
Köszönjük szépen asegítséget!
Ez úton szeretnénk köszönetet mondaniminden kedves támogatónknak, akik bíznak bennünk, akik segítik tevékenységünket és támogatják a munkánkat alehetőségeikhez képest!Köszönjük szépen adományaikat mindazoknak, akik a kihelyezett üvegekbe raktakpénzt, azoknak, akik bankszámlánkra utaltak támogatást, azoknak, akik megkerestekszemélyesen minket segítőszándékkal ésazoknak, akik munkájukkal járultak hozzáköltséghatékonyabb működésünkhöz!Sajnos anyagi lehetőségeink még így isigen korlátozottak, de igyekszünk a lakosság érdekében éberen segítséget nyújtani,amikor szükség van ránk!Köszönettel a Pusztamérgesi PolgárőrEgyesület nevében:

Jakus István elnök

KIADJA: 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

2009. október

550 pél
dán

y

35.
megjelenikkéthavonta

Tűzoltók tábora
Egy héten át a Zala megyei Kistolmácson táborozott a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesületifjúsági raja. A meghívásos szaktáboron az ország legjobb ifjúságicsapatai vehettek részt. A pusztamérgesieket jól ismerik a faluban harmadik éve visszajáró vendégek. Hazai csapatokon kívül Horvátországból és Szlovéniából is érkeztekrésztvevők.A sorrendben tizenegyedik összejövetel főcélja a fiatalok felkészítése a tűzvédelmi,tűzrendészeti ismeretek eljajátítására. A tábori életen keresztül a közösségben való viselkedés szabályaival és toleranciávalkapcsolatban is új ismeretekre, tapasztalatokra tesznek szert; ez is nagy segítség a saját egyesületükben végzett munkához.Katonás rend és fegyelem jellemzi a tábort.A tűz nem játék, meg kell tanulni a gyerekeknek is, hogy kell vele bánni  mondta

Kozma József tűzoltó alezredes, táborvezető. Ennekjegyében a sok érdekes bemutató mellett lehetőségvolt arra is, hogy a fiatalokszakszerű biztosítással, védőruhában oltsanak 23méter magas lángokat!A szakmai programokonkívül jelmezverseny, motorcsónakázás, lovagi torna, kutyás bemutató éspaintball csata is szerepelt a programban. Alegjobban várt esemény a hagyományos"Buktatúra" volt; hajnali 4kor indultak acsapatok, hogy különféle feladatok teljesítése után megérkezzenek a letenyei strandra.Senki nem panaszkodott a tizenpár kilométeres sétára  a szúnyogokra annál inkább...A tábor zárásán a Tűzoltóság vezetői, a környező települések tűzoltó egyesületeinekparancsnokai is részt vettek. Ünnepélyeskeretek között vonták le a tábor zászlaját ésoltották el az egy héten át őrzött lángot.Csala István
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102 névnap!
Persze csakakkor, ha valaki mindenévben egyszer üli mega neve napját. CsászárMihálynak akit azegész falu ismer és Misi bácsinak szólít  már 102szer volt alkalma névnapot ünnepelni.Az önkormányzat nevében a képviselőtestület tagjai otthonában köszöntötték a község legidősebb lakóját. Azünnepeltet a konyhából csalogattákelő; ott tartózkodik a legszívesebben.Misi bácsi a korához képest jó egészségnek örvend. Mint mondta, néha ittis fáj, meg ott is fáj, de anélkül szintemár furcsa is lenne. De ez nem voltmindig így:

 Régen 78szor is voltam már olyanbeteg, hogy a kórházban azt mondták, onnan már nem jövök ki. Hát kijöttem.  maga is mosolyog atörténeten. Hellyel kínál bennünket,menye süteményt hoz. Borozna velünk egy kicsit, de tejet ivott reggelire. Nem szeretné, ha odabentösszevesznének...Emlékek idéződnek fel, jól emlékszik a régi dolgokra is. Az utcán mégmost is tesz rövidebb sétákat; pár évemég a bevásárlást is elintézte. Tűz

edzette a hajdani kovácsmestert. Régen nagyon szeretett motorozni. Amotor még ma is megvan, de eldugva, hogy ne hiányozzon neki, ha meglátná. De szemmel láthatóan megvanmotor nélkül is. Családja ellátja és figyel rá, kikészítik neki a szükségesdolgokat és a többit már maga intézi.Nem hagyja el magát; 102 évesen isegyedül borotválkozik.Már kilencvenen felül volt, amikormegdorgálták, amiért nem használjaa botját. Csodálkozott a dolgon; nemszerette a botot. Beleakadt azcsak mindenbe  mondta akkora számonkérésre.Sok történet szaporodott felegy évszázad alatt. Felváltvakérdeznénk, de meséli magától, ami foglalkoztatja: Sok ez már, de amikorrosszul érzem magam, akkormeg az jut eszembe, hogyrossz volna még elmenni.(folytatás a 3. oldalon)

A falugazdász hírei
Néhány időszerű információval tájékoztatom a mezőgazdasági termelőket az alábbiakban: Az AKG öt éves időszaka augusztus 31én ért véget. Eprogramban részt vevők feladata a gazdálkodási napló kitöltését befejezni, majd ennek fénymásolatát elküldeni. Sokannem kapták még kézhez az utolsó talajvizsgálat eredményeit, ettől függetlenül a napló másolatát postázniuk kell. A talajvizsgálat díját ki kell fizetni, a kapott vizsgálatieredményt pedig meg kell őrizni az esetleges későbbi ellenőrzés céljára.A szeptember 1én indult új AKG programba a korábbi gazdálkodási létszámnak az 1/10e jelentkezett csupán az általam ellátott településekről. Pályázatuk elfogadására vagyelutasítására vonatkozóan október hónap folyamán kapnakmajd értesítést az MVHtól. A sikeres pályázóknak ezt követően kell a programba bevitt termőföldjeiket kiméretni és asarokpontokat maradandó módon megjelölni. A közeljövőben több új pályázati kiírás megjelenése várható; javaslom, hogy kísérjék figyelemmel! A 2009 évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylése céljábóldecember elejétől kezdve lehet a "Földhasználati lap"ot kikérni a Földhivataltól, melyet a falugazdász az ügyintézéshez 30 napon belül fogadhat el. Az igénylést ahasználatban lévő szántó, szőlő, gyümölcsös, gyep területeután haként legfeljebb 97 liter figyelembe vételével lehetbenyújtani. A gázolaj vásárlását vagy gépi szolgáltatást bizonyító számlák keltezésétől függ az igényelhető összeg:2009. június 30ig 68 Ft/l, 2009.július 1től 72,40 Ft/l. Ígyez 6596 Ft és 7023 Ft közötti összeget tesz ki hektáronként. Az elkészített igényléseket január 15től lehet majdpostára adni, de az ügyintézést igyekszem majd mielőbb elkezdeni az év első felében szokásos torlódások miatt.

 Sokan kérdezik, ezért itt is közlöm a "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" előírásait a vetésváltásra vonatkozóan, mely minden támogatott gazdálkodóra érvényes2009. évtől kezdve:a. egymás után 2 évig termeszthető: rozs, búza, tritikálé,árpa, dohányb. egymás után 3 évig termeszthető: kukoricac. több évig termeszthető maga után: évelő kertészeti kultúrák, évelő takarmánynövények, fűmag termesztés, méhlegelő céljára vetett növények, energetikai hasznosításcéljából vetett többéves növények valamint a rizsd. minden egyéb növény 1 évig termeszthető (burgonyaés a napraforgó is)Tarló, nád, növényi maradvány, valamint a gyepek égetéseTILOS! Módosult (bővült) a falugazdászok által ellátandó települések száma, nagysága. Ez számomra azt jelenti, hogy azügyfélfogadások a következőképpen alakulnak:hétfő Ruzsa 7.3016.00kedd Pusztamérges 7.3016.00szerda Öttömös 7.3016.00csütörtök Ásotthalom 7.3016.00péntek Ruzsa 7.3013.00Ha az adott napon bármely ok miatt nincs ügyfélfogadás,akkor másik napon más településen is lehetséges az ügyintézés, illetve indokolt, sürgős esetben:Mórahalom, Röszkei u. 41. tel.: 280524Szeged, Deák F. u. 17. tel.: 553470Elérhetőségeim:Ásotthalom 291002 Művelődési HázÖttömös 589010 TeleházPusztamérges 286702 Művelődési HázRuzsa 285151 Művelődési Házmobil: 30/3371123 Fődi Imre falugazdász

Szebb lett az óvoda
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,valamint közösségi buszok beszerzésére kiírt pályázaton a HétszínvirágÓvoda Pusztamérgesi Tagintézménye 5.300.000,Ft támogatásbanrészesült. A támogatásból megvalósult az óvodaépületben az elavultnyílászárók cseréje, a vizesblokk felújítása, az esőcsatorna javítása és afoglalkoztatók lambériázása. Pusztamérges önkormányzata 588.889 Ftönrészt biztosított ehhez a pályázathoz.A képviselőtestületszeptember 2i üléseután Farkas Jánosnétagintézmény vezetőkalauzolásával megtekintette a megújultépületet. Az átépítéssorán nem csak a műszaki előírásokat, hanem a gyermekekigényeit is figyelembe vették. Ahol lehet, eltüntették a csöveket, szerelvényeket, tárolókat alakítottak ki. A 11 új beíratkozóval együtt 47 ovistölti majd az intézményben "dolgos" mindennapjait. Csala István

Közlemény
A Pusztamérges KözségiSzent Flórián ÖnkéntesTűzoltó Egyesület a2008ban SZJA 1%bólbefolyt 46.736 Ftot a felszerelés korszerűsítésérefordította. A felajánlottösszegből sugárcsöveket,tűzoltó tömlőt vásároltak.  A Pusztamérgesi Polgárőr Egyesület a 2008banSZJA 1%ból befolyt3.878 Ftot működési feltételeinek biztosítására,fordította.Kérjük adója 1%ával2009ben is támogassa aközbiztonság és tűzvédelem érdekében dolgozószervezeteket!



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
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„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSfelsőoktatási hallgatók számáraa 2009/2010. tanév II.és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóanA pályázatot Pusztamérges Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban ügyfélszolgálatiidőben hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.A pályázattal kapcsolatos információk elérhetők awww.bursa.hu internetes oldalon illetve a Polgármesteri Hivatalban (tel: 62/286851 Papp Lászlóné)A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozókeretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.FIGYELEM! Nem részesülhetnek ilyen ösztöndíjban: az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásbanrészt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendőegyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói, A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokúszakképzésben részt vevő tanulók, Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek mega pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.
A pályázat kötelező mellékletei:1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszonyigazolás. Ha a pályázó egy időben több felsőoktatásiintézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatábancsak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie,amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett  egyik szakon nem hitéleti, a másikon hitoktató,illetve hittanár  két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelezőmellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklethiányában a pályázat formai hibásnak minősül.Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2009. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyibenaz ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2010. őszén már nemáll fenn, úgy a 2010/2011. tanév első félévére eső ösztöndíjmár nem kerül folyósításra.Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatókis, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2009/2010. tanév másodikfélévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2009/2010. tanév második, illetve a2010/2011. tanév első féléve).Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2010.március. Az ösztöndíjfolyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonyanem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSfelsőoktatási tanulmányokatkezdeni kívánó fiatalok számáraA pályázatot Pusztamérges Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban ügyfélszolgálatiidőben hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.A pályázattal kapcsolatos információk elérhetők awww.bursa.hu internetes oldalon illetve a Polgármesteri Hivatalban (tel: 62/286851 Papp Lászlóné)A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt állóközépiskolások, vagyb) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011.tanévben ténylegesen megkezdik.

FIGYELEM! Nem részesülhetnek ilyen ösztöndíjban: A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásbanrészt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendőegyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében a katonaiilletve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokúszakképzésben részt vevő tanulók.A pályázat kötelező mellékletei:1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egyfőre jutó havi nettó jövedelméről.A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. (folytatás a 3. oldalon)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSPusztamérges Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködvea 2010. évre is kiírja a
BURSA HUNGARICAFelsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a2009/2010. tanév II. és a 2010./2011. tanév I. félévére vonatkozóan.A pályázatok benyújtási határideje: 2009. október 30.

Hármas évforduló
Hármas évfordulóra várjuk a pusztamérgesi lakosokat.Október 10én emlékezünk meg Vunibalda nővér halálának 60. és dr.Galambos Miklós plébános atya halálának 10. évfordulójáról. Ugyanezen a naponünnepeljük templomunk felszentelésének 70. évfordulóját is. Az alkalomra szeretettel várunk mindenkit.Mindenkit, aki emlékszik még a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek munkájára, akit, vagy a szüleit tanítottak a nővérek Pusztamérgesen.Várjuk azokat is, akikben még elevenen él Galambosatya emléke, akiket az atya keresztelt, azokat a családokat, házaspárokat, akiket az Atya adott össze és mindenkit, akiknek az atya tanácsot, segítséget adott apusztamérgesen szolgált majd’ félévszázada alatt. Jöjjenek és emlékezzünk együtt, imádkozzunk együtt halottainkért. Álljuk meg egy kicsit, törődjünk a múltunkkalis, ne csak a jelen gondjaival.

De ünneplünk is ezen a napon, hisz 70 éves lesz templomunk. Ünnepeljük az Isten dicsőségét, aki templomot adott ennek a falunak és olyan nagyszerűpásztorokat, mint a nővér és az Atya.Ünnepeljük és megemlékezünk azokról az emberekrőlis, akik hozzájárultak a templom felépüléséhez és szépüléséhez, fejlődéséhez. Szeretettel hívjuk azokat, akik segédkeztek a templom építésénél, akár gyerekként, vagyemlékeznek a szüleikre, akik részt vettek az építkezésben. Várjuk azokat is akik adományukkal támogatták azablakok elkészültét, részt vettek a templom festésében,a torony építésében, a harangok beszerzésében, az elektromos hálózat cseréjében, a harang villamosításában.Természetesen a 6070 évvel ezelőtti eseményeknek kevés szemtanúja, részt vevője van már, de hívjuk a leszármazottakat is, akik méltán lehetnek büszkék,szüleikre, nagyszüleikre, mert nagy dolgot vittek végbePusztamérgesen. Ez a nap az ő ünnepük is. Munkájuk,anyagi hozzájárulásuk, áldozataik, imádságuk, kitartásuk nélkül ma nem lenne településünkön a környék legszebb, legnagyobb műemléktemploma.
Program:Október 10én 10:00 Koszorúzás a régi temetőbenVunibalda nővér sírjánál, ezt követően pedig Galambosatya sírjánál az új temetőbenOktóber 11én 10.00 ünnepi szentmise
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Babamama klub
Keddenként délelőtt találkoznak az anyukák és babáik a plébánián  szép időben a kertben, máskor a szobában. Sokszor csak beszélgetünk, ilyenkor előkerülnek mindennapi problémáink ésörömeink. Máskor előre megbeszélt témánk van: szoptatás, a védőoltások, a baba táplálása, altatása, hordozókendő, az újabbgyermek vállalásának örömei és nehézségei, de volt már keresztelésre való felkészítés is. Alkalmainkon rendszeresen meglátogatminket a védőnő, aki tanácsaival segíti életünket.Az előző évben a püspökség pályázatán 30.000 Ftot nyertünk,

melyen a csöppségeink szórakoztatására libikókát, játék hangszereket, hintát vásároltunk. Néha együtt utazunk: voltunk már közösen a ruzsai babaklubnál látogatóban, baba elsősegélynyújtásielőadáson, idén ősszel pedig szeretnénk meglátgatni egy szegediplébániai babamama klubot. Szeretettel hívjuk és várjuk a pusztamérgesi kismamákat, akár még a baba születése előtt is!BogárSzabóné Zsófi
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Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanévelső féléve, keresztféléves képzés esetén a 2010/2011.tanév második féléve.Az ösztöndíjfolyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév első félévébenilletve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonyanem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A és B típusú pályázatokra EGYARÁNTVONATKOZIK:Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekbena hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása  a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül teljes egészében szünetel.Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó és TB járulékfizetésikötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. éviCXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogya felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, valamint a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogya pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatotkiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából  átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogyaz Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelőIgazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából –az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezésselnem élhet. A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2009. december 4ig írásban értesíti a pályázókat.Az Oktatási és Kulturális Minisztérium TámogatáskezelőIgazgatósága 2010. március 16ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és azösztöndíjfolyósítás módjáról.Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest,Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni, az alábbi adatok változásakor:

 tanulmányok halasztása; tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakás, tartózkodási hely címe) változása.Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanulfelvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézményrészére visszafizetni.A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást azönkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözika települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak ameghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyalhozható meg.Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltattavagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg,támogatásban nem részesülhet még abban az esetbensem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást márkézhez vette.A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásbanrészt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendőegyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletszolgál.További információ a www.bursa.hu internetes oldalonilletve Pusztamérges Község Önkormányzatánál(tel: 62/286851 Papp Lászlóné)

Nem tudom, mivel érdemeltem ki ezt a hosszú életet éski adta, de jó hosszúra nyújtotta.  mondja, és már ő isnevet azon, hogy ez éppen neki jut eszébe. Nem szerettévét nézni, egyik szemére nem is nagyon lát és hát a másik se a régi. Rádiót hallgat inkább, hogy tudja mi újsága világban  és hogy éppen mennyi az idő. Ez a gyógyszerek miatt is fontos. Nincs belőlük sok, de ami van, aztmégiscsak be kell venni menetrend szerint.

Örült a látogatásunknak; annak, hogy eszünkbe jutott éshogy időt szakítottunk erre. Jól eső érzéssel tölt el ez mondja. Pedig szerinte biztos sokkal több dolgunk van,mint neki. Hát ez nézőpont kérdése. Mert vane fontosabb dolog, mint 102 évig élni? Na ugye...Isten éltesse Misi bácsit erőben, egészségben!Csala István

PÁLYÁZAT!
a „Hálózat a közösségért” program keretébentámogatásra szoruló fogyasztók adósság törlesztéséhezA Magyar Máltai Szeretetszolgálat a DÉMÁSZ Zrtvel megkötött szerződése alapján pályázatot hirdetBékés és Csongrád megyékben lakó, szociálisanhátrányos helyzetű személyek/családok számára,az áramszolgáltató felé történő adósságuk törlesztésének, valamint a fogyasztói státusuk visszanyerésének érdekében.A pályáztatással összefüggő teendőket a MagyarMáltai Szeretetszolgálat KözépMagyarország Regionális Központja végzi. A pályázatok beküldésének határideje: 2009. október 30. péntek 16:00Ki és milyen módon pályázhat?Magyar állampolgárságú lakossági fogyasztók,akik:1. a szolgáltatásból 2009.04.16át megelőzően kikapcsolt fogyasztók, akiknek háztartásában az egyfőre eső átlagos havi nettó jövedelem 2008bannem haladta meg a 2009. március 31. napján érvényes öregségi nyugdíjminimum kétszeresét(57.000 Ft);2. 2009.04.16át megelőzően a kikapcsolásra okotadó tartozást felhalmozó, de 2009. 04. 16ig a szolgáltatást még élvező fogyasztók, akiknek háztartásában az egy főre eső átlagos havi nettó jövedelem2008ban nem haladta meg a 2009. március 31.napján érvényes öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57.000, Ft.ot;3. a szolgáltatásért rendszeresen fizető, de alátámaszthatóan súlyos szociális helyzetbe került védendő fogyasztónak minősíthető fogyasztók, akikkiegészítő támogatást igényelnének életvitelükmegkönnyítése érdekében.Mindhárom pályázó kategóriában meg kell felelni a következő feltételeknek is:● a pályázó személy a DÉMÁSZ Zrt. szolgáltatásiterületén felhasználási hellyel rendelkezik, vagytartozás miatt kikapcsolás és szerződésfelmondáselőtt rendelkezett,● a pályázó személynek meg kell egyeznie azáramszámlán szereplő fogyasztóval és● a villamos energia felhasználási hely a pályázófogyasztó és család állandó lakhelyét képezi (nemnyaraló, munkatelep, gazdasági létesítmény.Pályázni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján elérhető pályázati űrlap elektronikus kitöltésével és benyújtásával lehet. Egy pályázó általpályázható összeg: minimum 20.000 Ft, maximum 150.000 Ft.Az adatlapot a pályázó aláírásával ellátva tértivevénnyel, ajánlva postai úton, a következő címre juttassák el:Magyar Máltai Szeretetszolgálat EgyesületBP. 1300, pf. 124További információ: Pusztamérges Község Polgármesteri Hivatala, telefon: 62/286851 PappLászlóné, valamint közvetlenül a halozatakozossegert@maltai.hu email címen kérhető.

Cserkészet Pusztamérgesen
Közel egy éve csapatalapításba vágtuk fejszénket. Egyhosszú 34 éves tervezési éselőkészítési időszak elején járunk. A tavalyi évben csak a toborzással és cserkészéletmozzanatainak bemutatásávalfoglakoztunk. Kedvcsinálóként tartottunk tábortüzeket, sütöttükfőztünk.Voltunk Szegeden kétnapos cserkészprogramon, meglátogattakminket virágvasárnapkor a tompai cserkésztest véreink. Faragtunk követ, készítettünk madárodút,kerámiát. Foglakoztunk mindennel, ami közelebb viszi a fiatalt a környezetéhez, atermészethez és a hagyományokhoz. A gyerekkel közösen kitakarítottuk a Hősiemlékmű környékét és imád

koztunk a háborúkban elesettpusztamérgesiekért. Az ide évben a tavalyi programok mellé elkezdjük tanulni acserkésztudományokat is.Lesz csomózás, tűzgyújtás,túlélés, tájékozódás, honismeret, népismeret. Terveinkszerint nyáron táborbanteszik első próbájukata mai cserkészjelöltekés kapják meg elsőnyakkendőjüket. Acserkész foglakozásokat a vasárnapi szentmisék után tartjuk a plébánián.Az első foglakozás szeptember 27én lesz a szentmisét követően.Azok mellé, akiktavaly jelentkeztek, szeretettelvárunk minden érdeklődő hittanos gyereket 4. osztályoskortól. BogárSzabó Ádám
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Pénteken a bor volt a középpontban. Az önkormányzatidén hírdette meg első alkalommal a kistermelők borainakversenyét. Jobbvolt a fogadtatás a vártnál: 17termelő 25 mintával jelentke

zett a megmérettetésre.A Művelődési Házbanvolt a bírálat, nem hirdettek sok kategóriát. Aszigorú szabályok szerint zajló pontozás alapján fehér borok közül 4 aranyérmes, 3 ezüstérmes és 6 bronzérmes besorolást kapott.Vörösbor kevesebb volt, 2 kapott bronz minősítést.Szombaton a kakaspörköltek versenyében 38 főző, illetvecsapat indult, de versenyen kívül majd' minden pusztamérgesi konyhában kakaspörkölt rotyogott szombaton.

A piactér környékén már kora reggeltől nagy volt a sürgésforgás. Bográcsok, állványok, asztalok mindenfelé. Néholmár a tűz is égett, de akadt ahol késésben voltak: Frank Antal hamarabb szeretett volna kezdeni, de a jó kedvű bográcsforgatóra nyilván nem kukorékoltak a tarajosok aznap. Ígysem volt nagyon lemaradva. Mivel későn kezdtünk, köret lehet hogy nem lesz. Akrumpli pucolás várhat, úgyis a pörkölt a lényeg. Az márcsak odafigyelés kérdése, hogy rendesen megfőjön. Mostugyan még se íze, se színe, de kialakul az majd!  mondjavidáman és fordít egyet a bográcson.Néhány sátorral odébb már terített asztal, minden gondosan elrendezve. A szomszéd soknaktartotta a napsütést és kicsitodébb költözteti a bográcsot állványostól. Épül még egy pavilon, a fogatosok útra készenvárakoznak, a közönség a megnyitóra készülődik. Nem lettekbő lére eresztve a nyitóbeszédek, hogy legyen idő aprogramokra, aminek nagyobb részét délutánraidőzítették. Aki vette a fáradtságot, még ebéd előttmegtekinthette a volt Természet Házában (a kis iskola Jókai utcai épülete)berendezett sport kiállí

tást valamint a régi használti tárgyakból berendezett termet. A kellőképpen informatív információs táblák ellenéresajnos kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, pedig megértevolna a sétát...Nem voltak sokan a focimeccsen se. Igaz, hogy a 13 órakor kezdődő Pusztamérgesi Öregfiúk  Médiaválogatott

mérkőzésre már tele hassal kellett (volna) kigyalogolni apályára, de a nézők szerint nem volt ez lehetetlen feladat.A kezdőrugás előtt Farkas József részesült elismerésben ahelyi csapatban végzett kitartó munkájáért. Hosszú  ahogya sportbarátok ismerik  34 év rutinjával a háta mögött lépett aznap a pályáraés most is végigjátszotta a 3:3mal végződő 90 percet.Közben a Piactérenlassan kiürültek a bográcsok, a zsűri is jóllakott a kóstolgatásokvégére. Idén sem voltegyszerű dolguk.Zúzával összefőzött,csípős, kaprostúróspörköltek közül kellett kiválsztaniuk a legjobbakat. Perszeminden relatív  megesik, hogy az erősebb falatokat egykis kenyérrel kell megszelídíteni annak, aki nem szereti abetyáros paprikát. A kapros túrósból én is kaptam egy jókora adagot a vízmű udvarán, ami igazi összefogással készült. Mindenki beleadta a szakács tudományát: ki ahúsért, ki a köretért vagy savanyúságért felelt. Torok semaradt szárazon.A bírálók már az okleveleket írták, amikor a színpadi műsorok kezdődtek. Ismert előadókon kívül a helyi csoportokis színpadra léptek; saját műsoruk színvonalanem marad el aművészekétől. Azóvodások aranyoskakasos előadásán kívül a nézőkjól szórakoztakaz iskolafarsangemlékezetes jelenetein is. Voltakmacskák az is

mert musicalből, kistehenek kisbikával és a Hattyú halálacímet viselő, kicsit sem szomorkás, ám a címével ellentétben nem a komoly táncművészet, inkább annak szerényholdudvarában meghúzódó balettszerű előadás formájában.Gazdára találtak a tombola nyeremények és kiderült az is, hogyazzal nincs ám elrontva az étel,ha történetünk reggel elszundítószakácsa később kezdi a munkát, mert a dobogó második fokára rottyantotta pörköltjét!Joggal örült a nyereményének,hiszen jelentős hendikeppel indult.

Jogosan örültek a Talent Énekstúdió lányai is a közönségtapsának. Számos ismert slágert hoztak Pusztamérgesre,amit sokan velük együtt énekeltek a színpad előtt. Meg is teremtették az alaphangulatot az esti Sugarloaf koncerthez.Dér Heniéknek nem volt nehéz dolguk: a "kemény mag"már a dalok közti átkötő szövegek első pár szavából vágta,hogy mi a következő szám. Vissza is tapsolták őket a koncert végén; mert ugyehajnalig még van idő...Volt is, senki nem unatkozott. Sugarloaf után aszegedi OneTed együttes következett és idénse maradt tűzijáték nélkül a közönség.Jóformán ki se aludt azutolsó füzér az égen, asátor alatt már húzta is a talpalávalót a Hangulat Zenekar.Nevükhöz híven igazi szüreti báli hangulatot teremtettek,szólt a nóta hajnalig. Többen elismeréssel jegyezték meg,hogy rég voltak ilyen sátoros, jó hangulatú faluünnepen.Vasárnap délelőtt  na, hétvégén egyébként sincs csúcsforgalom  nem volt nagy mozgás a faluban. Búcsúzkodó rokonon, ismerősön kívül egy lélek se volt az utcákon, amesszebbről érkezettek autói árván várakoztak a házakelőtt. A takarítás nagy részét még az éjjel elvégezték a munkások; fesztivál ide vagy oda, rendnek kelllenni. A színpad bontása hétfőre marad; még afű se nő, ahogy szokták mondani. És kakas sekukorékol egy darabig. Szerencsére nem járvány vitte el az állományt.Hacsak a pörköltfőzést nem tekintjük annak...
kép és szöveg: Csala István

A kakasok veszte idén is  tizennegyedszer
Szüreti Fesztivál és Kakaspörköltfőző Verseny

A ZSŰRIGéczi Lajos, a HegyközségiTanács elnökeFarkas István borász, a Pusztamérgesi Hegyközség elnökeTurcsányi János önkormányzati képviselő

ebből a beívelésből nem lesz gól

Frank Antal, a másodikhelyezett főzőmester
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hírek rövid hírek rövid hír
KÖZBIZTONSÁGA képviselőtestület szeptember 3i ülésén beszámolóhangzott el a község közbiztonsági helyzetéről. A rendőrség és a polgárőrség részéről is jó hírekkel szolgáltak: Pusztamérges a bűnügyi statisztikák végénszerepel; az elmúlt év során csökkent a bűnügyek száma. Mindez a sűrűbb járőrözések és a két szervezet közötti jó kapcsolatnak köszönhető.Az önkormányzat technikai eszközökkel elsősorban arendőrség, a lakosság pedig anyagi támogatással főkénta polgárőrök munkáját tette könnyebbé. Mindkért szervezet köszönetét fejezte ki a kapott segítségért.

DÖNTETLEN A MÉDIÁVALA kakaspörköltfőző verseny napján a PusztamérgesiÖregfiúk csapa barátságos labdarugó mérkőzésen fogadta a megyei sajtó és rádiómunkatársaiból álló csapatot.A kezdőrugás előtt Farkas József hátvéd részesült elismerésben a helyi csapatbanvégzett kitartó munkájáért.Hosszú  ahogy a sportbarátok ismerték  34 év rutinjával a háta mögött lépettaznap pályára és ez alkalommal is végigjátszotta a 3:3mal végződő 90 percet.
MINISTRÁNS FOGLALKOZÁSSzeretettel várnak a plébánián minden olyan gyereket,fiatalt elsőstől a középiskolásig, aki szeretne tagja lenniegy ministráns klubnak.Ott lesznek az „öreg”, már felavatott ministránsok, akiksegítségével meg lehet ismerkedni a ministrálás rejtelmeivel. Közös programjaikon, találkozóikon gyertyátmártanak, játszanak, szalonnát sütnek. Tavaly a falujáróBetlehemet is a ministránsok vitték el házrólházra.A foglalkozások ideje: minden kedden 16:00tól,napközi után a plébánián.

EGYSZERŰBB AZ ÜGYFÉLKAPUOktóber 1től megszűnt az Ügyfélkapu érvényességiidejének korlátozása, mindaddig igénybe vehető a szolgáltatás, ameddig azt a regisztrált felhasználó meg nemszünteti. A jelszavak érvényességét 2 évben maximálták,vagyis 2011. október 1ig lehet azokat használni.A változás nem érinti az Ügyfélkapuhoz kapcsolódó postafiók (email) szolgáltatást,ezért aki ingyenes szolgáltatónál (freemail, hotmail, citromail, mailbox, stb.) létesített tárhelyet elektronikus leveleinek és ritkán van internet közelben, az legalábbnegyed évente lépjen be a fiókjába, mert ezek a szolgáltatók általában 3 hónap "tétlenség" esetén törlik a fiókot annak teljes tartalmával együtt! Így viszont nemlesz hova küldeni az Ügyfélkapu értesítéseit...




