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Dömötör Tibor:Karácsony
Karácsonykor:Angyalok szállnak,Híradást hoznak,Béke jegyében,Élet fényében,Szentség lelkében,Hívők hitében,Krisztus képébenFöldön jár az Isten.
Karácsonykor:Harangok zúgnak,Szent igék szólnak,Imádság szárnyán,Szíveknek vágyán,Zsoltárok hangján,Szeretet hídján,Bocsánat útjánMennyben jár az ember.

„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepifoszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!”Szilágyi Domokos szavaival köszöntökminden kedves pusztamérgesit, azokatakik itt élnek, és azokat is akit már nemlaknak itt, de szívűkben mindig pusztamérgesinek érzik és vallják magukat.Az év végeaz ünneplés,a pihenés ésa mérlegkészítés ideje.Az év utolsónapjaiban azemberek végiggondolják a leköszönőévet és összehasonlítják azzal, amit elszerettek volna érni. Ez a visszaemlékezés mosolyt csal az emberek arcára, amikor a sikerekre, a szépre emlé keznek.De olykorolykor a homlokokon egyegy mély barázda is megjelenik, mertnem tudtak mindent megcsinálni, nemminden sikerült, úgy ahogy szerették volna és ez bosszúsággal, elégedetlenséggeltölti el szívüket. Egy település polgármesterének is ilyen gondolatok jutnak azeszébe, megelevenednek előtte az elmúltév fontosabb eseményei, sikerei és eredménytelen próbálkozásai. A mosolytelég gyakran váltják a mély barázdák ahomlokon, ezek jelzik, hogy ez az évsem volt könnyű, sőt nehezebb volt,mint az előtte lévők bármelyike.Ünnepek közeledtével nem illik panaszkodni, de a valósághoz nemcsak a fény,hanem az árnyék is hozzátartozik. Aholvan siker és eredmény, ott véleményemszerint előfordulhat kudarc és eredménytelenség is.A család és a település élete között nagyon sok a hasonlóság, a közös vonás.Mindkét esetben emberek sorsát kell irányítani, fontos döntéseket kell hozni, érdekeket kell képviselni és ütköztetni.Keresni kell mindkét esetben a legjobbmegoldást, a legkevésbé fájót, és az előrevezető utat. Ez nem megy egyszerűen, hiszen különböző véleményeket kell

meghallgatni és elfogadni, olykor kemény ellenérveket ütköztetni, melyek azadott pillanatban sérthetnek és fájhatnak.Ezeket a sebeket az ember nem szándékosan, nem akarattal ejti, hanem a fejlődés és az előrehaladás reményében.Próbálunk másokra is odafigyelni, érdekeiket szem előtt tartani, még akkor is,ha ez nem mindig világos és nyilvánvaló. Próbálunk segíteni és megfelelni másoknak, még akkor is, ha ez nem ismindig sikerül, próbálunk békességbenés szeretettben élni, próbálunk jók lenniés jót cselekedni. Egész évben ezeknekaz elvárásoknak próbál megfelelni a családfő és a település vezetője is.Így év vége felé igyekszünk a legtöbb ütközet elől kitérni, és még jobban odafigyelni a családunkra, az embertársainkra.Kívánom, hogy ez a fokozottabb odafigyelés minél tovább megmaradjon, és kívánom, hogy ez vezérelje az Új évminden egyes mozzanatát és pillanatát.Ezen gondolatok jegyében kívánok minden pusztamérgesi lakosnak szép, nyugodt, szeretetben teljes Karácsonyt,megértő, meleg ünnepi hangulatot, éseredményekben, sikerekben gazdag Boldog Új Évet!Dr. Papp Sándor polgármester

OLVASÓI LEVÉLSzeretném elmondani,szeretném megköszönni….
2003 év óta élek Pusztamérgesen, Harkainé Emikecsábítására költöztem ide a faluba. Emikével 20 évesbarátság köt össze, a ház vásárlásban is segített nekem,hiszen egykor Dabason is egymás közelében éltünk.Kezdetben nem volt könnyű idegenben a számomraidegen emberek között, de mivel Emike már korábban ittélt, sokat segített nekem a beilleszkedésben. Napról napratöbb emberrel ismerkedtem meg. Minden nap csodáltam aszépen rendezett és tiszta települést, a sok kiültetettvirágot, na meg az itt élő emberek kedvességét. Minéltöbb embert ismertem meg, annál jobban éreztem magamitt és a családom is.

Teltek a napok, a hetek, hónapok, évek és az ismeretségikörünk egyre csak bővült. Megismerkedtem egy csupaszív, nagyon kedves asszonnyal  aki sajnos már nincsközöttünk  Kissné Irénkével. Irénke beagitált engem anyugdíjas klubba.Vonakodtam elejében, azt hittem egy ez zárt közösség,ahová félve közeledtem. De meglepetésem nagyon – nagyszeretettel és kedvesen fogadtak a régi klubtagok.Szeretettel vettek körül és ez nagyon jól esett. Azóta úgyérem magam közöttük, mintha egy családban lennék.Nagyon sok mély barátság alakult ki a klubtagokkal ésazokkal is akik velünk jönnek ha felkerekedünk egyegykirándulásra és ez nagyon jó érzés.Az itt élő emberek a bajban is éreztették szeretetüketvelem, hiszem egyetlen leányom temetésén nagyon sokanvoltak helybeliek, akik őt nem ismerték, de a felém áradóegyüttérzésből megtiszteltek engem a jelenlétükkel ezen afájdalmas napon is. Köszönöm szépen.Köszönöm klubtársaimnak, hogy ilyen szeretettel fogadtakés azóta is törődéssel vesznek körül. Szeretném mégmegköszönni Sólyáné Terikének is a klub nevében azt azodaadó munkát, amivel segíti a munkánkat és a klubéletet,azt a türelmet, ami árad belőle. Szeretnék még köszönetetmondani az itt élő lakosoknak is, akik segítik a klubtevékenységét. Hála Istennek sokan vannak!Jó tudni, hogy a faluban élő emberek segítik és tisztelikegymást, és szeretettel közelednek egymás felé a családok.Jó itt élni egy ilyen közösségnek a tagja lenni. Jó egyolyan közösséghez tartozni, mint a nyugdíjasok klubja!Soksok elveszett érzést pótol az ember lelkében egyszerető közösséghez tartozni!Minden Pusztamérgesi lakosnak békés, boldog karácsonytés örömökben, egészségben gazdag újévet kívánok amagam, a családom és az Őszikék Nyugdíjasok Klubtagjai nevében! Szanyi Lászlóné Pusztamérges

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívom Önt és kedves családját2009. december 20án (vasárnap) 16 órakora Művelődési Házban tartandó Falukarácsonyra!

Az est programja: A 2009ben született babák köszöntése Bursa Hungarica ösztöndíjasoknak elismerő oklevelek átadása A község virágosításának értékelése Adventi gyertyagyújtás és a falu karácsonyfájának felszentelése Polgármester ünnepi köszöntője Ünnepi műsor Kötetlen beszélgetésKedves vendégeinket frissítővel és szaloncukorral várjuk!Dr. Papp Sándor polgármester

Karácsonyi gondolatok

vicc vicc
 Hallom, letartóztatták a férjedet. Mi történt? Az idén sajnos túl koránkezdte meg a karácsonyi bevásárlást. Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony van! Úgy értem hamarabb,mint ahogy az üzletek kinyitottak volna...

Férfi a játékboltban: Mennyibe kerül a Barbiebaba, ami a kirakatban van? A tornázó, a vásárló és astrandoló Barbie 20 dollár,de az elvált Barbie 300 dollárba kerül.A férfi meghökken: Miért kerül ilyen sokba azelvált Barbie? Mert ahhoz hozzátartozikKen háza, autója, nyaralójaés motorcsónakja is!
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Mindenki ebédel 2009.
Hazai és nemzetközi intézmények felmérései szerint jelenleg Magyarországon 20.000 gyermek éhezik, java részükolyan sorban él, hogy az egyetlen étkezési lehetősége azóvodai, iskolai napközi. E gyermekek számára a legveszélyeztetettebb időszak a hétvége és az iskolai szünetek.Önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően idénis 20 óvodás és általános iskolás kap minden hétvégén és atanszünetekben előre gyártott kész ételt. A kiosztás hetentetörténik a Szociális Alapszolgáltatási Központban.A PROGRAM TÁMOGATÓI:10.000  50.000 Ft közötti adományok havi rendszerességgelMagyar Szerencsejáték Szövetség, GameWorld Hungary Kft., JVH JátékautomataKft., Zsizsi Kft., EAC Gaming Kft., NovoParts Kft., Integral Hungary Kft., Flamingo Casino Kft., SHS Union Kft.,Queen Play Kft., Matfor Kft., DSlot Kft., GoldRun Kft.,Bonus Play Kft., Europe Life Kft., HajdúJoker Kft., GLGames 2000 Kft., Golden City Kft., Két Flash Kft., Amoretto Kft., Dreamland Express Kft., Kontra Card Kft., KontraPlus Kft., Plaything Kft., Nomis Szerencsejáték Kft., Central Casino Hungary Kft., Ring Games Kft., Europlay TradeKft., KOVI Mix Kft., KegyiTrade Kft., Varga és TársaKft., Körös Game Kft., BónusCenter Kft., Ardeco Kft.,Contiplay Plus Kft., Tócsik és Társa Kft., Ambest Kft., Imbest Kft., Meg Nyerő Kft., Budapesti PénznyerőautomataKft., JokerMagnum Kft., Paragon 2002 Kft., Tomoza Hungary Kft., HUNguardian Kft., CentralGame 99 Kft., NewStar Play Kft., Star Game Kft., Bayer Hungária Kft. BayerCropscience, Taxco 98 Kft., Kun Zsuzsanna, SimondánAndrás, Gadusné Nagy Enikő, Böőr Zoltán, EU ReklámKft., IQ Antikvárium, Provident Pénzügyi Rt., Nagy Tiborné, Ódor Ferencné, özv. Tóth Zoltánné, Szűr Lajosné, Kisszabó Kálmán, Förhécz László, 2 SCH Játék Kft., GoodLuck Hungary Kft., Féder Kft., Bonus Classic Kft., KHVTKht., ÉKKO Kft., Paksi Atomerőmű Rt., Dr. Sütő Gellért,Dr. Rapp Zoltán, Magyar Követeléskezelő 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 üléseknovemberben
Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 9ei rendkívüli testületi ülésén szerződést kötött a fogorvosi területi ellátási kötelezettségre aDADENT Bt. képviselőjével Dr. Dancsik Zoltánnal. A zártülésen a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra benyújtottpályázatokat tárgyalta meg, melynek következtében az A típusú pályázati felhívás keretében 10 főt, a B típusú pályázati kiírásnál pedig 2 főt támogatott a képviselőtestület.Minden pályázót támogatott a képviselőtestület, az oklevelek átadására a falukarácsonyon kerül sor.  Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 25ei ülésén megtárgyalta Pusztamérges község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésikoncepcióját a képviselő testület tagjai tájékoztatást kaptak a 2009. évi IIII. negyedévi gazdálkodás helyzetéről,és jóváhagyta a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Tásrsulás társulási megállapodás tervezetét.A képviselőtestületi ülésen jelen volt Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, Mórahalom város polgármestere ésválaszolt a képviselők által a 2010. évi költségvetéssel kapcsolatban feltett kérdésekre.A képviselők tájékoztatást kaptak az Önkormányzat nehézanyagi helyzetéről, és arról, hogy az Önkormányzati Miniszterhez harmadszor is benyújtásra került az egyszeri tá

mogatás iránti igény.Egyéb előterjesztések, javaslatok napirendjénél kéréskéntfelmerült, hogy kerüljön sor egy országzászló visszaállítására (amennyiben korábban volt ilyen) a Hősi emlékmű háta mögött.A kérdéssel foglalkoztunk már, de jelenleg biztosat mégnem tudunk, egy írásos dokumentumot találtunk, amelynek értelmében 1920ban a település akkori vezetői rendelkeztek arról, hogy a „Hősök kertjét” létre kell hozni, ahatározat országzászló felállításáról nem rendelkezett.A jelenlegi emlékművön megtalálhatóak az I. és II. világháborúban elesett hősi halált halt pusztamérgesi lakosok nevei. Az emlékműnél jelenleg is le lehet róni a kegyeletet,virágokat, gyertyákat, koszorúkat bármikor ellehet helyezni.Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselőtestületi ülések nyilvánosak, arra bárki bejöhet, valamint anyílt ülésekről készült jegyzőkönyvek olvashatóak a könyvtárban, és az interneten a www. pusztamerges.hu honlapon.Dr. Fodor Viola jegyző
Pusztamérges Község Önkormányzata nevébenkellemes karácsonyi ünnepeket és békés

minden Kedves Olvasónak!

Gépjármű tulajdonjogban bekövetkező változásesetén
Az ügyfeleink visszajelzései alapjánazt tapasztaljuk, hogy továbbra isproblémát okoz a gépjármű adásvételét követő bejelentési kötelezettség értelmezése és határidőben történőteljesítése az okmányirodák felé.Ehhez szeretnénk segítséget nyújtaniaz alábbiakban.A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás eladó (átruházó) részéről történő bejelentési kötelezettségéről:Pusztamérges község Önkormányzatafelhívja az érintettek figyelmét arra,hogy a közúti közlekedési igazgatásifeladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BMrendelet 76/A. § (4) bekezdése alapján a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változásról 15 napon belüla régi tulajdonost is terheli bejelentési

kötelezettség.A bejelentést a tulajdonjog változásáról készült okirat (pl.: adásvételi szerződés) Okmányirodához történőbenyújtásával (igazolható megküldésével) kell teljesíteni.A gépjárműadóról szóló 1991. éviLXXXII. törvény 2. § (1) bekezdésealapján az adó alanya az a személy,aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. éviLXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napjánüzemben tartóként, ennek hiányábantulajdonosként szerepel.Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbitulajdonos (átruházó) a 35/2000 BMrendeletben meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződésmegkötésének időpontját) követő évelső napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogotszerző felet kell az adó alanyának tekinteni.Gépjármű tulajdonjogának átruházásaesetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott

bejelentési kötelezettségének, akkor atulajdonátszállás bejelentése événekutolsó napjáig a Gjt. 2.§ (1) bekezdésszerinti tulajdonos az adó alanya.A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásárólszóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet76/A. § (4) bekezdése alapján a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezettváltozás bejelentését a változástól számított 15 napon belül a régi tulajdonos a tulajdonjog változásáról készültokirat benyújtásával (megküldésével)teljesíti.Az Önkormányzati Adóhatóság felhívja a Tisztelt érintettek figyelmet arra, hogy betartva a hivatkozott BMrendelet szabályait gépjármű értékesítés esetén az Okmányiroda felé 15 napon belül az adásvételi szerződésbenyújtásával (megküldésével) teljesítsék.A bejelentést akkor is kötelező teljesíteni, ha az adásvétel gépjármű forgalmazásra feljogosított kereskedőnéltörténik.Köszönjük szíves megértését és közreműködését!Pusztamérges, 2009. november 26.
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A GÉPJÁRMŰADÓ VÁLTOZÁSRÓL
Tisztelettel felhívjuk a pusztamérgesi lakosok figyelmét, hogy 2010. január1től a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII. törvény módosul.A gépjárműadó alapja személyszállító gépjárművek esetében változatlanula gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye maradkilowattban kifejezve, azonban a gépjárműadó mértéke az alábbiak szerintnövekedik: gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 47. naptári évben 300 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 811. naptári évben 230 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 1215. naptári évben 185 Ft/kilowatt, gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években140 Ft/kilowatt.A többi járműnél az adó alapja:1. az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi esetében ahatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya)2. tehergépjármű esetében pedig hatósági nyilvántartásban feltüntetett sajáttömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%ávalAz adó mértéke, adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:1. a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató,tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,2. az 1) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik (pl.: utánfutó)esetén 1380 Ft.Légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű gépjárműnek,pótkocsinak minősül az a jármű, amelyik a Tanács 96/53/EK IrányelvénekII. Melléklete szerinti légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerrelrendelkezik és ezt a tényt az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál aközlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyigépjárműközlekedési műszaki szakértő szakvéleményével vagy „útkímélőtengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával bejelenti.Tisztelettel kérjük azon gépjárműtulajdonosokat, akik járműve efeltételnek megfelel, szíveskedjenek mielőbb a szükséges igazolásokatbeszerezni, és az önkormányzati adóhatóság felé e bejelentést megtenni,hogy a kedvezményezett adótételt esetükben érvényesíteni tudjuk!Az új gépjárműadó fizetési kötelezettséget tartalmazó határozatokatvárhatóan 2010 februárjában postázzuk a nyilvántartásunkban szereplőadóalanyok részére.

Kommunális adó
Az adózás rendjéről szóló 2003. éviXCII. tv. (továbbiakban Art.) 32.§alapján az adózó az adókötelezettségkeletkezésétől, illetve az adókötelezettség változásától számított 15 napon belül köteles az adóhatóságnakbejelenteni az adókötelezettségben beálló változást.A kommunális adóbevallás benyújtásának oka: vásárlás, eladás, öröklés,csere, ajándékozás, lakcímváltozás,vagyoni érték. jog szerzése, vagyoniérték. jog megszűnése, lakás megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása,alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, egyéb.A bejelentést az e célra szolgálónyomtatványon írásban kell megtenni.

Késedelmes teljesítés esetén az Art.172. § (1) bekezdés b) pontja és (18)bekezdése alapján mulasztási bírságkerül kiszabásra.A bevalláshoz csatolandó mellékletek:Az adókötelezettséget érintő változás igazolására szolgáló dokumentum, irat (pl.: adásvételi szerződésmásolat, tulajdoni lap másolat, a tulajdonjog változás bejegyzéséről szóló földhivatali határozat másolata,stb.)Letölthető nyomtatványok:Magánszemélyek kommunális adójának bevallás nyomtatványaBevallás magánszemélyek kommunális adója törléshezMegállapodásA nyomtatványok megtalálhatóak awww.pusztamerges.hu honlapon éskérhetőek a Polgármesteri hivatalban.

Sírhelyek újraváltása
Az 1984. december 31ig váltottsírhelyek egyszeri megváltási időtartama lejárt. Amennyiben a sírhely megváltásának napjától 25 éveltelt, újraváltásra van lehetőség.Az újraváltás díja az egyes sírhelyesetében 7.500, Ft, kettes sírhelyesetében 15.000, Ft. Az újraváltásta Polgármesteri Hivatalban lehetbefizetni ügyfélfogadási időben.Ha az újraváltás nem történik meg,megszűnik a sírhely feletti rendelkezési jog és a továbbiakban, mintüzemeltető az önkormányzat rendelkezik a területtel.Dr. Fodor Violajegyző

Új fogorvos jönPusztamérgesre
Dr. Wágner Éva fogorvos bejelentette,hogy a fogorvosi munkáját 2009. december 31vel befejezi. Praxisát meghirdette, melyet Dr. Dancsik Zoltán DADENTBt. képviselője vásárolt meg.A fogorvosi területi ellátást 2010 január1től Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvoslátja el, akivel Pusztamérges község Önkormányzatának Képviselőtestületeszerződést kötött.A fogorvos rendelési ideje várhatóan a következőképpen alakul:
Hétfő: 11.0016.00Kedd: 11.3013.30.Csütörtök: 11.0014.00Péntek: 14.3016.00Szerda: a rendelési idő szünetel
Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos elmondta, hogy sürgős esetben az Öttömösi rendelési időben is (Kedden:14.0016.00, Pénteken: 10.0014.00) fogadja a betegeket.Elérhetősége: 30/9981421.Dr. Wágner Éva doktornőnek ezúton isköszönjük Pusztamérges lakosaiért eddig végzett lelkiismeretes munkáját, éshosszú, békés nyugdíjas éveket kívánunk neki!Dr. Papp Sándor Dr. Fodor Violapolgármester jegyző

Pusztamérges község Képviselőtestülete 8/1995. (V.10.) sz önkormányzatirendeletével védetté nyilvánított „Mérgesi puszta" néven 40,74 ha, „Pusztamérgesi láperdő” néven 59,9 ha.területet. A rendelet tartalmazza azalapvető védelmi és kezelési előírásokat, melyeket az ingatlan tulajdonosaikötelesek betartani.Mérgesi pusztára vonatkozó alapvető védelmi és kezelési előírások: a keskenylevelű olajfűz és helyenként elburjánzott akác továbbterjedését meg kell akadályozni, minden erdészeti beavatkozás (vágás, felújítás, talajelőkészítés) csakaz önkormányzat és a területileg illetékes természetvédelmi szerv engedélye alapján történhet, az érintett erdőterületeken az üzemterv szerinti gazdálkodást fent kell tartani, a területen folyó florisztikai, faunisztikai, ökológiai és talajkutatásokat semmilyen formában sem szabadakadályozni,

 a területen avar (száraz gyepterület,nyesedék gally) és egyéb hulladék égetése az év minden szakába tilos.Pusztamérgesi láperdőre vonatkozóalapvető védelmi, kezelési előírások: a Domaszékifőcsatorna zsilipezésével a tavaszi vadvizeket vissza kell tartani, azon a területen, amely a privatizáció előtt gyepként a lápvidékhez tartozott, mindennemű szántó művelést lekell állítani, az érintett területen nem lehet művelési mód változást engedélyezni, a tájidegen fákat (kanadai nyár, keskenylevelű olajfűz, akácfa) továbbterjedését meg kell akadályozni, pótlásukhazai fajokkal történhet, a kékperjés réteken és a sásokban rögzíteni kell a kaszálások időpontját, (augusztus 20. után nem kaszálható), minden erdészeti beavatkozás (vágás, felújítás, talajelőkészítés) csak azönkormányzat és a területileg illetékestermészetvédelmi szerv engedélye alapján történhet,

 a területen történő florisztikai, faunisztikai, ökológiai és talajkutatásokatsemmilyen formában sem szabad akadályozni, a területen avar (száraz gyepterület,nyesedék gally) és egyéb hulladékégetése az év minden szakában tilos!Aki a rendeletben foglalt előírásokatmegszegi, az l999. évi LXIX. törvény147. §ba ütköző természetvédelmiszabálysértést követ el, mely 150.000Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható.Dr. Fodor Viola jegyző

A védetté nyilvánított területeire vonatkozó védelmi éskezelési előírások

Figyelem!
Tisztelt Lakosság! Az Emfire Trip Kft. képviselője2009. április végén több pusztamérgesi lakost megkeresett a CO (szénmonoxid ) riasztó beszerelésével és foglalót is vett fel a riasztó berendezés kivitelezésére.Információink szerint ezeknek a berendezéseknek a beszerelése információink szerint nem történt meg mindenhol. Kérem, hogy aki foglalót adott a fent nevezettKft képviselőjének, kérem jelentkezzen a PolgármesteriHivatalban vagy Bakos László KMBnél a 20/2095324es telefonszámon, hogy az esetleges további intézkedéseket meg tudjuk tenni. Dr. Fodor Viola jegyző

FELHÍVÁS
Pusztamérges Gyermekjóléti szolgálata idén is karácsonyi gyűjtést szervez ahátrányos helyzetű gyermekeknek.Szívesen fogadjuk minden pusztamérgesi lakos, helyi vállalkozó felajánlását (szaloncukrot,édességet, színes ceruzát, írószert, megunt játékot, stb.)amelyet december 19ig minden adományozó leadhat aGondozási Központban. (Petőfi u. 47.)„Mindig tud adni, akinek szíve szeretettel van tele”/Proklosz/
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Zseblopás
Bűnmegelőzési tanácsokKözelegnek a karácsonyiünnepek, a legtöbb ember már a bevásárlássalfoglalkozik, ezért az áruházakban, bevásárlóközpontokban,tömegközlekedési eszközökön várható a nagyobb forgalom, atömeg, a zsúfoltság. Annak érdekében, hogy ne váljon zseblopás áldozatává kérjük, hogy a következőtanácsokat fogadja meg, hiszen a zsebtolvaj is a zsúfolt helyeket „kedveli”.• Ezt a tolvajtípust a nevéből adódóanhívjuk „zsebtolvajnak”, hiszen a táskák zsebeiből, kabátzsebből, farzsebből tulajdonítanak el értéket!• Módszereiket tekintve nagy tömegben, tömegközlekedési eszközökre felés leszálláskor lökdösődni, tülekednikezdenek és a szoros testi érintkezéstkihasználva próbálják elemelni a pénztárcákat és egyéb értékeket! Számtalan helyzet adódik, amikoregymáshoz érünk, vállaink érintkeznek egymással, de ettől nem fogunkfeltétlenül felfigyelni.• Egyesek kezükben álcázó tárgykéntreklámszatyrot, újságot, kabátot, pulóvert tartanak, és azok takarásában igyekeznek táskáink, zsebeink tartalmátátkutatni vagy társaik mozdulatait takarni!• Mások látszólag zsebre dugott kézzel állnak mellettünk, miközben sajátkivágott zsebükön keresztül a kabátjukból kinyúlva „dolgoznak”.• Leggyakrabban a tolvaj a vállon hordott vagy a földre helyezett táskából,kosarakból illetve a ruházat külső zsebeiből veszi ki a kiszemelt tárgyat.• Könnyű prédának tekintik a cipzáras, mágneszáras táskákat, míg a csatos kivitelűvel nehezebben

boldogulnak!• A zsebtolvaj(ok) soha nincs(enek) egyedül, legtöbbször abűnelkövetőkmunkamegosztásban tevékenykednek, vanolyan személy közöttük, akinek az a feladata, hogy„elterelje” figyelmünket! A „fedező” személy a kiszemelt áldozat mellett eltakarja a„zsebes” kezét!• A „jelző” dolga az, hogy kiszúrja a tömegből, azokat az embereket, példáulhatóság tagjait, akik figyelik őket.• Végül az „értékmentő” az, aki a lopást követően a helyszínről eltünteti,kimenekíti a megszerzett tárgyat.
ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSI LEHETŐSÉGEI:# Forgalmas, zsúfolt helyeken, tömegközlekedési eszközről való fel illetveleszálláskor fokozottabban figyeljen értékeire!# Kézi vagy válltáskáját szorítsamagához, tegyemaga elé, és azegyik kezével fogja azt, továbbá avállra akaszthatótáskát ne csapja aháta mögé, hanem tartsa a teste előtt vagyszorosan a hóna alatt, így észrevétlenül senki sem nyúlhat hozzá!# Értéktárgyait, pénztárcáját, bankkártyáját, mobiltelefonját, okmányait ne tegye táska külső zsebeibe,nadrágzsebbe, kosár tetejére! Ehelyett tárolja azt táska belső, elzárható fakkjaiban!# Ne tartson magánál túl sok kész

pénzt, de ha mégis szükséges, azt kisebb címletekben és több helyentárolja!# Bankkártyáját soha ne tárolja a PINkóddal együtt, mert ennek ismeretében az elkövető a számlán lévő pénztaz esetleges hitelkerettel együtt felveheti ATM automatából! Próbálja aztmegjegyezni vagy a kártyától elkülönítve nem felismerhető módon feljegyezni!# A pénzkiadó automatánál a PINkódot oly módon próbálja meg a gépbebeütni, hogy azt senki se láthassa, illetve a gép által kiadott kontroll szelvényt vegye magához, mert számosinformációt tartalmaz bankszámlájáról!# Ha mégis elveszíti vagy eltulajdonítják bankkártyáját, azt mihamarabbtiltassa le a bankkártyát kiállító banknál, melyet akár telefonon keresztül ismegtehet!# Vásárláskor, az áruk válogatásakorsoha ne tegye táskáját, pénztárcáját apultra illetve a bevásárlókocsiba felügyelet nélkül hagyva!# Étteremben, vendéglátóhelyeken ne a szék háttámlájárategye kabátját, táskáját, hanem helyezze azt Ön által jóllátható helyre!Közelében folyamatosan gyanús viselkedést tanúsító személy(ek) megjelenése eseténellenőrizze értékei meglétét,és ha esetlegesen tetten érte azsebtolvajt, hangosan kérjensegítséget az Ön közelében tartózkodó személyektől! Ne szálljon egyedülszembe az elkövetővel / elkövetőkkel!Továbbá kérjük, hogy ne fordítson hátat, abban az esetben, ha szemtanújaegy elkövetésnek, ha zseblopást észlel, mert máskor Ön is szorulhat segítségre, lehet érintett!Mórahalmi Rendőrőrs

Közérdekű információk
A 107es és a 112es segélyhívó telefonszámok úgy kerültek kialakításra, hogy időrendi sorrendben egymás után teszi az Önök hívásait, tehát ha a tárcsázást követően azonnalnem veszik fel a telefont, ez azt jelenti, hogy a segélyhívástfogadó személy éppen mással beszél! Kérjük, legyen türelemmel, mindenképpen fogadják a hívását!Bármilyen segélyhívó számot tárcsáz, fontos, hogy elmondja nevét, elérhetőségét, gyorssegély esetén a helyszínt aholaz esemény történt  minden körülményt, amit éppen lát ésészlel! A hívást fogadó személy kérdezhet Öntől, mely adatok talán feleslegesnek tűnhetnek, de ezek azt a célt szolgálják, hogy a megfelelő szakképzettséggel rendelkezőkolléga a szükséges felszerelés sel menjen a helyszínre!Az összes segélyhívó telefonszám, tehát a 104 (Mentők),105 (Tűzoltóság), 107 (Rendőrség), 112 (Általános segélyhívó) ingyenesen hívható segélykérő számok!A 112es segélykérő szám mobiltelefonról SIMkártya nélkül is hívható! Akkor érdemes tárcsáznia, ha a látott körülményeket észlelve nem tudja eldönteni, hogy melyiksegítségnyújtó szervet hívja! Ez a telefonszám a Rendőrségépületeiben kerül fogadásra!Bejelentéseiket, feljelentéseiket írásban, otthon megírva isbenyújthatják a Mórahalmi Rendőrőrsre személyesen vagyajánlott levélben elküldhetik a 6782 Mórahalom, Kölcseyu. 2/B címre! Ha rendelkeznek internettel az ugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu email címre is elküldhetik őket!Feljelentésük tartalmazza az esemény leírását, mikor és holtörtént, továbbá kár esetén a lopási, rongálási kárt összegszerűen tüntessék fel! A feljelentés végére írják rá, hogy otthonukban készítették azt el!A Pusztamérgesi Körzeti Megbízott Kolléga Bakos Lászlór.tzls. (0620/2095324) szívesen áll rendelkezésükre, forduljanak hozzá bizalommal!Bűn és balesetmegelőzéssel kapcsolatos észrevételeikkel,kéréseikkel Pópity Beatrix r.zls.t a Mórahalmi Rendőrőrsbűnmegelőzési előadóját keressék a popityb@csongrad.police.hu email címen avagy a 62/562400/4708 számon!Mórahalmi Rendőrőrs

Pályázat a művelődési házfelújítására
Régóta problémát jelent a művelődési ház igen rossz állapota, hiszen az épület a 1960as években épült, és már nem felel meg a mai kor elvárásainak és a fenntartása is nagyonsokba kerül, ezért az önkormányzat pályázatot nyújtott be avidéki gazdaság és lakosság számára az integrált közösségiés szolgáltató tér (IKSZT) kialakítására és működtetésére.Az első fordulóban Pusztamérges község Önkormányzataaz „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” címet már el

nyerte a művelődési házra és most a második fordulóranyújtottuk be a pályázatot, amelynek elbírálása 2010revárható.Ha nyer a pályázat, akkor megvalósulna az épület nyílászáróinak a cseréje, és külső szigetelése, akadálymentes feljáró valamint fedett kerékpár és babakocsi tároló épülne. Azépületen belül fűtéskorszerűsítés és a villamoshálózat cseréjére kerülne sor, akadálymentes mosdó épülne, és a meglevő vizesblokkok, valamint a padlózat is megújulna. Apályázat lehetőséget ad bútorzat és informatikai eszközökbeszerzésére is. Dr. Papp Sándorpolgármester

Évzáróértekezlet
A Mozgáskorlátozott Egyesület Pusztamérgesi csoportjának beszámolója rövidenaz elmúlt év munkájáról: 1 évesek vagyunk, jelenleg 23 taggal Minden hónap utolsócsütörtöki napján 15 órakor találkozunk a művelődési házban, ahovábárkit szeretettel várunk!Akiknek esetleges egészségi problémái vannak,megkeressük rá a megoldást!

 2009ben három személynek sikerült elintézni a lakás akadálymentesítését150.000 Ft értékben. Négyszemély parkolási igazolványt, egy személy fogyatékossági támogatást kapott. Egy szép napot töltött amórahalmi gyógyfürdőben

a csoport egy része,amit Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselőúrnak köszönhettünk.Nagyon fontosnak tartom a jövőben is az egymással való törődést éssegítséget. A munkánkat most kezdik megismerni és egyretöbben támogatják, amit szeretnék megköszönni acsoport nevében. Jó akapcsolat a helyi önkormányzattal, vezetőkkel. Mindenlehetőséget megragadnak és bátorítanak acsoport működéséhez.Szeretném külön köszönetemet kifejezni Dr.Papp Sándor polgármesterúrnak és Dr. Fodor Violajegyző hölgynek, akik jelenlétükkel megtisztelték atagértekezletet, anyagi ésegyéb segítséggel támogatták rendezvényünket.A fellépő Csaláné Valika,

Makráné és Szanyiné szórakoztattak bennünket. Akiket a végére hagytam,három önkéntes  őket külön dicséret illeti. Hatalmassegítség volt számomra a jelenlétük: Bakosné Karola,Ótottné Ibolya, Pappné Katalin.Összességében mindent köszönök, aki segített és a jövőben segíteni fog.Békés boldog karácsonyt ésáldott új évet kívánok mindenkinek!Dancsné Franciskaa csoport titkára

Köszönet illeti még:Maurizio urat  zuza,FOBU Kft.  zuza,Almásiné Marcsi  torták,Külkeyné Erika  sütemények,Simherczné Edit  virágok,Jakus István főzőtudományát,Sólyáné Teca, Csala Istvánirodai munkáját, ami az énmunkámat elősegíti.




