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A férj összeveszik a feleségével,de úgy, hogy nem is beszélnek egymással. Mivel korán kell munkábamennie, ír egy cédulát az asszonynak a hűtőre:"Légyszíves, kelts fel reggel ötkor,hogy elérjem a buszomat."Másnap reggel kipihenten ébred aférj, és megdöbbenve veszi tudomásul, hogy már nyolc óra van. Éppen elkezdené szidni az asszonyt,amikor a hűtőre rakott papírra téved a tekintete:"Reggel öt van, kelj fel!  Fruzsi."  Éjszaka érkezik haza a részeg férj.Kopog, de a felesége nem akarjabeengedni, mert már nagyon késővan. Újra kopog: Nyisd ki az ajtót! Virágot hoztama szépségemnek!Az asszony ellágyul a kedvességreés kinyitja az ajtót. De hát hol vannak a virágok? Miért, hol van a szépség?

'09. május  június Pusztamérgesi Hírlevél

FIGYELEM!BANKSZÁMLASZÁMVÁLTOZÁS!
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Pusztamérges KözségÖnkormányzatának számlavezető pénzintézete 2009. május 1tőla Partiscum XI. Takarékszövetkezet.Az ÖnkormányzatKöltségvetési Elszámolási számla: 5760005311088626Iparűzési adó beszedési számla: 5760005311088664Gépjárműadó beszedési számla: 5760005311088729Kommunális adó besz. számla: 5760005311088633Idegenforgalmi adó beszedési számla: 5760005311088743Eljárási illeték beszedési számla: 5760005311088822Késedelmi pótlék beszedési számla: 5760005311088705A 2009. április 30ig kiállított adóval kapcsolatos csekkek atovábbiakban nem aktuálisak. Amennyiben befizetését szeretnételjesíteni, kérem, hogy a Polgármesteri Hivatalbaszíveskedjenek befáradni, ahol az új csekket átveheti.Segítségüket és megértésüket előre is köszönöm!Dr. Fodor Viola jegyző

Választási eredmények
A 2009. június 7én megtartott Európai Parlamenttagjainak választási eredménye Pusztamérgesen.Névjegyzékbe felvett választópolgárok: 989 főSzavazóként megjelent választópolgárok: 286 főRészvételi arány : 28,92 %Érvényes szavazatok száma: 286 dbÉrvényes szavazatok listánként: szavazatok megoszlása:FIDESZ  KDNP 188 65,73 %SZDSZ 7 2,45 %MSZP 38 13,29 %JOBBIK 40 13,99 %LMPHP 3 1,05 %MDF 10 3,49 %A településen két lista az MCF ROMA Önkormányzat és a MUNKÁSPÁRT nem kapott szavazatot.Dr. Fodor Violahelyi választási iroda vezetője

F E L H Í V Á S
Felhívom a lakosság figyelmét a termőföldek, abelterületi telkek gyomtalanítására, a parlagfű elleni védekezésre.Az ingatlan tulajdonosának, használójának minden év június 30ig kell első alkalommal elvégezni a parlagfű elleni védekezést, ezt követőenfolyamatosan meg kell akadályozni a parlagfű ésmás allergén gyomok virágzását, az allergén virágporok levegőbe kerülését.Az ezzel kapcsolatos tennivalókat a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, és a hozzákapcsolódó ágazati jogszabályok határozzák meg.
Június 30a után a gyomtalanítási, parlagfű ellenivédekezési kötelezettségét elmulasztókkal szemben közérdekű védekezés rendelhető el, melynekköltségét az ingatlan tulajdonosa, használója köteles megtéríteni.Ezen túlmenően a gondozatlan földek tulajdonosa, használója 15.000 Fttól 15.000.000 Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható, és köteles az eljárássalkapcsolatos költségeket is megfizetni.Dr. Fodor Viola jegyző

Térítési díjak
Az önköltségi adatok változásával csökkentek a Tanyagondnoki Szolgálat térítési díjai. Az intézményi térítési díj a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény rendelkezései szerint kiszámított, külön jogszabály szerintidíjnál alacsonyabb összegben is meghatározható. A térítési díjak szociális étkeztetés és vendégétkeztetés esetében nettó értékben kerültek feltüntetésre. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátásatartózkodással, idősek nappali ellátása étkeztetéssel, támogató szolgáltatás óradíja és a személyszállítás, idősek bentlakásos elhelyezése ÁFÁt nem tartalmaz.1.Szociális étkeztetésEgy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség kiszállítás nélkül: napi 558 Ft / ellátott.Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség kiszállítással: napi 590 Ft / ellátott.A differenciált összegű állami normatív hozzájárulások levonásaival:Akiknek a családban az 1 főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %át nemhaladja meg: elvitellel:180 Ft/fő/nap/adag, kiszállítással:207 Ft/fő/nap/adag.Akiknek a családban az 1 főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %a és300 %a között van: elvitellel 204 Ft/fő/nap, kiszállítással 239 Ft/fő/nap.Új ellátások, akiknek a családban az 1 főre eső jövedelem a nyugdíjminimum300 %át meghaladja: elvitellel 265 Ft/fő/nap, kiszállítással:292 Ft/fő/nap.2.Házi segítségnyújtásEgy ellátottra jutó önköltség: egy ellátási órára jutó összeg:793 Ft/óraA differenciált összegű állami normatív hozzájárulások levonásaival: azon ellátottak, akiknek a családban az 1 főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %át nem haladja meg: intézményi térítési óradíj: 30 Ft/óra, azon ellátottak, akiknek a családban az 1 főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150 %át meghaladja: intézményi térítési óradíj: 311 Ft/óra.3. Jelzőrendszeres házi gondozás: önköltség: 76 Ft/Fő/nap

Nyertes pályázat
A helyi ePontszámára is eredménnyel zárulta Miniszterelnöki Hivatal informatikai tudás elterjesztését szolgáló pályázata. Az "etudással amonitor előtt" címet viselő pályázatot előfinanszírozott formában, 962.000 Ft értékben  ennyi volt az igényelt összeg  nyerttámogatást. Október végéig kell megvalósítani és elszámolni akitűzött célokat, amelynek ezúttal nem az eszközfejlesztést és agéppark bővítését, hanem az informatikai tudás elterjesztését ésa számítógép használat népszerűsítését kell szolgálnia.Ennek megfelelően júliusban és augusztusban a számítógép kezelésével, szövegszerkesztéssel, táblázatkezeléssel és internetalapismeretekkel kapcsolatos tanfolyamokat szervezünk. A tematika összeállítása már folyamatban van, terveink szerint a modulokra együtt és különkülön is lehet jelentkezni. Annakérdekében, hogy a szükséges információ egy helyen hozzáférhető legyen, saját tárhelyet is igényeltünk; így nem terheljük a települési honlapot, de arról is elérhető lesz saját oldalunk, aminközzétesszük aktuális híreinket  például a tanfolyamot is.Következő számunkban már részletesen beszámolunk a jelentkezés feltételeiről és közzétesszük azok időpontjait is. Az érdeklődőknek július közepétől érdemes személyesen is felkeresni azeMagyarország Pontot a részletes információkért! Csala István



Mindenki ebédel 2009.
Hazai és nemzetközi intézmények felmérései szerint jelenleg Magyarországon20.000 gyermek éhezik, java részük olyansorban él, hogy az egyetlen étkezési lehetősége az óvodai, iskolai napközi. E gyermekek számára a legveszélyeztetettebbidőszak 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

2 7Pusztamérgesi Hírlevél 33. szám '09. május  június Pusztamérgesi Hírlevél

Eltűnhet majd aszemét
Települési hulladéklerakók környezetbeillesztése (Környezet és Energia Operatív Program  2009  2.3.0)Amikor 2000. december 22én az Európai Bizottság és a Magyar Kormány aláírta a “Szegedi regionálishulladékgazdálkodási program” című,ISPA projekt finanszírozási Megállapodását, nagyot sóhajtottak a délalföldipolgármesterek, mert 33 települést szorító, EU hulladékgazdálkodást érintő problémája megoldódni látszódott. Aprogram előre haladtával a településeken megépülő hulladékudvarok, gyűjtőszigetek megvalósulásával a lakosságmegtanulta, hogy a szeméttel máskéntkell “bánni” mint korábban, hogy szelektíven gyűjtve az újrahasznosítással akörnyezetünket óvjuk, védjük, ezzel ishozzájárulva a környezeti minőségünkjavulásához. A projekt által érintett térségben 33 település helyezkedik el, többek között Pusztamérges is. A projektkeretében érintett lakosság 258.677 fõ.A régióban keletkezõ lakossági szilárdhulladék 48 ezer tonna, az egyéb lakossági hulladékok további 28,5 ezer tonnát tesznek ki. Ezen túlmenően azépítõipari termelés 61 ezer tonna szervetlen hulladékot, a mezőgazdasági termelés pedig 30 ezer tonna biológiailaglebomló (komposztálható) hulladékottermel. Ennek a térségben keletkezőnagy mennyiségű hulladéknak az elszállítása és ártalmatlanítása érdekében elkészültek mindazok a létesítmények komposztáló telep, szigetelt hulladéklerakó, építőanyag feldolgozó üzem, biogáz üzem , melyek üzemeltetésévelegy EU színvonalú, Magyarországonegyedülálló komplex hulladékgazdálkodási rendszert tudhatunk magunkénak.Az elképzelések azonban máig nem valósultak meg 100%ban, hiszen a meglévő hulladéklerakók tájba illesztési azazrekultivációs munkálatai elmaradtak. Hiába kezdődtek meg a projekt elindításaután szinte azonnal a települési hulladéklerakók rekultivációjának tervezési mun

kálatai, a törvényi szabályozásmegváltozása, valamint a kivitelezés elhúzódása miatt megemelkedett rekultivációs költségeket az eredetitámogatási összeg (kb. 4,55 milliárdforint) nem tudta elviselni illetve azérintett Önkormányzatok ezt az összeget önerőből nem tudták volna előteremteni.A magas beruházási költségek figyelembevételével láthatóvá vált, hogy arekultivációt csak közösen, a 33 település továbbra is összefogva tudja megvalósítani, ezért megalakították aDélAlföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulást. A Társulás tanácsábanÖnöket településük polgármestere képviseli. Az Új Magyrország FejlesztésiTerv keretein belül 2007ben jelentmeg egy olyan pályázat, mely a tervekkészíttetéséhez valamint a megvalósításhoz ad anyagi támogatást. Ennek címe: Környezet és Energia Operatívprogram (KEOP) Települési szilárdhulladéklerakókat érintő térségi szintû rekultivációs program. A rekultivációsorán a felhagyott hulladéklerakó telepeket záró réteggel látják el annak érdekében, hogy az esővíz aszennyezőanyagokat ne moshassa a talajba, másrészt növények betelepítésével a tájba illő környezetet alakítsanakki a településeken. Szeged Megyei jogúVáros Önkormányzata sikeres pályázatot adott be a társulási települések gesztoraként. Az I. szakaszban közel 24milliós összegből a rekultivációs tervekpontosításai elkészülhettek. Az Önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulniuk ezekhez a tervezési költségekhez!Jelen pillanatban a II. fordulós pályázati anyag összeállítás van folyamatban,melyet immár a 33 települést egyesítőDélAlföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. júliusában tervezbeadni. A pályázat sikeres elbírálása ésa projektet érintő közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően a rekultiváció, azaz a települési hulladéklerakóktájba illesztése várhatóan 20102012között megvalósulhat.Kedvezményezett: DélAlföldi TérségiHulladékgazdálkodási Társulás.

Elballagtak
A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú MűvészetoktatásiIntézmény Pusztamérgesi Tagintézményének 10 diákja intett búcsút az iskolapadoknak június20án. Természetesen nem véglegesen  hatan közülük szeptemberben a helyi Középiskolában,négyen pedig szegedi iskolákban kezdik meg középfokú tanulmányaikat.Az óvodában 8 leendő kisdiákvárja, hogy szeptemberben iskolatáskával a hátán a HétszínvirágÓvoda helyett iskolába induljonotthonról.

Ki az a Tsa?
Nagy volt a sürgésforgás májusban a Szent István utca és a Kossuth utca sarkán álló épületben.A május végén nyitott könyvelőiroda, építőipari vállalkozás ésmasszőr költözött a hajdani már régóta üresen álló  patikahelyére. Sokan figyeltek fel kíváncsian a kiírás utáni cégnévben a Tsa rövidítésre.

A Dencsi, Fia és Társa Kft. irodája családi vállalkozásban működik. A belső tér teljesenmegújult, új burkolatot kaptak ahelyiségek, vizesblokkot alakítottak ki, színes falak fogadják amegbízással érkezőket vagy afelfrissülni vágyókat.(keretes hirdetés a 7. oldalon)



Sima ügy
Régi probléma szűnt meg egy kis betonozással. A Szent István utcána fodrászüzlettől a Szinkron Vegyesipari Szövetkezet volt telephelyének kapujáig húzódó, körülbelül 50 méteres szakasz már nehezenvolt járható. Nem folyt le a víz eső után, állt a sár és a kimozdult járólapokon  különösen télen  veszélyes volt a közlekedés. A kisboltelőtti területet az áruszállítók is rendszeresen használták; kényszerűségből, mert közel sem voltak ideálisak a körülmények.A betonozással ez megoldódott: lefolyik a csapadékvíz, nem dőlnekel a letámasztott kerékpárok és a ládák, dobozok sem borulnakössze. Az építőanyagot az önkormányzat biztosította, a szakmunkáról pedig Sutka Judit vállalkozó gondoskodott.kép és szöveg: Csala István
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Idén is tábor
A Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet idén is megrendeziegy hetes nyári táborát. Az elnökség a július 2024ig tartóhét mellett döntött; 25én szombaton pedig családidélutánnal, filmvetítéssel és  idén első alkalommal  jóidő esetén szabadtéri bállal (a Piactéren) szeretnék zárni aprogramsorozatot. Az egyik fő helyszín a Közösségi Házlesz, a filmvetítéseket a Művelődési Házban tartják.A részletek kidolgozása folyamatban van, a nyári szünetbeköszöntével várhatóan felpörögnek majd az események.A költségvetés összeállításánál az eddigi elveket veszikfigyelembe a fiatalok  érdekes és olcsó programokbangondolkodnak, hogy minden jelentkező jól érezze magátaz egy hét alatt.A foglalkozásokra általános iskolásokat várnak.Csala István
Koncertek
Az idén második alkalommal nyert a Művelődési Házkönnyűzenei koncertet a Tisztelet Társaságától. Két éveKorda György és Balázs Klári, idén Aradszky László ésHarangozó Teri adott műsort a község és a régió szépkorúlakosságának. Óriási sikere volt a két kedves és igen népszerű énekesnek! Nagyon sokan jöttek el és tapsoltak lelkesen a koncert ideje alatt.A Társaságtól kaptunk még 40 db ajándékjegyet a Budapest Sportarénában megrendezésre kerülő könnyűzeneikoncertre, ahol fellép Bangó Margit, Bódi Guszti és Kovács Kati sok más népszerű énekes mellett. A koncertreegy autóbusznyi pusztamérgesi utazik  elsősorban az idősebb korosztályból. Köszönjük szépen e szép ajándékokat!Sokaknak anyagilag igen megterhelő lenne egyegy ilyenkoncertműsor belépőjegyének árát megfizetni, talán néhányan nem is engedhetnék meg ezt maguknak.Az ifjúsági korosztály számára is kaptunk egy ifjúságikoncertet ajándékba a Talent énekstúdiótól. Május 28án aTalent Tehetségkutató Énekstúdió hozta ajándékba a tehetséges fellépőinek remek szórakoztató műsorát! A színpadon találkozhattunk a Diótörő című musical két sztárjával,Vass Vikivel és Varga Zsófival is, akiket a Lili  Pirlipátszerepében láthattunk a Szegedi Nemzeti Színházban.Ezen kívül hallhattunk és láthattunk gyerekdalokból, népszerű slágerekből, poprock musicalből álló összeállítást is.Sólya Zoltánné

Tévében
Áprilisban forgatott a településünkön a Duna Tv Íz őrzőkc. – hagyományőrző műsora. A két napos felvétel idejealatt nagyon sok helybeli lakos és család dolgozott a községünk jó hírnevének megőrzéséért, hagyományaink bemutatásáért. A műsorba bekerülés lehetőségét a faluajándékba kapta a televíziótól.Tisztelettel köszönjük munkájukat és fáradozásukat mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak ahhoz,hogy bemutathassuk gasztronómiai értékeinket, kulturálishagyományainkat, elsősorban a pusztamérgesi bort és annak őskultúráját!A Duna TV várhatóan július 19én (vasárnap) közvetíti afelvételt az „Íz őrzők” c. műsor keretein belül!Sólya Zoltánné

A FELNŐTT TANULÓK HETE  pályázatokPályázati felhívásA Magyar Művelődési Intézet ésKépzőművészeti Lektorátus, aMagyar Népfőiskolai Társaság, aMagyar Pedagógiai Társaság és aTudományos Ismeretterjesztő Társulat pályázatot hirdet középiskolások számára, akik továbbitanulmányaikat munka mellett,nem pedig nappali képzésben szeretnék folytatni.A pályázatban várjuk elképzeléseiket a felnőttkori tanulásról,mennyire szerepel terveik között,és céljaik eléréséhez − véleményük szerint − megfelele a tanulásnak ez a módja?Látnake követendő példát maguk előtt, amely a munka mellettitanulás előnyeit mutatja számukra? Mi az, ami vonzó lehet a felnőttkori tanulásban?A pályázatokat A4es méretben,minimum 2  maximum 6 oldalterjedelemben, ha lehet, fényképpel együtt várjuk postai küldeményként, vagy emailen.A pályázatok beérkezési határideje: 2009. szeptember 11.Cím: Magyar Művelődési Intézetés Képzőművészeti Lektorátus1011 Budapest, Corvin tér 8.A borítékra kérjük, írják rá: "Keresni is? Tanulni is?"
Pályázati felhívásA Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Magyar Népfőiskolai Társaság, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos IsmeretterjesztőTársulat pályázatot hirdet azon felnőttek részére, akikmunka mellett, vagy éppen munka nélkül vállalják a tanulást, továbbképzést, átképzést, mert úgy gondolják,hogy erre szükségük van. A pályázati felhívás természetesen szól mindazokhoz is, akiknek véleménye, tapasztalata van a felnőttkori tanulásról.A pályázatokban írják le miért tartották szükségesnek,hogy iskolapadba üljenek, milyen változást hozott ez adöntés az életükben, a családban? A munkahely támogatta, elnézte, vagy éppen ellenezte továbbtanulásukat?Milyen problémákkal és örömökkel találkoztak a tanulásfolyamán? Nehéz volt elkezdeni? Milyen segítséget vártak/várnának el, hogy könnyebb legyen? Mi ösztönözte,hogy eljussanak az utolsó vizsgáig? Mennyire tudtakmegfelelni saját és az iskola elvárásainak? Befejezve felnőttkori tanulmányaikat éreztek/érezneke kedvet a továbbtanuláshoz? Miért, ha igen? Miért, ha nem? Atanultak mennyire és miben változtatták meg életszemléletüket?A pályázatokat A4es méretben, minimum 2  maximum6 oldal terjedelemben, ha lehet, fényképpel együtt várjukpostai küldeményként, vagy emailen.Cím: Magyar Művelődési Intézet és KépzőművészetiLektorátus, 1011 Budapest, Corvin tér 8.A borítékra kérjük, írják rá: Tanulni érdemes!...?

Pályázati felhívás családok számáraA Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Magyar Népfőiskolai Társaság, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat pályázatot hirdet azon családok részére, ahol valamelyik szülő munka mellett,vagy éppen munka nélkül vállalja a tanulást, továbbképzést, átképzést, mert közösen úgy gondolják, hogy erre szükségük van. A pályázati felhívás természetesenszól a család többi tagjához is, mert a felnőttkori tanulás többnyire nem egyszemélyes döntés.A pályázatokban írják le miért tartották szükségesnek, hogy iskolapadba üljenek, milyen változást hozott ez a döntés az életükben, a családban? Hogyan hozták meg adöntést a továbbtanulásról? A családtagok miképpen segítettek/segítenek a tanulástvállaló szülőnek? Megosztották a feladatokat?Milyen hatással volt/van a család többi tagjára a felnőttkori tanulás? Utólag hogyanértékelik, megérte a fáradtságot, időt, energiát, sikerült elérni a kitűzött célt?A család közös pályázatában a családtagok véleményét, meglátásait is várjuk, akársaját kézzel írott kiegészítés formájában!A pályázatokat A4es méretben, minimum 2  maximum 6 oldal terjedelemben, halehet, fényképpel együtt várjuk postai küldeményként, vagy emailen, pontos elérhetőség feltüntetésével (név, lakcím, email, telefonszám).Cím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus1011 Budapest, Corvin tér 8.A borítékra kérjük, írják rá: Kitünőre vizsgáztunk!
A pályázatok beérkezési határideje: 2009. szeptember 11.Cím: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus1011 Budapest, Corvin tér 8.A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét! Email cím: tothe@mmi.huA sikeres pályázatok beküldőiről portréfilmet készítünk, írásaikat díjazzuk ésmegjelentetjük a Szín  Közösségi Művelődés és a Felnőttképzés címűfolyóiratokban.
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Kihívás Napja 2009.06.03.
Igazi kihívás, melyetörömmel teljesítünk mifelnőttek is. Nagyon jó,ha ez sikerül. Van egylelkes, kitartó szervező Szerencsiné Csamangó Jusztina és segítői. Köszönet, éskívánom, sok éven át maradjon meg ez a nap! Nagyon sokötletet gyűjtöttem a délutáni sportrendezvényen, szupervolt!Szegedről és környékéről is évek óta sok futó jön el, hogyvelünk sportoljon ezen a napon  hazajönnek távolabbtanuló és dolgozó pusztamérgesiek is erre a napra! Olyanjó lenne, ha azok akik itt helyben élünk, együttszurkolnánk és sportolnánk velük!Aki lekicsinylő; az a saját "gátló" gondolatát, saját magakifogásait kell legyőzze elsőnek  meglátják milyen szépfelelmelő érzés, ha ezután részt is vesznek a sportból.Egy mottó: "Az élet hegymászás, de a kilátás csodás."(sportszerető tanuló: Tihanyi Adrienn)Köszönöm! A kerékpározó felnőttek nevében:Csuka Sándorné

"A sport nem a csúcsonkezdődik, de mindenkinekjoga van oda eljutni."(M1 sporthírek)

Köszönet
2009. május 20án Budapestena Papp Lászlóról elnevezettSportarénában a Tisztelet Társaság szervezésében rendezett koncerten vehettünk részt, melyet egy elnyert pályázat(40 db ingyen jegy) alapján tehettünk meg.Első köszönet Sólya Zoltánné Tecának szól, aki a pályázatot írta, küldte és a nyerés után megszervezte; lebonyolította az utazást. Nem kis feladat a minden "jóval" megáldott40 idős ember koordinálása. Ami fontos és nagyon nemmellékes  teljes politika mentes volt a koncert megrendezése, 4 ezer ember vett részt. Egy nagyon szép időben eltöltött délutánban volt részünk.Köszönjük még a helyi Műv. Házban május 7én Aradszky László és Harangozó Teréz koncertjét is; szintén pályázati nyeremény volt!További sikereket kívánok a résztvevők nevében isCsuka Sándorné

"Az őszinte dícséret asiker legjobb eszköze.Éljen vele!"(David I. Schwartz)

Nótával a betegségekellen!
Ezzel a címmel került a kezembe minap egy kutatás közzététele. Azonnal arra asszociáltam ,hogy ezt a hírt megosztom Önökkel! Tanulságos nagyon!(Délmagyarország c. napilap.06.09.sz.)
Több friss kutatás szerint az éneklés amellett, hogy jobbkedvre derít és javítja az általános egészségi állapotot, segíthet jobban elviselni a krónikus betegségekkel járó fájdalmat is.„Éneklés közben másképp lélegzik az ember, tüdejének nagyobb részét használja, így a vérbe több oxigén jut, és éberebbek leszünk.Emellett az éneklés a szívet és azérrendszert is edzi, és olyan hormonokat szabadít fel, amelyek akkor keletkeznek, ha egy feladatra koncentrálunk, ésugyanakkor élvezzük is.” magyarázta Graham Welch, aLondoni egyetem professzora, aki kimerítően foglalkozottaz énekléssel és egészségre gyakorolt hatásaival.Danny Wiliams, a Brit Oszteopátia Egyesület tagja gyakran javasolja izomproblémákkal küszködő betegeinek,hogy lépjenek be egy kórusba.„ Azok, akiknek ezt ajánlom, stresszes életet élnek, vagyülőmunkát végeznek, és nem használják kellően rekeszizmaikat. Ugyanaz a problémájuk: Csupán a tüdejük felső részét használják, így nagyobb a veszélye a hiperventiláció,gyors, felszínes légzés kialakulásának.Esetükben az éneklés segít abban, hogy jobban használjákrekeszizmaikat, ami oldja a bennük uralkodó feszültséget”idézte Williamst a The Daily Telegraph brit napilap onlinekiadása.Ezek után mit is javasolhatnék mást a kedves olvasónak?

Jöjjön velünk együtt énekelni a nyugdíjas klub tagjai közé,akik olyan odaadással és jókedvvel teszik ezt!Sokan mondják: én nem tudok énekelni! Ilyen nincs: táncolni és énekelni minden ember tud! Legfeljebb sajátosmódon teszi ezt, nem feltétlenül gyönyörködtetve a környezetét, de mindent meg lehet tanulni, ha akarja az ember!Kerékpározni sem tudunk, amikor megszületünk!?A lényege az éneklésnek az egészségünk védelme azzal,hogy kihasználjuk jobban a tüdőkapacitásunkat és bővebboxigén ellátáshoz juttatjuk a szervezetünket.A másik fontos dolog még a kohéziós erő! Ami közösséggé kovácsol, összetart emberi közösségeket! Ez itt a fontos!Fontos még, hogy az éneklés által fejlődik ütemérzékünk,szókincsünk, emlékezetünk bevésési és felidézési mechanizmusa, szép kiejtésünk, artikulációnk, beszédkészségünk, alkalmazkodóképességünk, toleranciánk, ha mindezt egy kórusban tesszük.Nincs több érvem így első gondolatra, detalán ez már elég is, hogy a kedves olvasó átgondolja, és elfogadja ezt a meghívást közénk, a mindig vidámnyugdíjas klub tagjai közé, akikszeretettel várnak maguk közémindenkit, akinek van kedve egy ragyogó kis közösséghez tartozni ésegyütt nótázni!Sólya Zoltánné

Ugrókötelesek sikere
Szép sikert értek el legfiatalabb ugróköteleseink a zalaegerszegi országos diákolimpián. Egyéni összetett versenyben Jáger Boglárka 4. helyezet lett, amit a félperces gyorsasági hajtásban teljesített egyéni csúcsával, és jól sikerült szabadon választott gyakorlatávalért el. Szintén 4. helyezést ért el az erős mezőnyben azI. korcsoportos csapat is, melynek tagjai: Jáger Boglárka, Szabó Melinda, Szabó Szilvia, Vitai Nikolett. Azönkormányzat mikrobuszával eljutott a versenyre tapasztalatot szerezni még 3 ugróköteles is. Köszönet atámogató szülőknek és a két kísérő pedagógusnak.Szerencsiné Csamangó J.

Pusztamérges kupa tizennyolcadszor!
A kötélugró diákolimpiával egy időben a PusztamérgesiSportegyesület az iskola pedagógusainak, régi tájfutóinakés a SZVSE sportolóinak segítségével Pirtó kiváló adottságú terepén rendezte a hagyományos tájfutó versenyét. Aszezon első igazán jó idővel szolgáló hétvégéjén a régióbólközel 150 versenyző tette próbára fizikai erejét, tájékozódóképességét. A legkisebbektől a 70 éves idősebbekig életkoruknak, tudásuknak megfelelő pályákon versengtek a résztvevők.A profi pályákon a pusztamérgesi versenyzők a következőeredményeket érték el:10 évesek: 1. Masa Bence12 évesek: 3. Masa Máté, Dúró Barbara14 évesek: 1. Farkas Dóra, 2. Dúró Laura18 évesek: 1. Juhász V. RenátaGyerek versenyen:1. Péter Dániel, Kiss Evelin, Juhász V. Jázmin2. Kazi Milán3. Ótott K. Dóra Szerencsiné Csamangó J.

Esélyegyenlőség
Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítéséntúl ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben élő / dolgozó személyek helyzete javulhasson olyan eszközöket kell alkalmazni, amelyek a hátrányokat csökkentik, illetvemegszüntetik. ennek érdekében a törvény két új intézményt hozott létre. Az egyik a munkahelyek, a másik pedig a településiönkormányzatok által alkotott esélyegyenlőségiterv. Az ötven főnél többdolgozót foglalkoztatóintézmények és többségiállami tulajdonban lévő cégek számára kötelező ilyen tervet készíteni.Az Európai Uniós fejlesztési támogatásainak odaítélésének egyre gyakoribb feltétele ilyen programok megléte.Ennek megfelelően Pusztamérges Község Önkormányzata is megalkotta a sajátját, amelyet a képviselőtestületmegtárgyalt és elfogadott. A helyi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, meghatározza ezen csoportok esélyegyenlőségételősegítő célokat  különös figyelemmel a lakhatásra, oktatásra, foglalkoztatásra és az egészségügyre  valamintmeghatározza a célok megvalósításának ütemezését.A program teljes szövege megtekinthető a PolgármesteriHivatalban és hamarosan a település honlapjáról is letölthető lesz.




