
Kedves Olvasóink!Több cikk és vélemény látnapvilágot, mint amennyinek közlését a lap terjedelme lehetővé tesz.Látogasson el awww.pusztamerges.huoldalra is!

Igazi karácsony(folytatás a címoldalról)A négy családból kettőt röviddel a felmérés előtt kilakoltattak  nem tudták fizetni aközüzemi díjakat  szinte minden család többgyerekes, egyedülálló édesanyával, jórésztmunka nélkül. A másik két család tavaszig haladékot kapott,de nemhogy a felhalmozottadósságot, hanem a rendszeres díjakat sem képesek fizetni.Ekkor jött az ötlet, hogy próbáljunk meg segítséget kérniolyan emberektől, akik átérzik, megértik a fenti gondokat,és legalább karácsonykor ne szenvedjenek ezek a családok,gyerekek hiányt az ennivalóban. Egy körlevelet tettem közzé a neten, leirva a kérésünket, és ekkor csoda történt. Mertbátran nevezhetem csodának, amikor a mai anyagias vilá

gunkban megmozdultak az emberek. Ruhanemű, játékok,cipők, csizmák, élelmiszer érkezett, s ebben talán a legnagyobb a legtöbb Önöktől, Pusztamérgesről.Sólya Zoltánné azonnal magáévá tette az ügyet, és megkereste az Őszikék nyugdíjas Klubot, megkeresett vállalkozókat, pusztamérgesi lakosokat, diákokat, s ennekeredményeképp ennek anégy családnak lett igazikarácsonya. Anégyfelé osztott adományokat, egyenként15  20 kg élelmiszert, amelyben a teljességigénye nélkül,liszt, cukor,tészta, konzervek, lekvár, kenyér, margarin, dió, méz, mosópor volt 24én délután vittük ki a családokhoz, akkor, amikor már minden reményük elszállt, hogy az ünnepekben rendes étellegyen az asztalon és ünnep lehessen az ünnep.Nem lehet meghatottság nélkül leirni a könnyeket, a gyerekek örömét, s azt az érzést, amikor az üres kongó hűtőszekrénybe bepakoltuk az ennivalót, amikor a kicsik két kézzelkaptak a narancs, a mandarin után.
Tisztelt szerkesztő úr!Kérjük, hogy a helyi lapban feltétlen essék szó apusztamérgesi emberek nagyszerű tettéről, essék szóaz önzetlenségükről, az emberségükről. S ha lehet,essék szó arról, hogy Györkey László, a Stúdió vezetője, a négy család apraja és nagyja, hálás szívvelköszöni nem egyszer, de százszor az adományokat, asegítséget. Köszönjük!Remélem, a neveket jól olvastam, de elküldöm mellékletként a fent említett kísérőlevelet.Tisztelettel: Györkey László stúdióvezető/managerTalent Tehetségkutató Énekstúdió, Szeged

vicc vicc
Hatalmas veszekedésután a feleség kifakad: Bárcsak az ördöghözmentem volna feleségül!Mire megszólal a férj: Az lehetetlen, drágám,rokonok közt tilos a házasság!

V. KarácsonyKupa
December 27én immár az ötödik kupánkat tudhattuk mögöttünk. A karácsonyi bejgli és a nagy pulyka utánmár jól esett kissé megmozgatni anagy pihenés alatt elpilledt végtagokat.A tavaly jól bevált módszert követve,talán jobban odafigyelve, idén is megszerveztük az általános iskolák közöttiversenyt. A fél kilences reggeli kezdésre, Pusztamérges kettő, Üllés és Ruzsa 11 csapattal nevezett be. Itt az58. osztályig szerepelhettek a srácok.Kétszer 15 perces mérkőzések voltak.(megjegyzem, a délutáni felnőtt mérkőzéseken csupán 2x7 perc volt a játékidő)

Először a két hazai csapat feszült egymásnak. Itt aztán volt adokkapok! Igazi presztízs csata volt, nem kíméltéksem magukat, sem az ellenfeleket agyerekek. A további mérkőzésekensem volt ez másként, bár néha a lecserélendő játékos alig bírt lejönni a pályáról, pár pillanat múlva már mentvolna vissza. Volt, aki az erejével, voltaki a technikájával és volt aki mindkettővel jeleskedett  mindenki szívbőlküzdött. Öröm volt nézni, ahogy ezeka gyerekek cseleztek, hajtottak, gólokat rúgtak és a gólok után egymásnakörültek.Végül az első helyen a kis Üllési csapat végzett. Hozzá kell tenni, ők voltak a legkisebbek, de ügyesek ésszervezettek voltak. Megérdemelték agyőzelmet.A második az egyik hazai csapat, aPMFC lett. Le a kalappal előttük, végig hősiesen küzdöttek. A harmadik helyen a tavalyi első helyezett Ruzsacsapata végzett, a negyedik a Botlábúak nevű másik mérgesi csapat lett. Legközelebb jobban fog sikerülni ebbenbiztos vagyok. Az érmeket Vajda Attila, olimpiai bajnok kenustól vehettékát.A délutáni felnőtt bajnokság 10 csapatrészvételével zajlott. Itt már időnkénthiába volt a nagy akarat, néhol a sör

has győzött. Jöttek csapatok Üllésről,Ruzsáról, Szegedről  végül mégis amérgesi fiatalok nyerték meg a kupát,Juventus néven. Már hamarabb vártam a dobogó legfelső fokára őket, deúgy látszik mostanra értek be.A legjobb játékos Király Zsolt lett,aki később Üllésen is a legjobb volt,

ahol a mérgesi csapat második helyezést ért el.Reméljük, aki itt volt az jól érezte magát, jól szórakozott, aki viszont nemjött el, az sajnálhatja, hogy kihagytaezt a szép napot! Köszönjük mindazok munkáját, segítségét, akik hozzájárultak a nap zökkenőmenteslebonyolításához. Idén decemberbenújból  ugyanitt!Boldog Új évet mindenkinek!Pusztamérgesi Futball ésMotoros KlubKIADJA: Polgármesteri Hivatal Pusztamérges, Móra tér 2 tel.: (62) 286851 Dr. Fodor ViolaSZERKESZTI: eMagyarország Pont Pusztamérges, Szent István u. 6. tel.: (62) 286688 Csala István (30) 3818087NYOMJA: AlfaCenter Nyomdai, Szeged, Pulcz u. 23. tel.: (62) 426970 Fehér Tibor (20) 3195841Kiadói és Szolgáltató Kft. alfacenter.nyomda@invitel.hu Ingyenes, közéleti tájékoztató kiadvány 1
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Igazi karácsony
Kedves Csala István, szerkesztő úr!A szegedi Talent Tehetségkutató Énekstúdió növendékei az elmúlt évben Sólya Zoltánné meghívására két alkalommal is vendégszerepeltek Pusztamérgesen. A jó hangulatú koncertek a visszajelzésekszerint elnyerték a helyi közönség szimpátiáját, hiszen a másodikkoncertünkön már régi ismerősként, meleg szeretettek köszöntöttekbennünket.Karácsony közeledtével egy felmérést végeztem a Stúdió növendékeiközött, s ez a felmérés kiterjedt a család anyagi helyzetére, a gyerekek ellátására, és a karácsonyra való készülődés pénzügyi vonatkozásaira. A felmérés igen szívszorító eredménnyel végződött mert aStúdió 19 növendékéből négyen szinte semmi eséyt nem kaptak azélettől, hogy a 2009es karácsonyt nyugodt körülmények között, teritett asztal mellett, és feldíszített karácsonyfa alatt ünnepeljék.

"Egy kísérőlevelet kaptunk az adományok mellé, azt lefénymásolva átadtama családoknak. A kísérőlevélen kézírással a következő nevek szerepeltek, súgy érezzük, feltétlen meg kell őketemlíteni az újság hasábjain"Makra Ferencné, Szanyi Lászlóné,Varga Szilveszterné, Csuka Sándorné,Csala Istvánné, Kardos Balázsné, Külkei Tamásné, Makráné KörtvélyesiTünde vállalkozó, Varga Jánosné, Bálint Zsuzsa, Sólya Renáta, Sólya Zoltánné

Jólesik ez is
Nem csak kapni  adni isöröm. Ezt azok tudják a legjobban, akik csak nagyonritkán kapnak. Az alábbi segítségkérés meghallgatásra talált Pusztamérgesen; így egy kicsit boldogabb lehetett akarácsony a szegedi székhelyű Talent Énekstúdió növendékeinek családjában is, akiknekjóformán csak a hangját ismerjük  a tavalyiKakaspörköltfőző versenyen hallhattuk őket.A stúdió vezetője, Györkey László levélbenköszönte meg az önzetlen segítséget a pusztamérgesi adományozóknak. Igazi karácsony c.írásunkban a levelet teljes terjedelmében közöljük; a címoldalon kezdett írásunk folytatása a 4. oldalon található. (a szerk.)



POLICE Mail
Az utóbbi időben sajnálatos módon elszaporodóban vannak Csongrád megye területén is a trükkös lopások, atrükkös módon elkövetett csalások. Atéli időjárás még javában tart, így szeretnénk felhívni a tűzifával kapcsolatban elkövetett jogsértésekre afigyelmet.Az elmúlt időszakban a megye területén megszaporodtak azok a bűncselekmények, amelyeknek sértettei olyanszemélyek, akiknek a területet járó idegenek kedvező árú tüzelni való fát kínálnak eladásra. Kérjük a lakosságot,főként az idősebb embereket, illetvecsaládtagjaikat, hogy fenntartással fogadják az olyan személyeket, akikakár hivatalos jelleggel, vagy valamilyen más módon szeretnék segítségüket kérni, átlépni lakásuk, udvaruk,házuk küszöbét. Nem ritka, hogy a házalók úgy próbálnak a lakosság bizalmába férkőzni, hogy valamelyikhivatal (pl. önkormányzat) dolgozójának adják ki magukat, mondván, hogya hivatal biztosít kedvező feltételekkeltélire való fát a lakosságnak. Azonbanne felejtsük, minden esetben céljuk amegtévesztés, a kiszemelt áldozat megkárosítása! Módszerük is többnyire tipizálható: igen kedvező áronmeghirdetett jelentősebb mennyiségűárúval jelennek meg. Megegyezés esetén a kínált mennyiségnél azonban lé

nyegesen kevesebbet szállítanak,öntenek le az udvarra. Sok esetben avevő csak később szembesül a csalással, mert első ránézésre nem állapítható meg a megegyezett és az átadottmennyiség közötti eltérés. A hitelesség kedvéért a csalók telefonszámot, címet, nevet adhatnak meg, azonbanezek minden esetben hamisak. A kedvező áron eladni kínált termékek forgalmazói általában az ország más

vidékéről jönnek ide, így mire a sértett észreveszi a csalást, már messzejárnak, adott esetben az országot is elhagyták. A vevőnek egyetlen lehetősége marad, hogy feljelentést tegyenismeretlen elkövetővel szemben a rendőrségen.Legutóbb január 17én érkezett ilyenjellegű bűncselekmény elkövetésévelkapcsolatban feljelentés a SzegediRendőrkapitányságra. Egy bordányi lakoshoz csöngetett be az ismeretlen elkövető kedvező árú tűzifa eladásával.Meg is egyeztek az adásvételről, azonban a megállapodott 110 mázsa helyett pusztán 20 mázsát szállítottak le,

mely cselekménnyel 150 ezer forintkárt okoztak a vásárlónak.A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya nyomatékosan felhívja a lakosságfigyelmét, hogy az otthonokba becsöngető idegeneket minden esetben kellőelővigyázatossággal fogadják. Az ingatlan határán belül csak olyanokatengedjenek be, akiknek személyazonosságát ismerik, vagy minden kétséget kizáróan ellenőrizhető helyről,szolgáltatótól jöttek. A kedvezőnek tűnő ajánlatok az esetek jelentős százalékában megtévesztésen, károkozásonalapulnak: rossz, nem megfelelő minőségű vagy mennyiségű, esetleg bűncselekményből származó terméketkínálnak eladásra.A vagyon elleni bűncselekmények másik részét pedig, úgy próbálják megvalósítani, hogy a vásárlók bizalmábaférkőznek, segítőkészségére alapoznak. Ebben az esetben valamilyen hihetőnek tűnő legendával csöngetnekbe az otthonokba, pl. valamilyen karitatív szervezetnek gyűjtenek. Majdmiután „birtokon belül vannak” figyelemeltereléssel, hamis pénz felváltatásával stb. okoznak jelentős kárt asértetteknek.EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBENRendőrségi segélyhívó: 107Központi segélyhívó: 112TELEFONTANÚ: 06/80/555111
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Szolgáltatási díjak
1. VÍZDÍJ  Pusztamérges község közigazgatási területén a vezetékesivóvíz díja az alábbiak szerint alakul:a.) lakossági fogyasztó esetén:alapdíj fogyasztástól függetlenül 310 Ft/hófogyasztás mért mennyiség után 190 Ft/m3
b.) nem lakossági fogyasztónak minősülő vízfelhasználóalapdíj 1 m3/nap vízkontingensenként 373 Ft/hófogyasztás vízmérőn mért mennyiség után 228 Ft/m3
c.) ideiglenes fogyasztónak minősülő vízfelhasználókfogyasztás felhasznált vízmennyiség után 313 Ft/m3
2. SZEMÉTSZÁLLÍTÁS Ft/ürítés80 literes edényzet 301120 literes edényzet 415240 literes edényzet 8291100 literes edényzet 3.799emblémás zsák 449 Ft/db3. SZENNYVÍZ szállításszippantás 715 Ft/m3

kiszállási díj 2500 Ft/alkalom4. KÉMÉNYSEPRŐIPARI szolgáltatásA Képviselőtestület a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatás díját azalábbiak szerint állapítja meg:Alapdíj  családi ház, közületek telephelyei: 658 Ft/évMunkadíj: A kéményeken közvetlenül végzett munka díja, ami függ akémény típusától és a tüzelőanyag fajtájától.Műszaki felülvizsgálat (füstnyomáspróba) 4 évente egyszer történik.Nincs külön ár, a kéményseprés díja magába foglalja a szolgáltatást.Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményvizsgálatok, szakvéleményezések díjai:Kiszállási díj esetenként: 2300 FtÚj égéstermék elvezető kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítés: 5688 Ft/kéményMeglévő kémények használatba vételéhez és a rendelet szerint felsorolt egyéb okokból szükséges kéményvizsgálat, szakvélemények készítése: 6558 Ft/kémény
A szolgáltatási díjakat 2010. január 1től kell alkalmazni.

Képviselőtestületiülés decemberben
Pusztamérges község ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete 2009. december 16itestületi ülésén elfogadásra került a képviselőtestület 2010. évi munkaterve, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, aköztisztviselők teljesítményértékelésénekapját képező célok meghatározása. Módosításra került a Támogató szolgálat társulásimegállapodása.A képviselőtestület felülvizsgálta a közszolgáltatási díjakat, az önkormányzati lakásokért fizetett lakbérek. Ennek következtébena díjemelésre történt javaslat alapján csakaz évi inflációval növelt összeggel emelkedett az ivóvízért, a folyékony hulladék elszállításért, a kéményseprőiparitevékenységért, a hulladékszállításért és alakásbérletért fizetendő térítési díjak.A testület döntött arról, hogy az EurópaiMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapbóla falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatásokra pályázatot nyújt be aköztemető felújítására. o Dr. Papp Sándor polgármester tájékoztattaa képviselő testületet, hogy a település aGyermekétkeztetési Alapítványtól pályázaton nyert EU Élelmiszersegély program II.fordulójában 7 raklapnyi élelmiszert, valamint a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítvány Kuratóriuma kedvezőenelbírálta és támogatásban részesítette a2010. évi Négyeshatár találkozó megszervezésére benyújtott pályázatot is.Dr. Fodor Violajegyző

Ne legyenáldozat!
Annak érdekében, hogy ne váljanak„trükkös lopások” áldozataivá, kérjük,hogy fogadják meg a következő bűnmegelőzési tanácsokat!Abűncselekmények elkövetését tudatos előkészítő tevékenység előzimeg. Egyre kevesebb azon „spontán” elkövetők száma, akik a falvakat járva, a házakba becsengetvetalálják ki saját történetüket. Az elkövetők azért, hogy embertársaikatmegkárosítva jussanak készpénzhez, számtalan ötlethez folyamodnak! Olyan trükköket alkalmaznak,melyeket meghallva nem is sejtenénk, hogy át akarnak bennünket

vágni! A mai felgyorsult világban kifejezetten fontos, hogy mindig legyünk éberek és óvatosak!A legtöbb bűnelkövető az emberek jóhiszeműségét, jóindulatát, segítőkészségét, kedvességét használja ki, ezértminden kérést kezeljenek egészségesgyanakvással! A trükkös tolvajok mindig többen vannak, mindenkinek megvan a maga „szerepe” hiszen azemberek figyelmét próbálják meg elterelni! A következő példák megtörténtesetek alapján készültek:1. A „segítségre szoruló” személyekáltalában rosszullétet színlelnek, szeretnék használni a mosdót, gyermeküketkívánják tisztába tenni, szomjasakvagy vércukorszint leesésre utalva vizet kérnek, balesetre hivatkoznak, illetve segélyszervezet részére ruhát,egyháznak és gyermekek gyógykezelé

sére adományt gyűjtenek, útbaigazítást kérnek. Ezen személyek mindenáron be akarnak jutni a lakásokba, házakba, majd az áldozat figyelmét elterelve el kívánják tulajdonítaniértékeiket! Ezért ezek elkerülése végett idegeneket soha ne engedjenekbe az udvarukba, házukba, főleg akkor ne, ha egyedül élnek! Aki rosszullétre hivatkozik, hívjanak számáramentőt (104) vagy irányítsák a legközelebbi orvosi rendelőbe, egészségügyi intézménybe, de semmiképp neengedjék be otthonukba!2. A „hivatalos személyek” általábanrendőrnek, vízóra leolvasónak, áramszolgáltató alkalmazottjának, villanyóra leolvasónak, újság előfizetésbeszedőjének, postásnak, önkormányzati dolgozónak, banki személynek adják ki magukat, és így próbálnak meg

Vigyázzunk az erdőre!
2009. július 10től hatályos „az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról” szóló 2009. évi XXXVII törvény. A jogszabály szigorúan óvja az erdőket a károstevékenységekkel szemben, a falopástól az illegális fakitermelésig egyaránt.Az erdők védelmét szolgálja a törvény 61.§ a, ami megtiltja az erdőben az élő fáról, cserjéről a gally vagy lomb levágását, vagy akár moha gyűjtését!Továbbá tilos az erdő „látogatójának” motorfűrészt, 500 gnál nagyobb fejtömegű fejszét, 30 cmnél nagyobb hosszúságú kézifűrészt magánál tartani. Aki a fenti szabályok ellen vét, minimum 20.000. Ft büntetésre számíthat!A törvény 70.§a, a fakitermelési munka végrehajtójának írja elő, hogy annak elvégzésére jogosító okiratot köteles ahelyszínen magánál tartani. E tevékenységet előzetesen bekell jelenteni az erdészeti hatóságnak!A törvény 90.§a szerint a fa szállításához szállítójegyetkell kiállítani, melyet köteles a szállító magánál tartani, ésazt a hatóság képviselőjének felszólítására bemutatni, valamint az egész kereskedelmi folyamat során nyilvántartani!A szabályszegések elkövetői a 143/2009. Kormányrendeletelőírása szerint erdőgazdálkodási, illetve erdővédelmi bírságot kötelesek fizetni!

Aki saját erdejéből bejelentés és engedély nélkül termel kifát bruttó m3enként akár 20.000. Ft büntetést is fizethet!Más megítélés és jogszabályozás alá esnek a természetvédelmi területeken elkövetett jogsértések!Védett természeti területeken minden a hatóság engedélyéhez vagy szakhatóságihozzájárulásához kötött,így például egy szál fa engedély nélküli kivágása iseljárást von maga után!Amennyiben a falubanbármilyen gyanús körülményt (például gyanússzemélyek fakitermelését)észlelnek, azonnal hívjáka helyi körzeti megbízottkollégát Bakos László r.törzszászlóst /0620/2095324/ avagy a 107es ingyenesen hívható rendőrségi segélykérő számot! Ha nem rendelkeznek telefon készülékkel, kérjék segítségülszomszédjaik, jó ismerőseik támogatását!Használják ki a közösség, szomszédok adta lehetőségeketbiztonságuk növelése érdekében!Kérjük Önöket, hogy legyenek minden esetben nagyonóvatosak, körültekintőek! Mórahalmi Rendőrörs



bejutni az áldozatokhoz. Idős személyek esetén mindig kérik a nyugdíjasszelvényt, hiszen legtöbben amellett tárolják megspórolt pénzüket!Általában arra hivatkoznak, hogyszámlájukon túlfizetés mutatkozott,szeretnék visszaadni a pénzüket,esetleg hamis pénzt kaptak a hivatalban, vagy segélyt visznek Önöknek!Azonban jó, ha tudják, hogy a közüzemi szolgáltatók túlfizetés eseténsoha sem viszik házhoz a túlfizetettösszeget, és sohasem jelzik ezt személyesen! Hivatalból, bankból pénzügyei intézése végett, soha semkeresik fel otthonában! Apénzváltással próbálkozót irányítsuk a legközelebbi üzletbe, boltba, soha neteljesítsük kérését!Ha bármilyen hivatali alkalmazott jelenik meg Önöknél, minden esetbenkérjék tőle a fényképes igazolványát vagy azon szervtől, melyre hivatkozik, kérhet telefonos segítséget,hogy valós személy(ek)ről van e szó.Fontos információ, hogy a valós hivatali személyek soha nem akarnak azügyintézés végett bejutni a lakóépületükbe!Ha a személy rendőrnek adja ki magát, és gyanúsnak tűnő indokkal keresi fel Önöket, nyugodtan tárcsázzák a107es telefonszámot, és az ügyeletestől kérdezzék meg, hogy valós üggyelkapcsolatban kerestee fel a „kolléga”Önöket!3. A „házaló árusok, ügynökök” különféle csábítónak tűnő ajánlattal,(például paplan, edény, zokni, ruha, cipő, műszaki cikk, tüzelőanyag árusítással vagy színesfém, régiség, tollfelvásárlással, csatorna javítási munkálatok felajánlásával) keresik fel előrekiszemelt, általában egyedül élő áldozataikat. Ezek a kínálatok vonzóanhangzanak, de sajnos sokszor nagyon gyenge minőséget kínálnak ésnem kapnak számlát, így később reklamációra sincs lehetőségük! Tőlükvásárolni egyáltalán nem biztonságos! Idegeneknek magukról, értékeikről, családjukról, szomszédjaikrólne adjanak ki információkat!Készpénzt rövid időre se adjanakkölcsön idegennek, hivatkozzon bármilyen indokra, például balesetre, sürgős, életmentő műtétre, orvosibeavatkozásra vagy beteg szállításra!Lehetőleg ne tartsanak otthon nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszert! Ha mégis ezt teszik, tartsákazokat elzárva, biztonságos helyen!Eltulajdonított készpénz esetén a biz

tosító nem kártalanít!A kapukat, bejárati ajtókat akkor iszárják be minden alkalommal, ha otthon tartózkodnak! Az idegeneket azárva tartott kerítésen, bejárati ajtónkeresztül kérdezzék meg becsengetésük céljáról, és csak állításuk valódiságának ellenőrzése után nyissanakajtót, kaput!Ha a faluban bármilyen gyanús körülményt (például gyanús személyekfakitermelését) észlelnek, azonnalhívják a helyi körzeti megbízott kollégát Bakos László r. törzszászlóst a0620/2095324 számon vagy a 107es ingyenesen hívható rendőrségi segélykérő számot! Ha nem rendelkeznek telefon készülékkel, kérjéksegítségül szomszédaik, jó ismerőseiktámogatását! Mórahalmi Rendőrőrs

Megszűnik az AMkiskönyv használata
2010. év április elsejével megszűnikaz alkalmi munkavállalói könyv, azokat 2010. július 31ig kell leadni; azegyszerűsített munkavállalást elektronikus úton kell bejelenteni.A rövid időtartamú háztartási, valamint mezőgazdasági idénymunkárairányuló egyszerűsített foglalkoztatáskeretében alkalmazott munkavállalóután a munkáltató a nettó bér alapulvételével 30 százalék közterhet fizet,egyébként az általános szabályokirányadók a közterhek mértékére.A jövőben egyszerűsített adminisztrációval lehet foglalkoztatni a valódi alkalmi munka, a mezőgazdaságiidénymunka, a magánszemély háztartásában végzett munka, és idegenforgalmi idénymunka esetében; amunkavállalók az adott évben többmunkáltatónál is létesíthetnek időkorlát nélkül, egyszerűsített foglalkoztatási keretbe tartozó munkaviszonyt.A mezőgazdasági idénymunka kivéte

lével munkaszerződést kell kötni írásban legkésőbb a munkamegkezdéséig.Az 5 napon túl egybefüggően fennálló munkaviszony esetén egyszerűsített munkaszerződést kell kötni amunkavállalóval és a munkavégzésmegkezdése előtt elektronikusan bekell jelenteni őt az APEHnél.Amennyiben a foglalkoztatás egybefüggő ideje nem éri el az 5 napot, elegendő a szóbeli megállapodás és ajelenléti ív vezetése. Ilyenkor nemkell szerződést írni. A munkavállalótazonban ebben az esetben is be kelljelenteni elektromosan az APEHnél.A munkáltató az elektronikus bejelentést választása szerint megteheti a választása szerint központi elektronikusszolgáltató rendszeren keresztül, mobiltelefonon internetszolgáltatás nélkül, és a magánszemély munkáltatóháztartásában végzett, illetve növénytermesztési idénymunka esetén telefonon is.A változtatás célja egyebek mellett azvolt, hogy az új rendszer tehermentesítse a munkaügyi központokat és amunkavállalókat is, mivel nem kellkiváltani a munkavállalói könyvet.forrás: www.esza.hu

Van egy szék, ami kényelmes, puha, demégsem szeretünk beleülni. A fogorvosszéke. Pedig ő is azért van, hogy minélkevesebb fájdalommal legyünk túl egykezelésen. Dr. Wagner Éva fogszakorvos magasra tette a mércét  utóda semadja alább a színvonalat. (a szerk.)yBemutatkozik:Dr. Dancsik Zoltán
Nem szeretjük ugyan a fájdalmat, degyerekek és felnőttek abban is hasonlítanak, hogy félnek, ha mégis fogorvoshoz kell menniük.Hogy miért választottam ezt a hivatást? Talán mert sosem volt kérdésesszámomra, hogy az emberek gyógyítása, fájdalmaktól való megszabadításaaz egyik legszebb, de legnehezebb feladat is egyben. A napi munka során természetesen arra is törekszem, hogycsökkentsem, vagy eloszlassam a félelmeket, és bízom benne, hogy ennek köszönhetően egyre többen látogatjákmajd a fogorvost akkor is, ha éppennem fáj – hiszen a rendszeres ellenőrzés is fontos „fájdalomcsillapító”.Szegeden végeztem 1987ben, majdrögtön Battonyára kerültem, ahol 9évig voltam a község, majd később aváros fogorvosa. 1996 óta Szegedenpraktizálok a Tisza Volán fogorvosaként, és a Feketesas utcában magánrendelésen is megtalálhatnak a betegek.Két szakvizsgával rendelkezem, melyátfedi a fogorvoslás széles palettáját, aszájbetegségektől kezdve a legbonyolultabb műgyökérbeültetésen keresztüla legmodernebb lézergyógyászatig.Közben a Debreceni HittudományiEgyetemen vallástanári diplomát is szereztem, mert meggyőződésem, hogy azelme és a lélek karbantartása ugyanolyan fontos, mint a test edzése.Alapító tagja vagyok a Szeged ElsőLions Klubnak, mely egy jótékonyságiszervezet és a halmozottan hátrányosés beteg gyerekek megsegítésére szerveződött. Korábban a szervezet elnökeis voltam. Arra mindig vigyázok, hogyennyi elfoglaltság mellett is mindig legyen időm a családomra. Hiszen 3 általános iskolás gyermek büszke édesapjais vagyok.Igyekszem a legjobb tudásom szerintszolgálni a rám bízott betegeket, és remélem teljes megelégedéssel és félelem nélkül távoznak a rendelőből.Hiszen könnyebb a betegeket megszerezni, mint megtartani.Dr. Dancsik Zoltán
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Többet nyitva
Hétfői napokon eddig zárva volt azeMagyarország Pont, mert egy személlyel csak így voltt megoldható,hogy szombaton is lehessen internetezni, fénymásolni, játszani.Eredményes kistérségi pályázatnak köszönhetően 5 hónap időtartamra kibővülhetett a nyitva tartási idő: január15től kezdődően hétfőn 816 óráig,keddtől péntekig pedig a megszokott820 óráig, szombaton 1014 óráiglátogatható a szolgáltatási hely.

Új, önálló weblappal is rendelkezikmár az ePont; az eMagyarországCentrum koordinálásával létrehozottmicrosite nemrég nyerte el végső formáját. Itt találhatóak a hellyel és aszolgáltatásokkal kapcsolatos árak, hírek, információk. Az oldal a településhonlapjáról  pusztamerges.hu  és azemagyarorszag.hu oldalról érhető el.Csala István




