyagi támogatást az egyesület számára, ami részben fedezi költségeiket.Mellé kiegészítésként próbálnak pályázatokat beadni és egyéni támogatásokútján is pénzhez jutni. Ugyanis az autót

javítani is kell néha, nem csak tankolni.Az önkormányzat jelenleg nincs abbana helyzetben, hogy jelentősen tudja segíteni a polgárőr egyesület tevékenységét, működését. Ezért én is igyekszemsegíteni külső támogatókat keresni.Norbert Töbs úr  aki a közelmúltban költözött a településre, ahogyanmegtudta, hogy bajban van az egyesület működése, azonnal zsebébenyúlt és segítségükre sietett!Köszönjük szépen, hiszen máskéntmár nem tudtak volna egy ideje azautóval közlekedni. Kérem tegyükezt meg mindannyian közösen!Ne gondoljon senki óriási pénzekre, hiszen sok kicsi sokra megy! Az egyesület minden bejövő forintot könyvel, haszámlájukra érkezik, akkor pedig ottválik hivatalos forinttá. Helyezzünk kigyűjtődobozokat a boltokban, egyébforgalmas helyeken, hiszen pár apró forintból is összejöhet egyegy üzemanyag vásárlásra való költség!Aki a számlájukra szeretne befizetni azmegteheti a Takarékszövetkezetnél:Pusztamérgesi Polgárőr EgyesületPartiscum XI. – 5760005310050350Ha valaki csak 100200 forintot tud erre a nemes célra költeni, tegye meg;azért is hálásak vagyunk mindannyian,hiszen egymásért tesszük ezt! Önmagunk biztonságáért, amit ők vigyáznakezen a pénzen! Abban biztosan egyetértünk, hogy a nyugodt álmunk, a közbiztonságunk nem egykét száz forintot érnekünk!Minden civil szerveződésre nagy szüksége van egy településnek, hiszen azott élőket ezek szorosan összekovácsolják, de úgy érzem a polgárőrökre és atűzoltókra sajnos óriási szükségünkvan a mindennapokban. Viszont pontők az a két szerveződés akik önkéntesen sem tudnak dolgozni ha nincs pénzük üzemanyagot vásárolni!Segítsünk együtt, hogy ők is segíthessenek! Köszönettel: Sólya Zoltánné

Segítséget kérnek a mi segítőink is !

Minősítő verseny
2009. március 22én volt Algyőn az Országos Népzenei Minősítő, amelyen Pusztamérgest képviselve kiváló eredménnyel szerepeltRadics Bálint. Szóló kategóriában (citera és ének) arany fokozatot ért el. Bálintnak ez a negyedik arany fokozataországos népzenei minősítő versenyeken, amelyre nagyon büszkék vagyunk.Páros ének és citera kategóriában isarany minősítést szerezett. A zsombóiBánfiné Kopasz Gyöngyivel lépett színre megmérettetni ének és zenetudásátnépzene kategóriában.

Radics Bálint teljesen önművelő szinten, alig néhány évalatt jutott el erre a szintre. Tudását máris igyekszik átadnia nála is fiatalabb generációknak: több településen tart citeraoktatást. Néhány éve citerakészítéssel is foglalkozik,munkái között akad többegyedi darab is. Minden évben kiállítások készülnek amunkáiból a régióban és helyben egyaránt. Bálint ének észenetudásával sokat segít ahelyben működő civileknekis. Szívből gratulálunk eredményeihez és további sikereket kívánunk a községlakossága nevében!Sólya Zoltánné



Mindenki ebédel 2009.
Hazai és nemzetközi intézmények felmérései szerint jelenleg Magyarországon 20.000gyermek éhezik, java részük olyan sorbanél, hogy az egyetlen étkezési lehetősége azóvodai, iskolai napközi. E gyermekek számára a legveszélyeztetettebb időszak a hétvége és az iskolai szünetek.Önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően idénis 20 óvodás és általános iskolás kap minden hétvégén és atanszünetekben előre gyártott kész ételt. A kiosztás hetentetörténik a Szociális Alapszolgáltatási Központban.A PROGRAM TÁMOGATÓI:10.000  50.000 Ft közötti adományok havi rendszerességgelMagyar Szerencsejáték Szövetség, Game World HungaryKft., JVH Játékautomata Kft., Zsizsi Kft., EAC GamingKft., NovoParts Kft., Integral Hungary Kft., Flamingo Casino Kft., SHS Union Kft., Queen Play Kft., Matfor Kft., DSlot Kft., GoldRun Kft., Bonus Play Kft., Europe LifeKft., HajdúJoker Kft., GL Games 2000 Kft., Golden CityKft., Két Flash Kft., Amoretto Kft., Dreamland ExpressKft., Kontra Card Kft., Kontra Plus Kft., Plaything Kft.,Nomis Szerencsejáték Kft., Central Casino Hungary Kft.,Ring Games Kft., Europlay Trade Kft., KOVI Mix Kft.,KegyiTrade Kft., Varga és Társa Kft., Körös Game Kft.,BónusCenter Kft., Ardeco Kft., Contiplay Plus Kft., Tócsik és Társa Kft., Ambest Kft., Imbest Kft., Meg NyerőKft., Budapesti Pénznyerőautomata Kft., JokerMagnumKft., Paragon 2002 Kft., Tomoza Hungary Kft., HUNguardian Kft., CentralGame 99 Kft., New Star Play Kft., StarGame Kft., Bayer Hungária Kft. Bayer Cropscience, Taxco98 Kft., Kun Zsuzsanna, Simondán András, Gadusné NagyEnikő, Böőr Zoltán, EU Reklám Kft., IQ Antikvárium, Provident Pénzügyi Rt., Nagy Tiborné, Ódor Ferencné, özv.Tóth Zoltánné, Szűr Lajosné, Kisszabó Kálmán, FörhéczLászló, 2 SCH Játék Kft., Good Luck Hungary Kft., FéderKft., Bonus Classic Kft., KHVT Kht., ÉKKO Kft., PaksiAtomerőmű Rt., Dr. Sütő Gellért, Dr. Rapp Zoltán, MagyarKöveteléskezelő Rt.,100.000 Ft feletti adomány éventeBorsodChem Nyrt., Sodexho Magyarország Kft, BayerCropscience, Genpact, BIT Bt.,Évi 100.000 Ftig terjedő adományBDI Hungary Kft., SÁS Autókarosszéria Kft., AviatronicKft., Ingram Micro Mo Kft., AESTisza Erőmű Kft., ASAÉpítőipari Kft.,Évente 100.000 Ft feletti adománySTORA ENSO HUNGARY Kft., DIABET Kft., HILTONBudapest West End, Sodexho PASS,Évi 5.000  60.000 Ft támogatás:ARVATO SYSTEMS HUNGARY Kft., DARUBER 2001Kft., SIGMA ALDRICH Kft., KFKI DIREKT Kft., MACRO Budapest Kft., EURO CONSTRUCTIVE Kft., INGRAM MICRO Magyarország Kft., PORTICO Kft.,INTERÉP Kft., JASA Kft., Shopguard Kft.600 forintnyi ennivaló 3318 gyermeknek 140 alkalommalévente. Ez a Mindenki Ebédel program ma. 600 forintnyiennivaló 20.000 gyermeknek 196 alkalommal évente. Ez aMindenki Ebédel program végső célja.Dr. Fodor Viola jegyző

Megyezöld Napok
Kiemelkedő volt az érdeklődés aRendezvényház Kht. a CsongrádMegyei Önkormányzattal és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal közös MEGYEZÖLD NAPOK 2009. pályázata iránt. Mintegy 2 millió forintot fordítanak akörnyezeti nevelési programok

megvalósítására. Az iskolák nem pénzt kaptak, hanem térítésmentesen kérhették környezet, illetve természetvédelmi előadások megtartását, túrák szervezését és fogadhattakegy természetvédelmi témájú mobilkiállítást is.31 intézmény pályázott sikeresen – mondta Sándor Attila,a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke a program elsőhelyszínén, ahol zöld béka mignonnal is meglepte a gyerekeket. A program során 62 túrát indítanak, amelyeken többmint 1500 gyermek vesz részt és 126 előadást tartanak,amit várhatóan 4500nál is több diák hallgat végig.Csongrád Megyei Közgyűlés Sajtószolgálata
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Az egyesület elnöke továbbra is Turcsányi János, elnökségi tagok pedigSzerencsiné Csamangó Jusztina ésRáczné Böröcz Ilona.Kötélugró csoportSzabadidő sportként működik, tehát adiákok nem leigazolt versenyzők, ígycsak a Diákolimpián versenyeznek. Bemutató fellépéseket tartanak, ahol bevételt is termelnek esetenként. Ebből afellépő ruhákra, zenei anyagokra, fotókra, utazásra fordítottak.A mórahalmi megyei Diákolimpiánegyéniben Tanács Noémi I., Farkas Lívia II., Dúró Laura, Jakus Nikolett ésPapp Dorina III. helyezést ért el.Országos Diákolimpián NagykanizsánFarkas Lívia, Farkas Laura, Farkas Dóra, Tanács Noémi csapatban 7.,Jáger Boglárka, Szabó Szilvia, FodorRéka, Kispál Nikolett 4. helyezett.Egyéniben Papp Dorina 7., Farkas Lívia pedig 8. helyezést ért el.Németországból vendégünk volt Roland Baumgartner, aki az öttömösiSpárgafesztiválon nézte meg fellépésünket. Az ő vendéglátásában CsukaSándorné nyújtott segítséget.Nagy kihívás és élmény volt a tatainemzetközi 5 napos tájfutó versenyenvaló mindennapos fellépés az eredményhirdetések előtt.Legemlékezetesebb fellépések:Helyi fesztiválSpárgafesztiválSiketek iskolája  SzegedSzanki FalunapKihívás NapjaHungária Kupa  TataLegtöbb fellépésen vettek részt: Farkas Laura, Farkas Dóra, Farkas Lívia,Tanács Noémi, Tordai Henrietta, Kisfaludi Dóra, Jakus Nikolett, Vilonya Regina, Papp Dorina, Dúró Laura, DúróBarbara, Dúró Krisztina, Szabó Katalin, Kormos Bianka, Jáger Boglárka,Szabó Szilvia, Tihanyi Brigitta, TóthMelitta, Rácz Anna.

A legfiatalabbaknak Kissné Irénke néni támogatásából új fellépőruhát tudtunk vásárolni.Tájékozódási futók:Országos bajnokságok (egyéni)Szerencsi Ildikó  2. és 3. (2szer is)Szerencsi Dóra  1.Juhász V. Renáta  6.Szerencsiné Cs. Jusztina  2. ill. 3.Felnőtt Világbajnokságon:Szerencsi Ildikó 10. (váltóban)Junior Világbajnokságon:Szerencsi Dóra 9. (váltóban)Nemzetközi versenyen Csehországban versenyzett Masa Máté. Legjobb

helyezése az erős mezőnyben a 6.hely volt.A Postás Kupán2. Dúró Krisztina,4. Dúró Barbara,6. Masa MátéHungária Kupa, 5 napos nemzetköziversenyen Tatán Farkas Dóra 10. lett.Szerencsi Ildikó világkupa futam 2.(versenyzett Dúró Laura, Dúró Barbara, Dúró Krisztina, Masa Máté is)Országos Diákolimpián 8. helyezéstért el Farkas Dóra.Megyei versenyen győztes vagy dobo

gós volt: Papp Máté, Masa Máté, Dúró Laura, Papp Dorka, Dúró Barbara,Dúró Krisztina, Farkas DóraEdzőtábor volt Tatán.Bevétel a Pusztamérges Kupából volt,amit nevezési díjakra, utiköltségre költöttünk.Labdarúgás, kézilabda:Új színfolt egyesületünkben a labdarúgás fellendülése. Ez Turcsányi Jánosvezetésével vált lehetővé, aki többkorosztállyal két programba is benevezett: a NUPI és a Gyermek LabdarúgóSzövetség tornáin vesznek részt. Ennek köszönhetően támogatásban is részesültünk, amiből az utazásokköltségét tudjuk fizetni és új mezeketvásároltunk. A csapatok egyre jobberedményeket érnek el a tornákon, dea legfontosabb, hogy sok meccsen kipróbálhatják játéktudásukat.A kézilabdásokkal is még 2 korcsoportban tudtunk csapatot kiállítani akörzeti versenyeken, ahol legjobb tudásuk szerint helytálltak a lányok.Utazásainkhoz és edzéseinkhez ebbenaz évben nagyon hiányzott egy mikrobusz. Sikeres pályázatok segítségévelvásároltunk egy számítógépet, amivelaz elkészített videóinkat tudjuk feldolgozni, versenyek előkészítését segíti.Több nevezési díjat és szálllásköltséget is pályázati segítségből tudtunk kifizetni. Lakossági összefogással egytermékbemutató megszervezésével kapott bevételből a szegedi futóversenyek autóbusz bérleti díját fogjukfizetni.A Kihívás Napját a bevált új időpontban az eddig szokásos segítőkkel rendeztük meg. A visszajelzések alapjánmaradunk ennél a formánál.Köszönjük az önkormányzat segítségét, reméljük a nehéz helyzet ellenérea továbbiakban is fontosnak tartják apusztamérgesi fiatalok szabadidő ésversenysportjának támogatását.Turcsányi János elnök

Beszámoló a Pusztamérgesi SE tevékenységéről




