
AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSIBIZTOSÁNAK FELHÍVÁSACSONGRÁD MEGYEPOLGÁRAIHOZ
TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!Ha úgy ítélik meg, hogy valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv alapvető jogaikkal összefüggésben visszásságot, sérelmet okozott Önöknek, kérhetik azállampolgári jogok országgyűlési biztosának segítségét.Panaszaik továbbításához a biztos kérésére gyűjtőládákállnak a rendelkezésükre a következő helyszíneken:Szeged Polgármesteri Hivatala:Szeged, Széchenyi tér 10.Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatala:Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.Szentes Polgármesteri Hivatala  Kossuth tér 6.Makó Polgármesteri Hivatala  Széchenyi tér 22.Csongrád Polgármesteri Hivatala  Kossuth tér 7.Mindszent Polgármesteri Hivatala:Mindszent, Köztársaság tér 31.Mórahalom Polgármesteri Hivatala:Mórahalom, Millenniumi sétány 2.Kistelek Polgármesteri Hivatala: Árpád u. 13.Sándorfalva Polgármesteri Hivatala: Szabadság tér 1.Csanádpalota Polgármesteri Hivatala:Csanádpalota, Kelemen László tér 10.A panaszládákba 2009 július 13tól 2009 augusztus 31ig dobhatják be leveleiket, lehetőleg csatolva a panasszal kapcsolatos iratok fénymásolatát. Beadványukat2009 augusztus 31ig postán is elküldhetik az Országgyűlési Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u.22.), vagy emailben is továbbíthatják azt a panasz@obh.hu címre.Panaszaikat a biztos kivizsgálja, illetve  amennyibennem tartoznának a hatáskörébe  továbbítja az illetékeshatóságnak. Az esetleg szükséges személyes meghallgatás időpontjáról írásbeli értesítést küldünk.Hatáskör hiányában az országgyűlési biztos nem tud segítségükre lenni, akkor ha az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket, az ügy 1989. október 23a előtt indult, jogerős határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság, az ügy elbírálása ügyészi és bírói hatáskörbe tartozik.Prof. Dr. Szabó Máté s.k.az állampolgári jogok országgyűlési biztosaKIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2 tel.: (62) 286851 Dr. Fodor ViolaSZERKESZTI: eMagyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.: (62) 286688 Csala István (30) 3818087NYOMJA: AlfaCenter Nyomdai, Szeged, Pulcz u. 23. tel.: (62) 426970 Fehér Tibor (20) 3195841Kiadói és Szolgáltató Kft. alfacenter.nyomda@invitel.hu Ingyenes, közéleti tájékoztató kiadvány 1
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Az egérke és az elefánt találkozik: Hány éves vagy te elefánt, hogy ilyennagyra nőttél? Kettő. Érdekes, én is  mondja az egérke bár én két hétig beteg voltam.  A medve, a farkas, a róka és a holló ül arepülőgépen. Megszólal a farkas: Medve koma, hozzál nekem egy sört!A medve visz neki egy sört. Két percmúlva megszólal a róka: Medve, hozzál nekem is egy sört!A medve neki is visz egy sört. Két percmúlva megszólal a holló: Medve koma, fényesítsd ki a cipőmet!A medve kifényesíti a holló cipőjét. Hamarosan megint megszólal a róka: Medve koma, fényesítsd ki az cipőm!A medve mérges lesz, kidobja a rókátés a hollót a repülőgépből. Zuhanás közben megkérdezi a holló a rókát: Róka, tudsz te repülni? Én? Nem. Akkor mit szemétkedsz a medvével?
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Tűzgyújtási tilalom
Az utóbbi időben a rendkívüli meleg és csapadékmentesidőjárás miatt a Pest, BácsKiskun és Csongrád megye területén lévő erdőkben a fokozott tűzveszély alakult ki.Ezért a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pest, BácsKiskun és Csongrád megye területén lévőerdőkre, valamint az erdőterületek határától számítottkétszáz méteren belüli területre  átmeneti időre  azonnali hatállyal általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.A tilalom idején tilos a tűzgyújtás a felsorolt területekenkijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közútés vasút menti fásításokban, beleértve a parlagés gazégetést is.A közúton és vasútonutazók, az erdőben kirándulók, valamint amezőgazdasági területeken dolgozók által eldobott égő cigaretta csikkés dohánynemű fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a kiszáradt árokparton, illetve vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetbenközvetlenül erdő és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.A tilalom feloldására, a fokozott tűzveszély elmúltával, aMinisztérium későbbi időpontban intézkedik.Mórahalom, 2009. július 24. Vass László pv. őrnagy sk.

III. Nyári Tábor
Július 2024ig tartott a Pusztamérgesi Ifjúsági Szervezet  sorrendbenharmadik  nyári napközis tábora.A programok fő helyszíne ez alkalommal is az eMagyarország Pontvolt. Délelőtt kézműves foglalkozások voltak: készült gipsz figura, persely és papírsárkány is. Ehhez anádat persze a táborozók gyűjtöttéka crosspálya melletti területről.Legjobban a legfiatalabb résztvevő,Norbi sárkánya sikerült, aki többször is felhúzta tarka "művét" aparkban. Kedd délutánra kaszinókészült; az állomásokon ügyességet, szerencsét vagy figyelmetigénylő feladatokkal lehetett zsetonokat nyerni. Azt, hogy ez mire lesz jó,nem árulták el a szervezők. Nem véletlenül...Csütörtökön túrázott a csapat. Reggel kerékpárral indultak Öttömösre,hogy egy napot a Módra tanyán töltsenek. Jakus István polgárőr parancsnok segített a csomagok szállításában és a bicajosok felvezetésében. Tavalycsak egy délutánt voltunk ott  idén egész nap! Az idő jobb nem is lehetettvolna! A rekkenő hőséget vízsugár alatt és  a darazsak elűzése után  a medencében töltöttük.Ebéd után árverésenlehetett licitálni csoki

ra, cukorra, vizipisztolyra, focira  na ehhez kellettek a zsetonok! Este még anyagot kellett gyűjteni atábortűzhöz  volt aki saját kezűleg a vacsoráját isott készítette. Akik nem kísérleteztek a sütéssel(vagy bennégett a vacsorájuk, mert ez is előfordult) az terített asztal mellett csillapíthatta éhségét.Kellett kalória a visszakerekezéshez!Pénteken készült egy homokvár, délután pedig mini kiállítás a hét alkotásaiból. Ezt az "Év lekvárja2009." szavazás alatt tekinthettek meg az érdeklődők. Tizenhárom lekvárt neveztek be, amiből nagyon szoros versenyben Szunyoghné Rózsikalekvárja került ki győztesen. És persze azok, akikvégigkóstolták a finomabbnál finomabb lekvárokat!Sötétedés után a hagyományos családi mozi zárta atábort; a Légy a Holdon c. animációs filmet néztükmeg. Köszönjük a támogatók és a segítők közreműködését, akik segítették a tábor sikerét!Találkoz(z)unk jövő nyáron! Csala István

Tűzoltó tábor
Augusztus 4től egy héten keresztül a Zala megyei Kistolmácson táborozik a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági raja. A meghívásos szaktáboron az országlegjobb ifjúsági csapatai vesznek részt. A tizenegyedik alkalommal rendezett összejövetel célja a fiatalok felkészítése a tűzvédelmi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, ismeretekelsajátítására  ezáltal az önkéntes tűzoltó egyesületekutánpótlásának segítése, felkészítése. A résztvevők táboriéleten belül tanulják a közösségben való viselkedés szabályait, demokráciát. A tábor zárásaként CTIF nemzetközi ifjúsági verseny lebonyolítására kerül sor, reméljük a hazaicsapat idén is jól szerepel majd! Csala István

Tisztelt Olvasó!
Szeretném elmondani, hogy 2008. november 20án megalakult aMozgáskorlátozottak helyi szervezete 20 fővel. Részt vettünk2009. áprilisában Deszken a KiMitTud? vetélkedőn; versmondásban Csala Istvánné (Valika) második helyezést ért el.A csoportból 3 főnek akadálymentesítést indítottunk el  mindhárom ügy folyamatban van. Fogyatékossági támogatást két főnekindítottunk, egyikük már meg is kapta, a másik kérvényt újra kellett indítani. Kapott a csoportunk egy napos fürdési lehetőségetaz Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe ingyen, ami Nógrádi Zoltán képviselő úr felajánlása volt. Tervezve van egy színházlátogatás is, szintén Mórahalomra. Kaptunk egy ópusztaszeri NemzetiTörténeti Emlékpark látogatást, ami szintén ingyenes a csoporttagjainak, de sajnos szeptember 19e egybe esik a Kakaspörköltfőző Versennyel, így itthon marad a csoport.Tervezünk egy kerti partit is  olyan kis családiasat az év utolsónegyedében. 2009ben teljesen üres kasszával kezdtük, bízunkbenne, hogy jövőre nem így lesz és a tagdíjainkból meg esetleg ajó szándékú támogatásokból lesz egy kis pénzünk.Április hónapban volt egy ortopéd szűrés a faluban, amiben nagyon sokat segített a védőnő az óvoda és az iskola szűrést lebonyolítani; a felnőtt lakosság szűrésében fő segítőnek bizonyult ahelyi háziorvos. A szűrést meg fogjuk ismételni nagyobb körültekintéssel. Mindenkinek köszönöm a segítségét, támogatását! Minden hónap utolsó csütörtöki napján 15 órától 16 óráig fogadóóráttartok, várom mindenki megtisztelő érdeklődését! Amiben tudok,segítek vagy megkeressük együtt ennek lehetőségét! Mindenkinek jó egészséget, jó nyaralást kívánok!Dancs Miklósné Franciska a csoport titkára



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 3Pusztamérgesi Hírlevél 34. szám '09. május - június Pusztamérgesi Hírlevél

Alapkőletétel
Újabb mérföldkövéhez érkezett a Csongrád Megyei Önkormányzat által fenntartott Móra Ferenc Múzeum új raktárépületének megvalósulása: július 21én letették azraktárbázis alapkövét a Cserje soron (Dorozsmai úton a Baumax mögött). Ezzel hosszú távon megoldódik a restaurálás előtt álló és a ki nem állított tárgyak, gyűjtemények

tárolási gondjai; nem kell az értékes  gyakran pótolhatatlan  kiállítási darabokat dohos, szellőzetlen raktárakban tárolni, ahol sokszor az állagmegóvás is csak nehezen voltbiztosítható.A Csongrád Megyei Közgyűlés tavaly novemberben határozott az európai szintű, modern, tudományos igényeket iskielégítő múzeumi épülethez szükséges terület megvásárlásáról és a raktár felépítéséről.A múzeum szakemberei várhatóan fél éven belül megkapják az új raktár és restaurátorműhely kulcsait. Az épület kivitelezője a KÉSZ Kft.Csongrád Megyei Közgyűlés Sajtószolgálata

Már kerékpárral is
Elkészültek a kerékpártárolók, tusolók, öltözők, és hamarosan kezdik a közösségi terek infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatos munkálatokat az újszegedi Rendezvényházban. Mindkét beruházás illeszkedik a Csongrád Megyei Önkormányzat által meghirdetett Energia Éve programba. Csongrád Megyei Közgyűlés Sajtószolgálata

Kiállítás
Az Algyő Város Önkormányzata, a Csongrád Megyei Közgyűlés és a Rendezvényház Kht. által támogatott és a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesületmunkatársai által összeállított, a Moldvai csángók évszázadai című vándorkiállítás nyílt meg július 21én a Művelődési Házban.A legkeletibb magyar népcsoport tárgyi emlékeit ésHarangozó Imre fotóit bemutató kiállítást Csányi László,a Csongrád MegyeiKözgyűlés képviselő je és Balla Zsoltalpolgármester nyitotta meg.A képeken és használati tárgyakon kívül a megnyitónLipták Dániel (hegedű) és KrisztinRóbert (koboz) előadásában a csángónépzenéből is ízelítőt kaptak a résztvevők.A kiállítás két héten keresztül, július 31ig volt látható; habejárja a megyét, végleges helye az Algyői Faluházban lesz.Csala István

Kullancsok
A kullancs eltávolítására a patikában kapható, acél csipesz jól használható. Ha ügyesekvagyunk, úgy tudjuk a parazitát eltávolítani, hogy közbennem nyomjuk össze a testét. A Lyme baktérium a kullancspotrohában található leginkább, így minden manipuláció,ami a kullancsot öklendezésre készteti, növeli a fertőződéskockázatát. Ne használjunk krémeket, olajat, zsírt, kölnités ne tekergessük a kullancsot. Hagyjunk fél percet, hamegfogtuk a bőrhöz közel, és lassan húzzuk, hogy a parazita eressze el a bőrünket. Ne akarjuk kitépni!Mikor menjünk orvoshoz?A csípés helyén néha látható egy kis pír vagy csomó. Hapár nap alatt eltűnik, nincs jelentősége. Ha növekedésnekindul, akkor viszont érdemes megvizsgálni! Többnyire idegentestreakcióról van szó, de ennek eldöntése szakemberfeladata! Forduljunk orvoshoz, ha: mással nem magyarázható panasz lép fel, ami egy hétnéltovább tart, vagy visszatér, a csípést követő 2 héten belül láz, szédülés, fejfájás vagyizomfájdalom mutatkozik, a csípés után lappangási idővel jelentkező, fokozatosannövekvő, legalább 5 cmes pír alakul ki, ha arcidegbénulás lép fel, ha a fülcimpa vagy az emlőbimbó megduzzad, liláspiroslesz, de nem fáj, és a duzzanat 1 hétnél tovább tart. Szívritmuszavar jelentkezik. Ízületi, izomfájdalom, komoly fáradékonyság lép fel.forrás: www.lyme.hu




