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Mezőgazdasági képzések
Mórahalmon, Szegeden, Makón és ÁsotthalmonA Móra Ferenc Általános Művelődési Központ felvételtnyert az UMVP Képző Szervezetek katalógusába. AzMVHnál regisztrációs számmal rendelkező egyéni vállalkozók és magánszemélyek számára 100%ban támogatott képzéseket nyújtunk.Ízelítő a képzések közül:• Aranykalászos gazda (OKJs képzés)• Mezőgazdasági rakodógép kezelő (OKJs képzés)• Mezőgazdasági erő és munkagépkezelő (OKJs)• Növényvédő tanfolyam 80 órás (hatósági képzés)• A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása• Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógépkezelői ismeretek gazdálkodók számára. Szaktanácsadásiszolgáltatások igénybevétele.További információ és jelentkezés:www.morahalom.sulinet.huMóra Ferenc ÁMK, Mórahalom, Barmos György tér. 2.Makra István, makraistvan@morahalom.sulinet.huTel.: 62/281059, 70/3321182

Lehet még tévézni
A reklámok hatására többen érdeklődtek azeMagyarország Pontban, hogy valóban megszűnike a jelenlegi televíziós műsorszórásés ha igen, akkor hogyan lehet majd tévézni?A hír igaz, de nem annyira sürgető a probléma. A jelenlegianalóg földi műsorszórás  köztük a m1, TV2 és RTL Klub tényleg megszűnik. Az EU irányelvei szerint a tagországoknak 2012ig kell áttérniük a digitális műsorszórásra, onnantól nem lesznek analóg tévéadások.Az Antenna Hungária évek óta kísérletezik a világviszonylatban is korszerű, műholdas adásokhoz hasonló, de földiadóállomáson történő műsorszórással. Ennek vételéhez a je

lenlegi tévéknagy része (beleértve a 23éves hagyományos, képcsöves tévéket is)nem alkalmas.Az új, 12 éveskészülékek közül sem mindegyik; DVBTlogo jelzi a készüléken a digitális adások vételére való felkészítést. Denem kell tévét cserélnie annak, akinek régebbi készülékevan: egy dekóder beiktatásával ezeken is foghatók leszneka szabadon vehető digitális csatornák. Magyarországon azadások beindulásával a programkínálata folyamatosan bővül. A változás nem érinti azokat, akik kábeltévé előfizetők, náluk az átállást központilag oldják meg.forrás: www.dvbtinform.huwww.mindigtv.hu

Ismét a kóborkutyákról
Több alkalommal kértem a lakosságot a kutyatartással kapcsolatosrendelkezések betartására. Felhívtam a figyelmet, hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát atelepülés belterületén felügyelet nélkül a közterületre engedi, kóborolni hagyja, cselekményével a218/1999./XII.28. kormányrendelet értelmében „veszélyeztetés kutyával„ szabálysértési tényállástmegvalósítják, mely cselekmény 30.000 Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható.A kutyák továbbra is felügyelet nélkül a közterületen kóborolnak. Kérek mindenkit, hogy a kutyatartással kapcsolatos rendelkezéseket tartsa be. Arendelkezés megszegőit szabálysértési eljárás keretében pénzbírsággal sújtom. Dr. Fodor Violajegyző

Háziorvosi ellátás
Az egészségügyi alapellátásbiztosítása érdekében megbízási szerződés került megkötésre2009. október 1től a PolluxMedicatus 2000 Bt.vel. A szerződésben rögzítésre került,hogy a Ruzsai Központi Orvosi Ügyelet által ügyelettel el nem látott időszakokra, munkanapokon reggel 7.008.00 óráig ésdélután 16.0017.00 óráig Dr. Bakos János háziorvos rendelkezésre áll. Hétvégeken és a 17.00és reggel 7.00 óra közötti időszakot továbbra is aRuzsai Központi Orvosi Ügyelet látja el.A háziorvos rendelési ideje:Hétfő: 8.0012.00 óráigKedd: 8.0012.00 óráigSzerda: 8.0012.00 óráigCsütörtök: 8.0012.00 óráigPéntek: 8.0012.00 óráigRendelkezésre állási idő:munkanapokon: 7.0017.00 óráigDr. Fodor Viola jegyző

Az ünnephez méltón
Október 1011én hármas évfordulót ünnepeltünk. A régi egyházi iskola vezetőnővérének,Vunibalda nővér a halálának 70. évfordulójára emlékeztünk. Dr. Galambos Miklós plébános atyát 10 éve veszítette el a falu, valaminttemplomunkat 60 éve szentelték.Ünnepelt Pusztamérges, és emlékezett; emlékezett a nagyszerű tanár, nevelő, plébános elődökre és ünnepelte is őket, hisz generációknevelkedtek és váltak emberré a kezük alatt.Ünnepeltük templomunk 60 éves évfordulójátis. A koszorúzásokon, megemlékezéseken és az ünnepi szentmisén képviseltette magát Vunibalda nővér rendje, a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek rendjének Magyarországitartománya.Örömmel láttunk a nővéreket Szegedről, Debrecenből és Budapestről.Örültünk, hogy emlékszik még a rend a nővérre, és közülük is sokanfontosnak tartották, hogyeljöjjenek. Jóleső érzésvolt látni, ahogy az idősek, a régi tanítványok közül egyegy megöleli a ma élő nővéreket. Örültek a nővérek is, hogy Pusztamérgesen még él a nővéremléke és tisztelete. Sokan jöttek azok közül is akik a Galambosatya szárnyai alatt nevelkedtek, sokan gondolnak hálával őreá is.A felemelő ünnepi szentmise után pedig a Művelődési házbanszerény ebéddel láttuk vendégül a lakosságot. Külön meg kellemlíteni azokat, akik segítségünkre voltak az ünnep méltó megünnepléséhez. Minden jóakaratú embert, akik adományikkal hozzájárultak a megemlékezés költségeihez.Köszönjük azoknak, akik segítettek a sírokat rendbe tenni, atemplomot kitakarítani, feldíszíteni, virágozni az ünnepre. Köszönet illet mindenkit, aki sütött, főzött e jeles alkalomra, akik álltáka sarat kora reggeltől a Művelődési házban, akik takarítottak utánunk. Hálával gondolunk a kiskunhalasi Lorántffy Zsuzsanna Kamarakórusra,énekükkel tették teljesséa templomi áhítatot.Köszönjük az iskolák ésaz önkormányzat segítségét, közreműködését.Plébánia



Beszámolta Polgárőrség
Településünkön a polgárőrség feladata összetett és sokrétű. Adódik ez abból, hogy a lakosság minket ér el leghamarabb, nincs napirendszeres fogadó órája rendőrünknek ésezért egyegy kisebb ügyért nem utaznak Mórahalomra. Sokrétű azért, mert minden sérelmüket velünk gyógyíttatná a lakosság.Szeretnék, ha mi szállítanánk a betegeket, mivédenénk meg őket a házaló árusoktól, miszolgáltatnánk igazságot egyegy családi perpatvarnál, de vigyáznánk is minden éjjel rájuk. Mi nem vezetünk statisztikát abűnelkövetésekről, mert nem is ez a dolgunk, hiszen ezt megteszik a rendőrök. Sokszor akénytelenség szorít a tényekre, hiszen a rendőrök jó esetben is csak 3040 perc múlva érnek ki riasztás után. Elsősorban azt érezzük,hogy nő a bűnözők száma és az állandó láthatóságunk nem elég, hogy visszaszorítsuk. Mielsősorban nem bűnüldözők vagyunk, hanemezeket megelőzni szeretnénk és nem utolsósorban elősegíteni a rendőrség munkáját.Amikor mégis történik egy betörés, nekünkszemlesütve kell járnunk, mert mindig az azelső kérdés, hol voltak a polgárőrök? Szolgálati lapjaink pontos vezetésével kimutatható,hogy 2009 első hét hónapjában 161 esetben296 fővel 1586 órát teljesítettünk és ezért7110 kmt tettünk meg.. Ez nagyon sok ahhoz mérten, ahogy a költségeinket fedezik, denagyon kevés ahhoz, hogy az elkövetések számát csökkenteni tudjuk.Pályázati lehetőségünk ebben az évben mégnem volt, így kevésnek bizonyul az eddig felhasználható 130 000 Ft. Több hónapos nélkülözés árán tudtuk megjavíttatni az autónkat ésmost azért nélkülözünk, hogy legyen mibőlüzemeltetni. Idén több rendezvényt biztosítottunk, mint máskor egész évben, de sajnosigaz ez a helyszín biztosításra is.Mit szeretnénk a jövőben?Elsősorban egy állandó rendőrt a faluban ésezen keresztül szervezett állandó munkát.Szeretnénk, ha a kommunikáció is visszatérne a régi medrébe úgy megyei, mint régiósszinten. Előre kiszámítható anyagi és erkölcsitámogatást és megbecsülést az elvégzett munkánk után.Jó lenne, ha egy falugyűlésen a képviselőtestület tenné fel a kérdést a lakosság felé, hogyegyáltalán szüksége vane a falunak polgárőrségre?! Jó lenne, ha a testület is keresné akapcsolatot a Megyei Szövetséggel, mert koncepcionális feladatot csak egyeztetve és közösen lehet végezni.Pusztamérges, 2009. 08. 04.Jakus István elnök

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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Képviselőtestületi ülés
Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. október 28i ülésén megtárgyalta a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2009. I. félévi működéséről, a pusztamérgesi ivóvízhálózat ésszennyvízhálózat működéséről, valamint a Műszaki Hatósági Igazgatási Társulás 2008. évi munkájáról szóló beszámolót.Módosította a 2009. évi költségvetési rendeletét, valamint a jelentősjogszabályi változások miatt új rendeletet alkotott a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról.Áttekintette Pusztamérgesi Hírlevél működését, ahol felmerült, hogyaz utóbbi időben a testületi ülésekről nem jelent meg tájékoztató.Döntött a magyarrománszerb hármashatár térségében létrehozandóEGTCben (BanatTriplex Confinium EGTC) történő részvétel kinyilvánítása felöl, és arról, hogy a LEADER pályázati felhívására pályázatot nyújt a települési hagyományokra épülő tradicionális rendezvények megtartására.Jóváhagyta a 2010. évre szóló belső ellenőrzési ütemtervet.Egyéb előterjesztések, javaslatok napirendjénél ismét felvetődött,hogy a kutyák az utcákon szabadon vannak. Kérésként merült fel,hogy legyen újból tájékoztatva a lakosság a helyi védelem alatt álló területek gondozásának, használatának szabályairól.Igényként felvetődött, hogy a jövő évi menetrend egyeztetésnél újbólkérjék Mórahalomra történő autóbuszjáratok sűrítését. Dr. Fodor Violajegyző

Nyertes pályázatok
2009. január 12vel záruló EMVA III. tengelyes kiírásokra a Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezetéhez összesen 59 db kérelem érkezett. A támogatásikérelmek feldolgozását követően a Magyar Vidékfejlesztési Hivatal értékelése után Pusztamérges vonatkozásábana következő eredmények születtek:Újmagánszálláshely kialakításaA 137/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtott támogatási kiírásra aPusztamérges községi Szent Flórián Önkéntes TűzoltóEgyesület által benyújtott pályázata az Önkormányzat tulajdonában álló Móra tér 3/A és 3/B lakások magán szálláshellyé történő átalakítására támogatásban részesült,ennek keretében a lakások felújulnak és megszépülnek. Afelújítás 2010ben veszi kezdetét.  x  Szépül Pusztamérges központjaA 138/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtott támogatási kiírásra a Pusztamérgesi Római Katolikus Plébánia által benyújtottpályázata a templom környezetének rendezésére és megközelíthetőségének érdekében, támogatásban részesült.A pályázat keretében a templom melletti tér burkolatamegújul, fedett pihenőhely, parkolóhelyek kerülnek kialakításra és a zöld felület is rendezésre fog kerülni. A beruházás várhatóan 2010ben valósul meg. Dr. Papp Sándorpolgármester

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázati felhívást tettközzé a településőrök foglalkoztatására. Pusztamérges község Önkormányzata sikeresen pályázott 2 fő településőr foglalkoztatására. A településőrök foglalkoztatása 2009. november 1.napjával megkezdődött. Feladataik között szerepel: A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása. A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhozkapcsolódó jelző tevékenység, szükségesetén intézkedéskezdeményezése azilletékes hatóságnál. A közvagyon hely

ben található elemeinek (pl. parkok, játszóterek, középületek,utcabútorok, stb.) védelmébenvaló aktív közreműködés. Az önkormányzati rendeletekbetartásának illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása. Az önkormányzat által a helyiközbiztonság, a rend javítása érdekében meghatározott feladatokvégrehajtása.Reményeink szerint a jövőbenBakos László helyiKMB is többet tartózkodik majdPusztamérgesen.Dr. Papp Sándorpolgármester

Településőrök Pusztamérgesen
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Közlemény
A Pusztamérges KözségiSzent Flórián ÖnkéntesTűzoltó Egyesület azSZJA 1%ból befolyt46.736 Ftot a felszereléskorszerűsítésére fordította. Sugárcsöveket, tűzoltótömlőt vásároltak.  A Pusztamérgesi Polgárőr Egyesület a 2008banrészükre felajánlott SZJA1%át, azaz 3.878 Ftot aműködési feltételeinekbiztosítására fordította.  Kérjük adója 1%ával2009ben is támogassa aközbiztonság és tűzvédelem érdekében dolgozószervezeteket!

Sikeres tűzoltásigyakorlat
Közös tűzoltási gyakorlatot hajtott végre október 10én a Szent Flórián Ön

kéntes Tűzoltó Egyesület és a RuzsaiKöztestületi Tűzoltóság. A feltételezett tűz helye a pusztamérgesi Hétszínvirág Óvoda épületébenvolt, oltási és mentési feladatokat egyaránt megkellett oldani. A tűzoltókaz éles helyzethez hasonló körülmények között, elsötétített helyiségekben,légzőkészülékkel hajtották végre a feladatot. A ruzsai egység a helyiségekátvizsgálását és a mentéstvégezte, a pusztamérgesiraj a tetőszerkezet védelmét és a ruzsai gépjárműtűzivízutánpótlását bizto

sította és a közúti gépjármű forgalomtereléséről gondoskodott.A Ruzsai Köztestületi Tűzoltóság apályázati forrásbólbeszerzett korszerűgépjárművével isvonult, amelynekfelszerelését megmutatták a pusztamérgesi kollégáknak is.Legnagyobb érdeklődés a hidraulikusfeszítővágót kísérte  reméljük éleshelyzetben ritkánlesz rá szükség!Csala István

Az idősek idén istalálkoztak
Ötödik éve, hogy Pusztamérges Önkormányzata ősz derekán köszönti és ven

dégül látja a községben élőidőskorúakat. Az idei találkozóra is aképviselőtestület tagjai dolgozták felaz alapanyagot: szerdán összejöttekegy disznóvágásra, hogy legyen pörköltnek való, a főzésízesítés pedig aFarkas testvérek és Szekeres János

munkáját dicséri. Külön köszönet jára támogatóknak a felajánlásokért és segítségért!Az idei találkozóra kevesebben jelezték részvételüket, mint tavaly, a becslések 110130 fő vett részt arendezvényen. Az óvodások bemutatták a Kiskakas gyémánt félkrajcárja c.mesejátékot, amellyel a kakaspörköltfőző versenyen nagy sikert arattak. Azelőadás után az általuk készített kis piros gombákkal köszöntötték az időseket. Az általános és a középiskolaiskola tanulói verssel, énekkel, furulyaszóval léptek fel, az Őszikék Nyugdíjasklub nótákat énekelt.A rendezvényt Géczi József országgyűlési képviselő is megtisztelte jelenlétével. Elismerését fejezte ki azért amunkáért, amelyből az idősek is kiveszik a részüket. "Ez a falu ha lassanis, de épül. Ez a falu nem egy romhalmaz." Mivel a következő választási fordulóban nem kíván az élvonalbanpolitizálni, a köszöntés mellett el is köszönt választópolgáraitól. nem vonul

vissza teljesen a politikától, de tanárember lévén a képviselői székét a Szegedi Egyetem katedrájára cseréli. Dr.Papp Sándor polgármester a pusztamérgesi időseket J. W. Goethe szavaival köszöntötte.

Az ebédet az önkormányzat dolgozóitálalták és szolgálták fel; már az is hagyománnyá érlelődött, hogy a közalkalmazottak, köztisztviselők és ahivatal dolgozói szervezik meg a napot, ami ez alkalommal sem csak azebéd végéig tartott. Nótával, beszélgetéssel telt a napos de hűvös délután...Csala István

A tisztakezekért
Október 15én először került Magyarországon ismegrendezésre a Kézmosás Világnapja.A tavalyi évben több nemzetközi szervezet, köztükaz UNICEF is, először szervezett programot a Kézmosás Világnapja alkalmából.Az október 15i Világnapcélja, hogy eseményeivelfelhívja a figyelmet a szappannal történő kézmosásfontosságára.2008ban felvilágosító programok mellett október 15én hetven országban összesen 120 millió iskolásgyermek mosott kezet. Indiában 80 millió gyermek,Bangladesben 75 ezer általános iskola 15 millió tanulója, Etiópiában pedig 500ezer kisiskolás vett részt aprogramban.A rendszeres, alapos kézmosás hiánya miatt kialakulófertőzések (hasmenés, tüdőgyulladás) évente 3,5 millió gyerek életét követelika fejlődő orszégokban. Főzés és evés előtti vagy WC

használat utáni szappanoskézmosással ez az arány2550% kal csökkenthető.Az UNICEF programjaivalváltoztatni szeretne ezen ahelyzeten. Magyar adományozók segítségével például Etiópia BenishangulGumuz tartományában az iskolák vízellátását igyekszik megoldani avilágszervezet, hogy a gyerekek tiszta vizet ihassanak, kezet moshassanak éslatrinát használjanak.Sajnos a legfejlettebb országokban sem megnyugtató ahelyzet, mert a kívánatosnál sokkal kevesebben mosnak rendszeresen szappannal kezet annak ellenére,hogy a fertőző betegségek80%a közvetlen fizikaiérintkezéssel terjed.Az UNICEF Magyar Bizottsága szeretné is szeretnémeghonosítani ezt a világnapot, hogy ezzel is ösztönözze a higiénés szabályokbetartását. A világnap ideimegrendezésének különösaktualitást kap az új influenza megjelenése és elterjedése.Hazánkban az óvodákbannagy hangsúlyt fektetnek arendszeres és alapos kézmo

sásra, azonban iskoláskorban gyakran alábbhagy eza lelkesedés. Ezért az UNICEF idei programjánakcélcsoportja az alsó tagozatos korosztály.Az UNICEF a programmegszervezéséhez az Amway Hungáriát hívta segítségül, mely a világnapraszükséges tisztálkodásiszereket biztosítja az iskolák számára és magára vállalta az információsanyagok előállítási költségeit is.A programok több mintkétszázötven általános iskola jelentkezett, így többmint ötvenezer kisgyermek és szüleik figyelméthívhatjuk fel a szappanoskézmosás fontosságára.A világnap szervezésébe aPusztamérgesi ÁltalánosIskola is bekapcsolódott, aprogramokban az 14. osztály, összesen 43 kisdiákvesz részt. A kézmosástrajzpályázattal, előadásokkal és ünnepélyes kézmosással népszerűsítik.

Tények, adatokFelmérések szerint mindennegyedik angol a szükségesnél ritkábban mos kezetés csak minden ötödikamerikai mossa meg a kezét a mellékhelyiség használata után. Néhány kanadai gyermekintézménybenelég volt akkurátusabbankezet mosatni a gyerekekkel, hogy 14 százalékkalcsökkenjen a nátha és a torokfájás közöttük.Egy hazai általános iskolások között végzett felmérésben a gyerekek arrólszámoltak be, hogy naponta többször mosnak kezet.

Azt azonban nem tudjuk,hogy mindig kezet mosnake, amikor kell? A tusfürdőhasználat Magyarországon is megelőzte a szappan használatot; ez arrautal, hogy mi sem tartjukbe a kézmosásra vonatkozó higiénés ajánlásokat.Különösen veszélyes arendszeres és alapos kézmosás elmaradása az élelmiszerfeldolgozó iparbanés az élelmiszerekkel dolgozóknál (eladó, szakács)illetve orvosoknál, egészségügyi személyzetnél. Ígyolyan súlyos fertőzések terjedhetnek, mint a szalmonella vagy a hepatitis A.A programban résztvevő iskolák az UNICEF általösszeállított anyagok alapján színes, ötletes anyagokat készítenek elő aVilágnapra. Néhány egri iskola a helyi stadionban,élőképben jeleníti meg aVilágnap logóját, másuttijesztő bacilusokkal és ahelyes kézmosás lépéseivel tapétázzák ki az iskolaimellékhelyiségeket. A szervezők arra hívták fel az iskolákat, hogy ne csakegyszeri akcióban gondolkozzanak, hanem folyamatosan foglalkozzanak ahigiénia fontos kérdéseivel.

F E L H Í V Á S
Keressük azokat a pusztamérgesieket, akiknek bármilyen írásosemléke, okirata, bizonyítványa,fényképe van a templomról, építéséről, a harangokról, ablakokról, a festményekről.Akiknek van bármilyen írásos emlékük Vunibalda nővérről vagy Galambos atyáról, a régi egyházi iskoláról. Keressük azokat is, akik tudnak valamit a régi plébánosokról,őriznek róluk bármilyen emléket. Kíváncsiak lennénk aplébánia, az egyházközség és általában a falu történetére.Keressük azokat is, akik a régi Wágner birtok területén álló templom helyére emlékeznek vagy tudnak róla valamit.Keressük azokat is, akik szívesen elmondanák nekünk azo

kat a dolgokat, történeteket, melyekre még emlékeznek arégi időkből.A Hősi emlékművön megemlített férfiak történetét is kutatjuk. Kérjük, akinek hozzátartozója szerepel a márványtáblákon, az is jelentkezzen, hogy megörökíthessük az őtörténetüket is.Keressük azokat is, aki bármit tudnak a hősi emlékmű átépítéséről, van az eredeti állapotról fényképük vagy egytörténetük. A fényképeket, okleveleket, bizonyítványokat,minden írásos anyagot lemásolunk és visszaadunk. Akikidősek és nem tudnak bejönni a plébániára, azok üzenjenek és kimegyek hozzájuk.Helytörténeti, egyháztörténeti kiadvány összeállítását tervezzük ezekből az anyagokból. BogárSzabó Ádámplébánia



Erősít a Pusztamérges FC
Nem csak a legendás klubok igazolnak neves játékosokat. Természetesen a MUvagy a Liverpool kifejezetten a foci háza táján keresgél, ami érthető. Aholviszont a játék elsősorban kikapcsolódás, ott mindenkinek helye van, aki szereti

bűvölni a bogyót. Vajda Attila, a pekingi olimpia elsőmagyar aranyérmének "szállítója" 1000 méteren már bizonyított. Most ki akarjapróbálni magát a focipá

lyán is. A balástyai csapat elleni meccsen lépett előszörpályára a pusztamérgesi 83as számú mezben.„Az egyik kedves barátom,Krisztin Krisztián csábítottel, hogy próbáljam ki magamat a csapatukban. Nem álltőlem távol a labdarúgás,

ugyanis ha tehetem a télialapozó időszakban a srácokkal többször összejövünk egyegy teremfocira.Ez most tudom, hogy máslesz, miután nagy pályán ésfüvön kell játszanom. Azötlet akkor jött, amikor azolimpia után valaki azegyik Online beszélgetéskor megkérdezte csak úgyviccből, hogy igaze, hogysportágat váltok és kipróbálom magam a focisták kö

zött? Addigaddig kérleltekutána az ismerőseim, mígnem beadtam a derekamatés magamra húzom Pusztamérges labdarúgó csapatának mezét. Már üzent is az

edző, Badényi János, hogya középpályán számítanarám. Bízom benne, hogyhasznos tagja leszek a csapatnak.Addig is, Hajrá Pusztamérges!”forrás: www.vajdaattila.hu
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lapszéle
Advent közelegAdventhoz, a Karácsonyhoz és GyertyaszentelőBoldogasszonyhoz kötődően januárig folyamatosan gyertyamártás lesz aplébánián. Az időpontokról mindig értesítjük a közösségeket. Készíts Te issaját gyertyát az ünnepekre. Minden színben, egyedi mintákkal is! Plébánia  A 200 forintos bankjeggyel már csak két hétiglehet fizetni. A bevonásraazért van szükség, mert apapír hamar tönkremegy,néhány évente le kellettcserélni, ezért november16ától a Magyar Nemzeti Bank kivonja a papírpénzt a forgalomból.

Helyét a néhány hónapjakibocsátott fém 200as veszi át; a régit a MagyarNemzeti Bank pénztárában, a postán és egyesbankfiókokban lehet az újfizetőeszközre cserélni.  Pusztamérgesi AdventSzeretettel várunk mindenkedves pusztamérgesit november 29én advent elsővasárnapján9:30kor aMűvelődésiHázba, közös adventikoszorú készítésre. Azalapanyagokat (koszorú,gyertyák) biztosít juk,egyedi díszeket, rávalókatmindenki hozhat magának. Ne vásároljon, hanem készítsen magánaksaját terményeiből, díszeiből, kezdjük az Adventetközösen! Művelődési Ház

A CsaládsegítőSzolgálatműködése
Pusztamérges községben 2007től működik a Családsegítő Szolgálat. A szolgáltatás keretében segítséget kívánunk nyújtania településen élőknek, akiknek szociális, lelki, életvezetési gondjaik megoldásában segítségre szorul nak, nem látják a kiutat,esetleg krízishelyzetbe kerültek.Családgondozóként 2008. november 01től látom el a feladatom a településen.Minden héten hétfőn 1016ig és szerdán 812ig vagyok elérhető Pusztamérgesen, a volt Szociális AlapszolgáltatásiKözpontban, melynek címe: Pusztamérges, Petőfi u. 47. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.Milyen problémákkal lehet a Családsegítő Szolgálathoz fordulni?• az életet megnehezítő anyagi problémák,• ügyintézési nehézségek esetén (pl.: kérelmek megírása, nyomtatványok kitöltése,részletfizetéssel kapcsolatos kérések),• segélyezéshez, ellátórendszerhez kapcsolódó információhiány okozta nehézségek,• munkanélküliséggel és foglalkoztatássalkapcsolatos nehézségek (pl.: rendszeresszociális segélyhez, rendel kezésre állásitámogatáshoz való hozzájutás lehetősége, közfoglalkoztatásban való részvétel,Munkaügyi Központtal való kapcsolatfelvétel),• jogi problémák (pl.: továbbirányítás a Jogi Segítségnyújtó, Áldozatsegítő, Pártfogófelügyelői Szolgálatokhoz, kiszabott bírságok fizetési nehézségei ),• közüzemi díjtartozás, eladósodás (pl.:védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétele, támogatásra szoruló fogyasztók adósság törlesztése, krízishelyzetbe

került személyek támogatása),• tartós egészségkárosodás, fogyatékosság vagy tartós megbetegedés problémái (pl.: fogyatékossági támogatás,rokkantsági nyugdíj igénylése, egyszerigyógyszersegély, méltányossági alapontörténő nyugdíjemelés, özvegyi nyugdíjigénylés, közlekedési támogatás),• beiskolázási nehézségek (pl.: rendszeresgyermekvédelmi kedvezményről információ nyújtása, óvodáztatási támogatás),• családon belüli kapcsolati problémák,• gyermekek, idősek, tartósan betegekgondozási problémái (pl.: szociális otthoni elhelyezés lehetőségei, nevelési tanácsadó jelentőségéről tájékoztatás),• házastársi, családon belüli konfliktushelyzet nehézségei (konfliktuskezelés acsaládtagok között),• együttélési, szomszédsági problémák,• alkoholizmus, drog egyéb szenvedélybetegségek nehézségeivel (pl.: Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézményének működéséről információ, önsegítő csoportok működése). A szolgáltatások azegyéni igényekhez igazodnak.• naprakész információk biztosítása a lehetséges állami és önkormányzati támogatási formákról, segélyekről, intézményrendszerről, megkapaszkodási lehetőségekről• tanácsadás, konfliktuskezelés,• ügyintézési segítségnyújtás,• életvezetési támogatás, illetve családgondozás biztosítása. A Családsegítő szolgálatszolgáltatásai ingyenesek.Ha Ön is úgy gondolja, hogy a fenti problémák valamelyikével küzd, és segítségrelenne szüksége, az alábbi időpontokban vagyok elérhető:Fogadóóra: Hétfő: 1215igSzerda: 810igTelefonszám: 06/30 963 45 69Fodorné Kiri AndreaCsaládsegítő családgondozó

A "Megye háromba" igazolt Attila!Olimpiai bajnok kenusunk a labdarúgók között is kipróbálja magát. Attila inkább a harcosságával, és küzdeniakarásával szeretné belopni magát a pusztamérgesi futballrajongók szívébe.Erre még a szakmabeliek is felkapják a fejüket! A többszörös magyar kenubajnok, Vajda Attila a LabdarúgóMegye IIIad osztályban szereplő Pusztamérges igazoltjátékosa lett. Badényi János edző együttese 2009. 10.11én 15 órai kezdettel a Balástyát látja vendégül apusztamérgesi füves centerpályán, ahol ha nem is kezdőként, de pályára fog lépni zöldfekete mezben Vajda Attila! Süli András  Délmagyarország

Megemlékezéshőseinkről
Mindenszentek ünnepén a szentmisét követően megemlékezést tartottunk a hittanos gyerekekkel a Hősi emlékműnél, melyen több idős is részt vett.A közös imádság és gyertyagyújtás mellet megemlékeztünk a hátrama radottakról is. Az anyákról, akik fiaikatelveszítették a háborúkban, az asszonyokról, akik férfinélkül maradtak és sanyarú sorsok között nevelték a háborúk után gyermekeiket egyedül; és a gyermekekről ismegemlékeztünk, akik apa nélkül nőttek fel. Este pedigaz emlékezés mécsesei ragyogták be az elesettek neveit.BogárSzabó Ádám (plébánia)

Cserkészélet
A cserkésznek fontos a teremtett környezet ismerete és védelme. Ehhez kapcsolódóan madáretetőket készítettünk afalu számára. Az általános iskolába, az óvodába, valaminta templomkertbe kerültek, ahol a télfolyamán agyerekek etetik is madarakat. E háromhellyel pályáztuk mega kitüntetőmadárbarát címet melyhezegy teljes évnyi madárvédelmi munka szükségeltetik.Ezúton biztatunk mindenki, hogy aki csak teheti etesse amadarakat télen a kertjében. Inkább a kis segítő társainkratámaszkodjunk majd jövőre, semmint a mértéktelen permetezéssel mérgezzük életünket, környezetünk, saját magunkat.További etetők készítéséhez maradék deszkákat, léceketkérnénk szépen azoktól, akiknek van. Gyakorlatilag bármilyen hosszabbrövidebb darab megfelel, el tudjuk vágni ésolyan etetőt készítünk, amilyen anyag van.Pusztamérgesi cserkészcsapat




